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پیشگفتار

یکصد سالی هست که سرنوشت، بازی تلخی را با سرزمین کهن آریایی ما سر گرفته 
اس��ت. بادهای حوادثی غریب، ما مردم ایران را در تعلیقی تاریخی نگاه داش��ته اند. دردی 
مشترک که حاال به آن معتاد شده ایم و دست در گریبان ماندن با روزمرگی هایمان، حتی 
قدرت اینکه به نقطه آغاز این درد مش��ترک بیاندیش��یم را از ما گرفته اس��ت. ش��اید اگر 
پدران مان ریش��ه این درد مش��ترک را می یافتند، امکان پرداختن به چاره آن نیز پدیدار 
می ش��د. آنچه در پیش رو دارید، چکیده دو دهه دویدن به دنبال پاسخ برای پرسش هایی 
است که نیمی از زندگی ام را با آن زیسته بودم. در نهایت چهار سال پیش وقتی نوشتن این 
کتاب را شروع کردم، انتظار خیلی چیزها را داشتم. انتظار داشتم این کتاب به زندگینامه 
یک دیکتاتور ستمگر و یا کشف یک شبکه کهنسال جاسوسی برای اتحاد جماهیر شوروی 
تبدیل شود. ولی اینکه کتاب »رفیق آیت اهلل« تبدیل به شاید بزرگترین مجموعه تحقیقاتی 
برای رمزگش��ایی از تاریک ترین پرونده های سیاس��ی- جنایی تاریخ ایران شود، حتی در 
وحشی ترین تصوراتم نیز نمی گنجید. امروز با اعتماد به نفس می گویم که درد تاریخی مردم 
س��رزمین مان را شناخته ام و در این تردید ندارم همه آنها که تا پایان این کتاب همسفرم 
باشند، دیدگاهی نوین به آنچه بر ملت ما در یکصد سال گذشته رفته است، خواهند داشت. 
مشکل اینجا بود که ریشه این درد مشترک را نه در درون سرزمین ما، که فرسنگ ها دورتر 
در قلب همسایه شمالی ایران، در کشور پهناور روسیه باید جستجو می کردیم. آنجا که در 
سال ۱۹۰۵ میالدی برابر با ۱۲۸۴ خورشیدی، جرقه های یک انقالب در روسیه تزاری زده 
ش��د. دوازده س��ال پس از آن، شعله های انقالب بولشویکی ابتدا دامان مردم این سرزمین 
پهناور را فراگرفت و س��پس به جان ایران که��ن و دیگر مناطق کره خاکی افتاد و تاریخ، 
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فرهنگ و هویت آنها را خاکستر کرد.

کتاب »رفیق آیت اهلل« در ده فصل به بررس��ی اسناد مربوط به نقش کلیدی سازمان 
امنیت شوروی در طراحی و اجرای انقالب اسالمی در بهمن ۱۳۵۷ خورشیدی و پس از آن 
کمک های آشکار و پنهان این سازمان مخوف برای رسیدن سید علی خامنه ای به مقام ولی 
مطلقه فقیه در ایران، می پردازد. در هر یک از فصل های ده گانه این کتاب با یکی از رازهای 
سر به مهر و معماهای ترسناک در تاریخ انقالب اسالمی مواجه خواهید بود که عالوه بر رمز 
گشایی از آنها تالش شده است تا امکان تحقیق مستقل و موضوعی برای پژوهشگران در 

آن زمینه خاص نیز فراهم گردد.

در فصل نخس�ت به تاریخچه جنگ س��رد پرداخته ش��ده اس��ت که ریشه آن در 
رقابت های بی��ن دو قدرت بزرگ پیروز در جنگ جهانی اول یعنی روس ها و بریتانیایی ها 
برای تصرف هر چه بیش��تر قلمرو امپراطوری عثمان��ی بود. عثمانی ها بازنده بزرگ جنگ 
بودند و ارزشمندترین غنایم به جا مانده از ارتش شکست خورده آنها، سرزمین های تاریخی 
خاورمیانه و شمال آفریقا بود. وقوع انقالب بولشویکی در روسیه که با پایان جنگ جهانی 
اول همزمان شده بود، این فرصت را در آغاز از روس ها گرفت که بتوانند بخشی از این قلمرو 
ارزشمند را تصاحب کنند و بدین ترتیب انگلستان و فرانسه دو قدرتی بودند که بیشترین 
سهم را از خاورمیانه بردند. روس ها پس از انقالب ۱۹۱۷ میالدی با تشکیل اتحاد جماهیر 
ش��وروی، دوباره نگاه ش��ان به بیرون مرزهای این امپراطوری نوپا افتاد. نفوذ خزنده آنها در 
قلمروهای امپراطوری عثمانی، از بین النحرین تا فلسطین و از مراکش تا مصر شتاب گرفت. 
با شروع جنگ جهانی دوم، به بهانه اینکه ایران حامی آلمان نازی در جنگ بود، ارتش های 
شوروی و بریتانیا از شمال و جنوب به ایران وارد شدند و تمام کشور را اشغال کردند. هجوم 
محرمانه و گسترده جاس��وس ها و کارشناسان سازمان امنیت شوروی به ایران در پوشش 
ارتش سرخ شوروی، این فرصت را برای روس ها فراهم کرد تا در تمام الیه های اجتماعی در 
گستره جغرافیایی سرزمین ایران نفوذ کنند. پس از پایان جنگ جهانی دوم ارتش بریتانیا 
بالفاصله از ایران خارج شد. ارتش سرخ شوروی هم با فشارهای بین المللی و به ویژه فشار 
ایاالت متحده آمریکا مدتی بعد خاک ایران را ترک کرد اما ارتش محرمانه جاس��وس های 
س��ازمان امنیت ش��وروی هیچگاه ایران را ترک نکردند و ثمره سه دهه عملیات آنها برای 
جذب نیروهای وفادار به ش��وروی و تربیت آنها برای تغییر رژیم در ایران، انقالب اسالمی 
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در بهمن ۱۳۵۷ خورشیدی بود. آنچه در این دوران تلخ بر ایران، خاورمیانه و شمال آفریقا 
گذشت، در این فصل تصویر شده است. 

در فصل دوم کتاب با اس��تناد به اس��ناد محرمانه ای که برای نخس��تین بار در این 
مجموعه منتشر می شود، اسامی برخی از شخصیت های قدرتمند سیاسی ایران که توسط 
س��ازمان امنیت ش��وروی برای روزهای انقالب و پس از آن در مس��کو تعلیم دیده بودند، 
به همراه زندگینامه ای مرتبط با فعالیت های ش��ان در خدمت به روس ها، ارائه ش��ده است. 
همچنین خواهیم دید که عماًل هر سه جریان تاثیرگذار در حلقه بسته قدرت سیاسی در 
جمهوری اسالمی ایران در سه دهه گذشته، در خدمت سازمان امنیت شوروی بوده اند. سید 
علی خامنه ای که رهبری جناح محافظه کار حکومتی را در اختیار دارد، سید محمد موسوی 
خوئینی ها که پدر معنوی اصالح طلبان حکومتی در ایران است و همچنین مجموعه ای از 
مشاوران نزدیک محمود احمدی نژاد از جمله کامران دانشجو، محمود مالباشی و ارسالن 
قربان��ی که جناح محافظه کاران جدید را در ایران ش��کل داده اند، همگی فارغ التحصیالن 
دانش��گاه پاتریس لومومبا در مسکو می باشند که از سال ۱۹۶۰ میالدی تا به امروز، مرکز 

رسمی تربیت جاسوس برای روس ها بوده است. 

فصل سوم کتاب به معرفی دانشگاه پاتریس لومومبا یا همان دانشگاه دوستی ملل در 
مسکو می پردازد و تاریخچه ای از اقدامات این دانشگاه برای تربیت رهبران وفادار به اتحاد 
جماهیر شوروی در خاورمیانه، آفریقا، آسیا و آمریکای جنوبی را بررسی می کند. دانشگاهی 
که به اعتراف افسران ارشد کا گ ب، توسط سازمان امنیت شوروی راه اندازی شده بود و 
عالوه بر مدیریت، پرسنل و استادان این دانشگاه، تمام دانشجویان خارجی آن نیز به عنوان 
جاسوس در خدمت س��ازمان امنیت شوروی بوده اند. در پایان فصل نگاهی گذرا به تاریخ 
یکصد س��اله روس��یه پس از انقالب ۱۹۱۷ انداخته شده است تا سیاست نفوذ به خارج از 
مرزهای شوروی در دوره هر یک از رهبران آن معرفی شود. همچنین به رویاهای والدیمیر 

پوتین برای بازگرداندن امپراطوری سوسیالیستی شرق به قدرت اشاره شده است.

در فصل چهارم کتاب »رفیق آیت اهلل«، به فاز پایانی عملیات سازمان امنیت شوروی 
برای روش��ن کردن آتش انقالب در ایران در تابس��تان س��ال ۱۳۵۷ خورشیدی، به ویژه 
حادثه آتش س��وزی س��ینما رکس آبادان و کشتار هفده ش��هریور که نخستین رد پاهای 
س��ید علی خامنه ای در تاریخ انقالب اس��المی در آنها دیده می شود، پرداخته شده است. 



 

 

 

رفیق آیت اهلل14

این دو حادثه بخشی از عملیات خرابکاری گسترده در شهرهای بزرگ ایران برای تضعیف 
حکومت شاهنش��اهی بود که شبه نظامیان وفادار به روس ها در کمپ های سازمان امنیت 
شوروی، سال ها برای آن دوره دیده و تربیت شده بودند. اسناد و اعترافات افسران سازمان 
امنیت شوروی که از یک دهه برنامه ریزی برای انجام چنین خرابکاری هایی پرده برمی دارد 
و همچنین اسنادی از تاریخ انقالب اسالمی که گویای اقدامات یک تیم عملیاتی وفادار به 
س��ید علی خامنه ای به سرپرستی مسعود کشمیری برای پاک کردن رد پای عامالن این 

جنایات می باشد، در این فصل دیده می شود.

فصل پنجم به تاریخچه تشکیل سپاه پاسداران انقالب اسالمی از زاویه ای که تا کنون 
به آن پرداخته نشده است، اختصاص دارد. نحوه تشکیل هسته اولیه سپاه پاسداران که در 
آغاز نقش بازوی نظامی حزب جمهوری اسالمی را ایفا می کرد تا در ماه های نخست پس از 
انقالب اسالمی، امکان رقابت با سازمان های بزرگ و پر تعدادی همچون سازمان مجاهدین 
خلق و س��ازمان چریک های فدایی خلق را برای این حزب فراهم کند. سپاه پاسداران که 
با الگو گیری از نحوه تش��کیل ارتش سرخ شوروی، از اراذل و اوباش در محله های حاشیه 
شهرها و همچنین برخی جوانان معتقد مذهبی و نا آگاه نیرو می گرفت، خیلی زود توجه 
س��ازمان امنیت ش��وروی را جلب کرد تا آنجا که محموله های اس��لحه و مهمات سبک و 
سنگین از مسیر مسکو بدون هماهنگی با دولت بازرگان و یا دولت بنی صدر برای تجهیز 
سپاه پاسداران به ایران فرستاده شد. سپاه پاسداران که تبدیل به ارتش خصوصی خامنه ای 
شده بود، جایگاهی برای بسیاری از جوانان انقالبی که پیش از انقالب در کمپ های سازمان 

امنیت شوروی دوره دیده بودند، فراهم کرد.

فصل ششم، نقش کلیدی سپاه پاسداران انقالب اسالمی در ماجرای حمله به سفارت 
ایاالت متحده آمریکا در آبان ماه ۱۳۵۸ خورش��یدی، می باش��د. بر پایه اسناد معتبری که 
بیش از س��ه دهه پس از تسخیر س��فارت آمریکا در تهران در دسترس قرار گرفته، نشان 
داده شده است که بسیاری از آنها که دانشجویان پیرو خط امام خوانده می شدند، از اساس 
دانش��جو نبودند و اعضای کمیته های انقالب اسالمی و سپاه پاسداران بودند که با هدایت 
یکی از فارغ التحصیالن دانش��گاه پاتریس لومومبا، یعنی سید محمد موسوی خوئینی ها 
این عملیات را به انجام رس��اندند. س��ازمان امنیت شوروی برنده بی چون و چرای ماجرای 
حمله به سفارت آمریکا و ۴۴۴ روز گروگانگیری دیپلمات های آمریکایی در تهران بود. به 
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این ترتیب کا گ ب بدون اینکه دستی آشکار از ماموران روس در این ماجرا دیده شود، به 
اسناد محرمانه سفارت ایاالت متحده دست یافت، رویای شکست ناپذیری آمریکا را در هم 
شکست و ابرقدرت غرب را تحقیر کرد. مهمتر اینکه دست ایاالت متحده از ایران کوتاه شد 
و پس از آن اتحاد جماهیر شوروی بدون وجود هیچ رقیب چشمگیر سیاسی توانست انقالب 

ایران را آنگونه که می خواست، تثبیت کند.

فصل هفتم کتاب پرده از یکی دیگر از رازهای بزرگ سید علی خامنه ای بر می دارد. 
س��ازمان امنیت شوروی اطالعاتی به دس��ت آورده بود که برخی از افسران نیروی هوایی 
ارتش ایران در پی انجام کودتایی برای س��رنگونی رژیم نو پای جمهوری اس��المی و خارج 
کردن قدرت از دس��ت روحانیون انقالبی حاکم هستند. این اطالعات در ساعت سه نیمه 
ش��ب هجدهم تیرماه ۱۳۵۹ خورش��یدی، در اختیار سید علی خامنه ای قرار گرفت و وی 
ب��دون تلف کردن وقت در همان نیمه ش��ب با دو تن از نزدیکتری��ن و مورد اعتمادترین 
یارانش یعنی مسعود کشمیری مسئول بخش نیروی هوایی در کمیته مستقر در اداره دوم 
ارتش و محسن رضایی مسئول اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی تماس گرفت و از 
آنها خواست تا به خانه وی بروند. در همان نیمه شب ستادی با عنوان ستاد ضد کودتای 
نوژه تش��کیل دادند که مدیریت اجرایی آن به مس��عود کشمیری سپرده شد و هدایت آن 
را خامنه ای به عهده داش��ت. ستاد ضد کودتای نوژه در مدت ده ماه فعالیت دست به یک 
پاکس��ازی و تسویه حساب بزرگ در درون ادارات دولتی و ارتش ایران زد تا به این ترتیب 
تمام نیروهایی که گمان می ش��د به انقالب اسالمی و آرمان های روحانیون انقالبی حاکم 
وفادار نیس��تند، اخراج شوند. پس از آن در آغاز سال ۱۳۶۰ خورشیدی، اعضای این ستاد 
که تیم ویژه عملیاتی سید علی خامنه ای بودند، به ارگان های حساس حکومتی وارد شدند 

تا زمینه را برای فاز نهایی تثبیت انقالب آماده کنند. 

فصل هشتم کتاب به بازخوانی پرونده عملیات های تروریستی تابستان سال ۱۳۶۰ 
خورشیدی و نقش مستقیم سید علی خامنه ای و یاران وفادارش در ستاد ضد کودتای نوژه 
در انجام این ترورها می پردازد. ترورهای تابس��تان سال شصت همزمان با طرح استیضاح 
بنی صدر در مجلس ش��ورای ملی، با ترور دکتر مصطفی چمران که از طرفداران بنی صدر 
بود، آغاز شد. توطئه طرح عدم کفایت سیاسی نخستین رییس جمهور منتخب مردم ایران 
در مجلس به ریاست هاشمی رفسنجانی و با همکاری مستقیم دو تن از فارغ التحصیالن 
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دانشگاه پاتریس لومومبا یعنی سید علی خامنه ای و سید محمد موسوی خوئینی ها به اجرا 
درآمد. یک هفته پس از آن در ششم تیر ماه یک ترور ساختگی و نمایشی در مسجد ابوذر 
صورت گرفت که گفته شد خامنه ای از آن جان سالم به در برد. این ترور سبب شد تا در 
تمام انفجارهای هولناکی که از فردای آن روز سرش��ناس ترین مقامات حکومت جمهوری 
اسالمی را هدف قرار می داد، انگشت اتهام هیچگاه به سمت خامنه ای اشاره نشود. رقبای 
س��ید علی خامنه ای یکی پس از دیگری از صحنه خارج می شدند و مسیر برای به قدرت 
رس��یدن وی هموارتر می ش��د. هفتم تیرماه آیت اهلل بهشتی به همراه بیش از هفتاد عضو 
ارش��د حزب جمهوری اسالمی ترور شدند و هشتم شهریور ماه محمدعلی رجایی رییس 
جمهور و محمدجواد باهنر نخست وزیر وقت، در انفجاری مشابه کشته شدند. حسن آیت، 
آیت اهلل قدوس��ی و بس��یاری دیگر از آنها که به نوعی سد راه خامنه ای برای کسب قدرت 
بودند، حذف شدند. این تسویه حساب خونین یادآور پاکسازی بزرگ در نخستین سال های 
پس از انقالب روس��یه بود که مس��یر را برای تثبیت قدرت در دستان استالین هموار کرد. 
سرنوش��ت ش��وم تمام آنهایی که تالش کرده بودند پرونده این ترورها را از طریق دستگاه 
قضایی دنبال کنند نیز بخشی از این فصل می باشد. عالوه بر اینها نشان داده شده است که 
سید علی خامنه ای که بالفاصله پس از ترورهای تابستان۱۳۶۰ خورشیدی، به قدرت رسید 
و تا امروز بر اَریکه آن نشسته است، هیچگاه عالقه ای به پیگیری این پرونده ها نشان نداده 
است. پرونده ترورهای خونین تابستان شصت که بیش از سه دهه گذشته را در قفسه های 
اتاق بایگانی قوه قضاییه جمهوری اسالمی خاک می خورند، برای نخستین بار در این کتاب 
مورد تحقیق همه جانبه قرار گرفته اند که به وضوح دس��ت داش��تن خامنه ای با همکاری 

سازمان امنیت شوروی را در این ترورهای خونین اثبات می کند. 

فصل نهم به حوادث پس از تابستان شصت تا زمان مرگ خمینی و انتخاب خامنه ای 
به عنوان ولی مطلقه فقیه اختصاص دارد. تاس��یس وزارت اطالعات، انحالل حزب توده با 
چراغ سبز از سوی رهبران کاخ کرملین، آغاز درگیری های درونی در تیم یاران خامنه ای و 
به ویژه اختالفات وی با نخست وزیر وقت میرحسین موسوی، ماجرای ایران کنترا و عصبانیت 
خامنه ای که با وجود دارا بودن باالترین سمت اجرایی در کشور از آن بی خبر مانده بود و 
انتقام تلخ وی با همکاری سازمان امنیت شوروی از مذاکره کنندگان با فرستادگان رییس 
جمهور وقت آمریکا، توطئه برای برکناری آیت اهلل منتظری، مرگ مش��کوک خمینی در 
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آخرین هفته های ریاست جمهوری سید علی خامنه ای و طراحی برای دستکاری در قانون 
اساسی جمهوری اسالمی، مباحثی هستند که در این بخش مورد بررسی قرار گرفته اند. 

فصل پایانی کتاب هم نگاهی گذرا و تطبیقی به اقدامات هر دو ابرقدرت شرق و غرب 
در آستانه انقالب اسالمی و پس از انقالب می اندازد. اتحاد جماهیر شوروی که از شهریور 
۱۳۲۰ خورش��یدی، با ورود ارتش سرخ به ایران نفود در تمام بافت های اجتماعی ایران را 
ش��دت بخش��یده بود. از یک سو با حمایت آشکار از تشکیل احزاب مارکسیستی همچون 
حزب توده ایران و همچنین حمایت نامحس��وس از تاسیس جبهه ملی و نهضت آزادی و 
از سوی دیگر با نفوذ در حوزه های علمیه، به یارگیری برای سازمان امنیت شوروی از بین 
طلبه های جوان علوم اسالمی مشغول بود. عالوه بر اینها سازمان امنیت شوروی با برنامه ای 
دراز مدت به دربار محمد رضا ش��اه پهلوی نیز راه یافته بود و و از این طریق می توانس��ت 
طرح هایش را جهت تضعیف س��لطنت به اجرا در آورد. مهم تر از همه اینکه کمپین دیس 
اینفورمیشن یا همان کمپین دروغ و شایعه سازی که افسران کا گ ب متخصصان بی رقیب 
آن بودند، توانس��ته بود تاثیرگذاری عمیقی در روند تحوالت کشور داشته باشد. در سوی 
دیگر اقیان��وس آتالنتیک، ابرقدرت غرب یعنی ایاالت متحده آمریکا با مش��کالت درونی 
فراوانی مواجه بود. جیمی کارتر با تفکرات ایده آل گرایانه اش، به تازگی بر مس��ند ریاست 
جمهوری آمریکا تکیه زده بود و اقدامات وی در تمام جوانب سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و 
نظامی چیزی از یک انقالب کم نداشت. جنگ فرسایشی در ویتنام و رسوایی واترگیت که 
به استعفای رییس جمهور نیکسون منتهی شده بود، اعتماد به نفس دولت ایاالت متحده 
را تا پایین ترین س��طح ممکن رس��انده بود و حاال عزل و نصب های کارتر تمام آنچه را که 
پس از جنگ جهانی دوم از ایاالت متحده در جهان تصویر شده بود، به چالش می کشید. 
اقدامات کارتر سبب شده بود تا سازمان های اطالعاتی و امنیتی آمریکا در محاسبات شان 
از تحوالت ایران دچار اشتباهات فاحش شده و عماًل قدرت پیش بینی اتفاقات را از دست 
بدهند. در این میان سازمان امنیت شوروی موفق شده بود تا با یک کمپین گسترده دروغ، 
چنین وانمود کند که س��قوط ش��اه و روی کار آمدن خمینی و روحانیون انقالبی در ایران 
نتیجه حمایت های رییس جمهور آمریکا و دیگر کشورهای غربی از خمینی بوده است. به 
این ترتیب دس��تان اتحاد جماهیر شوروی که صحنه گردان اصلی انقالب ایران و حوادث 

پس از آن بود، برای دهه ها مخفی مانده بود.
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در انتخاب منابع برای این کتاب تالش شده است تا منابعی مورد استفاده قرار گیرد 
که به دور از حب و بغض های ش��خصی و گروهی، امکان بیرون کشیدن واقعیات تاریخی 
از زیر آوار جنگ روانی طرف های درگیر وجود داشته باشد. این فضای مسموم که ویژگی 
بارز دوران جنگ سرد بوده است، تحقیق و پژوهش دقیق و قابل اطمینان در خصوص هر 
موضوع سیاس��ی، اجتماعی و تاریخی مرتبط با این دوران را بس��یار دشوار ساخته بود. به 
این منظور در کتاب »رفیق آیت اهلل«، از روشی دشوار اما بسیار قابل اطمینان برای کشف 
و اثبات واقعیات تاریخی اس��تفاده ش��ده اس��ت. برای نمونه در مورد نقش سازمان امنیت 
ش��وروی در حوادث تاریخی مرتبط با انقالب اس��المی و اقدامات روحانیون حاکم بر ایران 
و طرفداران ش��ان در سال های پس از انقالب، به جای مراجعه به منابع وابسته به مخالفان 
حکومت و آپوزیس��یون رژیم جمهوری اسالمی، به منابع درون حکومتی رجوع شده است 
و ب��ر پایه مصاحبه ها و کتاب های خاطرات مقامات جمهوری اس��المی و همچنین تاریخ 
نگاری های رس��می، به بررسی تطبیقی آنها با اسناد معتبر و خاطرات منتشر شده توسط 
افسران سازمان امنیت ش��وروی که مرتبط با همان دوره تاریخی خاص بوده اند، پرداخته 
ش��ده است. به جرأت می توان گفت تمام منابع مورد اس��تفاده، بر گرفته از اسناد رسمی 
منتش��ر شده توس��ط جمهوری اسالمی، دولت روس��یه و منابعی از این دست می باشد تا 
کمترین امکان بهانه جویی برای این حکومت های سرکوب گر وجود داشته باشد. همچنین 
اسناد محرمانه و طبقه بندی شده سازمان امنیت شوروی سابق، وزارت اطالعات جمهوری 
اس��المی و س��ازمان اطالعات و امنیت مرکزی آمریکا که پس از س��ه دهه امکان انتش��ار 
یافته ان��د، در نگارش این کتاب و زدودن گرد و غبار از حافظه تاریخ معاصر پس از انقالب 
اسالمی در ایران، تاثیر فراوانی داشته است. از همه این موارد مهمتر اسناد محرمانه ای است 
که از دانش��گاه پاتریس لومومبا یا همان دانشگاه دوستی ملل در مسکو به دست آمد و به 

طور اختصاصی و برای نخستین بار در کتاب »رفیق آیت اهلل« منتشر می شود. 

مخاطبی��ن اصلی این کتاب دو دس��ته هس��تند: نخس��ت آن گ��روه از قانونگذاران، 
سیاس��تمداران و متخصصان علوم اجتماعی و سیاسی که در دنیای آزاد و دموکراتیک بر 
اساس آرمان های احترام متقابل بشری و روابط دیپلماتیک بین المللی، سید علی خامنه ای 
را یک رهبر مقدس مذهبی دیده اند و به احترام ملتی که وی آنها را رهبری می کند، از او 
در نامه نگاری ها، سخنرانی ها و مصاحبه های شان محترمانه یاد می کنند. آنها باید بدانند که 
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در پشت نقاب مقدسی که خامنه ای بر چهره زده است، یک مأمور سازمان امنیت شوروی 
که برای رس��یدن به قدرت دس��ت به قتل ها و ترورهای سیاسی فراوانی زده است، پنهان 
می باشد. دسته دوم از مخاطبان مورد نظر این کتاب، آن بخش از طرفداران وی می باشند 
که با تبلیغات همه جانبه حکومت جمهوری اس��امی به این باور رس��یده اند که جایی در 
گوش��ه ای از تاریخ، سید علی خامنه ای پرچم والیت و رهبری ملت ایران را از دستان امام 
دوازهم ش��یعیان گرفته اس��ت و مهر خداوندی پای این پرچم نقش بسته است. آنها باید 
بدانند که پرچمی با مهر خداوندی از دستان امام زمان به دست خامنه ای داده نشد و تنها 
پرونده ای با مهر سازمان امنیت شوروی توسط یوری آندروپف رئیس مخوف ترین سازمان 
جاسوسی تاریخ معاصر، زیر بغل وی گذاشته شده است تا ایران را که متحد آمریکا بود، زیر 

یوغ شوروی بکشاند.

کتاب »رفیق آیت اهلل« با ریشه یابی یک درد مشترک، زخمی کهنه را می گشاید که 
منشأ عفونتی فراگیر در تمام اندام جامعه ایران بوده است. اگرچه دردناک خواهد بود، اما 
برای درمان درد باید این زخم بد بو را گشود و واقعیت آن را دید، شست و شو داد و آرام آرام 
از چنگ این عفونت تاریخی رهانید. پنهان کردن چنین زخمی در زیر لباس های چرک آلود 
هیچ کمکی نخواهد بود، جز اینکه زمان مرگ و نابودی یک ملت بزرگ و تاریخ ساز را پیش 

خواهد انداخت. 

پاینده ایران
امیرعباس فخرآور )سیاوش(

استاد قانون اساسی در دانشگاه ایالتی تگزاس

اول ژانویه ۲۰۱6 میادی برابر با یازدهم دی ماه ۱۳۹۴ خورشیدی



 

 

 



 

 

 

فصل نخست

جنگ سرد نوین: بالماسکه تروریسم بین الملل

روز جمعه بیس��تم ژانویه س��ال ۲۰۱۷ میالدی، برابر با اول بهمن ماه ۱۳۹۵، فردی 
که روی پله های غربی کنگره ایاالت متحده آمریکا دس��ت روی کتاب مقدس می گذارد تا 
س��وگند ریاست جمهوری یاد کند باید بداند که بازیگر اصلی در صفحه شطرنجی خواهد 
بود که درست یک قرن پیش در ۱۹۱۷ میالدی، توسط بولشویک های انقالبی در روسیه 
به رهبری والدیمیر لنین برای دنیا چیده ش��د، صفحه ای خون آلود و سرش��ار از خاطرات 
تلخ برای بسیاری از مردم دنیا.  شاید این مهمترین وظیفه رئیس جمهور جدید در عرصه 
سیاست خارجی باشد که  مهره های بازی در این صفحه شطرنج روسی را بشناسد. اگر برای 
نمونه، رئیس جمهور آینده ایاالت متحده آمریکا بداند که س��ید علی خامنه ای، ولی فقیه 
جمهوری اسالمی  در ایران نه یک رهبر فرهیخته مذهبی است که از حمایت اکثریت مردم 
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آن سرزمین برخوردار باشد، بلکه تنها یک افسر سازمان امنیت شوروی، کا گ ب است که 
در دهه شصت میالدی در دانشگاه این سازمان در مسکو تعلیم دید تا ایران را زیر یوغ اتحاد 
جماهیر شوروی بکشاند، بدون شک به جای نامه نوشتن برای وی، شاهد سیاست های تاثیر 
گذارتر و موفق تری از جانب دولت آمریکا در عرصه جهانی خواهیم بود. ش��اید برای مردم 
ایاالت متحده و دیگر کشورهای دموکراتیک و توسعه یافته، جنگ سرد خاطره ای از اشک ها 
و لبخند ها، نگرانی های خانوادگی زیر سایه ترسناک یک قارچ بزرگ، بحران موشکی کوبا در 
دهه شصت، مجموعه فیلم های  هالیوودی راکی، جیمز باند و جنگ ستارگان و در بدترین 
حالت، نگرانی شهروندان این کشور ها از وقوع یک جنگ جهانی دیگر با ماهیت اتمی  بوده 
باشد، اما برای میلیون ها نفر از مردمی که در کشور های کمتر توسعه یافته یا به قول رهبران 
ش��وروی، کشورهای جهان س��وم، زندگی می کنند، اثرات جنگ سرد بسیار تلخ تر از یک 
خاطره سینمایی است. ایران در تمام سال های جنگ سرد صحنه تاخت و تاز بازیگران این 
نبرد خونین بوده است و مالیان حاکم بر ایران، به عنوان مهره های این شطرنج روسی بیش 
از سه دهه است که مردم این سرزمین را در برابر چشمان حیرت زده دنیا استثمار می کنند، 
شکنجه می دهند، به زندان می برند و اعدام می کنند. وضع دیگر مناطق دنیا هم که دچار 
انقالب ها و کودتاهای سفارشی رهبران شوروی شدند، بهتر از ایران نیست. در بسیاری از 
نقاط خاورمیانه، آفریقا، آمریکای جنوبی و آسیا شاهد حوادث تلخی هستیم که دست آورد 
دوران سیاه جنگ سرد می باشد. در واقع ابرقدرت های درگیر در جنگ سرد، کمترین هزینه 
سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را متحمل شدند و در مقابل، مردم کشور های جهان 

سوم برای دهه های متمادی هزینه های ویرانگر و غیر قابل جبرانی پرداخت کرده اند.

 از دی��د رهبران کرملین، همه انقالب های خونین، جنایت ها و ترور هایی که در طول 
یک قرن توسط سازمان امنیت شوروی در نقاط مختلف دنیا طراحی، هدایت و اجرا می شد، 
تنها هزینه یک بازی ش��طرنج جهانی بود. در آغ��از بازیگران اصلی روس ها و بریتانیایی ها 
بودند و پس از جنگ جهانی دوم ایاالت متحده آمریکا هدف اصلی شطرنج بازان سیاسی 
روس��یه بود. آندره گرومیکو که برای بیست و پنج سال وزارت امور خارجه اتحاد جماهیر 
ش��وروی را هدایت می کرد، اعتقاد داشت که تمامی کش��ورهای جهان سوم، سربازانی در 
صفحه شطرنجی به وسعت جهان هستند و تنها نکته مهم و ارزشمند، بازی میان واشنگتن 
و مس��کو می باش��د.۱ نیکوالی لئونوف، رئیس بخش ارزیابی اطالعات کا گ ب نیز اعتقاد 
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داشت: »اساسا، ما به این اعتقاد داشتیم که سرنوشت رویارویی جهانی ایاالت متحده آمریکا 
و اتحاد جماهیر شوروی، و برخورد کاپیتالیسم و سوسیالیسم، در جهان سوم حل و فصل 

خواهد شد.«۲

در نهم نوامبر ۱۹۸۹ میالدی، وقتی دیوار برلین که اصلی ترین نماد ش��ناخته ش��ده 
جنگ سرد به شمار می رفت، با دستان مردم طرفدار دموکراسی فرو ریخت، تصور همگان 
این بود که زنگ ها برای پایان جنگ س��رد به صدا در آمده اس��ت. بیست و پنجم دسامبر 
۱۹۹۱ میالدی، پس از استعفای میخائیل گرباچف، هشتمین  و آخرین رهبر اتحاد جماهیر 
شوروی، در ساعت هفت و سی و دو دقیقه شب، پرچم سرخ و داس و چکش نشان شوروی 
از باالی کاخ کرملین پایین کشیده شد و به جای آن پرچم سه رنگ روسیه به اهتزاز درآمد. 
این لحظه، به عنوان پایان جنگ سرد در تاریخ ثبت شد. میخائیل گرباچف با اعتماد به نفس 
و خوش بینی به آینده ای بهتر برای دنیا، کد های مربوط به سالح های اتمی  شوروی را به 
نخستین رئیس جمهور فدراسیون روسیه بوریس یلتسین سپرد. حاال هم گرباچف که یک 
س��ال پیش از آن جایزه صلح نوبل سال ۱۹۹۰ میالدی را برای پایان دادن به جنگ سرد 
دریافت کرده بود و هم جامعه جهانی نفس راحتی کشیدند. مجله تایمز وی را همان سال 
به عنوان مرد سال و سپس مرد دهه برگزید. ریچارد نیکسون، رئیس جمهور سابق آمریکا 
اعتقاد داشت، باید گرباچف را به واسطه اقداماتش برای پایان دادن به چندین دهه جنگ 
سرد به عنوان مرد قرن معرفی کرد.۳  اما همه چیز آنطور که انتظار می رفت پیش نرفت. 
بوریس یلتسین در پایان هشت سال ریاست جمهوری اش کد های فعال سازی سالح های 
اتمی  را به رئیس جمهور بعدی، والدیمیر پوتین سپرد. پوتین که از افسران ارشد سازمان 
امنیت شوروی، کا گ ب بود، پس از فرو پاشی شوروی، ریاست سازمان امنیت فدراسیون 
روس��یه را عهده دار شد. وی در مقام رئیس جمهور روسیه پشت میز خاک گرفته شطرنج 
جنگ س��رد در کاخ کرملین نشس��ت و تصمیم گرفت تا میز را َگردگی��ری کرده و بازی 

خطرناک قدیمی  را دنبال کند.

میخائیل گرباچف در هش��تم نوامبر ۲۰۱۴ در مراس��م بزرگداشت بیست و پنجمین 
س��الروز فرو پاش��ی دیوار برلین، در کنار دروازه معروف براندربرگ گفت: جهان در آستانه 
یک جنگ سرد جدید قرار گرفته است. برخی حتی اعتقاد دارند که این جنگ آغاز شده 
اس��ت.۴  گرباچف تنها چهره ش��ناخته شده دهه های اخیر نیس��ت که چنین نظری دارد. 
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هنری کسینجر، سیاست مدار کارکشته آمریکایی که کشتی طوفان زده ایاالت متحده را در 
سال های پایانی جنگ ویتنام، روزهای پر التهاب پس از واترگیت و استعفای رئیس جمهور 
نیکسون، مذاکرات پایان دادن به رقابت های هسته ای شرق و غرب و برقراری رابطه نوین 
با چین به سالمت به ساحل آرامش رساند، هم در سال های اخیر بارها و بارها نگرانی خود 
را از آغاز دوباره جنگ سرد اعالم کرده است. کسینجر در فاصله سال های ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۷ 
در مقام مش��اور امنیت ملی رئیس جمهور و وزیر خارجه ایاالت متحده سکان دیپلماسی 
کشور را در دست داشت. وی هم زمان با انتشار کتاب نظم جهانی در سپتامبر ۲۰۱۴ در 
مصاحب��ه با رادیوی ملی آمریکا از احتمال بر هم خوردن نظم جهانی که در دوران پس از 
جنگ جهانی دوم برقرار شده بود، خبر داد و از نظم نوینی که با محوریت تحوالت خاورمیانه 
در آستانه شکل گیری است سخن گفت. کسینجر همچنین از خطر قدرت گرفتن  و سهم 
خواهی جمهوری اسالمی ایران در این نظم نوین ابراز نگرانی کرد و از شکل گیری کمربند 
ش��یعه که از تهران تا بغداد و تا لبنان کش��یده خواهد شد، خبر داد.۵  هنری کسینجر در 
نوامبر ۲۰۱۴ میالدی، در مصاحبه با مجله آلمانی اش��پیگل به صراحت در پاس��خ به این 
پرسش که آیا باید در مورد چشم انداز یک جنگ سرد جدید نگران باشیم؟ می گوید: خطر 
از س��ر گیری دوباره جنگ س��رد که یک تراژدی تاریخی خواهد بود، آشکارا وجود دارد و 

نباید آنرا نادیده بگیریم.۶ 

تحوالت پر شتاب روزهای پایانی سال ۲۰۱۴ میالدی تردید ها را از این جهت که آیا 
دوباره دنیا با فاز جدیدی از جنگ سرد مواجه شده است، به واقعیت نزدیکتر کرده است. 
یازده دسامبر، طرح اعالم حمایت از اوکراین علیه زیاده خواهی ها و دخالت های روسیه، با 
اکثری��ت قاطع تمام نمایندگان دموک��رات و جمهوری خواه در کنگره آمکریکا به تصویب 
رس��ید.۷ دوازده روز پس از آن پارلمان اوکراین در ۲۳ دسامبر، با اکثریت قاطع به طرحی 
مبنی بر ترک اس��تراتژی عدم تعهد و نزدیکی این کشور به پیمان آتالنتیک شمالی، ناتو، 
رای داد.۸  تنها سه روز پس از این رای گیری در تاریخ ۲۶ دسامبر ۲۰۱۴ میالدی، دکترین 
جدید نظامی  روسیه توسط والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امضا شد. بر اساس این 
دکترین تازه نظامی- راهبردی، پیمان آتالنتیک ش��مالی یعنی » ناتو« و همچنین ایاالت 
متحده آمریکا به عنوان بزرگترین و اساسی ترین تهدید خارجی برای روسیه معرفی شده اند. 
در این اس��تراتژی تازه نظامی-راهبردی، حمله به روسیه و متحدانش، و یا هر نوع تهدید 
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زیس��تی روسیه و منافع حیاتی این کشور، می توانند استفاده از سالح های اتمی  را توجیه 
کنند.۹ آنچه مس��لم است طبل های ش��روع دور جدیدی از جنگ سرد نواخته شده است. 
اگر چه در این دوران جدید جنگ سرد شاید ارتش های سایبری به عنوان ابزارهای دنیای 
نوین تکنولوژی نقشی پر رنگ داشته باشند ولی بدون شک با توجه به بافت سیاسی منطقه 
خاورمیانه و شمال آفریقا شاهد ادامه همان شطرنج سنتی خونین روسی نیز خواهیم بود. 
تجربه یک قرن گذش��ته نشان داده اس��ت که عنوان جنگ سرد به معنای آن نیست که 
خونی کمتر از جنگ های متعارف در آن ریخته می شود. در موارد بسیاری هزینه های بسیار 
سنگین تر از جنگ های متعارف به کشور ها و ملت های درگیر در جنگ سرد تحمیل شده 
است. نگاهی گذرا به تاریخچه و بازیگران اصلی جنگ سرد در یکصد سال اخیر به ما کمک 
خواهد کرد تا بهتر درک کنیم دنیا با بازگش��ت چه هیوالیی مواجه اس��ت، که چهره های 

شناخته شده عرصه سیاست های جهانی را تا این اندازه نگران کرده است. 

جرج اورول آغازگر استفاده از جنگ سرد
اگر چه واژه جنگ سرد برای نخستین بار در قرن چهاردهم میالدی، توسط دن خوان 
مانوئل، شاهزاده ویلنا در جنوب اسپانیا در تعریف درگیری های مسلمانان و مسیحیان در 
جریان جنگ های صلیبی به کار رفت، اما اصطالح جنگ س��رد به مفهوم مدرن و امروزی 
آن برای نخس��تین بار توسط جرج اورول، نویسنده و متفکر سر شناس انگلیسی، استفاده 
شد. در نوزدهم اکتبر ۱۹۴۵، تنها دو ماه پس از بمباران اتمی  هیروشیما و ناکازاکی، اورول 
در مقاله ای با عنوان »تو و بمب اتم« که در نشریه تریبیون در انگلستان منتشر شد، برای 
نخس��تین بار از واژه جنگ سرد اس��تفاده کرد. این مقاله زمینه ساز نگارش آخرین رمان 
نوشته شده توسط وی با عنوان »هزار و نهصد و هشتاد و چهار«  بود. اورول در این رمان 
که در سال ۱۹۴۹ میالدی و تنها هفت ماه پیش از مرگش منتشر شد، به آینده ای اشاره 
می کند که در آن سه ابرقدرت بزرگ کنترل دنیا را در اختیار دارند و با هم توافق کرده اند 
که در عین دش��منی، تالش��ی برای نابودی یکدیگر به خرج ندهند و در واقع نوعی جنگ 
س��رد بین این ابرقدرت ها در داس��تان معروف جرج اورول حاکم می شود.۱۰ اورول در دهم 
مارس ۱۹۴۶ در مقاله ای برای مجله آبزرور نوشت: »کنفرانس مسکو در دسامبر ۱۹۴۵ نشان 
داد که روس ها جنگ س��ردی را علیه امپراتوری بریتانیا آغاز کرده اند.«۱۱ شاید خود اورول هم 
تصور نمی کرد عبارت جنگ سرد، کلیدی ترین واژه در ادبیات سیاسی تمام سال های پس 

از جنگ جهانی دوم تا امروز باشد.
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برنارد باروش، از مش��اوران ارش��د وودرو ویلس��ون و فرانکلین دالنو روزولت، دو تن از 
روسای جمهور قدرتمند آمریکا، در یکی از سخنرانی هایش در شانزدهم آپریل سال ۱۹۴۷ 
اعالم کرد: »بگذارید خودمان را گول نزنیم، ما امروز درست در میانه یک جنگ سرد هستیم.«۱۲ 
این نخستین بار بود که واژه جنگ سرد توسط یک سیاستمدار برجسته و شناخته شده به 
کار می رفت. والتر لیپمن، نویسنده و روزنامه نگار آمریکایی که دو بار برنده جایزه پولیتزر 
ش��د، در کتاب خود با عنوان جنگ س��رد، این واژه را برگرفته از عبارتی فرانسوی در دهه 

۱۹۳۰ میالدی معرفی کرد.۱۳

واقعیت این است که جنگ سرد سال ها پیش از آنکه حتی نامی  بر آن گذاشته شود، 
آغاز ش��ده بود. پس از تصاحب انقالب روسیه در اکتبر ۱۹۱۷ توسط بلشیویک ها، روسیه 
دچار انزوای سیاس��ی در جامعه جهانی ش��د. والدیمیر لنین، در مقام رهبر انقالب روسیه 
بار ها اعالم کرده بود که روس��یه انقالبی تحت  »محاصره حکومت های متخاصم معتقد به 
نظام سرمایه داری« قرار دارد.۱۴ منظور وی اروپا، انگلستان و ایاالت متحده آمریکا بود. لنین 
و پس از وی ژوزف استالین، دیپلماسی را به عنوان اسلحه ای  مهم و تاثیر گذار برای ایجاد 
تفرقه بین دشمنان انقالب روسیه، یا همان حکومت های کاپیتالیستی می دانستند.۱۵ به این 
ترتیب سازمان امنیت اتحاد جماهیر شوروی در همان روزهای آغازین شکل گیری، شروع 
کننده جنگی بود که سه دهه پس از شروع در تمام دنیا به عنوان جنگ سرد شناخته شد. 

نفرت از بریتانیا و زمینه مساعد در خاورمیانه و شمال آفریقا برای نفوذ شوروی
در آغاز قرن بیستم میالدی، امپراتوری عثمانی که بخش های بزرگی از خاورمیانه امروز 
و ش��مال آفریقا را در قلمرو خود داشت، شاهد تضعیف قدرتش در برابر قدرت های جدید 
جهانی و قدرت های بزرگ صنعتی اروپا بود. در پایان نخستین دهه از این قرن پر حادثه، 
الجزایر و تونس تحت تسلط فرانسوی ها در آمد و مصر را بریتانیا قلمرو خود ساخت و ایتالیا 
لیبی را از آن خود کرد. با شروع جنگ جهانی اول در سال ۱۹۱۴ میالدی، برابر با ۱۲۹۵ 
خورشیدی، نیروی نظامی  عظیم بریتانیا از دهانه اروند رود )شط العرب( به عراق که بخشی 
از قلمرو امپراطوری عثمانی بود وارد شدند. نتیجه جنگ، شکست امپراطوری عثمانی بود 
که به عنوان متحد آلمان، اتریش و مجارستان وارد جنگ شده بود. در کنفرانس دولت های 
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پیروز در جنگ جهانی اول که از ۱۹ تا ۲۶ آپریل ۱۹۲۰ میالدی، ۱۲۹۹ خورش��یدی، در 
ش��هر سن رمو ایتالیا تشکیل شده بود، مقرر شد تا سرزمین های قلمرو امپراتوری عثمانی 
تحت قیمومیت کشورهای پیروز در جنگ قرار گیرد. به این شکل، عراق  یا مزوپوتامیا که 
به فارسی میان رودان نامیده می شد و ترجمه عربی آن بین النحرین می باشد و فلسطین به 

بریتانیا سپرده شد و سوریه و بخشی که لبنان امروزی است به فرانسه رسید.۱۶

 امپراتوری روس��یه نیز که متحد انگلستان و فرانسه در این جنگ بود از درون دچار 
بحرانی بزرگ شد و در ۱۹۱۷ با به قدرت رسیدن بولشویک ها، فروریخت و نتوانست سهمی 
 در کنار کشور های بزرگ پیروز در جنگ داشته باشد. نیروهای انگلیسی که کنترل عراق را 
به دست گرفته بودند، تمام افسران و کارمند های امپراطوری عثمانی را از کار بر کنار کردند 
و نیروهای وفادار به بریتانیا سمت های رسمی  را به دست گرفتند. بالفاصله پس از کنفرانس 
س��ن رمو، در ماه می ۱۹۲۰، افس��ران و کارمندان حکومتی وابسته به عثمانی ها که از کار 
برکنار شده بودند، اعتراضات بزرگی را در شهر بغداد آغاز کردند. این اعتراضات با حمایت 
گس��ترده مسلمانان سنی که اعتقاد داشتند، س��رزمین اسالمی  عراق تحت فرمان کافران 
انگلیس��ی قرار گرفته است، مواجه شد. در جنوب عراق هم در کربال و نجف که شهرهای 
شیعه نشین بودند، آیت اهلل محمد تقی شیرازی، که ریاست حوزه علمیه نجف را نیز به عهده 
داشت، با صدور فتوای دفاعیه، مسلمانان را به نبرد با بریتانیایی ها تشویق کرد.۱۷  در شمال 

نقشه تطبیقی خاور میانه پیش از شروع جنگ جهانی اول و پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی-مجله آلمانی اشپیگل
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عراق هم به رهبری ش��یخ محمود بارزانی، کردها نبرد با نیروهای بریتانیا برای استقالل و 
تاسیس کشور کردستان را شدت بخشیدند. این دوره که از ماه می  تا ماه اکتبر سال ۱۹۲۰ 
به درگیری های گسترده نیروهای بریتانیا و شیعیان، سنی ها و کرد ها در عراق انجامید، به 
انقالب بزرگ عراقی ها علیه انگلستان معروف است که سبب شد تا احساسات ضد انگلیسی 
به شدت در عراق باال بگیرد. اگر چه این انقالب توسط نیروهای انگلیسی سرکوب شد، اما 

هزینه ای بسیار برای آنها در پی داشت.۱۸

با انتخاب وینستون چرچیل به عنوان وزیر امور مستعمرات انگلستان در کابینه دولت 
انگلی��س در ۱۳ فوری��ه ۱۹۲۱ میالدی، با توجه به عواقب و هزینه های س��نگین انقالب 
نا موف��ق عراقی ها، چرچیل تصمیم گرفت تا نقش نیروهای بریتانیایی کمتر دیده ش��ود 
و ب��ه جای آنها از عراقی های وفادار به بریتانیا اس��تفاده ش��ود. این تصمیم را چرچیل در 
کنفرانس قاهره در ۱۲ مارس ۱۹۲۱ میالدی، جهت هماهنگ سازی سیاست های بریتانیا 
در سرزمین های تحت قیمومیت مزوپوتامیا )عراق( و فلسطین اعالم کرد.۱۹  بر پایه همین 
تصمیم، در ۲۳ آگوست ۱۹۲۱میالدی، فیصل ابن حسین الهاشمی که از متحدین بریتانیا 
بود، بعنوان پادشاه در سلسله تازه تاسیس پادشاهی عراق تاج گذاری کرد و تا ۸ سپتامیر 
۱۹۳۳ میالدی، که در برن س��وئیس هنگام چک آپ پزش��کی در سن ۴۸ سالگی کشته 
شد، پادشاه عراق بود. علت مرگ وی حمله قلبی عنوان شد اما پرستار خصوصی وی درد 
در ناحیه معده و ش��کم را علت ناراحتی وی دانس��ت و گفت که آثار سم آرسنیک در وی 
دیده شده است.۲۰  این نوع مرگ های مشکوک که نتیجه درد در ناحیه معده بود اما سکته 
قلبی اعالم می شد، در بین رهبران منطقه خاورمیانه، نمونه های دیگری هم داشته است. 
مرگ روح اهلل خمینی در س��ال ۱۳۶۸ خورش��یدی  نمونه ای از همین موارد است. پس از 
مرگ مش��کوک نخستین پادشاه عراق که دست نشانده بریتانیایی ها بود، نشانه های نفوذ 
شوروی در منطقه نمایانتر می شد. مجموعه دخالت های انگلستان نفرت عمومی  نسبت به 
بریتانیایی ها در این منطقه ایجاد کرده بود و زمینه برای نفوذ و تاثیر گذاری اتحاد شوروی 
کامال فراهم بود. سازمان امنیت شوروی در این دوره با نزدیک شدن به مراجع تقلید شیعه 
از طریق نزدیکان و اطرافیانشان و با بهره گیری از دشمنی آنها با امپراتوری بریتانیا توانسته 
بود شبکه ای گسترده از این رهبران مذهبی را با خود همسو کند. در همین راستا در بیستم 
مهر ۱۳۳۶ خورشیدی، برابر با دوازدهم اکتبر ۱۹۵۷ میالدی، با مشاوره و هدایت افسران 
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س��ازمان امنیت ش��وروی، کا گ ب، حزب الدعوه اسالمی  متشکل از روحانیون سرشناس 
شیعه در نجف و کربال اعالم موجودیت کرد. از روحانیون شناخته شده ای که موسس این 
حزب بودند می توان از  سید مهدی حکیم، سید محمد حسن فضل اهلل و سید محمد باقر 
صدر نام برد. حزب الدعوه اس��المی  عراق معتقد به ل��زوم رابطه با کردها بود. در آن زمان 
مال مصطفی بارزانی رهبر بزرگتربن گروه مبارز از کرد های شمال عراق بود که از حمایت 
آش��کار و گسترده اتحاد جماهیر شوروی برخوردار بودند. همچنین حزب االدعوه با حزب 
سوسیالیست عراق نیز همکاری داشت. وجود و تقویت حزب سوسیالیت، در پی طرد شدن 
حزب کمونیس��ت عراق توسط اکثریت مردم این کشور، یک نیاز ضروری برای ادامه نفوذ 
شوروی در عراق به حساب می آمد. اکثریت مردم عراق که مسلمان بودند، حزب کمونیست 
را به عنوان جریانی که بی خدایی و کفر را ترویج می کرد، منفور می دانس��تند و س��ازمان 
امنیت شوروی با قطع امید از  حزب کمونیست، به حمایت از حزب سوسیالیست و احزابی 
چون حزب الدعوه اسالمی  پرداخت. اگر چه کا گ ب در جذب روحانیون سرشناس سنی با 
مشکل مواجه بود، برای نفوذ در شبکه شیعیان و جذب روحانیون سرشناس شیعه، مشکل 
چندانی نداش��ت. سازمان امنیت ش��وروی که عالوه بر شیعیان در جنوب عراق، در شمال 
عراق نیز با تجهیز نظامی  و ارسال کمک های مالی، به کرد ها نزدیک شده بود، برای نفوذ در 
مرکز عراق که مسلمانان سنی در آن حضور داشتند به سراغ افسران ارتش رفت و با تاسیس 
حزب بعث که بسیاری از نظامیان به آن گرایش پیدا کرده بودند، عمال در هر سه قطب تاثیر 
گذار در عراق یعنی شیعیان، سنی ها و کردها، نفوذی موثر داشت. رمز موفقیت کا گ ب، 

این بود که دست مارکسیت ها که از دید مسلمانان کافر بودند، دیده نشود. 

از جمله فعالیت های حزب الدعوه اس��المی  عراق تش��کیل هسته های تروریستی در 
ایران و دیگر کش��ور های منطقه بود. برای نمونه، س��ید محمد کاظم بجنوردی که متولد 
۱۳۲۱ خورشیدی در نجف بود، در شانزده سالگی عضو حزب الدعوه اسالمی  شد و دو سال 
بعد در ۱۳۳۹ خورش��یدی برابر با ۱۹۶۰میالدی، برای نخستین بار جهت انجام ماموریت 
حزبی به ایران رفت و در قم مس��تقر ش��د. در ۱۳۴۱ خورشیدی، در حالی که تنها بیست 
س��ال داشت، گروهی از جوانان شیعه و اوباش مناطق حاشیه شهر را دور هم جمع کرد و 
نام این مجموعه را حزب ملل اسالمی گذاش��ت. این گروه که ۵۵ عضو تشکیالتی داشت، 
خیلی زود لو رفت و با دس��تگیری اعضای آن در مهر ۱۳۴۴ خورش��یدی توسط ساواک از 
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هم پاش��ید. عباس آقا زمانی معروف به ابوشریف، جواد منصوری، ابوالقاسم سرحدی زاده، 
محمدجواد حجتی کرمانی و عباس دوز دوزانی که همگی از اعضای این گروه تروریستی 
بودند، پس از پیروزی انقالب اس��المی  در ایران در بهمن ۱۳۵۷ خورش��یدی، هسته اولیه 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی  را شکل دادند و همگی عضو شورای فرماندهی آن شدند. به 
این شکل می توان ریشه تشکیل سپاه پاسداران انقالب اسالمی  در ایران را در حزب الدعوه 
اسالمی  عراق به روشنی یافت. پس از پیروزی انقالب اسالمی، بسیاری از رهبران و اعضای 
این حزب از تسهیالت و امکانات ویژه ای برخوردار شدند و برای مدت های طوالنی در ایران 
زندگی می کردند. از آن جمله ابراهیم جعفری و نوری المالکی که هر دو پس از سرنگونی 
صدام حس��ین توسط ارتش آمریکا و متحدانش، به نخست وزیری رسیدند را می توان نام 
برد. اش��تباه فاحش محاسباتی دولت باراک اوباما در خروج نیروهای ارتش آمریکا در سال 
۲۰۱۱ میالدی از عراق، این فرصت طالیی را برای سپاه قدس به فرماندهی قاسم سلیمانی 
به عنوان شاخه برون مرزی سپاه پاسداران انقالب اسالمی  فراهم کرد تا مسیر نفود گسترده 
جمهوری اسالمی  ایران در عراق هموار شود.  به ویژه نفوذ سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
 در این کشور در دوران نخست وزیری جعفری و مالکی با توجه به هویت مشترک وجودی 
حزب الدعوه اسالمی  عراق و سپاه پاسداران انقالب اسالمی  ایران کاماًل قابل درک خواهد 

بود.

ایران، بزرگترین قربانی و بزرگترین دستاورد اتحاد جماهیر شوروی
چه��ارم ژوئن ۱۹۶۱ می��الدی، برابر با چهاردهم خرداد ۱۳۴۰ خورش��یدی، یکی از 
روزهای سرنوش��ت ساز در تاریخ جنگ سرد بود. در این روز وین پایتخت اتریش، میزبان 
نیکیتا خورشچف رهبر اتحاد جماهیر شوروی و جان اف کندی رئیس جمهور ایاالت متحده 
آمریکا بود تا در خصوص برخی اختالفات کلیدی بین دو ابرقدرت گفتگو شود. کندی کمتر 
از شش ماه بود که به کاخ سفید راه یافته بود و نگاهی آرمانی به دنیا داشت.  نامه نگاری های 
دوستانه بین کندی و رهبران شوروی در طول شش ماه نخست ریاست جمهوری وی نشان 
می دهد که کندی انتظار داشت با دیدار و گفتگوی چشم در چشم با رهبر شوروی بتواند 
راهی برای حل بس��یاری از مش��کالت بین دو ابر قدرت در جنگ سرد پیدا کند.۲۱ محور 
اصلی مذاکرات وین اختالفات دو ابر قدرت بر سر آلمان، الئوس و کوبا بود. اما در این بین 
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بحث ایران هم در مذاکرات مطرح ش��د که چندان که شاید و باید به اخبار آن سال ها راه 
نیافت. رهبر شوروی در این دیدار خطاب به رئیس جمهور آمریکا ابتدا شاه ایران را از این 
بابت که ادعا می کند خداوند تاج پادشاهی را به وی داده است، اما همه می دانند که پدرش 
این تاج را به او داده است و پدرش هم خدا نبود، بلکه تنها یک افسر نظامی  بود، به تمسخر 
گرفت. سپس با اطمینان و اعتماد به نفس پیش بینی خود را در مورد آینده ایران اینگونه 
مطرح می کند که به زودی ایران مثل یک میوه گندیده در مقابل پای شوروی خواهد افتاد 
و به زودی شاهد اختالالت بزرگی در ایران خواهیم بود.۲۲  رهبر شوروی در ادامه به رئیس 
جمهور آمریکا خاطر نشان کرد که اگر چه دنیا شاید وقتی حکومت شاه سقوط کند، انگشت 
اتهام به سمت اتحاد جماهیر شوروی بگیرد، اما این درست نیست و شوروی هیچ ارتباطی با 
تغییرات احتمالی که رخ خواهد داد، ندارد. وی اضافه کرد که شوروی هیچ انگیزه و عالقه ای 
ه��م برای دخالت در امور ایران ن��دارد.۲۳  اگر چه نتیجه مذاکرات وین آن چیزی نبود که 
رئیس جمهور آمریکا انتظار داشت و نه تنها روابط دو ابر قدرت دوستانه تر نشد، بلکه تنها دو 
ماه پس از این نشست، در ۱۳ آگوست ۱۹۶۱ میالدی، شوروی دستور ساخت دیوار برلین 
را به آلمان شرقی داد که برای سه دهه نماد وخیم ترین دوران جنگ سرد شناخته می شد. 

همچنین یکسال پس از این نشست بحران موشکی کوبا جهان را تا آستانه یک جنگ 
اتمی  ویرانگر پیش برد اما دست کم میتوان گفت پیش بینی خورشچف در مورد سرنوشت 
ایران درست از آب در آمد و ۱۸ سال پس از این نشست ایران پس از انقالبی مارکسیستی-

اسالمی  در دامان اتحاد جماهیر شوروی افتاد. اطمینان و اعتماد به نفسی که رهبر شوروی 
در بی��ان این پیش بینی از خود نش��ان می دهد گویای طرح ب��زرگ و پیچیده ای بود که 
سازمان امنیت شوروی برای ایران داشت. کندی پس از بازگشت از وین از متخصصین امور 
ایران در وزارت خارجه آمریکا خواست تا گزارشی در مورد ایران تهیه کنند. سازمان مرکزی 
اطالعات آمریکا، سی آی ای هم این پیش بینی خورشچف را تایید کرد و در گزارش هایش 
مطرح کرده بود که ش��رایط ایران نش��انه هایی از وقوع یک انقالب دارد.۲۴  با وجودی که 
پیش بینی خورشچف با تا خیری طوالنی به وقوع پیوست، اما اینکه شوروی هیچ نقشی و 
انگیزه ای در تحوالت ایران نداشت، دروغی بسیار بزرگ از طرف رهبر شوروی بود. تنها سه 
ماه پیش از این دیدار نیکیتا خورشچف پس از مشورت با اعضای پولیت بورو یا همان دفتر 
سیاس��ی اتحاد جماهیر ش��وروی، طرح محرمانه ای را برای ترور شاه توسط کا گ ب امضا 
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کرده بود. فوریه س��ال ۱۹۶۱میالدی، ایوان فادیکین، رئیس بخش وی در سازمان امنیت 
شوروی راهی تهران شده بود تا مقدمات ترور شاه را فراهم کند. والدیمیر کوزیچکین، افسر 
عالی رتبه کا گ ب که در پوشش یک دیپلمات در سفارت شوروی در تهران فعال بود، در 
کتاب خود ماجرای این طرح ترور را به طور مفصل ش��رح داده است. اینکه چگونه پس از 
۲۸ مرداد ۱۳۳۲، شاه تبدیل به یک دیکتاتور شده بود و روابط گرمی  با ایاالت متحده برقرار 
کرده بود و تالش های اتحاد شوروی هم برای نزدیک شدن به وی نتیجه نداده بود. از دید 
مسکو، تنها راه باقیمانده، کشتن پادشاه ایران و حمایت از حکومتی بود که انتظار می رفت 
پس از ش��اه در ایران به قدرت برسد. مقدمات توطئه ترور حدود یکسال به طول انجامید. 
بر اساس این طرح قرار بود شاه در فوریه ۱۹۶۲ میالدی،  در اثر انفجار اتومبیلی که پر از 
مواد منفجره ش��ده بود، در مسیر عبور از کاخ نیاوران به مجلس، کشته شود. طرح ترور با 
مشکل فنی مواجه شد و دستگاه کنترل از راه دور که قرار بود انفجار را کلید بزند، درست 
کار نکرد و شاه جان سالم از این حادثه به در برد.۲۵ پس از این حادثه سیاست شوروی در 
ایران تغییر کرد و تصمیم بر این شد که به جای ترور شاه و مسئولین حکومتی، زنجیره ای 
از خرابکاری ها و آشوب در ایران طراحی شود. کا گ ب مناطق مورد نظر را با دقت انتخاب 
و امکان ایجاد آش��وب در آنها را بررس��ی می کرد تا به این ش��کل حکومت شاه را بد نام و 
تضعیف کند. در کتاب آرش��یو میتروخین آمده اس��ت که سرویس الف که سرویس ویژه 
کمپین دروغ، شایعه سازی و جنگ روانی در سازمان امنیت شوروی بود، در چندین مورد 
دیگر تالش کرده بود تا با جعل اسناد رابطه شاه و آمریکا را خراب کند. از جمله در فوریه 
۱۹۵۸ میالدی در ماجرای دست کاری  و جعل نامه وزیر امورخارجه ایاالت متحده آمریکا 
و در ۱۹۶۰ میالدی در جریان دست کاری اسناد محرمانه وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون در 
خصوص سیاست های این وزارتخانه در قبال حکومت ایران، که تا حدودی دست آورد های 

موفقی هم برای کا گ ب به دنبال داشت.۲۶

 سرگرد واسیلی میتروخین یکی از افسران و تحلیل گران سازمان اطالعات و امنیت 
شوروی، که درسال ۱۹۹۲ به بریتانیا پناهنده شد، بزرگترین آرشیو اسناد محرمانه کا گ ب 
را در اختیار سازمان های امنیتی انگلستان و آمریکا گذاشت. سرگرد میتروخین بیشترین 
بخش از دوران سی ساله خدمت در سازمان امنیت شوروی را در آرشیو این سازمان برای 
طبقه بندی اس��ناد کا گ ب گذراند. وی از س��ال ۱۹۷۲ تا ۱۹۸۴میالدی، برابر با ۱۳۵۱ 
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تا ۱۳۶۳ خورش��یدی، کپی هایی از اسناد محرمانه سازمان امنیت شوروی برای خود تهیه 
و آنها را در خانه ییالقی خودش در حومه مسکو پنهان می کرد. آرشیو میتروخین توسط 
سازمان سیا به عنوان بزرگترین گنجینه ی اسناد سّری اتحاد جماهیر شوروی توصیف شده 
است. بر اساس اسناد به دست آمده از آرشیو های محرمانه سازمان امنیت شوروی، کشور 
ایران نخستین و بزرگترین هدف اتحاد جماهیر شوروی بود. در این اسناد عنوان شده است 
که در شهریور ماه ۱۳۲۰ برابر با سپتامبر ۱۹۴۱میالدی، زمانی که نیروهای متفقین وارد 
ایران شدند، سازمان امنیت شوروی از این فرصت استفاده کرد تا بزرگترین شبکه جاسوسی 
خود در خارج از مرزهای شوروی را در ایران شکل دهد. حدود چهل قرارگاه برای ماموران 
سازمان امنیت شوروی بوجود آمد که تنها در قرارگاه مرکزی آن در تهران، یکصد و پانزده 
افسر کار آزموده به تشکیل شبکه و هدایت تیم ها مشغول بودند. وظیفه اصلی این نیروها 
شناس��ایی، آدم ربایی و نابودی آنهایی بود که از دیدگاه اس��تالین ضد شوروی به حساب 
می آمدند. اگر چه با فش��ار ایاالت متحده آمریکا و بریتانیا در نهایت ارتش س��رخ شوروی 
یکسال پس از پایان جنگ جهانی دوم از ایران خارج شد، اما همچنان تا دو دهه پس از آن 
ساکنان کاخ کرملین امیدوار بودند تا با کمک همین شبکه بزرگ سازمان امنیت شوروی 
در ایران، انقالبی شکل گیرد و در پی آن حکومتی که طرفدار اتحاد جماهیر شوروی باشد 

روی کار بیاید.۲۷

اس��ناد محرمانه آرش��یو میتروخین و دیگر افس��ران کا گ ب که ب��ه غرب پناهنده 
ش��دند نشان می دهد که چگونه سازمان امنیت شوروی با به کارگیری همین قرارگاه های 
جاسوس��ی، جبهه های آزادیبخش ملی را در کش��ور های جهان سوم یکی پس از دیگری 
تش��کیل می داد. در آغاز این تشکل های تازه تاسیس از تجربه کافی برخوردار نبودند و در 
مواردی با شکست های بزرگی هم مواجه شدند. از جمله در تابستان ۱۳۳۲ خورشیدی، برابر 
با ۱۹۵۳ میالدی، و در جریان جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران که آشکارا از حمایت 
شوروی برخودار بود تا دست رقیب دیرینه شوروی یعنی بریتانیا از نفت ایران کوتاه شود. در 
این جنبش که ایران را تا آستانه یک انقالب پیش برد، دو جریان مذهبی و ملی گرا حضور 
داشتند. آیت اهلل کاشانی رهبری شاخه مذهبی جنبش را به عهده داشت و محمد مصدق، 
نخست وزیر وقت، رهبری شاخه ملی گرا را در اختیار گرفته بود. اگر چه نیروهای وابسته به 
اتحاد جماهیر شوروی و به ویژه حزب توده که ارگان رسمی  حزب کمونیست ایران به شمار 
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می رفت و بنا به اسناد سازمان امنیت شوروی، مستقیماً از مسکو دستور تشکیالتی دریافت 
می کرد۲۸،  از مصدق و شاخه ملی گرای جنبش حمایت می کردند، اما شاخه مذهبی جنبش 
که روحانیت سنتی ایران آن را هدایت می کرد سابقه نزدیکی بیشتر با بریتانیا را داشتند. 
در نهایت به اعتبار اسناد سازمان امنیت آمریکا، شاخه مذهبی جنبش ملی شدن صنعت 
نفت ایران در آخرین لحظات پشت نخست وزیر را خالی کرد و انقالب مورد نظر شوروی ها 
در ایران، به این ش��کل عقیم ماند.۲۹  برای رهبران ش��وروی که هیچگاه خودشان را تا این 
اندازه به تحقق رویای دیرینشان یعنی برپایی انقالبی به نفع اتحاد جماهیر شوروی در ایران، 
نزدیک ندیده بودند، این تجربه تلخ فراموش ناشدنی بود. تجربه تابستان ۱۹۵۳ در ایران به 
روس ها نشان داده بود که در برخی مناطق که نیروی عظیم دیگری مثل شبکه های سنتی 
و ریشه دار مذهبی امکان تاثیر گذاری عمومی  دارند، استفاده از جبهه های آزادیبخش ملی 
به تنهایی برای شکل گیری انقالب های اجتماعی به نفع شوروی پاسخگو نخواهد بود. پس 
از آن، نف��وذ در بین رهبران مذهبی و طلبه ه��ای حوزه های علمیه در عراق، ایران و دیگر 
مناطق مسلمان نشین در جهان سوم در دستور کار گسترده سازمان امنیت شوروی قرار 
گرفت. یکی از بهترین برکه ها برای گرفتن ماهی های بزرگ، مدرس��ه علوم دینی در شهر 

نجف بود که امام موسی صدر در آنجا صید شد.

ابزار کا گ ب: احزاب سوسیالیستی، جبهه های آزادیبخش ملی و نفوذ 
در شبکه های مذهبی

بررس��ی اس��ناد محرمانه منتشر ش��ده و همچنین رد پا های رفتاری سازمان امنیت 
شوروی بیانگر این نکته است که کا گ ب از یک شیوه مشخص در تمام کشور های هدف 
اس��تفاده نمی کرد. به طور مشخص میتوان سه شیوه عمده را در اقدامات مداخله جویانه 
سازمان امنیت شوروی در تمام سال های جنگ سرد برای ایجاد و هدایت جریانات اجتماعی 
مخالف در کشور هایی که به عنوان هدف برای تغییر حکومت انتخاب می شدند، ردیابی کرد. 
نخستین شیوه سازماندهی احزاب سوسیالیس��تی طرفدار شوروی بود. تاسیس و هدایت 
احزاب بعث در کشورهای مختلف عربی که با استفاده از احساسات ملی گرایانه، ایدئولوژی 
سوسیالیستی و شعار فراگیر آزادی به اندازه کافی می توانست برای جذب نیرو اثر گذار باشد. 
موفق ترین موارد در این شیوه، احزاب بعث در عراق و سوریه بودند که با حمایت مستقیم 
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سازمان امنیت شوروی در دهه شصت میالدی به قدرت رسیدند.۳۰ دومین شیوه تاسیس و 
هدایت نامحسوس جبهه های آزادیبخش ملی در نقاط کلیدی دنیا بود که کشورهای مورد 
نظر ش��وروی در آنجا قرار داشته اند. سومین شیوه، نفوذ و به کنترل در آوردن نامحسوس 

شبکه های قدرتمند مذهبی به ویژه در دنیای اسالم بود.

اح�زاب بعث، س�نگرهایی مطمئن برای پیگیری سیاس�ت های س�ازمان 
امنیت شوروی

اتحاد جماهیر ش��وروی در سالهای پایانی حکومت استالین به تجربه دریافته بود که 
صدور انقالب مارکسیستی با تشکیل احزاب تابلو دار کمونیستی در دیگر کشور ها به علت 
تفاوت های فرهنگی فاحش و مقاومت های بومی  و ملی گرایانه، چندان موفق نخواهد بود. 
باید تلفیقی از ایدئولوژی سوسیالیستی به همراه گرایش های ناسیونالیستی ایجاد می کردند 
تا امکان پذیرش آن توس��ط مردم در کش��ورهای جهان سوم که کش��ورهای هدف برای 
س��ازمان امنیت شوروی در جنگ س��رد بودند، فراهم شود. یکی از موفق ترین برنامه ها از 
دید رهبران ش��وروی تشکیل احزاب ناسیونالیست سوسیالیست در این کشور ها بود تا با 
حمایت ش��وروی به قدرت برسند و متحد ابر قدرت ش��رق در نبرد با کاپیتالیسم باشند. 
سیستم مرکزی تک حزبی که بولشویک ها از همان طریق قدرت را در روسیه قبضه کرده 
بودند بهترین روش برای اینکار به نظر می رسید. در پی همین سیاست، حزب بعث عرب در 
تاریخ هفتم آپریل ۱۹۴۷ میالدی پایه گذاری شد. در ۱۹۵۲ با اتحاد جنبش سوسیالیست 
عرب و حزب بعث عرب، حزب جدیدی با عنوان حزب سوسیالیس��ت بعث عرب ش��کل 
گرفت. این حزب از پرچم سه رنگ سیاه، سفید و سبز با مثلث کناری قرمز استفاده میکرد. 
این پرچم بدون هیچ تغییری در حال حاضر به عنوان پرچم فلس��طین شناخته می شود. 
س��ازمان امنیت ش��وروی که از فرصت پیش آمده در گیر و دار جن��گ جهانی دوم برای 
نفود و ایجاد شبکه های وفادار به اتحاد جماهیر شوروی در کشور های خاورمیانه که برای 
س��الهای متمادی تحت قیمومیت بریتانیا بودند، بهره بسیار برده بود، به این حزب چشم 
داشت ویژه ای داشت. نام این حزب یعنی حزب سوسیالیست بعث عرب و همچنین شعار 
»اتحاد- آزادی – سوسیالیس��م« به اندازه کافی می توانست برای کا گ ب جذابیت داشته 
باشد تا حمایت های همه جانبه برای این حزب فراهم نماید. انتخابات پارلمانی سوریه در 
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سپتامبر ۱۹۵۴ نخس��تین پیروزی بزرگ را برای حزب تازه تاسیس بعث رقم زد. جایگاه 
دوم در این انتخابات نگاه های بس��یاری را در منطقه متوجه این حزب کرد.۳۱  در ۱۹۵۷ 
میالدی زمانی که احزاب کمونیست در سوریه بسیار قدرتمند شده بودند و مارکسیست ها 
در آستانه تسخیر کامل قدرت بودند، جمال عبدالناصر، رئیس جمهور نوپای مصر در دیدار 
با رئیس جمهور و نخست وزیر وقت سوریه  )شکری القوتلی و خالد العظم( به آنها اخطار 
داد که باید احزاب کمونیستی را کنترل کنند. رهبران سوریه این کار را تنها از طریق اتحاد 
کامل مصر و سوریه ممکن دانستند و به این شکل در ۲۲ فوریه ۱۹۵۸ میالدی با امضای 
سندی روسای جمهوری مصر و سوریه توافق کردند تا جمهوری متحده عربی را که شامل 
هر دو کشور می شد، تشکیل دهند. با وجودی که جمال عبدالناصر یک سوسیالیست بود 
و دشمنی آشکار با بریتانیا داشت، می توانست شریک خوبی برای حزب بعث سوسیالیست 
عرب در سوریه باشد، اما وی هیچگاه با اعضای حزب بعث کنار نیامد و به آنان میدان نداد.

س��ازمان امنیت ش��وروی هم در موارد بسیاری نش��ان داده بود که نسبت به افسران 
نظامی که در جریان کودتا به قدرت می رس��یدند و رویاهای بزرگ در س��ر داش��تند و از 
شخصیت کاریزماتیک هم برخوردار بودند، به دید شک و تردید و بی اعتمادی می نگریست. 
ش��وروی ترجیح می داد از رژیم های کوچکتر که وفاداری و حرف ش��نوی بیشتری از خود 
نشان دهند حمایت کند. نیکیتا خورشچف درباره ناصر گفته بود: »تصور ما از کودتای ناصر 
در مص��ر این ب��ود که این هم یکی از همان تصاحب های نظامی  قدرت اس��ت که نمونه اش را در 
آمریکای جنوبی زیاد دیده بودیم. ش��وروی انتظار نداش��ت منفعت چندانی از این کودتا نصیبش 

سازمان آزادیبخش فلسطین و حزب سوسیالیست بعث عرب هر دو تحت حمایت سازمان امنیت شوروی تاسیس و 
اداره شده اند و هر دو از یک پرچم مشترک استفاده کرده اند
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شود.«۳۲ البته دیدگاهی شبیه به این بعد ها در مورد حافظ اسد در سوریه هم وجود داشت 
اما در عمل هر دو رهبر با وجود مواضع تندی که علیه احزاب کمونیستی در آغاز از خود به 
نمایش گذاشتند، در نهایت به متحدان وفادار و نزدیکی برای اتحاد جماهیر شوروی تبدیل 
ش��دند.۳۳ به هر صورت اتحاد مصر و سوریه، در پی کودتای نظامی  افسران وفادار به حزب 
بعث سوریه که احساس می کردند جمال عبدالناصر توجه کافی به این حزب و به تقسیم 

قدرت با سوری ها در جمهوری جدید ندارد، در ۱۹۶۱شکسته شد. 

اگر چه ناصر تا پایان عمر از لقب رئیس جمهور جمهوری متحده عربی به جای رئیس 
جمهور مصر استفاده می کرد ولی هیچگاه رویای همیشگی اش برای متحد کردن تمام دنیای 
عرب زیر عنوان جمهوری متحده عربی تحقق نیافت و تنها کشور مصر در این جمهوری 
باقی ماند و یکسال پس از مرگ ناصر، انور سادات در ۱۹۷۱ میالدی پایان جمهوری متحده 
عربی را اعالم و به جای آن دوباره از نام کش��ور مصر اس��تفاده کرد.۳۴  چهاردهم جوالی 
۱۹۵۸ در عراق کودتای نظامی  رخ داد و نظام سلطنتی این کشور به جمهوری تبدیل شد. 
احمد حس��ن البکر از رهبران این کودتا بود. وی همچنین یکی از افس��ران انقالبی بود که 
حزب سوسیالیست بعث را هدایت می کردند. بالفاصله پس از کودتا وی بسیار تالش کرد 
تا روابط حکومت جدید عراق با اتحاد جماهیر شوروی نزدیکتر شود. همین تالش ها دلیلی 
ش��د تا انقالبیون که حاکمان جدید عراق بودند در ۱۹۵۸ وی را وادار به اس��تعفا از ارتش 
کنند. پس از آن وی به یکی از مخالفان حکومت جدید تبدیل شد و رهبری شاخه نظامی 
 حزب بعث در عراق را به عهده گرفت. در هشتم فوریه ۱۹۶۳ میالدی وی کودتای نظامی 
 دیگری را هدایت کرد که به سرنگونی نخست وزیر عبدالکریم قاسم انجامید و احمد حسن 
البکر نخس��ت وزیر جدید عراق شد. نخس��ت وزیری وی تنها چند ماه دوام آورد و در ماه 
نوامبر همان س��ال با کودتای دیگری که نتیجه اختالفات درون حزبی افسران حزب بعث 
بود، سرنگون شد. هش��تم مارس ۱۹۶۳ میالدی اینبار در سوریه کودتایی توسط افسران 
حزب بعث صورت گرفت که این حزب را به قدرت رساند. در پی کودتایی دیگر در ۱۹۶۶ 
میالدی شاخه سوریه حزب بعث موفق شد تا رهبری این حزب را از قدرت خلع کند و به 
دنبال آن انشعاب تاریخی در حزب سوسیالیست بعث عرب به وجود آمد. نتیجه این انشعاب 
تشکیل حزب بعث سوریه و حزب بعث عراق بود که اگر چه هر دو روابط بسیار نزدیکشان 
با اتحاد شوروی را حفظ کردند اما یک نزاع و درگیری همیشگی بین این دو انشعاب برقرار 
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ماند. حافظ اسد که یکی از افسران حزب بعث بود و نقش پر رنگی در کودتای ۱۹۶۶ ایفا 
کرده بود بعنوان وزیر دفاع انتخاب شد. وی در ۱۹۷۰ میالدی کودتای سوم را رهبری کرد 
که در پی آن بعنوان نخست وزیر و دبیر کل حزب بعث سوریه و سپس ریاست جمهوری 
این کشور دست یافت. حافظ اسد تا سال ۲۰۰۰ میالدی که قدرت را به پسرش بشار اسد 
تحویل داد، در قدرت باقی ماند. حزب بعث س��وریه بیش از چهل س��ال تنها حزب حاکم 
بر این کشور است و در تمام این سالها یکی از بزرگترین متحدین اتحاد جماهیر شوروی 
و پس از آن فدراس��یون روسیه بوده است. در اسناد محرمانه آرشیو میتروخین از سازمان 
امنیت شوروی، رژیم اسد بعنوان قابل اعتمادترین متحد اتحاد جماهیر شوروی معرفی شده 
است.۳۵  در سوی دیگر احمد حسن البکر به عنوان دبیر کل حزب بعث عراق انتخاب شد و 
دوسال بعد در هفدهم جوالی ۱۹۶۸ میالدی، در پی یک کودتای بدون خونریزی به قدرت 
رس��ید. حسن البکر یکی از نزدیکانش، صدام حسین التکریتی را به عنوان قائم مقام خود 
منصوب کرد. حزب بعث عراق به رهبری حس��ن البکر تا ۱۹۷۹ و سپس صدام حسین تا 
۲۰۰۳ میالدی در قدرت باقی ماند و تنها حزب حاکم بر عراق بود. در تمام طول این سی 
و پنج سال عراق از نزدیکترین متحدان اتحاد شوروی و پس از آن فدراسیون روسیه بود.  

پس از حمله نظامی  ایاالت متحده آمریکا و متحدانش به عراق در سال ۲۰۰۳ میالدی، 
که به سرنگونی، دستگیری و اعدام صدام حسین، دیکتاتور منفور عراق انجامید، حزب بعث 
عراق غیر قانونی اعالم شد اما همچنان تحت رهبری عزت ابراهیم الدوری، معاون صدام به 
فعالیت مخفی ادامه می دهد و از حمایت آش��کار و پنهان روسیه نیز برخوردار است. عزت 
ابراهیم به سازماندهی و آموزش نیروهای سنی در شهرهای مرزی عراق و سوریه که مراکز 
قدرت حزب بعث به حساب می آمدند پرداخت. پس از دخالت نظامی  روسیه در اوکراین در 
بهار سال ۲۰۱۴ میالدی و زمانی که فشارهای بین المللی بر روسیه در اعتراض به ضمیمه 
کردن شبه جزیره کریمه به خاک روسیه باال گرفته بود، اقدامات وحشیانه گروهی تندرو 
و اس��الم گرا به نام دولت اس��المی  عراق و شام، همه توجه بین المللی را از روسیه به عراق 
منحرف کرد تا والدیمیر پوتین، رئیس جمهور فدراسیون روسیه نفس راحتی بکشد. عزت 
ابراهیم که در گزارش های متعدد خبری بعنوان یکی از تعلیم دهندگان نظامی  این گروه 
جدید اسالم گرا معرفی شده بود در ۱۳ جوالی ۲۰۱۴،  در بیانیه ای تروریست های القاعده 
و دولت اس��المی  عراق و ش��ام را »شوالیه ها و قهرمانان مبارزه علیه کلونی های پارسیان«، 



 

 

 

39 جنگ سرد نوین: بالماسکه تروریسم جهانی

کنایه از دولت ش��یعه حاکم بر عراق نامید و آنها را به ش��دت ستایش کرد.۳۶  اگر چه تنها 
ده روز پس از آن به واسطه جنگ قدرت در درون این سازمان تروریستی عزت ابراهیم به 
عنوان دبیر کل حزب بعث عراق در بیانیه دیگری علیه دولت اس��المی  عراق و ش��ام اعالم 

جنگ کرد اما دولت روسیه هدیه ارزشمند خود را از وی گرفته بود.۳۷

 احزاب بعث در کش��ورهای دیگر عربی از جمله در اردن، لبنان، لیبی، یمن، کویت، 
عربستان سعودی و مصر با حمایت سازمان امنیت شوروی تشکیل شدند اما تنها در عراق 
و س��وریه این احزاب توانس��تند با انجام کودتاهای نظامی  پی در پی به قدرت راه یابند و 
متحدینی وفادار برای شوروی باقی بمانند. ناگفته نماند که تمام این کودتاهای نظامی  در 
تاریخ نگارهای رژیم های حاکم، انقالب خوانده شده است. نکته بسیار جالب این است که در 
سالهای پایانی حکومت محمد رضا شاه پهلوی در ایران نیز در اقدامی که از شاه ایران بسیار 
بعید به نظر می رس��ید، همه احزاب سیاسی کشور منحل و اعالم شد تنها یک حزب باید 
وجود داشته باشد که نام این حزب رستاخیز گذاشته شد. حزب رستاخیز ترجمه فارسی 

عبارت حزب بعث می باشد که در فصلی دیگر به تفصیل به آن خواهیم پرداخت.

جبهه ه�ای مل�ی آزادیبخ�ش، اب�زار روس ه�ا در آفریق�ا، خاورمیانه و 
آمریکای جنوبی

با وجود تجربه تلخ شکست سیاست حمایت از جبهه ملی در ایران، در مجموع عملکرد 
مثبت جبهه های آزادیبخش ملی در سراسر دنیا به نفع سیاست های شوروی، سبب شد تا 
در تابستان ۱۹۶۱، رهبر وقت شوروی نیکیتا خورشچف و کمیته مرکزی حزب کمونیست، 
اس��تراتژی بزرگ سازمان امنیت اتحاد جماهیر ش��وروی را تصویب کنند. بر اساس آن کا 
گ ب می توانس��ت از جبهه های ملی آزادیبخش در کش��ور های جهان سوم برای تثبیت 
برتری در کش��مکش و نبرد ش��رق و غرب، یا همان جنگ سرد استفاده کند.۳۸  عملکرد 
این جبهه های ملی آزادیبخش در بس��یاری از کشور های جهان سوم برای اتحاد جماهیر 
ش��وروی بسیار موفق بود. حکومت هایی که سازمان امنیت شوروی آنها را طرفدار غرب و 
نظام سرمایه داری می شناخت، در نقاط مختلف دنیا با حمایت مستقیم شوروی توسط این 
جبهه های آزادیبخش به اصطالح ملی، س��رنگون می شدند و به این شکل دستان شوروی 
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هم در تغییر این حکومت ها دیده نمی شد و اینگونه وانمود می شد که همه این انقالب ها 
و تغییرات بومی  و ملی هس��تند. گروه چریکی کوچکی که توسط فیدل کاسترو، برادرش 
رائول و چه گووارا شکل گرفت، انقالب مارکسیستی کوبا را با حمایت شوروی پس از شش 
س��ال نبرد در ژانویه ۱۹۵۹ به ثمر رساند. جبهه آزادیبخش ملی الجزایر که در اول نوامبر 
۱۹۵۴ با حمایت سازمان امنیت شوروی، کا گ ب، شکل گرفت و پس از هشت سال نبرد، 
در س��وم جوالی ۱۹۶۲میالدی فرانسه را شکست داده و برای الجزایر اعالم استقالل کرد. 
در واقع الجزایر را از دامن فرانس��ه بیرون کشید و به دامن اتحاد جماهیر شوروی انداخت. 
رهبران انقالبی الجزایر و کوبا همکاری بسیار نزدیکی با اتحاد شوروی در مبارزه با آمریکا 

داشتند و انگیزه اصلی مبارزاتشان شکست نظام های طرفدار سرمایه داری اعالم می شد.۳۹

یکسال پس از پیروزی نهضت آزادیبخش ملی الجزایر، وقتی تالش مذهبیون در قم 
در پانزده خرداد ۱۳۴۲ خورشیدی برابر با ۱۹۶۳ میالدی، برای ایجاد آشوب و نا آرامی  در 
ایران شکست خورد، نهضت آزادی ایران که مهمترین شاخه جبهه ملی به حساب می آمد، 
نماینده ای رسمی  را برای دیدار با رهبران جبهه آزادیبخش ملی الجزایر به این کشور فرستاد. 
هدف از این اقدام کس��ب رضایت آنها برای تاسیس قرارگاهی در این کشور بود تا ایرانیان 
مخالف حکومت شاه برای مبارزه مسلحانه در آنجا تعلیم ببینند. رهبران جبهه آزادیبخش 
ملی الجزایر از این پیشنهاد استقبال کردند، اما شرایط بی ثبات پس از استقالل الجزایر را 
مناسب برای تاسیس این پایگاه نمی دانستند و توصیه کردند تا با مصری ها هماهنگ شود. 
طبق مذاکراتی که بین کنسول مصر در واشینگتن با ابراهیم یزدی و مصطفی چمران انجام 
شد و پس از آن دیدار با فتحی ادیب، سفیر مصر در سوئیس و در نهایت دیدار با کمال الدین 
رفعت، معاون رئیس جمهور مصر و رئیس حزب سوسیالیست حاکم مصر، در ژانویه ۱۹۶۴ 
میالدی برابر با دیماه ۱۳۴۲ خورشیدی، دولت مصر با طرح ایجاد پایگاه آموزشهای ویژه 
برای ایرانیان مخالف شاه موافقت کرد و قرار شد در اولین فرصت دوره های آموزش نظامی  و 
پایگاه های تربیتی در قاهره تشکیل شود. ابراهیم یزدی، صادق قطب زاده و مصطفی چمران، 
شاخه نهضت آزادی خارج از کشور با نام سازمانی سازمان مخصوص اتحاد و عمل یا همان 
سماع را تشکیل دادند. سماع پس از تامین و تخصیص بودجه از طرف دولت سوسیالیست 
مص��ر، بر نحوه انتخاب و تایید داوطلبان ب��رای گذراندن این دوره های مخصوص نظامی-

عقیدتی نظارت می کرد. در آگوست ۱۹۶۴ میالدی برابر با مرداد ۱۳۴۳ خورشیدی، افراد 
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اصلی نهضت آزادی خارج از کشور و سایر داوطلبان به تدریج در قاهره گرد آمدند. دروس 
نظری در این دوره ها شامل آموزش سازماندهی مخفی، تهیه و ساخت مواد انفجاری، اصول 
جنگ روانی، مبانی نظری سوسیالیس��م و همچنین استراتژی و تاکتیک های نظامی  بود. 
دروس عملی هم کار با انواع سالح ها، مواد منفجره، عملیات رزمی، نبرد تن به تن و دفاع 
شخصی را شامل می شد. صادق قطب زاده یکی از مسولین تایید صالحیت داوطلبان برای 
ش��رکت در این دوره ها بود. والدیمیر کوزیچکین افسر عالی رتبه سازمان امنیت شوروی 
که سالها در سفارت شوروی در تهران فعالیت می کرد، پس از پناهندگی به غرب در کتاب 
خاطراتش شرح مفصلی از نحوه جذب و همکاری صادق قطب زاده با سازمان امنیت شوروی 
در همین سال ها را بیان کرده است.۴۰  در سال ۱۳۴۵ خورشیدی، برابر با ۱۹۶۶ میالدی، 
دولت مصر که پس از انجام خرید های نظامی  هنگفت از دولت اتحاد جماهیر شوروی، آماده 
می شد تا با یک جنگ تمام عیار تکلیف کشور اسرائیل را برای همیشه روشن کرده و آن را 
از بین ببرد، دیگر نیازی به حمایت از این نهضت های آزادی بخش حس نمی کرد و بودجه 
آنها را قطع کرد. حاال سیاس��ت مصر اقدام نظامی  علیه اس��رائیل بود و حتی تصور اینکه 
یکسال بعد جمال عبدالناصر با بزرگترین و تحقیر آمیزترین شکست در تاریخ کشور های 
عربی در جنگ ش��ش روزه ۱۹۶۷ میالدی، علیه اس��رائیل برایشان باور ناپذیر بود. شاخه 
ب��رون مرزی و نظامی  نهضت آزادی ایران نیز با قطع بودجه، مجبور ش��د قرارگاه آموزش 
مس��لحانه در قاهره را تعطیل کند، اما چند سال بعد در ۱۳۵۰ خورشیدی برابر با ۱۹۷۱ 
میالدی، چمران به لبنان بازگشت و در کنار یکی دیگر از رابطان سازمان امنیت شوروی، 
امام موسی صدر جنبش اَمل را که نخستین گروه سازماندهی شده چریک های مسلح شیعه 
بود تاسیس کرد. جنبش امل نقشی پر رنگ در جنگ داخلی خونین لبنان داشت. بدین 
ترتیب دیده می شود که روابط بسیار پیچیده اما آشکاری بین نهضت های آزادیبخش ملی، 
گروه های مسلحانه چریکی و سازمان امنیت شوروی در خاورمیانه و شمال آفریقا مثل یک 

سرطان در حال گسترش وجود داشته است.

در نیکاراگوئه جبهه آزادیبخش ملی ساندنیست ها باز هم با حمایت مستقیم سازمان 
امنیت شوروی در ۱۹۶۱ میالدی تشکیل شد که در نهایت در ۱۹۷۹میالدی با سرنگونی 
حکومت وقت،  یک رژیم انقالبی مارکسیس��تی دیگر که حامی  و گوش به فرمان شوروی 
بود روی کار آورد.۴۱  در خاورمیانه سازمان امنیت شوروی بر موج احساسات ضد انگلیسی 
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مردم منطقه که قرن ها تحت قیمومیت بریتانیا قرار داشتند، سوار شد و با تعلیم گروه های 
چریکی، تشکیل جبهه های ملی و حمایت از کودتاهای محلی و منطقه ای، رژیم های طرفدار 
اتحاد شوروی را روی کار آورد. در سال ۱۹۵۹ میالدی در کویت یاسر عرفات که از ماموران 
پرورش یافته سازمان امنیت شوروی بود و از حمایت های فراوان اتحاد شوروی سود می برد، 
جنبش ملی آزادی فلسطین را تشکیل داد تا مبارزات چریکی علیه اسرائیل را سازماندهی 
کند.۴۲ پنج س��ال پس از آن در ۲۸ م��ی ۱۹۶۴ میالدی، جمال عبد الناصر رئیس جمهور 
چپ گرای مصر، ایده تاسیس سازمان آزادیبخش فلسطین را مطرح کرد که در همان ابتدا 
با صدور منشوری خواستار بیرون راندن صهیونیست ها از سرزمین های عربی شد.۴۳  جمال 
عبدالناصر از افس��ران ارتش مصر بود که در۲۳ جوالی ۱۹۵۲ میالدی در سن ۳۴ سالگی 
به همراه محمد نجیب کودتای نظامی  ارتش را علیه پادشاه وقت مصر، ملک فاروق رهبری 
کرد. پادشاهی مصر در آن زمان تحت حمایت انگلستان بود و نفرت دیرینه ناصر از بریتانیا 
انگیزه اصلی اقدامات وی به حساب می آمد. در آپریل ۱۹۵۴ وقتی به ریاست جمهوری مصر 
رس��ید، هنوز رهبران شوروی با دیده تردید به وی می نگریستند. یکسال پس از به قدرت 
رسیدن در سپتامبر ۱۹۵۵ میالدی، ناصر یک قرارداد محرمانه بسیار مهم نظامی  با شوروی 
امضا کرد که حجم و بزرگی این مبادله نظامی  حتی رهبران شوروی را نیز حیرت زده کرده 
بود. ناصر توانست توجه و اعتماد رهبران مسکو را جلب کرده و به بزرگترین متحد اتحاد 
جماهیر ش��وروی در جهان عرب تا آن زمان تبدیل شود.۴۴ تمایل و عالقه وی به سیستم 
سیاس��ی ش��وروی و پیاده کردن آن سیستم در مصر تا حدی بود که نزدیکترین مشاوران 
وی را نیز به وحشت انداخته بود و در مواردی به اعتراض از سمت خود استعفا دادند.۴۵ در 
پایان سال ۱۹۵۶ میالدی در پی تهدید های فزاینده ناصر علیه اسرائیل، دولت های اسرائیل، 
فرانسه و انگلستان با هدف به کنترل در آوردن کانال سوئز و سرنگون کردن دولت رادیکال 
جمال عبدالناصر در مصر به مرزهای این کشور حمله کردند.۴۶  در نهایت با وجود شکست 
چشمگیر نظامی، این نبرد مشروعیت سیاسی بیشتر برای ناصر به ارمغان آورد وقتی پا در 
میانی ایاالت متحده، اتحاد جماهیر ش��وروی و سازمان ملل سبب پایان زود هنگام جنگ 
شد. اگر چه این نبرد یک هفته بیشتر به طول نینجامید اما خسارت فراوانی به ارتش مصر 

وارد کرد.

یکی از دالیل اصلی عدم حمایت رئیس جمهور وقت آمریکا ژنرال آیزنهاور که فرمانده 
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پیروز نیروهای متفقین در جنگ جهانی دوم نیز بود، و در همان روزها کمپین انتخاباتی 
اش را برای دور دوم ریاست جمهوری پیگیری می کرد، این بود که نیروهای متحد آمریکا 
یعنی فرانس��ه و انگلس��تان بدون اطالع دولت ایاالت متحده این جنگ هشت روزه را آغاز 
کردند.۴۷ الزم به ذکر است که در سال های نخست پس از جنگ جهانی دوم در حالی که 
ایاالت متحده آمریکا آشکارا به عنوان برترین قدرت نظامی  جهان شناخته می شد، سیاست 
خارج��ی دولت آمریکا بر بی طرف��ی در منازعه های بین المللی بود و همچنان محور اصلی 

جنگ سرد هنوز بین اتحاد جماهیر شوروی و انگلستان تعریف می شد. 

پس از پایان این جنگ نیروهای حافظ صلح س��ازمان ملل در مرز مصر و اس��رائیل 
مستقر شدند و اسرائیل چند ماه پس از آن از صحرای سینا خارج شد اما تهدیدهای ناصر 
همچن��ان ادامه پیدا کرد. در فاصله ده س��ال از ۱۹۵۷ ت��ا ۱۹۶۷ میالدی، رئیس جمهور 
مصر نیروی هوایی و ارتش مصر را که پیش از روی کار آمدن ناصر با تجهیزات انگلیس��ی 
سازماندهی شده بود، از پایه تغییر داد و با خرید های کالن از اتحاد جماهیر شوروی به بازار 
اسلحه و هواپیما سازی شوروی رونقی افسانه ای داد. اسکادران هوایی مصر صد ها هواپیمای 
جنگنده میگ، بمب افکن و ترابری ایلیوشین روسی و مقادیر بسیار زیادی تانگ و اسلحه 
و مهمات روس��ی خریداری کرد. این تحوالت نگرش بی طرفانه ایاالت متحده را تغییر داد 
و آرام آرام آمریکا به اسرائیل به عنوان متحدی قابل اعتماد در منطقه توجه کرد. در سوی 
دیگر، جمال عبدالناصر با تکیه بر ارتش��ی که با کمک اتحاد جماهیر شوروی ساخته بود 
تصمیم گرفت تا به اسرائیل حمله کند و به قول خودش این متحد آمریکا و بریتانیا را برای 
همیشه محو سازد. تحریکات مستقیم سازمان امنیت شوروی هم در این تصمیم بی تاثیر 
نب��ود. در اوایل ماه می ۱۹۶۷میالدی ، در قالب یک خبر محرمانه کا گ ب به ناصر اطالع 
داد که اسرائیل تصمیم به یک حمله قریب الوقوع به سوریه گرفته است. مشاوران امنیتی 
ناصر این ادعا را بی اساس خواندند.۴۸  اما گویا وی خبر دریافتی از کا گ ب را موثق تر از نظر 
مشاوران امنیتی خود دانست و در ۲۶ ماه می ۱۹۶۷ میالدی، بیانیه شدید الحنی صادر کرد 

که در حکم اعالم جنگ به اسرائیل بود.۴۹

رادیو سراسری مصر پیام های غرورآمیزی را پخش می کرد و از اعراب و فلسطینیانی که 
در اسرائیل زندگی می کردند می خواست تا از این کشور خارج شوند تا در مسیر بولدوزرهایی 
که قرار است اسرائیلی ها را به دریا بریزد قرار نگیرند.  نیروهای ارتش مصر در صحرای سینا 
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مستقر شدند و ارتش های عراق، سوریه و اردن هم آماده پیوستن به مصر و حمله به اسرائیل 
از تمام جهات بودند. نیروی هوایی اس��رائیل پیش دس��تی کرد و در پنجم ژوئن ۱۹۶۷ به 
مقر اسکادران هواپیماهای جنگی مصر حمله کرد و با نابودی حدود ۳۰۰ هواپیمای جنگی 
بخ��ش بزرگی از نیروی هوایی مقتدر مصر را در هم کوبید.۵۰  اس��رائیل در این نبرد که 
به جنگ ش��ش روزه مشهور است، نه تنها تمام کش��ور های عرب مدعی را همزمان دچار 
شکس��ت سختی کرد بلکه پشتیبان و طراح پش��ت سیاست های ضد اسرائیلی آنها یعنی 
اتحاد جماهیر شوروی را هم در صحنه بین المللی تحقیر کرد.۵۱  این نبرد شکستی بزرگ 
نیز برای صنایع تسلیحاتی، هوایی و نظامی  اتحاد جماهیر شوروی در برابر صنایع تسلیحاتی 

دنیای کاپیتالیسم رقم زد. 

نفوذ در دنیای اسالم، اسلحه جدید روس ها علیه آمریکا و اسرائیل
توجه سازمان امنیت شوروی به ویژه در جریان رابطه بین اسرائیل با شوروی و آمریکا 
پس از جنگ جهانی دوم به دنیای اسالم جلب شد. روابط اتحاد جماهیر شوروی با اسرائیل 
نمونه کاملی از دیدگاه س��یاه و سفید روس ها به صحنه سیاست بین الملل پس از انقالب 
بولشویکی در روسیه است. در صحنه سیاست جهانی برای بولشویک ها خاکستری یا هیچ 
رنگ دیگری گویا وجود نداشت و تمام دنیا در مربع  های سیاه و سفید یک صفحه شطرنج 
باید تعریف پذیر و قابل بازی و جابجایی مهره می بود. وقتی در ۱۴ می  ۱۹۴۸ میالدی، کشور 
اس��رائیل با صدور اعالمیه استقالل اعالم موجودیت کرد، اتحاد جماهیر شوروی نخستین 
کشوری بود که آن را به رسمیت شناخت.۵۲ شوروی ها زمان را از دست ندادند و تنها سه 
روز پس از صدور اعالمیه استقالل اسرائیل، آن را به رسمیت شناختند. مبنای این سرعت 
تصمیم گیری آنان این بود که تاس��یس کش��ور اسرائیل را در سرزمین فلسطین که برای 
مدتی طوالنی تحت قیمومیت بریتانیا قرار داشت، یک سیلی جانانه به صورت امپریالیسم 
بریتانیای کبیر می دانستند.۵۳ در سوی دیگر اقیانوس آتالنتیک البی قدرتمند یهود در میانه 
جنگ جهانی دوم تالش می کرد تا حمایت دولت ایاالت متحده را برای تشکیل یک کشور 
برای یهودیان در س��رزمین فلس��طین که خانه اجدادی آنها بود، جلب کند. دو بار تالش 
کنگره آمریکا در سال ۱۹۴۴ میالدی بی نتیجه ماند و دولت آمریکا با توجه به حساسیت 
موض��وع خاورمیانه ب��رای طرف های درگیر در جنگ جهان��ی دوم و به خصوص مخالفت 
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کشورهای عربی با بوجود آمدن یک حکومت یهودی در منطقه، ترجیح داد در این خصوص 
اقدام نکند.۵۴ در نهایت ایاالت متحده آمریکا حدود یکسال پس از اتحاد جماهیر شوروی در 
۳۱ ژانویه ۱۹۴۹ پس از آنکه نتایج نخستین انتخابات دموکراتیک در اسرائیل اعالم شد با 
فرمان رئیس جمهور وقت آمریکا، هری ترومن، این کشور را به رسمیت شناخت.۵۵ سیاست 
بی طرفانه ای که ایاالت متحده پس از جنگ جهانی دوم در قبال خاورمیانه در پیش گرفته 
بود با مشاهده دخالت های آشکار اتحاد جماهیر شوروی در کشورهای مختلف منطقه و به 
ویژه در مصر، تولد کشور جدید اسرائیل و مساله نفت به تدریج تغییر کرد و ایاالت متحده 
نقشی پر رنگ تر در تحوالت خاورمیانه پیش گرفت.۵۶ در دوران ریاست جمهوری آیزنهاور از 
۱۹۵۳ تا ۱۹۶۱ میالدی، ایاالت متحده کمک های مختصر بشر دوستانه در اختیار اسرائیل 
قرار می داد، اما همچنان تا زمان بحران کانال س��وئز در ۱۹۵۶ و حمله بریتانیا، فرانس��ه و 
اس��رائیل به مصر رگه هایی از سیاست بی طرفانه آمریکا در منطقه دیده می شد. بخشی از 
رویاهای ش��وروی هم در این مورد که اس��رائیل را به عنوان متحدی در مقابل بریتانیا قرار 
دهد، از بین رفت. در این دوران فرانسه بیشترین کمک های نظامی  را به اسرائیل می رساند. 
پس از ایفای نقش مثبت از سوی آمریکا در جریان بحران سوئز، جمال عبدالناصر عالقمند 

شد تا روابط گرمتری با آمریکا برقرار کند.

 این سیاست با توجه به نگرانی از افتادن کامل مصر در آغوش اتحاد جماهیر شوروی 
بود. بر پایه همین سیاست، در آغاز دهه شصت میالدی، ایاالت متحده همزمان به اسرائیل، 
مصر و اردن تسلیحات نظامی  و ازجمله موشک های  هاک فروخت تا بی طرفی را در فروش 
سالح هم رعایت کرده باشد. پس از آیزنهاور در دوران ریاست جمهوری کندی و جانسون 
در فاصله س��ال های ۱۹۶۱ تا ۱۹۶۹ میالدی، سیاست آمریکا به سمت نزدیکی بیشتر به 
اسرائیل متمایل شد. تا زمان ترور جان اف کندی در در ۱۹۶۳ میالدی، همچنان سیاست 
بی طرفی آمریکا در منطقه خاورمیانه نگرش مثبتی از آمریکا ایجاد کرده بود اما پس از وی 
وقتی لیندون جانسون به ریاست جمهوری رسید و روابط آمریکا با اسرائیل آشکارا گرمتر 
شد، در مقابل اتحاد جماهیر شوروی، اسرائیل را در زمره دشمنانش که باید نابود شوند، قرار 
داد. به این شکل شوروی که نخستین کشور به رسمیت شناسنده اسرائیل بود، حاال تمام 
رویاهایش در خصوص اس��رائیل فرو ریخته بود. نه تنها اس��رائیل متحد شوروی در نبرد با 
بریتانیا نشد، بلکه حاال با دشمن قدرتمند اتحاد جماهیر شوروی در عرصه جنگ سرد یعنی 
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ایاالت متحده آمریکا، متحد شده بود. ۵۷ هجدهم ماه می ۱۹۶۷ میالدی، یوری آندروپف 
به عنوان رئیس سازمان امنیت شوروی انتخاب شد. وی مقتدرانه هجده سال این سمت را 
به عهده داشت و پس از مرگ برژنف، به رهبری شوروی رسید. تنها هجده روز پس از آنکه 
آندروپف به ریاست کا گ ب برگزیده شد، ارتش مصر با تحریک سازمان امنیت شوروی، در 
آستانه حمله نظامی  تمام عیار به کشور اسرائیل بود که مورد حمله نیروی هوایی قدرتمند 
اس��رائیل قرار گرفت. شوروی امیدوار بود تا با یک حمله نظامی  برق آسا، کشورهای عرب 
منطقه خاورمیانه بتوانند با حمایت تسلیحاتی گسترده روس ها کشور کوچک اسرائیل را 
نابود کرده و این متحد ایاالت متحده را از بین ببرند. اما شکست تحقیر آمیز مصر و دیگر 
متحدین عربی از اسرائیل در دهم ژوئن ۱۹۶۷ میالدی در جریان جنگ معروف به جنگ 
شش روزه، همه محاسبات را در مسکو به هم ریخت. وقتی سیاست نظامی  پاسخگو نبود، 
تشکیل، حمایت و تجهیز گروه های تروریستی در منطقه، تحت عنوان جنبش آزادیبخش 
فلسطین شدت گرفت. نگاه سازمان امنیت شوروی، کا گ ب به سمت دنیای اسالم جلب 
شد. حاال مسلمانان و اعراب مغرور که شکستی سخت و باور نکردنی از اسرائیل، این کشور 
کوچک خورده بودند، آمادگی کامل داش��تند تا در آزمایش��گاه های جنگ روانی شوروی 
پرورش داده ش��وند و بزرگترین ارتش دنیا علیه اس��رائیل و حامی  بزرگش ایاالت متحده 

ساخته شد، ارتشی از یک میلیارد مسلمان که باید آنها را آماده نبرد با آمریکا می کرد. 

ژنرال ایان میهای پاچیپا، رئیس سازمان اطالعات و امنیت رومانی در دوران دیکتاتور 
مارکسیست و رهبر سابق رومانی، نیکوالی چائوچسکو، که روابط بسیار نزدیک سازمانی با 
رهبران شوروی داشت، در کتاب خود با عنوان کمپین دروغ با اشاره به تغییر رویه سیاسی 
رهبران ش��وروی در دهه ش��صت و آغاز دهه هفتاد میالدی، عنوان می کند که در ۱۹۷۲ 
میالدی، آشکارا کرملین برای تحریک تمام دنیای اسالم علیه ایاالت متحده آمریکا و اسرائیل 
برنامه ریزی کرده بود. وی در ادامه به گفتگوی خود با قدرتمندترین رئیس تاریخ سازمان 
امنیت شوروی یوری آندروپف اشاره می کند که گفته بود: یک ارتش متشکل از یک میلیارد 
دشمن خیلی بیشتر میتواند به ایاالت متحده ضربه بزند تا ارتشی چند میلیون نفری! اتحاد 
جماهیر شوروی باید بتواند به همان سبکی که نازیها در آلمان توانستند نفرت عمیقی علیه 
یهودیان ایجاد کنند، این اسلحه قدرتمند احساس تنفر مسلمانان را به سمتی سوق دهد 
که حمام خونی از تروریسم علیه اسرائیل و پشتیبان اصلی اش ایاالت متحده بوجود بیاید. 
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در حوزه نفوذ اس��رائیل و آمریکا از این پس هیچ کس نباید احس��اس امنیت کند.۵۸  این 
رئیس س��ازمان امنیت شوروی که قائم مقام رهبر شوروی برژنف هم به حساب می آمد و 
پس از برژنف به رهبری اتحاد جماهیر ش��وروی رسید، اعتقاد داشت که می شود از دنیای 
اس��الم به عنوان یک ظرف پرورش باکتری در آزمایشگاه استفاده کرد و نوع خطرناکی از 
نفرت از آمریکا را بر پایه افکار مارکسیست-لنینیستی در این ظرف آزمایشگاهی کشت داد. 
وی عقیده داشت با توجه به تعصب، بی سوادی، احساس مظلومیت، و روحیه ناسیونالیستی 
مسلمانان، تروریسم و خشونت علیه اسرائیل و آمریکا به سرعت ریشه خواهد گرفت و ما 
تنها باید دائم تکرار کنیم که آمریکا و اس��رائیل کش��ورهای امپریالیستی، صهیونیستی و 
فاشیس��تی هستند که توسط سرمایه داران بزرگ یهودی اداره می شوند. با توجه به اینکه 
مسلمانان به شکل بیمارگونه ای اعتقاد دارند که سرزمینشان توسط یهودیان اشغال شده 
اس��ت، شوروی باید از این فرصت اس��تفاده کرده و با معرفی کنگره ایاالت متحده آمریکا 
بعنوان ارگانی که آلت دست صهیونیزم درنده خو است، مسلمانان را علیه آمریکا بشوراند.۵۹

 جنبش امل که توس��ط امام موسی صدر به عنوان رهبرکاریزماتیک شیعیان منطقه 
با همکاری مصطفی چمران پایه گزاری ش��ده بود، نمونه روش��نی از این سیاست سازمان 
امنیت شوروی بود. جنبش امل پس از انقالب اسالمی در ایران با حمایت های مستقیم رژیم 
اس��المی، توانست هسته اولیه س��ازمان تروریستی مخوفی به نام حزب اهلل لبنان را شکل 
دهد. گروه دیگری با محوریت روحانیان ش��یعه تش��کیل شد که به گروه محمد منتظری 
معروف است. این گروه با حمایت حافظ اسد، رهبر شیعه و سوسیالیست سوریه که متحد 
وفادار اتحاد جماهیر ش��وروی در منطقه بود، توانست در فاصله سال های ۱۳۵۵ و ۱۳۵۶ 
خورشیدی، کمپ های آموزش نظامی  و عقیدتی در سوریه و جنوب لبنان بر پا کند. گروه 
محمد منتظری از انضباط س��ازمان های منس��جمی  چون چریک های فدائی و مجاهدین 
خل��ق برخوردار نبود. منتظ��ری بدون رعایت دقیق ضوابط امنیتی به هر داوطلبی به ویژه 
اگر از طالب علوم دینی بود، اعتماد می کرد و حتی آنان را به سادگی برای دیدن دوره های 

آموزش نظامی  و عقیدتی در اردوگاه های فلسطینی دعوت می کرد.۶۰

یکی از اعضای این گروه علی جنتی فرزند آیت اهلل احمد جنتی، رئیس شورای نگهبان 
جمهوری اس��المی، می باشد. اعضای این گروه در در اردوگاه های آموزش چریکی سازمان 
امنیت شوروی که با همکاری حکومت حافظ اسد در سوریه بر پا شده بود، آموزش نظامی 
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 و انقالبی گری می دیدند تا پس از بازگش��ت به ایران، به مبارزه مس��لحانه با حکومت شاه 
بپردازند. علی جنتی در س��ال ۲۰۱۳ میالدی، برابر با ۱۳۹۲ خورشیدی، زمانی که حسن 
روحانی روی صندلی ریاست جمهوری نشست، بعنوان وزیر ارشاد انتخاب شد. وی در کتاب 
خاطرات خود که در س��ال ۱۳۸۶ خورش��یدی برابر با ۲۰۰۷ میالدی منتشر شد، توضیح 
داده است که چگونه پس از گذراندن دوران متوسطه و دبیرستان به عنوان یک طلبه علوم 
اسالمی، به مدرسه علمیه منتظریه، معروف به مدرسه حقانی وارد شد. مدرسه حقانی در 
قم در سال ۱۳۳۹خورشیدی برابر با ۱۹۶۰ میالدی و همزمان با تاسیس دانشگاه پاتریس 
لومومبا در روس��یه آغاز به کار کرد. بنیانگذاران آن آیت اهلل بهش��تی، آیت اهلل قدوس��ی و 
جمعی از اس��تادان حوزه علمیه قم بودند و با برنامه هایی تازه تدوین شده به جذب طلبه 
اقدام می کردند. این مدرسه علوم اسالمی  همکاری نزدیکی با حوزه علمیه قم داشت با این 
تفاوت که طلبه های متقاضی ورود به این مدرسه باید آزمون هوش می دادند و مصاحبه های 
دشواری را برای ورود به این مرکز پشت سر می گذاشتند. معرفی طلبه های علوم اسالمی  به 
مراکز آموزشی وابسته سازمان امنیت شوروی از جمله دانشگاه پاتریس لومومبا و کمپ های 
نظامی  و عقیدتی در سوریه و لبنان و همچنین کادر سازی برای روزهای پس از سرنگونی 

حکومت شاهنشاهی در ایران، از جمله کار کرد های این مدرسه بود. 

علی جنتی در کتاب خاطرات خود درباره عضویت در گروه محمد منتظری می نویسد: 
»فکر می کنم درطول س��ال های ۱۳۵۵ و ۱۳۵۶ خورش��یدی، حدود ۵۰ ت��ا ۶۰ نفر از نیروهای 
مبارز داخل کشور به سوریه و لبنان آمدند و آموزش های الزم را دیدند.« وی در ادامه برخی از 
همکاری های گروه ش��به نظامی  محمد منتظری با جنبش آزادی بخش میهنی فلسطین 
معروف به س��ازمان فتح را که یاس��ر عرفات با حمایت و همکاری مستقیم سازمان امنیت 

شوروی تاسیس کرده بود، اینگونه بیان می کند:
 »ما کمک های زیادی به س��ازمان الفتح می کردیم. از جمله در کس��ب اطالع از داخل 
اراضی اشغالی و آوردن بعضی نقشه هایی که نیاز داشتند و یا ارتباطاتی که می خواستند 
در داخل با بعضی از عناصر برقرار کنند، نیروهای ایرانی نقش مهمی  داشتند. برای نمونه 
روزی زن و شوهری با پاسپورت ایرانی برای آموزش دیدن به سوریه و لبنان آمدند. یکی 
از آنان آقای ش��ریف خانی بود که بعدها مدتی هم مسئول بنیاد علوی گردید. دیگری 
همسر ایشان، خانم دکتر زهرا پیشگاهی فرد بود که اکنون استاد دانشگاه الزهرا است. 
آنها با وضع عادی و بچه ای شیرخوار به لبنان آمدند. وقتی در لبنان آموزش های الزم را 
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دیدند، آنها را به یکی از دفاتر الفتح در سوریه معرفی کردیم. قرار شد از طریق اردن به 
اسرائیل بروند، چون در آن زمان کسانی که گذرنامه ایرانی داشتند راحت می توانستند 
به اسرائیل بروند. آنها به صورت جهانگرد و با یک کوله پشتی به داخل اسرائیل رفتند 
و ارتباطاتی که الزم بود برقرار کردند. بعد هم که برگشتند خیلی راحت مجموعه ای از 

نقشه های داخل اسرائیل را آوردند و ما در اختیار سازمان الفتح قرار دادیم.«۶۱  

بر اساس کتاب خاطرات علی جنتی، نقش اصلی وی در این کمپ های آموزش نظامی، 
فراهم آوردن خوراک ایدئولوژی و عقیدتی برای اعضای این گروه تروریس��تی بوده اس��ت. 
جنتی در این راستا چندین کتاب را نیز از عربی به فارسی ترجمه می کند از جمله تجربیاتی 
از انقالب فلسطین، رفتار یک رزمنده انقالبی، کمونیست محلی و جنبش های آزادیبخش 
اعراب و کمک های نظامی آمریکا به ایران که همگی به س��فارش س��ازمان امنیت شوروی 
نوش��ته ش��ده و در جهان عرب منتشر ش��ده بود تا اصول مبارزات چریکی و مسلحانه را 
آموزش دهد. مهمترین این کتاب ها تجربیاتی از انقالب فلسطین )موضوعات من التجربه 

الفلسطینیه( نوشته منیر شفیق بود.

محمد صادق الحسینی از مدیران شبکه تلویزیونی رسمی  و دولتی جمهوری اسالمی 
 به زبان عربی، در مقاله ای برای خبرگزاری رس��می  جمهوری اس��المی، از خاطرات دوران 
مبارزات چریکی اش می نویسد که چگونه در یک گروه دانشجویی به نام الجرمق به رهبری 

یک مارکسیست به نام منیر شفیق با اسرائیل می جنگیدند. صادق الحسینی می نویسد:
 »هنگامی ک��ه در آن زمان در جنوب لبنان بودیم، همان طور که گفتم گروه کوچکی را 
تشکیل دادیم، گروه کوچکی بر روی خاک پاک جنوب لبنان تشکیل دادیم تا از انقالب 
فلسطینی حمایت کنیم، با این که اندک بودیم، اما از هر قشر و طبقه و رنگ و نژادی 
در میان ما دیده میش��د، فلس��طینی، لبنانی، مصری، ترک، ایرانی، بحرینی، مراکشی، 
مسلمان، مسیحی، دروزی، سنی، شیعه، راستگرا، چپگرا و اسالمگرا. رهبر معنوی این 
گروه کسی جز استاد »منیر شفیق« مارکسیست لنینیست مسیحی فلسطینی نبود که 

بعدها توسط حضرت امام خمینی )ره( اسالم آورد.«۶۲

در این دوران، جنوب لبنان، س��وریه و س��رزمین های فلس��طینی عرصه تاخت و تاز 
ماموران س��ازمان امنیت ش��وروی بود که هر کدام در گوشه ای کمپ های آموزش نظامی 
 و عقیدتی تروریس��تی برای مبارزه با اس��رائیل ترتیب داده بودند و در کنار آن گروه های 
تروریس��تی را برای کش��ورهایی مثل ایران تعلیم می دادند. خبرگزاری رسمی  جمهوری 
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اس��المی  در خبر مربوط به انتش��ار کتاب خاطرات علی جنتی به برخ��ی از اعضای گروه 
تروریستی محمد منتظری نیز اشاره می کند که آموزش های الزم را در لبنان و سوریه زیر 
نظر کارشناسان سازمان امینت شوروی دیدند و سپس به مبارزه مسلحانه در درون ایران 
ادامه دادند.  نام برخی از اعضای گروه محمد منتظری به شرح زیر است: حجت االسالم علی 
فالحیان )وزیر سابق اطالعات در کابینه  هاشمی  رفسنجانی(، حجت االسالم علی یونسی 
)وزیر س��ابق اطالعات در کابینه محمد خاتمی(، محمد غرضی )استاندار سابق کردستان، 
استاندار سابق خوزستان، وزیر سابق نفت و وزیر سابق پست و تلگراف و تلفن و کاندیدای 
ریاست جمهوری ۱۳۹۲(، علی جنتی )فرزند احمد جنتی رئیس شورای نگهبان جمهوری 
اسالمی  و وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی  در کابینه حسن روحانی(، عباس آقازمانی معروف 
به ابو شریف  )از موسسان و فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقالب اسالمی  و قاتل مصطفی 
چمران(، مرضیه حدیدچی دباغ )س��ه دوره نماینده مجلس شورای اسالمی  و نائب رئیس 
جمعیت زنان جمهوری اسالمی  و دارنده نشان ایثار از طرف سید محمد خاتمی (، علیرضا 
آالدپوش، زهرا پیشگامی فرد، سراج الدین موسوی، حجت االسالم محمدعلی  هادی نجف 
آبادی )مترجم خمینی در پاریس، نماینده دو دوره مجلس شورای اسالمی  و معاون پارلمانی 
وزارت امورخارجه جمهوری اسالمی( و احمد نفری.۶۳ تمام این افراد که در همکاری نزدیک 
با س��ازمان آزادی بخش  میهنی فلسطین زیر نظر افسران کارکشته کا گ ب تعلیم دیده 
بودند پس از انقالب ایران در رده های باالی اطالعاتی و امنیتی جمهوری اسالمی  مشغول به 
کار شدند و برخی همچنان پس از سه دهه بر صندلی های قدرت تکیه زده اند. در این بین 
عباس آقازمانی معروف به ابو شریف، سابقه ای طوالنی در عضویت در گروه های شبه نظامی 
 و تروریستی داشت و از بیست و سه سالگی عضو گروه شبه نظامی حزب ملل اسالمی  شده 
بود که از زیر شاخه های حزب الدعوه اسالمی  عراق به حساب می آمد. این حزب همانگونه 

که اشاره شد، زیر نظر کا گ ب شکل گرفته بود. 

س��ازمان امنیت ش��وروی از یک س��و با بر پا کردن کمپ های تروریستی در منطقه 
خاورمیانه و شمال آفریقا، تروریست های وفادار به اتحاد جماهیر شوروی که دشمنان قسم 
خورده اس��رائیل و ایاالت متحده باش��ند را پرورش می داد، تا حکومت های متحد ایاالت 
متحده را در منطقه خاورمیانه دچار بحران کرده و از پای در بیاورند. از سوی دیگر با نفوذ 
در الیه های رهبری جنبش اس��المی، خط جدیدی از حکومت های اس��المی  را در منطقه 
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بوجود آورد که پس از سرنگونی حکومت های حامی  آمریکا بتوانند منافع شوروی را پیاده 
کنند. آنچه امروز دنیا با عنوان تروریسم اسالمی  یا همان اسالمگرایان تندرو مواجه است 
که نه تنها امنیت منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بلکه تمام دنیا را تهدید می کند، ریشه 
در سیاس��ت های مخرب سازمان امنیت اتحاد ش��وروی در سال های دهه شصت و هفتاد 

میالدی دارد. 

در دنیای واقعی جنگ س��رد پدید آورنده تحوالت فراوانی در گس��تره جهانی بود که 
بارها و بارها کره خاکی را تا آستانه یک جنگ اتمی  تمام و کمال و ویرانگر پیش برد. اگر 
چه جنگ اتمی در نگرفت اما جنگ های پراکنده، انقالب ها و خونریزی های فراوانی در نتیجه 
جنگ سرد به وقوع پیوستند میلیون ها نفر در سراسر دنیا تاوان سنگین آن را می پردازند. 
بسیاری از مردم دنیا بدون اینکه حتی بدانند قربانی بازی خونین تئوریسین های سرخ در 
اتحاد جماهیر شوروی شده اند، هر روز و هر روز شاهد جنگ و کشتار و نفرت و خونریزی 
هستند. مردم ایران، اسرائیل، مصر، سوریه، عراق، افغانستان، تونس، لیبی، الجزایر، بسیاری 
از کشورهای آفریقایی، آمریکای جنوبی و آسیا در شمار این قربانیان قرار دارند. امروز تبعات 
ویرانگر این خشونت ها دامن اروپا، استرالیا، آمریکا و کانادا را گرفته است و آرام آرام سایه 
شوم آتشی که در دوران جنگ سرد افروخته شد، بر تمام پهنه کره کوچک خاکی گسترده 

شده است. 

باری روبین در پایان یادداشتی که پس از انتشار کتاب دوم از آرشیو میتروخین نوشت، 
آورده اس��ت: »در پایان جنگ سرد، تالش های شوروی شکست خورد. شوروی ها از جناح 
بازنده در این بازی حمایت کرده بودند. دیکتاتور های منطقه ای که در دوران جنگ س��رد 
تحت حمایت ش��وروی قرار داشتند، نتوانستند انتظارات روس ها را بر آورده کنند و جوی 
غیر دوستانه نسبت به ایدئولوژی اتحاد جماهیر شوروی ایجاد شد. ولی موفقیت هایی هم 
نصیب کا گ ب ش��د که عموما از آنها قدردانی نمی شود. از جمله اینکه بسیاری از ادعاها 
و اس��تدالل های دروغین و ساختگی سازمان امنیت شوروی علیه ایاالت متحده آمریکا و 
اس��رائیل، در سطحی گس��ترده نه تنها در دنیای عرب، بلکه در رسانه های غربی و محافل 
روش��نفکری، رواج یافت. ایدئولوژی قدرتمند رادیکال، بدبینی گس��ترده نسبت به غرب و 
نفرت عمومی  نس��بت به آمریکا و اس��رائیل را می توان به نوعی انتقام پس از مرگ اتحاد 

جماهیر شوروی به حساب آورد.«۶۴
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با وجودی که بسیاری بر این باور بودند که با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در آغاز 
دهه نود میالدی، جنگ سرد هم به بایگانی تاریخ خواهد پیوست اما شواهد تاریخی فراوانی 
به چشم می خورد که نشان از ادامه این بازی پس از وقفه ای چند ساله و کوتاه دارد. می توان 
گفت جنگ سرد با فروپاشی دیوار برلین و از هم پاشی امپراتوری اتحاد جماهیر شوروی، 
دچار س��کته مغزی ش��د و به ُکما رفت اما بر خالف انتظار نمرد. به قدرت رسیدن یکی از 
افسران ارشد کا گ ب، والدیمیر پوتین در روسیه، در آغاز هزاره سوم میالدی، خروج جنگ 
س��رد از کمای چندین ساله و اوج گیری دوباره آن بود. شاید پوتین ترجیح می دهد آن را 
برخواستن ققنوس سرخ از خاکستر اتحاد جماهیر شوروی بنامیم، اما واقعیت این است که 
این حادثه برخواستن هیوالی جنگ سرد از کما بود. اهداف تغییر نکرده اند اما بدون تردید 
میتوان گفت که تاکتیک ها و استراتژی دوران نوین جنگ سرد با دوران اولیه آن متفاوت 
است. بازیگران اصلی آن هم در صحنه های منطقه ای و بین المللی تغییر کرده اند. بذرهایی 
که در دوران حکومت بیس��ت س��اله برژنف-آندروپف بر شوروی در سرزمین حاصلخیز و 
ایدئولوژی پرور خاورمیانه، آفریقا و آمریکای جنوبی کاش��ته شد، حاال درختان تنومندی 
ش��ده اند که ریش��ه در اعتقادات بسیاری از مردم دوانده اس��ت و آنان را به ایدئولوژی های 
مسموم گرفتار کرده است. آشنایی با بازیگران این جنگ سرد نوین به درک بهتر شرایط 

امروز جهانی کمک خواهد کرد.

تفاوت بازیگران جنگ سرد نوین با بازیگران دوران نخست این نبرد 
 همانگونه که تاکتیک ها و استراتژی دوران نوین جنگ سرد متفاوت با دوران اولیه به 
نظر می رسد، بازیگران متفاوتی هم در صحنه دیده می شوند. بازیگران کلیدی دوران نخست 
جنگ س��رد توسط سازمان امنیت شوروی از بین رهبران محلی و منطقه ای جنبش های 
آزادیخواهانه که به ایدئولوژی مارکسیس��م و یا دس��ت کم به سوسیالیسم در هر اندازه ای 
اعتقاد داشتند، انتخاب می شدند و سپس مورد حمایت همه جانبه حکومت اتحاد جماهیر 
ش��وروی قرار می گرفتند. این حمایت ها در بسیاری موارد آشکارا انجام می شد و در برخی 
موارد هم برای همیش��ه پشت پرده و پنهانی باقی می ماند. مهم این بود که حکومت هایی 
در سراسر دنیا روی کار بیایند که دشمن آمریکا و اسرائیل باشند و دوست و متحد اتحاد 
جماهیر شوروی. وجه اشتراک همه آنها این بود که رهبرانی خود ساخته بودند که اگر چه 
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همگی به سوسیالیس��م در اندازه ها و اشکال مختلف اعتقاد داشتند، اما نمی توانیم بگوییم 
مطیع و فرمانبردار تمام و کمال دستورات و موضع گیری های کاخ کرملین در موسکو بودند. 
رهبرانی همچون فیدل کاس��ترو رهبر انقالب مارکسیستی کوبا، معمر قذافی رهبر سابق 
لیبی، امام موسی صدر رهبر شیعیان لبنان، نیکوالی چائوشسکو رهبر کمونیست رومانی، 
جمال عبدالناصر رئیس جمهور سوسیالیست مصر، حافظ اسد رهبر سوسیالیست سوریه، 
کیم ایل س��ونگ رهبر کره شمالی، صدام حسین رهبر سوسیالیست عراق و یاسر عرفات 
رئیس تشکیالت خود گردان فلسطین که اگر چه مهره های بازی در صفحه شطرنج جنگ 

سرد بودند اما گه گاه استقالل تصمیم گیری هم داشتند.

به ویژه در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا اگر چه بازیگران دوران اولیه جنگ سرد 
آشکارا معجونی از سوسیالیسم و اسالم پدید آورده بودند تا پاسخگوی نیاز مذهبی مردم 
این مناطق باشد، رهبران نسل جدید هیچ نیازی ندیدند که بر سوسیالیسم تاکید کنند و 
با نقاب اس��الم گرایی فرمانبردار سیاست های روسیه هستند. کمپین دروغ و جنگ روانی 
تبلیغاتی بزرگی که اتفاقا روس ها استادان اجرای آن هستند هم یک سر در گمی  تاریخی 
برای مردم این مناطق به وجود آورده است. با این کمپین که امروزه با مجموعه کتاب های 
منتشر ش��ده از افسران سابق سازمان امنیت شوروی برای همه متخصصان امور سیاست 
بین الملل شناخته شده است، انگشت اتهامات را برای همه بالیایی که سر مردم خاورمیانه، 
آفریقا و آمریکای جنوبی می آید، به سوی غرب و به ویژه آمریکا نشانه رفته است تا حتی 
شبهه اینکه ممکن است روس ها صحنه گردانان این بازی خطرناک و خونین باشد، پیش 
نیاید. جنگ سرد نوین بیشتر به بالماسکه تروریسم بین الملل شباهت دارد که بازیگران آن 

پشت نقاب های ساخت ایدئولوژیست های سرخ روس پنهان شده اند.

صفحه شطرنج جنگ سرد نوین هم توسط روس ها چیده شده است و با نسل جدیدی 
از بازیگران میدانی مواجه هستیم که در رفتار و گفتارشان وفاداری آشکار به سوسیالیسم و 
مارکسیسم بین الملل دیده نمی شود، اما بسیار فرمانبردارتر و مطیع تر در برابر خواسته های 
رهبران کرملین هستند. همان آرمان های ضد کاپیتالیستی را با جدیت دنبال می کنند و 
همه آنها در یک نقطه اشتراک دارند، این که دشمنان قسم خورده آمریکا و اسرائیل هستند. 

تفاوت دیگر نس��ل جدید بازیگران جنگ س��رد با اسالف خود این است که بر خالف 
گروه نخست که رهبرانی خود ساخته در مناطق مختلف بودند و پس از مطرح شدن توسط 
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س��ازمان امنیت شوروی حمایت می شدند، این گروه جدید از بین جوانان مستعد انتخاب 
می شدند و تحت تعلیم و تربیت مخصوص کا گ ب قرار می گرفتند و سپس با حمایت های 
مستقیم اتحاد جماهیر شوروی مسیر رسیدن به قدرت را طی می کردند. این رهبران نسل 
جدید پس از پایان دوره های آموزش��ی و تربیتی با یک ماس��ک مقدس که به ایدئولوژی 
و فرهنگ منطقه ای که از آنجا انتخاب ش��ده بودند، تعلق داش��ت، به کشور متبوعشان باز 
می گشتند تا زمینه انقالب ها و یا تغییرات بزرگ ساختاری را فراهم کنند و حکومت های 
حامی  غرب و آمریکا را پایین کشیده و حکومت های طرفدار شوروی را به کرسی بنشانند. 
سید علی خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی  ایران و محمود عباس رهبر تشکیالت خودگردان 
فلسطینی چهره های شاخصی هس��تند که نقش سربازان پیاده این شطرنج روسی را ایفا 
می کنند. از این رهبران نس��ل جدید که از س��ال های جوانی در مراکز پرورش جاس��وس 
شوروی تعلیم دیده اند، اسرار فراوانی در صندوقچه های خاک گرفته سازمان امنیت شوروی 
سابق و آرشیو های کاخ کرملین وجود دارد که انتشار هر کدامشان به معنای پایان زندگی 
سیاسی و اجتماعی این رهبران خواهد بود و چاره ای جز فرمانبرداری محض از دستورات 

کرملین برای آنها باقی نمی گذارد. 

دکتر مصطفی چمران، سرنوشت شوم یک نابغه فیزیک یا 
چه گووارای خاور میانه

 داس��تان زندگی مصطفی چمران، صادق قطب زاده و ابراهیم یزدی نمونه هایی است 
برای بیان واقعیتی بسیار تلخ که گریبان مردم جهان سوم را در سال های جنگ سرد گرفت. 
اینکه چطور جوانان نخبه و پر انرژی آلت دس��ت صحنه گردانان ش��طرنج باز روس قرار 
گرفتند تا سرنوشت یک ملت را به تباهی بکشانند تا رهبران کرملین احساس رضایت کنند. 
در شرایطی که ایران سالهای طالیی رشد اقتصادی را تجربه می کرد، حکومت وقت ایران 
در ایجاد تسهیالت برای نخبه های علمی  و جوانان مشتاق، خودش را مسول می دانست تا 
با بورس های تحصیلی امکان ادامه تحصیل در بهترین دانشگاه های دنیا را برای آنها فراهم 
کند. انتظار می رفت آنان پس از بازگش��ت به کش��ور در پیشرفت سرزمین شان تاثیر گذار 
باشند، اما طراحان بازی های شوم شطرنج در مسکو شبانه روز در گوشه و کنار دنیا به شکار 
این جوانان با استعداد می پرداختند تا آنها را علیه حکومت هایشان و مردمشان بشورانند و 



 

 

 

55 جنگ سرد نوین: بالماسکه تروریسم جهانی

برتری ایدئؤلوژی خودشان را ثابت کنند. چمران نابغه فیزیک که با تحریکات سازمان امنیت 
اتحاد شوروی به یک تروریست بین المللی تبدیل شد، بهترین مثال از این موارد می باشد. 
وی بدون اینکه بداند، مهره بازی روس ها بود و آتشی به پا کرد که نه تنها ایران، بلکه مصر، 
سوریه و لبنان همچنان که بیش از سه دهه از مرگ وی می گذرد، در آن آتش می سوزند. 

مصطفی چمران در خانواده ای فقیر از روستای چمران در دهستان آق کهریز شهرستان 
س��اوه در سال ۱۳۱۱ خورشیدی متولد شد. بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال 
۱۳۸۵، جمعیت این روستا ۴۴۱ نفر شامل ۱۲۶ خانوار بوده است که از این طریق می توانیم 
حدس بزنیم هشتاد سال پیش از آن تاریخ، این روستا در چه وضعی بوده است. اما مصطفی 
چمران که نبوغی خاص به ویژه در فیزیک و ریاضیات داشت، دوران دبستان را در مدرسه 
انتصاریه تهران نزدیک محله پامنار گذراند و سپس به مدرسه دارلفنون رفت. دوره متوسطه 
را در دبیرستان البرز به پایان رساند و در سال ۱۳۳۲ خورشیدی با رتبه پانزده وارد دانشکده 
فنی دانش��گاه تهران ش��د تا در رشته الکترو مکانیک تحصیل کند. در همان آغاز هوش و 
اس��تعداد وی توسط یکی از اس��تادان این دانشکده، مهندس مهدی بازرگان، کشف شد و 
این جوان با اس��تعداد روستایی را در تشکیالت نهضت آزادی وارد کردند. کمتر از سه ماه 
پس از ورود چمران به دانش��گاه تهران، اعتراضات دانش��جویی باال گرفت و حادثه ۱۶ آذر 
۱۳۳۲ رخ داد. وی در ۱۳۳۶ فارغ التحصیل شد و برای یک سال به تدریس در دانشکده 
فنی پرداخت. در سال ۱۳۳۷ خورشیدی با بورسیه دولتی که از طرف حکومت شاهنشاهی 
ایران به ش��اگردان ممتاز داده می ش��د، برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت و در دانش��گاه 
 ای اند ام تگزاس فوق لیسانس گرفت. در سال ۱۳۴۰ دانشجوی دکترای دانشگاه برکلی در 
کالیفرنیا در رشته الکترونیک و فیزیک پالسما شد. در همین دوره نخستین انجمن اسالمی 
 دانشجویان در این دانشگاه را ثبت کرد. همین فعالیت های ضد رژیم سبب شد تا بورسیه 
دولتی وی قطع گردد. در آذرماه ۱۳۴۱، نه س��ال پس از حادثه ۱۶ آذر در دانشگاه تهران، 
چمران در یادداشتی، به بیان خاطراتش از آن روز پرداخت که رد پای کمپین معروف دیس 
اینفورمیشن یا همان کمپین دروغ که تخصص ویژه سازمان امنیت شوروی بود، در آن به 

روشنی دیده می شود. 

مصطفی چمران پس از اخذ مدرک دکترا با رتبه ممتاز در س��ال ۱۳۴۲ خورشیدی، 
به اس��تخدام موسس��ه معتبر تحقیقاتی بل در ایالت نیوجوسی در آمریکا درآمد. محققان 
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این موسس��ه که نام آن از مخترع تلفن، الکس��اندر گراهام بل گرفته شده است، هشت بار  
توانس��ته اند در نتیجه تحقیقاتشان در آزمایش��گاه های این موسسه جایزه نوبل فیزیک را 
دریافت کنند. با وجود چنین افتخار بزرگی که نصیب دکتر مصطفی چمران ش��ده بود تا 
رویای علمی  زندگی اش را دنبال کند، وی با تحریکات ماموران کا گ ب و کنسول مصر در 
واش��ینگتن که دولت متبوعش هم پیمان اتحاد جماهیر شوروی در نبرد با ایاالت متحده 
آمریکا و اسرائیل بود، تصمیم گرفت پس از چند ماه کار در این آزمایشگاه از آنجا استعفا 
داده و به مصر برود تا دوره های چریکی برای مبارزه مسلحانه با رژیم شاه، امپریالیسم آمریکا 
و اسرائیل ببیند! مصطفی چمران پس از آن هیچگاه به عرصه های علمی  و تحقیقاتی که 

رویای زندگی اش بود، بازنگشت.۶۵

 همسر چمران تامسن هیمن که پروانه نامیده می شد یک دختر آمریکایی مسلمان 
بود. یک دختر به نام روشن و سه پسر به نام های رحیم، علی و جمال ثمره ازدواج آنها بود. 
همسر و فرزندانش را  به کالیفرنیا فرستاد. پدر همسرش ناشری موفق در سانفرانسیسکو بود 
و امکانات مالی خوبی داشت و اینگونه چمران با خیال آسوده از بابت خانواده اش می توانست 
به مصر بازگردد و ماجراجویی های تروریستی اش را ادامه دهد. ابراهیم یزدی، دوست نزدیک 
و هم پیمان تش��کیالتی مصطفی چمران و رئیس نهضت آزادی ایران در یادنامه ای برای 
دکتر مصطفی چمران که سال ۱۳۸۳ توسط انتشارات قلم در تهران منتشر شد، از آموزش 
مبارزات مسلحانه و جنگ های چریکی توسط همین به اصطالح نهضت های آزادی بخش 
زیر نظر سازمان امنیت شوروی، پرده بر می دارد.۶۶ به این ترتیب مصطفی چمران از مرداد 
۱۳۴۳ تا خرداد ۱۳۴۵ خورش��یدی، مس��ول قرارگاه آموزش نظامی  و چریکی ایرانیان در 
قاهره بود که زیر نظر  افسران سازمان امنیت شوروی با همکاری دولت سوسیالیست جمال 
عبدالناصر در مصر تربیت می شدند تا به ایران اعزام شوند و جنگ های چریکی مسلحانه را 
علیه حکومت شاه ترتیب دهند. وی در اردیبهشت ۱۳۴۴ یک بار دیگر قاهره را به مقصد 
آمری��کا ترک نمود تا ترتیب انتقال خانواه خود را نیز به مص��ر بدهد. در خرداد ۱۳۴۵، با 
پیدایش برخی مشکالت درون سازمانی و به خصوص قطع بودجه سازمان از سوی دولت 
مصر، قرارگاه آموزش نظامی  چریک های ایرانی در قاهره تعطیل شد و چمران مجبور شد 
به کالیفرنیا باز گردد.۶۶  س��ال ۱۳۵۰ برابر با ۱۹۷۱ میالدی، امام موس��ی صدر در دیدار با 
مهندس بازرگان در تهران از وی خواس��ت تا یک مهندس مجرب را برای اداره یک دوره 
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مخفی آموزش چریکی، در غالب مدرسه صنعتی جبل عامل در شهر صور در جنوب لبنان، 
به وی معرفی کند. بازرگان بی درنگ به یاد دانشجوی قدیمی اش مصطفی چمران افتاد که 
تجربه اینگونه کارها را هم در مصر کسب کرده بود. چمران به درخواست استادش بازرگان 
از کالیفرنیا به لبنان رفت و در کنار امام موسی صدر سازمان حرکت المحرومین و پس از 
آن هم در س��ال ۱۹۷۴ میالدی نخستین گروه شبه نظامی  و چریکی شیعه با نام جنبش 
امل را پایه گذاش��ت. این جنبش یکس��ال پس از آن در۱۹۷۵ می��الدی از آتش افروزان 
جنگ داخلی لبنان بود که برای پانزده س��ال تا ۱۹۹۰ میالدی ادامه یافت. محمد نصراهلل 
عضو هیئت رئیس��ه جنبش اَمل درباره حضور چمران در لبنان می گوید: »دکتر مصطفی 
چمران بر حسب خواست امام موسی صدر به لبنان آمد. همسر ایشان به همراه سه پسر و 
یک دخترش نیز به لبنان آمدند. اما به دلیل عدم وجود مدرسه برای آنان خانواده چمران 
نتوانس��ت در لبنان زندگی کند. او از همس��رش جدا ش��د تا با خانواده فقرا زندگی کند. 

می گفت من خاک کفش های فقرا هستم.«۶۷

 در ۳۰ بهمن ۱۳۵۷ خورش��یدی، یک هفته پس از پیروزی انقالب اسالمی  سوار بر 
هواپیمای اختصاصی که دولت حافظ اسد در سوریه، بزرگترین متحد اتحاد جماهیر شوروی 
در خاورمیان��ه، ب��رای وی در لبنان فراهم کرده بود، به همراه ن��ود و دو نفر از چریک های 
آموزش دیده تحت فرمانش در تهران به زمین نشس��ت. مس��افران این هواپیما با دستور 
نخس��ت وزیر دولت موقت، مس��تقیم از فرودگاه مهر آباد راهی ساختمان مرکزی ساواک 
مستقر در خیابان سلطنت آباد شدند و نام پاسداران بر خودشان گذاشتند. مهندس بازرگان 
همان استاد دانشگاه تهران که بسیار هم به چمران عالقه داشت، حاال بعنوان نخست وزیر 
دولت موقت انتخاب ش��ده بود. چمران با حکم بازرگان به عنوان مش��اور نخست وزیر در 
امور انقالب و سپس وزیر دفاع ملی برگزیده شد.۶۸ یک روز پس از تسخیر سفارت آمریکا 
در س��یزده آبان ۱۳۵۸، دولت موقت اس��تعفا داد و بالفاصله دولت شورای انقالب زیر نظر 
مستقیم اعضای شورای انقالب شکل گرفت. در این دولت نیز مصطفی چمران همچنان با 
حکم روح اهلل خمینی بعنوان وزیر دفاع ملی به ادامه کار مشغول بود.۶۹ در پی آغاز عملیاتی 
برای پاکس��ازی نیروهای وفادار به آیت اهلل طالقانی و مهندس بازرگان از س��پاه پاسداران 
که س��بب باال گرفتن اختالف بین چمران و خامنه ای ش��د، چمران از عضویت در سپاه و 
همچنین ازسمت وزارت دفاع استعفا داد و علی خامنه ای به جای وی وزیر دفاع در کابینه 
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دولت در شورای انقالب شد.۶۹

پ��س از آن چمران کاندیدای نمایندگی مجلس ش��د و همزمان با راه اندازی س��تاد 
جنگ های نامنظم و چریکی بیش��تر وقتش را در جبهه های جنگ با دش��من بعثی عراق 
گذراند. با برگزاری نخستین انتخابات ریاست جمهوری درگیریهای داخلی بین انقالبیون 
اوج گرفت و همین امر سبب شده بود تا در بحبوحه جنگ با عراق، کابینه دولت وزیر جنگ 
نداش��ته باشد. شخصیت کاریزماتیک چمران و ارتباط ویژه و نزدیک وی با خمینی سبب 
شده بود تا وی عماًل در نقش وزیر دفاع غیر رسمی  فعال باشد که این مساله خشم خامنه ای 
را به همراه داشت. در انتخابات مجلس اول درگیری های علی خامنه ای با مصطفی چمران 
نیز باال گرفت. چمران و ابراهیم یزدی، از لیست ائتالف بزرگ انتخاباتی که متعلق به جامعه 
روحانیت مبارز و حزب جمهوری اس��المی  بود کنار گذاش��ته شدند و پس از آن به لیست 
ائتالف گروه همنام که متعلق به نهضت آزادی بود پیوستند و به عنوان کاندیدای این تشکل 

از تهران به نخستین مجلس راه یافتند. 

از س��وی دیگر رقابت بین گروه های چریکی مسلح انقالبی سبب ساز بروز اختالفات 
ش��دید بین آنها ش��ده بود. این درگیری ها بیش از هر جری��ان دیگری بین گروه چریکی 
محمد منتظری و گروه چریکی چمران دیده می ش��د که هر دو در کمپ های تروریس��تی 
سازمان امنیت ش��وروی در جنوب لبنان و سوریه آموزش دیده بودند. خامنه ای از همین 
اختالفات داخلی استفاده کرد و با نزدیک شدن به گروه محمد منتظری، از آنها برای سر به 
نیست کردن چمران استفاده کرد. در نهایت هم در ۳۱ خرداد ۱۳۶۰ خورشیدی، مصطفی 
چمران نخس��تین قربانی ترورهای زنجیره ای، بمب گزاری ها و مرگ های خاموش در سال 
۱۳۶۰ خورشیدی بود که به سر به نیست شدن بسیاری از دشمنان و مخالفان سید علی 
خامن��ه ای انجامید. چمران که برای معرفی و توجیه فرمانده جدید محور دهالویه به خط 
مقدم جبهه جنگ با عراق رفته بود، از پشت سر مورد هدف قرار گرفت و کشته شد. وزارت 
دفاع جمهوری اس��المی  دلیل کشته شدن وی را اصابت ترکش خمپاره ۶۰ اعالم کرد اما 
واقعیت چیز دیگری بود. حسین بروجردی در کتاب پشت پرده انقالب عنوان می کند که 
چمران را عوامل عباس آقازمانی معروف به ابوش��ریف کشته اند. از دالیلی مانند اینکه تیر 
از پش��ت به وی اصابت کرده و نیز تیر ژ۳ به او اصابت کرده اس��ت که سربازان ایرانی از آن 
استفاده می کرده اند با این توضیح که ارتشیان عراق اسلحه کالشینکف داشتند. وی معتقد 



 

 

 

59 جنگ سرد نوین: بالماسکه تروریسم جهانی

است ابوشریف به دلیل کینه های باقیمانده از رقابت بین گروه های مسلح چریکی و انقالبی 
این کار را انجام داده اس��ت.۷۰  این ادعا منطقی به نظر می رس��د. چرا که عباس آقا زمانی 
به گروه محمد منتظری تعلق داشت و این گروه هسته اولیه سپاه پاسداران را شکل داده 
بود. در آن زمان تنش بین سپاه پاسداران تازه تشکیل و ستاد جنگ های نامنظم که گروه 
چمران آن را ش��کل داده بودند به باالترین حد خود رس��یده بود. حتی فرمان خمینی که 
چمران و خامنه ای هر دو را بعنوان نمایندگان خود در شورای عالی دفاع معرفی کرده بود، 
کمکی به کاهش این تنش ها نکرد و در نهایت مرگ چمران بود که توانست این بحران را 
برای خامنه ای حل کند و عماًل نیروهای نظامی کشور تحت امر وی قرار گرفتند. سرلشگر 
علی ش��مخانی، رئیس ش��ورای عالی امنیت ملی جمهوری اسالمی  و وزیر سابق دفاع، در 
مصاحبه ای با صدا و س��یمای جمهوری اسالمی  ناخواسته از خشم خود و دیگر گروه های 
مس��لح انقالبی در سال های نخستین انقالب نسبت به چمران پرده بر می دارد. وی عنوان 
می کن��د که در مصطفی چمران از حمایت رئیس جمه��ور وقت، بنی صدر برخوردار بود و 
اسلحه و امکانات پیش رفته ای در اختیار وی و ستاد جنگ های نامنظم گذاشته شده بود 
که آرزوی دیگر گروه های نظامی  دست رسی به آن سالح ها بود و چگونه پس از کشته شدن 
چمران و انحالل ستاد جنگ های نا منظم مجموعه آن اسلحه ها نیز توسط گروه های رقیب 
به غنیمت گرفته ش��د. در این مصاحبه شمخانی درجه عصبانیت خود و دیگر فرماندهان 
س��پاه را در آن سالها از اینکه چمران یک اسطوره و یک قهرمان ملی دیده می شد و همه 
حرف هایش خریدار داش��ت و همه توجه ها روی او بود و کسی به حرف امثال شمخانی ها 
توجه نمی کرد، را به نمایش گذاشت.۷۱ چمران یک نابغه فیزیک و ریاضیات بود که در اوج 
موفقیت در تار عنکبوتی شبکه های سازمان امنیت شوروی گرفتار آمد و در حالی که نام 
وی به عنوان یکی از بانیان اصلی ریخته شدن خون های بسیاری در ایران و در جنگ داخلی 

لبنان ثبت شده بود، مرد.

پس از چمران معاون وی سید مجتبی  هاشمی  فرماندهی ستاد جنگ های نامنظم را به 
عهده گرفت. وی که پیش از انقالب عضو یگان ویژه کاله سبزها در ارتش شاهنشاهی بود، 
در آستانه انقالب از ارتش جدا شد و  به عضویت کمیته استقبال از خمینی در بازگشت از 
فرانسه در آمد و در آن استقبال تاریخی شرکت نمود. پس از پیروزی انقالب سید مجتبی 
 هاشمی، به سرعت نیروهای انقالبی و پر شور منطقه ۹ تهران را سازماندهی کرده و کمیته 
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انقالب اس��المی  منطقه ۹ را تشکیل داد. با ش��روع درگیری ها در کردستان، وی به همراه 
عده ای از افراد کمیته منطقه ۹ عازم کردستان شد و در آنجا با چمران روابط بسیار نزدیکی 
پیدا کرد. در پی شروع جنگ ایران و عراق گروه چمران و کمیته منطقه ۹ تهران به رهبری 
سید مجتبی  هاشمی، ستاد جنگ های نامنظم را شکل دادند. در ادامه مرگ های مشکوک 
پس از ۱۳۶۰ خورش��یدی، س��ید مجتبی  هاشمی  هم به سرنوشت چمران دچار شد و در 
حالی که از سال ها حضور در جبهه های جنگ جان سالم به در برده بود، در خانه خودش در 
خیابان وحدت اسالمی  تهران )محله شاهپور سابق( در اردیبهشت ۱۳۶۴ خورشیدی توسط 
افراد ناشناس کشته شد. جمهوری اسالمی  همانند بسیاری از مرگ های مشکوک ترور وی 
را به گردن س��ازمان مجاهدین خلق انداخت.۷۲ این در حالی بود که مرگ وی هیچ نفعی 
برای س��ازمان مجاهدین نداشت و اساساً گروه چمران از حمایت بنی صدر، رئیس جمهور 
برکنار ش��ده و همچنین س��ازمان مجاهدین خلق که طرفداران بنی صدر بودند، برخوردار 
بود. اما ترور مجتبی  هاشمی، این جانشین توانمند چمران، از تعداد دشمنان خامنه ای کم 
می کرد. در آبانماه ۱۳۸۸ خورش��یدی براب��ر با نوامبر ۲۰۰۹ میالدی، در هیاهوی جنبش 
بزرگ اعتراضی و سبز مردم ایران، سید مرتضی  هاشمی  پسر کوچک سید مجتبی  هاشمی 
 و همسرش که در همان ایام پیگیر پرونده ترور مشکوک پدر بودند در خانه شخصی شان 

در تهران سر بریده شد.۷۳

دکتر مصطفی چمران به همراه معاونش سید مجتبی هاشمی  در ستاد جنگ های نامنظم
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صادق قطب زاده، جاسوس شوروی که به اتهام جاسوسی 
برای آمریکا اعدام شد

در کتاب خاطرات  هاشمی  رفسنجانی با عنوان پس از بحران آمده است: »سه شنبه 
۱۰ فروردین ۱۳۶۱ آقای ری شهری، خبر کشف توطئه ای از طرف یکی از چهره های مطرود 
را با حمایت آمریکا، علیه انقالب و سوء قصد به جان امام و سران کشور داد که قرار است با 
توقیف عوامل آن سرکوب شود. اشاره به توطئه براندازی توسط صادق قطب زاده با حمایت 
مالی آیت اهلل سید کاظم شریعتمداری.«  هاشمی  رفسنجانی در همین کتاب نوشته است: 
شنبه چهارم اردیبهشت ۱۳۶۱ خورشیدی من پیشنهاد عفو متهمان کودتا از جمله صادق 
قطب زاده را دادم.۷۴ قطب زاده بخش��یده نشد و در ۲۴ شهریور ۱۳۶۱ در زندان اوین اعدام 
ش��د چرا که فرمان اعدام وی از مس��کو و توسط شورای مرکزی حزب کمونیست شوروی 
صادر ش��ده بود و برگشت پذیر نبود. به همین راحتی طومار زندگی پر فراز و نشیب یکی 
از نزدیکترین یاران خمینی که در سال های نخست انقالب نام وی همه جا شنیده می شد، 

در هم پیچیده شد.

صادق قطب زاده در بهمن سال ۱۳۱۵ خورشیدی برابر با ۱۹۳۷ میالدی در اصفهان 
به دنیا آمد. پدر وی تاجر موفق چوب و الوار و از س��رمایه داران بازار اصفهان بود. در هفده 
س��الگی اش که با ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ همزمان ش��ده بود، با پیوس��تن ب��ه جبهه ملی ایران 
فعالیت های سیاسی اش را آغاز کند. سپس در دانشگاه عضو انجمن های اسالمی  شد و ثمره 
فعالیت های دانشجویی اش دوبار دستگیری و زندان بود. در سال ۱۳۳۷ خورشیدی در حالی 
که ۲۲ سال داشت، پس از دریافت دانشنامه لیسانس برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت. 
وی در شهریور ۱۳۳۹، همزمان با تجدید فعالیت جبهه ملی دوم به همراه هفده نفر دیگر 
از دانشجویان ایرانی که همه آنها هم همانند وی با بورسیه حکومت شاه در آمریکا مشغول 
تدریس بودند، در برابر ساختمان سازمان ملل در نیویورک تظاهراتی علیه شاه ترتیب دادند. 
صادق قطب زاده، ابراهیم یزدی، مصطفی چمران و بس��یاری دیگر از دانشجویان دانشگاه 
تهران در همین زمان با استفاده از بورسیه های حکومتی که اساتیدی چون مهندس مهدی 
بازرگان برای آنها فراهم می کردند، توانسته بودند به بهترین دانشگاه های آمریکا و اروپا راه 
یابند و از همین فرصت هم علیه حکومت ش��اه استفاده می کردند. قطب زاده در دانشکده 
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خدمات بین المللی ادموند والش از زیر مجموعه های دانشگاه جرج تاون در شهر واشینگتن 
دی س��ی به تحصیل در رشته روابط بین الملل پرداخت. در دی ماه ۱۳۳۲ خورشیدی، به 
همراه دوستانش مخفیانه در مراسم جشنی که از سوی اردشیر زاهدی، سفیر وقت ایران 
در آمریکا و شهناز پهلوی، در هتل استتلر واشنگتن برگزار شده بود، حاضر شدند و با سر 
دادن شعار علیه شاه و درگیری با مهمانان مراسم را به هم زدند. قطب زاده در این مراسم به 
صورت اردشیر زاهدی سفیر ایران که برای گفتگو و آرام کردن این جوانان جلو آمده بود، 
سیلی زد. بر پایه اسناد این دانشگاه، اجازه ادامه تحصیالت دانشجویی به علت عدم حضور 
در کالس های درس و عدم ش��رکت در امتحانات به وی داده نشد و ویزای دانشجویی اش 
تمدی��د نگردید. دلیل اصلی این عدم حضور، فعالیت های ش��بانه روزی سیاس��ی وی بود. 
پاس��پورت ایران��ی وی نیز در پی فعالیت های رادیکال وی علیه حکومت ش��اه باطل و در 
سال ۱۳۴۱ خورشیدی، قطب زاده ناچار به ترک خاک ایاالت متحده آمریکا شد. در همین 
دوران با به قدرت رسیدن حزب بعث در سوریه با حمایت مستقیم سازمان امنیت شوروی، 
حکومت جدید سوسیالیس��تی در سوریه برای صادق قطب زاده و ابراهیم یزدی پاسپورت 
این کشور را فراهم کرد تا آنها بتواند به راحتی در منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیا 
سفر کرده و مخالفین شاه ایران را سازماندهی کنند. قطب زاده در این دوران روابط بسیار 
نزدیکی هم با امام موسی صدر داشت و نفوذ صدر در حکومت سوسیالیست سوریه امکان 
تهیه پاسپورت سوری را برای وی ایجاد کرده بود.۷۵ روابط قطب زاده با خمینی هم بسیار 
گرم و نزدیک بود. این ارتباط به روزهای نخس��ت تبعید خمینی از ایران به ترکیه پس از 
حوادث ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ خورشیدی باز می گشت. خمینی  در ۱۳ آبانماه ۱۳۴۳ به ترکیه 
تبعید شد و کمتر از یکسال پس از آن با تالش فراوان قطب زاده و تعدادی دیگر از فعالین 
سیاسی آن سال ها به همراه پسرش مصطفی در ۱۳ مهرماه ۱۳۴۴ خورشیدی برابر با پنجم 
اکتبر ۱۹۶۵ میالدی از ترکیه به بغداد رفت و در حالی که هیچ استقبال کننده ای در فرود 
گاه بغداد منتظر خمینی و پس��رش نبود، یک تاکسی کرایه کردند و راهی شهر کاظمین 
شدند و در نهایت شهر نجف را به عنوان محل زندگی انتخاب کرد و برای سیزده سال یعنی 
تا ۱۳ مهرماه ۱۳۵۷ در این ش��هر دوران تبعید را س��پری کرد.۷۶ یکی از نخستین مالقات 
کنندگان وی در نجف صادق قطب زاده بود. در آن دوران صادق قطب زاده به همراه مصطفی 
چمران و ابراهیم یزدی، با هماهنگی مهدی بازرگان، ش��اخه برون مرزی نهضت آزادی را 
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پایه گذاری کردند و به فعالیت مسلحانه علیه حکومت شاه روی آوردند. نقش قطب زاده در 
این  کمپ های نظامی  عقیدتی سازمان امنیت شوروی در مصر، سوریه و لبنان شناسایی، 
تایید و جذب جوانان مستعد بود که عمدتا از بین دانشجویان ایرانی و طالب علوم دینی در 
خارج از کشور انتخاب می شدند. چمران مدیریت بخش نظامی  مربوط به داوطلبان ایرانی 
را به عهده داش��ت. بخش عقیدتی و ایدئولوژی در این دوره های فش��رده آموزشی زیرنظر 
کارشناسان و افسرانی از سازمان امنیت شوروی با نویسندگان مارکسیستی همچون منیر 
ش��فیق و مترجمانی از جمله علی جنتی بود. بسیاری از افرادی که در اطراف خمینی در 
س��یزده سال اقامت در نجف و ۱۱۶ روز اقامت در نوفل لوشاتو فرانسه، دیده می شدند، در 
این کمپ های آموزش نظامی  و عقیدتی سازمان امنیت شوروی تعلیم دیده بودند. ابراهیم 
یزدی که در کابینه نخس��ت دولت موقت معاون نخست وزیر در امور انقالب بود و سپس 
وزیر امورخارجه شد. مصطفی چمران که ابتدا در سازماندهی سپاه پاسداران نقش داشت، 
وزیر دفاع در کابینه دولت موقت و پس از آن وزیر دفاع در کابینه شورای انقالب بود. صادق 
طباطبائی که خواهر زاده امام موسی صدر بود و بعنوان رابط حکومت سوسیالیست سوریه با 
خمینی و اطرافیان وی ایفای نقش می کرد. این نزدیکی تا آنجا پیش رفت که خواهر وی با 
احمد، پسر خمینی ازدواج کرد. وی پس از انقالب سخنگوی دولت موقت و یکی از معاونان 
نخست وزیر بود. صادق قطب زاده هم که در این جمع از همه بیشتر به خمینی نزدیک بود، 

در هواپیمای بازگشت به تهران در ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ در صندلی کنار خمینی نشسته بود.

صادق قطب زاده در کنار روح اهلل خمینی در هواپیما از فرانسه به تهران - ۱۲ بهمن ۱۳۵۷
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قط��ب زاده در ابتدا به عنوان مدیر عامل س��ازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران پس از 
انقالب به کار پرداخت. در دوران مدیریت وی به دلیل حجم بسیار زیاد برنامه های مذهبی 
و حضور فراوان مال ها در تلویزیون ایران که برای مردم ایران در آن دوران تازگی داش��ت، 
حتی رس��انه های معتبر بین المللی همچون نیویورک تایمز هم تلویزیون تحت مدیریت 
وی را مالویزی��ون می نامیدند.۷۷ اما مهمترین بخ��ش از تاریخ انقالب که چهره قطب زاده 
را به رس��انه های بزرگ کشاند، مربوط به حوادث پس از حمله به سفارت ایاالت متحده و 
اش��غال آن در آبانماه ۱۳۵۷ بود که به اس��تعفای دولت موقت منجر شد. بالفاصله پس از 
استعفای دولت موقت، دولت شورای انقالب تشکیل شد و ابتدا بنی صدر وزیر امورخارجه 
در این دولت بود، اما خیلی زود استعفا داد تا خود را برای ریاست جمهوری کاندیدا کند و 
به جای وی قطب زاده وزیر امور خارجه دولت شورای انقالب شد. در این دوران بسیاری از 
مردم دنیا هر شب به صفحات تلویزیون خود چشم می دوختند تا آخرین اخبار را از وضعیت 
دیپلمات های به گروگان گرفته شده آمریکایی در ایران انقالبی ببینند و بشنوند. قطب زاده 
در مقام وزیر خارجه جمهوری اس��المی  چهره ای بود که آن روزها بسیار دیده می شد.  اما 
قطب زاده ناگهان محو شد و دیگر کسی از او چیزی نشنید تا اینکه خبر اعدام وی با پوششی 
بسیار محدود در ۲۴ شهریور ۱۳۶۱ خورشیدی برابر با ۱۵ سپتامبر ۱۹۸۲ میالدی، منتشر 

شد و بالفاصله به بایگانی تاریخی رفت.

اس��ناد محرمانه سازمان اطالعات و امنیت کشور، ساواک، که پس از انقالب به دست 
انقالبیون افتاد، درجه حساس��یت نیروهای امنیتی شاه را نسبت به فعالیت های قطب زاده 
نشان می داد و اینکه چگونه در تعقیب وی بودند. در سال ۱۳۴۶، وی یک بار دیگر با دریافت 
ویزا به آمریکا بازگشت اما ویزای وی تمدید نشد و به ناچار به کانادا رفت. در سال ۱۳۴۹ 
خورش��یدی، به اروپا رفت و پس از آن مرکز فعالیت های وی در اروپا و خاورمیانه بود. در 
این دوران قطب زاده در کنار عضویت در شاخه برون مرزی جبهه ملی و نهضت آزادی در 
انجمن اسالمی  دانشجویان در اروپا و نهضت مقاومت ملی فلسطین نیز فعالیت می کرد. در 
آرش��یو مرکز اسناد انقالب اس��المی  به اینکه تالش های سیاسی قطب زاده از دید ماموران 
سازمان امنیت ایران، ساواک، پنهان نمانده بود اشاره شده است. در دهه پنجاه خورشیدی 
در گزارش های متعدد ساواک از وی به عنوان رهبر مذهبی دانشجویان اسالمی  در پاریس 
یاد ش��ده است.۷۸ ساواک در س��ال ۱۳۵۳ برادر وی را دستگیر کرد تا از این طریق بتواند 
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قطب زاده را به چنگ بیاورد. بر اساس یکی از اسناد ساواک در سال ۱۹۶۹ میالدی برابر با 
۱۳۴۷ خورشیدی، ساواک فردی به نام بولیک خان را در فرانسه مامور می کند تا قطب زاده 
را از پای در آورد که این توطئه فاش شد و ناکام ماند.۷۹ وی برای در امان ماندن از ماموران 
س��اواک، از اسامی  مستعار متعددی استفاده می کرد از جمله فانی و یا قدسباده اصفهانی 
که در آرشیو های ساواک اسناد آن موجود است.۸۰ ابراهیم یزدی در مصاحبه ای با روزنامه 
همشهری در تاریخ ۲۲ فروردین ۱۳۸۲، صادق قطب زاده را موسس نهضت آزادی ایران در 
واشینگتن نامید. در این مصاحبه از ابراهیم یزدی با عنوان یک سوسیالیست خداپرست نام 
برده شده است.۸۱ قطب زاده نیز خود را متعلق به همین گروه سوسیالیست های خداپرست 
می دانس��ت که در عین اعتقاد به اس��الم و تشیع، عمیقا به سوسیالیس��م باور داشت.  در 
س��فرهای اروپایی پیش از انقالب با احزاب و محافل مارکسیست و چپ ارتباطات فراوانی 
داش��ت از جمله با س��ران احزاب کمونیست فرانسه و ایتالیا و همچنین با سرویس مخفی 

کشور لیبی نیز همکاری نزدیک برقرار کرده بود.۸۲

ام��ا نقاط مبهم فراوانی در زندگی قطب زاده وجود داش��ت که تا زمان انتش��ار کتاب 
خاطرات والدیمیر کوزیچکین، افس��ر سازمان امنیت شوروی، کا گ ب، که تحت پوشش 
دیپلمات در سال های منتهی به انقالب اسالمی  و نخستین سالهای پس از پیروزی انقالب 
در سفارت شوروی در ایران مستقر بود، مخفی باقی ماند. کوزیچکین فصل پانزدهم کتاب 
خاطراتش را به داس��تان زندگی قطب زاده اختصاص داده است که شرح مفصلی از روابط 
قطب زاده با سازمان امنیت شوروی و نقش کا گ ب در سند سازی و توطئه برای اعدام وی 
می باشد. این بخش از خاطرات افسر سازمان امنیت شوروی بسیاری از پرسش های بی پاسخ 
مانده در مورد زندگی قطب زاده و تاریخ انقالب ایران را بیان می کند. والدیمیر کوزیچکین 
در این کتاب با عنوان، درون کا گ ب: زندگی من بعنوان جاسوس شوروی، اسرار زندگی، 
مبارزه و مرگ صادق قطب زاده و ارتباط وی را با س��ازمان امنیت اتحاد جماهیر ش��وروی، 

اینگونه بیان می کند: 

»در پایان ماه نوامبر ۱۹۷۹ میالدی، صادق قطب زاده به عنوان وزیر امور خارجه ایران 
انتخاب شد. قطب زاده برای نخستین بار وقتی در صفحه رسانه های بین المللی ظاهر شد 
که به پاریس رفت تا به تیم خمینی ملحق ش��ود. اما برخی از افراد مرتبط با منافع اتحاد 
جماهیر شوروی بسیار زودتر از این تاریخ، قطب زاده را می شناختند. در سال های نخست 
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دهه ش��صت میالدی، صادق قطب زاده که جوانکی گس��تاخ و پیرو مد روز بود، برای ادامه 
تحصی��ل به ایاالت متحده رفت. خیلی زود تحت تاثیر ایدئول��وژی چپ که آن روزها بین 
جوانان ایرانی که برای ادامه تحصیل به بیرون کشور می رفتند، طرفدار داشت، قرار گرفت. 
در همین دوران قطب زاده توجه س��ازمان اطالعات نظامی  اتحاد جماهیر شوروی، جی آر 
یو، را جلب کرد که برای شکار دانشجویان چپ گرا، طعمه به قالب هایشان زده بودند و به 
ماهیگیری مشغول بودند. جذب قطب زاده برای آنها اصال کار سختی نبود و وی به راحتی 
دعوت به همکاری با این س��ازمان امنیتی شوروی را پذیرفت. وی آمادگی کامل داشت تا 
به شوروی به عنوان سنگر کمونیسم بین الملل کمک کند. مدتی بعد بین قطب زاده و جی 
آر یو، اصطکاک پیش آمد. س��ازمان جی آر یو می خواست تا این مهره جدید پس از پایان 
تحصیالتش در خاک ایاالت متحده آمریکا بماند و همانجا به کار و زندگی مش��غول شود 
و دس��تورات سازمان امنیت ارتش شوروی را دنبال کند.  در این صورت این سازمان برای 
معرفی و نفوذ دادن مامور خود )صادق قطب زاده( به خاک دشمن اصلی اش، ایاالت متحده، 
مش��کلی نداش��ت، چرا که وی همانجا درس خوانده بود، زندگی کرده بود و کار می کرد و 
کمتر کسی به وی مشکوک می شد. اما قطب زاده طرح و برنامه های دیگری در سر داشت.

 او عالقمند بود که به اتحاد جماهیر ش��وروی برود و تحصیالتش را آنجا ادامه بدهد. 
این موضوع باعث شد تا جی آر یو خودش را مقداری عقب بکشد. ماموران سازمان امنیت 
ش��وروی که در ارتباط مس��تقیم با قطب زاده بودند، تالش کردند تا وی را قانع کنند که 
تصمیم ش��تاب زده ای گرفته اس��ت ولی وی مصمم بود خواس��ته خودش را دنبال کند. 
فش��ارهای سازمان امنیت شوروی تا مرحله ای پیش رفت که قطب زاده را تهدید کردند تا 
از تصمیم خودش منصرف شده و اوامر آنها را دنبال کند. این تهدید ها سبب درگیری بین 
قطب زاده و مامور مس��تقیم وی از سازمان امنیت شوروی شد و تا آنجا پیش رفت که وی 
دیگر حاضر به همکاری با روس ها نبود. دوران رومانتیک قطب زاده با کمونیست ها به سر 
آمده بود. پس از آن وی به عنوان یک دانشجوی همیشگی به تحصیل ادامه داد تا زمانی که 
فرصتی پیش آمد تا به تیم خمینی بپیوندد. در نخستین روزهای قطب زاده در مقام وزیر 
امور خارجه ایران، کینه وی علیه اتحاد جماهیر ش��وروی در باالترین شکل ممکن نمایان 
شد. حاال قطب زاده شانس آن را پیدا کرده بود تا عقده حقارتی را که در دوران جوانی بر وی 
تحمیل شده بود، خالی کند. در دورانی که مال ها در ایران انقالبی کمپین بزرگی علیه ایاالت 
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متحده آمریکا به راه انداخته بودند، قطب زاده کمپین خودش را علیه اتحاد جماهیر شوروی 
شروع کرد. در آغاز حمالت دیپلماتیکی نسبت به شوروی به انجام رساند اما وقتی درجه 
احساس��ات و عصبانیتش باالتر رفت، به انتشار بیانیه های جدی علیه شوروی در رسانه ها 
اقدام کرد. در همان روزهای نخس��ت ش��روع به کار، تصمیم گرفت وضعیت تمام ماموران 
و نمایندگان اتحاد جماهیر ش��وروی در ایران را دوباره بررسی کند. قطب زاده می خواست 
بداند برای چه اتحاد جماهیر شوروی تعداد زیادی ملک و امالک در تهران و در ایران دارد 
و از این اماکن چه استفاده ای می کند. چرا شوروی دو کنسولگری جداگانه دارد؟ چرا تعداد 
پرسنل سفارت شوروی در تهران بسیار بیشتر از تعداد پرسنل سفارت ایران در مسکو است؟ 
او کسی بود که مطرح می کرد باید همه این موارد متعادل شوند. مسکو از این درخواست 
تغییرات اصال خوش��ش نمی آمد و گفتگوهای پشت پرده برای رام کردن این مامور سابق 
که حاال به دنبال کینه جویی گذشته بود، آغاز شد. همه این تالش ها نتوانست قطب زاده 
را به زانو در آورد. وزارت امور خارجه ایران، بیانیه های پی در پی درباره دخالت شوروی در 
افغانستان صادر می کرد که تنها اعالم مخالفت با سیاست های اتحاد جماهیر شوروی بود، 
بلکه لحن تهدید آمیز هم داشت و شوروی را به داشتن ارتباط با حزب توده در چهارچوب 
همکاری های تجاری متهم می کرد. در نهایت، در ماه جوالی سال ۱۹۸۰ میالدی )تیرماه 
۱۳۵۹ خورشیدی(، قطب زاده به صراحت درخواست کرد که اتحاد جماهیر شوروی تعداد 
دیپلمات هایش را در س��فارت شوروی در تهران تا سیزده نفر کاهش دهد. از دید شوروی 
این نقض فاحش روابط دوستانه دیپلماتیک بود اما کسی نمی توانست کاری برای حل این 
مش��کل انجام دهد. پس از چانه زنی های فراوان در سفارت ش��وروی بین ماموران وزارت 
امورخارج��ه، افس��ران کا گ ب و مام��وران جی آر یو، تصمیم گرفته ش��د تا این کاهش 
تعداد نفرات بین هر سه مجموعه، یعنی وزارت خارجه، سازمان امنیت شوروی و سازمان 
اطالعات ارتش ش��وروی تقسیم شود. قطب زاده باز هم راضی نشده بود و نتیجه دلخواه را 
از این کاهش تعداد دیپلمات های ش��وروی نگرفته بود. در واقع تعداد زیادی از سمت ها و 
پست های سازمانی در سفارت بودند که عنوان دیپلماتیک نداشتند و بخش عمده کاهش 
نیرو متوجه آنها شده بود. این وضعیت سبب شد تا سازمان امنیت شوروی، کا گ ب، مجبور 
شود ماموران بی خاصیت را که فقط مشغول گذراندن دوره خارج از کشور بودند، به خانه باز 
گرداند. اگر چه این اقدام قطب زاده یک خدمت ناخواسته در حق شوروی بود، اما این رفتار 
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از طرف وزارت خارجه یک کش��ور کوچک همسایه، توهین آمیز و غیر قابل قبول بود. در 
نهایت کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی به سازمان امنیت شوروی، کاگ ب، دستور 
داد تا گام های الزم برای س��رنگونی وزیر امور خارجه جمهوری اس��المی  صادق قطب زاده 
برداشته شود. به طور ناگهانی در آگوست ۱۹۸۰ میالدی، قطب زاده از سمت خود بر کنار 
شد، در حالی که هنوز کا گ ب علیه وی اقدام نکرده بود. قطب زاده از فضای سیاسی ناپدید 
شد، اما مسیری که شروع کرده بود ادامه یافت و در سپتامبر ۱۹۸۰ میالدی، کنسولگری 
شوروی در رشت تعطیل شد. با وجودی که قطب زاده از کار بر کنار شده بود، دستور کمیته 
مرکزی به کا گ ب برای نابودی وی، به قدرت خود باقی بود. دستور، دستور بود و اقدامات 

الزم به انجام رسید. 

برنامه این بود که به مس��ئولین حکومت ایران این خبر برس��د که صادق قطب زاده 
جاسوس سازمان امنیت آمریکا، سی آی ای است. با کمک حزب توده ایران این کار به انجام 
رسید. با توجه به اینکه قطب زاده در ایاالت متحده آمریکا چند سالی را سپری کرده بود، 
کار س��ختی نبود تا به دست اندرکاران حکومت ایران  به دروغ بقبوالنیم که وی جاسوس 
آمریکا اس��ت. در نهایت در ماه آپریل ۱۹۸۲ میالدی، قطب زاده به اتهام توطئه علیه رژیم 
دس��تگیر شد. زمانی که وی در زندان بود، کا گ ب اقدام دیگری علیه وی صورت داد که 
آخرین میخ را بر تابوت وی کوبید. یک سند ساختگی که به نظر برسد نامه به رمز نوشته 
شده از طرف سی آی ای برای مامور این سازمان در تهران می باشد، در مرکز سازمان امنیت 
ش��وروی در ایران تهیه شد. در این سند جعلی از کدهای بسیار ساده ای استفاده شده بود 
که هر کارشناس ساده ای بتواند آن کد ها را رمز گشایی کند. اسم قطب زاده در سند جعلی 
وجود نداشت اما اینگونه توضیح داده شده بود که مامور مخفی و بسیار ارزشمند سازمان 
امنیت آمریکا در ایران، قطب زاده می باشد. این نامه جعلی در بین کاغذ های سفید در یک 
بسته به نسبت بزرگ و چشمگیر گذاشته شد. جعبه زیر یک باجه تلفن در نزدیکی پمپ 
بنزینی در خیابان تابنده در شمال تهران جاسازی شده بود به شکلی که کامال قابل دیده 
شدن بود. یکی از افسران ما در کا گ ب، با سرویس خنثی سازی بمب تماس گرفت و به 
عنوان یک ناشناس به زبان فارسی گزارش داد که شاهد بود فردی مشکوک بسته ای را زیر 
جعبه تلفن جاسازی کرده است. آن روزها احتمال خراب کاری و بمب گزاری در پمپ های 
بنزین زیاد بود. بسته جاسازی شده توسط کا گ ب به سرعت کشف شد. قطب زاده هم در 
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سپتامبر ۱۹۸۲ اعدام شد.«۸۳ 

قطب زاده با حکم محمد محمدی ری شهری، که خود از پرورش یافتگان سازمان امنیت 
شوروی در دانشگاه پاتریس لومومبا در مسکو می باشد، در زندان اوین به اعدام محکوم شد. 
 هاشمی  رفسنجانی در کتاب خاطراتش از سال ۱۳۶۱ خورشیدی با عنوان پس از بحران، 
در بخش مربوط به روز سه شنبه دهم فروردین ماه می نویسد: »آقای ری شهری خبر کشف 
توطئه ای از طرف یکی از چهره های مطرود را با حمایت آمریکا، علیه انقالب و سوء قصد به 
جان امام و سران کشور داد که قرار است با توقیف عوامل آن سرکوب شود. اشاره به توطئه 

براندازی توسط صادق قطب زاده با حمایت مالی آیت اهلل سید کاظم شریعتمداری«۸۴

دیگر اسناد تاریخی، نوشته های کوزیچکین، مامور سابق سازمان امنیت شوروی را در 
مورد زندگی و مرگ صادق قطب زاده کامال تایید می کند. از جمله اینکه کوزیچکین از نقش 
حزب توده در دستگیری قطب زاده پرده برداشت. بعد ها معلوم شد، سرهنگ بیژن کبیری، 
فرمانده یگان کاله سبزها که نقش فرماندهی را در عملیات به دام انداختن قطب زاده ایفا 
کرد، از افسران حزب توده بود. وی در جریان انقالب اسالمی  پادگان کاله سبزها را که از 

صادق قطب زاده و امام موسی صدر، هر دو روابط بسیار نزدیکی با سازمان امنیت شوروی داشتند.
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وفادارترین نیرو ها به ش��اه در کنار گارد جاویدان بودند، بدون درگیری به انقالبیون هدیه 
کرده بود. یک س��ال پس از اعدام قطب زاده، س��رهنگ بیژن کبیری دس��تگیر و به اتهام 
عضویت در ش��بکه مخفی افس��ران حزب توده، در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۶۲ به حکم حجت 
االسالم علی یونسی که معاون محمدی ری شهری در وزارت اطالعات بود، اعدام شد. علی 
یونسی، خود از ماموران تعلیم دیده در کمپ های آموزش نظامی  و عقیدتی زیر نظر سازمان 

امنیت شوروی در لبنان در گروه معروف به گروه محمد منتظری بود.

  بازی پیچیده ش��طرنج روس ها در دوران جنگ سرد از هیچ قاعده اخالقی و انسانی 
تبعیت نکرده است و وفاداری مارکسیست ها را به شعار هدف وسیله را توجیه می کند، نشان 
می دهد. افراد و کشور ها برای آنها تنها مهره های پیاده در صفحه شطرنجی هستند که به 
بازی گرفته می ش��وند و در مواردی تا باالی صفحه س��یاه و سفید شطرنج پیش می روند، 
اما در نهایت همه ش��ان باید قربانی شوند تا یکی از آنها با رسیدن به خانه آخر وزیر بشود. 
مصطفی چمران، صادق قطب زاده، محمد منتظری، بیژن کبیری، حزب توده و بس��یاری 
دیگ��ر از افراد و گروه ها که همگی ارتباط و همکاری نزدیک با س��ازمان امنیت ش��وروی 
داشتند، در خانه آخر این بازی قربانی شدند تا علی خامنه ای، محمد موسوی خوئینی ها و 
محمد محمدی ری شهری وزیر و فیل بازی بشوند. این بازی خونین همچنان بیش از سه 

دهه است که در ایران و دیگر نقاط جهان ادامه دارد و قربانی می گیرد. 

 



 

 

 

فصل دوم
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در تمام سال های پس از پیروزی انقالب اسالمی  در بهمن ۱۳۵۷، همیشه این پرسش 
بزرگ مطرح بوده اس��ت که آیا روحانیون انقالبی به تنهایی می توانس��ته اند بدون حمایت 
ابرقدرت های ش��رق و غرب در اوج تنش های جنگ س��رد، طراح و مجری چنین انقالبی 
باشند. بدون شک پاسخ منفی بود، اما کمپین معروف دیس اینفورمیشن شوروی یا همان 
کمپین دروغ و ش��ایعه، همه نگاه ها را به سوی ایاالت متحده آمریکا و انگلستان به عنوان 
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حامی  روحانیون انقالبی در ایران چرخاند. ش��اید یکی از دالیل عدم توجه کافی به نقش 
ابرقدرت شرق در شکل گیری انقالب هم همین کمپین دروغ بود که توسط سازمان امنیت 
شوروی هدایت می شد. واقعیت این است که روحانیون انقالبی تنها نبودند و برنامه ریزی های 
سازمان امنیت شوروی برای تربیت نسل جدیدی از طلبه های علوم اسالمی که دید مثبتی 
به آرمان های اتحاد جماهیر شوروی داشته باشند، بیست سال پیش از وقوع انقالب اسالمی 
 آغاز ش��ده بود. در سال ۱۳۳۷ خورش��یدی، با تشکیل نخستین حزب سیاسی متعلق به 
روحانیون شیعه در عراق، مرحله اجرایی این طرح کلید خورده بود. در سال ۱۹۶۰ میالدی، 
سازمان امنیت شوروی دانشگاه پاتریس لومومبا را برای تربیت نیروهای وفادار به شوروی از 
دیگر کشور ها تاسیس کرد و در سال ۱۹۶۴ میالدی نخستین گروه از طلبه های شیعه علوم 
دینی از ایران و خاورمیانه به مسکو جهت تحصیل در دانشگاه پاتریس لومومبا اعزام شدند. 
س��ید علی خامنه ای و سید محمد موسوی خوئینی ها از نخستین فارغ التحصیالن ایرانی 
این دانشگاه بودند. در این فصل با تعدادی از فارغ التحصیالن ایرانی دانشگاه سازمان امنیت 

شوروی که در تثبیت انقالب اسالمی  نقش داشته اند، آشنا می شویم.

 

تمام مردان کا گ ب در ایران: 
محافظه کاران، اصالح طلبان و نئو محافظه کاران

در فوریه س��ال ۲۰۱۲ میالدی، یک ویدیوی س��ه دقیقه ای خبری از ش��بکه دولتی 
تلویزیون روس��یه انگیزه آغاز پژوهشی بود که به نگارش کتاب رفیق آیت اهلل منجر شد.۱ 
همان سال تیمی  از استادان دانشگاه امنیت ملی و سیاست خارجی واشینگتن و دانشگاه 
ایالتی تگزاس جهت تهیه مدارکی در مورد فارغ التحصیالن ایرانی دانشگاه پاتریس لومومبا 
راهی مس��کو شدند. حتی تصور اینکه از امنیتی ترین دانشگاه جهان که متعلق به سازمان 
امنیت شوروی بوده است بتوان سندی به دست آورد، غیر ممکن به نظر می رسید، اما این 
تیم تحقیقاتی با دست پر بازگشتند. آنها موفق شدند مقدار زیادی اسناد و مدارک دست 
اول از آرشیو این دانشگاه رمزآلود به دست آورند که برای نخستین بار در این کتاب منتشر 
می ش��ود. یکی از با ارزش ترین س��ند های به دس��ت آمده از این دانشگاه فهرستی از فارغ 
التحصیالن ایرانی دانشگاه پاتریس لومومبا از آغاز به کار آن در فوریه ۱۹۶۰ میالدی تا به 
امروز می باشد. وجود اسامی  برخی چهره های ایرانی شناخته شده در این فهرست شگفت 
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آور بود، از جمله س��ید علی خامنه ای رهبر و ولی فقیه جمهوری اسالمی، محمد موسوی 
خوئینی ها دبیر کل مجمع روحانیون مبارز و رهبر اصالح طلبان حکومتی، محمد درونپرور 
یا همان محمد ری شهری نخستین وزیر اطالعات، محمد علی نظران ریاست دفتر عمومی 
 حفاظت اطالعات فرماندهی کل قوا، زرتش��ت اعتمادزاده فرزند به آذین، کامران دانش��جو 
رئیس س��تاد انتخابات وزارت کش��ور در خرداد ۱۳۸۸ خورشیدی و وزیر علوم کابینه دوم 
احمدی نژاد، محمود مالباشی معاون امور آموزشی وزارت علوم و ارسالن قربانی معاون امور 

بین الملل وزارت علوم در کابینه دوم احمدی نژاد و بسیاری افراد سر شناس دیگر.۲

اینک��ه گروه��ی از مس��ئولین عالی رتبه حکومت��ی در جمهوری اس��المی،  همگی 
فارغ التحصیل دانشگاه پاتریس لومومبا باشند، چندان نباید حیرت انگیز باشد. ماجرا وقتی 

فهرست فارغ التحصیالن ایرانی سرشناس در دانشگاه پاتریس لومومبا از سال ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۱ میالدی
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حیرت انگیز می ش��ود که از زبان بسیاری از افس��ران ارشد سازمان امنیت اتحاد جماهیر 
شوروی که به غرب پناهنده شدند، در خاطرات، کتاب ها و مقاالتشان آمده باشد که دانشگاه 
پاتریس لومومبا ارگان رسمی  تربیت کادر و پرورش جاسوس برای اتحاد جماهیر شوروی 
بوده است. مدیران و پرسنل اداری این دانشگاه نیز کادر سازمانی کا گ ب بوده اند و تمام 
دانش��جویان خارجی که اجازه تحصیل در این دانش��گاه را می یافتند، پس از بازگشت به 

کشورشان به نوعی رابط و همکار سازمان امنیت شوروی بوده اند.۳

  تحلیل داده های به دست آمده از دانشگاه پاتریس لومومبا تصویری ترسناک از امروز 
و آینده ایران و خاورمیانه را نمایان می کند که برای درک بهتر موضوع باید ابتدا نگاهی به 
بافت و الیه های قدرت در جمهوری اسالمی  ایران بیاندازیم. در فضای سیاسی امروز ایران، 
سه جریان قدرتمند وابسته به حاکمیت جمهوری اسالمی در رقابتی تنگاتنگ برای تصاحب 
قدرت هس��تند و پاندول وار این قدرت در دس��ت آنها جا به جا می ش��ود. جریان نخست، 
وفاداران به س��ید علی خامنه ای یا همان محافظه کاران حکومتی هستند. دومین جریان، 
اصالح طلبان حکومتی  هستند که محمد موسوی خوئینی ها آنها را هدایت می کند. جریان 
سوم نیز که در یک دهه گذشته رشد چشمگیری داشته است، محافظه کاران جدید هستند 
که طرفداران محمود احمدی نژاد و سیاست های وی می باشند. فهرست فارغ التحصیالن 
ایرانی دانشگاه پاتریس لومومبا یا بهتر است بگوییم ماموران مستقیم سازمان امنیت شوروی 
س��ابق و فدراسیون روسیه فعلی در ایران، نشان می دهد که رهبران و گردانندگان هر سه 
جریان قدرتمند در درون حکومت جمهوری اسالمی که به ظاهر با یکدیگر درگیر به نظیر 
می رس��ند، وابسته به س��ازمان امنیت شوروی هستند و از مسکو هدایت می شوند. صفحه 
ش��طرنج روسی در ایران به گونه ای چیده شده است که اگر تغییر رژیم صورت نگیرد، هر 
تغییر دیگری کامال با منافع ش��وروی س��ابق و روسیه فعلی هماهنگ خواهد بود و تحت 
کنترل مس��کو می باش��د. اگر چه روس ها به نظر همه تخم مرغ هایش��ان را در یک سبد 
نگذاشته اند، اما جالب اینجاست که در همه سبد هایی که امکان برنده شدن و به هر قیمتی 

تکیه زدن بر روی صندلی قدرت، وجود داشته است، تخم مرغ روسی دیده می شود.
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محافظه کاران، اصالح طلبان و نئو محافظه کاران در ایران
 ساختار سیاسی رژیم جمهوری اسالمی  که در نگاه اول بسیار پیچیده به نظر می رسد، 
اتفاقا بس��یار ساده، کودکانه و ابتدایی تعریف شده است. بر اساس قانون اساسی جمهوری 
اسالمی که یک کپی برداری ناشیانه از قانون اساسی فرانسه می باشد و بیشتر به یک طنز تلخ 
شبیه است تا یک قانون اساسی، سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه دیده می شود که گویا قرار 
است در روندی دموکراتیک توسط مردم انتخاب شوند. اما این دموکراسی ویژه که اختراع 
سران جمهوری اسالمی  می باشد، به آنچه در دنیا به عنوان دموکراسی تعریف شده است، 
هیچ شباهتی ندارد. بهترین تعریف را از این دموکراسی ویژه، مهدی  هاشمی  رفسنجانی، 
فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگوی خصوصی 
با بیژن فرهودی در لندن عنوان کرد. وقتی خبرنگار از وی در مورد درگیری های بین سران 
جمهوری اسالمی  پرسید که آیا واقعی هستند یا فقط یک جنگ زرگری و ساختگی برای 

بازار گرمی، مهدی  هاشمی  پاسخ داد:
 »همین دعواها جمهوری اسالمی  را نگهداشته. این دعواها منجر به ثبات این حکومت 
شده چون مردم این دعواها را دموکراسی می بینند. جنگ زرگری نیست واقعا دعواست. 
البته این دعواها در میان خودشونه، داخل حکومت خودمون دموکراسیه! اینا در میان 
خودش��ون دموکراسی دارن ولی خارج از نخبگان، سیستم دیکتاتوری است. خامنه ای 
این گونه دعواها رو تشویق هم میکنه. همه نخبگان میدونن که تا کجا باید پیش بروند. 
یعن��ی اصولی را پذیرفت��ن. دوره قبل ۴۰ میلیون نفر اوم��دن رای دادن، قبل اون ۳۰ 
میلیون اومدن به آقای خاتمی  رای دادن. این انتخابات ها جمهوری اسالمی  را سر پا نگه 
داشته. اما در انتخابات قبلی آقای موسوی اصول را رد کرد.  حتی بابام هم اصول را رد 
کرد و دعوایی که شد مشروعیت را زیر سوال برد. اینا با ما خیلی بدن چون میگن شما 
از بازی خارج شدید. ما میگیم شما از بازی خارج شدید چون انتخابات باید سالم باشه 

در میان خودمون!«۴

 با نگاهی گذرا به تاریخچه جریانات سیاس��ی پس از انقالب ۱۳۵۷خورش��یدی، در 
می یابیم که مهدی  هاش��می دقیقاً درس��ت می گوید. گروهی کوچک که در تمام سه دهه 
گذشته قدرت را در ایران تصاحب کرده اند، در بین خودشان به توافق رسیده اند که تنها در 
حلقه کوچک خودی هایشان دموکراسی را رعایت کنند. یعنی تنها افراد متعلق به همین 
حلقه می توانند کاندیدای انتخابات مختلف باش��ند و افراد بیرون این حلقه به هیچ عنوان 
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حق کاندیدا شدن ندارند و فقط می توانند رای بدهند. در روزهای نخست پس از انقالب ۵۷ 
در ایران، گروه ها و دسته جات بسیاری فعال بودند. در جریان تسویه حساب های خونین در 
فاصله سال های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰ خورشیدی، بسیاری از افراد و گروه هایی که بیشترین سهم 
را در برپایی انقالب داشتند، با ترور، تبعید، زندان و اعدام از صحنه سیاسی حذف شدند. در 
نهایت گروه کوچکی که کمترین سهم را در انقالب داشتند، میراث خوار آن شدند. حلقه 
نخبگان خودی که مهدی هاشمی  به آنها اشاره می کند، شامل همان سه جریان سیاسی که 
امروز در ایران قدرت بین آنها دست به دست می شود، یعنی محافظه کاران، اصالح طلبان 
و تندرو ها یا همان محافظه کاران جدید، همگی در سال های نخست انقالب به همان دسته 
کوچک تعلق داشتند و در حذف رقبا با یکدیگر همکاری می کردند. پس از تابستان خونین 
۱۳۶۰، دیگر هیچ جریان سیاسی خارج از این حلقه کوچک امکان فعالیت سیاسی برای 

دستیابی به قدرت نداشت.

 این همکاری تا زمانی که خمینی در قید حیات بود، ادامه داش��ت اما پس از وی با 
انتخاب خامنه ای به عنوان جانشین خمینی و سپس نشستن  هاشمی  رفسنجانی بر مسند 
ریاست جمهوری، در مرداد ۱۳۶۸ خورشیدی، قهر سیاسی گروهی از انقالبیون آغاز شد. 
خامنه ای در تقسیم قدرت پس از خمینی نتوانست این افراد را راضی کند و زمینه ای برای 
یک انش��عاب بزرگ در گروه خودی های انقالبی بوجود آمد.  هاشمی رفس��نجانی در کتاب 
خاطرات خود از س��ال ۱۳۶۸ به قهر سیاس��ی موس��وی خوئینی ها از خامنه ای در سی ام 
مرداد آن س��ال و همچنین قهر سیاسی میرحسین موس��وی از خامنه ای در ۱۲ شهریور 
همان سال اشاره می کند.۵ بی تردید این حوادث را می توان نقطه عطف در ایجاد شکاف و 
انش��عاب در این گروه کوچک خودی ها یاد کرد، که طی آن طرفداران موسوی خوئینی ها 
که بعد ها اصالح طلبان نام گرفتند، راه خودش��ان را از وفاداران بی چون و چرای خامنه ای 
یا همان محافظه کاران جدا کردند. ناگفته نماند که زمزمه این انشعاب در فروردین ۱۳۶۷ 
خورش��یدی در آس��تانه برگزاری انتخابات مجلس سوم زده ش��د. آن زمان اختالفات بین 
خامنه ای به عنوان رئیس جمهور و میرحس��ین موس��وی در مقام نخست وزیر در نتیجه 
دخالت های فراوان خامنه ای در کار اجرایی دولت، باال گرفته بود و همین امر سبب جدایی 
افرادی چون موسوی خوئینی ها، مهدی کروبی و محمد خاتمی  از جامعه روحانیت مبارز و 

تشکیل انشعاب مجمع روحانیون مبارز شد.
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 در آغاز دور دوم ریاست جمهوری  هاشمی رفسنجانی در تابستان ۱۳۷۲، این شکاف با 
مجموعه حوادث دنباله داری بیش از پیش نمایان شد و در دوم خرداد ۱۳۷۶ خورشیدی، 
شکس��تی بزرگ و تحقیر آمیز برای خامنه ای و یارانش رقم زد و س��ید محمد خاتمی که 
همیشه دنباله رو موسوی خوئینی ها بود، به ریاست جمهوری رسید. در پایان هشت سال 
ریاست جمهوری خاتمی، احمدی نژاد با حمایت همه جانبه خامنه ای و محافظه کاران، بر 
صندلی ریاست جمهوری که به هیچ عنوان اندازه آن نبود، تکیه زد. این رقابت بین اصالح 
طلبان و محافظه کاران ادامه داشت تا خرداد ۱۳۸۸ خورشیدی که احمدی نژاد برای دور 
دوم ریاس��ت جمهوری اش خیز برداشته بود. این بار اما، کارنامه بسیار بد و جنجالی چهار 
ساله اول وی، سبب شده بود تا محافظه کاران در حمایت از وی تردید کنند و به این شکل 
دومین انشعاب در همان گروه کوچک نخبگان خودی که مهدی  هاشمی  به آن اشاره کرده 
بود، پیش آمد. تندروهای طرفدار والیت که می توانیم آنها را محافظه کاران جدید بخوانیم، 
راهشان را از محافظه کاران سنتی جدا کردند، اما همچنان در ظاهر خامنه ای را به عنوان 
فصل الخطاب اقداماتشان قبول داشتند. پس از پایان هشت سال ریاست جمهوری احمدی 
نژاد که مشروعیت داخلی و بین المللی رژیم جمهوری اسالمی  به پایین ترین سطح ممکن 
رسیده بود، دوباره اصالح طلبان سوار بر موج قدرتمند اعتراضی جنبش سبز مردم ایران که 
پس از انتخابات ۱۳۸۸ به وجود آمده بود، با مهره ای که هم رنگ اصالح طلبی داشت و هم 
رنگ محافظه کاری، یعنی حسن روحانی، به صحنه آمدند.  در ادامه به تفکیک، سابقه این 

سه جریان تاثیر گذار حکومتی در ارتباط با روس ها را مورد بررسی قرار می دهیم. 

 

دسته نخست: محافظه کاران حکومتی به رهبری سید علی خامنه ای
در مرداد ماه ۱۳۳۲ خورشیدی، تالش حزب توده که ارگان رسمی  حزب کمونیست 
شوروی در ایران به حساب می آمد، برای سرنگونی شاه شکست خورد. پس از آن سازمان 
امنیت اتحاد جماهیر شوروی در برنامه ای گسترده ده ها طلبه علوم اسالمی  را برای گذراندن 

دوره های نظامی-عقیدتی به مراکز آموزشی زیر نظر این سازمان، دعوت کرد. 

یکی از این مراکز، دانشگاه پاتریس لومومبا در مسکو بود. سید علی خامنه ای و سید 
محمد موسوی خوئینی ها از نخستین گروه از طلبه هایی بودند که از ایران به این مرکز دعوت 
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شدند تا زیر نظر کارشناس��ان سازمان امنیت شوروی روش های موثر مبارزه را بیاموزند و 
برای ایجاد یک انقالب ایدئولوژیک و سرنگونی حکومت شاه که متحد آمریکا در منطقه بود، 
آماده شوند. اسناد به دست آمده از دانشگاه پاتریس لومومبا حضور خامنه ای در این مرکز را 
تایید می کند، اما با توجه به مبهم و نامفهوم بودن بخش های مربوط به زندگینامه خامنه ای 
در تاریخ نگاری های رس��می  جمهوری اس��المی  در دهه چهل خورشیدی، تردید هایی در 
خصوص حضور وی در این دانشگاه ایجاد شده بود. با کنار هم گذاشتن اسناد طبقه بندی 
شده این دانشگاه و همچنین رمز گشایی از بخش های مبهم خاطرات رسمی  خامنه ای، با 
ضریب خطای بس��یار پایین، زمان دقیق خروج خامنه ای از ایران و نحوه انتخاب وی برای 
گذراندن دوره های آموزشی ویژه در این مرکز، به دست می آید. در فهرست فارغ التحصیالن 
ایرانی دانشگاه پاتریس لومومبا، نام سید علی خامنه ای دیده نمی شود، اما شخصی به نام 
س��ید ضیاالدین حسینی که در فاصله سال های ۱۹۶۴ تا ۱۹۶۸ میالدی برابر با ۱۳۴۳ تا 
۱۳۴۷ خورشیدی، در این مرکز تحصیل می کرده است، دیده می شود. کشف نام مستعار 

سید علی خامنه ای در دهه شصت میالدی از نام مستعار سید ضیا الدین حسینی در دانشگاه پاتریس لومومبا استفاده می کرد
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دوران نوجوانی و جوانی خامنه ای کار چندان سختی نبود. وی در سال ۱۳۳۵ خورشیدی، 
در سن هفده سالگی به یکی از دوستانش به نام  هادی خسرو شاهی عکسی از خودش را 
هدیه کرد که در حاش��یه آن دست نوش��ته ای با امضای وی دیده می شود: »هو العزیز، این 
عکس نا قابل را به رفیق مکرم و برادر معظم جناب آقای سید هادی خسروشاهی تقدیم می نمایم 

تا از خاطر عاطر محو نشوم. احقر ضیاءالدین حسینی خامنه ای«۶

 جالب اینجاس��ت که در تمام شرح حال نویسی های حکومتی از سید علی خامنه ای 
بخش مربوط به دس��ت نوش��ته و امضای خامنه ای از این تصویر بریده شده بود. گویا وی 
نمی خواست نام مستعار دوران رمز آلود زندگی اش برمال شود. اما پنجاه و چهار سال بعد، 
در آذرماه ۱۳۸۹ خورشیدی، سید هادی خسرو شاهی که حاال حجت االسالم والمسلمین 
سید هادی خسرو ش��اهی نامیده می شود، در جریان مصاحبه ای با مجله پاسدار اسالم در 
مورد خاطرات دوران نوجوانی اش با سید علی خامنه ای، تصویر کامل را در اختیار این نشریه 
گذاشت که برای نخستین بار در شماره ۳۴۸ این نشریه به چاپ رسید. انتشار این تصویر به 
همراه دست خط و امضای خامنه ای که از نام ضیاالدین حسینی استفاده کرده بود، کمک 

بزرگی برای رمزگشایی از حضور وی در دانشگاه پاتریس لومومبا بود. 

 

سید علی خامنه ای کیست؟
سید علی حسینی خامنه ای فرزند سید جواد در ۲۴ تیرماه ۱۳۱۸ خورشیدی به دنیا 
آمد. پدر و مادر س��ید علی هر دو غیر ایرانی هس��تند و در نجف از شهرهای جنوبی عراق 
که پایتخت دنیای تش��یع می باشد، متولد شدند. پدرش س��ید جواد خامنه ای در ۱۲۷۴ 
خورش��یدی در نجف به دنیا آمد. پس از انقالب مش��روطه در ایران، خانواده سید جواد از 
عراق به شمال غرب ایران مهاجرت کردند و در خامنه که کوچک ترین شهر از توابع شبستر 
در استان آذربایجان غربی است، ساکن شدند. شهر کوچک خامنه در ۷۲ کیلومتری شمال 
غرب تبریز قرار دارد و جمعیت آن هیچگاه تا به امروز بیشتر از پنج هزار نفر نبوده است. در 
واقع شهر خامنه با افت شدید جمعیت نیز مواجه بوده است. در ۱۳۳۵ خورشیدی جمعیت 
این ش��هر ۴۸۰۰ نفر اعالم ش��ده بود در حالی که در آخرین سرشماری عمومی  نفوس و 
مسکن که پنجاه سال پس از آن انجام شد، جمعیت خامنه به ۲۷۵۰ نفر کاهش یافته بود.۷ 
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سید جواد خامنه ای مدتی بعد به نجف بازگشت تا تحصیالتش را در حوزه علمیه آن شهر 
به پایان برساند و پس از آن دوباره به خامنه بازگشت. حاصل ازدواج نخست وی سه دختر 
بود. پس از مرگ همسر نخست، به مشهد رفت و در آنجا با دختر آیت اهلل  هاشم میردامادی 
نجف آب��ادی، به نام خدیجه میردامادی ازدواج کرد. خدیجه میردامادی مادر س��ید علی 
خامنه ای، نیز همانند پدر وی در عراق به دنیا آمد و سپس به همراه خانواده راهی ایران شد. 
سید جواد خامنه ای و خدیجه میردامادی صاحب پنج فرزند به نام های سید محمد، سید 
علی، بدرالسادات، سید هادی و سید محمد حسن شدند. سید جواد، پدر سید علی خامنه ای 
در مشهد امام جماعت مسجد آذربایجانی ها شد و آموزش ابتدایی فرزندانش را خودش به 
صورت مکتب خانه ای در منزل به عهده گرفت. آنچه بیش از هر چیز در مطالعه زندگی نامه 
خامنه ای به چشم می خورد، بی اعتمادی و نگرانی پدرش نسبت به رفتار، تصمیم گیری ها 

و آینده فرزند دومش سید علی است. 

 

سفر به نجف برای تشکیل حزب الدعوه اسالمی  عراق
بر خالف پسر ارشد خانواده سید محمد خامنه ای که در ماجراهای ملی شدن صنعت 
نفت فعال بود و در مدرسه علمیه حجتیه و حوزه علمیه قم تحصیالت مقدماتی دینی را 
پشت سر گذاشته بود، سید علی خامنه ای چندان موفق به نظر نمی رسید و نتوانسته بود 
اعتماد پدر را جلب کند. در موارد متعدد در زندگینامه وی مخالفت پدرش با انجام کارهای 
مختلف دیده می ش��ود. وقتی در هجده سالگی در ۱۳۳۶ خورشیدی، به همراه خانواده به 
نجف س��فر کردند، تا در گرد هم آیی بزرگ علمای ش��یعه جهت تشکیل نخستین حزب 
سیاسی شیعیان شرکت کنند، سید علی از پدرش خواست تا اجازه دهد وی در حوزه علمیه 

نجف بماند، اما با پاسخ منفی پدر مواجه شد و به مشهد بازگشت.۸

عشق و عالقه خامنه ای به انقالب بولشویکی روسیه و ژوزف استالین
 عالقه خامنه ای به اتحاد جماهیر شوروی و به خصوص شباهت های رفتاری با ژوزف 
استالین، دیکتاتور سابق اتحاد جماهیر شوروی بسیار ریشه دارتر از عالقه به کشیدن پیپ 
در هر دوی آنها می باشد. خامنه ای به دفعات در دیدار با طرفدارانش نتوانست این عشق و 
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عالقه خود به سرزمین شورا ها و تاریخ این سرزمین را پنهان کند. فروردین ۱۳۸۹ در دیدار 
با اعضای دفتر ادبیات و هنر انقالب حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی ، خامنه ای کتاب 
رمان »ُدن آرام« را به عنوان یکی از بهترین رمان های دنیا معرفی می کند.۹ همچنین بارها 
رمان »گذر از رنجها« نوشته الکسی تولستوی را بعنوان یکی از بهترین رمان های دنیا نام 
برده است و از همه طرفدارانش خواسته است که این رمان ها را بخوانند.۱۰ وی در دیدار با 

مسووالن کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سال ۱۳۷۶ می گوید:
 »من بارها مثال قصه های انقالب اکتبر را گفته ام. یکی کتاب »گذر از رنجها«ی الکسی 
تولستوی است که فوق العاده است، اینها داستانهای انقالبی است.« خامنه ای همچنین 
می گوی��د: »گمان می کنم که هیچ تاریخی از انقالب اکتبر ش��وروی نمی تواند گویایِی 
آن رمان هایی را که در باب این تاریخ نوشته شده، داشته باشد. اگر شما این رمان ها را 
خوانده باشید، می فهمید چه می گویم. مثالً رمان »ُدن آرام« را در نظر بگیرید. این رمان، 
یکی از رمان های تبلیغاتی مارکسیست ها در دوران اختناق رژیم شاه بود. این کتاب با 
اینکه رمان بود، اما به عنوان تبلیغ آن را به همدیگر می دادند و مطالعه می کردند!  اینها 
به قدری خوب نوشتند و انقالب را خوب تصویر کردند که شما در این کتاب ها می توانید 

ابعاد این انقالب به آن عظمت را پیدا کنید.« 

خامن��ه ای در تعریف و تمجی��د از این کتاب ناخودآگاه ماهیت دیدگاه قلبی اش را در 
مورد انقالب اکتبر روسیه در ۱۹۱۷ میالدی که به روی کار آمدن لنین و استالین و تشکیل 
اتحاد جماهیر شوروی انجامید بیان کرده است و آن انقالب مارکسیستی را انقالبی عظیم 

و پر شکوه معرفی می کند. در ادامه تصریح می کند: 
»کتاب دن آرام یکی از بهترین رمان های دنیاست. البته جلد اولش بهتر است. این را من 
قبل از انقالب خواندم. چرا من آخوند در یک کشور اسالمی کتاب دن آرام را می خوانم؟ 
اگر جاذبه نداشته باشد، اگر این کتاب الیق خواندن نباشد، یک نفر مثل من نمی رود آن 
را بخواند. اهمیت دُن آرام نوشته شولوخف، به خاطر این است که چفت و بند داستانی 

اینها خیلی محکم است، یعنی همه جای این داستان صحیح پیش آمده است.«۱۱

 کتاب رمان »ُدن آرام« که خط اصلی قصه اش عاشقانه است، نمونه ای بارز از ادبیات 
رئالیس��م سوسیالیستی، در اتحاد جماهیر شوروی، ش��وروی سابق بود. این داستان که با 
روایتی بسیار گیرا از برپایی سرزمین شوراها آغاز می شود، سال های پس از جنگ جهانی 
اول، انقالب اکتبر و جنگ داخلی پنج ساله ای که میان روس های سرخ یا همان انقالبیون 
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بولش��ویک و ضدانقالبیون سفید یا طرفداران بازگشت به امپراتوری روسیه در گرفت و در 
نهایت به پیروزی بولش��ویک ها انجامید را در ذه��ن خواننده تصویر می کند. نگارش »ُدن 
آرام« بیش از چهارده س��ال برای نویس��نده اش زمان برد اما در نهایت سود سرشاری برای 
وی به همراه آورد. ژوزف استالین، رهبر وقت شوروی از آن بسیار تمجید کرد و میخاییل 
شولوخوف، نویسنده این رمان تا عضویت در شورای مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی 

پیش رفت. 

شاید برای طرفداران والیتمدار خامنه ای باور پذیر نباشد، اما واقعیت این است که این 
هر دو رمان مورد عالقه خامنه ای یعنی »ُدن آرام، نوشته میخائیل شولوخوف« و »گذر از 
رنجها، نوشته  الکسی نیکوالیویچ تولستوی« برای نویسندگان شان عالی ترین نشان افتخار 
در اتحاد جماهیر ش��وروی، یعنی جایزه دولتی اس��تالین را به ارمغان آوردند. ش��ولوخوف 
در س��ال ۱۹۴۱ میالدی و تولس��توی در س��ال ۱۹۴۳ میالدی این جایزه را با افتخار از 
دس��تان ژوزف استالین دریافت کردند.۱۲ هر دو رمان بخشی از تبلیغات گسترده حکومت 

عالقه خامنه ای به پیپ کشیدن به سبک استالین و دیگر نشانه های الگو برداری وی از رهبر اتحاد جماهیر شوروی
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دیکتاتوری اس��تالین برای مش��روعیت دادن به انقالب اکتبر و حوادث پس از آن است تا 
جنایت ها و خونریزی های بولشویک های انقالبی را در پس روابط عاشقانه قهرمانان داستان 
پنهان کند. هلن راپاپورت در کتاب زندگینامه ژوزف استالین که در ژانویه ۱۹۹۹ میالدی 
منتشر شد، عنوان می کند که در دورانی که حکومت ترور و سانسور گسترده وی همه جا 
را فرا گرفته بود، چگونه ستایش و تایید شخصی استالین از رمان دن آرام نوشته میشائیل 
شولوخوف همه را غافلگیر کرد.۱۳ حاال اگر به دورانی که خامنه ای رییس جمهور و پس از 
آن رهبر جمهوری اسالمی  ایران است نگاهی بیاندازیم همان سایه ترور، وحشت و سانسور 
را می بینیم. در همین دورانی که همه مقاالت، اشعار و کتاب ها در راهروهای سانسور رژیم 
خامنه ای برای سال ها در صف انتظار می مانند، خامنه ای بارها و بارها رمان های عاشقانه ای 
را که در خدمت تبلیغ و تکریم انقالب اکتبر در روسیه و تولد اتحاد جماهیر شوروی است، 
می ستاید و از طرفدارانش که بسیجیان معتقد به تعالیم اسالمی  و خداباور هستند و هیچ 
انعطافی در برخورد با خدا ناباوران یا به تعبیر آنان کافران ندارند، می خواهد تا این کتاب ها 

را بخوانند که در مدح حکومت خدا ناباوران مشهور است! این تشویق، حیرت انگیز است.

  

سفر رمز آلود خامنه ای به شوروی 
اما ماجرای عالقه س��ید علی خامنه ای به انقالب اکتبر روسیه چه بوده است، از کجا 
سرچش��مه می گیرد و چه تاثیری در آینده زندگی سیاسی وی گذاشته است؟ سید علی 
خامنه ای در س��ال ۱۳۳۶خورشیدی در سن هجده سالگی از مشهد برای زیارت »عتبات 
عالیات« به همراه خانواده راهی شهر نجف در عراق می شود. پدر و مادر وی هر دو از اهالی 
این شهر بوده اند. پدرش متولد نجف بود و با این شهر آشنایی کامل داشت. تالش خامنه ای 
برای تحصیل علوم دینی در حوزه علمیه ش��هر نجف با مخالفت پدرش مواجه می شود.۱۴ 
در آن دوران ش��هر های ش��یعه نش��ین نجف و کربال در عراق عرصه تاخت و تاز ماموران 
س��ازمان امنیت شوروی بود. س��ازمان امنیت ش��وروی با عنوان جدید کا گ ب در سال 
۱۹۵۴ میالدی برابر با ۱۳۳۳ خورشیدی تجدید سازمان شده بود. این دوران چند ویژگی 
خاص داش��ت. نخس��ت اینکه دوران حکومت ترور و وحشت استالین با مرگ وی به پایان 
رسیده بود و یکی از بزرگ ترین منتقدین سیاست های استالین، خورشچف، سکان هدایت 
اتحاد جماهیر شوروی را به دست گرفته بود. تنها یک سال پیش از آغاز به کار کا گ ب، 
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استراتژی حمایت از احزاب کمونیستی در ایران که یکی از کلیدی ترین مناطق برای اتحاد 
جماهیر شوروی بود، شکست خورد. حزب توده نتوانست کودتای مورد نظر شوروی برای 
سرنگونی حکومت شاه را در مرداد ۱۳۳۲ خورشیدی، با موفقیت به اتمام برساند و نیاز به 
تغییر پایه ای در سیاست گذاری های برون مرزی شوروی احساس می شد. در همین راستا 
سازمان امنیت شوروی تصمیم گرفت تا به روحانیون و طلبه های علوم اسالمی  نزدیک شود. 
دیری نپایید که ماموران س��ازمان امنیت شوروی دریافتند، نفوذ در حلقه روحانیون سنی 
کاری بسیار دشوار است و در برابر نفوذ و یار گیری در بین روحانیون شیعه بسیار ساده تر از 
آنست که تصور می کردند.   شبکه روحانیون شیعه از سراسر منطقه خاور میانه برای ایجاد 
بزرگ ترین حزب شیعه به نجف و کربال فرا خوانده شدند. بیستم مهر ۱۳۳۶ خورشیدی، 
برابر با دوازدهم اکتبر ۱۹۵۷ میالدی، با مشاوره و هدایت افسران سازمان امنیت شوروی، 
کا گ ب، متشکل از روحانیون سرشناس شیعه در نجف و کربال تاسیس شد. سید مهدی 
حکیم، سید محمد حسن فضل اهلل و سید محمدباقر صدر از موسسین این حزب بودند.۱۵ 
سید جواد خامنه ای پدر سید علی نیز از مشهد به همراه خانواده و پسرانش راهی نجف شد 
تا در این گردهمایی بزرگ سیاسی شیعیان حاضر شود. حزب الدعوه با حزب سوسیالیست 
عراق نیز همکاری داش��ت. اکثریت مردم عراق که مس��لمان بودند، حزب کمونیست را به 
عنوان جریانی که بی خدایی و کفر را ترویج می کرد، منفور می دانس��تند و سازمان امنیت 
شوروی با قطع امید از  حزب کمونیست، به حمایت از حزب سوسیالیست و احزابی چون 
حزب الدعوه اس��المی  پرداخت. از جمله فعالیت های حزب الدعوه اسالمی  عراق، تشکیل 
هسته های تروریستی در ایران و دیگر کشور های منطقه بود. برای نمونه، سید محمد کاظم 
بجنوردی که در شانزده سالگی عضو حزب الدعوه اسالمی  شد، در ۱۳۳۹ خورشیدی برابر 
ب��ا ۱۹۶۰میالدی، برای نخس��تین بار جهت انجام ماموریت حزبی ب��ه ایران رفت و در قم 
مستقر شد. در ۱۳۴۱ خورشیدی، در حالی که تنها بیست سال داشت، گروهی از جوانان 
ش��یعه و اوباش مناطق حاش��یه شهر را دور هم جمع کرد و نام این مجموعه را حزب ملل 
اسالمی گذاشت. این گروه تروریستی خیلی زود لو رفت و با دستگیری اعضای آن در ۱۳۴۴ 
از هم پاشید. سیزده سال بعد اعضای همین گروه منحله تروریستی، پس از پیروزی انقالب 
اسالمی  در ایران در بهمن ۱۳۵۷ خورشیدی، هسته اولیه سپاه پاسداران انقالب اسالمی  را 
شکل دادند و همگی عضو شورای فرماندهی آن شدند. به این شکل می توان ریشه تشکیل 
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س��پاه پاسداران انقالب اس��المی  در ایران را در حزب الدعوه اسالمی عراق دانست. از دیگر 
اقدامات حزب الدعوه اسالمی  عراق انتخاب طلبه های جوان علوم اسالمی  برای معرفی آنها 

به دانشگاه پاتریس لومومبا در مسکو بود که توسط کا گ ب اداره می شد. 

س��ید علی خامنه ای پس از بازگش��ت از نجف، تحت نظر برادرش به حوزه علمیه قم 
می رود و در سال های ۱۳۳۷ تا ۱۳۴۲خورشیدی در آنجا به تحصیل علوم دینی می پردازد. 
در همی��ن دوره حوادث و تح��والت اعتراضی روحانیون در ح��وزه علمیه قم علیه الیحه 
انجمن های ایالتی و والیتی را که در سال های ۱۳۴۱ و ۱۳۴۲ خورشیدی، تجربه می کند.۱۵ 
اعتراض اصلی روحانیون به این الیحه، اعطای حق رای به زنان بود که حوزه علمیه قم به 
ش��دت با آن مخالفت می کرد و به هیچ عنوان حاض��ر به پذیرش آن نبود و حتی رهبران 
روحانی آش��کارا دادن حق رای به زنان را ترویج فحشا قلمداد می کردند. نخستین حضور 
رسمی  روح اهلل موسوی خمینی که ۲۵ سال پس از آن انقالب اسالمی  ایران را رهبری کرد، 
در پانزده خرداد ۱۳۴۲ خورشیدی در ماجرای اعتراض به همین الیحه بود که به دستگیری 
و تبعید وی به ترکیه در ۱۳۴۳ انجامید. ۱۶ اما سید علی خامنه ای در این سال ها طلبه ای 
جوان و بی تجربه بود که در هیچ کجای محاسبات سیاسی و اجتماعی در حوزه علمیه قم 

تنها تصویر منتصب به سید علی خامنه ای در میان صد ها طلبه دیگر در اطراف روح اهلل خمینی در ۱۳۴۲ خورشیدی 
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و در نگاه نیروهای امنیتی حکومت ش��اه به حساب نمی آمد. پس از تبعید خمینی فضای 
سنگینی از وحشت و سکوت بر حوزه علمیه قم حاکم شده بود. سید علی خامنه ای از طرف 
حزب الدعوه اس��المی  عراق به عنوان یکی از طلبه های جوان مستعد برای اعزام به مسکو 
انتخاب می شود. آشنایی وی با سید محمد جواد فضل اهلل که فرزند یکی موسسین حزب 
الدعوه بود، در انتخاب وی بی تاثیر نبود. سید علی با وی در دوران کوتاه اقامت در نجف آشنا 
شده بود. خانواده فضل اهلل که از شیعیان پر نفوذ در عراق و جنوب لبنان بودند که نقش 
محوری در تاسیس حزب الدعوه اسالمی  عراق داشتند. سید علی به همراه سید محمد جواد 
فضل اهلل به شوروی می رود تا دوره مخصوص دانشگاه پاتریس لومومبا را بگذراند. اگر چه این 
مورد در سه دهه گذشته توسط بسیاری از کارشناسان سیاسی و پژوهشگران بارها مطرح 
شد، اما هیچگاه سندی برای آن به دست نیامد و این بخش از زندگی خامنه ای به صورت 
یک راز و معمای حل نشده باقی مانده بود. دستکاری و تحریف تاریخی از سوی خامنه ای 
و بیت رهبری هم در سر به مهر ماندن این راز بزرگ از زندگی خامنه ای بی اثر نبود. به نظر 
می رسد خامنه ای عالقه ای نداشت که طرفدارانش بدانند وی در دانشگاه وابسته به سازمان 
امنیت  شوروی، کا گ ب دوره ویژه دیده است. ژنرال ایان پاچیپای، رییس پلیس مخفی 

رومانی و متحد کا گ ب می گوید:
 »ت��ا جایی که می دانم، به یقین می توان گفت، همه دانش��جویان خارجی در دانش��گاه 
پاتریس لومومبا به نوعی مستقیم یا غیرمستقیم همکاری نزدیک با شعبه های سازمان 

امنیت شوروی، کا گ ب در نقاط مختلف دنیا داشته اند.«۱۷

 

تناقض های فاحش در تاریخ نگاری رسمی  از زندگینامه خامنه ای
 با نگاهی دقیق و موش��کافانه به زندگینامه خامنه ای که در وبسایت رسمی  وی درج 
شده اس��ت، تناقض های آش��کاری در تاریخ نگاری ها دیده می شود که گویای دستکاری 
عمدی در زندگینامه وی برای مخفی نگاه داش��تن حضور خامنه ای در دانش��گاه پاتریس 
لومومبا می باشد. با توجه به اسناد به دست آمده از دانشگاه پاتریس لومومبا، خامنه ای در 
فاصله ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۷ خورشیدی، برابر با ۱۹۶۴ تا ۱۹۶۸ میالدی، در این مرکز پرورش 
جاسوس برای خدمت به اتحاد جماهیر شوروی به تحصیل مشغول بوده است. در زندگینامه 
رس��می  سید علی خامنه ای از یک س��و ادعا می شود که وی تمام این دوران چهار ساله را 
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نزد پدر بیمارش در مش��هد به نگهداری از سید جواد خامنه ای مشغول بوده و در کنار آن 
به تحصیل و تدریس در حوزه علمیه مش��هد می پرداخته اس��ت. از س��وی دیگر همزمان 
در همان نوش��ته ها می بینیم که خامنه ای در فاصله همین چهار س��ال در تهران زندگی 
مخفی داشته است و حتی توسط ساواک دستگیر و زندانی هم شده است و در جای دیگر 
می بینیم که خامنه ای در این س��ال ها فراری بوده اس��ت و سازمان امنیت شاه، ساواک به 
دنبال وی بود. همه این روایات به زبان خود خامنه ای بیان می شود! این تناقض های فاحش 
تاریخی، توانسته بود برای سه دهه پژوهشگرانی را که سعی داشتند با مراجعه به زندگینامه 
رسمی سید علی خامنه ای از راز حضور وی در شوروی در دهه شصت سر در بیاورند، دچار 
س��ر درگمی  کند.۱۸ واقعیت اینست که هیچکدام از این روایات درست نیست و دلیل این 
تناقض هم دقیقا همین است که سید علی خامنه ای نمی خواهد مردم و طرفدارانش بدانند 
که وی فاصله این چهار سال را در کجا بوده است. در بخشی با عنوان »تحصیل در حوزه 
علمیه قم« از زندگینامه رسمی  سید علی خامنه ای در وبسایت وی که توسط بیت رهبری 

اداره می شود آمده است: 
»آیت اهلل خامنه ای از س��ال ۱۳۳۷ تا ۱۳۴۳ در حوزه علمیه قم به تحصیالت عالی در 
فقه و اصول و فلسفه، مشغول شدند و از محضر بزرگان چون مرحوم آیت اهلل العظمی 
بروجردی، امام خمینی، شیخ مرتضی حائری یزدی و عالمه طباطبایی استفاده کردند. 
در سال ۱۳۴۳، از مکاتباتی که رهبر انقالب با پدرشان داشتند، متوجه شدند که یک 
چشم پدر به علت آب مروارید نابینا شده است، بسیار غمگین شدند و بین ماندن در قم 
و ادامه تحصیل در حوزه عظیم آن و رفتن به مشهد و مواظبت از پدر در تردید ماندند. 
آیت اهلل خامنه ای به این نتیج�ه رسیدند که به خاطر خدا از ق��م به مشهد هجرت کنند 
و از پدرشان مواظبت نمایند. آیت اهلل خامنه ای بر سر این دو راهی، راه درست را انتخاب 
کردند. بعضی از اساتید و آشنایان افسوس می خوردند که چرا ایشان به این زودی حوزه 
علمیه قم را ترک کردند، اگر می ماندند در آینده چنین و چنان می شدند! اما آینده نشان 
داد که انتخاب ایش��ان درست بوده و دست تقدیر الهی برای ایشان سر نوشتی دیگر و 
بهتر و واالتر از محاسبات آنان، رقم زده بود. آیا کسی تصور می کرد که در آن روز جوان 
عالم پر اس��تعداد ۲۵ س��اله، که برای رضای خداوند و خدمت به پدر و مادرش از قم به 
مشهد می رفت، ۲۵ سال بعد، به مقام واالی والیت امر مسلمین خواهد رسید؟! ایشان 
در مشهد از ادامه درس دست برنداشتند و جز ایام تعطیل یا مبازره و زندان و مسافرت، 
به طور رسمی تحصیالت فقهی و اصول خود را تا ۱۳۴۷ در محضر اساتید بزرگ حوزه 
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مشهد بویژه آیت اهلل میالنی ادامه دادند. همچنین از ۱۳۴۳ که در مشهد ماندگار شدند، 
در کنار تحصیل و مراقبت از پدر پیر و بیمار، به تدریس کتب فقه و اصول و معارف دینی 

به طالب جوان و دانشجویان نیز می پرداختند.«۱۹

 همانطور که می بینید در این بخش از زندگینامه رس��می  سید علی خامنه ای عنوان 
شده است که وی در فاصله سال های ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۷ خورشیدی، تحصیل در حوزه علمیه 
قم را نیمه کاره رها کرد تا به مراقبت از پدر پیر و بیمارش بپردازد. چند پاراگراف پایین تر 

در همین بخش زندگینامه وی با عنوان »بازداشت سوم و چهارم« آمده است: 
»کالس های تفسیر و حدیث و اندیشه اسالمی ایشان در مشهد و تهران با استقبال کم 
نظیر جوانان پرشور و انقالبی مواجه شد. همین فعالیت ها سبب عصبانیت ساواک شد و 
ایشان را مورد تعقیب قرار دادند. بدین خاطر در سال ۱۳۴۵ شمسی در تهران مخفیانه 

زندگی می کردند و یک سال بعد در ۱۳۴۶ شمسی دستگیر و محبوس شدند.«۲۰

چطور امکان دارد که در فاصله س��ال های ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۷ خورشیدی، که به ادعای 
همین وبسایت، خامنه ای در مشهد به نگهداری از پدر در خانه مشغول بوده است، همزمان 
در تهران زندگی مخفی داشته باشد و دستگیر و زندانی هم شده باشد؟ آنچه مسلم است 
خامنه ای در تاریخی که ادعا می کند به مشهد رفته است تا از پدر بیمارش نگهداری کند 
و در محضر آیت اهلل میالنی به تحصیل فقه و اصول پرداخته و حتی تدریس هم می کرده 
است، واقعیت ندارد. آیت اهلل سید حسین شمس خراسانی، آیت اهلل سید محمد باقر حجت 
و آیت اهلل س��ید ابراهیم علم الهدی که از س��ال ۱۳۳۳ تا ۱۳۵۴ ش��اگرد آیت اهلل میالنی 
بوده اند و در تمام دوره ها در کالس های وی در حوزه علمیه مشهد حضور داشته اند، تاکید 
کرده اند که سید علی خامنه ای در فاصله سال های ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۷ به هیچ عنوان نه تنها 
در کالس های درس آیت اهلل میالنی حضور نداشته است، بلکه حتی در حوزه علمیه مشهد 
و حتی در شهر مشهد هم دیده نشده است. سید احمد شمس، فرزند سید حسین شمس 
خراسانی، از قول پدر نقل می کند که این دروغی بزرگ است و خامنه ای در آن سال ها نه 

در خانه پدرش در مشهد و نه در کالس درس آیت اهلل میالنی نبوده است.۲۱

 



 

 

 

89 خامنه ای مشهورترین فارغ التحصیل دانشگاه »کا گ ب«

نیمه کاره رها کردن تحصیل علوم دینی در حوزه علمیه قم برای س�فر 
به شوروی در ۱۳۴۳

 اسناد رسمی  به دست آمده از دانشگاه پاتریس لومومبا نشان می دهند که تعداد زیادی 
از جوانان از سراس��ر دنیا از آغاز دهه ش��صت میالدی تا امروز به مس��کو رفته اند تا در این 
دانشگاه تحصیل کنند که البته بسیاری از آنها هم پس از بازگشت به کشورشان توانستند 
رده های باالی قدرت را کسب کنند.۲۲ خامنه ای تنها یکی از صدها جوان بلند پروازی بود 
که توسط کا گ ب برای شرکت در این پروژه بزرگ انتخاب شد. به اعتراف افسران سازمان 
امنیت ش��وروی که بعد ها به غرب پناهنده ش��دند، در آن س��ال ها از جمله مواردی که به 
دانش��جویان دانش��گاه پاتریس لومومبا و دیگر مراکز آموزشی کا گ ب تاکید می شد، این 
بود که پس از بازگشت به کشورشان باید همه رد پاهای مربوط به حضور در این دانشگاه 
را پاک کنند و از امکاناتی که در اختیارش��ان قرار می گیرد، برای نفوذ به الیه های قدرت 
بهره بگیرند تا در فرصت مناسب در جای خودشان به انقالب برای سرنگونی حکومت های 
طرفدار ایاالت متحده و غرب کمک کنند. به جرات می توان گفت که تمام فارغ التحصیالن 
این دانشگاه در زندگینامه هایشان ترجیح می دهند هیچ اشاره ای به دوران تحصیل در آن 
نداشته باشند. سید علی خامنه ای هم همانطور که دیدیم و حتی در زندگینامه رسمی اش 

سفر سید علی خامنه ای به همراه سید محمد جواد فضل اهلل با قایق از سواحل گیالن به شوروی  - ۱۸ تیرماه ۱۳۴۳ خورشیدی 
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هم به آن اشاره شده است، در سن ۲۵ سالگی تصمیم می گیرد تا تصمیمی  دشوار بگیرد و 
تحصیل در حوزه علمیه قم را که دیگر گویا برایش جذابیتی نداشت نیمه کاره رها کند و 

راهی سفری پر ماجرا شود. 

 برای این س��فر امکان خروج از مرز ایران بدون بر جا گذاش��تن رد پا وجود نداش��ت 
و خامنه ای نگران بود که توس��ط س��ازمان امنیت شاه، شناس��ایی و دستگیر شود. با این 
توضیح که این نگرانی خامنه ای از دس��تگیری بیش��تر به یک توهم شبیه بود و همانطور 
که گفته ش��د وی در هیچ کجای محاس��بات امنیتی حکومت شاه جایی نداشت تا کسی 
نگران فعالیت هایش باشد. از سوی دیگر روحیه خود بزرگ بینی و خود مهم بینی مزمن 
در خامنه ای که در تمام دوران زندگی اش، بیمار گونه وی را دنبال کرده بود، در ایجاد این 
تصورات بی تاثیر نبوده است. این موارد را در نامه نگاری ها، و داستان سرایی های حماسی 
وی از خاطرات زندگی اش به وضوح می توان دید که در جای دیگر به تفصیل به آن خواهیم 
پرداخت. گفتیم که خامنه ای به دنبال مس��یری مطمئن و امن برای خروج از کش��ور بود 
که راه زمینی به دالیل مطرح ش��ده در باال مورد توجه نبود. مسیر پرواز هم بسیار گران و 
در عین حال تحت کنترل کامل نیروهای امنیتی ش��اه بود. به این ترتیب، بهترین گزینه 
موجود س��فر با قایق از مرز ش��مال کشور برای رس��یدن به ساحل اتحاد جماهیر شوروی 
بود. س��فر به شوروی از سواحل گیالن در آن دوران امری عادی بود. بخش هایی از استان 
گیالن در همان ماه های نخست به قدرت رسیدن بولشویک ها در انقالب اکتبر سال ۱۹۱۷ 
میالدی، صحنه نبرد بین نیروهای وفادار به پادش��اهی تزار یا همان ارتش س��فید در برابر 
بولشویک های سازماندهی شده تحت عنوان  ارتش سرخ انقالبیون شده بود. ارتش سفید 
در پی شکست های پیاپی از نیروهای ارتش سرخ تا سواحل گیالن در ایران عقب نشینی 
کردند و همچنین تحت تعقیب ارتش س��رخ قرار داش��تند. به این ترتیب پای ارتش سرخ 
ش��وروی برای نخس��تین بار به خاک ایران باز شد که به اقامت دایمی آنها در شمال ایران 
انجامید. همین نیروهای ارتش سرخ شورشی های مسلح در جنگل های گیالن به رهبری 
میرزا کوچک خان را س��ازماندهی و حمایت کردند تا جمهوری ش��وروی ایران در منطقه 
گیالن اعالم موجودیت کند. در نهایت سردار سپه موفق شد نیروهای جنگلی را شکست 
بدهد و جمهوری ش��وروی ایران را که در گیالن اعالم موجودیت کرده بود، س��اقط کند و 
گیالن را به مام میهن باز گرداند، اما ایدئولوژی مسموم مارکسیسم همچون یک بیماری 
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واگیر دار منطقه گیالن را فرا گرفته و راه را برای نفوذ طوالنی مدت بولشویک ها در ایران 
هموار ساخته بود. سواحل گیالن یکی از مناطق اصلی تردد غیر مجاز از ایران به شوروی 
بود. شهر بندری آستارا که در خط مرزی ایران و شوروی قرار داشت، عماًل فاصله سواحل 
دریای خزر در ایران و شوروی را به صفر رسانده بود و به راحتی در مدت چند دقیقه امکان 

سفر از ساحل گیالن به نزدیکترین نقطه ساحلی اتحاد جماهیر شوروی وجود داشت.

خامنه ای در تیرماه ۱۳۴۳ خورش��یدی، حجره اش را در حوزه علمیه قم رها می کند 
و حتی اثاثیه اش را هم بر نمی دارد و راهی شرق استان مازندران می شود تا چند روزی را 
مهمان دو تن از دوستان قدیمی  پدرش یعنی حاج محمد رجبی و حاج ابوطالب واثقی باشد. 
این دو متولیان مسجد گلشن در استر آباد یا همان گرگان بودند. خامنه ای همچنان برای 
س��فر بزرگ زندگی اش به شوروی تردید داشت. در شب شانزدهم تیرماه ۱۳۴۳ حادثه ای 
رخ داد که وی را مصمم کرد تا این سفر را انجام دهد. موضوع این حادثه را خامنه ای دو روز 

در سال ۱۳۴۳ خورشیدی، بندر آستارا یک شهر مرزی مسترک بین ایران و شوروی بود و با چند دقیقه قایق رانی در 
دریای خزر )کاسپین( امکان تردد بین دو کشور وجود داشت.
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بعد در هجدهم تیرماه ۱۳۴۳ در نامه ای رمز آلود برای پدرش شرح داد که این نامه کلید 
حل معمای تاریخ دقیق سفر وی به اتحاد جماهیر شوروی می باشد و البته با تمام اسناد به 

دست آمده از دانشگاه پاتریس لومومبا هم مطابقت دارد.

 

رمز گش�ایی از نامه خامنه ای به پدرش در آس�تانه سفر به اتحاد جماهیر 
شوروی ، ۱۸ تیرماه ۱۳۴۳

خامنه ای که هنوز برای س��فر به شوروی تردید داشت، تصمیم می گیرد استخاره به 
قرآن بزند. در کتاب ش��رح اس��م نوشته هدایت اهلل بهبودی که ناشر آن موسسه مطالعات 
و پژوهش های سیاس��ی وابسته به وزارت اطالعات جمهوری اسالمی  است و به زندگینامه 
خامنه ای از ۱۳۱۸ تا ۱۳۵۷ می پردازد، به این اس��تخاره سرنوش��ت ساز اشاره شده  است. 
در این اس��تخاره آیه ۹۹ سوره یوس��ف از جز چهارم قرآن توجه خامنه ای را جلب کرد.۲۳ 
خامنه ای در نامه ای به پدرش موضوع این اس��تخاره را هم مطرح کرده و از س��فری بزرگ 
که در پیش رو دارد با رمز و اشاره خبر می دهد و اینکه استخاره ای که برای این سفر زده، 
خوب آمده است. وی سفرش را به مهاجرت و خروج حسین ابن علی از مدینه و ورود پدر 
و مادر یوسف از کنعان به مصر تشبیه می کند. در ادامه ضمن بررسی متن کامل نامه سید 
علی خامنه ای به پدرش که آخرین نوشته وی پیش از سفر به شوروی بود، به رمز گشایی 

از بند های مهم آن می پردازیم:
 »بسم اهلل الرحمن الرحیم. جعلت فداک. امید است وجودات مقدسات در کنف حمایت 
حق در عین عافیت بوده باش��د. حقیر هم له الحمد در کمال س��المت و مش��غول به 
دعاگویي هستم . روز ۲۶ ماه صفر، پریروز، خبر آوردند که مأمورین شهرباني گرگان به 
دنبال واعظ محترم آقاي خامنه اي در حرکتند و به هر جا که احتمال وجود آن نفس 
نفیس مي رود، سري مي زنند و خبري مي گیرند. گویا علت آن بود که معظم له در چند 
منبر که در یکي دو مجلس حس��اس و با اهمیت استرآباد براي مردم تشنه آن سامان 
مي رفته مطالبي گفته که در کام تلخ و بیمارگونه مأمورین دولتي خوش آیند نبوده و 
آنان را علیه او برانگیخته و به گرفتن او واداشته است. دوستان و ارادتمندان معزی الیه 
به تکاپو افتادند تا ردپاي ش��یر را محو کنند و نگذارند در زنجیر افتد. هر جا مأمورین 
برخورد کردند راه را عوضی نشان دادند. گاه گفتند در شهر نیست و گاه وانمود کردند 
که فرار نموده اس��ت و خالصه آخرین نفر خبر آورد که دو مأمور یکي شخصي و یکي 
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اونیفورم پوش به مجلسي که ساعت یازده شب تشکیل مي شده رفته و با ناراحتي فراوان 
اظهار داشته اند که کاش فالني فرار کرده و رفته باشد که جان ما از صبح در پي یافتن 
او از تن کثیف خارج شده و دیگر قصد عودت ندارد! ناگفته نماند که مخلص از ظهر ۲۶ 
ماه که موضوع را فهمید از منزل مهماندار خود خارج شد و عصر و شب به مجلسي براي 
افادت نرفت. در مجالس حقیر تذکر داده شد که آقا مریض اند و تشریف نمی آورند. البته 
مأمورین دو مرتبه به در منزل هم آمده و جواب شنیده بودند که آقا نیستند. خالصه، 
ش��ب جمعی از دوستان در منزل جمع ش��ده و صالح دانستند که خرج الحسین من 
المدینه خائفاً کخروج موسي خائفاً یترقب را خوانده و تأسي به آن دو بزرگوار کنیم. بنده 
از این کار سخت ناراحت بودم ولي استخاره کردیم و آیه شریفه قال ادخلو مصر انشاءاهلل 
آمنین تردید را برطرف کرد. همان س��اعت یکي از محترمین ماشین اش را آورد و سه 
ساعت از نیمه شب مي گذشت که از شهر خارج شدیم تا یکي از شهرهاي مازندران با 
وضعي آنچنان آمدیم و پس از آن با اتوبوس به طهران وارد گشتیم. حال دو سه روزي در 
تهران و قم خواهم ماند و سپس به دست بوس حضرات به مشهد مي آیم انشاءاهلل تعالي. 
مي خواس��تم اثاثیه ام را از قم بیاورم ولي فعاًل هم وضعم آنچنان نیست که با استراحت 
خیال و فراغ بال این کار را انجام دهم و هم کلید اطاق قم را گم کرده ام. لذا باشد براي 
فرصتي در آینده. به آدم هاي حسابي سالم برسانید و صورت ناحسابي ها را از طرف من 

ببوسید. ۲۸ صفر ۱۳۸۴ قمری - االحقر علی الحسیني الخامنه.«۲۴

 برای رمز گشایی از این نامه باید به کلید های گنجانده شده در آن توجه کرد. از آنجا 
که خامنه ای دچار این توهم بود که ماموران امنیتی شاه وی را دنبال می کنند نامه را به رمز 
برای  پدرش نوشت و در آن توضیح داد که قصد سفر به خارج از کشور را دارد. در بخشی 
از نامه خامنه ای می گوید که در ش��ب ۲۶ صفر ۱۳۸۴ قم��ری، برابر با ۱۶ تیرماه ۱۳۴۳، 
جمعی از دوستان در خانه ای در استرآباد، گرگان، گرد آمدند و شعری دعا گونه خواندند با 
مضمون »خرج الحسین من المدینه خائفا کخروج موسی خائفا یترقب!« این بخشی از یک 
قصیده معروف عربی است که البته خامنه ای کلمه پایانی آن را غلط نوشته است و به جای 
»یترقب« باید می نوشت »یتکتم«. این قصیده را جعفر حلی در مدح و ثنای امام حسین، 
امام دوم شیعیان نوشته است.۲۵ این بیت مخصوص به ماجرای خروج امام حسین از مدینه 
برای رفتن به سمت کوفه  اشاره دارد که در نهایت به شهادت وی و خانواده اش در صحرای 
کربال می انجامد. در مصراع دوم هم اشاره می شود به خروج موسی از شهر برای حفظ جانش 
که یکی از داس��تان های معروف قرآن اس��ت و در آیات ۲۰، ۲۱ و ۲۲ س��وره قصص و آیه 
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۴۰ سوره طه بیان شده است.۲۶ ترجمه فارسی این بیت که خامنه ای به آن اشاره می کند 
می شود اینکه امام حسین از مدینه با ترس و نگرانی خارج شد همانطور که موسی پیامبر 
از شهر با ترس و نگرانی خارج شد. خامنه ای در نامه به پدرش با این کلمات و اشعار رمز 
می گوید که همه دوستان موافق بوده اند که وی باید کشور را ترک کند و حتی اگر ترس 
و نگرانی هم دارد، باید به پیشوایان امور دینی تاسی جسته و از آنان در این هجرت پیروی 
کند. اما آنطور که به صراحت در نامه می نویس��د، خامنه ای هنوز نگران است، برای همین 
تصمیم می گیرد تا برای این سفر بزرگ استخاره ای به قرآن بزند. نکته اینجاست که سید 
علی خامنه ای در زمان نوشتن این نامه نه در مشهد که خانه پدری اش آنجا بوده است و نه 
در قم که به تحصیل علوم دینی در حوزه علمیه آن شهر مشغول بوده است، حضور دارد. 
وی در زمان نوشتن این نامه و انجام استخاره مذکور، در سفر بوده است. خامنه ای در شهر 
گرکان، استرآباد، مهمان بود. پرسش اینجاست که وقتی خامنه ای در سفر بود و در شهری 
ما بین مشهد و قم به سر می برد، برای کدام سفر بزرگ و نگران کننده ای به قرآن استخاره 

می زند؟ 

 پاس��خ را به روش��نی در مطالب رمز آلود ادامه نامه می توان دریافت. خامنه ای برای 
پدرش می نویس��د که در استخاره به قرآن، با آیه ۹۹ سوره یوسف مواجه شد و تردید ها و 
نگرانی اش برطرف ش��د و تصمیم گرفت که پا به راه این هجرت بزرگ بگذارد. آیه ای که 
خامنه ای به آن اشاره می کند، مربوط به هجرت پدر و مادر یوسف پیامبر از شهر کنعان به 
مصر می باشد و اینکه یوسف پدر و مادرش را گرم در آغوش گرفته و  به آنها می گوید که 
به خواست خداوند می توانند در آرامش و امنیت به مصر وارد شوند. مصر در دوران یوسف 
پیامبر امپراتوری بزرگی بود و خامنه ای از اینکه در اس��تخاره اش برای س��فر به امپراتوری 
ش��وروی آیه ای می آید که از ورود پدر و مادر یوس��ف به امپراتوری مصر استقبال می کند، 
هیجان زده شده و بالفاصله عزم را جزم کرده و همان نیمه شب راهی گیالن می شود تا از 
آنجا از مسیر دریایی به سبک امام حسین و موسی پیامبر، مخفیانه به خارج از کشور هجرت 
کند! اما نکات دیگری هم در این نامه به چش��م می خورد که ارتباطی با موضوع س��فر وی 
به شوروی ندارد اما بررسی آنها خالی از لطف نیست. خامنه ای در این نامه با به کار بردن 
الفاظی چون واعظ محترم، نفس نفیس، معظم له، ش��یر، معزی الیه و آقا در مدح و ثنای 
خویش، درجه خودپرس��تی و نارسیسیزم مزمن را در شخصیت خود به نمایش می گذارد. 
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همان روحیاتی که ۲۵ س��ال بعد وقتی بر تخت رهب��ری و والیت فقیه تکیه می زند، آثار 
مخربش نمایان می گردد. 

 

نامه خامنه ای به پدرش به دست ساواک می افتد! تیرماه ۱۳۴۳
در کتاب شرح اسم، پس از انتشار این نامه خامنه ای به پدرش، آمده است: »این نامه 
ابتدا به دس��ت ساواک خراسان افتاد. بهرامی  رئیس این س��ازمان در مشهد آن را به اداره 
کل س��وم تهران فرستاد. ناصر مقدم، مدیرکل اداره سوم نیز متعاقباً ساواک مازندران را از 
فحوای نامه آگاه کرد. جابه جایی این اطالعات، س��ودی به حال س��اواک نداشت، چرا که 
سوژه آنها روزها بود از گرگان دور شده بود. شهربانی گرگان که نتوانسته بود به موقع برای 
احضار آقای خامنه ای وارد عمل شود، در اجرای دستور ساواک، آقایان حاج محمد رجبی 
و حاج ابوطالب واثقی، مسئوالن مسجد گلشن گرگان را به ساواک معرفی کرد تا زین پس 
تکلیف ش��ان را نسبت به روحانیان مخالف، بدانند. سال ها بعد، ساواک گرگان در یادآوری 
این موضوع، گمان خود را که شیخ خامنه ای که در سال ۱۳۴۲ از طرف خمینی از قم به 
گرگان اعزام گردیده بود بیان کرد، در حالی که این سفر به تشخیص خود آقای خامنه ای 

انجام گردیده بود.«۲۷

 در این بخش از زندگینامه رسمی  سید علی خامنه ای هم نکات قابل توجهی وجود 
دارد که نشان از اراده ای برای پنهان کردن واقعیات و تحریف تاریخ است. به ادعای خامنه ای، 
ساواک در تعقیب وی بوده است و حتی این نامه خامنه ای به پدرش را هم به دست آورده 
بود، اما از آنجا که نتوانستند وی را دستگیر کنند، حاج محمد رجبی و حاج ابوطالب واثقی 
که مسوالن مسجد گلشن در گرگان بودند و در آن دوران به خامنه ای کمک کرده بودند، 
تح��ت پیگرد قرار گرفتند که چرا به خامنه ای کمک کرده و به وی پناه داده بودند. به یاد 
داشته باشیم که این حوادث مربوط به همان تیرماه ۱۳۴۳ خورشیدی می باشد. سید علی 
خامنه ای در زندگی نامه اش مدعی شده است که از ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۷ خورشیدی در منزل 
پدرش در مشهد به نگهداری از وی مشغول بوده است. ساواک خراسان آدرس منزل پدر 
وی را داشته است و نامه هم به دستشان افتاده بود، پس چرا ماموران ساواک در این مدت 
چهار سالی که به گفته خودش در منزل مشغول مراقبت از پدر بوده است، به جای اینکه 
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به آدرس منزل پدر وی در مشهد بروند و به سادگی سید علی خامنه ای را دستگیر کنند، 
به گرگان می روند تا برای دوستان پدرش که به وی پناه داده بودند، مشکل ایجاد کنند؟ آیا 
آدرس خانه خامنه ای را نداشتند؟ آیا امکان اینکه در پشت پاکت نامه که به ادعای خامنه ای 
س��اواک آن را به دس��ت آورده بود، آدرس خانه پدری وی را ببینند و به آنجا بروند و وی را 
دستگیر کنند نیز وجود نداشته است؟ واقعیت اینست که خامنه ای در مشهد نبوده است 
و تمام این نامه در واقع طرحی برای رساندن خبر تصمیم وی برای سفر به شوروی با رمز 
و اشاره به پدرش بوده است. از این طریق ساواک را هم گمراه کند تا اگر احیانا به دنبالش 
هستند تصور کنند وی قصد دارد پیش پدر برود و در جای دیگری دنبال وی نباشند. به 
این ترتیب خامنه ای به جای حرکت از سمت گرگان در شرق مازندران به سمت مشهد، به 
استان گیالن که در غرب مازندران قرار دارد می رود تا در آنجا به سید محمد جواد فضل اهلل 
ملحق شده و به اتفاق وی با قایق به صورت غیر قانونی از کشور خارج شوند. مقصد سواحل 
اتحاد جماهیر شوروی بود تا به این شکل خامنه ای بتواند خود را به دانشگاه پاتریس لومومبا 

برساند. 

سید محمد جواد فضل اهلل، همسفر خامنه ای در سفر به شوروی 
دوس��ت و همراه س��ید علی خامنه ای در سفر به ش��وروی سید محمدجواد فضل اهلل 
در س��ال ۱۳۵۴ خوش��یدی در سن ۳۷ سالگی در اثر سکته قلبی درگذشت. به این شکل 
همسفر خامنه ای و شاهد مستقیم حضور وی در دانشگاه پاتریس لومومبا این راز بزرگ را 
با خود به زیر خاک برد. در مراسم ختم وی در روستای بنت جبیل در لبنان، امام موسی 
صدر سخنرانی کرد که نشان از جایگاه ویژه خانواده فضل اهلل در بین شیعیان لنبان و عراق 

داشت.۲۸

امام موسی صدر که بارها به شوروی سفر کرده بود روابط نزدیکی با سازمان امنیت این 
کشور داشت. وی همچنین رابط حافظ اسد با مبارزان شیعه در خاورمیانه و شمال آفریقا 
بود. سرهنگ واسیلی میتروخین که پیش از پناهنده شدن به غرب برای سه دهه از افسران 
ارشد س��ازمان امنیت ش��وروی بود، در کتاب خود حافظ اسد رییس جمهور مادام العمر 
سوریه را وفادارترین و مورد اعتمادترین متحد شوروی در خاورمیانه معرفی کرده است.۲۹ 
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امام موسی صدر به مدت بیش از یک دهه به عنوان رابط حافظ اسد با تروریست هایی که در 
کمپ های آموزش نظامی  و عقیدتی سازمان امنیت شوروی در لبنان، سوریه، مصر، لیبی و 
فلسطین تعلیم می دیدند، فعالیت می کرد. مبارزه با حکومت شاه در ایران و همچنین مبارزه 
با اسراییل که متحدین بزرگ ایاالت متحده آمریکا در منطقه خاورمیانه بودند، آرمان بزرگ 
زندگی امام موس��ی صدر بود. الزم به ذکر است که در آن دوران ایران و اسراییل هر دو به 
واسطه نزدیکی به آمریکا دشمنان اتحاد جماهیر شوروی نیز به حساب می آمدند و رهبران 
مس��کو از هیچ تالشی برای س��رنگونی این دو حکومت فرو گذار نکرده بودند. امام موسی 
صدر همچنین فعاالنه در س��ازماندهی ش��یعیان در عراق و جنوب لبنان نقش داشت و با 
همکاری مصطفی چمران، جنبش امل را در جنوب لبنان راه اندازی کرد که نخستین گروه 
تروریستی و شبه نظامی  شیعه در این منطقه به حساب می آمد و نیروهای آن در کمپ های 
سازمان امنیت شوروی تعلیم می دیدند. اقدامات امام موسی صدر شعله جنگ های داخلی 
در لبنان را بر افروخت که برای دو دهه مردم لبنان با آن دست به گریبان بودند. امام موسی 
صدر از پیشگامان برقراری رابطه با ابر قدرت شرق در بین روحانیون عالی رتبه شیعه بود که 

برای مقابله با حکومت شاه در ایران، اسرائیل و آمریکا تا پایان عمرش مبارزه کرد.

امام موسی صدر در مراسم ختم سید محمد جواد فضل اهلل، همسفر خامنه ای در شوروی سخنرانی کرد - ۱۳۵۴
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 خامنه ای پس از بازگشت از شوروی 
بر اساس اسناد به دست آمده از دانشگاه پاتریس لومومبا، در فاصله سال های ۱۳۴۳ 
تا ۱۳۴۷ خورشیدی، بر خالف آنچه در زندگینامه رسمی  سیدعلی خامنه ای که خالی از 
تناقض هم نیس��ت، ادعا شده است، وی نه در مشهد و در خانه پدرش به نگهداری از پدر 
مش��غول بوده و نه در تهران مخفی زندگی می کرده و نه تحت تعقیب ساواک بوده است، 
بلکه در تیرماه ۱۳۴۳ خورشیدی، برابر با جوالی ۱۹۶۴ میالدی، از ایران و از مسیر دریای 
خزر با قایق به اتحاد جماهیر شوروی رفت تا در دانشگاه پاتریس لومومبا در مسکو زیر نظر 
افسران کارکشته سازمان امنیت شوروی تعلیم ببیند. از دروس ویژه و تخصصی این دانشگاه 
آشنایی با فنون نظامی، کار با اسلحه، جنگ روانی و تبلیغاتی و شیوه های سازماندهی مردم 
برای انقالب را می توان نام برد.  همچنین یکی از مهمترین دروس این دانشگاه آشنایی با 
جزییات انقالب اکتبر روسیه و تالش برای شبیه سازی این انقالب در کشور های هدف بوده 
است. بدین منظور سازمان امنیت شوروی جوانان مستعد و انقالبی را از کشور های مختلف 
دنیا به خصوص خاورمیانه، آفریقا، آمریکای جنوبی و آسیا جذب می کرد تا با آموزش آنها 
و ارایه کمک های همه جانبه به آنها پس از بازگشت به کشورشان، زمینه انقالب های شبه 
مارکسیس��تی را فراهم کنند و حکومت های طرفدار آمریکا و غرب در نتیجه این اقدامات 
انقالبی ساقط گردند و حکومت های طرفدار شوروی روی کار بیایند. چهار سال زندگی در 
مسکو و فارغ التحصیل شدن از دانشگاه کا گ ب برای خامنه ای که هیچگاه نتوانسته بود 
در مدارس مدرن درس بخواند و خواندن و نوشتن را نیز در مکتب خانه پدر آموخته بود، بر 
عالقه وی به سرزمین شورا ها افزود. سید علی پیش از سفر به شوروی تا مدت ها با مخالفت 
پدر برای تحصیل در حوزه علمیه نجف و حتی قم مواجه بود و در نهایت رضایت مشروط 
پدر را تحت نظر و کنترل برادر بزرگترش س��ید محمد، کس��ب کرد تا به حوزه علمیه قم 
برود، باز هم نتوانسته بود حتی تحصیالت مقدماتی حوزوی را با موفقیت به پایان برساند. 
در چنین شرایطی در هجدهم تیرماه ۱۳۴۳ خورشیدی، با نیمه کاره رها کردن تحصیالت 
علوم دینی در سن ۲۵ سالگی از حوزه علمیه قم بیرون زد و حتی لوازمش را نیز در حجره 

طلبه گی اش جمع نکرد و به همراه سید جواد فصل اهلل راهی اتحاد جماهیر شوروی شد. 

س��ید عل��ی خامنه ای در این دوران در فقر کامل به س��ر می ب��رد. ازدواج کرده بود و 
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همسرش نیز باردار بود و نزد سید جواد پدر سید علی زندگی می کرد. آنگونه که در کتاب 
شرح اسم که زندگی نامه رسمی  و دولتی خامنه ای است، آمده است، تنها پولی که هر ماه 
به دستش می رسید یکصد تومانی بود که آیت اهلل میالنی از محل وجوهات شرعی بین فقرا 
و طلبه های علوم اسالمی  تقسیم می کرد. در همان سال ۱۳۴۳ و پیش از سفر به شوروی، 
خامنه ای از تقسیم کننده صدقه های ماهیانه پول بیشتری خواسته بود که میسر نشد. وی 
از محل نامعلومی  پول مناسبی دریافت کرد که دیگر نیازی به صدقه های ماهیانه آیت اهلل 
میالنی نداشت. جالب اینجاست که به دالیلی سید علی به نویسنده کتاب شرح اسم منبع 
دریافت آن پول را معرفی نکرده اس��ت و تنها گفته اس��ت که از دادرس زمینی اش قرض 
گرفته است که یا مادرش بوده است و یا یکی از دوستانش که یادش نیست!۳۰ جالب است 
که خامنه ای این خاطره را با جزییات تعریف می کند که فرد تقسیم کننده صدقات، هر ماه 
وی را در خیابان می دید و کنار می کش��ید و پاکت هایی را از جیبش در می آورد و پاکتی 
که صد تومانی خامنه ای در آن بود را به وی می داد اما یادش نیست که از چه کسی پول 
زیادی قرض گرفت که دیگر نیازی به این صدقات نداشت، و بین اینکه آیا مادرش بود یا 
یک دوست مردد بود. آنچه مشخص است، سید علی خامنه ای به فرزند نخستش مصطفی 
به اندازه فرزند دوم مجتبی عالقه و توجه نشان نمی دهد.  مصطفی در اواخر سال ۱۳۴۳ و 
یا اوایل ۱۳۴۴ متولد شده است و این همان دورانی است که خامنه ای در مسکو بود. شاید 
یکی از دالیل کم توجهی اش به مصطفی این باشد که تولد و دوران نوزادی وی را ندید و 
شیرینی این فرزند را حس نکرد. وقتی از شوروی بازگشت، مصطفی حدود چهار سال سن 
داشت. تناقض گویی ها در خاطرات خامنه ای از همین دوران آغاز می شود. در کتاب شرح 
اس��م به اسناد ساواک مربوط به سال ۱۳۴۴ خورشیدی اشاره شده است که گزارش هایی 
از رفت و آمد های فردی به نام خامنه ای در آن به چشم می خورد. این گزارش های ساواک 
به سید محمد خامنه ای برادر بزرگتر سید علی اشاره دارد و نویسنده کتاب شرح اسم، با 
زیرکی بدون آوردن نام کوچک فرد مورد نظر در اسناد ساواک، فقط به نام خامنه ای بسنده 
می کند تا وانمود کند که منظور سید علی بوده است.۳۰ از سوی دیگر، فرزند دوم سید علی، 
مجتبی خامنه ای در سال ۱۳۴۸ خورشیدی، یعنی یک سال پس از بازگشت وی از شوروی 
به دنیا آمد. یعنی بین تولد فرزند نخست و فرزند دوم، حدود پنج سال فاصله است و این 
همان دورانی اس��ت که وی در ایران به س��ر نمی برد و همسرش نزد پدر زندگی می کرد. 
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خامنه ای شش فرزند دارد که با فاصله تقریبی دو تا سه سال از یکدیگر به دنیا آمده اند و 
این فاصله تنها در مورد فرزند دوم رعایت نشده است. 

س��ید علی خامنه ای پس از بازگشت از ش��وروی در ۱۳۴۷ خورشیدی، دنبال کننده 
فرامین سازمان امنیت شوروی بود و هیچگاه به حوزه علمیه جهت تکمیل تحصیالت دینی 
بازنگشت و حتی نتوانست به طور رسمی  عنوان حجه االسالم را که از عناوین ابتدایی در 
تحصیل علوم حوزوی می باش��د، کس��ب کند. دوری از خانواده برای مدت طوالنی و عدم 
اعتماد به نفس و بی اعتمادی پدر و خانواده به وی سبب شده بود تا سید علی تالش کند 
به اش��کال مختلف با بزرگ نمایی های شخصیتی برای خود هویتی کاذب بسازد. ماجرای 
معروفی که بارها از جوانی تا کهنسالی از سفر با قطار به نجف تعریف کرد که چگونه از قطار 
در حال حرکت به بیرون پریده است تا نمازش را بخواند، از جمله این تالش ها بود تا به این 
شکل به پدر و اطرافیانش ثابت کند که آدم بی دست و پایی نیست، اما تعریف ماجراهایی از 
این دست، نه تنها کمکی به وی نمی کرد بلکه سبب ساز تمسخر بیشتر وی نیز می شد.۳۱ 
اما قدر مسلم سید علی که تا پیش از سفر به شوروی در فقر مطلق زندگی می کرد، پس از 
بازگشت دسترسی به منابع مالی فراوانی داشت که حتی می توانست به اوباش و خالفکارانی 
که گروه های مس��لح برای مبارزه با حکومت شاه تشکیل داده بودند کمک برساند. عباس 
آقا زمانی معروف به ابوش��ریف تروریس��ت سابقه دار و بدنام در یکی از مصاحبه هایش پس 
از انق��الب به این مورد اش��اره کرده اس��ت که خامنه ای در دهه چهل می��الدی به وی و 
دیگر اعضای گروه تروریستی وی پول می رسانده است.۳۲ منابع این پول هایی که به دست 
خامنه ای می رسید، هیچگاه مشخص نشد اما امروز با توجه به آنچه از روابط وی با سازمان 

امنیت شوروی می دانیم، می توان حدس زد از کجا چنین پولی به دست وی می رسید.

 

خاطرات عجیب خامنه ای از زندان و آشنایی اش با سحر و جادوگری 
با استناد به وبسایت رسمی  خامنه ای در دوران مبارزه با شاه، وی چندین بار بازداشت 
شده است اما به جز یک مورد همه بازداشت ها بسیار کوتاه مدت بوده و از چند ساعت تا 
چند روز بیشتر به طول نینجامیده است. حتی در موردی عنوان شده است که خامنه ای 
به اتهام عضویت در یک گروه یازده نفره به شش ماه زندان محکوم شد، اما گویا آنقدر این 
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ش��خص برای سازمان امنیت شاه بی ارزش بوده اس��ت که حتی به خود زحمت ندادند تا 
پیگیری و بازداش��تش کنند و همه چیز به خوبی و خوش��ی فراموش شد و این حکم اجرا 

نشد. در وبسایت رسمی  وی آمده است:
»آی��ت اهلل خامن��ه ای به اتهام عضوی��ت در گروه یازده نفره به ش��ش ماه زندان محکوم 
گردید. به دنبال انتشار این خبر در روزنامه کیهان و احضار آیت اهلل خامنه ای به دادگاه 
تجدید نظر، وی پس از مشورت با عده ای از علمای مشهد از حضور در دادگاه خودداری 

ورزید.«۳۳

در ای��ن مورد دیگر خبری از پیگی��ری این پرونده حتی در خاط��رات خامنه ای هم 
دیده نمی شود. در زندگینامه رسمی  وی تنها موردی که به یک دوره زندان طوالنی مدت 
اش��اره می شود، هش��ت ماه زندان از دیماه ۱۳۵۳ خورش��یدی تا دوم شهریور ۱۳۵۴ در 
زندان مرکزی کمیته ضد خرابکاری تهران اس��ت.۳۴ در بخش��ی با عنوان زندان شش��م از 
کتاب خاطرات رسمی  خامنه ای، نکاتی در مورد این دوران زندان نوشته شده است که در 
بازشناس��ی شخصیت بیمار سید علی خامنه ای بسیار کمک کننده خواهد بود. خامنه ای 
بس��یار تالش می کند تا خودش را هوش��مند و آش��نا به علوم و اسرار پنهان معرفی کند. 

هدایت اهلل بهبودی، نویسنده کتاب شرح اسم، در گفتگو با سید علی خامنه ای می نویسد:
»گفت وگوی هم سلولی ها با یکدیگر ممنوع بود و حرف زدن با زندانیان سلول همسایه 
غیرممکن. هم سلولی ها در گوشی حرف می زدند. اگر می فهمیدند که دو زندانی ارتباط 
دارند، هم برایش��ان گران تمام می ش��د و هم ادامه کار تحقی��ق و بازجویی را پیچیده 
می کرد. این قضیه برای زندانیانی که پرونده مشترک داشتند، خطرناک تر بود. رد و بدل 
شدن اطالعات در کمیته مشترک ضد خرابکاری جرمی  سنگین داشت و شکنجه ها را 
تصاعدی باال می برد. با وجود این، مورس، ابزاری ش��ایع میان زندانیان برای حرف زدن 
ب��ود. آقای خامنه ای زبان مورس را فراگرفت و خیلی زود در آن پیش��رفت کرد. اوایل، 
او صداهایی می ش��نید که نمی دانست چیست. حدس می زد که این آواها، ابزاری برای 
ارتباط است، اما مفهوم آنها را نمی فهمید. این صداها با نواختن ضربه هایی به دیوار سلول 
بلند می شد و به سلول کناری و گاه به دو سلول آن طرف تر می رفت. روزی که داشت 
دیوار نوشته های سلولش را می خواند به جدولی برخورد که در آن حروف را به رمز نوشته 
بودند. خواندن دیوار نوشته ها یکی از مشغله های زندانیان به شمار میرفت. آنجا همه جور 
مطلب، از دلنوشته های تنهایی و درد و رنج تا شوخی ها و طنازی ها به چشم می خورد. 



 

 

 

رفیق آیت اهلل102

جدولی روی دیوار مجاور درِ سلول بود و جز شب هنگام که نور کم سوی المپ سلول 
می تابید و اطراف را کمی  روشن می کرد، در دیگر زمان ها دیده نمی شد. آقای خامنه ای 
بی بهره از علوم غریبه نبود. با علم جفر، رمل، کیمیا، اعداد، حروف و مربعات آشنا بود. یا 
حتی به آنچه که »ُکلّه سر« می گویند، کیمیا، لیمیا، هیمیا، سیمیا و ریمیا. پیش از آن 
که برای ادامه تحصیل علوم دینی راهی قم ش��ود، دوره ای از این علوم را در مشهد نزد 
ش��خصی گذرانده بود و با مبانی آن آش��نا بود... با دیدن آن جدول متوجه شد که زبان 
رمز است. شروع به یادگیری کرد و زمانی که تالش کرد با ُکندی جواب همسایه اش را 
بدهد، چه اندازه هر دو خوشحال بودند. زندانی همسایه در فرستادن ضربه های مورس 
به مهارت رسیده بود و تالش می کرد آقای خامنه ای را راه بیندازد. وقتی متوجه منظور 
او می شد، می فهماند که نیازی به ارسال حروف بعدی نیست. زمانی نگذشت که او یک 
فرس��تنده متبحر شد. برای این که هم سلولی اش متوجه نشود، به دیوار تکیه می داد، 
سرش را به آن می چسباند، دست را به پشت می گرفت و با ناخن به دیوار می کوبید. و 
گاهی که کنار دیگر هم سلولی ها درازکش بود، با ناخِن پا به دیوار ضربه می زد و پیام 
می فرستاد. فهمیده بود که همسایه اش دانشجوی دانشگاه است. با او درباره همه چیز 
صحبت می کرد: برای بازجویی رفتی؟ چه کار کردی؟ روزت چطور گذشت؟ چه خواب 
دیدی؟ دانش��جو از گفتن نامش خودداری کرده بود و این ضرورت زندگی یک زندانی 

سیاسی در کمیته مشترک ضد خرابکاری بود.«۳۵

نکات قابل توجه فراوانی در این داس��تان اس��ت که زوایای شخصیتی خامنه ای را به 
روش��نی ترسیم می کند. نخس��ت اینکه وی تالش دارد خودش را بسیار هوشمند و خارق 
العاده و آش��نا به بس��یاری از علوم خفیه و ماورا نش��ان دهد و همچنین فردی که قدرت 
یادگیری فوق العاده ای دارد و زبان مورس را به سرعت توانست یاد بگیرد و با آن به برقراری 
ارتباط با دیگران بپردازد. با توجه به اینکه طول این دوران محکومیت خامنه ای تنها هشت 
ماه بوده و در س��لول انفرادی هم نبوده است،۳۶ ماجراهایی مثل اینکه زندانیان هم سلولی 
حق گفتگو با یکدیگر را نداشتند و وی از روی جدول روی دیوار زبان مورس را یاد گرفته 
اس��ت و با آن امکان مکالمه های طوالنی هم با سلول های کناری داشته است، تمام خیال 
پردازی های ذهن بیمار خامنه ای است که به هر شکل ممکن تالش دارد برای جلب توجه 
اطرافیان، خود را باهوش و توانمند نش��ان دهد. از آنجا که س��واد حوزوی خامنه ای بسیار 
پایین است و از دانش علمی  و آکادمیک هم برخوردار نیست، تالش کرده است تا وانمود 
کند که با اس��رار ماورا و علوم فوق بشری آشناست تا این کمبود های علمی  زندگی اش را 
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بدین ترتیب جبران کند. ادعاهای عجیب و غریب سید علی خامنه ای مبنی بر اینکه علوم 
کله سر یا همان اسرار کیمیا، لیمیا، هیمیا، سیمیا و ریمیا را می داند و با علم جفر و رمل و 
کیمیا و اعداد و حروف و مربعات آشناست، تمام نشان از این دارد که در درون وجودش از 
اینکه هیچگاه به دنبال دانش اندوزی نبوده است، شرمسار است و تالش دارد جای خالی 

علوم آکادمیک را با این خرافات و اسرار جادوگری پر کند.۳۷

فعالیت ها و دامنه تاثیر گذاری خامنه ای در تمام سال های پیش از انقالب اسالمی  به 
اندازه ای کوچک و محدود بود که هیچگاه نتوانست وی را به صف نخست مبارزان آن سال ها 
وارد کند و هیچ نامی  از وی در حوادث مهم آن سال ها دیده نمی شود. ابوالحسن بنی صدر، 
نخستین رییس جمهور منتخب ایران در مصاحبه ای با خبرگزاری بی بی سی درباره نقش و 
جایگاه سید علی خامنه ای در بین روحانیونی که در پیروزی انقالب نقش داشتند، می گوید:

»در کل نقش روحانیون به جز آقای خمینی و مراجع در پیروزی انقالب، نقش��ی ثانوی 
و حت��ی ثالثی بود. در دوره حکومت آقای بختیار اینها البته نقش��ی پیدا کردند، البته 
نقشی سازشکارانه تا آقای خمینی، دکتر بختیار را به عنوان نخست وزیر بپذیرد. آقای 
منتظری آمدند به فرانس��ه تا آقای خمینی را با ش��ورای سلطنت موافق کنند. آقایان 
بهشتی و  هاشمی  رفسنجانی هم به خاطر فعالیت هایشان در داخل کشور و در خارج، 
چهره های شناخته شده ای بودند، اما آقای خامنه ای از آنها خیلی عقب تر بود و کسی او 
را نمی شناخت. اینها کسانی بودند که آقای خمینی آنها را برکشید. آنها از خودشان هیچ 
جوهری نشان ندادند که به آنها نقشی بدهد. اول انقالب هم کسی نمی دانست آنها عضو 
شورای انقالب هستند و وقتی هم که فهمیدند همه تعجب می کردند. آقای خامنه ای 
زندان رفته و تبعید رفته، اما به عنوان فکر راهنما و برانگیزنده جامعه به جنبش نقشی 

نداشته است.«

 ابوالحس��ن بنی صدر در ادامه این گفتگو با خبرگزاری بی بی س��ی، در مورد ریش��ه 
اختالف با خامنه ای می گوید: 

 »آقای خامنه ای آدم اهل ابتکاری نبود که من با او مخالفتی داشته باشم یا نداشته باشم. 
در طول ش��ورای انقالب من از زبان آقای خامنه ای حتی یک بار یک پیشنهاد معقول 
نشنیدم که بخواهم با آن مخالفتی بکنم. تنها اختالفی که یادم هست زمانی بود که من 

نامزد ریاست جمهوری شدم و سران حزب جمهوری اسالمی  با من مخالف بودند.«۳۸

پس از انقالب خامنه ای برای پر کردن این خال بزرگ مش��روعیت مبارزاتی، در موارد 
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فراوانی دست به تحریف تاریخ انقالب زد تا برای خودش چندین مورد سابقه زندان سیاسی 
و ارتباط با روح اهلل خمینی دس��ت و پا کند. در بخش زندگینامه خامنه ای به وضوح این 
تاریخ نگاری های ساختگی که مربوط به زندان رفتن های ادعایی وی می باشد، دیده می شود 
ک��ه در موارد متعدد این تاریخ ها یکدیگر را نقض می کنند.۳۹ از س��وی دیگر تالش تاریخ 
نویسان جمهوری اسالمی  برای اثبات پیوند محکم مبارزاتی بین خامنه ای و روح اهلل خمینی 
در دوران حوادث خرداد ۱۳۴۲ مش��هود است. وبسایت رسمی خامنه ای با انتشار تصویری 
مبهم و غیر قابل تایید و اس��تناد از وی در کنار خمینی در س��ال ۱۳۴۲در حوزه علمیه 
قم، اینگونه وانمود می کند که یکی از صد ها طلبه ای که در کنار خمینی دیده می ش��وند، 
سید علی خامنه ای است. همچنین در همین مطلب با اشاره به کتاب هایی از نویسندگان 
ناشناخته، تالش شده است تا اینگونه وانمود شود که حتی پیش از پانزده خرداد ۱۳۴۲،  در 
بهمن ۱۳۴۱ خورشیدی، سید علی خامنه ای و برادرش سید محمد مامور بودند تا گزارشی 
را از آیت اهلل میالنی به خمینی برسانند. همچنین ادعا شده است که در آستانه محرم سال 
۱۳۴۲خورشیدی، روح اهلل خمینی وی را مامور کرده بود تا پیام هایی را به آیت اهلل میالنی، 
علما و روحانیون و هیات های مذهبی خراسان برساند. همه این موارد در سال های نخست 
پس انقالب توسط نزدیکان خمینی تکذیب شد تا جایی که در زمان انتشار کتاب زندگی 
نامه خامنه ای، با اشاره به این تکذیبیه ها عنوان شده است که وی از سوی خمینی در سال 
۱۳۴۲ خورشیدی، ماموریتی برای ارسال پیام به علمای خراسان نداشته و داوطلبانه این 

کارها را در راستای ادامه مبارزات سیاسی اش علیه حکومت شاه انجام می داده است.۴۰

 اگ��ر چه از س��ید علی خامنه ای در اس��ناد و تاری��خ نگاری های مرب��وط به انقالب 
اس��المی پیش از بهمن ۱۳۵۷ خورشیدی و بازگشت خمینی به ایران، نقش موثری دیده 
نمی شود، اما وی در این دوران ده ساله پس از بازگشت از شوروی یعنی از ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۷ 
خورش��یدی در حوادث و خراب کاری های متعددی نقش داشت که در مواردی نقش وی 
کلیدی نیز بوده اس��ت، از جمله در جنایت آتش زدن س��ینما رکس آبادان با هدف روشن 
کردن آتش انقالب که برخی از آموزش های دوران تحصیل در دانشگاه پاتریس لومومبا به 
این نوع اقدامات اختصاص داشت.۴۱ در کتاب خاطرات هاشمی  رفسنجانی با عنوان انقالب و 
پیروزی که به ریشه های انقالب اسالمی  از سال ۱۳۳۰خورشیدی و به ویژه پس از ۱۳۴۲ 
خورشیدی می پردازد و چهره های تاثیر گذار در انقالب را در هر دوره ای معرفی می کند، تا 
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۲۸ بهمن ۱۳۵۷ یعنی یک هفته پس از انقالب، به نقش پر رنگی از س��ید علی خامنه ای 
اش��اره نشده است. هاشمی  رفس��نجانی در صفحه ۱۱۶ از کتاب خاطراتش برای نخستین 
بار نام س��ید علی خامنه ای را به عنوان یکی از اعضا و هواداران س��ازمان مجاهدین خلق 
مطرح می کند.۴۲  پس از آن نام خامنه ای در آبانماه ۱۳۵۷ خورشیدی، در جریان پیشنهاد 
عضویت وی در شورای انقالب مطرح می شود. به این ترتیب عمال تا سه ماه پیش از وقوع 
انقالب اسالمی  نام خامنه ای در فهرست بلند باالی چهره های شناخته شده ای که دهه ها با 
حکومت شاه مبارزه می کردند، هیچ جایی نداشت. پس از آنکه خامنه ای توانست خودش را 
در جمع اعضای شورای انقالب جا بزند، از این فرصت استفاده کرد تا برای خودش جایگاه 
و موقعیت سیاس��ی مناسبی دس��ت و پا کند. اما نه خامنه ای و نه سازمان امنیت شوروی 
در بلند پروازانه ترین رویاهایشان هم تصور نمی کردند که سه سال پس از انقالب اسالمی، 
همه پیشگامان انقالب که سد راه وی برای رسیدن به قدرت بودند، از پای در آمده باشند 
و سید علی خامنه ای بتواند پس از روح اهلل خمینی باالترین قدرت سیاسی در ایران انقالبی 
را کس��ب کند. در این مس��یر س��ید علی خامنه ای از حمایت های فراوان سازمان امنیت 
شوروی بهره مند شد که مهم ترین آن مربوط به طرح خنثی سازی کودتای نوژه در هجدهم 
تیرماه ۱۳۵۹ خورشیدی برابر با نهم جوالی ۱۹۸۰ میالدی بود.۴۳ سازمان امنیت شوروی 
فرصت های طالیی را برای کادرهای تربیت ش��ده اش فراهم می کرد تا به این ش��کل هم 
وفاداری آنها را به آرمان های اتحاد جماهیر شوروی بسنجد و هم اینکه لیاقت این ماموران 
تعلیم یافته اش را در به کارگیری فنون آموزش داده شده، محک بزند. طرح خنثی سازی 
کودتای نوژه این فرصت طالیی را برای خامنه ای پدید آورد تا توانایی خودش را به نمایش 
بگذارد و طرح تسخیر سفارت ایاالت متحده آمریکا هم موقعیت بسیار مطلوبی در اختیار 

محمد موسوی خویینی ها گذاشت. 

 عالوه بر سید علی خامنه ای، حاج محمد علی نظران و محمد محمدی نیک ری شهری 
نیز که نامش��ان در فهرس��ت فارغ التحصیالن دانش��گاه پاتریس لومومبا دیده می ش��ود، 
نزدیک ترین همکاری را با وی برای س��ازماندهی تیم اطالعاتی و امنیتی اش در سال های 
نخس��ت انقالب داش��ته اند که در بررس��ی تاریخی حوادث پس از انقالب و همکاری های 
س��ازمان امنیت شوروی با سید علی خامنه ای در تاسیس و تجهیز سپاه پاسداران، خنثی 
سازی کودتای نوژه، ترورهای تابستان ۶۰ و دیگر فرصت هایی که سازمان امنیت شوروی 
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برای خامنه ای فراهم می کرد تا بتواند پله های ترقی را به سرعت طی کند، به نقش و جایگاه 
این افراد نیز خواهیم پرداخت. همچنین از دیگر اعضای تیم عملیاتی و اطالعاتی سید علی 

خامنه ای و روابط اسرار آمیز وی با مسعود کشمیری پرده برداری خواهد شد.

  

دسته دوم: اصالح طلبان حکومتی به رهبری سید محمد موسوی خویینی ها

سید محمد موسوی خوئینی ها فرزند سید حسین در ۳۱ فروردین ۱۳۲۰ خورشیدی 
در قزوین به دنیا آمد. در آن روزها آتش جنگ جهانی دوم همه جا را فرا گرفته بود و ایران 
هم از این مصیبت بزرگ بی نصیب نماند. خرداد ۱۳۲۰ خورش��یدی نیروهای آلمان نازی 
معاهده خود با اتحاد جماهیر شوروی را شکستند و وارد مرزهای شوروی شدند. در پاسخ به 
این اقدام، ارتش سرخ شوروی و ارتش بریتانیا نیز از شمال و جنوب در ۲۵ آگوست ۱۹۴۱ 
میالدی برابر با سوم شهریور ۱۳۲۰ خورشیدی، وارد ایران شدند.۴۴ رضاشاه پهلوی همانروز 
در تلگرامی  پنج صفحه ای به واش��ینگتن از رییس جمهور ایاالت متحده آمریکا فرانکلین 
روزولت کمک خواس��ت تا جلوی اشغالگران گرفته شود و تمامیت ارضی و استقالل ایران 
به رسمیت شناخته شود.۴۵ روزولت در پاسخ به پادشاه مقتدر ایران یاد آوری کرد که این 
اشغال در نتیجه سیاست نزدیکی ایران به آلمان نازی صورت گرفته است اما به رضاشاه قول 
داد که تمامیت ارضی و استقالل ایران را تضمین می کند و پس از پایان جنگ، نیروهای 
خارجی ایران را ترک خواهند کرد. رییس جمهور آمریکا به قول خود وفادار ماند. در آذرماه 
۱۳۲۲ خورش��یدی، در جریان کنفرانس تهران تاکید کرد که باید یکی از بند های بیانیه 
پایانی این کنفرانس حفظ استقالل و تمامیت ارضی ایران باشد. کنفرانس تهران با حضور 
چرچیل نخست وزیر بریتانیا، استالین رهبر شوروی و روزولت رییس جمهور ایاالت متحده 
برگزار شده بود و نقطه عطفی در نبرد با آلمان نازی و متحدینش در جنگ جهانی دوم بود. 
پس از پایان جنگ در شهریور ۱۳۲۴ نیروهای بریتانیا از ایران خارج شدند، اما استالین به 
قول خود پایبند نماند و نیروهای ارتش س��رخ ش��وروی را از ایران خارج نکرد. در مقابل با 
حمایت ارتش س��رخ، کردها جمهوری مهاباد را تشکیل دادند و سید جعفر پیشه وری هم 
با تشکیل جمهوری خلق آذربایجان اعالم استقالل کرد. این وضعیت یکسال بیشتر دوام 
نیاورد و در نهایت وقتی با فشار ایاالت متحده آمریکا، استالین مجبور شد نیروهای ارتش 
سرخ شوروی را از ایران خارج کند، این جمهوری های مستقل، از هم پاشیده شدند. البته در 
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موسوی خوئینی ها در پرواز انقالب به همراه سید احمد، بنی صدر، مطهری، قطب زاده و صادق طباطبایی، 
خمینی را همراهی  می کرد.

این بین نباید هوشمندی نخست وزیر وقت ایران، احمد قوام را در خروج نیروهای شوروی 
از ایران، نادیده گرفت. جعفر پیشه وری و بسیاری از یارانش به دامان اتحاد جماهیر شوروی 
پناه بردند و در باکو مس��تقر شدند، در حالی که نفرت و کینه ای غیر قابل وصف از ایاالت 
متحده آمریکا به دل داش��تند. سید حس��ین، پدر سید محمد موسوی خوئینی ها یکی از 
یاران نزدیک پیشه وری بود که این نفرت از آمریکا و عالقه به شوروی و مارکسیسم را برای 
پس��رش به ارث گذاشت. سید محمد موسوی خوئینی ها در حوزه های علمیه قزوین و قم 
تحصیالت مقدماتی اش را گذراند و سپس به حوزه علمیه نجف رفت. در ۱۳۴۵ خورشیدی 
راهی اتحاد جماهیر ش��وروی ش��د تا در دانشگاه پاتریس لومومبا در مسکو برای مبارزه با 
حکومت ش��اه تعلیم ببیند. بر اساس اسناد به دست آمده از دانشگاه پاتریس لومومبا وی 
مدتی را در این دانشگاه، هم دوره سید علی خامنه ای بوده است. این راز مشترک و سر به 
مهر، بیمه عمر و تضمین کننده نفوذ و قدرت سیاسی وی در تمام سال های پس از انقالب 

اسالمی شد.۴۶

سید محمد موس��وی خوئینی ها پس از تکمیل دوره آموزش��ی در دانشگاه پاتریس 
لومومبا در مسکو، به نجف رفت. وی نیز همانند خامنه ای و دیگر طلبه های آموزش دیده 
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در شوروی، باید برای خود جایگاه مناسبی در بین مبارزان سیاسی دست و پا می کرد. در 
دوازدهم خرداد ۱۳۴۹ خورشیدی برابر با دوم ژوئن ۱۹۷۰میالدی در مراسم ختم آیت اهلل 
سید محسن طباطبائی حکیم در نجف با احمد خمینی آشنا شد.۴۷ اگر چه کمتر از یک 
سال بعد، از طرف دولت عراق عنصر نامطلوب شناخته شد و از وی خواستند تا خاک این 
کشور را ترک کند، اما این آشنایی به تدریج در طول یک دهه استحکام پیدا کرد. وی سپس 
به ایران بازگشت و در مسجد جوستان در محله نیاوران تهران به تفسیر قرآن مشغول شد. 
وی در این کالس های تفسیر قرآن در کنار ترویج شکل تازه ای از اسالم که با مارکسیسم 
تناسب داشت، مبارزات مسلحانه با رژیم شاه را نیز ترویج می کرد. برخی از گروه های شبه 
نظامی  و تروریس��تی همچون گروه فرقان و گروه فالح از طرفداران و پامنبری های وی در 
این جلس��ات تفس��یر قرآن بودند. این کالس ها با دستگیری او توسط ساواک پایان یافت. 
بعد از آزادی از زندان و همزمان با استقرار خمینی در فرانسه، با توجه به سابقه آشنایی اش 
با س��ید احمد خمینی، وی نیز به نوفل لوشاتو رفت و در حلقه یاران نزدیک خمینی قرار 
گرفت. در دوازدهم بهمن ۱۳۵۷ خورشیدی، وی به همراه سید احمد، بنی صدر، قطب زاده 
و مطهری، خمینی را در بازگشت به ایران همراهی می کرد. پس از پیروزی انقالب اسالمی، 
به نمایندگی از خمینی عضو  شورای سرپرستی صدا و سیما و عضو مجلس خبرگان قانون 
اساسی شد. وی همچنین نماینده تام االختیار خمینی در بررسی صالحیت داوطلبان اولین 
دوره ریاس��ت جمهوری، نماینده مجلس و عضو هیات رییس��ه مجلس اول، دادستان کل 
کش��ور، عضو منتخب خمینی در نخستین دوره مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای 
بازنگری قانون اساسی، ریاست مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری، مدیر مسوول 
روزنامه سالم و رییس مجمع روحانیون مبارز نیز بود.۴۸ در یک کالم، موسوی خوئینی ها را 

می توان شخصیت محوری اصالح طلبان حکومتی در جمهوری اسالمی  دانست. 

 

 موسوی خوئینی ها و تکثیر نوارهای خمینی در مراکز کا گ ب در قم
موسوی خوئینی ها در دوازدهم خرداد ۱۳۴۹ خورشیدی برابر با دوم ژوئن ۱۹۷۰میالدی 
در مراسم ختم آیت اهلل سید محسن طباطبائی حکیم در نجف با احمد خمینی آشنا شد. 
آیت اهلل حکیم پس از درگذشت آیت اهلل بروجردی در سال ۱۳۴۰ بعنوان مرجع تقلید عامه 
شیعیان جهان شناخته می شد. این آشنایی در تبعید به تدریج در طول یک دهه استحکام 
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پیدا کرد. پس از انتش��ار مقال��ه توهین آمیز به خمینی در روزنام��ه اطالعات در دی ماه 
۱۳۵۶، نام خمینی که سالها از خاطره ها فراموش شده بود، دوباره در حوزه علمیه قم بر سر 
زبان ها افتاد. در ماه های پس از آن و تا ورود خمینی به ایران موسوی خوئینی ها هماهنگ 
کننده پخش و توزیع بیانیه ها و نوارهای کاس��ت سخنرانی های خمینی در ایران بود. وی 
در مصاحبه با پایگاه رسمی  خبری جماران وابسته به بیت خمینی، در این مورد می گوید:

»آش��نایی ما با مرحوم حاج احمدآقا از زمان درگذشت مرحوم آیت اهلل حکیم بود که به 
تدریج این آشنایی سرعت بیشتری گرفت و روابطمان خیلی نزدیک تر و صمیمانه تر شد 
و در این ارتباط و دوس��تی، مس��ایل مختلف مبارزه و همکاری  ها مطرح و عالوه بر آن 
دوستی و رفاقت ما هم بیشتر می شد. مرحوم حاج احمدآقا چندین سال از بنده کوچکتر 
بودند. قبل از سال  های ۱۳۴۲ با ایشان آشنایی و ارتباطی نداشتم. زمان آشنایی من با 
حاج احمدآقا همزمان با فوت آیت اهلل حکیم، زمانی است که حضرت امام در نجف تبعید 
بودند. چندین سال از آغاز نهضت گذشته بود که من با ایشان آشنا شدم. اما فعالیت های 
مرحوم حاج احمدآقا عمدتاً حول محور ش��خصیت حضرت امام و مسایل مبارزاتی بود 
که پیرامون آن حضرت وجود داشت. طبعاً آن مسایل هم بخش های متفاوتی داشت، از 
جمله مسایل مربوط به حوزه و اداره حوزه و قسمتی که به امام مربوط می شد، از قبیل 
ش��هریه و معاش طالب را در بر می  گرفت که در این بخش با ایش��ان همکاری خاصی 
نداشتم. ارتباط کاری ما با حاج احمدآقا صرفاً در مسایل مبارزاتی و سیاسی بود. به ویژه 
در ارتب��اط با اعالمیه  هایی که از ناحیه حضرت امام صادر می ش��د، چه در دریافت این 
اعالمیه ها و چه در تکثیر آن  ها. در آن زمان این کار بسیار مشکل بود و خیلی به زحمت، 
کسانی قبول می کردند که آن را انجام بدهند و ما ناگزیر، خودمان امکاناتی برای تایپ 
و تکثیر اعالمیه فراهم کردیم، چه اعالمیه هایی که از طرف حضرت امام صادر می شد 
و چ��ه اعالمیه  هایی که در ح��وزه در ارتباط با مبارزات به حمایت از حضرت امام صادر 
می شد. ما هم جمع شدیم و امکاناتی در یک خانه مخفی تهیه کرده و فعالیت می کردیم. 
آن خانه در قس��مت جنوب شرقی قم بود. اس��مش را نمی دانم، اما می دانم که حول و 
حوش منزل امام بود، البته با فاصله زیاد. کوچه های باریکی داشت. از این خانه فقط من 

و مرحوم حاج احمدآقا مطلع بودیم.«۴۹

 پرس��ش اینجاست که چگونه موس��وی خوئینی ها نام محله و آدرس خانه ای را که 
در بحبوح��ه انقالب در قم ب��رای مدتی طوالنی اطالعیه ها، اعالمیه ها و نوارهای کاس��ت 
سخنرانی های خمینی در آنجا تکثیر می شده است، به خاطر نمی آورد؟! موسوی خویینی ها 
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ادع��ا می کند که تنه��ا وی و احمد خمینی از وجود این خانه که مهم ترین مرکز محرمانه 
تکثیر پیام های انقالبی خمینی بود، اطالع داشته اند. آیا کسی دستگاه های چاپ و تکثیر را 
به آنجا برده بود و با این دستگاه ها کار می کرد یا نه؟ اگر دستگاه ها نقص فنی پیدا می کردند، 
چه کسی آن ها را تعمیر می کرد؟ موسوی خوئینی ها راست نمی گوید، یا بهتر است گفته 
ش��ود که همه واقعیت را نمی گوید. خانه ای که وی از آن در قم یاد می کند و جای آن را 
به خاطر نمی آورد، یکی از مراکز مخفی س��ازمان امنیت ش��وروی می تواند باشد. موسوی 
خوئینی ها هم احتماال جای آن را نمی دانس��ته است. وی با همکارانش در سازمان امینت 
شوروی قرار می گذاشته و اطالعیه ها و اعالمیه ها و سخنرانی های جدید خمینی را به آنها 
تحویل می داده است، آنها تکثیر می کرده اند و به وی تحویل می داده اند. این خیلی منطقی تر 
به نظر می رسد تا اینکه خانه ای که فقط احمد خمینی و موسوی خوئینی ها آن را تاسیس 
و تجهیز کرده باشند و حتی آدرسش را هم دیگر به خاطر نیاورد. اگر چنین مرکزی در قم 
وجود داشت پس از انقالب باید به یک موزه تبدیل می شد تا همه مردم و همه دنیا هوش 
و ذکاوت یاران خمینی را ببینند. موسوی خوئینی ها در ادامه این مصاحبه با پایگاه خبری 
جماران درباره ماجرای پیوستن به حلقه خمینی در فرانسه عنوان می کند که پس از ورود 
خمینی به فرانسه و اقامت در نوفل لوشاتو در پاریس وی به دعوت سید احمد خمینی به 
آنها پیوست. دوستی  بسیار نزدیک با احمد خمینی که مشاور و فرزند مورد اعتماد خمینی 
بود، برای موسوی خوئینی ها جایگاهی ویژه در تیم خمینی در پاریس دست و پا می کند. 
وی حتی در آن زمان با احمد خمینی هم اتاق می شود و در کنار حجره خمینی به یکی از 

مشاوران سیاسی بسیار نزدیک خمینی تبدیل می گردد.۵۰

  گزارش های کا گ ب در نوفل لوشاتو به دست خمینی می رسید
دکتر صادق طباطبایی که خواهر زاده امام موس��ی صدر و برادر همس��ر سید احمد 
خمینی بود، خرداد ماه ۱۳۹۱ خورش��یدی در مصاحبه ای با روزنامه ش��رق به راز ارتباط 
سازمان امنیت شوروی با حلقه یاران خمینی در فرانسه اشاره کرد. وی نیز همانند دایی اش 
امام موسی صدر، با حکومت حافظ اسد در سوریه که وفادارترین متحد شوروی در خاورمیانه 
شناخته می شد، روابط نزدیکی داشت. صادق طباطبایی در این مصاحبه برای نخستین بار 
عنوان می کند که گزارش های تحلیلی و محرمانه کا گ ب یا همان سازمان امنیت شوروی 
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در زمان حضور خمینی در فرانسه به دست وی می رسید تا درک بهتری از آخرین شرایط و 
تحوالت اجتماعی در ایران داشته باشد و بتواند درست تصمیم بگیرد.۵۱ گزارش های تحلیلی 
س��ازمان امنیت شوروی طبقه بندی محرمانه داشته و چیزی نبوده است که در دسترس 
عموم گذاشته شود. اینکه چه کسی به این گزارش های محرمانه در ماه های پر آشوب انقالب 
دسترس��ی داشته و آنها را به خمینی می رساند، رازی بود که برای دهه ها سر به مهر باقی 
مانده بود. به خاطر داشته باشیم که  سید محمد موسوی خویینی ها فارغ التحصیل دانشگاه 
پاتریس لومومبا یا همان مرکز تربیت کادر برای سازمان امنیت شوروی بود که توانست خود 
را از طریق دوس��تی با پسر خمینی به اتاق کناری حجره خمینی در نوفل لوشاتو برساند. 
بدون ش��ک وی می توانست یکی از افرادی باش��د که به این گزارش ها دسترسی داشته و 
از طرف کا گ ب موظف باش��د تا آن را به خمینی برس��اند. اگر چه یکی دیگر از گزینه ها 
می توانست خود صادق طباطبائی باشد که وی نیز روابط خوبی با سازمان امنیت شوروی 
داشت، اما یکی از نکاتی که در همین مصاحبه به آن اشاره می شود، همه نگاه ها را به سمت 
موسوی خوئینی ها می چرخاند. به گفته طباطبایی در گزارش سازمان امنیت شوروی آمده 
بود که  »تحکیم وحدت حوزه و دانش��گاه« رمز پیروزی خمینی در فتح س��نگر به سنگر 
موانع در ایران انقالبی خواهد بود. این گزارش در پاییز س��ال ۱۳۵۷ خورش��یدی به دست 
خمینی رس��انده شد و فراموش نکنیم که یک س��ال پس از این تاریخ، یعنی در آبان ماه 
۱۳۵۸خورشیدی، همین عبارت »تحکیم وحدت حوزه و دانشگاه« شعار محوری و حتی نام 
تشکیالتی مجموعه ای از نیروهای ویژه سپاه پاسداران شد که خود را در آغاز »دانشجویان 
پیرو خط امام« می نامیدند و مدتی بعد نام »دفتر تحکیم وحدت حوزه و دانش��گاه« را بر 
خود گذاشتند و با حمله به سفارت ایاالت متحده آمریکا در تهران، دیپلمات های آمریکایی 
را برای ۴۴۴ روز به گروگان گرفتند. در واقع این عملیات توسط سپاه پاسداران که در آغاز 
انقالب با اس��لحه های ارسال شده توسط شوروی تجهیز شده بود، به انجام رسید و تنها از 
عنوان دانشجو به عنوان پوششی برای این نیروهای سپاه استفاده می شد تا وانمود شود که 
مردم و دانشجویان ایرانی در اعتراض به سیاست های آمریکا، سفارت این کشور را تسخیر 
کرده اند و نگاه ها متوجه سپاه پاسداران و یا سازمان امنیت شوروی نشود. طراح و هدایت 
کننده این عملیات موسوی خوئینی ها بود. در اینکه کا گ ب در فرانسه به خمینی پیشنهاد 
داده بود که تحکیم وحدت حوزه و دانشگاه، رمز پیروزی انقالب خواهد بود و پس از انقالب 
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همین عبارت عنوان تش��کیالتی شد که به سفارت آمریکا در تهران حمله کردند و منافع 
سرشاری برای سازمان امنیت شوروی به ارمغان آمد، اسرار فراوانی نهفته است که در فصل 

ششم از همین کتاب به آن پرداخته خواهد شد.۵۲

 ارتباط موسوی خوئینی ها با گروه تروریستی فرقان
مجله یادآور که یکی از مجموعه نشریات وابسته به وزارت اطالعات جمهوری اسالمی 
 می باش��د و از سوی موسس��ه مطالعات تاریخ معاصر ایران منتشر می شود، در »کتاب ماه 
فرهنگی-تاریخی« ش��ماره بهار ۱۳۸۹خورش��یدی، ویژه نامه ای در م��ورد گروه فرقان و 
ارتباطات این گروه با س��ید محمد موس��وی خوئینی ها منتشر کرد. این ویژه نامه در ابتدا 
مجموعه ای از عملیات های تروریستی گروه فرقان را شرح داده و در ادامه با توجه به اینکه 
تمام اعضای این گروه از ش��اگردان، طرفداران و پامنبری های کالس تفس��یر قرآن س��ید 
محمد موسوی خوئینی ها در مسجد جوستان در محله نیاوران بوده اند، نتیجه گرفته است 
که انحرافات تفسیری وی، نقش کلیدی در تحریک اسالمگرایان ماتریالیست داشته است 
و اشغال سفارت ایاالت متحده در تهران، اقدامی  برای فرار به جلو از عواقب اقدامات فرقان 

بود.۵۳

گروه فرقان توسط تعدادی از شاگردان و طرفداران موسوی خوئینی ها در سال ۱۳۵۵ 
خورشیدی تشکیل شد. این گروه در فردای روزی که از به هم پیوستن تعدادی از گروه های 
شبه نظامی  انقالبی، سپاه پاسداران انقالب اسالمی  تشکیل شد، نخستین عملیات تروریستی 
را به انجام رس��اند. گروه فرقان با بس��یاری از گروه های ش��به نظامی  تشکیل دهنده سپاه 
پاس��داران اش��تراکات زیادی داشت. برای نمونه محمد کاظم پیرو رضوی، از رهبران گروه 
فالح که یکی از همان گروه های تروریستی اولیه تشکیل دهنده سپاه بود، در کالس های 
تفسیر قرآن موسوی خوئینی ها در کنار اکبر گودرزی رهبر گروه فرقان حضور منظم داشت. 
در ظهر روز دوشنبه سوم اردیبهشت ۱۳۵۸ خورشیدی، در خیابان ولیعصر تهران، سپهبد 
محمد ولی قرنی که نخستین فرمانده ارتش پس از انقالب بود، توسط اکبر گودرزی، محمد 
متحدی، محسن سیاهپوش، مهدی مالحسینی و حسین قاسمی  که همگی از اعضای گروه 
فرقان و از شاگردان موسوی خوئینی ها بودند، ترور شد. یک هفته بعد در آخرین ساعات روز 
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سه شنبه یازدهم اردیبهشت ۱۳۵۸ خورشیدی، آیت اهلل مرتضی مطهری که ریاست شورای 
انقالب را بر عهده داشت، در حال خروج از منزل دکتر یداهلل سحابی در یکی از کوچه های 
خیابان فخرآباد تهران، توسط گروه فرقان ترور شد. آیت اهلل مطهری بارها و بارها موسوی 
خویینی ها را مارکسیست نامیده و از دیگر روحانیون انقالبی خواسته بود که از وی دوری 
کنند. آیت اهلل جعفر شجونی از قول آیت اهلل سید رضی شیرازی که خود نیز بعد ها قربانی 

ترورهای گروه فرقان شد، آورده است:
»وقتی آیت اهلل انواری از زندان آزاد شدند با آقای مطهری به دیدن ایشان رفتیم و وقتی 
به منزل ایش��ان وارد شدیم دیدیم موسوی خوئینی ها هم آنجا نشسته و چون با آقای 
مطهری بد بود تا چشمش به ایشان افتاد بلند شد رفت بیرون! آقای مطهری با حالت 
عصبانیت و تحکّم از آقای انواری پرسیده بود: شما او را میشناسید؟ آقای انواری جواب 
داده بود: بله این آقای موس��وی خوئینی ها اس��ت. آقای مطهری می گوید: خبر دارید 

مارکسیست شده؟«۵۴

اگر چه موس��وی خوئینی ها اصل وجودی چنین برخوردی را تکذیب کرده است اما 
ش��واهد و مدارک اختالفات و درگیری های آیت اهلل مطهری با موس��وی خوئینی ها بسیار 
بیشتر از آن چیزی است که قابل تکذیب باشد.۵۵ ترور مطهری برای دیگر روحانیون انقالبی 
در اطراف خمینی که زیر س��ایه س��نگین و آوازه بلند آیت اهلل مطهری دیده نمی ش��دند، 
بس��یار س��ودمند بود و میدان عمل آنها  را در ش��ورای انقالب افزای��ش داد. از آن جمله  
هاشمی رفسنجانی و سید علی خامنه ای بودند که البته با توجه به رفت و آمد ها و نزدیکی 
آنها با اعضای گروه فرقان، انگشت های اتهام نیز به سمت آنها نشانه رفت. روز جمعه سوم 
خرداد ۱۳۵۸ خورشیدی، خبرگزاری ها خبر از ترور ناموفق  هاشمی رفسنجانی توسط گروه 
فرقان را مخابره کردند. آنچه در تمام گزارش های پس از این حادثه منتش��ر ش��د و حتی 
والدیمیر کوزیچکین، افس��ر ارشد سازمان امنیت ش��وروی هم که به عنوان دیپلمات در 
س��فارت شوروی در تهران مشغول بود در خاطرات خود آورده است، حاکی از این بود که 
این یک حادثه تروریستی نبود.۵۶  هاشمی رفسنجانی و خانواده اش ضاربین را می شناختند 
و با اجازه آنها دو فرد ضارب وارد خانه  هاش��می  ش��ده بودند و در میانه گفتگو با وی بحث 
باال گرفته بود که با دخالت عفت مرعش��ی، همس��ر  هاشمی رفسنجانی از اسلحه شخصی 
 هاش��می  تیر هایی شلیک ش��د و وی جراحت سطحی برداش��ت. این حادثه سبب شد تا 
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اتهام هدایت و همکاری با گروه فرقان از سر  هاشمی رفسنجانی و دوستان نزدیکش یعنی 
س��یدعلی خامنه ای و موسوی خوئینی ها رفع شود. موس��وی خوئینی ها اگر چه به دلیل 
دش��منی دیرینه اش با مطهری هیچگاه نتوانسته بود به شورای انقالب راه یابد و حتی در 
هس��ته موسسان حزب جمهوری اسالمی  هم جای نگرفته بود، اما دوستی بسیار نزدیکی 
با س��ید علی خامنه ای داشت که به س��ال های حضور آنها در دانشگاه پاتریس لومومبا باز 
می گش��ت. وی در جریان تاس��یس سپاه پاسداران، اشغال س��فارت آمریکا در تهران و رد 
صالحیت بسیاری از رقبای سیاسی مشترک در جریان انتخابات ریاست جمهوری و مجلس 
شورای ملی در سال ۱۳۵۸ و همچنین مسکوت گذاردن پرونده انفجارهای تابستان۱۳۶۰ 
خورشیدی، حق دوستی را برای خامنه ای به تمام و کمال به جا آورده بود.  هاشمی رفسنجانی 
هم از این دوستی بی نصیب نماند. پس از ماجرای ترور ساختگی هاشمی رفسنجانی، گروه 
فرقان روز ش��نبه ش��انزده تیرماه ۱۳۵۸ خورشیدی، حاج تقی حاج طرخانی را که یکی از 
تامین کنندگان اقدامات تروریس��تی آنها بود، پس از عدم قبول تداوم همکاری مالی ترور 
کردند. چهارم شهریور ۱۳۵۸ خورشیدی هم حاج مهدی عراقی و پسرش حسام در خیابان 
زمرد در نزدیکی منزل حاج حس��ین مهدیان ترور ش��دند. حاج مهدی عراقی مسئول تیم 
حفاظت از خمینی از زمان حضور وی در نوفل لوشاتو تا پس از بازگشت وی به ایران بود 
و مزاحمت های زی��ادی برای برخی روحانیون انقالبی در برقراری ارتباط با خمینی ایجاد 
می کرد. جمعه یازدهم آبان ۱۳۵۸ خورش��یدی هم آیت اهلل قاضی طباطبایی پس از ترور 
توس��ط فرقان تشییع ش��د. آخرین ترور این گروه در ۲۷ آذرماه ۱۳۵۸ خورشیدی انجام 
شد که آیت اهلل محمد مفتح و دو پاسدار محافظ وی  اصغر نعمتی و جواد بهمنی کشته 
شدند.۵۷  تنها بیست روز پس از ترور آیت اهلل مفتح، در ۱۸ دیماه ۱۳۵۸ خورشیدی، تمام 
اعضای گروه فرقان دستگیر شدند. عجیب تر اینکه تنها بیست و پنج روز پس از دستگیری، 
بدون اینکه تشریفات دادرسی به انجام رسیده باشد در سیزدهم اسفند ۱۳۵۸ خورشیدی، 
اعضای گروه به اعدام محکوم و بالفاصله تیر باران شدند.۵۸ رهبر گروه فرقان اکبر گودرزی 

هم در روز سوم خرداد ۱۳۵۹ خورشیدی تیرباران شد.

نکات عجیب در مورد ماجرای گروه فرقان فراوان است. نخست اینکه قربانیان این گروه 
عمدتاً از مخالفان سرسخت مارکسیسم بودند. دوم اینکه همه قربانیان به نوعی بر سر راه 
مثلث خامنه ای، موسوی خوئینی ها و  هاشمی رفسنجانی مانع ایجاد می کردند. سوم اینکه 
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 اکبر گودرزی طلبه جوانی که رهبری گروه فرقان را بر عهده داشت به همراه اعضای گروه با حکم دادگاهی عجیب، 
تیر باران شدند.

پس از اشغال سفارت آمریکا که عملیات اجرایی آن نیز بر عهده سپاه پاسداران بود، موسوی 
خوئینی ها توانسته بود جایگاهی مناسب برای خود فراهم کند و گویا دیگر نیازی به اقدامات 
گروه تروریس��تی فرقان برای حذف مهره های با نفوذ در اطراف خمینی نبود و تنها چند 
هفته پس از اشغال سفارت آمریکا همه اعضای گروه فرقان دستگیر شدند. از همه عجیب تر 
دادگاه گروه فرقان بود که نام سه قاضی در آن مطرح شد، آیت اهلل محمدی گیالنی، حجت 

االسالم عبدالمجید معادی خواه و حجت االسالم علی اکبر ناطق نوری.

در مناظره عبدالمجید معادی خواه، رییس بنیاد تاریخ انقالب اس��المی  و قاضی دوم 
دادگاه گروه فرقان با حمید نقاشیان عضو تیم حفاظت خمینی و از بازجویان پرونده گروه 
فرقان، که ۳۴ سال پس از اعدام اعضای این گروه انجام شد، دو طرف یکدیگر را به شدت 
به دروغگویی و تحریف تاریخ متهم کردند. حمید نقاش��یان ادعا می کند که وقتی متوجه 
ش��د آیت اهلل محمدی گیالنی در دادگاه نسبت به متهمان بی طرف نیست و از آنها نفرت 
دارد، به قم رفت تا با خمینی برای تعویض قاضی پرونده صحبت کند. خمینی که مشغول 
خوردن شام بود، او را نزد آیت اهلل منتظری می فرستد و ایشان هم به همراه آیت اهلل علی 

مشکینی برای معادیخواه و ناطق نوری حکم قضاوت صادر می کنند.

 دوازدهم بهمن ۱۳۵۸ خورش��یدی، حکمی  به نام این دو نفر به عنوان قاضی پرونده 
گروه فرقان صادر شد، در حالی که یک هفته پیش از صدور این حکم، دو متهم اصلی گروه 
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فرقان یعنی محمد علی بصیری متهم به ترور آیت اهلل مطهری و حمید نیکنام متهم به ترور 
س��پهبد قره نی، بدون اینکه قضات پرونده آنها را دیده باشند، اعدام شدند. حجت االسالم 
عبدالمجید معادیخواه که یکی از قضات منتخب پرونده بود، درباره ماجرای مواجه شدن با 

خبر اعدام آنها می گوید: 
»م��ن وقتی رفتم اوین، رفتم که قاتل آقای مطه��ری را ببینم، گفتند: اعدامش کردیم! 
پرس��یدم: چطور با این عجله؟ گفتند: اینها حرف نمی زنند و می گویند ش��ما کافرید و 

چنین و چنان. گفتم: اینکه حرف نمی زنند که نشد جواب، باالخره باید کاری کرد.«۵۹

 معادیخ��واه به عنوان قاضی این پرون��ده، در جای دیگری در مورد صدور حکم اعدام 
ب��رای رهبر گروه فرقان اعتراف می کند که به متهم اجازه دفاع از خود را نداد و از ش��دت 

نفرتی که از اکبر گودرزی داشت، وی را به اعدام محکوم کرد:
 »متاسفانه یکی از نقص های کارم این است که شناختم از گودرزی خیلی کم بود و لذا 
نباید قاضی او می ش��دم. چون در این قضیه بی طرف نبودم. برای من کاماًل روشن بود 
که منشأ همه فساد ها اوست و لذا از او به شدت متنفر بودم. از او بدم می آمد و احساس 
کردم تمام این مجموعه را او به چنین روزی نشانده است و از آنجا که خیلی هم لجبازی 
می کرد با او گفتگو نکردم. در دادگاه هم فقط سؤال می کردم و او هم پرت و پال جواب 
می داد. صحبت های ما گفتگو نبود. چون او تن به گفتگو نمی داد و من هم بیشتر سعی 
داشتم ماهیت او را برای مردم بر مال کنم. االن که نگاه می کنم، می بینم شناختم از او 
خیلی کم است و آن هم به خاطر نفرتی بود که از او داشتم. در حالی که به عنوان قاضی 
پرونده او باید سعی می کردم بر این احساس غلبه کنم. من فکر می کنم گودرزی مشکل 
روانی داش��ت یعنی کارهایش با هیچ معیاری نمی خواند. دائماً لجبازی می کرد و چون 
مطمئن بود اعدام می ش��ود، سعی می کرد قهرمان بازی در بیاورد. ولی اگر کوچکترین 
امیدی به نجات پیدا می کرد، بیشتر از همه افراد آن مجموعه التماس می کرد که کشته 
نش��ود! ابداً هم آدم مقاومی  نبود. متأسفانه به دلیل نفرتی که از او داشتم روی او وقت 

نگذاشتم.«۶۰

 علی اکبر ناطق نوری هم که دیگر قاضی این پرونده بود، با بیان خاطره ای از دادگاه 
گروه فرقان، تلویحاً موسوی خوئینی ها را رهبر معنوی این گروه معرفی کرد:

 »م��ن در دادگاه فرقان، از یکی از اعضای گروهک فرقان س��ؤال کردم ش��ما از کجا به 
اینجا رسیدید؟ او گفت: ما اول تفسیر پرتوی از قرآن را خواندیم. بعد دیدیم یک کسی 
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روش��نفکرتر از او تفسیر می گوید و رفتیم به مسجد جوستان که محل سخنرانی  های 
موسوی خوئینی ها در خیابان نیاوران قدیم بود. بعد دیدیم یکی انقالبی تر از همه اینها 

آمده و روشنفکرتر از همه اینها هم هست و او اکبر گودرزی است.«۶۱

 

نقش موسوی خوئینی ها و کا گ ب در تسخیر سفارت آمریکا در تهران
مرکز اس��ناد انقالب اسالمی که ارگان رس��می  ثبت اسناد تاریخی جمهوری اسالمی 
 می باشد، موسوی خوئینی ها را »عالیجناب سایه« لقب داده است و پرونده ای با همین نام 
در این مرکز برای وی وجود دارد که در آن موسوی خوئینی ها را تلویحاً طرفدار ایدئولوژی 
مارکسیس��تی نامیده و وی را مسبب و طراح نقش��ه تسخیر سفارت آمریکا دانسته است. 
همچنین به نقش محوری محمد موس��وی خوئینی ها در مقام دادس��تان کل کشور برای 
مس��کوت ماندن پرونده ترور های تابستان سال ش��صت در دفتر مرکزی حزب جمهوری 
اسالمی  و دفتر نخست وزیری اشاره شده است.۶۲ مرکز اسناد انقالب اسالمی  در سال ۱۳۶۰ 
خورشیدی به عنوان یک ارگان رسمی  و حکومتی تاسیس شد تا اسناد و مدارک مربوط به 
تاریخ انقالب اسالمی  در ایران را جمع آوری و ثبت کند. در سال ۱۳۶۷ خورشیدی، با نامه 
رسمی  روح اهلل خمینی، به عنوان رهبر وقت جمهوری اسالمی، مرکز اسناد انقالب اسالمی 
 مش��روعیتی مضاعف در بین ارگان های حکومتی ثبت وقایع تاریخی انقالب پیدا کرد. در 
سال ۱۳۷۴ خورشیدی سید علی خامنه ای، روح اهلل حسینیان را به عنوان رییس این مرکز 
برگزید که همچنان پس از بیست سال ریاست آن را به عهده دارد. در پیشگفتار پرونده ای 

با عنوان عالیجناب سایه که برای موسوی خوئینی ها در این مرکز وجود دارد، آمده است:
 »هر واقعه تاریخی - سیاسی بازیگرانی دارد که یکی از لوازم فهم حادثه شناخت بازیگران 
و چیستی نقش آنهاست. اما مهم تر از شناخت بازیگران عیان، شناخت بازیگران پشت 
پرده یا بازیگردانان ماجراها و وقایع است. این بازیگردانان و افکار و اندیشه های آنهاست 
که به مثابه نخ تسبیح برای حوادثی است که گویا هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند و این 
بررسی نقش اینگونه افراد است که سلسله حوادث و وقایع گوناگون را معنا دار می نماید. 
هرچند ش��اید عده این بازیگردانان نسبت به مهره های شطرنج صفحه سیاست اندک 
باشد، اما نقش آنها بسیار قابل توجه تر است. آنچه این بررسی ها را دشوار می نماید ناقص 
و پراکنده بودن اطالعات در مورد چگونگی ایفای نقش اینگونه افراد در حوادث گوناگون 
اس��ت و تنها با کنار هم چی��دن قطعات جدا افتاده نقش ای��ن بازیگردانان در حوادث 
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مختلف است که شاید بتوان پازل ایفای نقش آنها را تکمیل کرد. یکی از این بازیگردانان 
که از وی به عنوان پدر خوانده، پدر معنوی و مرد خاکستری در جریان پروژه اصالحات 

نام برده می شود، سید محمد موسوی خوئینی ها است .۶۳

  مرکز اسناد انقالب اسالمی  در ادامه به نقش وی در تسخیر سفارت آمریکا به عنوان 
نخستین فعالیت عملی وی پس از انقالب اشاره می کند و آن را پر ابهام می خواند و به انتقال 

اسناد سفارت آمریکا به مکانی نامعلوم اشاره می کند: 
 »تسخیر سفارت، نخستین فعالیت عملی: یکی از حوادثی که بسیار مهم و پر ابهام دهه 
اول انقالب حادثه تس��خیر النه جاسوسی اس��ت این حادثه چه از نظر افراد برنامه ریز 
که حتی تا امروز نیز کاماًل ش��ناخته ش��ده نیس��تند و چه از نظر اسناد کشف شده و 
مس��ائل پیرامون آن پر ابهام است. برای بررسی تسخیر سفارت باید به انجمن اسالمی 
 توج��ه نمود که امام خمینی ع��ده ای را به عنوان رابطین با انجمن انتخاب کرد، آقایان 
خامنه ای، موس��وی خوئینی و حسن حبیبی. بعد از اینکه پیشنهاد تسخیر سفارت در 
انجمن اسالمی  اجماع عمومی  پیدا نکرد، گروه طرفدار تسخیر سفارت تصمیم گرفتند 
به تنهایی این کار را انجام دهند و با حذف و چش��م پوش��ی از سایر گزینه هایی که از 
طرف امام برای مشورت به دانشجویان معرفی شده بودند، نزد استاد تفسیر سابق خود 
می روند. ایشان نیز بدون در میان گذاشتن این موضوع با امام و حتی با علم به این که 
امام با این امر مخالف هس��تند، پیشنهاد دانشجویان را می پذیرد و ایشان را ترغیب به 
این امر می کند... پس از تسخیر سفارت، افشای اسناد آغاز می شود. امام از دانشجویان 
می خواهد که تمام اسناد بی کم و کاست افشا شوند. اما در عمل چنین کاری از سوی 
دانش��جویان پیرو خط امام صورت نمی گیرد. آنچه در افشای اسناد قطعی است، نقش 
کلیدی موس��وی خوئینی هاست که اسناد تا به تائید وی نمی رسید، افشا نمی شد. این 
اس��ناد کاماًل به صورت جهت دار افش��ا شدند. همچنین بسیاری از اسناد از النه خارج 
می شود تا اینکه برخی از اسناد سال ها بعد در منزل یکی از افراد اصلی دانشجویان پیرو 

خط امام و نزدیک ترین افراد با موسوی خوئینی ها کشف شد.«۶۴

در فصل مربوط به تس��خیر س��فارت ایاالت متحده، خواهیم دید که چگونه سازمان 
امنیت شوروی با طراحی این عملیات که توسط یک نیروی ویژه از سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی  به انجام رسید، توانست از یک سو به اسناد محرمانه سفارت ایاالت متحده دست 

یابد و از سوی دیگر دست ابرقدرت غرب را برای دهه ها از ایران کوتاه کند.

 



 

 

 

119 خامنه ای مشهورترین فارغ التحصیل دانشگاه »کا گ ب«

اشاره رسانه های داخلی و بین المللی به موسوی خویینی ها 
به عنوان مأمور کا گ ب 

 در س��ال های اخیر، پس از افش��ای برخی از ارتباطات موسوی خوئینی ها با سازمان 
امنیت اتحاد جماهیر ش��وروی، در کتب و مقاالت متعددی به س��ابقه وی در همکاری با 
کاگ ب پرداخته ش��ده است، بدون اینکه هیچ اشاره ای به همدوره ای وی یعنی سید علی 
خامنه ای در دانشگاه پاتریس لومومبا در مسکو صورت گیرد. رضا گلپور در کتاب »شنود 
اشباح« که با همکاری وزارت اطالعات جمهوری اسالمی  منتشر شده است، به جمع آوری 
اس��ناد و مدارک در مورد عضویت موسوی خویینی ها در سازمان امنیت شوروی، پرداخته 
اس��ت.۶۵ در ادامه به بخش هایی از این کتاب به روایت افراد و چهره های ش��ناخته شده و 

نشریات بین المللی از سوابق موسوی خویینی ها اشاره می شود:
 »روزنامه فرانسوی لوموند در تاریخ یازدهم و دوازدهم مارس ۱۹۸۴ میالدی می نویسد: 
س��پس جای ژنرال پناهیان را موسوی خویینی ها معاون کنونی مجلس گرفت که آن 
زمان سفرهای متعددی بین نجف و الیپزیک بعمل آورد. به گفته همین منابع حجت 
االسالم دعایی منشی خمینی نیز با تنی چند از مامورین ایرانی کا گ ب ارتباط داشت. 

مرکز اسناد انقالب اسالمی موسوی خویینی ها را »عالیجناب سایه« لقب داده است.
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وی در سال ۱۹۷۴ میالدی، با موافقت رییس وقت کا گ ب یوری آندروپف، سرپرست 
بخش فارسی رادیو بغداد شد.«۶۶

»هفته نامه فرانسوی اکسپرس در سرمقاله ژروم دومولن: زائران ایرانی برای اینکه کسی 
دچار اشتباه نشود، توسط موسوی خویینی ها یک روحانی که گفته می شود با کا گ ب 
در ارتباط است، هدایت می شدند. در سال ۱۹۸۲ میالدی، سعودی ها ناچار شدند وی را 

با ۱۴۰ نفر از زائران ایرانی که از نزدیکان او بودند، اخراج کنند.«۶۷

»نشریه فرانسوی پاریس ماچ - بیست و هشتم ژوئن ۱۹۸۵ میالدی: این مرد اسرار آمیز 
حجت االسالم محمد موسوی خویینی ها است... اشخاص وارد به امور کرملین، معتقدند 
که او همکار و مأمور س��ازمان امنیت شوروی در ایران و دوست قدیمی  حیدر علی اف 
تنها عضو مسلمان دفتر سیاسی حزب کمونیست شوروی است. علی اف، اجداد ایرانی 
دارد و در گذشته هفده سال رییس پلیس مخفی آذربایجان بوده است. دوستی آنها از 
دهه ۱۹۶۰ میالدی در مجارس��تان شروع شد. در آن زمان آندروپف، سفیر شوروی در 
مجارس��تان بود و موسوی خویینی های جوان در بوداپست یک دانشجوی انقالبی بود. 
قبل از لیسانسه شدن به آلمان شرقی رفت و باألخره لیسانس خود را در دانشگاه پاتریس 
لومومبا در مسکو گرفت. موسوی خویینی ها در گذشته در اردوگاه های یمن جنوبی و 
جنوب لبنان آموزش دیده و بی قید و ش��رط جورج حبش را تحسین می کند. در دهه 
هفتاد میالدی اکثر سرویس های اطالعاتی، خبر از رفت و آمدهای او به بغداد، الجزایر، 
ژنو، مسکو، طرابلس و وین می دادند... وی با آیت اهلل خمینی که از سال ۱۹۶۴ میالدی 
در اماکن مقدسه نجف در عراق در حال تبعید به سر می برد، مالقات کرد و همچنین با 
ژنرال پناهیان، کمونیست قدیمی که در سال های ۱۹۴۴ و ۱۹۴۵ میالدی رئیس ستاد 
ارتش خلق جمهوری مهاباد بود، مالقات داش��ت. وی با ژنرال پناهیان و به خصوص با 
تیمور بختیار پایه گذار س��اواک نیز ارتباط داش��ت. الزم به ذکر است که تیمور بختیار 
توسط مردانی که در قلب پلیس مخفی ایران تربیت کرده بود، کشته شد. خوئینی ها که 
از س��ال ۱۹۷۵ میالدی در آلمان شرقی مستقر شده بود، تعلیمات خود را از مارکوس 
ولف ژنرال آلمان شرقی و رئیس سرویس های مخفی برلین شرقی دریافت می داشت ... 
او دوست ندارد نوعی کشش مذهبی را در خود پنهان نماید. بخصوص از زمانی که در 
عراق با آیت اهلل خمینی مالقات کرد ... از دوران کودکی و نوجوانی او اطالع زیادی در 

دست نیست.«۶۸

 »روزنامه ایتالیایی کوریره دالسرا، مقاله روحانی سرخ: اگر چه موسوی خویینی ها دیدگان 
خود را در راه قرآن صرف کرده است، لیکن روزهایی را نیز صرف آموزش متون انقالبی 



 

 

 

121 خامنه ای مشهورترین فارغ التحصیل دانشگاه »کا گ ب«

در جای دیگری نموده است. در کجا؟ در مسکو یعنی پایتخت کفار در اتحاد جماهیر 
ش��وروی و در آلمان ش��رقی آن زمان. این مال در واقع تحصیالت خود را در دانش��گاه 
پاتریس لومومبا در روسیه، یعنی مرکز جهان سوم گرایی و تربیت و آموزش نیرو برای 

شورش، گذرانده است.« ۶۹

»هفته نامه انگلیس��ی اکونومیست در صفحه بولتن اطالعاتی در س��ی ام ژانویه ۱۹۸۶ 
میالدی آورده اس��ت: بنا به گفته یکی از کمونیس��ت های ایرانی که اخیرا به غرب فرار 
کرده اس��ت، یکی دیگر از رابط های ش��وروی در ایران آیت اهلل س��ید محمد موس��وی 
خویینی ها می باشد. این فراری گفت که او مأمور سازمان امنیت شوروی برای تحت نظر 
داشتن خمینی بوده است. بنا بر گزارش سازمان سیا، موسوی خویینی ها پس از آنکه 
در دانش��گاه پاتریس لومومبا در مسکو تحصیل نمود، به عنوان عنصر نفوذی استخدام 
گردید. به نظر می رس��د که در اواخر دهه ش��صت و اوایل دهه هفتاد میالدی، موسوی 
خویینی ها رابط بین دوستان آلمان شرقی خود در شهر الیپزیک و آیت اهلل خمینی بوده 

است.«۷۰

 »حجت االسالم علی فالحیان، وزیر اطالعات سابق جمهوری اسالمی، بیست و چهارم 
آب��ان ۱۳۷۹ خورش��یدی: یک چنین تفکری را باید بگویم که در ن��وع نگاه یا به قول 
جماعت اونها قرائت سوسیالیستی، خب شاخص خویینی ها بود. .. خویینی ها خب دیگر 
چنان تفسیرهای وحشتناکی شروع کرد از قران که باألخره آقای بهشتی اینها وارد شدند 
و توصیه کردند که باألخره ایشان قطع کرد... فرقانی ها هم بیشتر دنبال سوسیالیست 

کردن اسالم بودند.«۷۱

  هفت��ه نامه پنجره به مدیر مس��ولی علیرضا زاکانی، از نماین��دگان محافظه کار در 
دوره های هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسالمی، در مجموعه مقاالتی به سابقه موسوی 

خویینی ها و روابط وی با کا گ ب می پردازد و می نویسد:
 »وی در سال ۱۹۷۵ میالدی به آلمان شرقی می رود. سپس برای تحصیل عازم دانشگاه 
پاتریس لومومبا در مس��کو می شود، دانش��گاهی که تربیت کننده بسیاری از نیروهای 
کمونیست یا وابسته به شوروی همچون کارلوس تروریست مشهور، یا  ابومازن و مصطفی 

برغوثی بوده است. آنچنان که در آن سال ها او را »کریپتو کمونیست« می نامیدند.« 

 هفته نامه پنجره در ادامه با اشاره به ماجرای اشغال سفارت ایاالت متحده آمربکا در 
تهران که با هدایت موسوی خویینی ها صورت گرفت، در مورد مخالفت وی با اقدام مشابه 
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علیه سفارتخانه های شوروی و انگلستان می نویسد: 
  »اگرچه با توجه به سابقه سید محمد موسوی خویینی ها بعید نیز نیست. مخالفت یاران 
موسوی خویینی ها با نظر حلقه علم و صنعت برای اقدام مشابه درباره سفارت شوروی 

قابل تامل است، آنچنان که دور از انتظار نیست.«۷۲

رضا گلپور نویس��نده کناب »ش��نود اشباح« در مصاحبه با همین هفته نامه در مورد 
پیامدهای اشغال سفارت می گوید:

  »رفرنس های مختلفی هست که قبل، حین و بعد از اشغال النه جاسوسی به تاثیر پذیری 
سید محمد موسوی خویینی ها از سرویس کا گ ب اشاره می کند و بنده برخی از موارد 
آنها را در کتاب شنود اشباح عیناً نوشته ام. موسوی خویینی ها در دوران پیش از انقالب، 
کالس های تفسیر قرآنی داشت و مشهور بود چون پدر وی در جریانات پیشه وری کشته 
شده بود، ایشان نگاه های شدید مارکسیستی دارد. دستگیری وی به همین دلیل هست. 
یک نوع بینش شدیداً مارکسیستی و دیالکتیکی و تالش برای استفاده از پتانسیل داغ 
موج��ود در برخی افراد مرتبط با حوزه های علمیه و همراهی و همگرایی با افرادی که 
مارکسیسم را محور مبارزه می دانند. تفاسیری که خوئینی ها در کالس های خود ارایه 
می کرد، به هر شکل ممکن قصد داشت اعالم کند که آیات قرآن با مبانی مدرن جهان 
مارکسیسم در تعارض نیست و به یک شکلی می خواهند آیات قرآن را با مطالب به ظاهر 

مدرن و دیالکتیکی منطبق کنند.«۷۳

 

موسوی خویینی ها تحصیل در دانشگاه پاتریس لومومبا را تکذیب نکرد
تا پیش از دسترس��ی به اس��ناد مربوط به فارغ التحصیل شدن موسوی خوئینی ها از 
دانشگاه پاتریس لومومبا، آنچه درستی مجموعه این اطالعات را درباره روابط وی با سازمان 
امنیت ش��وروی تایید می کرد، عدم تکذیب وی در مورد این ادعا ها بود. سیزدهم آبان ماه 
۱۳۸۵ خورشیدی، در بیست و هشتمین سالگرد حمله به سفارت آمریکا در تهران، مرکز 
اسناد انقالب اسالمی  مصاحبه ای با سید محمد موسوی خویینی ها ترتیب داد. وی در پاسخ 
به این پرسش که آیا آن زمان احتمال اشغال سفارت کشورهای دیگر مانند سفارت شوروی 

یا سفارت انگلیس وجود داشت ، می گوید: 
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 »خیر. البته در آن ایام در داخل جلسه های انجمن اسالمی که در دانشگاه تهران یا دفتر 
تحکیم برگزار می ش��د، برخی از افراد بودند که به ش��دت طرفدار دولت موقت بودند و 
اصاًل با تس��خیر النه جاسوسی مخالفت می کردند. بدین جهت دانشجویانی که مصمم 
به تسخیر سفارت بودند سعی می کردند این افراد در جلساتی که در این مورد تصمیم 
گیری می ش��ود حضور نداشته باشند. چون فکر می کردند اگر آنان نیز در این جلسات 
حاضر باش��ند موضوع را با دولت موقت در میان می گذارند و دولت نیز قبل از هرگونه 
اقدامی  جلوی آنها را خواهد گرفت. ناگفته نماند تمام دانشجویان مسلمانی که تابع امام 
بودند طرفدار دولت موقت نیز بودند، اما بخش اعظم آنها انتقاداتی نیز به دولت موقت 
داش��تند. در مقابل نیز عده ای بودند که بس��یار طرفدار دولت موقت بودند. این گروه از 
دانشجویان به این حرکت اصال نگاه علمی  یا اسالمی  نداشتند و در ذهنشان این بود که 
این حرکت بی تاثیر از تحریکات شوروی نیست. چراکه تصور می کردند در ایران بند ناف 
هر حرکت ضد آمریکایی و ضد امپریالیستی به اتحاد جماهیر شوروی متصل است. در 
سال های اخیر کتابی به نام شنود اشباح منتشر شد که در ارتباط با من یادداشت هایی 
را از مج��الت خارجی جمع آوری کرده ب��ود و مرا این طور معرفی کرد که یک عنصر 
وابسته به شوروی هستم، تحصیالتم نیز در دانشگاه پاتریس لومومبا در مسکو بوده است. 
این کتاب این طور می خواهد القا کند که چون من از نزدیکان امام بودم، خواسته های 
شوروی را به امام القا می کردم و بنابراین آن حرکت های تند ضد آمریکایی امام القائات 
و زمینه سازی های شوروی بوده است که مهمترین عنصرش من بودم. البته من در مقام 
تخطئه این نگاه و این کتاب نیستم. هر کسی آزاد است هر طور که می خواهد فکر کند. 
این نگاه و این طرز تفکر آن زمان نمی توانست باور کند که یک حرکت ضد آمریکایی 
کامال مستقل و خودجوش صورت گرفته که بی ارتباط با شوروی است. حتی به خاطر 
دارم اولین س��الی که بنده به عنوان امیر الحاج به مکه مش��رف شدم، در تمام نشریات 
عربستان این مطالب را چاپ کردند که بگویند این کسی که آمده، مارکسیست است و 

وابسته به شوروی هاست و اصال بزرگ شده مسکو است.«۷۴

 موس��وی خویینی ها در پاسخ به این پرس��ش بدون مقدمه به اتهاماتی که در کتاب 
ش��نود اش��باح نوشته رضا گلپور به وی زده شده است، اش��اره می کند و بدون اینکه اصل 
اتهامات را تکذیب کند، از عبارت »من در مقام تخطئه این نگاه و این کتاب نیستم« استفاده 
می کند. در ادامه پاس��خ هم با اش��اره به ماجرای حمله به سفارت ایاالت متحده آمریکا و 
اشغال آن از عبارت »این نگاه و این طرز تفکر، آن زمان نمی توانست باور کند که یک حرکت ضد 
آمریکایی کامال مستقل و خودجوش صورت گرفته که بی ارتباط با شوروی است« استفاده کرده 
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است و همانطور که می بینید در هیچکدام از این موارد، اصل اخبار و اطالعات مطرح شده 
درباره تحصیل در دانش��گاه پاتریس لومومبا، وابستگی به سازمان امنیت شوروی و القای 
نظرات شوروی به خمینی با توجه به نزدیکی به وی و حمله به سفارت آمریکا با نظر سازمان 
امنیت ش��وروی را که هر کدامشان اتهامات بسیار بزرگی هستند تکذیب نمی کند و تنها 
می گوید نمی خواهد این کتاب را که چنین اتهاماتی به وی زده است، تخطئه کند! پرسش 
بزرگ اینجاست که چرا وی این اتهامات را تکذیب نکرد؟ با توجه به سوابق رفتاری و موضع 
گیری های وی می دانیم که موسوی خویینی ها کسی نیست که نسبت به افرادی که به وی 
اتهامی  وارد می کنند بزرگواری به خرج دهد. برای نمونه وقتی حجت االسالم جعفر شجونی 
با بیش از هش��تاد سال س��ن، در مورد روابط سرد موسوی خویینی ها با آیت اهلل مطهری 
گفت و این اتهام را مطرح کرد که مطهری، موسوی خوئینی ها را مارکسیست می دانست، با 
برخورد بسیار توهین آمیز و تکذیب همراه با تاکید از طرف موسوی خوئینی ها مواجه شد. 
حتی در تکذیبنامه ای رسمی، توهین های فراوانی هم از طرف موسوی خوئینی ها نثار جعفر 
ش��جونی شد. اما اینکه چرا در مورد اتهامات بسیار بزرگی که رضا گلپور که شاید همسن 
نوه جعفر شجونی باشد، به موسوی خوئینی ها زده می شود، وی از تکذیب اصل اتهامات سر 
باز می زند. به متن تکذیب نامه رسمی  سید محمد موسوی خوئینی ها که توسط خود وی 

نوشته و در وبسایت رسمی  وی منتشر شد، دقت کنید: 
 »آن واعظی که از قول مرحوم شهید مطهری بنده را با ذکر نام تکفیر کرده است جناب 
آقای شیخ جعفر ش��جونی است. حیفم می آید با توجه به سوابق مبارزاتی این پیرمرد 
تقریبا هش��تاد س��اله وی را تکذیب کنم، ولی ناگزیرم  از ساحت یک مسلمان )خودم( 
دفاع کنم و نیز نشان دهم که شأن یک عالم شهید واالتر از چیزی )تکفیر یک مسلمان( 
اس��ت که به وی نسبت داده شده است. جناب آقای شجونی گفته اند: ایشان )آیت اهلل 
آقا رضی شیرازی( تعریف می کرد که وقتی آیت اهلل انواری از زندان آزاد شدند، با آقای 
مطهری به دیدن ایش��ان رفتیم و وقتی به منزل ایش��ان وارد ش��دیم، دیدیم موسوی 
خوئینی ها هم آنجا نشسته و چون با آقای مطهری بد بود تا چشمش به ایشان افتاد بلند 
ش��د رفت بیرون! آقای مطهری با حالت عصبانیت و تحکّم از آقای انواری پرسیده بود: 
شما او را می شناسید؟ آقای انواری جواب داده بود: بله این آقای خوئینی ها است. آقای 
مطهری می گوید: خبر دارید مارکسیست شده؟ آقای مطهری واقعاً درباره آقای موسوی 
خوئینی ها همینطور فکر می کرد و بخشی از هشدارهایی هم که در مقدمه کتاب گرایش 
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به مادیگری داد درباره همین آدم و اطرافیانش بود. الزم به ذکر است، زمانی که آیت اهلل 
انواری از زندان آزاد ش��دند بنده در زندان بودم. ایش��ان در بهمن س��ال پنجاه و پنج از 
زندان آزاد شدند و من ماهها پس ازآن تاریخ در مرداد پنجاه و شش از زندان آزاد شدم. 
من در س��لول زندان اوین بودم و چند ماهی بود که هیچ چیز برای مطالعه به دس��تم 
نرسیده بود. یک روز سرباز نگهبان بند، در سلول را باز کرد و یک بغل روزنامه را به داخل 
س��لول ریخت. اوراق پراکنده روزنامه ها را که ورق می زدم چشمم به عکس صفحه اول 
روزنامه ای افتاد و جمعیتی را نشان میداد که از زندان آزاد شده بودند. چند نفر از آنها 
را شناختم از جمله آقایان کروبی، عسگراوالدی و انواری و.... . با این حساب اگر داستان 
این دیدار از اساس دروغ نباشد، فرد دیگری غیر از من در آن جلسه بوده است و در نقل 
داستان، اشتباهی رخ داده است و یا ...! از این گذشته، یکی از عالمان بنام و از دوستان 
نزدیک آیت اهلل آقارضی شیرازی نقل کردند که من از ایشان سؤال کردم که این مطلبی 
که آقای شجونی از شما نقل کرده صحت دارد؟ ایشان آن را تکذیب کردند. آقای شجونی 
گفته اند: این آقای موس��وی خوئینی ها هم به گفتن تفاسیر مارکسیستی معروف بود، 
آقای مطهری چند باری به او هشدار داده بودند ولی او کار خودش را می کرد. در مورد 
هشدارهای آقای مطهری باید به آقای شجونی گوشزد کنم که ایشان حتی یک بار هم 
به من هش��دار یا تذّکر نداده بودند و هرکس این مطلب را اّدعا کرده است سخنی صد 
درصد دروغ اس��ت. مایل بودم خاطره ای از یک س��خنرانی آقای شجونی پس از آزادی 
حضرت امام )ره( از اولین زندان نقل کنم تا حّق نمک ادا شود، چون بانی آن جلسه و 
آن سخنرانی من و جمعی از دوستانم بودیم و مایل بودم از رفتار آقای شجونی با خودم 
در جلسات پیش از پیروزی انقالب بگویم، تا معلوم شود که ایشان در آن زمان نه تنها 
بنده را مارکسیست نمی دانسته است، بلکه به عنوان یک روحانی... با من برخوردی در 

کمال احترام و ارادت داشته است. سید محمد موسوی خوئینی ها«۷۵ 

 این تکذیب نامه رس��می  که سراسر طعنه و توهین و کنایه به پیرمردی است که از 
دوستان قدیمی  موسوی خوئینی ها نیز بوده است با عباراتی همچون »هرکس این مطلب را 
ادعا کرده است، سخنی صد در صد دروغ است« به تکذیب اتهاماتی بسیار کوچکتر از آنچه 
در کتاب ش��نود اشباح مطرح شده اس��ت، می پردازد، اما جالب است که در مورد اتهامات 
بس��یار بزرگتر از قبیل مامور کا گ ب بودن، موضع موسوی خوئینی ها عدم تخطئه اتهام 

زنندگان می شود. 
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خامنه ای، موسوی خوئینی ها و  هاشمی رفسنجانی در اتحاد مثلث
 تصویری که با کنار هم گذاشتن مجموعه داده های تحقیقاتی به دست می آید، این 
است که سید علی خامنه ای و سید محمد موسوی خویینی ها بی شک دو تن از صد ها مامور 
سازمان امنیت شوروی در ایران بوده اند که از سال های آغازین دهه چهل خورشیدی برای 
س��رنگونی حکومت شاه تحت تعلیم بودند. اما مثلث دوستان همکار در سال های نخست 
پس از انقالب ضلع سومی  هم داشت که برای هموار کردن مسیر تصاحب قدرت توسط این 
گماشته های کا گ ب در ایران بسیار سودمند نیز بوده است، علی اکبر  هاشمی رفسنجانی 

که نقش وتر این مثلث را داشت.

موسوی خویینی ها که در ماه های نخست پس از وقوع انقالب، حتی با وجود دوستی 
نزدیک با س��ید احمد خمینی نتوانس��ته بود جایگاه مناسبی برای خود دست و پا کند، از 
شرایط راضی نبود. به ویژه اینکه در شورای انقالب به ریاست آیت اهلل مطهری هیچ شانسی 
برای عضویت نداش��ت. اما با اقدامات گروه فرقان که از ش��اگردان و طرفداران قدیمی  وی 
بودند، مطهری و بسیاری دیگر از روحانیون و مقامات انقالبی که مزاحم ترقی وی بودند، از 
سر راه برداشته شدند. تاسیس سپاه پاسداران و تجهیز آن توسط کا گ ب و سپس اشغال 
سفارت آمریکا با هدایت وی، فرصتی طالیی برای تثبیت موقعیت سیاسی او بود. چهل و 
پنج روز پس از حمله به سفارت آمریکا، موسوی خویینی ها که توانسته بود رضایت و توجه 
خمینی را جلب کند، از سوی وی به عنوان مسئول تایید صالحیت کاندیداهای نخستین 

اتحاد مثلث موسوی خوئینی ها، هاشمی رفسنجانی و سید علی خامنه ای، در دهه شصت، کنترل هر سه قوه حکومت را در اختیار گرفتند
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انتخابات ریاست جمهوری منصوب شد. موسوی خویینی ها در این سمت با رد صالحیت 
کاندیدای مورد نظر حزب جمهوری اسالمی، انتقام سختی از موسسان این حزب که وی را 
در تاسیس حزب به بازی نگرفته بودند، گرفت. در این دوره جالل الدین فارسی کاندیدای 
حزب جمهوری اسالمی  بود که با مطرح شدن این موضوع از سوی موسوی خویینی ها که 
ب��ه دلیل ایرانی االصل نبودن وی امکان رد صالحیتش وجود دارد، مجبور به کناره گیری 
از انتخابات ش��د. کاندیدای س��ازمان مجاهدین نیز با این بهانه که به قانون اساسی و اصل 
نظام جمهوری اسالمی  اعتقاد نداشته است، رد صالحیت شد. در ماجرای تعیین صالحیت 
نمایندگان نخستین دوره مجلس شورای ملی پس از انقالب نیز این مجموعه »اتحاد مثلث« 
یعنی موسوی خویینی ها در مقام مسئول تایید صالحیت کاندیداها،  هاشمی رفسنجانی در 
مقام سرپرست وزارت کشور و سید علی خامنه ای در مقام سرپرست وزارت دفاع، همکاری 
بس��یار نزدیکی برای تار و مار کردن تمام رقبای سیاسی ش��ان داشتند. ترکیب نخستین 
مجلس ش��ورای ملی پس از انقالب اس��المی، نتیجه همین مهندسی انتخابات و اقدامات 
خامنه ای،  هاشمی رفسنجانی و موسوی خویینی ها بود. این همکاری سه گانه از زمستان 

۱۳۵۸ خورشیدی تا سی ام مرداد ۱۳۶۸ خورشیدی برای مدت ده سال ادامه پیدا کرد. 

 هر سه آنها با تقلب گسترده در انتخاباتی که خودشان بانی و ناظر برگزاری اش بودند، 
به اولین مجلس ش��ورای ملی پس از انقالب راه یافتند. در مجلس اول  هاشمی رفسنجانی 
روی صندلی ریاست نشست و موسوی خوئینی ها در جایگاه هیات رییسه قرار گرفت. در 
خرداد ۱۳۶۰ خورش��یدی، موس��وی خویینی ها و سید علی خامنه ای سخنرانان اصلی در 
جریان اس��تیضاح رئیس جمهور وقت ابوالحسن بنی صدر بودند که به برکناری وی منجر 
ش��د. ریاست مجلس را  هاشمی رفس��نجانی بر عهده داشت که اجازه صحبت به مخالفان 
طرح استیضاح رییس جمهور نمی داد و موافقان طرح استیضاح یعنی خامنه ای و موسوی 
خویینی ها را به شدت حمایت می کرد. این دو مامور سازمان امنیت شوروی در ایران نیز که 
حاال از یک سو پس از تسخیر سفارت آمریکا و راه اندازی انقالب فرهنگی، کنترل فضای 
آموزش��ی و فرهنگی کش��ور را در اختیار داشتند و از س��وی دیگر سپاه پاسداران را مانند 
شمشیری خون آلود بر باالی سر مخالفان گرفته بودند، در فضایی آکنده از رعب و وحشت، 
رییس جمهور محبوب و منتخب مردم را برکنار کردند و پس از آن انفجارهای و ترورهای 
زنجیره ای تابستان۱۳۶۰ خورشیدی را ترتیب دادند تا مسیر تصاحب قدرت را هموار سازند. 



 

 

 

رفیق آیت اهلل128

پس از ترورهای تابستان شصت، خامنه ای در کمال حیرت همه ناظران به ریاست جمهوری 
رسید. موسوی خویینی ها نیز در سال ۱۳۶۴ با حکم خمینی دادستان کل کشور شد و به 
شورای عالی قضایی راه یافت. به این ترتیب هر سه ضلع این مثلث توانستند، به باالترین 
مرتبه سه قوه حکومت دست یابند، سید علی خامنه ای به عنوان رییس جمهور ریاست قوه 
مجریه را در دست داشت،  هاشمی رفسنجانی در مقام رییس مجلس ریاست قوه مقننه را 
عهده دار بود و موس��وی خویینی ها هم در صدر قوه قضاییه در شورای عالی قضایی جای 
گرفت. آنچه از اسناد و شواهد تاریخی بر می آید، هاشمی رفسنجانی نقش یک شریک نا آگاه 
را در بازی شطرنجی که سازمان امنیت شوروی با دو مهره تربیت شده اش علی خامنه ای و 

محمد موسوی خوئینی ها بازی می کرد، عهده دار بود.

 

شروع دشمنی موسوی خوئینی ها با سید علی خامنه ای
ماجرای قهر سیاسی محمد موسوی خوئینی ها و سید علی خامنه ای که ریشه اصلی 
انش��عاب در گروه خودی های انقالبی و تش��کیل جریان موس��وم به جناح چپ یا اصالح 
طلب در ایران می باش��د، برای بیس��ت و دو سال از اس��رار مگوی سران جمهوری اسالمی 
 باقی مانده بود تا اینکه در بهار س��ال ۱۳۹۰ خورش��یدی، برابر با ۲۰۱۱ میالدی با انتشار 
هشتمین جلد از مجموعه خاطرات علی اکبر  هاشمی رفسنجانی، از این راز پرده برداری شد. 
 هاشمی رفس��نجانی از سال ۱۳۵۷خورشیدی نوشتن خاطرات روزانه اش را آغاز کرد که با 
توجه به عملکرد غیر شفاف، محرمانه و رمزآلود سران جمهوری اسالمی  در تمام سال های 
پس از انقالب، انتش��ار این مجموعه خاطرات وی برای تاریخ نگاری و کشف اسرار انقالب 
اسالمی  بسیار مفید بوده است. خاطرات وی از ده سال نخست انقالب در ده کتاب کارنامه 
و خاطرات منتش��ر شده است که به ترتیب انقالب و پیروزی مربوط به سال های ۱۳۵۷ و 
۱۳۵۸، عبور از بحران سال ۱۳۶۰، پس از بحران سال ۱۳۶۱، آرامش و چالش سال ۱۳۶۲، 
به س��وی سرنوشت سال ۱۳۶۳، امید و دلواپسی سال ۱۳۶۴، اوج دفاع سال ۱۳۶۵، دفاع 
و سیاس��ت سال ۱۳۶۶، پایان دفاع و آغاز بازسازی سال ۱۳۶۷و در نهایت کتاب جنجالی 
بازس��ازی و سازندگی مربوط به حوادث سال ۱۳۶۸ خورشیدی، نام دارند. در صفحه ۲۸۰ 
از کتاب بازس��ازی و سازندگی، که مربوط به خاطرات روز سی ام مرداد ۱۳۶۸ خورشیدی 
می باشد،  هاشمی رفسنجانی به نخستین دیدار رسمی اش به عنوان رئیس جمهور با سید 
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محمد موسوی خوئینی ها اشاره می کند و می نویسد:
 »آقای موس��وی خویینی ها آمد. از رهبری رنجیده به خاطر اینکه ایش��ان را رییس قوه 
قضائیه نکرده اس��ت. گفتم آیت اهلل خامنه ای مایلند در دفتر خودشان کاری به ایشان 
واگذار نمایند. نپذیرفت و گفت بنا دارد با انتخابات میاندوره ای به مجلس برود. پیشنهاد 
همکاری با نهاد ریاست جمهوری را هم دادم. گفت اگر بنا باشد کاری را بپذیرد، این را 

می پذیرد.«۷۶

  رسانه های رسمی  جمهوری اسالمی  پس از انتشار این کتاب با اشاره به رفتار موسوی 
خویینی ها، آن را س��هم خواهی و باج گیری آش��کار وی از سید علی خامنه ای در روزهای 
نخست نشستن وی بر تخت رهبری دانستند.۷۷ الزم به ذکر است که موسوی خویینی ها 
تنها کسی نبود که پس از رسیدن سید علی خامنه ای به رهبری به قهر سیاسی رفت. یک 
هفته پس از موسوی خویینی ها، میر حسین موسوی که تا آن زمان سمت نخست وزیری را 
در اختیار داشت، از پذیرفتن سمت جدیدی که خامنه ای در مقام رهبر جمهوری اسالمی 
 به وی داده بود، سر باز زد. علی اکبر  هاشمی رفسنجانی در خاطرات مربوط به روز دوازدهم 

شهریور ۱۳۶۸ خورشیدی، نوشته است:
 »ش��ب آیت اهلل خامنه ای به دفتر من آمدند. درباره س��مت مهندس موس��وی و بنیاد 

 میرحسین موسوی، سید محمد موسوی خویینی ها، مهدی کروبی و سید محمد خاتمی - رهبران جنبش اصالح طلبی 
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جانبازان مذاکره ش��د. آق��ای خامنه ای می خواهند به عنوان ریی��س بنیاد جانبازان با 
قید زمان س��ه سال نصب کنند و آقای موس��وی حاضر نیست با قید زمان بپذیرد.«۷۸ 
رس��انه های جمهوری اسالمی  این اقدام میر حسین موسوی را نیز سهم خواهی وی از 
خامنه ای تلقی کردند. میر حس��ین موس��وی که در تمام دوران نخس��ت وزیری اش از 
۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ خورشیدی، با حفظ سمت رییس بنیاد مستضعفان و جانبازان نیز بود، 
س��ه روز پس از این دیدار خامنه ای و  هاشمی رفس��نجانی، در پانزدهم شهریور ۱۳۶۸ 
خورش��یدی، توسط خامنه ای از این س��مت برکنار و به جای وی محسن رفیقدوست 

عهده دار این پست گردید.

به این ش��کل پس از مرگ خمینی، موس��وی خویینی ها، میر حس��ین موس��وی و 
بس��یاری دیگر از انقالبیونی که در مسیر تصاحب قدرت توسط سید علی خامنه ای نقش 
داش��تند، از گردونه سیاست ایران کنار گذاشته ش��دند و نطفه جریانی موسوم به اصالح 
طلبان شکل گرفت. موسوی خویینی ها ابتدا در دوران ریاست جمهوری  هاشمی رفسنجانی، 
مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری را تاسیس کرد تا پایگاهی باشد برای یاران و 
طرفدارانش، به ویژه آنها که پس از ماجرای اشغال سفارت آمریکا هنوز به وی وفادار مانده 
بودند. وی مدتی بعد در پی بروز اختالف با  هاشمی رفسنجانی، مرکز مطالعات استراتژیک 
را ترک کرد و روزنامه »سالم« را به راه انداخت که در ابتدا تبدیل به کانون اصلی انتقادات 
به هاشمی رفسنجانی شد. این روزنامه همچنین در جریان انتخابات دوم خرداد سال ۱۳۷۶ 
خورشیدی، نقش موثری در شکست علی اکبر ناطق نوری داشت که کاندیدای مورد نظر 

سید علی خامنه ای بود. 

ب��ه این ترتیب با انتخاب س��ید محمد خاتمی که از حمایت تمام و کمال موس��وی 
خویینی ها برخوردار بود، جنبش اصالح طلبی در ایران پس از انقالب اسالمی  پا به عرصه 
کالن حکومتی گذاش��ت. پس از دوم خرداد ۱۳۷۶ خورش��یدی، موسوی خویینی ها، این 
همکالس��ی سابق سید علی خامنه ای در دانش��گاه پاتریس لومومبا، در قامت پدر معنوی 
اص��الح طلبان حکومتی نقش��ی محوری در مخالفت با جبهه محافظ��ه کاران به رهبری 

خامنه ای به عهده گرفت.
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دسته سوم: محافظه کاران جدید به رهبری محمود احمدی نژاد 
همانطور که دیدیم، پس از وقوع انقالب اس��المی  یک جریان سیاس��ی که از هویت 
مبارزاتی پر رنگی نیز برخوردار نبود، با تکیه بر کمک های آش��کار و پنهان سازمان امنیت 
ش��وروی، توانست همه رقبای سیاس��ی را از صحنه خارج کند و در پایان دهه اول انقالب 
اس��المی، قدرت را به طور کامل در اختیار بگیرد. پس از مرگ خمینی اختالفات عمیقی 
در درون اتحاد مثلث خامنه ای،  هاشمی رفسنجانی و موسوی خویینی ها بوجود آمد و این 
مجموعه به دو بخش محافظه کاران به رهبری سید علی خامنه ای و اصالح طلبان حکومتی 
به رهبری سید محمد موسوی خویینی ها تقسیم گشت. هاشمی رفسنجانی هم به گونه ای 
شرایط را مدیریت کرده بود که در هر دو جریان بتواند حضور و تاثیر داشته باشد. در سال 
۱۳۸۴ خورشیدی، با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد به عنوان رییس جمهور، جریان 
س��ومی که می توان نام »محافظه کاران جدید« یا »نئو محافظه کاران« را بر آن گذاش��ت، 
ظهور کرد. بر پایه اطالعات به دس��ت آمده از اس��ناد محرمانه دانشگاه پاتریس لومومبا در 
مس��کو، مش��خص شد که مش��اوران ارش��د محمود احمدی نژاد نیز در دهه نود میالدی 
دوره های ویژه ای را در دانشگاه پاتریس لومومبا گذرانده اند. به این ترتیب این جریان سوم 
نیز همانند رهبران دو جریان س��نتی قدرت در ایران پس از انقالب یعنی محافظه کاران 
و اصالح طلبان حکومتی، به واسطه سوابق همکاری با سازمان امنیت شوروی، فرمانبردار 

سیاست های دیکته شده همسایه شمالی بوده اند.

کامران دانشجو که در دهه شصت خورشیدی زمانی که در انگلستان دانشجو بود به 
اتهام ش��رکت در توطئه آتش زدن کتابفروش��ی پنگوئن در اعتراض به انتشار کتاب آیات 
شیطانی سلمان رشدی دستگیر و از انگلستان اخراج شده بود، به روسیه می رود و پس از 
گذراندن دوره های آموزش��ی ویژه زیر نظر اس��اتید و افسران کا گ ب در دانشگاه پاتریس 
لومومبا، به ایران باز می گردد. وی در تاریخ ۱۶ آبان ۱۳۸۷ از سوی علی کردان، وزیر کشور 
وقت در دولت احمدی نژاد، ابتدا بعنوان استاندار تهران و سپس قائم مقام و معاون سیاسی 
وزارت کشور انتخاب می شود. پس از استیضاح علی کردان از سوی نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی  و بر کناری وی، کامران دانشجو با حکم محمود احمدی  نژاد به عنوان سرپرست 
وزارت کش��ور منصوب می گردد. کامران دانشجو در اسفند ۱۳۸۷ خورشیدی و در آستانه 
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برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاس��ت جمهوری، به  عنوان رییس ستاد انتخابات وزارت 
کشور ایران معرفی می شود تا مهندسی گسترده در آرای مردم و تقلب بزرگ انتخاباتی را 
که به تمدید چهار ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد می انجامد، سازماندهی کند. 
نتیجه این تقلب انتخاباتی، فوران بیش از س��ه دهه خشم مردم ایران در پاسخ به جنایات 
س��ران رژیم جمهوری اس��المی  بود که به تولد جنبش تاریخی دموکراسی خواه و آزادی 
خواه مردم ایران در خرداد ۱۳۸۸ خورش��یدی، معروف به جنبش س��بز انجامید. احمدی 
نژاد که چهارس��ال دوم ریاس��ت جمهوری اش را مدیون کامران دانشجو و همکارانش بود، 
وی را در دومین کابینه اش به عنوان وزیر علوم برمی گزیند. وزارت علوم سمتی کلیدی بود 
که سازمان امنیت شوروی از همان آغاز دوران رهبری نیکیتا خورشچف بر اتحاد جماهیر 
شوروی، توجه خاصی به آن نشان داده بود. کامران دانشجو هم بالفاصله همکالسی هایش 
در دانش��گاه پاتریس لومومبا یعنی محمود مالباشی و ارسالن قربانی را به عنوان معاونین 
خود در وزارت علوم منصوب کرد. محمود مالباشی معاونت امور آموزشی و ارسالن قربانی 

کامران دانشجو وزیر علوم احمدی نژاد، محمود مالباشی و ارسالن قربانی همکالسی های دهه نود در دانشگاه پاتریس لومومبا
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معاونت امور بین الملل در وزارت علوم را به عهده گرفتند و به این ترتیب موج جدیدی از 
سرکوب دانشجویان فعال و آزادیخواه و همچنین مخالفان سیاسی را در دانشگاه های سراسر 
کش��ور ترتیب دادند. همین مجموعه در نوامبر سال ۲۰۱۱ میالدی با امضای یک قرارداد 
رسمی، برای ده سال ارتباط دانشگاه پاتریس لومومبا و سازمان امنیت فدراسیون روسیه را 

با بزرگ ترین دانشگاه های ایران برقرار کردند.

 

جنبش سبز، زمانی برای افتادن نقاب از چهره ماموران کا گ ب در ایران
جنبش سبز که در محدوده زمانی خرداد ماه ۱۳۸۸ خورشیدی، برابر با ژوئن ۲۰۰۹ 
میالدی، در بحبوحه انتخابات ریاس��ت جمهوری دهم، تا بهمن ماه همان س��ال رخ داد و 
خیابان های تمام شهرهای بزرگ کشور را تبدیل به صحنه اعتراضات گسترده مردمی  علیه 
حکومت جمهوری اسالمی کرده بود، بی تردید بزرگ ترین چالش رژیم جمهوری اسالمی در 
طول حیاتش بود. تنها در روز ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ خورشیدی، در تهران بیش از چهار میلیون 
نف��ر در اعت��راض به حکومت و تقلب در انتخابات به خیاب��ان آمدند که رکورد بزرگ ترین 
اعتراض خیابانی در تاریخ ایران را شکس��ت. محمد باقر قالیباف ش��هردار وقت تهران، در 
گزارش به مجلس شورای اسالمی   از حضور بیش از سه میلیون معترض در میدان آزادی 
تهران خبر داد که البته با فشار های پشت پرده مجبور به تکذیب این خبر شد.۷۹ جنبش 
س��بز، نقاب از چهره ها انداخت و برای نخس��تین بار این س��ه جریان عمده و تاثیر گذار 
حکومتی دیده ش��دند. از یک سو میرحسین موس��وی به نمایندگی از اصالح طلبان و با 
توصیه و حمایت مس��تقیم محمد موسوی خویینی ها پس از بیست سال سکوت و دوری 
از س��مت های دولتی، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شده بود و همه شواهد نشان 
می داد که پیروز انتخابات بوده اس��ت. رنگ س��بز که جنبش سبز بر اساس آن نام گرفت، 
رن��گ تبلیغاتی انتخاباتی وی بود که توس��ط میلیون ها ج��وان آزادی خواه و تحول طلب 
استفاده می شد و فضای سیاسی شهر های بزرگ کشور را در آن روزها به وضوح سبز کرده 
بود. در س��وی دیگر طرفداران احمدی نژاد که خط محافظه کاران جدید بودند و با تقلب 
آشکار انتخاباتی در وزارت کشور جمهوری اسالمی   نتایج آرا را دست کاری کرده و به نفع 
رییس جمهور وقت، محمود احمدی نژاد تغییر دادند. هدایت این تقلب بزرگ انتخاباتی را 
تیم کامران دانشجو، محمود مالباشی و ارسالن قربانی در ستاد انتخابات وزارت کشور در 
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دست داشتند. جریان سوم هم سید علی خامنه ای و محافظه کاران سنتی ایران بودند که 
تالش می کردند در تمام اختالفات و درگیری های درون حکومتی، نقش میانجی و بی طرف 
را بازی کنند. اما شدت گرفتن اعتراضات مردمی  در جنبش سبز، آنها را وادار کرد تا نقاب از 
چهره بیاندازند و آشکارا به حمایت از محافظه کاران جدید به صحنه بیایند. با نگاهی دوباره 
به لیس��ت فارغ التحصیالن ایرانی دانشگاه پاتریس لومومبا، مشخص می شود که رهبری 
جریان محافظه کار یعنی س��ید علی خامنه ای، رهبری جریان اصالح طلب یا همان سید 
محمد موسوی خوئینی ها و همینطور رهبری جریان محافظه کاران جدید یعنی معاونان و 
مشاوران ارشد محمود احمدی نژاد، همگی تجربه مشترکی در دانشگاه پاتریس لومومبا در 
مسکو داشته اند. دانشگاهی که در واقع مرکز رسمی  تربیت جاسوس برای سازمان امنیت 
شوروی سابق و فدراسیون روسیه فعلی بوده است. این صفحه شطرنج برای عرصه سیاسی 
ایران به گونه ای چیده ش��ده اس��ت که هر طرفی در بازی برنده شود، کنترل همچنان در 
دست سازمان امنیت همسایه شمالی ایران باقی خواهد ماند. آنچه در این بین کارشناسان 
جنگ روانی و بازیگردانان این ش��طرنج روسی را غافلگیر کرد، اعتراضات میلیون ها ایرانی 
در سراس��ر کشور بود که شعارهای »مرگ بر روس��یه« و »مرگ بر چین« را در تظاهرات 
خیابانی علیه حکومت جمهوری اسالمی  به جای شعار حکومتی »مرگ بر آمریکا« و »مرگ 

بر اسرائیل« سر دادند.


