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مقاالتــی در بــاب شــناخت ســید حســن 
آیــت و تقابــل او با میرحســین موســوی
کاری از واحد سیاســی جامعه اســامی
دانشــجویان دانشــگاه صنتعتــی اصفهــان

سر مقاهل :
حســن  ســید  دکتــر  شــهید 
گفتــه  بــه  کــه  آیت،شــهیدی 
و  اطرافیــان  از  بســیاری  ی 
بــه  و  عمــد  دوستانشــان،به 
ســپهر  از  سفارشــی  صــورت 
سیاســی و اجتماعــی ایــران محو 
شــد؛ چــرا کــه وجــود ایشــان و 
ــیاری از  ــاگری هایشان،بس افش
مدعیــان امــروز »خــط امــام« را 
ــی  ــیه م ــه حاش ــه ب ــرای همیش ب
بــرد و خــط نفــاق و دورویــی 
ــی  ــن م ــگان روش ــان را برهم ش

ســاخت...
اگــر اجــازه ی مانــدن و صحبــت 
کــردن بــه او مــی دادند،قطعــا 
همچــون  وقایعــی  شــاهد 

نبودیــم... فتنــه88 



))بخشی از پرده ی دوم((

ــا 4  ــًا 3 ی ــاً مث ــد، بعض ــرور می کردن ــی را ت ــی کس ــق وقت ــن خل ــد مجاهدی ــا می گوین بعضی ه
ــه شــلیک شــده  ــه طــرف شــهید آیــت 60 گلول ــی کــه ظاهــراً ب ــد، در حال ــه او می زدن ــه ب گلول
ــرور احتمــاالً کار تیــم  ــن ت ــن دارد کــه ای ــن مســئله شــاید نشــان از ای اســت کــه می گوینــد ای

ویــژه ای بــوده اســت.
تقابــل آیــت و موســوی نــه یــک تقابــل ســاده و رقابــت سیاســی بلکــه مســئله ای بنیادیــن بــود 

تــا آنجــا کــه آیــت مــی گفــت میرحســین موســوی از شــاه هــم خطرنــاک تــر اســت.

پرده ی اول : نگاهی کوتاه به زندگی شهید دکتر سید حسن آیت
ــنبه 14  ــح روز چهارش ــاعت 8 صب س
جمهــوری  صــدای   1360 مــرداد 
خبــر  ایــن  ایــران  اســامی 

کــرد: پخــش  را  تکان دهنــده 
ــردم  ــده م ــت نماین ــن آی »سیدحس
تهــران در مجلــس شــورای اســامی 
امــروز در مقابــل منزلــش  صبــح 
ــهادت  ــه ش ــون ب ــط ضدانقابی توس

ــید«؛ رس
ــا  ــان روز، روزنامه ه ــر هم و بعدازظه
ــه  ــون و کین ــه ضدانقابی ــتند ک نوش
مــزدوران  و  فریب خــوردگان  ایــن 
بیگانــه در مقابلــه بــا یکــی از بهتریــن 
فرزنــدان و پوینــدگان راه امــام امــت 
پــی بــرد. بجاســت کــه بــرای تجلیــل 
انقــاب  واالمقــام  شــهید  ایــن  از 
اســامی ایــران بــه شــناخت زندگــی 

ــم: ــار او بپردازی پرب
وضعیت زندگی

ــری  ــاه 1317 هج ــر م ــوم تی روز س
نجف آبــاد  شهرســتان  در  شمســی 
اصفهــان در خانــواده ای روحانــی و 
کشــاورز دیــده بــه جهــان گشــود. از 
ــدر،  ــب پ ــز از جان ــادر و نی ــه م ناحی
ســید بــود. از ناحیه مادر، نــوه مرحوم 
ــه  ــادی )ک ــت اهلل ســیدعلی نجف آب آی
یکــی از چهره هــای بســیار درخشــان 
ــود و در کتــاب رجــال  عصــر خــود ب

ــه  ــد ک ــاره او می نویس ــان درب اصفه
ــوان و  ــرآمد اع ــول س ــوم معق در عل
همرزمــان خــود بــوده و در فقــه نیــز 
ــدر ایشــان  ــوده اســت( و پ مشــهور ب
هــم روحانــی بــوده اســت. ایــن 
ــت ســختی  ــدا در نهای ــواده از ابت خان
و فقــر، روزگار مــی گذرانیــده و تنهــا 
منبــع درآمــد برایشــان، دســترنج 
حاصــل از کشــاورزی بــوده اســت؛ لذا 
وی از کودکــی در نهایت تنگدســتی و 
ــا  محرومیــت مــادی رشــد کــرده و ب
ــتی را  ــر و تنگدس ــود، فق ــق وج عم

ــوده اســت. لمــس نم
فــوت  از  پــس  مبــارزه 

كاشــانی آیــت اهلل 
ــانی در  ــت اهلل کاش ــت آی ــا درگذش ب
اســفند ســال 1340، صحنــه مبــارزه 
ــد  ــی ش ــا خال ــن م ــامی در میه اس
و یــک دوران فتــرت پیــش آمــد. 
ــروه در  ــًا دو گ ــگام عم ــن هن در ای
صحنــه سیاســی وجــود داشــتند: 
ــروان  ــی و پی ــه مل ــروه جبه ــی گ یک
آزادی  نهضــت  کــه  بــود  مصــدق 
بــرای پاســخگویی بــه شــرایط جدیــد 
از درون آنهــا برخاســته بــود و دیگــر 
و  زحمتکشــان  حــزب  تشــکیات 
ــی،  ــری زاده و مک ــی ،حائ ــر بقائ دکت

پانزدهــم  اقلیــت دوره  نماینــدگان 
مجلــس بودنــد کــه بــه نــام آیــت اهلل 
در  می کردنــد.  مبــارزه  کاشــانی 
ــه  ــت ب ــهید آی ــرت، ش ــن دوره فت ای
ــر  ــروه اخی ــار گ ــود در کن ــارزه خ مب
نپائیــد  دیــری  ولــی  داد؛  ادامــه 
ــید  ــت، خورش ــمان والی ــه در آس ک
و  گرفــت  درخشــیدن  فروزانــی 
امــام  العظمــی  آیــت اهلل  حضــرت 
خمینــی)ره( پرچــم مبــارزه ضدرژیــم 
شــاه و ابرقدرتهــای شــرق و غــرب را 
ــام  ــور ام ــا ظه ــد. ب ــه دوش گرفتن ب
خمینــی در صحنــه مبــارزه اســامی 
اهلل  آیــت  پیــروان  میهمن مــان، 
کاشــانی یعنــی همــان افــرادی کــه از 
ســالهای شــهریور 1320 مبــارزه را در 
خــط آیــت اهلل کاشــانی شــروع کــرده 
بودنــد نیــز بــه نهضــت امــام خمینــی 

ــتند. پیوس
بــه هــر حــال شــهید آیــت از اولیــن 
ــام خمینــی  ــه ام ــود کــه ب کســانی ب
پیوســت و از همــان تاریــخ بــه علــت 
آشــنائی هایــی کــه بــا  آیــت اهلل 
ــود،  ــام وج ــا تم ــت، ب ــری داش منتظ
امــام  مبــارزه  خــط  در  را  خــود 
تابســتان  در  و  داد  قــرار  خمینــی 
ــاپ و  ــا چ ــاط ب ــال 1342 در ارتب س
ــن رابطــه  ــی در ای پخــش اعامیه های
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ــار از طــرف ســاواک  ــان پامن در خیاب
ــد. ــی گردی ــتگیر و زندان دس

ــس  ــت پ ــهید آی ــارزه ش مب
از 15 خــرداد 1342

امــام خمینــی،  تاریخــی  حرکــت 
ــخ  ــد در تاری ــل جدی ــک فص ــاز ی آغ
کشــورمان  در  اســامی  نهضــت 
از هنگامــی  بــه حســاب می آیــد. 
بــا  توانســتند  اســتعمارگران  کــه 
ــت  ــود نهض ــیطانی خ ــای ش توطئه ه
ملــی مســلمان ایــران را در 28 مــرداد 
ســال 32 بــه ســقوط بکشــانند، یــک 
ــی در مملکــت  ــأس و بدبین ــت ی حال
بوجــود آمــده بــود و بعــاوه بــر 
اثــر تبلیغــات وســیعی کــه علیــه 
آیــت اهلل کاشــانی صــورت گرفتــه 
ــران  ــلمان ای ــردم مس ــه م ــود، رابط ب
تضعیــف  مجاهــد  روحانیــت  بــا 
ــود.  ــاده ب ــتی نه ــه سس ــده و رو ب ش
ــلمان  ــردم مس ــه م ــن ک ــم ای علیرغ
اعتقــاد راســخ  از  ایــران هیچــگاه 
ــران  ــام و رهب ــب اس ــه مکت ــود ب خ
روحانــی متزلــزل نشــده بودنــد، ولــی 
ــه علــت توطئه هــای حســاب شــده  ب
ــرت  ــک دوران فت ــرب، ی ــرق و غ ش
بوجــود  رابطــه  ایــن  در  رکــود  و 
ــام  ــه قی ــض اینک ــه مح ــا ب ــد؛ ام آم
ــم  ــد و پرچ ــاز ش ــی آغ ــام خمین ام
مبــارزه در دســت امــام قــرار گرفــت، 
ــرعت  ــا س ــران ب ــلمان ای ــردم مس م
کم نظیــری ایــن خــاء را پــر کردنــد 
ــد و در  ــه زدن ــام حلق و در اطــراف ام
واقــع بایــد گفت، مبــارزه اســامی در 
میهن مــان مجــدداً بــه مســیر صحیــح 
خــود بازگشــت. شــهید آیــت از همان 
ــی و در  ــام خمین ــت ام ــدای حرک ابت
ــا تمــام  ــات قیــام 15 خــرداد ب جریان
ــرار داد  ــوا خــود را در خــط امــام ق ق
ــا اســتفاده از امکاناتــی  و بخصــوص ب
کــه داشــت، بــا تشــریح اهمیــت 
ــخ،  ــد در تاری ــت مجاه ــش روحانی نق
هــر چــه بیشــتر مــردم را بــه حقانیت 

ــا  ــرد و از آنج ــام تشــویق می ک راه ام
ــه  ــد خــود را ب ــت امی ــه شــهید آی ک
کلــی از گــروه هــای سیاســی موجــود 
از دســت داده بــود، نســبت بــه ایجــاد 
ــدام  ــی اق ــی مخف ــروه سیاس ــک گ ی
ــت  ــن توانس ــق ای ــه از طری ــرد ک ک
در  را  شایســته  افــراد  از  بســیاری 
ــد و  ــز کن ــام متمرک ــط ام ــور خ مح
ایــن گــروه فعــال توانســت در جریــان 
انقــاب خدمــات ارزنــده ای را بــه 

ــد. ــران بنمای ــامی ای ــاب اس انق
ــن  ــون ای ــود پیرام ــت خ ــهید آی ش
ــا  تشــکیات سیاســی نظامــی، کــه ب
ــدام  ــال 1345 اق ــش در س همرزمان
ــن  ــت، چنی ــرده اس ــاد آن ک ــه ایج ب

می نویســد:
ــر ایجــاد  »ایــن تشــکیات اصــل را ب
ــدا در  حکومــت و نظــام اســامی، ابت
ــی  ــطح جهان ــپس در س ــران و س ای
گذاشــت و معتقــد بــود کــه تنهــا بــا 
ــی  ــده، یعن ــر و ای ــن فک ــر ای ــه ب تکی
ــان شــمول شــدن اســام اســت  جه
مســلمان  مــردم  می تــوان  کــه 
کشــورهای عقــب نگهداشــته شــده را 

ــرد.« ــیج ک بس
 در مــرام نامــه ایــن تشــکیات آمــده 

 : ست ا
و  دیــن  تریــن  کامــل  »اســام 
پاســخگوی کلیــه احتیاجــات انســانی 
در هــر زمــان و مــکان بــوده و بهترین 
تضمیــن بــرای صیانــت از ارزش هــای 

ــت.« ــریت اس ــوی بش ــادی و معن م
در اصل دیگر آمده است:

ــدرت  ــن ق ــت گرفت ــدون در دس »ب
سیاســی، امــکان اســتقرار حــق و 
ــت  ــت و در دس ــن نیس ــت ممک عدال
گرفتــن ایــن قــدرت در جوامعــی کــه 
تحــت ســلطه دیکتاتوریســت، جــز از 
طریــق زور و انقــاب میســر نیســت.«

از تاکتیکهــای ایــن تشــکیات، نفــوذ 
مخفیانــه در ارگان هــای حســاس 
و  ارتــش  باالخــص  رژیــم ســابق، 

ــاخه های  ــاد ش ــدان و ایج گارد جاوی
مخفــی بــوده اســت، بــه طــوری کــه 
در جریــان انقــاب ایــن شــاخه ها 
ــروزی  ــه پی ــری ب ــیار مؤث ــک بس کم
انقــاب نمودنــد. تربیــت افــراد جهــت 
در دســت گرفتــن امــور حکومتــی از 
خدمــات دیگــر ایــن تشــکیات بــوده 

اســت.
در  آیــت  شــهید  نقــش 
جریــان انقــاب اســامی

بــا اوج گیــری مبــارزه ملــت مســلمان 
ایــران در مقابــل نظــام اســتکبار، 
شــهید آیــت یکــی از اولیــن کســانی 
ــود  ــای خ ــخنرانی ه ــا س ــه ب ــود ک ب
ــا و ادارات  ــگاه ه ــاجد و دانش در مس
ــه گســترش دامنــه مبــارزه  دولتــی ب
بــا رژیــم پرداخــت و بــا حضــور 
خــود در ایــن اجتماعــات کــه شــاید 
ــهید  ــای ش ــخنرانی ه ــترین س بیش
آیــت در طــی ایــن دوران انجــام 
ــازنده  ــیار س ــش بس ــت، نق ــده اس ش
ســطح  بــردن  بــاال  در  فعالــی  و 
ایفــا  مــردم  توده هــای  اطاعــات 
کــرد. شــهید آیــت از همــان روزهــای 
ــه  ــرایطی ک ــاب و در ش ــروع انق ش
غــرب  تبلیغاتــی  هــای  دســتگاه 
ــی  ــه مل ــردن جبه ــا ک ــدد برپ درص
ــن  ــا ای ــه ب ــه مقابل ــد، ب ــد بودن جدی
عوامــل شــناخته شــده پرداختــه و بــا 
اطاعــات و شــناخت وســیعی کــه از 
پرونــده یکــی از رهبــران جبهــه ملــی 
ــده ای  ــای ارزن ــاگری ه ــت، افش داش
ــام  ــم تم ــا نمــود و علیرغ ــاره آنه درب
اســتعمار  عوامــل  کــه  امیدهایــی 
ــاک  ــک خطرن ــن گروه ــه ای ــرب ب غ
بســته بودنــد. توانســت نقــش حقیقی 
آنــان را بــه ملــت انقابــی مــا معرفــی 
کنــد. نقــش شــهید آیــت در افشــای 
خــط وابســته بــه آمریــکا و انگلیــس 
نقــش مهمــی اســت و در جریــان 
انقــاب اســامی ایــران شــهید آیــت 
در رســوا کــردن ایــن خــط انحرافــی 
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ــیار  ــاد بس ــاک، کوشــش و جه خطرن
ــت. ــرده اس ک

در  آیــت  شــهید  نقــش 
خبــرگان مجلــس 

ــس  ــات مجل ــت در انتخاب ــهید آی ش
نماینــده  عنــوان  بــه  خبــرگان، 
ــه  ــد و ب ــاب ش ــان انتخ ــردم اصفه م
خبــرگان  مجلــس  دبیــر  عنــوان 
انتخــاب گردیــد. نقــش آیــت در 
ــون  ــن قان ــرگان و تدوی ــس خب مجل
اساســی فراموش شــدنی نیســت، او 
ــی تشــخیص داد کــه طــرح  ــه خوب ب
ــه  ــی ک ــون اساس ــس قان ــش نوی پی
ــن  ــت تدوی ــت موق ــیله دول ــه وس ب
ــه  ــز غلب ــزی ج ــه چی ــود ک ــده ب ش
گــذاردن  کنــار  و  هــا  فراماســون 
اســت،  نبــوده  روحانیــت مجاهــد 
نیازهــای  پاســخگوی  نمی توانــد 
ــه  ــد و ب ــران باش ــاب اســامی ای انق
همیــن جهــت بــا اســتفاده از تجــارب 
ــئله  ــا، مس ــت م ــته مل ــخ گذش تاری
ــت اهلل  ــراه آی ــه هم ــه را ب ــت فقی والی
دکتــر  مظلــوم  منتظــری، شــهید 
بهشــتی و ســایر اعضــای هوشــیار 
بــرای  ایــران،  خبــرگان  مجلــس 
اولیــن بــار در طــول تاریــخ سیاســی 
ــازنده  ــش س ــئله نق ــان، مس میهن م
ــه  ــد را ب ــت مجاه ــاارزش روحانی و ب
عنــوان یــک اصــل اساســی در قانــون 
اساســی وارد ســاخت و ســپس مسئله 
ــع  ــه در واق ــوا را ک ــی کل ق فرمانده
ــت،  ــت اس ــدرت در مملک ــاس ق اس
بــه طــور قانونــی و رســمی در اختیــار 
رهبــر انقــاب و بنیانگــذار جمهــوری 
ــه  ــر ب ــرار داد. اگ ــران ق ــامی ای اس
ــرگان مراجــع  ــس خب ــرات مجل مذاک
شــود بــه خوبــی بــه نقــش مثبــت و 
خــاق ایــن شــهید برخاســته از تــوده 
ــرد. ــم ب ــی خواهی ــروم پ ــردم مح م

ــارزه  ــه از دوران مب ــت ک ــهید آی  ش
ــا حجت االســام  ــا نظــام اســتکبار ب ب
ارتبــاط  منتظــری  محمــد  شــیخ 

در  داشــت،  دائمــی  و  نزدیــک 
ــش  ــداران کوش ــپاه پاس ــیس س تأس
ــادی کــرد و در مجلــس خبــرگان  زی
کوشــش کــرد کــه ســپاه بــه عنــوان 
ــون آورده  ــمی در قان ــاد رس ــک نه ی
شــود و در تصویــب اصــل مربوطــه به 
فرماندهــی ســپاه کــه در اختیــار رهبر 
انقــاب باشــد نقــش مؤثــری داشــت.
ــات  ــوری در انتخاب كاندیدات

ــوری ــت جمه ریاس
جــال  آقــای  حــذف  از  پــس 
ــت  ــزدی ریاس ــی از نام ــن فارس الدی
ــوان  ــه عن ــت ب ــوری، شــهید آی جمه
تنهــا کاندیــدای حــزب جمهــوری 
کــه  خطــی  مقابــل  در  اســامی 
ــه  ــود و حرب ــان ب ــدر نامزدش بنی ص
دستشــان،  در  منافقانــه  تبلیغــات 
مطــرح می گــردد. در ایــن زمــان 
ــرای بنی صــدر  ــه ب ــاً صحن ــه تقریب ک
خالــی شــده اســت، شــهید آیــت 
ــود  ــی خ ــی رادیوی ــق انتخابات در نط
می کنــد  بیــان  مهمــی  مطالــب 
ــی از آن اشــاره  ــه قســمت های ــه ب ک

: د می شــو
کــس  کاندیداهــا  بیــن  در  »اگــر 
دیگــری بــود کــه از نظــر مــن حتــی 
بالنســبه واجــد خصوصیــات و صفــات 
موردنظــر بــود، خیلــی ســاده و آســان 
بــه نفــع او کنــار می رفتــم، ولــی 
اکنــون چنیــن کســی را نمی یابــم 
و از طرفــی نســل جــوان و پرشــور و 
ــار  ــان دچ ــن جری ــر ای ــی در اث انقاب
یــأس و تردیــد و ســر درگمــی شــده 
ــرادی از  ــه تقاضــای اف ــا ب اســت و بن
همیــن قبیــل اســت کــه مــن هنــوز 
ــوال را  ــاع و اح ــه اوض ــود آنک ــا وج ب
ــب  ــاعد و مناس ــه مس ــچ وج ــه هی ب
نمی بینــم، زیــرا روحانیــت کــه بخش 
ــرد  ــام می گی ــه از او اله ــم جامع اعظ
و نیــز احــزاب و گروههــای مؤثــر بــه 
علــت کمبــود فرصــت، بــه جــای 
اینکــه بیــن خــوب و خوبتــر، خوبتــر 

ــب و  ــن نامناس ــد، بی ــاب کنن را انتخ
ــد  ــب را می خواهن ــبتر، نامناس نامناس
انتخــاب کننــد، یعنــی از تــرس زیــد، 
نــه  می کننــد،  انتخــاب  را  عمــر 
اینکــه عمــر را مناســبتر بداننــد و 
ــوع  ــن موض ــد و ای ــاب کنن او را انتخ

ــت.« ــرده اس ــکل ک ــاب را مش انتخ
ــدن  ــن ش ــرای روش ــت ب ــهید آی ش
و  بنی صــدر  منافقانــه  چهــره 
واقعیــت  میــزان  و  اطرافیانــش 
ــه  ــاد او ب ــدم اعتق ــز ع ــا و نی وعده ه
والیــت فقیــه، همــه کاندیداهــا را بــه 
ــد  ــوت می کن ــی دع مناظــره تلویزیون

می گویــد: و 
ــا  ــه کاندیداه ــت ک ــی اس »... مطالب
ــا مــردم بیــان داشــتند و  در رابطــه ب
ادعاهائــی اســت کــه نموده انــد؛ بایــد 
ایــن روشــن گــردد کــه ایــن ادعاهــا 
ــق  ــت تطبی ــا واقعی ــد ب ــه ح ــا چ ت
می کننــد، زیــرا بعضــی مســائل اســت 
کــه در میــزان آراء تأثیــر بســزائی 
ــت  ــه والی ــاد ب ــًا عــدم اعتق دارد، مث
فقیــه، اگــر بــرای مــردم روشــن 
ــه  ــت فقی ــه والی ــه کســی ب شــود، ک
ــن کســی  ــاً چنی ــدارد، قطع ــاد ن اعتق
را انتخــاب نخواهنــد کــرد، حــال 
ــه ایــن اصــل اعتقــاد  اگــر نامــزدی ب
ــاد  ــی اعتق ــی مدع ــد ول ــته باش نداش
بــدان باشــد، ایــن موضــوع بایــد 
ــاز  ــردد، و ب ــن گ ــردم روش ــرای م ب
ایــن مســئله احتیــاج بــه زمــان دارد 
و مــن پیشــنهاد می کنــم در مناظــره 
تلویزیونــی کــه روز چهارنشــبه انجــام 
ــرکت  ــا ش ــه کاندیداه ــود، هم می ش
نماینــد تــا ایــن موضــوع و نظایــر آن 

ــردد.« ــن گ روش
ولــی متأســفانه این تقاضــای او عملی 
نمی شــود. شــهید آیــت در ادامه نطق 
تلویزیونــی خــود بــا شــناختی کــه از 
ــه را  ــدر دارد، جامع ــان بنی ص اطرافی
نســبت بــه نقــش مهــم افــرادی کــه 
ــدا  ــک کاندی ــک ی ــان نزدی از اطرافی

3



ــان  ــک جری ــا او در ی ــا ب هســتند و ی
قــرار دارنــد و پــس از انتخــاب او بــه 
ریاســت جمهــوری روی کار می آینــد 

توجــه می دهــد و می گویــد:
و  اطرافیــان  کــه  معتقــدم  »مــن 
دوســتان ،کســانی کــه ممکــن اســت 
در اثــر موفقیــت کاندیدایــی ســر کار 
بیاینــد، بســیار مهمنــد؛ زیــرا مهمتــر 
و  یــاران  رئیس جمهــور،  خــود  از 
ــت  ــن درس ــتند. ای ــکاران او هس هم
رِد  بــا  را  وزرا  هیئــت  کــه  اســت 
تمایــل مجلــس بایــد تضمیــن نمــود 
ــه  ــش ب ــام نق ــت، تم ــن جه و از ای
عهــده رئیــس جمهــور نیســت، ولــی 
ــه  ــبی ک ــه تناس ــورت ب ــر ص ــه ه ب
ــواه  ــش دارد، خ ــور نق ــس جمه رئی
ــم  ــان و دوســتان او ه ــواه اطرافی ناخ

ــد.« مؤثرن
شــهید آیــت در مجلــس 

شــورای اســامی
آیــت در مجلــس شــورای  نقــش 
اســامی، بســیار برجســته و درخشان 
بــود او کــه در بســیاری زمینه هــا 
صاحــب نظــر بــود بــه علــت داشــتن 
معلومــات وســیع و گــران بهائــی 

کــه داشــت در زمینه هــای بحــث 
بودجه،بحــث هــای تدویــن آئین نامــه 
ــده  ــه عه ــی را ب ــس، نقــش فعال مجل
همیــن  در  آیــت  شــهید  داشــت. 
دوران خدمــت در مجلــس، چهــره 
بســیاری از منافقیــن و افــراد وابســته 
ــاً  ــرد و حقیقت ــا ک ــرب را افش ــه غ ب
ــی  ــودن دوره زندگ ــاه ب ــم کوت علیرغ
پارلمانــی او بــه جــرأت می تــوان 
رفتــار و گفتــار شــهید آیــت را در 
ــک  ــوی برجســته ای از ی ــس الگ مجل
ــی  ــن و متعهــد و انقاب ــده مؤم نماین

ــرد. ــوب ک محس
شهادت و پس از شهادت

مــورد  در  آیــت  شــهید  همســر 
می گویــد: او  شــهادت 

» آن روز ســاعت6:30صبح جلســه 
داشــت، مثــل اینکــه آن روز بــه مــن 
الهــام شــده بــود کــه حادثــه ای پیش 
ــهید  ــر ش ــد، محسن)پس ــد آم خواه
آیــت( را بیــدار کــردم، محافــظ هــم 
ــین را  ــی زد و ماش ــدم م ــاط ق در حی

ــرد. ــاده می ک آم
از منــزل خــارج  اینکــه  از  قبــل   
ــروز  ــم ام ــگ زد، گفت شــود تلفــن زن

ــت  ــس اکثری ــرو، مجل ــر ب ــی دی کم
پیــدا کــرده، خســته ای، مریضــی، 
ــت  ــر ،گف ــی بگی ــد روزی مرخص چن
ــع  ــس راج ــده مجل ــه آین ــه، هفت ن
خواهــد  جلســه  مطبوعــات  بــه 
داشــت )مدتهــا بــود کــه روی الیحــه 
بعــد  می کــرد(  کار  مطبوعــات 
از الیحــه مطبوعــات شــاید یــک 

هفتــه ای مرخصــی بگیــرم.
خاصــه بــا تلفــن صحبت کــرد، چند 
دقیقــه بــه هفــت مانــده بــود، معموالً 
ــی آن  ــردم ول ــه اش می ک ــن بدرق م
روز در آشــپزخانه  کار داشــتم، باعجله 
ــوی  ــت ت ــم، رف ــپزخانه رفت ــه آش ب
ــد، از در  ــین ش ــوار ماش ــاط و س حی
خــارج شــدند، ناگهــان صــدای رگبــار 
ــدم  ــراس، دی ــاالی ت شــنیدم رفتــم ب
ــکه  ــت بش ــت پش ــودش را انداخ خ
ــی  ــار م ــدای رگب ــب ص ــت، مرت نف
ــاد می کشــیدم،  آمــد و مــن هــم فری
دویــدم تــوی کوچــه، راننــده شــوکه 
شــده بــود، چنــد ثانیــه بیشــتر طــول 
ــن یکــی دو  نکشــید همــه ماجــرا بی
دقیقــه بــه هفــت اتفــاق افتــاد دیــدم 
ــزی  محافظــش تیــر خــورده و خونری
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آیــت معتقــد بــود آقــای موســوی در 

آینــده نوکــر آمریــکا می شــود و ایــن 

ــن رصاحــت می گفــت ــا همی مســأله را ب
اســدالله بادامچیــان در خصــوص چرایــی 

مخالفــت بــا آیــت و همچنیــن کســانی کــه 

ــی  ــد ، م ــی پرداختن ــت م ــه مخالف ــا او ب ب

ــد : گوی

می هراســیدند.  او  روشــن گری  از  بعضــی 

او طــرف دار اصــل والیــت فقیــه اســت. 

بنابرایــن هــم در مجلــس خــرگان و هــم 

در مجلــس شــورای اســامی، کســانی کــه 

بــا والیــت فقیــه مشــکل داشــتند، بــا او 

ــد. همــه گروه هــای انحرافــی  ــف بودن مخال

ــوا  ــت دع ــا آی ــب، ب ــی و قدرت طل و التقاط

فدایــی  چریک هــای  بنی صــدر،  داشــتند. 

ــر،  ــی، فروه ــه مل ــوده، جبه ــزب ت ــق، ح خل

نهضــت آزادی، حبیب اللــه پیــان - رهــر 

ــدس  ــران- و مهن ــردم ای ــی م ــش انقاب جنب

ــد.  ــت بودن ــان آی ــه مخالف ــوی از جمل موس

اینهــا از نظــر تفکــر سیاســی و عقیدتــی بــا 

آقــای آیــت مخالــف بودنــد.

مبنــای شــهید آیــت اصطــکاک بــا ملی گراهــا 

ــا  ــا آنه ــه شــدت ب ــود و ب ــا ب ــن گروه ه و ای

تحلیل هایــش  در  او  می کــرد.  برخــورد 

فراماســونر،  را  مصــدق  مشــخص  به طــور 

جبهــه ملــی را مهره هــای بدلــی آمریــکا 

آمریــکا  بــه  وابســته  را  آنهــا  همــه  و 

نســت. ا می د

بادامچیــان در مــورد شــخصیت آیــت چنیــن 

مــی گویــد :

آیــت همیشــه نگــران انحــراف انقــاب بــود. 

قبــل از پیــروزی انقــاب در زمانــی کــه شــاه 

مســلط شــد و علــا نتوانســتند کاری بکننــد، 

میگفــت: »مــن اصــا نگــران ایــن حکومــت 

ــد ســالی بیشــر  ــن حکومــت چن نیســتم، ای

باقــی منی¬مانــد. بــرای این کــه مــردم را 

ــته  ــور و وابس ــردم منف ــزد م ــته و در ن کش

و مــزدور آمریکاســت. مــن فقــط نگــران 

ایــن هســتم کــه بعــد از ســقوط ایــن رژیــم، 

کار  رس  را  بدلــی اش  مهره هــای  آمریــکا 

ــاورد.« بی

ــا  ــت ب ــاف شــهید آی ــت اخت ــان عل بادامچی

میرحســین موســوی را چنیــن بیــان مــی 

ــد: کن

ــه  ــب الل ــط حبی ــرو خ ــوی را پی ــت، موس آی

پیــان می دانســت و معتقــد بــود خــط 

پیــان در نهایــت بــه ســازش بــا آمریــکا 

ــرد.  ــی دقیقــی هــم ک ــد و پیش بین می انجام

ــدق  ــرف دار مص ــوی ط ــدس موس ــای مهن آق

بــود. او کامــا شــاگرد پیــان بــود. بنابرایــن 

طبیعــی بــود کــه بیــن افــکار آقــای موســوی 

و تفکــر آیــت، تضــاد وجــود داشــته باشــد. 

ــی و  ــردی التقاط ــوی را ف ــت، موس ــای آی آق

پرده ی دوم : »آیت« اهلل در نگاه دوستان و اطرافیان

ناحیــه  از  هــم  خــودش  و  دارد 
ــود، او  ــورده ب ــر خ ــز تی ــردن و مغ گ
ــدم  ــرون کشــیدم دی را از ماشــین بی
ازبینــی و دهانــش خــون بیــرون زد، 

ــد و.... « ــش زرد ش رنگ

مجلــس  نماینــده  آیــت،  »دکتــر 
شــورای اســامی و عضــو شــورای 
ــامی  ــوری اس ــزب جمه ــزی ح مرک

ــد« ــهید ش ش
ــاک  ــن از شــهدای پ ــن 72ت در اربعی
ــام و  ــادار ام ــاران وف ــام وی ــاز اس ب
شــهادت بســیاری از اعضــای متعهــد 
جمهــوری  پــرور  شــهید  حــزب 
اســامی، دکتــر حســن آیــت نماینده 
مــردم تهــران در مجلــس شــورای 
ــزب  ــن ح ــر ای اســامی و عضــو دیگ
حیــن خــروج از منــزل مســکونی 
ــت  ــرار گرف ــوءقصد ق ــورد س ــود م خ

ــن  ــون کف ــاران گلگ ــع ی ــه جم و ب
ــت... ــش پیوس خوی

روحش شاد و راهش پر رهرو

گذشــت،نمای  آن  شــرح  آنچــه 
کلــی زندگانــی شــهید بصیــرت و 
والیت،شــهید دکتــر ســید حســن 
آیــت بود.شــهیدی کــه بــه گفتــه ی 
بســیاری از اطرافیان و دوستانشــان،به 
عمــد و بــه صورت سفارشــی از ســپهر 
سیاســی و اجتماعــی ایــران محو شــد 
چــرا کــه وجــود ایشــان و افشــاگری 
ــروز  ــان ام ــیاری از مدعی هایشان،بس
ــه  ــه ب ــرای همیش ــام« را ب ــط ام »خ
ــاق و  ــط نف ــرد و خ ــی ب ــیه م حاش
ــن  ــگان روش ــان را برهم ــی ش دوروی
ــه حــذف  مــی ســاخت؛لذا تصمیــم ب
ایــن شــهید راه روشــنگری گرفتنــد.

ــو  ــتار،به بازگ ــن نوش ــه ی ای در ادام

کــردن نظــرات دوســتان و یــاران 
شــهید آیــت دربــاره ایــن شــهید 

بزرگــوار خواهیــم پرداخــت.
قطعــا صحبــت هــای ایــن عزیــزان در 
ــای  ــراز و نشــیب ه روشــن شــدن ف
زندگــی پــر رمــز و راز شــهید آیــت و 
چرایــی برخــی از رفتــار هــای ایشــان 
ــی تاثیــر نخواهــد  ــراد خــاص ب ــا اف ب

بــود.
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ــای  ــود آق ــد ب ــت و معتق ــی می دانس انحراف

ــود  ــکا می ش ــر آمری ــده نوک ــوی در آین موس

رصاحــت  همیــن  بــا  را  مســاله  ایــن  و 

می گفــت. 

شــب هفتــم تیــر، در جلســه شــورای مرکزی، 

بحــث وزارت خارجــه آقــای موســوی مطــرح 

ــن  شــد. آیــت گفــت مــن مخالفــم و بنابرای

ــس شــورای اســامی هــم مخالفــت  در مجل

ــت  ــه آی ــوی ب ــای موس ــای آق ــم. رفق می کن

گفتنــد شــا هــم عضــو شــورای مرکــزی 

ــداری خــاف نظــر  حــزب هســتی و حــق ن

حــزب عمــل کنــی. بــه مــا هــم گفتنــد 

ــزب  ــرد، از ح ــت ک ــت مخالف ــای آی ــر آق اگ

اخراجــش کنیــم. آقــای آیــت هــم گفــت 

اخــراج یــا هــر چیــز دیگــر برایــم مهــم 

نیســت، مــن وظیفــه الهــی خــودم می دانــم، 

ــم. ــت کن ــد مخالف بای

بــا  آیــت  شــهید  مخالفــت  دلیــل  البتــه 

ــانی  ــدق و کاش ــه مص ــط قضی ــوی فق موس

ــوی  ــین موس ــت میرحس ــت می گف ــود. آی نب

وزیــر  اگــر  و  آمریکایی هاســت  خــط  در 

می کنــد.  ســازش  آمریکایی هــا  بــا  شــود، 

ــوع  ــود اســتکبار دو ن ــت معتقــد ب ــای آی آق

مهــره دارد. یکــی مهره هــای اصلــی و دیگری 

مهره هــای بدلــی. مثــا معتقــد بــود علــم و 

هویــدا و دکــر جهان شــاه صالــح، مهره هــای 

اصلی انــد. امــا شــاپور بختیــار و فروهــر 

بدلی انــد.  مهره هــای  صالــح،  الله یــار  و 

مهره هــای بدلــی را می گذارنــد تــا هــر وقــت 

احســاس کردنــد مهره هــای اصلــی خیلــی 

منفــور شــدند، آنهــا را به عنــوان آزادی خــواه 

و مخالــف، جایگزیــن مهره¬هــای اصلــی 

ــد. کنن

ــی  ــی مهــره بدل آیــت، آقــای موســوی را حت

هــم منی دانســت، امــا نظــرش ایــن بــود کــه 

بنابرایــن  می شــود.  این چنیــن  آینــده  در 

ــس،  ــده مجل ــوان مناین ــن به عن ــت م می گف

حــق قانونــی و وظیفــه رشعــی دارم کــه 

عنــر  چنیــن  بــه  دادن  مســئولیت  بــا 

ــال وابســته شــدن در  ــه احت غیرصالحــی ک

دارد،  را  مســئولیتش  دوران  در  یــا  آینــده 

مخالفــت کنــم.

مــورد  در  بادامچیــان  اســداله  همچنیــن 

میرحســین موســوی و همــرش مــی گویــد :

آقــای مهنــدس موســوی قبــل از پیــروزی 

او  نبــود.  انقــاب  کار  در  اصــا  انقــاب، 

 57 ســال  در  بــود.  عافیت طلــب  فــردی 

ــان،  ــای پی ــارز آق ــش مســلانان مب در جنب

بــرای او اعامیه هایــی می نوشــت و ایــن 

اعامیه هــا را فقــط دســت افــراد مطمــن 

می دادنــد کــه گیــر نیفتنــد. همــرش خانــم 

رهنــورد هــم کــه این اســم مســتعارش اســت 

و اســم اصلــی اش زهــرا کاظمــی اســت، 

ــاس  ــت و براس ــی اس ــگ کاظم ــر رسهن دخ

خاطــرات خــودش، خانــواده آزادی داشــتند. 

طوری کــه پــدرش لیــرال بــود و یکــی از 

اعضــای خانــواده آنهــا کمونیســم بــود و 

هریــک اعتقــاد جداگانــه ای داشــتند. خانــم 

ــا  ــای زیب ــکده هرنه ــم در دانش ــورد ه رهن

ــد و آنجــا کامــا بی حجــاب  درس مــی خوان

بــود. موســوی و رهنــورد وارد بحث هــای 

پیــان شــدند و بــه او عاقه منــد می شــوند. 

ــای موســوی،  ــه آق ــن دوره اســت ک در همی

زهــرا رهنــورد را می بینــد و بــا یکدیگــر 

آقــای  پــدر  گذارنــد.  مــی  ازدواج  قــرار 

پولــداری  و  متدیــن  بســیار  آدم  موســوی 

بــود. آقــای موســوی در مســاله حجــاب 

بی حجــاب  منی توانــد  همــرش  می بینــد 

ــو  ــک مانت ــورد ی ــم رهن ــن خان باشــد، بنابرای

ســفید  دامن هــای  پوشــید.  ای  رورسی  و 

ســفید  شــلوار  هــم  زیــرش  می پوشــید، 

رورسی اش  و  کفــش  جــوراب،  می پوشــید، 

هــم کامــا ســفید بــود، طوری کــه در جمــع 

دوســتان بــه بانــوی ســفیدپوش مشــهور 

بــود. رهنــورد کتاب هایــی هــم بــا محتــوای 

و  یوســف  بــا  همــگام  ماننــد  التقاطــی 

موســی نوشــته بــود. افــکار و عقایــد خــاص 

خــودش را داشــت. مثــا معتقــد بــود در 

ایــن  و  دارد  وجــود  تک همــری  اســام 
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چندهمــری بــرای دوران فئودالیــزم اســت. 

ایــن مطالــب را در نرشیــه راه زینــب نوشــته 

اســت. او ســواد الزم در مســائل اســامی را 

نــدارد ولــی جســارت اظهارنظــر در مســائل 

دینــی را دارد. آقــای موســوی هــم دو کتــاب 

دارد، یکــی واژه هــای سیاســی کــه تقلیــدی 

از نوشــته های غربــی و چپــی اســت و در آن 

ــته های  ــه نوش ــکار اســامی را ب ــیده اف کوش

غربــی و چپــی تلقیــن کنــد. بــه همیــن 

بحث هایــش  از  هیچ یــک  در  هــم  دلیــل 

بــه آن کتــاب اشــاره منی کنــد. بدتــر از ایــن 

کتــاب، کتابــی بــه نــام تفســیری بــر دو آیــه 

قرآنــی اســت کــه کامــا کمونیســتی و چیزی 

شــبیه تفســیر ســازمان منافقیــن اســت. اســم 

ــا،  ــن کتاب ه ــوی در ای ــای موس ــتعار آق مس

حســین حق جــو اســت. 

شــاگردهای پیــان 3 نفــر بودنــد، آقــای 

محمدحســن زورقــه کــه محمدحســن رهپــو 

امضــا می کــرد، خانــم زهــرا کاظمــی کــه 

لقــب زهــرا رهنــورد بــه خــودش داده بــود و 

آقــای مهنــدس موســوی کــه اســم مســتعارش 

ــود. ــو ب ــین حق ج حس

ــرن  ــهید باه ــط ش ــش توس ــوی و انتخاب موس

ــه : ــدی وزارت خارج ــرای تص ب

ــای موســوی  ــد آق ــه می خواهن ــه اول ک دفع

امــور خارجــه کابینــه  را به عنــوان وزیــر 

ــهید باهــرن  ــد، ش ــاب کنن ــرن انتخ ــهید باه ش

ــوی خــون  ــوز ب ــد هن ــه موســوی مــی گوی ب

از حــزب مــی آیــد و مــی گویــد مــن همیــن 

یــک ســؤال را دارم کــه شــا کــدام مصــدق 

امــام  را قبــول داریــد؟ آن مصدقــی کــه 

می گویــد مســلم نبــوده یــا آن مصدقــی 

ایــن  موســوی  می گوییــد؟  خودتــان  کــه 

ســؤال را جــواب منی دهد؛چــون موســوی 

ــی  ــوان ول ــام به عن ــه ام ــا را ب ــاد م آن اعتق

فقیــه نداشــت، افــکار التقاطــی داشــت. 

ــر  ــک ره ــام را ی ــوی ام ــای موس ــف آق طی

ــد،  ــته اداره کن ــت را توانس ــه مل ــی ک سیاس

ــد  ــا معتق ــل م ــه مث ــه این ک ــتند، ن می دانس

باشــند او نائــب امــام زمــان اســت و امــرش، 

ــه  ــیعی ک ــر ش ــن تفک ــی اســت. ای ــر والی ام

ــگ شــیعه اســت،  ــه و فرهن برخاســته از فق

چیــزی نیســت کــه امثــال میرحســین ها ایــن 

را قبــول داشــته باشــند. بنابرایــن اگــر جــواب 

مــی داد، معلــوم بــود کــه مقابــل امــام قــرار 

ــت. ــی گرف م

بادامچیــان در مــورد تــرور شــهید آیــت مــی 

گویــد :

مــن عــادت نــدارم در مســائلی کــه اگــر 

نتوانیــم اثبــات کنیــم، نــزد خــدا مســوولیم، 

گانه زنــی کنــم. »و ال تقــف مــا لیــس لــک 

ــای موســوی را  ــم«. ضمــن این کــه آق ــه عل ب

یــک خائــن و از اول هــم وابســته فکــری 

ــم او از آن  ــم بگوی ــی توان ــا من ــم. ام می دان

ــوده اســت. در  ــکا ب ــه آمری زمــان وابســته ب

فتنــه ســال 88 ایــن وابســتگی احســاس شــد. 

بــه  هــر حــال او را عامــل تــرور آقــای آیــت 

منی دانــم. جریــان اســتکبار را عامــل ایــن 

از مشــخص  بعــد  به ویــژه  کار می دانــم، 

شــدن این کــه آیــت یــک انســان قــوی و 

خوش فکــر و موثــر اســت. بــه همیــن دلیــل 

ــال  ــه امث ــت ک ــن اس ــد. روش ــرورش کردن ت

دردرس  همیشــه  اســتکبار  بــرای  آیت هــا 

ــد. دارن

کســی  چــه  کــه  میدانســت  آیــت 

آنهاســت مأمــور  یــا  و  آمریکایــی 
مرحــوم حجــت االســام واملســلمین شــجونی 

در مــورد شــهید آیــت مــی گویــد :

ــود،  ــود، خــط شــناس ب آیــت جانورشــناس ب

ــت  ــن عل ــه همی ــد و ب ــوط را می فهمی خط

هــم آمدنــد از یــک چنیــن مــرد بزرگــی 

انتقــام گرفتنــد والبتــه از نظــام اســامی 

انتقــام گرفتنــد. واقعــاً یــک ذخیــره ی الهــی 

اگــر  آیــت  برداشــتند.  مــردم  میــان  از  را 

اگــر  بفرماییــد  فــرض  مثــا  یــا  می مانــد 

می ماندنــد  مطهــری  و  بهشــتی  شــهید 

،وضــع انقــاب اینطــوری نبــود.

ایشــان در مــورد بررســی اعتبارنامه ی شــهید 

ــن جلســات  ــی تری ــه یکــی از جنجال آیت-ک

مجلــس شــد- مــی گویــد :

احمــد ســامتیان بــا اعتبارنامــه ی ایشــان 

ــته ی  ــامتیان از دارودس ــرد. س ــت ک مخالف

ــس  ــال او از پاری ــه دنب ــود ک ــدر ب ــی ص بن

ــود. ــده ب آم

ــی  ــود ول ــران نب ــه در ای ــا اینک ــامتیان ب س

جریانــات را مــی شــناخت، مــخ سیاســی 

خوبــی هــم داشــت و می دانســت کــه آیــت 

کیســت . مــن همــه چیــز یــادم نیســت. 

ــان  ــه ی ایش ــه اعتبارنام ــه ب ــرادی ک ــی اف ول

ــد تیــپ آدم هــای حســابی  رأی موافــق دادن

ــد. ــاب بودن ــای آن روز انق ه

ــده  ــس ، مناین ــای مجل ــده ه ــامل ترین مناین س

هــای دوره ی اول بودنــد. بعــد از اون چــپ 

وراســت پیــدا شــد. ولــی در هــان مناینــده 

هــای دوره ی اول هــم یــک رسی چمــوش 

بودنــد کــه یــک ضدیــت و مخالفتــی بــا 
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بــا  کل  ودر  داشــتند  هــا  اللهــی  حــزب 

کســانی کــه بــه روحانیــت یــا مســئله ی 

والیــت فقیــه بهــا می دادنــد دشــمن بودنــد 

و بــه همیــن دلیــل بــه اعتبارنامــه هایشــان 

منی دادنــد. رأی 

نــگاه  کــه  را  مخالفیــن  اســامی  شــا 

ابراهیــم  مثــاً  کــه  می بینیــد  می کنیــد، 

ــدر  ــت داده ، ص ــه آی ــف ب ــزدی رأی مخال ی

 ، داده  حــاج ســید جــوادی رأی مخالــف 

احمــد غضنفرپــور، دکــر ســحابی و مهنــدس 

انــد. داده  مخالــف  رأی  بــازرگان 

هاشــم صباغیــان هــم رأی مخالــف داده. 

آقــای محمــد مهــدی جعفــری رای مخالــف 

داده. البتــه ایشــان یــک وقتــی یــک خــوش 

ــت  ــه نهض ــش ب ــی گرایش ــت ول ــی داش نام

آزادی بــود. امثــال مهاجرانــی و خامتــی هــم 

ــد. ــع دادن رأی ممتن

اگــر  شــا  کــه  اســت  ایــن  مــن  حــرف 

بشناســید،  عمیقــاً  را  آیــت  می خواهیــد 

ببینیــد چــه کســانی بــه او رأی مخالــف داده 

ــا  ــی مهمــی اســت. اینه ــه خیل ــن نکت اند؟ای

ــد. ــی رأی منی دادن ــر کس ــه ه ــس ب در مجل

ــانی رای  ــه کس ــد چ ــرف ببینی ــاال درآن ط ح

رأی  خامنــه ای  اللــه  دادند؛آیــت  موافــق 

ــهید  ــی، ش ــاه چراغ ــهید ش ــق داده، ش مواف

اوالدی،  عســگر  باهــرن،  شــهید  حقانــی، 

محمــد یزدی،شــهید محمــد منتظــری، شــهید 

اســتکی، منوچهــر متکــی، شــهیدعبدالحمید 

ــا  ــاً آدم ب ــه واقع ــت ک ــهید رشاف ــه، ش دیامل

ــی، ســید محمــد  ــود، شــهید رجای ــی ب رشافت

ــی،  ــدی کرمان ــی موح ــد عل ــه ای، محم خامن

عباســعلی ناطــق نــوری و...

ــه.در  ــای هم ــزو پادو ه ــم ج ــده ه ــاال بن ح

واقــع مــا بــا شــناختی کــه از آیــت داشــتیم 

موافقیــن  اگــر  شــا  دادیــم.  رأی  او  بــه 

ومخالفیــن را کنــار هــم بگذاریــد ، مــی 

ــم  ــام معظ ــی کــه االن بــه مق ــد آنهای بینی

و  انقــاب  بــه   ، کردنــد  پشــت  رهــری 

قانــون اساســی پشــت کردنــد، هــان هایــی 

هســتند کــه بــه آیــت رأی مخالــف دادنــد. 

برویــد پرونــده ی آنهایــی کــه رأی منفــی 

ــت  ــه عاقب ــد چ ــد، ببینی ــگاه کنی ــد را ن دادن

بــه رشهایــی شــدند.بعضی از آنهــا فــرار 

کردنــد و از ایــن مملکــت رفتنــد و دستشــان 

ــد.       ــه رو ش ــرای هم ب

ــاف  ــت اخت ــاره ی عل مرحــوم شــجونی درب

ــا موســوی مــی گویــد: آیــت ب

آیــت میدانســت کــه چــه کســی آمریکایی و 

یــا مأمــور آنهاســت. میدانســت آمریــکا چــه 

ــا چــه کســی اگــر رس کار  کســی را آورده وی

بیایــد آمریکایــی هــا آن را تحمــل میکننــد .

ــنادی  ــت اس ــم آی ــن میدان ــه م ــا ک ــا آنج ت

دربــاره ی ارتبــاط موســوی و رهنــورد بــا 

ــن  خــارج از کشــور داشــت و میخواســت ای

اســناد را بــه مجلــس بیــاورد کــه هــان روز 

ــید. ــهادت رس ــه ش ب

ایشــان در مــورد زهــرا رهنــورد و میرحســین 

موســوی مــی گویــد :

رهنــورد جــزء لیســت منافقیــن در انتخابــات 

بــود.  اساســی  قانــون  خــرگان  مجلــس 

ــران  ــرای ته ــه ب ــی راک ــده های ــی از مناین یک

،همیــن  مجلــس  بفرســتند  می خواســتند 

خانــم زهــرا رهنــورد بودکــه البتــه رأی هــم 

نیــاورد. اتفاقــا آن موقــع هــم گفــت تقلــب 

ــن زن  ــه شــده متفکرتری شــده . االن هــم ک

ــت  ــتند عل ــا نوش ــود آمریکایی ه ــان . خ جه

ــرای  ــورد ب ــه رهن ــم ب ــزه را دادی ــه جای این ک

ــران  ــازار اپوزیســیون در ای ــوده کــه ب ــن ب ای

ــم  ــن خان ــه؟ ای ــر چی ــود. و ااّل متفک داغ بش

ــن  ــه م ــت ک ــه منی گف ــت ک ــر داش ــر فک اگ

چــون لرهســتم ، شــوهرم مــن هــم کــه داماد 

لرهاســت، پــس متــام لرســتان بــه شــوهر 

ــن   ــه ای ــت ب ــی نیس ــد! یک ــن رأی داده ان م

خانــم متفکــر بگــه ، لرهــا بــه پرشــان کــه 

کروبــی باشــد رأی ندادنــد، بعــد بیاینــد بــه 

ــا مثــاً بــه خاطــر  دامادشــان رأی بدهنــد! ی

این کــه شــوهر مــن آذری زبــان هســت پــس 

متــام آذربایجــان بــه شــوهر مــن رأی دادنــد. 

ــه  ــا واس ــن حرف ه ــه؟ ای ــا چی ــن حرف ه ای

زمــان فتحعلــی شــاه اســت. ایــن حــرف هــا 

اصــا ًبــرای عهــد قجــره کــه مــردم براســاس 

عــرق همشــهری و ایــن چیزهــا رأی بدهنــد.

خــود موســوی بیســت ســال پنهان بــود، قایم 

ــگ  ــود. شــمر هــم از افرهــای جن شــده ب

ــود. بعــد  ــاز هــم شــده ب ــود، جانب ــن ب صفی

بیســت ســال آمــد رس امــام حســین را بریــد. 

ــن  ــر املؤمنی شــمری کــه جــزء افرهــای امی

بــود. هیــچ کــس نبایــد بــه خــودش اطمینــان 

داشــته باشــد ، آدم بایــد خــودش را بــه خــدا 

ــت،  ــش خداس ــا آزمای ــب این ه ــپارد. خ بس

ــرده  ــی خ ــر کس ــت و اگ ــردم اس ــش م آزمای

شیشــه داشــته باشــدخودش را رســوا میکنــد.

ــا کاه  ــود ب ــاب را منی ش ــوی آفت ــه جل خاص

ــکار  ــودش را آش ــا زود خ ــر ی ــت، دی گل گرف

می کنــد.

ــش  ــوی و زن ــت : موس ــی گف ــت م آی

یــک روزی جلــوی انقــاب خواهنــد 

ــتاد ایس
دکــر محمــد جــواد ســاالری، دومیــن ســفیر 

ایــران در آملــان، در خصــوص اختــاف شــهید 

آیــت بــا موســوی نــکات جالبــی را مــی 

ــد : گوی

ــی  ــد مهندس ــی و واح ــش سیاس ــن در بخ م

حــزب فعالیــت داشــتم. در شــورای مرکــزی 

حــزب، شــهید آیــت گاهــی با شــهید بهشــتی 

درگیــر مــی شــد. یکــی از ایــن درگیــری هــا، 

ــود  ــوی ب ــین موس ــنهاد میرحس ــئله پیش مس

ــزب آورده  ــزی ح ــورای مرک ــه ش ــه او را ب ک

بودنــد و بعــد هــم دبیــر روزنامــه جمهــوری 

اســامی شــد. شــهید آیــت شــدیداً مخالــف 

ــوم  ــا معل ــا اص ــن آق ــت ای ــی گف ــود و م ب

ــی و  ــابقه انقاب ــه س ــوده، ن ــا ب ــت کج نیس

ــابقه اســامی دارد.  ــه س ن

همیشــه بــه موســوی وهمــرش بدبیــن 

بــود. مــی گفــت اینهــا یــک روز جلــوی 

انقــاب خواهنــد ایســتاد. بعــداً حــزب یــک 

مقــدار هــم از بنــی صــدر حایــت کــرد 

ــه  ــت ب ــود دس ــک ب ــت نزدی ــر آی ــه دیگ ک
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ــار  ــد م ــا داری ــی گفت:»ش ــود! م ــه بش یق

در آســتین پــرورش مــی دهیــد، بنــی صــدر 

ــد.«. ــد دی ــرد، خواهی ــد ک ــت خواه خیان

ــی  ــدر خیل ــی ص ــورد بن ــت در م ــهید آی ش

ــی صــدر را جاســوس مــی  ــود و بن ــن ب بدبی

دانســت. یــک بــار در یــک جمعــی بودیــم، 

داشــتیم از تلویزیــون فیلــم ورود امــام را 

ــا بنــی صــدر روی پلــه  نــگاه مــی کردیــم، ت

هــای هواپیــا آمــد، آیــت گفت:»ایــن آمــده 

ــور بشــه«. ــس جمه رئی

در مــورد موســوی هــم مــی گفــت موســوی 

و زنــش یــک روزی جلــوی انقــاب خواهنــد 

ایســتاد.

مــن هــم زمــان ســفارتم بــا موســوی درگیــری 

ــس  ــع رئی ــه ای آن موق ــای خامن ــتم. آق داش

ــان  ــه آمل ــد ک ــه بودن ــد و گفت ــور بودن جمه

دریچــه مــا بــه غــرب اســت، ایــن دریچــه را 

بــاز نگــه داریــد. آقــای رفســنجانی هــم روی 

روابــط بــا آملــان تأکیــد داشــتند. تنهــا کســی 

کــه چــوب الی چــرخ ما مــی گذاشــت همین 

آقــای موســوی بــود. ایشــان نفــت مــا را زیــر 

قیمــت بــه بلــوک رشق مــی فروخــت. مثــاً 

ــن  ــتان و ای ــه بلغارس ــت  ب ــر قیم 3 دالر زی

جــور کشــورها مــی فروخــت. ایــن کشــورها  

هــم ایــن نفــت را مثــاً یــک و نیــم دالر زیــر 

قیمــت مــی فروختنــد و در آنجــا بــازار مــا را 

خــراب مــی کردنــد. ایــن کشــورها پــول نفت 

را بــه مــا منــی دادنــد و بــه جــای آن، جنــس 

هــای بنجــل شــان مثــل یخچــال فریــزر 

ــن  ــن در ای ــد. م ــی دادن ــا م ــه م و ...  را ب

ــف  ــه مخال ــوی همیش ــای موس ــا آق ــورد ب م

ــای موســوی یادداشــتی  ــار آق ــک ب ــودم. ی ب

ــان  ــه آمل ــه ب ــود ک ــی داده ب ــای والیت ــه آق ب

ــد،  ــا را نخرن ــت م ــر نف ــه اگ ــد ک ــا بگویی ه

یــک هفتــه بعــد روابطــان را بــا آملــان قطــع 

مــی کنیــم. حــاال روابــط چــه طــوری بــود؟ 

ــا آملــان داشــتیم.  مــا هــزار و یــک برنامــه ب

بیشــر صنایــع مــا حتــی صنایــع نظامــی مــا 

ــد  ــی ش ــر م ــد. مگ ــی بودن ــد آملان 95 درص

مــا یــک دفعــه روابطــان را قطــع بکنیــم؟! 

ــود. مــن  ــدام نســنجیده ای ب ــی اق ــن خیل ای

ــتم  ــراض داش ــوع اع ــن موض ــه ای ــدیدا ب ش

ــا آقــای والیتــی هــم موضــوع را مطــرح  و ب

کــردم. زمانــی کــه آقــای موســوی رسپرســت 

ــود  ــد خ ــم گرفتن ــود تصمی ــه ب وزارت خارج

ــود  ــه ب ــد. شــهید آیــت گفت ــر بکنن او را وزی

کــه مــن مخالفــم و اســنادی دارم کــه ایشــان 

ــدارد.  ــت وزارت را ن صاحی

شــهید آیــت بــه پروفســور مکری - پروفســور 

تاریــخ و جغرافیــا دانشــگاه ســوربن فرانســه  

ــگ  ــود - زن ــوروی ب ــران در ش ــفیر ای ــه س ک

ــن وابســتگی  ــه م ــد ک ــی گوی ــد و م ــی زن م

موســوی و خامنــش را بــه »تشــکیات ضالــه« 

ــه  ــم ک ــری ه ــور مک ــرده ام. پروفس ــدا ک پی

مــی دانســت تلفنــش کنــرل مــی شــود، 

مــی گویــد: بــه مــن چــه ربطــی دارد؟ شــا 

ــور  ــا پروفس ــو. بعده ــات بگ ــه مقام ــرو ب ب

ــداری  ــدا در دی ــه بع ــت ک ــی گف ــری م مک

مخفیانــه کپــی ایــن اســناد را از آیــت گرفتــم 

وداخــل جلــد 7 دایــره املعــارف الروس بیــن 

ــذی(  ــد کاغ ــی و جل ــد اصل ــد )جل ــا جل 2 ت

در کتابخانــه شــخصی ام گذاشــتم. چنــد روز 

بعــد مــن را دســتگیر کردنــد و 3 ســال و نیــم 

ــکنجه  ــتند و ش ــه داش ــدان نگ ــن را در زن م

روحــی و جســمی دادنــد. دائــم مــی گفتنــد: 

ــدارک کجاســت؟ آن م

پروفســور مکــری مــی گفت:»وقتــی مــی 

دادگاه  در  را  خــودم  دفاعیــات  خواســتم 

مطــرح کنــم تــا بــه مســئله موســوی و 

همــرش مــی رســید کــه پتــه اینهــا را روی 

آب بریــزم و ارتبــاط همــر موســوی در 

دانشــکده هرنهــای زیبــا را بــا لیلــی ارجمنــد 

کــه فراماســونر و بهایــی بــود مطــرح کنــم، 

ــا  ــم و از هانج ــه بده ــتند ادام ــی گذاش من

دادگاه را تعطیــل مــی کردنــد.

گفــت:  مــی  مــن  بــه  مکــری  پروفســور 

موســوی عضــو ایــن تشــکیات ضالــه بــوده 

ــی اش زهــره کاظمــی  و خامنــش، اســم اصل

و اســم فراماســونش زهــرا رهنــورد اســت و 

موســوی را ایــن خانــم بــه داخــل تشــکیات 

بــرده اســت. بعــد آقــای موســوی عاشــق این 

خانــم مــی شــود.این خانــم  قبــل از انقــاب 

ــم  ــرد و عضــو تی ــی ک ــی م ــی آزاد زندگ خیل

ــود. بســکتبال ب

پروفســور مکــری مــی گفــت  در متــام پارتــی 

هایــی کــه هیچکــس پیــدا منــی شــد، زهــره 

ــد چــون نســبتا دخــر  ــی بردن ــی را م کاظم

زیبایــی بــود.

پروفســور مکــری مــی گفــت: مــن توانســتم 

دفاعیاتــم را بــه امــام برســانم. تــا امــام 

دفاعیــات را دیــده بــود، گفتــه بودنــد: مگــر 

ُمکــری زنــدان اســت؟ و بــه آقای رفســنجانی 

دســتور دادنــد کــه مــن را آزاد کننــد. وقتــی 

آزاد شــدم آمــدم خانــه، دیــدم زندگــی مــن را 

بــه هــم ریختــه و کمدهــای لباســم را بیــرون 

ــا،  ــاب ه ــه الی کت ــم الب ــد. رفت ــه بودن ریخت

ــم را درآوردم دیــدم مــدارک  ــد هفت ایــن جل

را برداشــته انــد.

ــزل پروفســور مکــری  ــه من ــار ب ــد ب مــن چن

ــی او  ــد مدت ــم و بع ــان رفت در شــهرک اکبات

ــدم. ــی دی ــطح باالی ــی در س ــر علم را از نظ

یکــی از تخصــص هــای پروفســور مکــری در 

رابطــه بــا موضــوع فراماســون هــا بــود کــه 

در ایــن زمینــه تحقیقــات زیــادی کــرده بــود. 

ــا فراماســونرها  ــه در رابطــه ب ــد ک ــی دانی م

کمــی  آثــار مکتــوب خیلــی  و  اطاعــات 

موجــود اســت چــون کســی جــرأت منــی کرد 

کــه چیــزی در ایــن بــاره بنویســد. پروفســور 

مکــری بــه مــن مــی گفــت کــه در دانشــگاه 

ــه  ــت ک ــه ای هس ــس کتابخان ــوربن پاری س

بــه هــر کســی اجــازه منــی دهنــد وارد آنجــا 

بشــود و کارت مخصــوص میخواهــد امــا مــن 

ــگاه  ــه در دانش ــابقه ای ک ــه س ــه ب ــا توج ب

ــودم  ــه ب ــن کارت را گرفت ــتم ای ســوربن داش

ــناد را در  ــک رسی اس ــه ی ــن کتابخان و در ای

مــورد فرماســون هــا پیــدا کــردم. جالــب بــود 

ــونرها  ــن فرماس ــی از ای ــت یک ــی گف ــه م ک

ــی  ــرده و حت ــرار ک ــکیات ف ــن تش ــه از ای ک

صورتــش را جراحــی کــرده بــود و اســم 

بــوده و  کــرده  را عــوض  اش  و گذرنامــه 

ــه  ــی رفت ــکای جنوب ــه آمری ــا ب ــد از اروپ بع

ــاب  ــک کت ــا ی ــرد، در آنج ــی ک ــی م و زندگ

ــه  ــه در مقدم ــته ک ــتعار نوش ــم مس ــه اس ب

آن گفتــه کــه بدتریــن بایــی کــه بــرای 

ــوده  ــوری ب ــته دیکتات ــود داش ــت وج برشی

اســت و بدتریــن دیکتاتــوری کــه وجــود 

ــن را  ــه ای ــت ک ــی اس ــوری مخف دارد دیکتات

فراماســون هــا دارنــد. پروفســور ُمکــری مــی 

ــجم و  ــیار منس ــکیات بس ــا تش ــت اینه گف
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ــتند. ــی هس خطرناک

ــت  ــا آی ــه ب ــی ک اساســاً مخالفــت های

داشــتند، از جنــس هــان مخالفتــي 

اســت کــه بــا آقــاي خامنــه اي بــه 

ــد ــه دارن ــی فقی ــوان ول عن
دکــر ابراهیــم ارسافیلیــان- دکــرای ریاضــی 

گرایــش هندســه و دیفرانســیل از دانشــگاه 

ســومتیتون انگلســتان، رئيــس موسســه عــايل 

آمــار و انفرماتيك)مبــدت يكســال از بهمن57 

(، رئيــس دانشــگاه علــم و صنعــت )مبــدت 

ــران  ــردم ته ــده م ــال59(، مناين يكســال از س

درمجلــس شــوراي اســامي، رئيس دانشــكده 

ريــايض دانشــگاه علــم و صنعــت ايــران 

مبــدت 7 ســال، عضــو هیئــت علمي و اســتاد 

دانشــگاه علــم و صنعــت ايــران و همچنیــن 

مــرد علمي ســال1997و1998جهان در رشــته 

ريــايض -  در مــورد تــاش شــهید آیــت بــرای 

اغنــای مناینــدگان خــرگان در مــورد  در مــن 

ــی  ــه م ــت فقی ــوع والی ــودن موض ــون ب قان

گویــد :

ايشــان يکــي ازکســانی بــود کــه در مجلــس 

خــرگان قانــون اســايس ، بحــث واليــت فقيــه 

ــم  ــری ه ــان ديگ ــه آقاي ــرد. البت ــرح ک را مط

بودندکــه بــه واليــت فقيــه اعتقــاد داشــتند  

ــن  ــع ای ــو آن موق ــد در ج ــد بودن ويل معتق

اصــل قابــل تصويــب نیســت و میگفتنــد کــه 

ــا  ــم ت ــون اســايس بگزاري ــاً متمــم قان در مث

بعــداً آن را تصويــب کنيــم؛ امــا دکــر آیــت 

مــی گفــت بایــد همیــن حــاال و در همیــن 

َجــو کنونــی ایــن اصــل تصویــب بشــود 

واگــر همــن االن تصويــب نشــود بعــدا 

هــم منيگذارنــد وحتــی میتوانــم بگویــم کــه 

مخالفــت هایــی کــه بعدهــا بــا ايشــان شــد، 

ــدن  ــش وی در گنجان ــن نق ــل همی ــه دلی ب

اصــل والیــت فقیــه در قانــون اساســی بــود 

واساســا مخالفــت هایــی کــه بــا او داشــتند 

ــا  ــه ب ــت ک ــي اس ــان مخالفت ــس ه ،از جن

آقــاي خامنــه ای بــه عنــوان ولــی فقیــه 

ــد .  دارن

ايــن  در  کــه  هســت  ایــن  ســؤامل  مــن 

اینکــه  برفــرض  اخري)ســال88(  انتخابــات 

ــام معظــم رهــری  ــب شــده باشــد ، مق تقل

انتخابــات  ايــن  در  دخالتــي  چــه  اصــاً 

داشــت کــه متــام حمــات را چــه در داخــل 

وچــه در خــارج متمرکــز روی ايشــان کردند؟ 

انتخابــات توســط وزارت کشــور انجــام شــده 

بود،معتمديــن محــل هــم اعضايــش بودنــد، 

ــای  ــی درپ ــان هــم منايندگان ــن آقاي خــود اي

ــای  ــنيدم آق ــن ش ــتند. م ــا داش ــدوق ه صن

موســوی بيشــرين مناينــده رو داشــته. خــب 

باایــن تفاســیر ايــن بــه اصطــاح تقلــب چــه 

ربطــی بــه آقــای خامنــه ای داشــت کــه 

هنــوز هــم کــه هنــوزه متــام ايــن مســائل را 

ــا  روی ایشــان متمرکــز مــي کننــد ؟ چــون ب

واليــت فقيــه مخالــف انــد و واقعيــت هــم 

ايــن هســت کــه اينهــا مــي داننــد کــه پايــه 

و اســاس جمهــوری اســامی بــر واليــت فقيه 

اســت و اگــر بتواننــد بــه قــول معــروف ايــن 

پايــه را بزننــد وايــن بــه اصطــاح ســتون را از 

ايــن خيمــه دربيارنــد مــی داننــد ايــن خيمــه 

ــت هــم  ــزد . خــب مرحــوم آي ــرو مــی ري ف

ــه در  ــن بحــث والیــت فقی ــه گــذار همی پاي

ــرات  ــر مذاک ــوده. شــا اگ ــون اساســی ب قان

مجلــس خــرگان قانــون اساســی رابخوانیــد، 

مــي بينيــد کــه هــر ســؤالی راکــه راجــع بــه 

واليــت فقيــه پرســیده مــی شــد ، شــهيد 

کــرد  مــی  راداره  مجلــس  کــه  بهشــتی 

ــد .  ــاجواب بدهی ــت ش ــای آي ــت آق میگف

ــق  ــان مواف ــا ايش ــه تنه ــد ک ــر مريس ــه نظ ب

ــی  ــت م ــوم آی ــط ازمرح ــون فق ــت چ هس
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انصافاً آیت،مظلوم شهید شد

ســخنرانی حجت االســام و المسلمین هاشمی 
رفســنجانی پــس از شــهادت حســن آیــت

بسم اهلل الرحمن الرحیم 
ــس در  ــر مجل ــهید دیگ ــت، ش ــوم آی ــای مرح ــروز ج ام
میــان مــا خالــی اســت. بــا همــه تأســفی کــه بــر فقــدان 

ــدگان  ــس و نماین ــروز مرجل ــم، ام ــزان داری ــن عزی ای

ارائــه  مجلــس مفهــوم صحیــح زندگــی اســامی را 
 ... جهــاد«  و  عقیــده  الحیــوه  »ان  کــه  می دهنــد 

ــزی  ــر مرک ــه در دفت ــت ک ــس اس ــهدای مجل ــم ش چهل
ــزم  ــب تروری ــار بم ــا انفج ــامی ب ــوری اس ــزب جمه ح
ــم، شــهید آیــت  شــهید شــدند. درســت در آســتانه چهل
کــه کامــًا بــا آن گــروه هماهنــگ بــود و شــاید طبیعــی 
ــد از  ــد بع ــهید می ش ــران ش ــل دیگ ــا مث ــه آنج ــود ک ب
ــا  ــروز م ــا پیوســت و ام ــه آنه ــات دیگــری ب انجــام خدم

پرده ی سوم : آیت،پس از شهادت،در نگاه مسئوالن ارشد نظام

ــد.  ــواب بده ــد ج خواه

مرحــوم آيــت معتقــد بــود فرمانــده قــوا کل 

ــريوی  ــد پ ــه باش ــد ک ــي باش ــد آدم ــوا باي ق

هــوای نفــس خــود نباشــد، تزکيــه نفــس 

ــه اصطــاح نفــس خــود را  ــرده باشــد و ب ک

از بیــن بــرده باشــد تــا از روی هــوای نفــس 

ــن  ــان چن ــگ ندهــد.و در آن زم دســتور جن

ــام  ــارک حــرت ام ــی را در وجــود مب صفات

خمينــی مــی ديــد و ارصار هــم داشــت روی 

ايــن موضــوع کــه فرمانــده کل قــوا بایــد بــا 

ايشــان باشــد.

یقیــن دارم ایــن یــک تــرور برنامــه 

ــی و  ــرور سیاس ــک ت ــده ، ی ــزی ش ری

یــک قتــل سفارشــی ازســوی  سیاســت 

ــود ــه ب ــای بیگان ه
دکــر ســید محمــود کاشــانی - فرزنــد آیــت 

اللــه کاشــانی ، فعــال سیاســی و حقــوق دان 

ــت  ــهید آی ــرور ش ــا ت ــه ب ــی - در رابط ایران

مــی گویــد :

ــن  ــه هــم ای ــد و ظاهــر قضی ــان گفتن آن زم

بــود کــه گروهــک مجاهدیــن آیــت را تــرور 

کــرده انــد امــا نکتــه مهــم ایــن هســت کــه 

آیــت در معارضــت مســتقیم بــا مجاهدیــن 

نبــود. آن زمــان آیــت نقــش یک اپوزیســیون 

را بــازی میکــرد. درآن مقطــع اپوزیســیون 

ــدرت  ــتانه ق ــوی در آس ــین  موس ــر حس می

بــود. آیــت هــم در موقعیتــی نبــود کــه اگــر 

تــرور میشــد مجاهدیــن بــه قــدرت برســند.

مراســم  در  هــم  زمــان   هــان  در  مــن 

خــاک ســپاری شــهید آیــت در بهشــت زهــرا  

ســخرنانی کــردم و گفتــم ایــن تــرور کار  

مجاهدیــن نیســت ایــن یــک قتــل سفارشــی 

هســت یعنــی در واقــع آن جریان مســمومی 

ــه  ــت برنام ــه داش ــه بیگان ــتگی ب ــه وابس ک

تــرور آیــت را برنامــه ریــزی کــرده بــود و بــه 

ــود و  ــرور سیاســی ب ــک ت ــی ی ــای واقع معن

البتــه تــرور یــک فــردی کــه بــی دفــاع بــود و 

نــه ماشــین ضــد گلولــه داشــت نــه حفاظــت 

مناســب .

مــن یقیــن دارم ایــن یــک تــرور برنامــه 

ــک  ــی و ی ــرور سیاس ــک ت ــده ، ی ــزی ش ری

هــای  سیاســت  ازســوی   سفارشــی  قتــل 

ــرای  ــت را ب ــود آی ــون وج ــود؛ چ ــه ب بیگان

آینــده حضورشــان در ایــران خطــر تلقــی 

میکردنــد ،هانطــور کــه آیــت توانســت 

بنــی صــدر را از صحنــه سیاســی خــارج 

ــه  ــطه ب ــی وابس ــان خارج ــن جری ــد و ای کن

بیگانــه گام بــه گام در کشــور مــا وارد عرصــه 

قــدرت شــد و توانســت رسانجــام قــدرت را 

بــه دســت بگیرنــد. در حقیقــت تــرور آیــت 

ــی  ــه کارگردان از ســوی سیاســت هــای بیگان

ــن را  ــا ای ــی آنه ــل  ایران ــه عوام شــده و البت

ــد  ــا حــدی بای ــه ت ــه اجــرا گذاشــتند و البت ب

بگویــم کــه بنــی صــدر انتقــام گرفــت چــون 

کارگردانــی عــزل بنــی صــدر را  شــهید آیــت 

انجــام داد امــا جریــان هایــی کــه بــه تدریــج 

ــان  ــی جری ــه دســت گرفــت یعن قــدرت را ب

ــوی  ــزاد نب ــوی و به ــین موس ــر حس می

 ذی نفع این ترور بودند .

ــوح  ــد مفت ــده بای ــن پرون ــن ای ــر م ــه نظ ب

ــردم کســانی  ــه عــرض ک ــد .هانطــور ک مبان

کــه آیــت را تــرور کردنــد قطعــا مربــوط بــه 

ســازمان مجاهدیــن نبودنــد چــون اینهــا بــه 

ــدندویک  ــه ش ــه کار گرفت ــزاری ب ــورت اب ص

سیاســت هایــی  پشــت رس ایــن جریــان 

ــن بارهــا  ــد شناســایی بشــوند. م ــه بای بودک

بــه رسکار خانــم معلــم - همــر مرحــوم 

آیــت - پیشــنهاد کــردم کــه از بســته شــدن 

پرونــده مرحــوم آیــت جلوگیــری کننــد و 

ــی  ــای اطاعات ــتگاه ه ــه دس ــد ک ــاش کنن ت

ــدگان را  ــت ش ــر بازداش ــوابق دیگ ــور س کش

بیشــر در موردشــان کســب اطــاع کننــد امــا 

متاســفانه هــان چنــد نفــر را هــم بــا عجلــه 

محکــوم و اعــدام کردنــد ؛چــه بســا اگــر آنهــا 

مــی ماندنــد اطاعــات و رس نخهــای بیشــری 

را میتوانســتند در اختیــار بگذارنــد. بــه بــاور 

مــن ایــن پرونــده بایــد مفتــوح مبانــد تــا یــک 

زمانــی باالخــره اطاعاتــی از جهــات مختلف 

بــه دســت بیــاد و البتــه اگــر اطاعــات هــم 

بــه دســت نیایــد، تحلیــل سیاســی ایــن تــرور 

ــت . ــده ای نیس کار پیچی
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جنــازه شــهید آیــت را همــراه بــا بزرگداشــت چهلــم آن 
عزیزانمــان بــا هــم ارج مــی گذاریــم و تشــییع می کنیــم. 
آیــت انصافــاً در تاریــخ انقــاب مــا مؤثــر بــود یعنــی چهره 
مفیــدی بــود، خدماتشــان در مجلــس خبــرگان هــر یــک 
از آنهــا اساســی بــود؛ والیــت فقیــه، فرماندهــی کل قــوا، 
ــداران را  ــپاه پاس ــامی و س ــص اس ــط خال ــت خ حکوم
ــی چیزهــای دیگــر،  ــدن و خیل ــون اساســی گنجان در قان
اینهــا چیزهــای کمــی نیســت کــه در تاریــخ زندگــی یــک 

انســان بــه عنــوان اثــر بمانــد.
در رســوا کــردن ملــی گرائــی کــه در مقابــل اســام گرائی 
ــای آیــت ســهم بزرگــی داشــت و درشکســتن  اســت، آق
بــت بنی صــدر ســهیم بــود و ســهم بزرگــی داشــت و بــه 
همیــن جهــت آیــت را دســت هــای زیــادی در کار آمــد 

تــا بدنــام کنــد و انصافــاً آیــت مظلــوم شــهید شــد.
را و نهضــت هــای اخیــر را خیلــی  انقــاب  تاریــخ 
خــوب می دانســت و خیلــی خــوب بــکار می بــرد، در 
ــب  ــا مطال ــث ه ــود، در بح ــدی ب ــر مفی ــس عنص مجل
ــادی داشــت. در  مفیــدی می گفــت، در بودجــه ســهم زی
ــادی کشــید و حضــورش  ــه مجلــس زحمــات زی آئین نام
در مجلــس بــه عنــوان یــک نظــر همیشــه مفیــد و مؤثــر 
بــود. البتــه خونــش هــم تحقیقــاً در تاریــخ اســام مؤثــر 
ــد  ــز مســئول کشــور احســاس کردن ــروز مراک اســت. دی
کــه آیــت در میــان مــردم محبــوب بــوده، آنقــدر تلفــن و 
پیــام خشــم انگیز بــه مــا رســید، مــردم دیــروز لحظــه ای 
تلفن هــای مجلــس و نخســت وزیری و شــهربانی و وزارت 
ــن  ــم نگذاشــتند ای ــن می دان ــه م ــی را ک کشــور و جاهای
ــه  ــد ک ــن می کنن ــا تلف ــه ج ــد، هم ــکار بمان ــا بی تلفن ه
ــا  ــه م ــد ب ــاع کنی ــا دف ــدگان م ــد از نماین ــر نمی توانی اگ
اجــازه بدهیــد کــه خودمــان دفــاع کنیــم و بگذاریــد کــه 
مــا اینهــا را حفــظ کنیــم و ایــن چیــزی اســت کــه مــردم 
از مــا می خواهنــد، شــهربانی بایــد جــواب بدهــد بــه ایــن 
خواســت مــردم. مــردم بــه مــا می گوینــد اگــر شــهربانی 
در منطقــه هایــی کــه نماینــدگان مــردم هســتند و 
ــه  ــد خان ــا اســت نمی توان ــی آنه ــد قدم ــری در چن کانت
اینهــا را زیــر نظــر بگیــرد، و الاقــل صبــح موقــع حرکــت 
ــد  ــدرت ندارن ــدر ق ــه اینق ــه خان ــع ورود ب ــب موق و ش
ــه 5  ــن بودج ــس ای ــه دارد، پ ــن نگ ــر را ام ــه آن معب ک
ــروز جــداً از  ــردم دی ــرای چیســت؟ م ــی ب ــارد تومان میلی
ــت،  ــر اس ــهربانی مقص ــد و ش ــمگین بودن ــهربانی خش ش
ــد، در  ــه شــهربانی نمی توان ــم ک ــم بپذیری ــا نمــی توانی م
ــه از  ــدازه ای ک ــه ان ــا ب ــوی م ــفاک پهل ــم س ــان رژی زم
شــهربانی وحشــت داشــتیم از ســاواک وحشــت نداشــتیم. 

پاســبآنها در زمانــی کــه دوره پستشــان نبــود در لحظــات 
ــا و  ــان ه ــه خیاب ــدل در هم ــاس مب ــا لب ــان ب بیکاریش
ــا  ــت م ــن حرک ــتند و کوچکتری ــور داش ــا حض کوچه ه
ــت  ــه دس ــه ب ــش از آنک ــا پی ــتند و م ــر داش ــر نظ را زی
ــهربانی  ــل ش ــت عوام ــه دس ــویم ب ــار ش ــاواک گرفت س
ــی  ــه زندگ ــه ای ک ــده در آن منطق ــار می شــدیم. بن گرفت
می کــردم کوچکتریــن حرکتــم را شــهربانی بــه کانتــری 
گــزارش داده و امــروزه در پرونــده ام در ســاواک می بینــم 
چــه موقــع در خانــه هســتم، چــه موقــع بیــرون مــی روم، 
چــه کســی مهمــان می آیــد و حتــی خصوصیــات داخــل 
ــروز شــهربانی  ــی داده اســت. ام ــزارش م ــن را گ ــه م خان
بیــکار اســت، البتــه مــا خدماتــی در مثــًا کشــف 
هروئیــن و بعضــی چیزهــا را می بینیــم امــا اینهــا کافــی 
ــن  ــه شــهربانی کــه از ای نیســت. مــن اخطــار می کنــم ب
بــه بعــد مــا نمــی توانیــم تحمــل کنیــم کــه 5 میلیــارد 
تومــان بودجــه ایــن کشــور را بدهیــم بــه شــما و در کنــار 
کانتــری یــک نماینــده مجلــس را، نماینــده ای کــه یــک 
ــه او رأی  ــن مــردم ب میلیــون و دویســت هــزار نفــر از ای
ــو  ــه ببنــدد و از جل ــه گلول ــد ماشــین او را ب ــد چن داده ان
ماشــین کانتــری عبــور بکنــد و شــما آن را پیــدا نکنیــد 
ــن  ــرف م ــن ح ــای ای ــه معن ــدگان(؛ البت ــر نماین )تکبی
ــا انتحــار  ــا از شــهادت می ترســیم م ــه م ــن نیســت ک ای
نمی خواهیــم بکنیــم. مــا مطمئنیــم کــه خــون آیــت بــه 
انــدازه زندگــی آیــت اثــر دارد، ایــن را مطمئنیــم؛ یعنــی 
تاریــخ آیــت، قبــر آیــت، اســم آیــت، کتــاب آیــت و شــهر 
آیــت از ایــن بــه بعــد الهام بخــش و ســازنده اســت، ایــن 
ــی 50  ــه زندگ ــهادت ب ــن ش ــی ای ــت. یعن ــی اس واقعیت
ســاله آیــت یــک مفهــوم دیگــری داد. 50 ســال زندگــی 
ــرای  ــن ب ــدا و ای ــوان ســمبل راه خ ــه عن ــرد ب ــد ک را نق
مــا بســیار بــاارزش اســت. امــروز هــر شــهری، هــر حــوزه 
انتخابیــه ای کــه نماینــده اش شــهید بشــود بــرای ده هــا 
ــش  ــه اش و فامیل ــرش و خان ــود. قب ــه می ش ــال بیم س
ــم و  ــی دانی ــن را م ــا ای ــوند م ــش می ش ــا الهام بخ آنج
ــاق و  ــه نف ــود علی ــر می ش ــز تنف ــا مرک ــم و آنج مطمئنی
کفــر، ایــن از آثــار ایــن شــهادت ها اســت و مجلــس جــای 
آنهــا را پــر می کنــد. امــروز مــا صندلــی هــای خالــی 27 
تــن از شــهدای روزهــای گذشــته را پــر می بینیــم و فــردا 

صندلــی آیــت را هــم پــر خواهیــم دیــد. 
ــرداد  ــامی ، 15 م ــورای اس ــس ش ــه ی92 مجل )جلس

ــاه60 ( م
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 ترور ناجوانمردانه
پیام تسلیت آیت اهلل منتظری

باسمه تعالی
محتــرم  ریاســت 
مجلــس شــورای 
جنــاب  اســامی 
م  ســا ال حجت ا

و المســلمین آقای 
هاشــمی رفســنجانی و نماینــدگان 

محتــرم دامــت توفیقاتهــم.
ــه  ــرور ناجوانمردان ــام، ت ــس از س پ
آقــای حســن آیــت نماینــده متعهــد 
مــردم شــریف تهــران به دســت عمال 
ورشکســته آمریــکا نشــانه حساســیت 
و اهمیــت مجلــس شــورای اســامی، 
ایــن ســنگر قــوی و اســتقال خواهــد 
بــود، پــس از پیــروزی مــردم بــر 
ــر  ــی اخی ــی و آمریکای ــان انحراف جری
شــیطان بــزرگ درصــدد نابــودی 
نظــام جمهــوری اســامی و ارگآنهــای 
قانونــی و انقابــی آن و نیــز انتقــام از 
ــق تشــدید و گســترش  ــت از طری مل
ایــن  می باشــد.  کــور  تروریســم 
ــخاص و  ــرور اش ــا ت ــه ب ــت ک حقیق
ــی و  ــد اصول ــه رون ــا ب ــخصیت ه ش
ــورد  ــه ای نمی خ ــاب ضرب ــی انق کل
صحیــح اســت، ولــی بایــد ارگان های 
ــز  ــت مراک ــن و حفاظ ــه تأمی مربوط
مهــم و مســئولین امــور را بیــش 
از پیــش تقویــت نماینــد و ســعی 
ــای  ــی ه ــات و راهنمای ــد اطاع کنن
ــخاص و  ــه اش ــر در توجی الزم و مؤث
شــخصیت هــا را در اختیــار آنــان 

ــد. بگذارن
جبهــه متحــد ضدانقــاب هــم بدانــد 
ایــن ملــت اگــر می خواســت تســلیم 
ــود  ــاب و زور بش ــرور و ارع ــق ت منط
رژیــم شــاه معــدوم بــا حمایتــی کــه 
ــد هنــوز  ابرقــدرت هــا از آن می کردن
ــد  ــا می خواهن ــود. آنه ــده ب ــا مان برج
ــرکات  ــن ح ــا ای ــود ب ــال خ ــه خی ب

تشــکیل  و  انســجام  از  مذبوحانــه 
ــا ریاســت  دولــت جدیــد هماهنــگ ب
ــی و  ــای انقاب ــوری و ارگان ه جمه
دولتــی جلوگیــری نماینــد در حالــی 
کــه قطعــاً امــت قهرمــان مــا قویتــر و 
آگاهتــر از آن اســت کــه اعتنائــی بــه 
ــای  ــای تفاله ه ــنگ اندازی ه ــن س ای

ــد. ــکا بنمای آمری
ــلیت  ــک و تس ــن تبری ــب ضم اینجان
ســرباز  ایــن  پرافتخــار  شــهادت 
باوفــای انقــاب بــه مجلــس شــورای 
بازمانــدگان  اســامی و خانــواده و 
را  همــگان  توفیــق  محترمشــان، 
در حفــظ دســتاوردهای انقــاب و 
ــامی  ــوری اس ــام جمه ــم نظ تحکی
در پرتــو رهبــری هــای حضــرت امــام 
ــظ وحــدت کلمــه از  ــه( و حف )مدظل

خــدای بــرزرگ مســئلت دارم.
السام علیکم و رحمت اهلل و برکاته

 حسینعلی منتظری
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