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 .Iran's M  آئينۀ ايران

  
  علی صدارت: فرستنده

 ٢٠١٧ جنوری ٢۵
  

  :ۀ ھمجايبيان
 .ستي نی زدودنیچ نسلي ھۀ از حافظی مخرب رفسنجانیاستھايات و سييت جنامسؤول

  
اری از مسببين استبداد در ايران بدون داوری مرد و فرصتی مھم از مردم ايران سلب شد ھاشمی رفسنجانی ھمانند بسي

تا يکی از بانيان جنايت و اختناق و سرکوب و خشونت در دادگاه عادلۀ فردای آزادی ايران به  شرح ماوقع چگونگی 

 .ھمدستی زورمداران در تخريب ايران بپردازد

ولين رژيم واليت فقيه است، کوشش می شود با اعمال جو سانسور ؤبرای تمامی مساز آنجا که حفظ رژيم واجبترين امر 

فرشته "شديد حاکم بر صحنۀ مطبوعات و رسانه ھا چھرۀ فردی ھمچون رفسنجانی را موجه جلوه داده و ديوی را 

تشخيص سره از وانمود سازند تا بلکه نسلی را که از سوابق ھاشمی رفسنجانی کم اطالع است، در قضاوت و " آزادی

 گوبلز آنچنان بی محابا دروغ ھای بزرگ بسازند که کسی ۀو به شيو. ناسره به اشتباه انداخته، انقطاع تاريخی ايجاد کنند

 .را يارای ايستادن و مخالفت با تحميق مردم نباشد

ی حس کرد، اما تا زمانی طور مقطعی به استبداديان غافل از آن ھستند که حافظه و وجدان تاريخی ملتی را شايد بتوان ب

ور که اتفاق افتاده است به نسل ط و ديده بانان بيداری از تبار مردم ھستند که تاريخ را آنمسؤولو " شاھد"که نسل ھای 

ھای بعدی انتقال می دھند، انقطاع تاريخی و نيز پاک کردن حافظۀ تاريخی ملت غيرممکن بوده و فردای آزادی ايران 

 .سور شکسته شود، حقيقت بر ھمگان نمايان خواھد شدکه ديوار سھمگين سان

ھمه می دانيم که اعتالی ھر ملتی و کشوری منوط به وجدان تاريخی عميق او است، تا راه رشد و اعتال و زيست در 

ار  ھای الگوھا و مؤلفه ھای دو جامعۀ حقوقمد  استبداد خشونت گستر، باز يافته، و ويژگیۀآزادی و استقالل را از بيراھ

از اينرو ھمۀ نيروھای سياسی دموکرات و آزاديخواه و . و استبداد زده را از يکديگر به روشنی و در شفافيت باز شناسد

مستقل موظفند که نقاب از چھرۀ عاليجنابان ردای قدرت پوش، برگيرند تا خمينی و الجوردی و موسوی اردبيلی و 

 .، نتوانند چسباند... چون عرفان و عزت و ايمان و مقاومت وئی ھارفسنجانی و خامنه ای را  با سريشم دروغ به ارزش

، دستيار خمينی در بازسازی استبداد بوده و "عبور از بحران"ھاشمی رفسنجانی به روايت خاطرات و دستنوشت خود 

 . ھای بسياری را ستانده است نيز آمر اصلی جنايات و فجايعی بسياری که جان انسان

يت ھای رفسنجانی از ابتدای مسؤول ملت ايران موارد ذيل را که نوک کوه يخ  اعمال مخرب و ۀظآيا می توان از حاف
 !شکل گيری نظام جمھوری اسالمی  است، پاک کرد؟
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تسلط بر مجلس اول و تقلب به نفع کانديداھای حزب جمھوری اسالمی و تبديل آن  مجلس به بازيچۀ خمينی و زمينه   ●

خنده ھای کريه رفسنجانی  در مقام رياست مجلس اول وقتی آقای معين فر را .  فقيهۀ مطلقسازی برای استقرار واليت

  .حزب جمھوری به باد کتک گرفته بودند از حافظه ھا پاک شدنی نيست" نمايندگان"

  . حذف مخالفان گرداندنيلۀرا وس موافقت با گروگانگيری و دستيار خمينی شدن، و آن ●

  .۶٠ ]جوزا[ ضد رئيس جمھور وقت اقای بنی صدر در خرداده ب اجرای طرح کودتای خزنده●

 ساله برای استقرار استبداد در سايۀ جنگ،  و به اقرار خود در عبور از بحران تقال ٨نقش داشتن در ادامۀ جنگ ● 

برای نقش بر آب کردن کوشش سران جنبش غيرمتعھدھا که به دعوت رئيس جمھور وقت، با وادار کردن صدام به 

 .ل صلح و پرداخت غرامت، قصد ورود به ايران را داشتندقبو

عالوه بر نقش داشتن در ادامۀ جنگ ، نوشاندن جام زھر شکست به خمينی در جنگی که ادامۀ آن جز تلفات ميليونی ● 

  . خسارت مالی برای ايران به ارمغان نياورددالر ميليارد ١٠٠٠انسانی و به اقرار خود وی بيش از 

، در زندان ھا و با دستياری اسدهللا ۶٠راه انداختن بساط اعدام و شکنجه بعد از کودتای ه مستقيم در ب ايفای نقش ●

ناھار را در منزل آقای موسوی ): ٣٠٢ صفحه ١٣۶٠ ]ميزان[ مھر۴(الجوردی، به اقرار خود وی در عبور از بحران 

آقای مھدوی کنی پيشنھاد داشت به کلی اعدام ھا قطع . قا بوديمآاردبيلی با حضور آقايان مھدوی کنی، خامنه ای و احمد 

  "شود و با محاربان ماليمت کنيم، که تصويب نشد

ھمان طور که ناطق نوری  .به جامعۀ ايران" مقام رھبری"تحميل خامنه ای به استناد دستخطی جعلی از خمينی به ● 

    .با صراحت اشاره کردرفسنجانی به خامنه ای " خدمت ناگھانی"پس از مرگ رفسنجانی به اين 

  . چشم  بستن بر ترور آيت هللا الھوتی، پدر دو داماد خويش و نيز قتل ناحوانمردانۀ دکتر کاظم سامی ●

رفسنجانی، سازمان ترور زير نظر وی و خامنه ای و با ھدايت ميرغضب وی،  " رياست جمھوری"در دو دورۀ  ●

ی معروف شد، ئ از کشور مشغول گرديد که به قتل ھای زنجيره فالحيان، به کار ترورھای سياسی در داخل و خارج

جمله عبدالرحمن قاسملو،  من.  تن از مخالفان حکومت در خارج از ايران ترور شدند٨٠تنھا در خارج از کشور حداقل 

  ... .عبدالرحمن برومند، شاپور بختيار، کاظم رجوی، فريدون فرخزاد، صادق شرفنکندی، دھکردی و 

 از اکبر ھاشمی رفسنجانی، در المان، در حکم دادگاه )١٣٧١(١٩٩٢رسيدگی به ترور ميکونوس در سال در جريان 

 اکبر واليتی و علی فالحيان به عنوان آمران کشتار و ترور دولتی در رستوران ميکونوس  ای، علی کنار علی خامنه 

  .برلين نام برده شد

ی در اختيارم قرار گرفت، قتل ئ مرتکبان قتل ھای زنجيزه ۀقتی پروندعنوان وکيل وه ب:"گويند  خانم شيرين عبادی می●

از ياد . " قتل اعتراف کرده بودند۴٠٠ که از دورۀ فالحيان وزير اطالعات آقای رفسنجانی شروع شد، حداقل به ئیھا

  .، از آنجمله بوده اند... و زال زاده و تفضلی و ئینبريم قتل سعيدی سيرجانی وميرعال

هللا    به زندان انداختن عزت ئیاختن درک کوته و توھين آميز خود از آزادی و حقوق انسان در پاسخ به چراآشکار س ●

 !»پر رو شده بود، دادم رويش را کم کنند«:  با جملۀ۶٩سحابی در سال 

وس رفسنجانی، دستگاه اطالعاتی دولت وی قصد روانه کردن اتوب" رياست جمھوری"، در دورۀ ١٣٧۵ در تابستان●

در راه ارمنستان به قعر دره کرد، تا تعدادی از نويسندگان ايران را يک جا به قتل برسانند را حامل نويسندگان ايرانی 

 ھای  دو تن از چھار متھم اصلی دادگاه قتل. ی ايران استئ  ھای زنجيره که خود يکی از موارد مھم مطرح در قتل

خسرو براتی رانندۀ اين اتوبوس و عامل انجام اين کشتار بود، . لت داشتندی، به طور مستقيم در اين قضيه دخائ زنجيره 

غفار حسينی شاعر، مترجم، استاد دانشگاه و از  . قراردادئیو مصطفی کاظمی فردی بود که مسافران را مورد بازجو
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ويسندگان برای سفر ن کانون نويسندگان ايران، قبل از ماجرای اتوبوس ارمنستان در جلسۀ جمع مشورتی کانون نفعاال

 به صراحت ءبه ارمنستان با اتوبوس، ضمن خودداری از پذيرش دعوت برای حضور در اين سفر، به ديگر اعضا

ی است که در ئ ھای زنجيره  وی يکی ديگر از قربانيان قتل . » اندازند به ته دره تان را می ھمه «ھشدار داده بود که 

ای به پيام امروز  فرج سرکوھی بعدھا در نامه .  در منزل مسکونی خود در تھران به قتل رسيد٧۵ ]عقرب[بيستم آبان

غفار راھم حذف «:  به من داد و گفتئی، در يک جلسۀ بازجو)مھرداد عاليخانی(خبر را آقای ھاشمی «: است نوشته 

 .»کرديم

ه ٔ اوين و دادستان انقالب در دھه شصت، بدفاع بی چون و چرا از جالدی ھمچون الجوردی رئيس پيشين زندان ●

ًای اخيرا در مصاحبه ای فاش کرده است، او از حاميان اصلی ماندن الجوردی بر مسند  طوری که سيد ھادی خامنه 

 .بوده است

بر واکت«دست داشتن مستقيم در دو معاملۀ پنھانی بر سر گروگان ھا با گروه ريگان و بوش که اولی افتضاح   ●

 .نام گرفت" ايران گيت"و دومی » زسورپراي

 توسط آقای منتظری را بھانۀ کودتا عليه وی قرار ۶٧فاش کردن ايران گيت و مخالفت با کشتار عليه بشريت سال   ●

  داماد وی با ھمدستی علی خامنه ای] برادر[دادن، و به قتل رساندن 

آن طرح را که با حذف . المللی پول، آنھم ناقص ن باز سازی مناسبات سرمايه داری رانتی و اجرای طرح صندوق بي  ●

پارامترھای مربوط به لزوم رعايت آزادی ھای سياسی و استقرار دمکراسی و مقروض ساختن اقتصاد ايران با رويه 

کردن قرضه ھای مکرر از قدرت ھای خارجی پياده کردند، ضربۀ مھلکی بود از سياست اقتصادی دولت رفسنجانی بر 

با شکل گيری انواع مافياھا در زمينه ھای نفت و ارزاق عمومی و مواد مخدر و ارز و  . نگ زدۀ ايرانپيکر نحيف ج

رواج يافت و نيز مجوز ورود سپاه پاسداران به عرصۀ " خصوصی سازی"،  رانتخواری تحت لوای ...اشياء عتيقه و 

ِن خود رفسنجانی به قاچاق کاال از طريق اسکله جمله فرزندا ، من"آقا زاده ھا"اقتصادی کشور را صادر شد، تا  ھمراه 
   .ھای غير مجاز، روی آورند

بگذريم که   .   گرديد٧۴ درصدی در سال ۴٩.۵سياست افزايش واردات با تکيه بر درآمدھای نفتی سبب ايجاد تورم ● 

دی در تجارت  رسيد که  اين ميزان کسری، رکوردالر ميليارد ١١.۴، به ١٣٧٠کسری تراز حساب جاری در سال 

 ۀاز جمله صدمات مجوز رفسنجانی به ورود سپاه پاسداران به حوز. خارجی ايران تا آن زمان به شمار می رفت

اقتصاد، شکل گيری مافيای آب و نيز ساختن سدھای غير کارشناسی شد که ھم اکنون حاصلش خشکيدن درياچه ھا و 

 .تاالب ھای ايران است

 ... ی وئجاد بحران در منطقۀ خاورميانه و نيز بحران ھسته دستيار خامنه ای بودن در اي● 

 ...و ●

 از اما  قای رفسنجانی دست داشته است خامنه ای نيز با وی شريک جرم بوده استآ که ئیدر اغلب جنايات و خيانتھا

ين خامنه ای و ، ماب" نگنجندیمي دو پادشاه در اقلی بخسبند ولیمي در گلشي دو درو"آنجا که قدرت، تمرکز جو است و

که سھم شير نصيب مافيای متعلق به کدام يک از آنھا و خاندانشان شود، دعوای قدرت در گرفت و  رفسنجانی بر سر اين

. خامنه ای که خود روزی بر دوش رفسنجانی از پلکان قدرت باال رفته بود، در ادامه نردبان خود را دچار سقوط کرد

ھمانگونه که زمانی جامعه به ! ه را تدبير نيست، به تعبير خود وی آسياب به نوبتاما رفسنجانی دير فھميد که خود کرد

که از احمد خمينی برای القای منويات خودش به خمينی سوء استفاده کرد،   اين باور رسيده بود که رفسنجانی بعد از اين

به قتل رسيدن خود وی توسط عوامل خامنه  ۀقتل رسانيد تا راز اين سوء استفاده پنھان بماند، اکنون نيز زمزمه وی را ب
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قتل رسانيده باشند که ھمانند ھر قتل ديگری محکوم است، منطق ه چنانچه وی را نيز ب. ای در افکارعمومی وجود دارد

زور رژيمی مبتنی بر قدرت را نشان می دھد و بار ديگر اثبات می نمايد که اين رژيم اصالح پذير نيست وبرای تمرکز 

ست واليت فقيه نه تنھا به حقوق مردم تأسی نکرده و احترام نمی گذارد، بلکه ياران ديرين و ھمدستان خود قدرت در د

در واقع ھمان منطق مشت آھنين در مقابل مخالفان و توھين و تھديد و حبس و . در جنايت را نيز از سر راه برمی دارد

 .د ارزش است و اخالق و انصاف نمی شناسدچرا که قدرت ض. زندان،  يقه خود وی و فرزندانش را گرفت 

بديھی است که چرخش رفسنجانی و ژست مخالفت با خامنه ای را گرفتن، نه از سر باور به حقوق انسان و حق مردم و 

،  بلکه بر ميزان مصلحت !ارزش رأی آنھا بود، به نحوی که عده ای گمان کردند ھاشمی به سوی مردم چرخيده است

قوق که  خاصۀ رفسنجانی بود، صورت می گرفت، تا در ھنگامۀ طرد شدن از مقام قدرت، بلکه خود انديشی خارج از ح

سوی ه  ترين شرط چرخش  بئیابتدا. آنھا را وسيله کند" رأی"را به مردم آويزد تا دوباره برای رسيدن به جايگاه قدرت 

. دامت و پشيمانی از عملکرد گذشتۀ خود استمردم و به رسميت شناختن حقوق آنھا اقرار به خطا و جنايت و اظھار ن

 تغييرام، بلکه اين مخالفان من بودند که  ی نکرده تغييرگاه اظھار ندامت نکرد و ھمواره تکرار کرد که من  اما وی ھيچ

  !کردند و به سوی من آمدند

ر دفاع از حقوق مردم گاه نتوانست در دفاع از حقوق زندانيان سياسی و د بی دليل نيست که ھاشمی رفسنجانی ھيچ

ان را اشتباه بزرگ وی ئيحتی ديدار دخترش فائزه از خانوادۀ بھا. ميان آورده ايران کلمه ای به شفافيت و صراحت ب

، "عشق به رھبر"ولی جبران را برای خودش فراموش کرد، در عين حالی که درابراز . دانست که بايد جبران کند

  .صراحت و تعجيل داشت

، در مقابل کانديدای خامنه ای، ناطق نوری، قرارگرفته و به نفع ٧٨اين امر که گويا رفسنجانی درخرداد  در رد القای 

من  ":ًخاتمی موضع گرفته است، آقای ابطحی رئيس دفتر و دوست آقای خاتمی اخيرا در مصاحبه با آقای دھباشی گفت

   ".آقای ھاشمی خودشان گفتند به آقای ناطق رأی بدھيد. مآقای ھاشمی را از متحدين آقای خاتمی قبل از انتخابات نمی بيني

  بر اين نظر است که اما القای اين ترس و واھمه در بين مردم  که با مرگ ھمبستگی ملی جمھوريخواھان ايران

 ترفند ھای خود ۀ، از جمل"مردم حامی خود را از دست داده اند"رفسنجانی جو ترس و رعب افزوده خواھد شد چرا که 

در حال حاضر يکی از دو رأس خيمۀ واليت فقيه افتاده است و خامنه . ژيم است تا جو ترس و ارعاب را افزايش دھندر

اما اين امر دليل بر اين نيست که مردم . افزايد ای اکنون که يکه تاز ميدان قدرت بی رقيب شده است، برسرکوب می

ًنش، خصوصا شخص خامنه ای در رأس رژيم جمھوری اسالمی  خود در مبارزه با  استبداد و عامالئیايران در توانا

چرا که سرنوشت وطن ما . و يا جنبش آزاديخواھی و استقالل طلبانۀ آنھا متکی به فرد شود  دچار وقفه و انفعال گرديده

د چون فردی خائن و جانی و مستب. ايران  تنھا با ارادۀ مردم ايران و به دست  توانای آنھا است که رقم می خورد

 ،ھا و خرابی ھا و گستردگی جو خشونت در امروز ايران بوده است رفسنجانی را که مسبب بسياری از نابسامانی

  . ، منش، عزت و استقالل مردم ايرانئیتلقی کردن، در واقع توھين بزرگی است به توانا" حامی مردم"

  ھمبستگی ملی جمھوريخواھان ايران،

  ١٣٩۵ ]جدی[دی ماه

 

 

 


