"آقای گنجی ،آن گنجی که يافت می نشود ،آنم آرزوست".
طبق معمول ساعت  ۵صبح از خواب بيدار شدم .اينترنت را که چک کردم کلی ايميل داشتم .تيتر يکی از آنھا
سريع جلب توجھم کرد .رفيق خوبم سارا نوشته بود" :علی اينو حتما گوش کن" .با شوق بازش کردم .مصاحبه يی بود با
اکبر گنجی تحت عنوان:

"پاسخ اکبر گنجی در مورد عضويت او در سپاه پاسدران ،در پاسخ به پرسش راديو سوئد".
=http://www.sr.se/webbradio/webbradio.asp?type=db&Id=2084939&BroadcastDate=&IsBlock

انگار دنيا را به من می دادند .از شادی در پوست خودم نمی گنجيدم .صدای زيبای مجری برنامه توی گوشم می
پيچيد" :انتقادی که به شما شده اينه که عضو سپاه بوديد آيا اين درست است "؟ اکبر گنجی شروع به صحبت کردن کرد .ھر
چه ازصحبتھای اومی گذشت آب يخ بيشتری دراين ھوای سرد زمستانی بر سرم میريخت .خوب فھميدم اما که اکبر گنجی
نامهٔ مرا خوانده و مجبورشده است به خاطر فشارھای زياد سر سخن را آغاز کند.
ھمانطور که در مقاله اولم "آقای اکبر گنجی از جان ما و مردم ما چه ميخواھيد" توضيح داده بودم ،من با آقای گنجی
کاری ندارم ،ولی وقتی که ايشان اسب خويش را چنان میتازند که گويا ھيچ کس ايشان را نميشناسد وحتا تا آنجا پيش ميروند
که ادعای رھبری جنبش راھم ميکنند ،کمی بی انصافی و بی مسئوليتی است که جوابيهای نگيرند ،آن ھم از طرف من که
ايشان را خوب ميشناسم.
آنچه که مرا به نوشتن در مورد اکبر گنجی وا میدارد نه ارزش تحليلی و وجودی " اکبر گنجی " برای مبارزات
مردم ما در درون و برون کشور ،و نه ديدگاهھای او ،بلکه دروغ پردازيھا ،صغرا -کبرا چيدن ھا ،کتمان کردن حقيقت و
دنبال کردن سياستی است که نھايتا فريب توده ھاست ،مضمون نگاه و نقدم نسبت به کرده اوبشمار می رود .من در مقاله اولم
گفته بودم که آقای "اکبر گنجی" لطفا حقيقت را بگوييد .درھمان مقاله توضيح دادم که ھر کس در بيان نظرات خويش
آزاد است .من صادقانه بر اين امر اعتقاد راسخ دارم که ھيچ کس ،تکرار میکنم ،ھيچ کس حق ندارد به ديگران بگويد
چگونه بيند يشند .اما ھمان جا توضيح دادم که ما ھم حق داريم "ھمان گونه که ميخواھيم" بينديشيم .شيوه ی انديشيدن آقای
گنجی اما در مصاحبهٔ شان با "راديو سوئد" حکم صادرمیکنند که ما دروغ گو ،افترا زن و حراف ھستيم و اگر در نظام
دمکراتيک کشورھای خارج از کشوربوديم حتما تحت تعقيب قانونی قرارگرفته و دادگاھی شده و نھايتا ميليونھا دالر غرامت
متحمل میشديم.
آقای گنجی ،ھم ٔه کسانی که در مورد شما نوشته اند و تفکر شما را زير سوال برده اند ،خارج از کشور ھستند و
از قضای روزگار من در آمريکا زندگی میکنم .خوشحال ميشوم که مرا به دادگاه فرا بخوانيد و اتفاقا ميزبانان شما در خارج
مناظره علنی ھمديگر را زيارت خواھيم کرد تا بدانيد که من
از کشور مراھم خوب ميشناسند .اگرھم خواستيد در يک
ٔ
شخصيتی حقيقی و حقوقی ھستم .اما بگذاريد کمی از صحبتھای شما و من را بر رسی کنيم:
من ھيچگاه به شما تھمت و افترا نزده ام .اما نه تنھا من بلکه خيلی کسان تا به امروز ،از شما سوالھايی کرده اند
که شما برای اولين بار لب به دھان گشوديد .شما و دوستان ميزبان خارج از کشوری شما خوب ميدانيد که چون در خارج از
کشور دربطن به اصطالح )حکومتھای دمکراتيک( ھستيد ،بايد مواظب باشيد که دادگاھی نشويد چرا که ممکن است
صحبتی کنيد که باعث درد سرشما بشود .اما آقای گنجی ،ھمانطور که من به زندانی شدن شما اعتراض کردم ،به علنی بودن
دادگاه و حق وکيل داشتن ھم ٔه متھمين ھم اعتقاد دارم .به شما قول میدھم که من در کنارھم ٔه نيروھای چپ ،در علنی بودن
دادگاه ھای مردمی و حق وکيل داشتن تمامی متھمين ،عاملين و آمران قتل و غارت سرمايه و جان مردم ايران ،چه مستقيم و
يا چه غير مستقيم ،بی وقفه تالش خواھيم کرد.
بگذاريد قبل از اينکه به ترھات يا فرمايشات يکسويه شما بپردازيم کمی اتمام حجت کنيم و من به طورخالصه نظر
خود را به عنوان يک فعال سياسی و يک زندانی ی سياسی ی سابق بگويم:

• شديدا با زندانی کردن ،شکنجه کردن ھر کسی به خاطر عقيده ،افکار و اعتقادات مذھبی يا نا باوری به اعتقادات
مذھبی و اجتماعی کامال مخالفم .اصل اول حقوق دمکرتيک انسانی را حق آزادی بيان عقيده ،بدون شرط و شروط
ميدانم .ھيچ انسانی را به خاطر عقيده ،فکر و عقيده نبايد محکوم کرده و به غل و زنجير بست.
• ھيچ کس را نبايد در پشت درب ھای بسته به ھر جرمی دادگاھی کرد .دادگاهھا بايد علنی بوده و حق داشتن وکيل
جزء حقوق ابتدايی ھر شھروند يا ھر متھمی ھست.
• نه تنھا اعتقاد دارم که ھيچ کس خطا کار نيست مگر آنکه جرمش ثابت شود ،بلکه من اعدام به ھر دليل و ھر جرمی
را ھم محکوم میکنم.
• ھر انسانی ،به ھر دليلی درزندگی يا درنا بسامانیھای زندگی خود اشتباھاتی ،حتا فرا تر از مرز زندگی عادی
خود انجام ميدھد .بنا بر اين ،به باور من ھيچ کس را به خاطر اشتباھات گذشته نبايد محکوم کرد )اگر چه اين امر
بايد برای ھمه روشن شود( .اين که انسانھا در زندگی خود اشتباه کردهاند را ھيچ غمی نيست ،آنچه که مھم ھست
نحوه برخوردشان به اين مساله است .بحث بر سر گذشتهٔ پاک و ناپاک اينان نيست ،بلکه بحث بر سر اثر چگونگی
ٔ
برخورد آنھا به گذشتهٔ خود و شيوهٔ زندگی ی کنونيشان خود در برخورد به اشتباھات گذشتهٔ خود میباشد.
• مسالهٔ آخر آنست که بعضیھا ،در قاموس دمکراسی طلبی ،حمله به چپ را ھدف اصلی خود قرار داده اند .اينان نه
منتقدان به چپ که اغواگران نا صادقی ھستند که ردای صادقانه مابانهٔ ی دمکراتيک را به تن ميکنند و ھمانند امام
حسين زن و بچهٔ خود را به ميدان کربال مياورند و ھر گونه انتقاد به خود را تھمت به زن و مادر خود مينامند و ما
را به فحاشی و لمپنيسم محکوم می کنند .از آنجمله است مصاحبه ی آقای اکبر گنجی.
آقای گنجی ھدف من نه محاکمهٔ شما ،نه ارزش دادن و يا نقض ارزش اجتماعی شما و نه کسب جايگاه اجتماعی
تان ميباشد )اگر چنين جايگاھی در پيشگاه مردم ايران برای شما متصور باشد( .چرا که من نه حق قضاوت دارم و نه حق
محاکمه کردن .ولی آيا حق دارم به خاطرھزاران ھزارپيکر به خونافتاده يارانم درکشتار سال  ٦٠و بعد از آن ،خواھان
آشکار شدن حقيقت شوم يا نه؟ آيا سوال کردن جرم است؟ شما حق داريد که جواب بدھيد يا ندھيد ولی آيا من و امثال من،
حق سئوال کردن ھم نداريم؟ يادتان باشد که در رژيم اسالمی و دادگاهھای  ٢دقيقه يی آيت ﷲ ھا حق نظردادن نبود ،اما اينجا
در حکومتھای به قول شما دمکراتيک خارج از کشور ،مردم در بيان نظر خود آزادند .من سوال میکنم،شما ھم اگر تمايل
داشتيد جواب بدھيد ولی بگذاريد مردم قضاوت کنند .بگذاريد از اول مصاحبهٔ ايشان شروع کنيم و من در پايان دوباره
سوالھای خود را به نوعی ديگر عرضه کنم:

آقای گنجی شما يک عضو ساده ی سپاه پاسداران نبوديد:
آقای گنجی عضويت خود را در سپاه پاسداران قبول کرده و ادامه ميدھند که در سال  ١٣۶٣پی بردند که سپاه
پاسداران "عقيدتی" شده ،بنابر اين لب به اعتراض گشوده و سند ش ھم موجودھست )به بالگ پاسدار داوودی"حميد
داودآبادی" مشاور "مسعود دهنمکی" ،نويسنده و پژوھشگر دفاع مقدس !!! مراجعه کنيد که بله اکبر گنجی با اين عقيدتی
بودن مخالفت کرد) .((1آقای اکبر گنجی ھمين امر را در وب سايت خود و ويکيپيد يا دنبال ميکنند:
اﮐﱪ ﮔﻨﺠﯽ از ﳐﺎﻟﻔﲔ اداﻣﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﻌﺪ از ﻓﺘﺢ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﺑﻮد وی در ﺳﺎل  ۱۳۶۲در ﻳﮏ ﲯﲊاﱏ ﻋﻠﲎ در ﭘﺎدﮔﺎن وﱃ ﻋﴫ و در ﺣﻀﻮر ﳏﺴﻦ رﺿﺎﱙ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ وﻗﺖ
ﺳـﭙﺎﻩ ،ﺑﻪ ﺳـﻴﺎﺳﺖ اداﻣﻪ ﺟﻨﮓ اﻋﱰاض ﮐﺮد و آن را ﺑﻴﻔﺎﻳﺪﻩ داﻧﺴﺖ .وی در ﻫﲈن ﲯﲊاﱏ ﮐﻪ ابﻋﺚ ﲝﺮاﱏ در ﺳـﭙﺎﻩ ﺷﺪ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺳـﭙﺎﻩ ،از ﲨهل ﳏﺴﻦ رﺿﺎﱙ ،ﳏﺴﻦ رﻓﻴﻘﺪوﺳﺖ،
ذواﻟﻘﺪر و زﻳﺒﺎﱙ ﻧﮋاد را ﻣﳤﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳـﭙﺎﻩ را آﻟﺖ دﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﳎﺎﻫﺪﻳﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ و اب ﻧﲑوی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺳـﭙﺎﻩ ﰷر ﺳـﻴﺎﳻ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻮاﺳـﺘﺎر ﺑﺮﮐﻨﺎری ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺳـﭙﺎﻩ ﺷﺪ.
اﻳﻦ ﲯﲊاﱏ ﮐﻪ اب اﺳـﺘﻘﺒﺎل ﻧﲑوﻫﺎی ﻟﺸﮕﺮ ﶊﺪ رﺳﻮل ﷲ ﺳـﭙﺎﻩ و ﺗﻨﺶ ﻣﻴﺎن آانن اب ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺳـﭙﺎﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ،واﮐﻨﺶ ﺷﺪﻳﺪی در ﺳـﭙﺎﻩ در ﺣﺎل ﺟﻨﮓ اﳚﺎد ﮐﺮد.دادﺳـﺘﺎﱏ ﺳـﭙﺎﻩ اﻳﻦ
ﺑﺮﺧﻮرد را ﲤﺮد در ﴍاﻳﻂ ﺟﻨﮕﯽ داﻧﺴﺖ و ﺑﺮای ﮔﻨﺠﯽ ﺧﻮاﺳـﺘﺎر اﺷﺪ ﳎﺎزات ﻳﻌﲎ ﺣﲂ اﻋﺪام ﺷﺪ .اﻣﺎ اب وﺳﺎﻃﺖ آﻳﺖ ﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی و ﺷـﻴﺦ ﻳﻮﺳﻒ ﺻﺎﻧﻌﯽ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺘﻔﯽ ﺷﺪ .وی

در ﺳﺎل  ۱۳۶۳از ﺳـﭙﺎﻩ اﺳـﺘﻌﻔﺎ داد و از آﳒﺎ ﺑﲑون آﻣﺪ ).(2
آنچه که آقای گنجی بدان اشاره نميکنند ،اختالفی است که در خود سازمان مجاھدين انقالب اسالمی ايجاد شده بود
که حتا باعث دخالت شخصی خمينی و انحالل آن توسط خود خمينی در سال  ١٣۶۵شد .حال آنکه آقای گنجی سال ١٣۶٣
از سپاه جدا شده ولی در ستور زير خواھيم ديد چه مشاغلی به ايشان عطا شد.
.

آقای گنجی بگذاريد کمی در مورد شما صحبت کنيم:
اکبر گنجی در سايت فارسيش مدعی ھستند که در روز  ۱۱ﲠﻤﻦ  ۱۳۳۸در ﮐﻮی ﺳﲒدﻩ آابن ) ۹آابن ﺳﺎﺑﻖ( ﺷﻬﺮ ری  ،ﲥﺮان ﺑﻪ دﻧﻴﺎ آﻣﺪﻩ)(2
ولی درسايت انگليسی خود مدعی شده که در ﺳﺎل  ۱۹۶۰در ﻗﺰوﻳﻦ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ آﻣﺪﻩ ) .(3آيا کوی  ١٣آبان در سال  ١٣٣٨اصال ساخته
شده بود يا نه و آيا اکبر گنجی تاريخھا را اشتباه گرفته در حوصله ای من نيست .چرا که اولين ساختمان  ١٣آبان از سال
 ١٣۴٢شروع شده و در سال  ١٣۴۵تمام شد .برای آشنايی دقيق با  ٩يا  ١٣آبان به پيوست يا ضميمه توجه کنيد) .(4وی در
دوران انقالب ١٣۵٧ايران از فعالين خيابانی بود که بعدھا با تشکيل سپاه پاسداران به آن پيوست و چند سالی رابط فرھنگی
سفارت ايران در ترکيه بود و ھمچنين او با اعضای نھاد اطالعات نخست وزيری مانند سعيد حجاريان که بنيان گذاران
اصلی وزارت اطالعات بودند ارتباط داشت که گاھی باعث شده بعضی وی را از اعضای وزارت اطالعات جمھوری
اسالمی بدانند.
در بسياري از نوشته ھايي که درباره گنجي منتشر شده است ،وي متھم به ھمکاري با وزارت اطالعات شده است.
گنجي در اين مورد گفته است» :من ھرگز در ھيچ زماني با وزارت اطالعات کار نکردم «.او پس از بيرون آمدن از سپاه،
در سال  ١٣٦٣به وزارت ارشاد اسالمي که در آن زمان توسط سيد محمد خاتمي اداره مي شد رفت و در کنار کساني مانند
سعيد پورعزيزي ،مصطفي تاج زاده ،کيومرث صابري ،محمد علي ابطحي ،جواد فريدزاده و بسياري از کساني که بعدا
نامشان در فھرست اصالح طلبان آمد ،مشغول به کار شد .او اوايل سال  ١٣٦٦در دوراني که رضازاده مسوول خانه فرھنگ
ايران در آنکارا بود ،به عنوان کارمند خانه فرھنگ به ترکيه رفت .پس از رضازاده ،مصطفي عرب سرخي و سپس سعيد
پور عزيزي مسووالن خانه فرھنگ شدند و در دوره آنھا اکبر گنجي به کارش در خانه فرھنگ ايران ادامه داد .در آغاز سال
 ١٣٦٩گنجي پس از سه سال به ايران بازگشت.
خيلی جالب است که آقای گنجی نميگويند که از سال  ١٣۵٧تا  ١٣۵٩کجا بودند .اما مدعی ميشوند که از سال
 ١٣۵٩به سپاه پاسداران پيوستند .اما آنچه اکبر گنجی نمیگويند بيان اين مطلب است که وی چگونه به عضويت سپاه در آمده
و چگونه از سال  ١٣۵٩تا سال  ١٣۶٣با فرماندھان سپاه به حشرو نشرنشستند و تا آنجا پيش رفتند که به قول خودشان
"رضائی" ھم ايشان را ميشناخت و سخنرانی ايشان باعث بحرانی در سپاه شد .برای اطالع خواننده بايد اشاره کرد که آقای
گنجی بالفاصله پس از پيروزي انقالب ايران ،در سال  ١٣٥٨وارد سپاه پاسداران شد و در واحد عقيدتي که در آن روزھا
با عنوان واحد ايدئولوژي خوانده مي شد ،به تدريس مسائل عقيدتي به نيروھاي سپاه پاسداران پرداخت .او ھمزمان در مرکز
تحقيقات سياسي ايدئولوژيک سپاه پاسداران در قم فعاليت مي کرد .رئيس مرکز قم ،سعيديان فر از پيروان آيت ﷲ منتظري
بود که پس از مدتي برکنار شد )ايشان ابتدا عضو شورای مرکزی سپاه بوده و پس از مدت کوتاھی مسئوليت سپاه قم به او
واگذار شد و اين مسئوليت تا اواخر سال  ١٣٦٠ادامه داشت(5).
من در مقاله قبلیام سوال کرده بودم که آقای گنجی لطفا در مورد "عباس دوزدوزانی" و رابطهای خود با ايشان
رده باالی
توضيح بدھيد .آنچه که مھم ھست انست که چگونه يک جوان  ١٩ساله مثل آقای گنجی چنان پيش ميروند که در ٔ
سپاه قرارميگيرند .چه عاملی باعث ميشود که آقای گنجی )چنان مظلومانه مدعی ميشوند که  ١٩ساله بودند و جوان و مثل
ھم ٔه مردم دلسوز انقالب( ،بعد از چند سال در سپاه بودن با سران جنايت کار رژيم ھمانند محسن رضائی حشر و نشر
ميکنند و آقای صانعی و منتظری ھم ايشان را خوب ميشناسند ؟
ايشان تنھا نيستند .عمادالدين باقی ،عباس عبدی ،سعيد حجاريان ...،ھمه و ھمه بچ ٔه ھای" نازی آباد" يا " ١٣آبان"
بودند و ھمه به رتب ٔه ھای باالی سپاه منصوب شدند و ھمه )اکثرا( امروزه مدعی آزاديخواھی و اصالح طلبی بيرون نظام
ھستند .اکبر گنجی راحت می توانست بگويد که يا "عباس دوزدوزانی " را نميشناسد يا اينکه "عباس"ربطی به ايشان ندارد.
اما ھر کسی که "عباس دوزدزانی" را ميشناسد ميداند که عباس دوزدوزانی از پايه گذاران سپاه پاسداران انقالب اسالمی
اولين فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی ,تشکيل دھنده ای ھسته ی اوليه ی سپاه بوده و بيانيه ی اعالم موجوديت سپاه
به قلم ايشان است.
خود"عباس دوزدوزانی"برخالف تصورعامه مدعی ھست ﮐﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳـﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﱊ اﻳﺮان در اردﻳﳢﺸﺖ  ٥٧ﺑﻮدﻩ ). (6
البته تمامی اطالعات حاکی ازانست که بنيان سپاه در اوايل انقالب صورت گرفته است .اگر چه "عباس دوزدوزانی"
ھمچون خيلی از ھمکاران سابقشان اين روزھا مديريت يک دبيرستان را به عھده دارد اما اين نماينده سابق مجلس ،وزير

ارشاد در دولت شھيد رجايی  ،اولين فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،مشاور وزير علوم در دوران وزرات دکتر
مصطفی معين  ،مشاور ارشد رئيس جمھوری در دوران رياست جمھوری دکتر سيد محمد خاتمی ،عضو و رئيس دومين
گيرنده خيلیھا از عناصر سپاه" نازی آباد" و" کوی ١٣آبان" میباشد .علت
شورای اسالمی شھر تھران و ، (7).....عضو
ٔ
مھم بودن "عباس" در عضو گيری اين اشخاص ،درجه باالی اين عناصر در سپاه می باشد .ھمانطور که آقای "اکبرگنجی"
خودشان مطرح ميکنند صدای ايشان و رفقايشان به گوش خمينی ھم رسيده بود .اين عناصر در عرص ٔه سياسی چھرهھای
معروفی کامال دارند .از آن جمله ھستند :سعيد حجاريان ،عمادالدين باقی ،عباس عبدی ،عبدﷲ رمضان زاده ،تقی محمدی،
اکبر گنجی ،محمد علی رحيمی و کلی ديگر.
عھده
دراين ميان من نه به خود و نه به ھيچ کس ديگری حق میدھم که در مورد کسی قضاوت کنم .قضاوت به
ٔ
مردم ،خوانندگان اين نقد ،قاضی دادگاه و  ...میباشد .ولی وقتی که آقای گنجی مدعی ميشوند که ايشان عضو سپاه بوده اند
اما بعد چند سال تا رده ی باالی سپاه درجه ميگيرند )اگر چه آن زمان سپاه درجه يی نبود( و تمام کسانی که با ايشان ھم پياله
بودند در آن شرايط از سران اطالعاتی رژيم بودند ،چگونه ميشود که نبايد سوال کرد؟ آقای حجاريان به عنوان بنيانگذار
اطالت سپاه و کسی که مخالف عضويت سعيد امامی در وزارت اطالعات بوده ،چھره شناخته شده ای است ،چگونه است که
ايشان در کميته نازی آباد بوده و اکبر خوش گوش را نميشناخته؟ و آيا نارواست که امروز روز و بعد از گذشت اين ھمه
سال بدانيم چگونه و توسط چه کسانی شکنجه شديم؟ آيا فحاشی ،زبان درازی و گزافه گويی است که بدانيم چه کسانی
جوانان ،زنان ،مادران يا پدران بی گناه مارا به جوخه ی اعدام بردند؟ آيا گناه ھست که بدانيم چگونه به دختران ما قبل از
اعدام به نام خدا ،مصلحت نظام و اسالم تجاوز کردند تا به بھشت نروند؟
آقای گنجی شما يا نمی دانيد يا انکار میکنيد .کميته حقيقت ياب بايد سالھا قبل درست ميشد و اگر شما حقيقت
جوھستيد بگوييد که چه ميدانيد مگر آنکه فکر ميکنيد که بيان حقيقت برای خودتان دردسر درست خواھد کرد .خوب است
اين را ھم بدانيد که ما دنبال شما و رفقای خوبتان مثل حجاريان ھا ھم نيستيم .ما دنبال حقيقت ھستيم .شما پاسدار سر کوچه
آبان نبوديد .شما عضو ساده ی کميته محل ھم نبوديد .شما ھمانطور که خودتان اذعان کرديد عضو ردهٔ باالی سپاه بوديد،
ھمانگونه که حجاريان ھا  ،عبدی ھا  ،باقی ھا و سازگارھا بودند .لطفا بگوييد که چه ميدانيد .ما خواھان حقيقت ھستيم .ما
ميخواھيم بدانيم که چرا بخش اطالعات سپاه و حکومت اسالمی آدمھايی مثل شما را به ترکيه ،پاکستان و يا کشورھای
ھمجوار فرستاد آنھم بعد از سال ھای ۶٣و بعد از جدايی شما از سپاه .چگونه ھست که ابوشريف به افغانستان ميرود؟ ساده
آن که ما خواھان افشای جنايتھای رژيم ھستيم و شما ،سازگارھا ،حجاريانھا ،باقی ھا،مخملباف ھا ،ھمهٔ ی شما ذھنتان
سرشارازاين اطالعات است .اطالعاتی که تا به امروز به ھر دليلی از جانب شما و يارانتان از ديدگان مردمان ما پنھان
مانده است .آقای گنجی ما و مردم ما ميخواھيم که حقيقت باز يابی شود .ھمين و والسالم.

آقای گنجی بگذاريد بعضی از بچه محل ھا يتا ن را از نازی آباد و سيزده آبان معرفی کنيم و نشان
بدھيم که شما کجا ايستاده بوديد:
عمادالدين باقي ﻣﺘﻮدل  ٥اردﻳﳢﺸﺖ  ١٣٤١ﻋﻀﻮ اﳒﻤﻦ ﲩﺘﻴﻪ ،اﳒﻤﻦ اﺳﻼﱊ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺟﻨﻮب ﲥﺮان ﻛﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ اوﻟﻴﻪ آن در "ﻣﺴﺠﺪ ﻫﺮﻧﺪي دروازﻩ ﻏﺎر" ﺑﻮد را راﻩ
اﻧﺪازي ﻛﺮد .ﺧﻄﺒﻪ ﻋﻘﺪ ش را ﺣﴬت اﻣﺎم ﺟﺎري ﻛﺮدﻧﺪ .اﻣﺎم ﲬﻴﲏ وﻛﻴﻞ زن ﻋﲈدادلﻳﻦ و آﻳﺖ ﷲ ﺗﻮﺳﲇ وﻛﻴﻞ ﻋﲈدادلﻳﻦ ابﰶ در اﺟﺮاي ﺧﻄﺒﻪ ﻋﻘﺪ ﺷﺪﻧﺪ .اﻳﻦ ﻣﺴﺎهل از اﻳﻨﺠﺎ همﻢ
ﻫﺴﺖ ﮐﻪ آﻗﺎی ابﰵ در اواﺳﻂ ﺳﺎل  ١٣٥٩در ﻛﻨﺎر ﺗﺪرﻳﺲ در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ) ۱۸ﺳﺎﻟﺸﺎن ﻫﺴﺖ( ﺑﻪ ﺳـﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران ﭘﻴﻮﺳﺖ و اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﳈﻚ ﺗﻌﺪادي از ﳘﲀران ﺳـﭙﺎﱔ ﺧﻮد
ﻳﲄ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺳـﭙﺎﻩ در ﲥﺮان را ﺗﺄﺳﻴﺲ و الكﺳﻬﺎي آﻣﻮزﳾ ﺑﺮﭘﺎ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﱰ دوﺳـﺘﺎن و ﳘﲀراﻧﺶ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳـﻴﺪﻧﺪ .ﺳﭙﺲ او ﺑﻪ دﻓﱰ ﺳـﻴﺎﳼ
ﺳـﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران رﻓﺖ و در ﲞﺶ ﺧﺎريج اﻳﻦ دﻓﱰ ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ اﺧﺒﺎر و ﲢﻠﻴﻞ اروﭘﺎ و آﻣﺮﻳﲀ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ داﺷﺖ.در اﺛﺮ ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﺗﻨﺪي ﻛﻪ ﻳﲄ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺎﻳﻪ ﺳـﭙﺎﻩ در آن
زﻣﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺣﺰب ﻗﺎﻋﺪﻳﻦ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺟﺎﻧﺒﺪاري از اﳒﻤﻦ ﲩﺘﻴﻪ ﺑﻮد انﮔﺰﻳﺮ از اﺳـﺘﻌﻔﺎ دادن از ﺳـﭙﺎﻩ در ﺳﺎل  ١٣٦٣ﺷﺪ ) .(8ھر کسی که گذارش به
کميته ھرندی افتاده باشد ھيچگاه فراموش نميکند که چه انسانھای پستی آن جا کميته چی بودند.
عبدﷲ رمضان زاده ﻓﺮزﻧﺪ دوم ﻳﮏ ﺧﺎﻧﻮاد ٔﻩ ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮی از وادلﻳﲎ ﮐﺮد اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۴۰در ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﮔﭽﺴﺎران ﺑﻪ دﻧﻴﺎ آﻣﺪ .ﭘﺲ از ﺗﻮدل ﺑﻪ ﳘﺮاﻩ
ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺑﻴﺠﺎر ،ﳏﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺪری ﺧﻮﻳﺶ ،ابزﮔﺸﺖ .در ﺳﺎل  ۱۳۴۹ﺑﻪ ﳘﺮاﻩ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺑﻪ ﲥﺮان همﺎﺟﺮت ﮐﺮدﻧﺪ و در ﳏهل ﺳﲒدﻩ آابن در ﳎﺎورت ﺷﻬﺮ ری ﺳﮑﲎ ﮔﺰﻳﺪﻧﺪ.
ﻫﻨﮕﺎم ورود ﲬﻴﲎ ﺑﻪ ﲥﺮان از ﳏﺎﻓﻈﲔ او ﺑﻮد.رﻣﻀﺎن زادﻩ در ﺳﺎل  ۱۳۵۹از دﺑﲑﺳـﺘﺎن ﻫﺪف دﻳﭙﲅ رايﴇ ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺖ .وی در ﺳﺎل  ۱۳۶۱ﭘﺲ از اﲤﺎم دورﻩ ﴎابزی ﮐﻪ

ﻣﺼﺎدف اب ابزﮔﺸﺎﱙ داﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻮد ،در ﮐﻨﮑﻮر آن ﺳﺎل ﳕﺮﻩ ﲻﲆ ﭘﺬﻳﺮش در داﻧﺸﮕﺎﻩ اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( را ﮐﺴﺐ ﮐﺮد .و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﴍاﻳﻂ زﻣﺎﱏ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ و دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﻣﺬﻫﱮ و اﻧﻘﻼﰉ در رﺷـﺘﻪ ﻋﻠﻮم ﺳـﻴﺎﳻ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﲔ دورﻩ داﻧﺸﺠﻮﱙ وارد داﻧﺸﮕﺎﻩ اﻣﺎم ﺻﺎدق ﺷﺪ .وی ﻣﺪرک ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺧﻮد را از
داﻧﺸﮕﺎﻩ اﻣﺎم ﺻﺎدق ﮐﺴﺐ ﮐﺮد .رﻣﻀﺎن زادﻩ از ﺷﺎﮔﺮدان آﻳﺖ ﷲ همﺪوی ﮐﲎ ﳏﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد  .ﺑﺮای اداﻣﻪ ﲢﺼﻴﻞ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻠﮋﻳﮏ اﻋﺰام ﺷﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻃﯽ ﻣﺪت ﭼﻬﺎر ﺳﺎل
ﻣﺪرک دﮐﱰی ﺧﻮد را از داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻟﻮون ) (Katholieke Universiteit Leuvenﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ )) } .(9دانشگاه در ابتدا با در سه رشته معارف اسالمي و
تبليغ )الھيات(  ،معارف اسالمي و علوم سياسي ،معارف اسالمي و اقتصاد ،در مقطع كارشناسي ارشد پيوسته ،آغاز به كار
كرد .گروھي از جوانان متعھد و مستعد كشور از ھمان سالھاي آغاز تاسيس ،براي تحصيل به اين دانشگاه وارد شدند(
) (١ (http://www.isu.ac.ir/Farsi/History.htmغلطھای انشای از خود سايت دانشگاه ھست (٢ .در سال ١٣۶١
کنکوری برگزار نشد ،ھمانطور که اشاره شد افراد دست چين شده بودند{ .الزم به تذ کر ھست که "رمضان زاده" مورد
سوه قصد يک تيم از طرف سازمان مجاھدين قرار گرفت اما جان سالم به در برد.
محمد شريعتمداری وزﻳﺮ ابزرﮔﺎﱏ در دوﻟﺖ دوم ﶊﺪ ﺧﺎﲤﯽ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ.وی ﻋﻀﻮ ﲨﻌﻴﺖ دﻓﺎع از ارزﺷﻬﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و از ﺣﺎﻣﻴﺎن ﶊﺪ ﶊﺪی ری
ﺷﻬﺮی در اﻧﺘﺨﺎابت دوم ﺧﺮداد  ۱۳۷۶ﺑﻮد .اﻳﺸﺎن در ﺳﺎﻟﻬﺎی اوﻟﻴﻪ اﻧﻘﻼب از اﻋﻀﺎی ارﺷﺪ وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ.ﶊﺪ ﴍﻳﻌﳣﺪاري ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺄﺳﻴﺲ وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﭘـﻲ رﻳﺰي
وزارت و ﺟﺬب ﻧﲑو و اﳚﺎد ارﮔﺎﳖﺎي اﻃﻼﻋﺎﰐ زﻳﺮ ﶍﻮﻋﺔ وزارت را ﻋﻬﺪﻩ دار ﺷﺪ .در اﻳﻦ ﶍﻮﻋﻪ ﻛﴘ ﱒ ﭼﻮن ﺳﻌﻴﺪ ﲩﺎراين ﻃﺮاح ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﺳﻴﺲ وزارت ﲰﺖ ﴎﭘﺮﺳـﱵ را
داﺷﺖ .او و ﺷﺎﻫﭽﺮاﻏﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﴎﭘﺮﺳﺖ ﻛﳱﺎن و ﺑﻌﺪ ﻫﻮاﭘاميﰄ ﺷﺪ و در ﻳﻚ ﺳﺎﳓﺔ ﻫﻮاﰄ ﻣﺸﻜﻮك ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳـﻴﺪ ،اﲪﺪ ﭘﻮرﳒﺎﰐ و اﺻﻐﺮ ﲩﺎزي )ﳃﺮ وزﻳﺮ وﱄ ﻓﻘﻴﻪ و ﻣﺴـﺌﻮل
اﻃﻼﻋﺎت وﻳﮋﻩ( ﶊﺪي ﮔﻠﭙﺎﻳﮕﺎﱐ رﺋﻴﺲ دﻓﱰ ﺳـﻴﺪﻋﲇ آﻗﺎ رﻫﱪ ،ﻣﺪﻳﺮان ارﺷﺪ وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻮدﻧﺪ(10).
تقی محمدی چبﻪ انزیآابد و ﻳﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﳎﺎﻫﺪﻳﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .ﺳﺎزﻣﺎﱏ ﮐﻪ ﲩﺎراين ،ﲠﺰاد ﻧﺒﻮی ،ﳏﺴﻦآرﻣﲔ ،ﻣﺼﻄﻔﯽ اتج زادﻩ ،ﳏﺴﻦ
اﻣﲔ زادﻩ ،ﶊﺪابﻗﺮ ذواﻟﻘﺪر ،اﲪﺪ ﺗﻮﳇﯽ و  ...از ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬاران آن ﺑﻮدﻧﺪ.وی ﳘﭽﻨﲔ ﻳﮑﯽ از اﻋﻀﺎی اوﻟﻴﻪ دﻓﱰ اﻃﻼﻋﺎت ﳔﺴﺖ وزﻳﺮی ﺑﻮد  .رايﺳﺖ اﻳﻦ دﻓﱰ در آن دوران اب ﺧﴪو
ﲥﺮاﱏ ﻣﺸﺎور اﻣﻨﻴﱴ ﺧﺎﲤﯽ ﺑﻮد و ﺳﻌﻴﺪ ﲩﺎراين ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ ﲞﺶ ﺧﺎرىج و ﺿﺪﺟﺎﺳﻮﳻ آن را ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩداﺷﺖ  .ﺗﻘﯽ ﶊﺪی ﻳﮑﯽ از ﳘﺮاﻫﺎن ﺳﻌﻴﺪ ﲩﺎراين ﺑﻮد ،او و دﻳﮕﺮ همﺮﻩﻫﺎی
اﻃﻼﻋﺎﰏ و اﻣﻨﻴﱴ رژﱘ ﺑﻪ ﺧﻮﰉ وی را ﻣﯽﺷـﻨﺎﺳـﻨﺪ.
ﺗﻘﯽ ﶊﺪی ﻫﻴﭻﮔﺎﻩ ﳐﺎﻟﻒ رژﱘ ﻧﺒﻮد و ﻫﻴﭻﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺟﺮﮔﻪ ﳐﺎﻟﻔﺎن رژﱘ آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ دﺳـﺘﮕﺎﻩﻫﺎی ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﰏ رژﱘ اﻳﻦروزﻫﺎ در ﺑﻮق ﮐﺮدﻩاﻧﺪ ﻧﭙﻴﻮﺳﺖ.وی در ﺳﺎل  ۶۴در ﺣﺎﱃ
دﺳـﺘﮕﲑ ﺷﺪ ﮐﻪ ﰷردار دوﻟﺖ ﲨﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن ﺑﻮد .اب ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﳐﺮب دوﻟﺖ ﲨﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن و ﺣﲈﻳﺖ از ﻧﱪد ﺟﻨﮕﺠﻮاين ﺑﻨﻴﺎدﮔﺮا ﻋﻠﻴﻪ دوﻟﺖ
ﳒﻴﺐﷲ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺣﺴﺎس وی در رژﱘ ﭘـﯽ ﺑﺮد.
در ﺳﺎل  ۶۴اﺑﺘﺪا اب دﺳـﺘﮕﲑی ﺗﻘﯽ ﶊﺪی ﴍوع ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺧﴪو ﲥﺮاﱏ و ﲠﺰاد ﻧﺒﻮی رﺳـﻴﺪﻧﺪ .ﻫﺮ دوی آنﻫﺎ ﻣﺪﰏ در اوﻳﻦ آب ﺧﻨﮏ ﺧﻮردﻧﺪ و ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺗﻘﯽ
ﶊﺪی ﮐﻪ ﺷﺪﻳﺪا ﲢﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد در ﺳﻠﻮل اﻧﻔﺮادی دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ زد  .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻳﻦ واﻗﻌﻪ ﺑﻪ دﺳـﺘﻮر ﲬﻴﲎ  ،ﭘﺮوﻧﺪﻩ ﳐﺘﻮﻣﻪ ﺷﺪ  .ﲷﻨﺎ ً ﺑﺮىخ ﺧﻮدﮐﺸﯽ او را در زﻧﺪان
ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻫﺎی ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ ]ﺗﻮﺳﻂ ﺗﲓ ﻻﺟﻮردی [ روی دادﻩ  ،زﻳﺮ ﺳـﺌﻮال ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ(11) .
سعيد حجاريان )ﻣﺘﻮدل  ۱۳۳۳ﳗﺮی ﴰﴗ -۱۹۵۴ﻣﻴﻼدی( ﮐﻪ دارای ﺳﻮاﺑﻖ اﻣﻨﻴﱴ و اﻃﻼﻋﺎﰏ ﺑﻮد و ﺟﺰو ﻣﻮﺳﺴﲔ وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻳﺪ،
ﭘﺲ از دوم ﺧﺮداد  ۱۳۷۶در ﳔﺴـﺘﲔ اﻧﺘﺨﺎابت ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﲥﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان انﻳﺐ رﻳﻴﺲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻮرا راﻩ ايﻓﺖ و در ﻋﲔ ﺣﺎل ﲰﺖ ﻣﺸﺎور ﺳـﻴﺎﳻ رﻳﻴﺲ ﲨﻬﻮر وﻗﺖ را
ﻧﲒ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ داﺷﺖ .ﳘﭽﻨﲔ ﻣﺪﰏ ﻧﲒ رايﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﱰاﺗﮋﻳﮏ در ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی دﻫﻪ  ۷۰را ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ داﺷﺖ .سعيد حجاريان در مورد خودش مدعی
ھست که " :من آدم تئوريكي بودم".
ﲩﺎراين رﻓﻴﻖ ﻧﺰدﻳﮏ ﺗﻘﻲ ﶊﺪي ﰷردار اﻳﺮان در اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ.ﺗﻘﻲ ﶊﺪي در راﺑﻄﻪ اب ﲟﺐ ﮔﺬاري در ﺳﺎﺧامتن ﳔﺴﺖ وزﻳﺮي دﺳـﺘﮕﲑ ﺷﺪ .ات ﴍوع ﺑﻪ
ابزﮐﺮدن ﭘﺮوﻧﺪﻩ ﮐﺮد ،ﺟﻨﺎزﻩ او را ﮐﻒ ﺳﻠﻮل دﻳﺪﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﶊﺪي ﭘﺮوﻧﺪﻩ اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻧﮑﺮد .اﮔﺮ او ﮐﺸـﺘﻪ ﳕﻲﺷﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻌﺪي ابﻳﺪ "ﺳﻌﻴﺪ ﻣﻈﻔﺮي" )ﲩﺎراين( را ﱊﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﭼﻮن اب ﱒ
ﺑﻮدﻧﺪ.ﲩﺎراين در دﻓﱰ اﻃﻼﻋﺎت ﳔﺴﺖ وزﻳﺮي در ﲰﺖ ﻣﻌﺎون ﺧﴪو ﲥﺮاﱐ در اﻣﻮر ﺿﺪ ﺟﺎﺳﻮﳼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﳕﻮدﻩ اﺳﺖ و در اتﺳﻴﺲ وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻘﺶ اﺳﺎﳼ داﺷـﺘﻪ اﺳﺖ
و در دوران وزارت ري ﺷﻬﺮي ﻣﺪﻳﺮﰻ آن وزارﲣﺎﻧﻪ ﺑﻮد.ﲩﺎراين ﭘﺲ از دوﻟﺖ "ﻣﲑﺣﺴﲔ ﻣﻮﺳﻮي" ﺑﻪ ﺗﺪرﱕ ﺧﻮد را از وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪا ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﲢﻘﻴﻘﺎت
اﺳﱰاﺗﮋﻳﮏ رايﺳﺖ ﲨﻬﻮري ﭘﻴﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﻮي ﺧﻮﺋﻴﲏﻫﺎ رﺋﻴﺲ آﳒﺎ ﺑﻮد .وي در آﳒﺎ ﺑﻪ ﲰﺖ ﻣﻌﺎون ﺳـﻴﺎﳼ ﻣﻮﺳﻮي ﺧﻮﺋﻴﲏﻫﺎ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ .ﻋﲇ رﰬ اﻳﻨﮑﻪ ﲩﺎراين در
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎي ﺧﻮد اﻋﻼم ﱊﮐﻨﺪ دﻟﻴﻞ ﺧﺮوﺟﺶ از وزارت اﻃﻼﻋﺎت ،ﻋﻼﳃﻨﺪي ﺑﻪ ﰷر در رايﺳﺖ ﲨﻬﻮري ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻋﻠﺖ ﺧﺮوج ﲩﺎراين از وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﳐﺎﻟﻔﺖ وي اب
ﺳﭙﺮدن وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻋﲇ ﻓﻼﺣﻴﺎن ﺑﻮد(12) .
عباس عبدي ﻣﺘﻮدل  ١٣٣٥در ﳏهل دوﻻب ﲥﺮان ،ﺑﺰرگ ﺷﺪﻩ در ﳏهل انزيآابد ﲥﺮان در ﻛﻨﺎر ﺳﻌﻴﺪ ﲩﺎراين اﺳﺖ .ﳘالكس دوران ﮐﻮدﰾ و ﳘﻔﮑﺮ دوران
ﻧﻮﺟﻮاﱐ ﻛﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ در اﻃﻼﻋﺎت ﳔﺴﺖ وزﻳﺮي در ﻛﻨﺎر ﺧﴪو ﲥﺮاﱐ ﳘﲀرش ﮔﺮدﻳﺪ .در ﺳﺎل  ١٣٥٣وارد داﻧﺸﻜﺪﻩ ﭘﲇﺗﻜﻨﻴﻚ ﲥﺮان )داﻧﺸﮕﺎﻩ اﻣﲑﻛﺒﲑ ﻛﻨﻮﱐ( ﺷﺪ و در ﺳﺎل ١٣٦٣
در رﺷـﺘﻪ همﻨﺪﳼ ﭘﻠﳰﺮ ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺷﺪ .از داﻧﺸﺠﻮايﱐ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﴫف ﻻﻧﻪ ﺟﺎﺳﻮﳼ ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎل داﺷﺖ .ﻋﺒﺪي ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﲯﻨﮕﻮي داﻧﺸﺠﻮاين اﺷﻐﺎل ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺳﻔﺎرت
ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ اﻣﺎ در واﻗﻊ ﺑﻪ ﳊﺎظ ﺗﺸﻜﻴﻼﰐ ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ابزو ﺑﻮد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ »دﻛﱰ ﭘﻮر ﻳﺰدان ﭘﺮﺳﺖ« از داﻧﺸﺠﻮاين ﺧﻂ اﻣﺎﱊ ﺷﻮراي ﻣﺮﻛﺰي داﻧﺸﺠﻮاين ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :اﺻﻐﺮزادﻩ،

رﺿﺎ ﺳـﻴﻒ اﻟﻠﻬـﻲ ،ﳏﺴﻦ ﻣﲑداﻣﺎدي ،ﺣﺒﻴﺐ ﷲ ﺑﻴﻄﺮف و رﺣﲓ ابﻃﱯ .ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﺷﻮراي ﻣﺮﻛﺰي ،ﺷﻮراي ابزو ﺑﻮد ) .سايت مركز انقالب اسالمي ١١آبان
 (١٣٨٥به دعوت دوستان عباس عبدي به دفتر اطالعات نخستوزيري در بخش بررسي روابط خارجي آمد .اين قسمت
بعدھا به طور كامل به وزارت اطالعات منتقل شد و مدت كمي را در آن وزارتخانه و در اداره بررسي اطالعات كشورھاي
ھمسايه فعاليت كرد.
عبدي دربخش اطالعات خارجي نھاد اطالعات نخست وزيري مشغول به كار شد و در زمان دادستاني موسوي
خوئينيھا عبدي سمت معاونت سياسي او را داشت .به ھمين دليل از آمران اصلي قتل عام سياه سال ٦٧شناخته شده است .در
سالھاي بعد عبدي به اصالح طلبي روي آورد وبه روزنامه نگاري پرداخت .اوعالوه بر روزنامه سالم در روزنامه ھايي از
قبيل بھار ،صبح امروز ،مشاركت ،نوروز ،راه نو مقاله مي نوشت و به خاطر اختالف نظرھايش با بخشھايي از ھيأت حاكمه
چند بار دستگير شده و به زندان افتاد .عبدي عضو مؤسس ،شوراي مركزي و دفتر سياسي جبھه مشاركت و نويسنده سه
بيانيه ھاي اين حزب در کنگره ھاي اول تا سوم بوده است.
)براي اطالعات بيشتر از فعاليتھاي عبدي مراجعه شود به مقاله يكي از پنج روزنامه نگار برتر سال ٨٥نوشته
مازيار رادمنش١٧ ،ارديبھشت  ،٨٦در سايت اينترنتي روز آن الين(
خسرو قنبری ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺧﴪو ﲥﺮاﱏ )زادﻩ  (۱۳۳۳ﻣﻘﺎم اﻃﻼﻋﺎﰏ و ﰷرﺷـﻨﺎس اﻣﻨﻴﱴ اﻳﺮاﱏ اﺳﺖ .او رﺋﻴﺲ دﻓﱰ اﻃﻼﻋﺎت ﳔﺴﺖ وزﻳﺮی )ﳖﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ
وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ( و ﻣﺸﺎور اﻣﻨﻴﱴ ﺳـﻴﺪﶊﺪ ﺧﺎﲤﯽ ﺑﻮدﻩاﺳﺖ .ﲥﺮاﱏ ﭘﻴﺶ از اﻧﻘﻼب از اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﳎﺎﻫﺪﻳﻦ ﺧﻠﻖ ﺑﻮد و ﻳﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻣﺎﰏ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻧﻔﺠﺎر دﻓﱰ
ﳔﺴﺖ وزﻳﺮی در  ۸ﺷﻬﺮﻳﻮر  ۱۳۶۰ﺑﻪ دﺳﺖ داﺷﱳ در اﻳﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﳤﻢ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ و ﺣﱴ ﻣﺪﰏ ﻧﲒ زﻧﺪاﱏ ﺷﺪ .ﲥﺮاﱏ ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻋﻠﻮم ﺳـﻴﺎﳻ ﺧﻮد را از داﻧﺸﮕﺎﻩ اﻣﺎم ﺻﺎدق
درايﻓﺖ ﮐﺮدﻩ ،ﭘﺎاين انﻣﻪ او »ﺳﺎﺧﺖ رواﱏ و ﺟﺎﻣﻌﻪﺷـﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﳎﺎﻫﺪﻳﻦ ﺧﻠﻖ اﻳﺮان اب ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﮑﻨﻴﮑﯽ« انم داﺷﺖ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺪرﻳﺲ در داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﱙ و
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﲥﺮان را دارد(13) .
"محمد علی رحيمی"  ،متولد سالھای  ،١٣٣۵-١٣٣٧قبل از انقالب کمی مذھبی و گاھا طرفدار "حزب پان
ايرانيست" به رھبری "محسن پزشک پور" بود .در مرکز رفاه خانواده  ١٣آبان تايپ کردن را به خانمھا ياد ميداد .ازآنجايی
که درکوچه ی فروردين مینشستند با مسجد "امام رضا" ميا نه خوبی داشت .در ھمان مسجد با "عباس دوز دوزانی" آشنا
شد .نميدانم که "محمد علی" بعد از انقالب چه کاره بود ولی خوب ميدانم که تحصيالت دانشگاھی نداشت .در پاکستان
مس ًول فرھنگی يا ديپلمات ايران بود و در سال  (١٩٩٠) ١٣۶٩در پاکستان ترور شد) .در سال  ١٩٩٠تعداد کشته شدگان
جنگھای شيعه و سنی و قومی در آن منطقه به حدود  ٢٠٠نفر رسيد .حکومت ايران شديدا در آن منطقه فعال بود(14) .
اسامی زيادی ھم مانند "عزيز رجب زاده" فرماندهٔ کنونی پليس تھران يا برادرش "فوری") ،(Fooriکه توسط
زنش به قتل رسيد ھست که فعال از باز گو کردن آن خود داری خواھم کرد ولی در شرايط ديگری اگر احتياج بود نام آنھا
را در پيشگاه مردمم باز خواھم گفت .اما نمونه ھای فوق صرفا ً نشان دھنده انست که آقای اکبر گنجی ،حجاريان ،عباس
رده
عبدی ،محمد علی رحيمی ھمه از سران باالی اطالعات رژيم بودند .سوال اينست که شما که در سالھای  ١٣۵٨-۶٣در ٔ
باالی رژيم بوديد چه اطالعاتی را داريد که امروزه بعد از  ٣٠سال ھنوز آنرا "خالف مصالح" ميدانيد؟ محمد علی رحيمی
مسول فرھنگی در پاکستان بود ،گنجی در ترکيه و آقای عمادالدين باقی به قول خودشان مسئول دفتر بخش خارجي سياسي
سپاه پاسداران و مسئول اخبار و تحليل اروپا و آمريكا و سعيد حجاريان جزو موسسين وزارت اطالعات به حساب میآيد.
اين امر از اين جھت مھم ھست که اينان نه تنھا رتبهھای بااليی داشته اند بلکه انبار اطالعاتی ھم ھستند.

ببينيم آقای گنجی در رابطه با کشتار  ۶٧چه میگويند:
"ﻣﻦ ﺧﻮدم از ﺳﺎل  ۱۳۶۶ات  ،۱۳۶۹ﲟﺪت ۳ﺳﺎل ،در ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﻴﻪ ﺑﻮدم و اﺻﻼ آﳕﻮﻗﻊ ﻣﻦ در اﻳﺮان ﻧﺒﻮدم و ات وﻗﱴ در ﺗﺮﮐﻴﻪ ﺑﻮدم اﺻﻼ از اﻳﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﻄﻠﻊ ﻧﺸﺪم،
ﭼﻮن ﺧﻴﲆ از اﻳﺮان دور ﺑﻮدﱘ و ارﺗﺒﺎطﻣﺎن اب اﻳﺮان ﺧﻴﲆ ﺧﻴﲆ ﰼ ﺑﻮد .(15) «… .اين صحبت شما نه تنھا با ھيچ منطقی ھمراھی و موافقت ندارد
بلکه ھيچ صداقت و پرنسيب انسانی ی را ھم با خود به دنبال ندارد .صادقانه ابراز میکنم که شما دروغ شاخداری ميگوييد.
اگرمی گفتيد که میدانستيد ولی بنا بر بعضی شرايط اعتراضی نکرديد آغوش من صميمانه برای شما باز بود ولی زھی
بيشرمی .شما سرا پا دروغ ميگوييد .آقای گنجی مردم ما کودن نيستند .سوال خيلی ساده است :چگونه ھست که مريد

منتظری ھستيد ،به دست ايشان از حکم اعدام )به ادعای خودتان( آزاد شديد ،اما نميدانيد ايشان چه گفتند و چرا از مصدر
امامت خلع شدند؟ دست مريزاد .میگويند آدم دروغ گو کم حافظه ھست .واقعا اين جمل ٔه شما توھين به ھم ٔه انسانھاست.
آقای گنجی سوال من از شما اينست که سپاه سالھای  ۶٠چگونه در قتل عام جوانان شرکت کرد و نقش ھر کدام از
سران رژيم در اين جريانھا چگونه بود .بگذريم که اکبر گنجی مدعی شده بود سالی که در کنفرانس برلين بود از قتل عام
سال  ١٣۶٧زندانيان سياسی با خبر شد و کلی تناقضات ديگر که خواننده را به مقاله "ايرج مصداقی" رجوع ميدھم .اما اگر
قصد گاندی بودن ايران را داريد ،لطفا صداقت داشته باشيد .چون از سران سپاه رژيم بوديد توضيح بدھيد که سپاه به چه
مشغول بود.
چگونه ھست که شما از کشتار جوانھای زير  ١٨سال يا خبر نداشتيد يا اينکه اعتراضی نکرديد؟ چگونه ھست که
آيت ﷲ منتظری را ميشناسيد و ايشان ھم از شما حمايت کردند اما به خود اين اجازه را نداديد که نامهھای ايشان را در
اعتراض به کشتار و تجاوز و دخترن بخوانيد و دليل عزل ايشان را بدانيد؟ در ھمان سا لھا آيتا منتظری به آيتا خمينی چنين
نوشتند:
" آاي ﱊداﻧﻴﺪ در زﻧﺪاﳖﺎي ﲨﻬﻮري اﺳﻼﱊ ﺑﻪ انم اﺳﻼم ﺟﻨﺎايﰐ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻈﲑ آن در رژﱘ ﻣﻨﺤﻮس ﺷﺎﻩ ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ ؟! آاي ﱊداﻧﻴﺪ ﻋﺪﻩ زايدي زﻳﺮ ﺷﻜﻨﺠﻪ
ابزﺟﻮﻫﺎ ﻣﺮدﻧﺪ؟ آاي ﱊداﻧﻴﺪ در زﻧﺪان ﻣﺸﻬﺪ در اﺛﺮ ﻧﺒﻮدن ﭘﺰﺷﻚ و ﻧﺮﺳـﻴﺪن ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﳱﺎي دﺧﱰ ﺟﻮان ﺑﻌﺪا انﭼﺎر ﺷﺪﻧﺪ ﺣﺪودﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ دﺧﱰ را اب اﺧﺮاج ﲣﻤﺪان و اي رﰘ
انﻗﺺ ﻛﻨﻨﺪ؟! آاي ﱊداﻧﻴﺪ در زﻧﺪان ﺷﲑاز دﺧﱰي روزﻩ دار را اب ﺟﺮﱊ ﳐﺘﴫ ﺑﻼﻓﺎﺻهل ﭘﺲ از اﻓﻄﺎر اﻋﺪام ﻛﺮدﻧﺪ؟ آاي ﱊداﻧﻴﺪ در ﺑﻌﴤ زﻧﺪاﳖﺎي ﲨﻬﻮري اﺳﻼﱊ دﺧﱰان ﺟﻮان را
ﺑﻪ زور ﺗﴫف ﻛﺮدﻧﺪ؟ آاي ﱊداﻧﻴﺪ ﻫﻨﮕﺎم ابزﺟﻮﰄ دﺧﱰان اﺳـﺘﻌﲈل اﻟﻔﺎظ رﻛﻴﻚ انﻣﻮﳼ راﰀ اﺳﺖ ؟ آاي ﱊداﻧﻴﺪ ﭼﻪ ﺑﺴـﻴﺎرﻧﺪ زﻧﺪاﻧﻴﺎﱐ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﺷﻜﻨﺠﻪ ﻫﺎي ﰊ روﻳﻪ ﻛﻮر اي ﻛﺮ اي
ﻓﻠﺞ اي ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دردﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ و ﻛﴘ ﺑﻪ داد آانن ﳕﻲ رﺳﺪ؟ آاي ﱊداﻧﻴﺪ در ﺑﻌﴤ از زﻧﺪاﳖﺎ ﺣﱵ از ﻏﺴﻞ و ﳕﺎز زﻧﺪاﱐ ﺟﻠﻮﮔﲑي ﻛﺮدﻧﺪ؟ آاي ﱊداﻧﻴﺪ درﺑﻌﴤ از زﻧﺪاﳖﺎ ﺣﱵ
از ﻧﻮر روز ﱒ ﺑﺮاي زﻧﺪاﱐ درﻳﻎ داﺷﺘﻨﺪ اﻳﻦ ﱒ ﻧﻪ ﻳﻚ روز و دو روز ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎ؟ آاي ﱊداﻧﻴﺪ ﺑﺮﺧﻮرد اب زﻧﺪاﱐ ﺣﱵ ﭘﺲ از ﳏﻜﻮﻣﻴﺖ ﻓﻘﻂ اب ﲿﺶ و ﻛﺘﻚ ﺑﻮدﻩ ؟" ج– ٢
.(16) ١١٦٣
آقای گنجی ھمان طور که خودتان خوب میدانيد ،شما و رفقای شما بعد از اينکه مدعی ھستيد از سپاه استعفا داديد،
ھمه در وزارت ارشاد استخدام شديد )اگر چه ھمه شما معتقد ھستيد که از سپاه بيرون آمديد(.
بگذاريد قبول کنيم که شما عضو ساده سپاه بوديد و بعد استعفا داديد .خوب مسول فرھنگی بودن ،آن ھم در ترکيه
که مقام شاخصی ھست عزيز .بگذاريد کمی صادق باشيم .شايد خوانندهھا ندانند که چه کسی مسول و کنسولگر ايران در
ترکيه بود ولی شما که خوب ميدانيد عزيز .بگذاريد که برای خوانندگان توضيح بدھم که زمانی که شما به گفت ٔه خود مس ًول
فرھنگی ايران در ترکيه بوديد چه کسی کنسول گر ايران بود :آقای منوچھر متکی .بله ھمين آقای منوچھر متکی ) سفير
جمھوری اسالمی ايران در ترکيه 1364 ،تا .(13٦٨
متكي در سال ١٣٦٤به عنوان سفير رژيم در تركيه منصوب شد .ولي كار اصلي او پشتيباني ازتيمھاي ترور و
ايجاد تسھيالت با پوشش ديپلماتيك براي آنھا بود .در آن ايام تيمھاي ترور رژيم در تركيه دست به ترور تعدادي از مخالفان
زدند .به چند نمونه از »تك زني«ھاي آنان )اصطالحي كه بين خودشان رايج بوده است( اشاره ميكنيم:
ـ  ١١خرداد ١٣٦٤ترور سرھنگ بھروز شھورديلو در استانبول
ـ ٢د ي ١٣٦٤ترور سرھنگ عزيز مرادي در استانبول
ـ  ٢آبان  ١٣٦٥ترور سرھنگ احمد حامد منفرد ،در آنكارا
ـ  10آذر  ١٣٦٦ترور جواد حائري يك مخالف رژيم در منزلش در استانبول
ـ  ٣مرداد  ١٣٦٦ترور محمد حسن منصوري و يكي از دوستانش در استانبول
ـ شھريور ٦٥حمله به كنيسة يھوديان در استانبول
ـ قتل يك ديپلمات سعودي .روزنامه حريت چاپ تركيه در  ٦خرداد  ١٣٦٨گزارش داد يك گروه  ١٤نفره ھنگام
نفوذ به خاك تركيه از ايران براي انجام كار تروريستي دستگير شدند .رئيس اين گروه در قتل ديپلمات سعودي در آنكارا دست
داشت.
عالوه براين عده تعدادي از شھروندان تركيه نيز قرباني »تك زني«ھاي تيمھاي تروري شدند كه در پشت پردهھمه شان متكي نقش اول را داشت .از جمله آنان ميتوان ا ز افراد زير نامبرد:

ـ  ٣١ژانوية ١١) ٩٠بھمن :(٦٨پرفسور معمر آكسوي رئيس جمعيت حقوقدانان تركيه و وكيل سابق مجلس تركيه
مورد اصابت گلوله قرار گرفت.
ـ  ١٦اسفند  :٦٨ترور چتين اِ َمچ :روزنامهنگار ترك
در آبان  ١٣۶٧تروريستھای سفارت رژيم در استانبول مجاھدی که ابوالحسن مجتھد زده" نام داشت را ربودند و
پس از شکنجه قصد انتقالش به ايران را داشتند (17) .
آقای گنجی آيا اين صحيح نيست که شما يکی از بر گذار کنند گان مراسم ختم خمينی در ترکيه بوديد؟ شما چطور
متناقض صحبت ميکنيد .از يک طرف نميدانيد که در سال  ١٣۶٧در ايران چه ميگذ شته ،ولی در ھمان زمان مقام باالی
مملکتی بوديد و مراسم ختم ھم ميگرفتيد؟ آقای گنجی خيلی از انسانھای خوب طرفداری از خيلی از آدمھای بد و ديکتاتور
کرده بودند اما صادقانه بايد اذعان کرد و درعمل صداقت داشت .خيلی از مردم عادی آلمان سربازان ھيتلر بودند؟ مگر جز
اينست که به بسياری از جوانھای مذھبی و ساده لوح ايران کليد پالستيکی ساخت چين را به بھان ٔه کليد بھشت میدادند تا از
روی مين رد بشوند؟ اينھا آدمھای ساده يی بودند که عملکردشان اگر به مرگ خودشان منتھی نشد به ناراحتیھای روانی،
اجتماعی يا خانواده گی شان ختم شد .خيلی از اين انسانھا قبول کردهاند که راه اشتباھی ميرفتند و خواھان از بين رفتن ظلم،
بی عدالتی و محاکم ٔه سران اين رژيمھا ھستند ولی شما که جزو رھبری بوديد نه تنھا به اشتباه خود اذعان نميکنيد بلکه
ديگران را احمق ،فحاش و خود سر ميناميد که بايد دادگاھی شوند .چگونه ھست اين منطق شما؟ آيا ما زندانيان سابق بايد
محاکمه بشويم چون خواھان بازگويی ی حقيقت ھستيم؟ اين است منطق شما؟ شمايی که خود اينجا وآنجا خواھان گروه
حقيقت ياب نيز بوديد تا ثره از ناسره تشخيص داده شود ،زھی بی شرمی.
چطور ھست که امروز ھم که درخارج ھستيدھنوز بعد از ٣٠سال صالح مصلحت ميکنيد وچرتکه می اندازيد تا
از زير بار اين حد پرسش ما شانه خالی کنيد؟ از اين بگذريم که شما بعد از  ٨ماه در خارج بودن ادعا کرديد که بدون
ھمسرتان ،معصومه شفيعی ،نميتوانيد زندگی کنيد و ايشان ھرگز به خارج نخواھند آمد ،که دختران شما و ھمسرتان مشغول
تحصيل ھستند .آقای گنجی االن از آن موقع  ٢سالی میگذارد حاال مصلحت چه کسانی را در نظر داريد؟ ) (18از روابط
رژيم اگر خبری نداريد چگونه ھست که خواجه حافظ شيرازی در قبر خود خبر دارھست اما شما نه؟ اگر ھم اطالعات را
داريد لطفا برای بيان حقيقت دھان باز کنيد.
اگر قرار باشد که کميته يا ھييًت حقيقت يابی برای محاکمه ی سران حکومت جمھوری اسالمی ايران درست بشود
منطق حکم میکند که شما و رفقايتان صندوقچهٔ قلبتان را باز کرده ،به آغوش مردم بياييد و حقيقت را باز گويی کنيد .چرا که
يک کميسيون حقيقت ياب يا يک کميسيون آشتی ملی ،آن کميسيونی است که در جھت کشف و افشای خالف کاريھا،
جنايتھای آنھا که در حکومت بودند ) و بسته به موقعيت آن ،آنھا که با آن رژيم ھمکاری ميکردند( با اميد به حل و فصل
گذشته و افشای آن میباشد .آيا شما حرکتی دراين مورد کرده ايد؟
آقای گنجی شما چه زيبا گفتيد که در ھر جامعه "عنصر اعتماد" و "عنصر اطمينان" بايد وجود داشته باشد که
جامعه را به ھم وصل کند .اما ھمانگونه که يادتان رفت اضافه کنيد که کميته حقيقت ياب نياز به باز گويی حقيقت از طرف
ھمهٔ اعضای جامعه را دارد ،اين را ھم فراموش کرديد که ما )زندانيان سابق و ھمهٔ آنھا که مستقيم و غير مستقيم تحت
شکنجه ،آزار و  ........رژيم بودند( چگونه به شما اطمينان کنيم که از رھبران سپاه بوديد؟ شما با ذکر اينکه "صالح
نيست" ،از بازگويی حقيقت طفره ميرويد .جالب تر آن که دروغھای شما به قول معروف شاخدارھم ھستند .آخرچگونه چنين
ترھاتی سرھم ميکنيد و توقع داريد که کسی ھم آنھا را باور کند؟ تنھا کسانی که به شما باور دارند ياران توده يی -اکثريتی ی
شما يا خاتمی چیھای  ٢خردادی ھستند که ھيچ وجھه ی انسانی ھم در آنھا نيست .آنھا ھم مثل شما شارالتان ھستند .آنھا ھم
مثل شما با حکومت خمينی ھمکاری کردند .آقای گنجی دروغ که ميگوييد لطفا با بعضیھا مشورت کنيد چون اين دروغھای
شما خيلی بچه گانه ھستند.
آيا نميخواھيد بگوييد و يا حتا بدانيد که چگونه "سردار عزيز رجب زاده" )برادر فوری  (Foori,و بچه محل
خودتان ،از کفتر بازی به مقام رئيس پليس تھران رسيد؟ آنھم عزيزی که کالس دھم روھم نتوانست تمام کند ؟ فکر نميکنيد
مردم بايد بدانند که چگونه حدود  ٧٠٠نفر)بله اشتباه نميخوانيد ھفتصد نفر( از بچهھای " ١٣آبان" در سال  ١٣۶۴دستگير
شدند؟ آيا اين صحيح نيست که رفيق شما "حجاريان" آنھا را در کميته "نازی آباد" بازجويی ميکرد؟ می توان پرسيد که اگر

خود نميدانيد لطفا از رفقای عزيزتان بپرسيد که بچهھای  ٩٠نفری "نازی آباد" را چه کس يا کسانی باز جويی می کردند؟
خودتان که حتما "علی و محمد حيدری" را ميشناسيد .ھر دو جزو بچهھايی بودند که به  ٩٠نفریھای نازی آباد معروفند که
قبل از  ٣٠خرداد دستگير شدند .خيلی از آنھا ساکنان " ١٣آبان" بودند .اساميشان را خوب ميدانم ولی الزامی در بردنشان
نميبينم ولی اگر خواستيد برايتان نام خواھم برد .نام بردن ھر کدامشان اشک مرا خواھد آورد .آنھا اکثرا متولد ١٣۴٠
بودند .خيلی ھا که درزندا ن اوين بودند "اکبر خوش گوشت" اين بچهی "نازی آباد"  ،اين جنايت کار را ميشناسند.اسم "اکبر
خوش گوشت" در کنار نام "حجاريان" ثبت شده .لطفا در اينترنت دنبالش بگرديد و خودتان پيدا کنيد .آيا اين جرم است که ما
بدانيم اينھا را چه کسانی باز جويی کردند؟ فحش نامه است اگر فرياد کنيم که آمران آن شناسايی و محاکمه شوند؟ آقای گنجی
به باورمن ،آنان که از بيان حقيقت واھمه دارند و خواھان آن ھستند که تاريخ به فراموشی سپرده شود يا خود شريک قافله
بودند يا قصد فريب و انکار واقعيت را دارند.
آقای گنجی شرط گاندی بودن گاندی زيستن است .شرط شخصيت ملی بودن "با شخصيت بودن" و "مردمی بودن"
است .چگونه ميشود به شما که برای اولين بار)اين جملهٔ خودتان ھست(  ،آن ھم به خاطر اينکه مقاله مستندی که من نوشتم،
و شما آن را فحش نامه خوانديد ،مطرح کرديد که عضو سپاه بوديد؟ آقای گنجی سر خود را در برف نکنيد .شما عضو سپاه
نبوديد بلکه از عالی رتبگان سپاه بوديد .ما شما را بخوبی ميشناسيم.آقای گنجی ھمان طور که خودتان خوب میدانيد ،شما و
رفقای شما بعد از اينکه مدعی ھستيد از سپاه استعفا داديد ،ھمه در وزارت ارشاد استخدام شديد )اگر چه ھمه شما معتقد
ھستيد که از سپاه بيرون آمديد( .می توان سوال کرد که اين چگونه اين امکان پذير ھست؟

آقای گنجی ،کدام سيا ست را دنبال ميکنيد؟
آقای اکبر گنجی ادعا ميکنند چون  ١٩ساله بودند و مثل ھمه مردم و انقالبيون ،به صف سپاه پاسداران که ھمه،
حتی مجاھد ين و تمامی مارکسيست ھا ھم خواھان آن بودند ،پيوستند .ايشان فراتر رفته و ادعا ميکنند که":ﮔﺮوﻩﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﺖ و
ﳎﺎﻫﺪﻳﻦ ﻋﲅ ﻣﻴﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ارﺗﺶ ابﻳﺪ ﻣﻨﺤﻞ ﺑﺸﻮد و ﺳـﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران ابﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﻼح ﺳـﻨﮕﲔ ﳎﻬﺰ ﺑﺸﻮد ".اين ادعا يا از سر نا آگاھيست يا از سر ريا .چرا که
ھيچ جريانی جز "اکثريت" چنين شعاری نداده بود .آن شعار ھم سال ١٣۶٠بود نه سال  .١٣۵٨نسبت دادن چنين شعاری به
ھمهٔ نيروھای چپ و مجاھدين کمال بی شرميست .آنچه نيروھای سياسی چپ معتقد بودند "انحالل ارتش و برقراری ی
ارتش خلق بود نه تشکيل سپاه پاسداران" )نشريه "کار" پنجشنبه  ١۶فروردين  .(١٣۵٨انچه که در اين امر جالب است
انست که آنھا که در سال " ١٣۶٠خواھان سنگين شدن سالح سپاه پاسدران" بودند امروزه دقيقا ،تکرار میکنم دقيقا ھمان
سياستی را دنبال ميکنند که آقای اکبر گنجی و شرکا در شرايط کنونی با خود به يدک ميکشند .اتفاقا بعضی از ميزبانان آقای
گنجی دقيقا ھمانھا يی ھستند که به اکثريتی ھا يا  ٢خردادیھای ديروزی معروفند .نيروھای انقالبی اما اينھا را از ھمان
دوران سا لھای  ،١٣۶٠مزدوران بی جيره و مواجب بگير جمھوری اسالمی می ناميدند .از انجمله است آقای فرخ نگھدار
که در منابع و خاطرات بعضی از اعضای سابق اکثريت ھم قيد شده که "اسداله الجوردی" در زندان اوين تلفن ايشان را ھم
داشته است .آقای نگھدار خودشان ھم اقرار ميکننند .لطفا خوب دقت کنيد :ﻳﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﻣﺎﺟﺮای رﻓﻴﻖ ﻣﻨﺼﻮر )ﶊﺪ رﺿﺎ ﻏﱪاﱙ( ،ﻳﻌﲎ در
ﳔﺴـﺘﲔ روزﻫﺎی ﲠﻤﻦ ﻣﺎﻩ  ۱۳۶۱از ﻃﺮﻳﻖ دﻓﱰ رواﺑﻂ ﲻﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﮐﻪ ﻳﮏ ﺟﺎﱙ ﺑﻮد ﻧﺰدﻳﮏ ﭼﻬﺎر راﻩ اﻧﻘﻼب و ﳘﻴﺸﻪ ﺣﺪ اﻗﻞ ﻳﮑﯽ از رﻓﻘﺎ آﳒﺎ ﺣﺎﴐ ﺑﻮد ،ﺧﱪ دادﻧﺪ ﮐﻪ از
ددﺳـﺘﺎﱏ اﻧﻘﻼب زﻧﮓ زدﻩ اﻧﺪ ﺑﻴﺎ ﺋﻴﺪ ﲱﺒﺖ ﮐﻨﲓ راﺟﻊ ﺑﻪ زﻧﺪاﱏﻫﺎی ﺷﲈ .... .ﺗﺼﻤﲓ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮوم) . (18آقای نگھدارھمانجا اشاره ميکنند که ايشان
با حاج آقا نگھدار )بابا شان( به مالقات حاج آقای تبريزی )منظورشان ھمان جنايت کار موسوی تبريزی ھست( رفته و
خوش و بش ميکنند و سر آخرھم میآيند خانه .جالب آنکه نورالدين کيانوری در بھمن ماه  ١٣۶١ھمراه با بسياری از
رھبران ،اعضا و ھواداران حزب دستگير شد .آيا واقعا جای سوال نيست که از ايشان پرسيد که چگونه ھست شما سالم
مياييد خان ٔه بابايتان ،اما کيانوری و بقيه دستگير میشوند؟ من خوانند گان را به خواندن اين مقاله و گفتگوی نگھدار با اکبر
شالگونی دعوت میکنم چرا که اين نوشتار علنی کردن بخشی از ھمان تاريخی ھست که ما خواستار آن ھستيم :چگونه
ھست که در دما دم کشتار و دستگيری ھا ،آقای نگھدار با يک تلفن به مالقات دادستان ميروند ولی  ٧٢نفر از اعضا يشان
زندانی و بعد ھم ٔه کميته مرکزی حزب توده ھم دستگير می شوند ؟
جالب تر آنکه اگر به تاريخ بر گرديم ،ھمين "اکثريت" و "حزب توده" اطالعيه مشترکی در حمايت از انتخاب
"خامنه يی" به رياست جمھوری دادند )مورخ  ١٠مھر  .(١٣۶٠اتفاقا ھمين سازمان بود که با افتخار در نشريه خود ادعا

کرد که در سرکوب "سربداران در آمل" شرکت کرد .به عبارت ديگر آنھا ھمچون شما معتقد به مسلح شدن سپاه ورياست
جمھور شدن ولی فقيھشان خامنه يی ھم بودند نه ما .قاطی کردن ما با خودتان اگر از روی کينه نباشد از روی نادانيست.
ھمانطور که در مقاله اولم " از جان ما چه ميخواھيد؟" گفتم ،چرا افترا زنی می کنيد ؟ چرا ميخواھيد خود را با لجن مال
کردن ما تبرئه کنيد؟ ما ھيچگاه به جمھوری اسالمی رای نداديم  .تنھا سازمانی که به آن رای داد فقط "حزب توده"
شماره  (۶ھم ميخوانيم که دادگاهھا بايد
شماره کار )نشريه سازمان فدائيان
بود" .سازمان مجاھدين" ھم مشروط رای داد .در
ٔ
ٔ
علنی شوند :ﻧﴩﻳﻪ "ﰷر" ﺷﲈر ٔﻩ  ،۶ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  ۲۳ﻓﺮوردﻳﻦ  .... :۱۳۵۸اﻋﺘﻘﺎد دارﱘ ﮐﻪ ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮدم از ﺟﻨﺎﻳﺖﻫﺎی اﻳﻦ ﻋﻨﺎﴏ ،ابﻳﺪ آانن در دادﮔﺎﻩﻫﺎی ﻋﻠﲎ ﳏﺎﳈﻪ
ﮔﺮدﻧﺪ ...،آقای گنجی ما ھيچگاه ترسی نداريم که به اشتباھات خود اقرار کنيم ولی ما را ھمدست و ھمراه رژيم خواندن فقط
برای لجن پراکنی عليه نيرھای مردمی و انقالبی و تبرئه خودتان ھست .تاريخ خود گواھی است که نيروھای انقالبی اولين
کسانی بودند که خواھان دمکراسی ،شوراھای مردمی و دادگاهھای علنی بودند .اما اين سپاه پاسداران بود که بمبھای خوشه
يی به ميان تظاھر کنندگان ميانداخت) .تظاھرات سازمان پيکار در راه طبقه کارگر و بمبھای خوشه يی در سال .(١٣۶٠

آقای گنجی ما چھرهھای نا آشنايی نيستيم:
آقای گنجی ھمهٔ کسانی که از شما سوال کردند اسمشان واقعی بود به جز من .ايرج مصداقی ،بحرام رحمانی،
مسعود نقره کار ،امير جواھری لنگرودی ،کاظم مصطفوی )حميد اسد يان( و خيلیھا ی ديگر ،اما ھيچکدام به تنبان شما
مورچه نينداختند جز من .ميدانيد چرا؟ چون سوأالتی که من میکنم دقيقا ھمان سوأالتی ھستند که ھمهٔ مردم ايران ميخواھند
بدانند )اگر چه تمامی نوشتارعزيزان فوق ھم بسيار ارزشمند ھست( .آقای گنجی من نه تنھا با شما دشمنی شخصی ندارم
بلکه ھيچ غرضی جز باز يابی حقيقت در من نخواھيد يافت .سوگند به تمامی انسانھای خوبی که رژيم جنايت کار اسالمی به
دارشان کشيد من ھيچ تھمتی ھم به شما نميزنم .من نه قاضی ھستم و نه ھيچگاه حق قضاوت به خود ميدھم ولی آقای گنجی
دردنيای بقول خودتان دمکراتيک ھر کس که ادعای ارث میکند بايد مدرک نسبيت راھم با خود بياورد :ما چگونه به شما
اعتماد کنيم در حالی که بعد از  ٣٠سال طفره رفتن و دروغ گفتن ھنوز ث ّم اون بکم ساکت نشسته ايد و ميخواھيد که ما گذشته
ی خود را فراموش کنيم؟ شعار شما که "ببخشيم و فراموش کنيم" ھنوز در گوش ماست .ما نميتوانيم فراموش کنيم و بخشيدن
را ھم ميسپاريم به باز يابی شدن حقيقت و به قضاوت مردم .ما نميتوانيم فراموش کنيم ،چرا که حافظهٔ ما ھنوز زنده ھست.
چگونه میشود زندان بودن و شکنجه شدن خود يا صدای تک تيرھا را فراموش کرد؟ آقای گنجی مادر من حتا در آمريکا
ھنوز ھم از پليس ميترسد .اگر پليسی در خيابان يا پياده رو راه برود مادر من زھره ترک ميشود .گاھا دست مرا ميگيرد و با
خود به کناری ميکشد .چگونه ھست که مادر من ھنوز ترس دارد؟ مگر ميشود به اين پير زن توضيح داد که اينجا زندان
اوين نيست؟ مادر من زندانی نبود ولی به زمان مالقات آمدن من زندان اوين را ديد .حاال چگونه ھست که من بايد فراموش
کنم؟ شما بياييد به مادر من توضيح بدھيد که چگونه فراموش کند.

آقای اکبر گنجی از جان ما چه ميخواھيد؟
يادتان رفته است که در ايستگاه دوم کوی ١٣آبان بچهھای مھر  ۶و آبان ) ٣ھمقطارھای شما داوود کله ھا ،
ميرزا جانی ھا و (....بساط کتاب و مجالت نيروھای انقالبی را به ھم ميريختند و ھمه را کتک میزدند؟ مگر آقای نعمت
حسنی ،رفيق شما ،رئيس کميته  ١٣آبان نبود؟ لطفا برای مردم توضيح بدھيد که آقای "نعمت حسنی" امروز کجا ھستند؟
ايشان چه تصميماتی در سال  ١٣۶٠در رابطه با دستگيریھای نيروھای مخالف داشتند؟ چطور شد که ايشان از کميته رفتند
و "جھان محمودی" جايگزين ايشان شد؟ ما کتک خورديم ،زندانی شديم ،اعدام شديم .....،حاال ھم به ھمکاری و ھمياری با
رژيم متھم می شويم؟ آقای گنجی ھمانطور که عرض کردم ،آنھا که ھمکاری کردند امروزه در صف شما ھستند) .منظور
من به ھيچ وجه آن نيست که ھر کس که در صف شماست ھمکار و ھميار رژيم بوده .بلکه معتقدم ھرآنکس که ھميار رژيم
بوده و امروز خود را به اصطالح مخالف رژيم ميداند در صف شماست( .امروزه تنھا چيزی که از شما ميخواھيم باز
گوی يی حقيقت ھست نه لجن پراکنی .اگر سياست شما را با فرخ نگھدارھا در نحوه ی برداشت ،برخورد و تفکرشان نسبت
به رژيم اسالمی مقايسه کنيم تقريبا ھيچ تفاوتی نخواھيم ديد.

با در نظر گرفتن اين مساله چگونه ھست شما که محکوم به اعدام شديد ،در وزارت ارشاد استخدام شده و  ٣سال
بعد زير نظر "منوچھر متکی" مشغول کار شديد؟ آيا شما مس ًول "متکی" بوديد يا اينکه ايشان زير مس ًول شما؟ آيا ميشود
کسی را که حکم اعدام برايش صادر ميکنند به پست مھمتری ارتقا دھند؟ آيا اين امر غير منطقی نيست .اما لطفا بگوييد چرا
وزارت ارشاد ھمه شما را در سال  ١٣۶۴استخدام کرد؟ چرا کشورھای ھمجوار ترکيه ،پاکستان؟ وزارت ارشاد قصد
ارشاد چه کسانی را در کشورھای ھمجوار داشت؟ مگر نه اين که نيروھای سياسی از طريق اين  ٢کشور فرار ميکردند؟
خوب اگر ريگی در کفش خود نداريد لطفا بگوييد آنھا که در ترکيه بودند چه کسانی بودند و چگونه عمل ميکردند؟آقای
گنجی امروز بعد از  ٣٠سال جنايت رژيم صالح مصلحت چه کسانی را ميخواھيد؟ حجاريان ،عبدی ،يا مصلحت مردم را
ميخواھيد ؟ شايد ھم مصلحت منوچھر متکی را ميخواھيد ؟ آيا فکر نميکنيد که بيان حقيقت بخشی از آگاھی و آرامش روح
خانوادهھا شود؟ آقای گنجی آيا ميدانيد بين سالھای ١٣۵٨- ١٣۶۴چندين ھزار نفر در ايران اعدام شدند و خانوادهھای اينان
تشنهٔ آگاھی ھستند و شما که در رابطه با رضايی ،رفسنجانی و آيتﷲ صانعی بوديد حدا قل کمی اطالعات داريد يا نه؟
زبانم الل ،آيا بيان حقيقت بودن شما در ترکيه امکان دستگيری خودتان در کشورھای دمکراتيک را به بار خواھد آورد؟ آيا
ميترسيد که شما را محاکمه کنند؟ آيا اين مصلحت ،نمايانگر آغشته بودن دست خودتان در اين جرمھا میباشد؟ شما خودتان
خوب ميدانيد که "متکی" به دليل تروريسم از ترکيه اخراج شد .....زبانم الل .قبل از اينکه جوابيه را شروع کنم ھيچ به اين
فکر نميکردم.
آقای گنجی ،رفيق عزيزم امير جواھری لنگرودی در نشريه آرش شماره ٩٢ -٩٣اسم  ٣٨٧نفر را برده که حقيقت
جويان راه آزادی و دمکراسی خواھان شناختن آنھاھستند .ما میخواھيم بدانيم که اينھا چه کردند ،چه ميکنند و خواھان
مجازات آنھا ھستيم .آيا فحاشی است که بپرسيم کدام يک از اينھا را ميشنا سيد ؟ آيا تھمت است بپرسيم اگر کسی خواھان
عدالت اجتماعی است لطفا در مورد اينھا اطالعا تی بدھد؟ )(19

گپی ھم دوستانه:
آقای گنجی کسی ھم نفھميده است که شما چگونه فوق ليسانس گرفتيد و يا از کجا گرفتيد؟ در کدام کنکور شرکت
کرديد و سر آخر آنکه فوق ليسانس ارتباطات )کمميونيکيشن ( communication ،يعنی چه؟ -ھمگان میدانند که
دانشگاهھا سال  ١٣۶٢باز شدند و از رفقای شما در کوی  ١٣آبان فقط "نعمت حسنی" دانشگاھی بود و خود شما اما نه .با
در نظر گرفتن اين مساله چگونه ھست شما که محکوم به اعدام شديد اجازه گرفتن فوق ليسانس داشتيد و حتا قبل از وارد
شدن به دانشگاه در ترکيه از طرف وزارت اطالعات استخدام ميشويد؟ چرا که بازگشايی مجدد دانشگاھھا در سال  ۶٢با
عقيدتی بسيار سفت و سخت ،به ھمراه راه اندازی مقوله ی سھميه ھای تحصيلی برای رزمندگان
اعمال فيلترھای گزينشی و
ِ
و جانبازان و خانواده ی شھدا و غيره که مکانيزم ساده ای بود برای تسھيل ورود نيروھای ارزشی به دانشگاھھا که بخشی
از آنھا به تدريج بدنه ی نھادھای سرکوب دانشجويی را تکميل کردند.
چطور ھست که ما از دانشگاه اخراج شده ،شکنجه شده ،آزار و اذيت شده ،به خارج پرتاب شده )اگر چه خيلی از
رفقا ی ما اعدام شدند( اما شما رتبه گرفتيد ،فوق ليسانس گرفتيد ،توی زندان قلم و خود کار گرفتيد و چند روز بعد از آزادی
تان ويزای لندن و بعد ھم آمريکا را گرفتيد؟ شما در  ١٨مارس  ٢٠٠۶به دليل شرايط جسمی از زندان آزاد شديد و در ژوئن
 ٢٠٠۶از ايران خارج شده و در ژوالی  ٢٠٠۶در آمريکا سخنرانی داشته ايد.
بگذاريد تاريخھا را با ھم مرور کنيم :سال  ١٣٣٨به دنيا آمديد ،ساله  ١٩ ،١٣۵٩ساله بوديد .نه تنھا دانشگاه بسته
شد ،شما ھم دانشجو نبوديد .تا سال  ١٣۶٣که در سپاه بوديد و دانشگاهھا ھم ساله  ۶٢باز شده بود .سال  ١٣۶٩-١٣۶٣در
ترکيه از ھمه جا بی خبر بوديد .آھان ،اينجا قيد شده که شما بعد از جنگ به دانشگاه وارد شديد .با پايان جنگ و پس از
ورود به دانشگاه ،از اوايل دھ ٔه ھفتاد گنجی به حلق ٔه کيان پيوست ) .(20البته سوال اينست که "حلقه ی کيان" يعنی چه؟
آقای گنجی ھيچ کدام از تاريخھای شما چه دنيا آمدنتان ،چه محل توّلد تان ،چه چه اگاھيتان از شرايط جامعه با ھيچ موازين
عقالنی جور در نميآيد .ما را به صداقت تو اميد نيست شرمرسان.

آقای گنجی چگونه ھست که امروز خود را ناجی ايران ميدانيد؟ من ا ما نه خواھان رستم
دستان ھستم نه آرزوی مھدی موعود دارم:
آقای گنجی من بر خالف شما نه اعتقادی به امام زمان دارم نه به ناجی زمانه .من اعتقاد دارم که آگاھی تنھا راه
رسيدن به آزادی ،معرفت اجتماعی ھست .من دنبال رستم دستان نيستم .آن چه که شما ھم به عنوان رھبری مدعی ميشويد نه
مشخص ٔهی شماست ،نه عبای لقا يتان .در کعبه ی ما جنگ رسيدن به خدا نيست .انسانھا ھمه خدايند .آنھا که برای رسيدن به
عرش الھی خود را به عرش اعال ميرسانند و اعتقاد دارند که مردم به گاندی يا مصدق احتياج دارند ھمانھايی ھستند که
مردم را احمق و نا اليق مينامند .مردم احتياج به شاه و شيخ ندارند .در مسلک و مرام ما ودر نظام مورد نظر ما آيه
"اعطيو ا و اعطيو و الرسول و الول امرالمنکم" جايی ندارد .ما را به خير تو اميد نيست شرمرسانيد.
خوب به خاطر داشته باشيم که خمينی ،در صحبتھای قبل از به مصدر نشستنش چه حرفھای زيبايی در رابطه با
"حقوق بشر" زد و آزادی را برای ھمه آرزو کرد .ھمگان سخنان او را در رابطه با "آب و برق و گاز مجانی" ھنوز خوب
به خاطر داريم .ھمه خوب میدانند که احمدی نژاد دور سفره مینشيند و تيليد ابگوشتش را ھنوز با نان در دستش میخورد.
گاندی زيستن ،ساده زندگی کردن ،ولی صادق بودن و مورد اعتماد بودن است )اگر چه در شخصيت گاندی ھم بحثھايی
ھست اما گيريم که با شما در سياست و شخصيت گاندی موافق باشيم( .شما ھيچ شباھتی به گاندی نداريد .شما نه تنھا به
شخصيت گاندی شباھتی نداريد بلکه به شخصيت خمينی بيشتر شبيه ھستيد :شما با فرماندھان سپاه در حشر و نشر بوديد.
میگوييد که برای شما در خواست و تقاضای اعدام کردند و نتيجه ميگيريد که اعدام میشديد اما به رتب ٔه عالی از طرف
وزارت ارشاد و بعدھا به عنوان مسًول فرھنگی به ترکيه و کجاھا و کجاھا منتقل شديد .من قصد ندارم که قضاوت کنم اما
حق شبھه که دارم؟ آقای گنجی ھر کس حق دارد که شک کند .شک بنيان ھر حرکت علمی است .انسان اگر به واقعيت
جامعه و شرايط اجتماعی  ،سياسی و اقتصادی بيرونيش شک نکند عبده وعبيد ھست .اين چنين است که فقھای مذھبی شک
کردن را جرم ميدانند و توھين به مقدسات .شما ھم ميگوييد ھر کس که از شما سوال کند يا به اقدامات شما شک کند ،يا
شيوه خردمندان است .دنيا و علم از شک شروع شده به
فحاشی میکند يا توھين .اما نازنين ،به مقدسات عالم شک کردن
ٔ
خرد جمعی میرسد.

آقای گنجی ما چه ميخواھيم؟
آقای گنجی ،در اينکه شما و دوستانتان حق داريد چگونه بيند يشيد را شکی نيست .اما آقای گنجی ما ھم حق داريم
که از شما و يا يارانتان که امروزه ادعای "گاندی" بودن و رھبری مردم را داريد بخواھيم که باز گوی حقيقت شويد .آقای
گنجی آنھا که در زندان رژيم اسالمی بودند خوب به خاطر دارند که با زور و اجبار بايد فيلم "توبه نستوه" آقای "محسن
مخملباف" را میديدند .فکر نميکنيد آنھا امروز حق داشته باشند که بدانند که ايشان با گروه "جالل حبشی"ای خود چه کسانی
را دستگير کرده وکدام يک از آنھا به جوخ ٔه اعدام سپرده شدهاند؟ نام ٔه "محسن مخملباف" به الجوردی و ھمچنين شھادت و
بعضی از آنھا که توسط ايشان دستگير شده اند در اينترنت ھم موجود ھست .فکر نميکنيد که اين کمال بی شرمی باشد که
مثال آقای "محسن مخملباف" نه تنھا باز گوی حقيقت نباشند بلکه امروزه با ھمکار سابق خود آقای "محسن سازگارا" بيانيه
مشترک داده يا ھمچون "فرخ نگھدار" برای مردم ايران نسخه مبارزاتی بپيچند؟ آيا ما حق نداريم بپرسيم :شما چه کاره
بوديد؟ يا شما چه ميدانيد؟ و يا اينکه چگونه ھست که اکثر شما که ماموران امنيتی ،اطالعآتی ،وزارت ارشادی و حتا
ھمچون سازگاراھا و حجاريانھا بنيان گذار اطالعات رژيم بوديد ،چگونه است ،تکرار میکنم چگونه است که شما نه تنھا
اطالعاتی در باره ساخت و پاخت ھای رژيم نميدھيد ،بلکه تازه خود را از سران اپوزيسيون رژيم ھم ميدانيد؟ چگونه است
که شما که بنيان اعتراضتان "ھاشمی رفسنجانی" بود امروز ھم صدای او ضد رژيم جنايت کار اسالمی شده ايد؟ ھمراھی و
ھم ياری شما مورد سوال ھست.
آقای گنجی حداقل اين جسارت و شھامت را داشته باشيد ھمچون عطا مھاجريان بگوييد که سکوت کرده واشتباه
کرديد" :ﳘﻪ ﻣﺎ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺸـﺘﺎر ﺟﻮاانن در ﺳﺎل  ۱۳۶۷ﺳﺎﮐﺖ ﻣﺎﻧﺪﱘ .ﮔﲈن ﻣﯽ ﮐﺮدﱘ ﴍاﻳﻂ ﺟﻨﮓ و ﲥﺪﻳﺪ ﺧﺎرىج ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﳎﻮزی ﺑﺮای ﭼﻨﺎن ﺟﻮان ﮐﺸﯽ ابﺷﺪ ،ﮐﻪ در

اترﱗ ﻣﺎ ﳈﱰ ﻧﻈﲑی ﺑﺮای آن ﻣﯽ ﺗﻮان ايﻓﺖ") .عطاء ﷲ مھاجرانی  .(21يا شايد بھتر است ھمچون نبوی ،يار دانشگاھی مھاجرانی
صادقانه اعالم کرد ":آﳖﺎ در ﺳﺎﻟﻬﺎی  ٦٠ﻳﻪ ﻣُﺸﺖ ﳈﻮﻧﻴﺴﺖ ﺑﻮدن و ابﻳﺪ ﻣﯽ ﻣﺮدن و ﺷﲈ ﱒ  %٥ﻫﺴﺘﻴﺪ و ﺣﻘﺘﻮن ﳘﻮﻧﻪ!!!" )ابراھيم نبوی.(22
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زير نويس:
Iran’s Foreign Minister Manouchehr Mottaki will travel on Wednesday to Turkey, a
country that once expelled him for his involvement in terrorism when he was the Islamic
Republic’s ambassador to Ankara. Mottaki, 52, has been accused of involvement in a series of
terrorist attacks in Turkey in the late 1980s, according to Iranian exiles and defectors from the
theocratic regime.
Turkish authorities had asked him to leave the country in 1989, when he was Iran’s ambassador
in Ankara, after his role in several terrorist incidents in Turkey became known.
http://www.iranfocus.com/en/special-wire/once-expelled-from-turkey-iran-s-fm-makes-acomeback-04604.html
نازیآباد )مدائن( از محلهھای جنوب غربی جنوب شھر تھران است .نزديکترين محله از محلهھای قديمی تھران به
آن خانیآباد است که در نازیآباد واقع شدهاست.
نازي آباد آدم ھاي معروف زيادي دارد مثالابراھيم آشتيانی علي اكبر دودانگه قھرمان كشتي جھان در سال ،٩٨
آقاي شريعتمداري وزير بازرگاني و ...نازی آباد انسانھای بسيار خوب ،فدا کاران زيادی ھم داشت از انجمله ھستند بازيکن
تيم ملی ايران مجاھد حبيب خبيریhttp://hamshahrionline.ir/hamnews/1383/830126/Irshahr/tahransh.htm .
دوزدوزاني پس از جواد منصوري فرمانده موقت سپاه ،اولين فرمانده رسمي اين نھاد انقالبي بوده در رابطه با
چرايي تشكيل سپاه پاسداران انقالب اسالمي ايران در ارديبھشت  ٥٧به خبرنگار تاريخ ايسنا گفت :انقالب اسالمي براي تمام
جامعه ايراني داراي يك موقعيت و شان ويژهاي بود و ھمه براي حفظ آن تالش ميكردند؛ كساني كه در سالھاي قبل و بعد
از  ١٥خردادماه در جريان مسايل سياسي ،اجتماعي و مبارزاتي قرار داشتند و در دو دھه پس از سال  ٤٢فعاليت ميكردند
به خوبي حركتھا و مقابلهھاي رژيم طاغوت را به ياد ميآورند.
برآن بوديم كه اين بازوي نظامي  -كه بايد اعتقادي و فكري باشد  -شكل بگيرد .اين بازوي نظامي بايد در كنار
نظاميگري ضرورتھاي جھان و زمان و آيندهنگري الزم را ميداشت.وي با بيان اينكه مشابه ھمين ديدگاه در سه جريان
ديگر پس از انقالب نيز وجود داشت اظھار كرد :جريان دولت موقت نيز با وجود تفكر خاصي كه داشت معتقد بود كه
انقالب نيازمند يك جريان نظامي و بومي براي حفاظت از خود است؛ در آن مقطع جريانھاي نظامي و انتظامي موجود
نميتوانستند به تنھايي موفق باشند.
دوزدوزاني تصريح كرد :در آن مقطع جرياني تازه از مجموع مبارزان قبل از انقالب تشكيل شده بود كه به داليل
متعدد با يكديگر ھماھنگ شده بودند و سازمان مجاھدين انقالب اسالمي آن روزھا را تشكيل دادند؛ اين جريان ،جرياني ديگر
بود كه به دنبال شكلگيري چنين بازوي نظامي بود.وي افزود :در آن مقطع نيز جريان ديگري تحت رھبري شھيد محمد
منتظري و دو افسر شايسته و نخبه يعني شھيد نامجو و كالھدوز شكل گرفت كه آنھا با دوستانشان به شھيد منتظري متصل
شده بودند و ايشان سادجا را تشكيل داده بود و فعاليت اين در آخرين روز فروردين سال  ٥٨كه امام خميني )ره( در قم به
سر ميبردند ،اعضاي اين شوراي  ١٢نفره به اين نتيجه رسيدند تا براي كسب تكليف از امام )ره( خدمت ايشان برسند و
نتيجه تصميمات خود را به ايشان برسانند به ھمين جھت اين شورا تصميم گرفت تا بنده و آقايان محسن رضايي و
رفيقدوست خدمت امام )ره( برسيم گروه را سازماندھي كرده بود .وي با اشاره به اينكه بعد مذھبي ،فكري و اعتقادي و
سياسي در شكلگيري سپاه مدنظر بود خاطرنشان كرد :در دورهھاي دو ھفتهاي آموزش سپاه در آن مقطع آنقدر خوب عمل
ميشد كه شھيد نامجو كه مسوول دانشگاه افسري ارتش بود از ما خواست تا نيروھايي كه ميخواھند وارد اين دانشگاه
شوند ،در ابتدا دو ھفته در اين كالسھا دوره ببينند و پس از آن وارد پادگان شوند .اين نشاندھنده كار فكري ،اعتقادي و
نظامي بود كه در آن مقطع مدنظر ما قرار داشتhttp://alef.ir/content/view/24972/ .
اکبر گنجی در سال  ١٣۶٣از سپاه استعفا داد و از آنجا بيرون آمد  .او بعد از کنار رفتن از سپاه چند سالی رابط
فرھنگی سفارت ايران در ترکيه بود و ھمچنين او با اعضای نھاد اطالعات نخست وزيری مانند سعيد حجاريان که بنيان

علي ربيعي حضور در سپاه پاسداران و پس از آن وزارت اطالعات را در پرونده خود دارد .وزارتخانه
اي كه ربيعي در آن جايگاه معاونت يافت و پس از تغييرات انجام شده در دوره فالحيان او ھم مانند ديگر اصالح طلبان
وزارت اطالعات از اين وزارتخانه خارج شد .ربيعي در دوره خاتمي مشاور اجتماعي او شد و در زمان رياست حسن
روحاني بر شوراي عالي امنيت ملي رياست كميته سياستگذاري تبليغات شوراي عالي امنيت ملي را عھده دار بود .ربيعي
پس از انقالب تحصيالت خود را در رشته مديريت تا مقطع دكترا ادامه داد
از مسئوليتھای اجرايی او اطالعات کاملی در دست نيست؛ تنھا از ميان خاطرات دری نجف آبادی مشخص می
گردد ربيعی با نام مستعار عباد معاون پارلمانی وزارت اطالعات و پيش از آن مديركل اطالعات آذربايجان غربی نيز بوده
است .فالحيان نيز در مصاحبه ای با روزنامه جام جم از تدريس او در دانشگاه امام باقر )عليه السالم( که زير نظر وزارت
اطالعات است به عنوان استاد عمليات روانی ياد می کند .فالحيان در مصاحبه ای نيز از چگونگی خروج وی از وزارت و
رفتن به شورای امنيت ملی اينگونه می گويد ":علی ربيعی از بچه ھای خانه کارگر و از بچه ھای چپ بود ...يک مقطعی
شد مديرمسئول روزنامه کاروکارگر .در عين حال در وزارت اطالعات ھم بود .ما بھش گفتيم ديگر نمی شود که در
اطالعات بمانی .چون رفتی در يک گروه سياسی .يا آن را انتخاب کن و يا وزارت را .او ھم خيلی با من بد شد ...علی ايحال
وقتی کنارش گذاشتيم آقای حسن روحانی او را برد به دبيرخانه شورای امنيت  ...بعد از انتخابات آقای خاتمی می خواست او
را وزير کار بگذارد و خيلی روی اين مساله اصرار داشت ...و در ھر حال ربيعی وزير کار نشد ...يکھو گفتند بشود دبير
شورای امنيت ...باالخره با البی بازيھای پشت پرده قرار شد که حاال رسما دبير ھمين آقای روحانی باشد ولی مسئول
اجرايی شورای امنيت عباد شود .البته اين پست عباد بسيار کليدی است در امنيت کشور "...ارتباط دوستانه خاتمی و عباد تا
آنجا بود که دری نجف آبادی در خاطرات خود درباره اولين اقداماتش پس وزارت اطالعات می گويد  . ":درحدود نه صفحه
استراتژی خود را نوشتم پس از آن كپی گرفتم و يك نسخه برای آقای عباد و نسخه ديگر برای آقای معيری از بچهھای
وزارت فرستادم .ھدفم از فرستادن كپی نوشتهھايم برای آنھا ،دريافت تجربهھا و پيشنھاداتشان بود و يا اين كه اگر نكتهای
مورد نياز بود از آنھا دريافت نمايم .ضمن اين كه  ،آقای عباد از نزديكان آقای خاتمی بود ".و يا خود ربيعی در يکی از
مصاحبه ھايش تاکيد می کند ":بنده به عنوان نزديكترين شخص به رئيس جمھوري ھيچگاه نه كسي را معرفي كردم نه "...
از اين ميان می توان به نقش کليدی وی در ميان اصالح طلبان پی برد.
ربيعی در پروژه  ١٨تير چندين نقش ايفا نمود.وقتی در پي شكايت وزارت اطالعات ،روزنامه "سالم" تعطيل شد
از سوی خاتمی به ھمراه ابطحی به وزارت اطالعات فشار آورد تا شکايتش را از سالم پس بگيرد .كه بعد آن از طرف
وزارت اطالعات اطالعيهاي به اين مضمون صادر ]شد[ كه "بهمنظور جلوگيري از ھرگونه تشنج در جامعه شكايت خود
را پس ميگيريم" و در ھمان روز )ھفدھم تير( از طريق رسانهھاي گروھي اعالم گرديد و از سوی ديگر بنابر خاطرات
تاجزاده ،ربيعی به ھمراه دكترمعين )وزير علوم( و رضاخاتمي)دبيرکل جبھه مشارکت و برادر رييس جمھور( شب در ميان
دانشجويان معترض مانده و مورد استقبال گرم و صميمی آنھا قرار می گيرد .
علي ربيعي که مشاور اجتماعي خاتمی و مسئول اجرايي دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي بود پس از آن عضو
موثر كميته تحقيق شورای امنيت در خصوص  ١٨تير گشت و توانست در کنار تاجزاده  ،ظريفيان و بلنديان ديگر اعضای
دولت خاتمی در اين کميته فضای سنگينی عليه نيروی انتظامی به وجود آورد.
در ماجرای قتلھای زنجيره ای نيز گھگاه نام ربيعی به ميان آمد .پرونده قتل ھای زنجيره ای زير نظر کميته تحقيق
سه نفره رييس جمھور علی يونسی)رئيس وقت سازمان قضايي نيروھاي مسلح( ،عباد)علی ربيعی( و سرمدی و به مشاورت
سعيد حجاريان و خسرو تھرانی آغاز به کار نمود و از ھمان ابتدا نقش گسترده عباد در آن به چشم می آمد .گروه اول
بازجويي زير نظر سازمان قضايي نيروھاي مسلح آغاز به کار کرد که به واسطه گزارشھای عباد در مرداد  ١٣٧٨گروه
اول بازجويي منحل و با تشکيل گروه دوم )موسوم به گروه بازخوانی( موافقت گرديد ؛ ربيعي نتايج كار گروه بازخواني را
چنين برمي شمارد» :اول اينكه دربازجويي ھا ،روشھاي درستي به كار گرفته نشده بود ،دوم اينكه انحراف در بازجويي
وجود داشت ،به اين معني كه اين پرونده از مسير كشف قتل ھا دور شده بود ،سوم اينكه مواردي مانند بمب گذاري درمشھد
و سه مورد ديگر مانند ترور و قتل شخصيتي ديگر ،نمي توانست كار اين گروه باشد« بدين ترتيب مسير پرونده به طور
کامل تغيير کرد و در نتيجه تيم تبليغاتی او سوی اتھامات را به سمت فالحيان بردند؛ فردی که موجب اخراج عباد از وزارت
اطالعات گشته بودhttp://www.beyademadar.blogfa.com/post-18.aspx .
راديو فردا از اکبر گنجی میپرسد:

»سابقه شما در پيگيری ردپای قتل ھای سياسی زنجيره ای در مطبوعات پس از دوم خرداد سال  ٧۶بر ھمه روشن
است ،اما ديدگاه شما درباره اعدام ھای سال  .١٣۶٧آيا شما از کسانی بوديد که در ھمان زمان در ايران در صدد اطالع
رسانی و مقابله با اين اعدام ھا برآمديد يا در آن زمان برای شما مانند بسياری از ھواداران جمھوری اسالمی اين اعدام ھا
قابل توجيه بود ،اما بعدا ھرچه نگاھتان به نظام انتقادی تر شد ،درباره اعدام ھا ھم دچار ترديد شديد؟«
»درباره اعدام ھای سال  ۶٧من اظھارنظرھای علنی داشتم که منتشرشده .حداقل چند تا از آنھا وجود دارد .يکی
در دادگاه کنفرانس برلين در سال ٧٩من در آنجا اين اعدام ھای  ۶٧را محکوم کردم و متن چاپ شده اش ھم در کتاب
کيميای آزادی وجود دارد .ھمانجا در دادگاه با اين که احتمال حکم شديد داشت ،آنجا بيان کردم .سال گذشته ھم در نامه ھايی
که از زندان منتشر کردم ،باز به اين قتل ھا اشاره کردم و آنھا را رد کردم «.م  .ا :شما  ٤٧ساله ھستيد ،اما ممکن است
تاريخ تولدتان را ھم به ما بگوييد؟ اکبر گنجی :من متولد يازدھم بھمن  ١٣٣٨ھستم .م  .ا :چه سالی ازدواج کرديد؟ اکبر
گنجی :سال http://www.radiofarda.com/content/transcript/284903.html١٣٦٠
اکبر گنجی :درباره زندان خودم نکته چندانی ندارم بگويم .دليل آن ھم اين است که در ايران به افراد ديگری
بسيار بيشتر ازمن ظلم شده .افرادی به صورت سازماندھی شده کشته شدند ،روشنفکران ما .برخی افراد در زندان ھا به قتل
رسيدند .دوست عزيزم آقای حجاريان ترور شد و االن فلج است .چند ميليون ايرانی مجبور به مھاجرت شدند و در
کشورھای اروپايی و آمريکا زندگی می کنند .فکر می کنم آنھا بيشتر از من ھزينه دادند.
http://www.radiofarda.com/content/article/282016.html
ن.ع :آقای گنجی برای سفرتان به خارج شما مشکلی نداشتيد؟ اکبر گنجی :من که حدود دوماھی دنبال
پاسپورتم دويدم .چون پاسپورت مرا سال  ٧٩که بازداشت شدم از خانه من برده بودند .مدارکی که مراجعه کردم بگيرم گفتند
مدارک شما ھمه اش مفقود شده است .يکی دوماھی دويدم تا توانستم نامه ای از دادگاه انقالب برای اداره گذرنامه بگيرم
برای پاسپورتم و اين روزھای آخر پاسپورتم جور شد و سريع ويزا گرفتم آمدم.
سازمان مجاھدين انقالب اسالمی تشکيالتی سياسی ايرانی بود که پس از انقالب ايران تشکيل شد .اين سازمان در
سال  ١٣۶۵پس از تصميم آيتﷲ خمينی مبنی بر عدم حضور نمايندهاش در سازمان منحل شد[١].از اعضای کليدی ديگر اين
سازمان در بدو تشکيل میتوان بھزاد نبوی ،محسن رضايی ،محسن آرمين ،مجتبی شاکری ،محسن مخملباف ،فيضﷲ عرب
سرخی ،حسين فدايی ،مصطفی تاجزاده ،سعيد حجاريان و حسن واعظی را نام برد] .[٢مجاھدين انقالب در سرکوب نيروھای
استقاللطلب در کردستان و سيستان و بلوچستان نقش فعّالی داشت ،به طوریکه در دوران جنگ کردستان فرمانده سپاه
پاسداران در غرب کشور محمد بروجردی و فرمانده ارتش در غرب کشور علی صياد شيرازی ھر دو از اعضای اين
سازمان بودندhttp://fa.wikipedia.org .
ضارب سعيد حجاريان به نفع موسوی وارد ميدان شد:
مطالب ديگران  -سعيد عسگر ضارب سعيد حجاريان در جريان آشوبھای خيابانی به نفع مير حسين موسوی وارد
ميدان شده بود از سوی دستگاھھای امنيتی شناسايی شد .به گزارش ثانيه نيوز ،سعيد عسگر در جريان تبليغات انتخابات
رياست جمھوری با راه اندازی يک ستاد فرعی در سه راه تقیآباد شھرری به نفع آقای موسوی به فعاليت می پرداخت .در
آشوب ھای خيابانی اخير ،سعيد عسگر با ساماندھی چند تيم  ٥نفره در جھت کمک به اغتشاشگران فعاليت می کرد و در
جريان پيگيری نھادھای امنيتی برای شناسايی اغتشاشگران ،وی نيز شناسايی شد.
http://www.khabaronline.ir/news-10964.aspx
به كار گيري عناصر ساواك از عمده ترين كارھاي نھاد اطالعات نخست وزيري بوده است .معروفترين اين چھره
ھا ارتشبد حسين فردوست ،قائمقام ساواك و رئيس دفتر ويژه اطالعات شاه بود .بنا بر آن چه تا كنون معلوم شده فردوست
نقش تعيين كننده اي در بازسازي سيستم اطالعاتي آخوندھا داشته است .كتاب خاطرات او كه در دو جلد منتشر شده ،بخش
سانسور شدة بازجوييھاي او)به ويژه دربارة رابطه ساواك با آخوندھا( مي باشد و حاكي از اطالعات وسيع او و ميزان
نفوذش در ارگانھاي اطالعاتي شاه است .آخوند محمود دعايي به يكي از اين نمونه ھاي »ريز«تر اين قبيل شاھكارھا
اعتراف كرده است كه اشاره به آن خالي از لطف نيست .دعايي در ابتداي انقالب سفير ايران در عراق بود .او در گفتگو با
روزنامه شھروند امروز)١٣خرداد (٨٧وقتي از خاطراتش در سمت سفيري حرف مي زند ،مي گويد » :از مسائل جالبي كه
اتفاق افتاد ،آشنايي ما با سفارت ايران در عراق بود .قبل از انقالب ،پس از قرارداد الجزاير كه دو رژيم با يكديگر آشتي
كردند ،بناي ارتباطات ،ارتباطات ديپلماتيك نبود ،روابط امنيتي بود .ھر دو رژيم سفير داشتند ،اما دو نماينده رژيم ،در مقام

امنيتي بودند .لباف ،مسئول امنيتي ايران ،عنصر وطنپرست و عرب ايراني بود« .ظاھراً »ميھن پرست« خواندن يك
ساواكي براي خبرنگار مقداري تعجب برانگيز است كه سؤال مي كند » :چرا آن مسئول امنيتي را فردي ميھنپرست
ميناميد؟« و آخوند دعايي بدون ھيچ پرده پوشي مي گويد» :روزي كه رژيم شاه اعالم كرد كه ساواك منحل شده است،
مسئوالن امنيتي بغداد »لباف« را احضار ميكنند .به او ميگويند كه تو نماينده تشكيالتي ھستي كه آن تشكيالت در ايران
منحل شده است .ما آمادگي داريم كه به تو پناه دھيم .اگر به ايران بروي ،اعدام ميشوي .او تشكر ميكند و به سفارت ميآيد
و مسئوالن سفارت را جمع ميكند و براي آنھا آن صحبتھا را تعريف ميكند و ميگويد» :فردا اگر اين مسأله را نپذيرم،
خانواده مرا گروگان خواھند گرفت و مرا اسير خود خواھند كرد .من ترجيح ميدھم كه به دست ھموطنانم اعدام شوم ،اما به
دست اين افراد خبيث نيفتم .من ميروم و شما ،بعداً خانواده مرا به ايران بفرستيد« .پس از انحالل ساواك و فرمان امام مبني
بر فرار سربازھا از پادگانھا و تقريبا ً فروپاشي ارتش ،صدام حسين توسط برادرش در بصره قرارگاه ميزند و از آبان
 ١٣٥٧خودش را براي انتقام از ايران به دليل قرارداد الجزاير ،آماده ميكند .ميتوان گفت كه جنگ از آن زمان آغاز شده
بود .براي يارگيري ،بھترين فرد ھمين آقاي »لباف« بود كه فردي وطن پرست بود و حاضر به قبول اين مسأله نشد .بنده پس
از فراخوانده شدن از سفارت ايران در عراق ،در مصاحبهاي از لباف تجليل كردم و گفتم بنده به عنوان يكي از مسئوالن
انقالب اسالمي ايران ،از مراتب ميھنپرستي و ضدبيگانگي يك عنصر خدمتگزار امنيتي تجليل و تقدير ميكنم .دومين روز
حضورم در روزنامه اطالعات ،او به دفترم آمد و گفت :شما با آن مصاحبه جان مرا نجات داديد .پس از آن ،من او را به
آقاي خسرو تھراني معرفي كردم و منشأ كارھاي بسيار بزرگي در جنگ تحميلي شد«.
http://www.nosazi.ir/comments.asp?id=16735
(1997) In the same month, the Iranian Cultural Centre in Lahore was attacked and set on
fire, while in Multan seven people were shot dead including the Iranian diplomat Muhammad Ali
Rahimi. The death toll for 1977 had risen above 200 well before the end of the year .
http://www.members.tripod.com/~no_nukes_sa/chapter_2.html

