
   احمدرضا صدري
اين روزها مقارن است با سالروز ارتحال آيت اهلل 
اكبر هاشمي رفسنجاني كه بحق مي توان او را از 
استوانه هاي مبارزه و انقالب به شمار آورد. همين 
مكانت واال، موج�ب مي گردد كه درب�اره ادوار 
گوناگون زندگي سياسي وي و با اتكا به اسناد، از 
سوي پژوهندگان تاريخ انقالب خوانشي درخور 
و ويژه صورت گيرد. مقالي كه پيش روي داريد با 
استناد به خاطرات آيت اهلل و در بسط ديدگاه وي 
پس از دستگيري آخر، درباره مبارزات مسلحانه 
به نگارش درآمده است. اميد آنكه مقبول افتد. 

   
  دس�تگيري درپ�ي اعتراف�ات »وحي�د 

افراخته«
در ميان روحانياني كه پس از شكل گيري سازمان 
موس��وم به مجاهدي��ن خلق، آن را م��ورد حمايت 
خويش ق��رار دادند، مرحوم آيت اهلل اكبر هاش��مي 
رفس��نجاني جايگاهي وي��ژه دارد. حمايت وي از 
اين س��ازمان تا تغيير ايدئولوژي آنان، از يك س��و 
به دليل گستره مبارزاتي و از س��وي ديگر به دليل 
تمكن مالي، نقشي مهم در تداوم حيات آنان داشته 
اس��ت. هرچند اخباري وجود دارد كه امام خميني 
در نامه اي به يكي از اقوام هاش��مي، حمايت وي از 
اين گروه را نادرست خوانده بود، اما مهم اين است 
كه وي به اذعان خويش، تا بزنگاه تغيير ايدئولوژی، 
همچنان ب��ه حمايت خوي��ش از اين گ��روه ادامه 
داده اس��ت. آخرين دس��تگيري آيت اهلل هاش��مي 
درپي اعترافات وحيد افراخته و به اتهام حمايت از 
سازمان و خانواده هاي زندانيان آن انجام گرفت. به 
شهادت خاطرات دوران مبارزه هاشمي، وي در اين 
نوبت از دستگيري و درجمع بندي هاي خويش در 
دوره زندان، به لحاظ تئوريك به شدت از مبارزات 
مسلحانه فاصله گرفت و درس��تي انديشه مبارزات 
فراگيرِ مردمي را پذيرفت. وي در آغاز نقل خاطرات 
اين فصل، درباره نحوه دس��تگيري خويش در اين 

دوره آورده است: 
»در بازگش��ت، در مرز ايران، گذرنامه ام را گرفتند، 
اما خ��ودم را بازداش��ت نكردند. من كام��ًا انتظار 
بازداشت شدن را داشتم، اما آنها براي اينكه مدتي 
مرا زير نظر داشته باش��ند و از طريق كنترل روابط 
و ماقات ها، احياناً به سرنخ هايي برسند، به گرفتن 
گذرنامه اكتفا كردند و گفتند: در تهران گذرنامه ات 
را مي گيري! حدود 10 روز آزاد بودم و از اين فرصت 
كامًا استفاده كردم. مي دانستم كه باالخره دستگير 
خواهم شد. حرف هايم را به ديگران منتقل كردم، 
حرف هاي ديگران را ش��نيدم و اطاعات الزم را از 
مس��ائل داخل در چند ماهي كه نبودم، به دس��ت 
آوردم. در اين 10 روز ماقات هاي زيادي داش��تم. 
س��رانجام در آذرماه 54 بار ديگر دستگير و شبانه 
به زندان كميته مشترك منتقل شدم. قبًا يك بار 
ديگر و در مسير انتقال از قزل قلعه به قصر به صورت 
قرنطينه در زندان شهرباني بودم و يك بار هم توسط 
اطاعات شهرباني احضار شده بودم كه به بازداشت 
منجر نش��د. رژيم در س��ال هاي آخر عمرش براي 
سركوب مبارزان، نيروهاي دست  اندركار امنيتي را 

هماهنگ و كميته مشترك را درست كرده بود.«
  تو همان سال بايد اعدام مي شدي!

برحسب معموِل رفتارهاي بازجويان و شكنجه گران 
ساواك با آيت اهلل هاشمي رفسنجاني، در دستگيري 
س��ال 54 نيز، رفتارخش��ني با وي در پيش گرفته 
مي شود. اين بار اما، بازجوها مدعي اند كه عليه وي 
دست پرتري از مدارك دارند. آنان بر اين باورند كه 
سازمان از سوي وي حمايت عملي و مالي مي شود. 

روايت وي در اين باره، از اين قرار است:
»صب��ح روز بعد بازجويي ش��روع ش��د. عضدي با 
بي ادبي و تهديد و ارعاب، بازجويي را شروع كرد. او 
در جريان دستگيري من در سال 43 از بازجوهايي 
بود كه به سختي مرا ش��كنجه كرده بود. در اولين 
برخوردها، گذشته را به من يادآوري كرد. در سال 
43 او يكي از بازجوها بود، اما حاال موقعيت مهمي 
داش��ت، در عين حال به دليل اهمي��ت موضوع و 
شايد هم به دليل همان سابقه اي كه با من داشت، 
بازجويي مرا شخصاً عهده دار ش��د. او تهديدش را 
با اين ضرب المثل معروف ش��روع كرد كه: يك بار 
جستي ملخك... و بعد گفت: تو همان سال بايد اعدام 
مي شدي، در رفتي. اما اين بار اسنادمان كافي است! 
سؤال ها از اول متوجه مبارزه مسلحانه بود و تأكيد 
من در بازجويي اين بود كه ش��ما اشتباه مي كنيد، 
ما معتقد به مبارزه مسلحانه نيس��تيم و تاشمان 
براي حمايت از خانواده هاي زنداني به دليل مسائل 

عاطفي و انساني و نيازمندي  آنهاست... 
مقداري كه مقاومت كردم، رفتند و آقاي الهوتي را 
براي مواجهه آوردند. منظره وحشتناكي پيدا كرده 
بود. در اثر شكنجه و كتك، سرش بزرگ و صورتش 
كج و خونين و عجيب شده بود! او را مقابل من روي 
صندلي نش��اندند و بازجوبراي تحقير و شكس��تن 
شخصيت من با بي ادبي اين ش��عر را خواند: جايي 
كه شتر بود به يك غاز /خر قيمت واقعي ندارد! آقاي 
الهوتي قيافه علمايي داش��ت و مسن تر از من بود. 
بازجو با خواندن آن شعر مي خواست بگويد: وقتي 
با آقاي الهوتي چنين رفتاري مي كنيم، تكليف تو 
روشن است كه چه به س��رت خواهد آمد! مقداري 
اذيت كردند، ولي چيزي به دست نياوردند. بيشتر 

متكي به اعترافات وحيد افراخته بودند. 
حدود يك م��اه در س��لول انف��رادي- در همان به 

اصطاح كميت��ه ضد خرابكاري- تنه��ا بودم كه از 
تلخ ترين خاطره هاي من اس��ت. ع��اوه بر اهانت و 
شكنجه، آنچه سختي اين زندان را مضاعف مي كرد، 
انحراف عقيدتي مجاهدين و ارتداد آنها بود. وحيد 
افراخته اعترافات بدي عليه م��ن كرده بود كه من 
البته قبول نمي كردم و بازجو تاش مي كرداعتراف 

بگيرد.« 
  دگرديسي فكري درباره شيوه مبارزه

در دستگيري س��ال 54، باالخره دوران بازجويي و 
شكنجه در كميته مشترك به سر مي آيد و هاشمي 
و دوستش)شيخ حسن الهوتي اشكوري( به زندان 
اوين منتقل و در بندي كه بس��ياري از علما درآن 
اسكان داده ش��ده اند، انتقال مي يابند. اين دوره از 
زندان هاشمي را مي توان دوران دگرديسي فكري 
درباره شيوه مبارزه قلمداد كرد. دوراني كه خود وي، 

آن را اينگونه به توصيف نشسته است:
»با اين همه، اين دوره را گذراندم. در آخرين روزها- 
پيش از انتقال به زن��دان اوين- آقاي جال رفيع را 
پيش من آوردند. احساس كردم خيلي افسرده است. 
دانشجو بود و از ما خيلي جوان تر. هرچند دستورات 
حفاظتي مبارزه مان��ع اعتماد بود، ام��ا به هرحال 
با طرح مس��ائل كلي س��عي مي كردم به او روحيه 
بدهم. من و آق��اي الهوتي را زودت��ر از انتظارمان 
به زندان اوين بردند و در آنجا با دوس��تان ديگر هم 
روبه رو شديم. بعد از اينكه در زندان اوين با دوستان 
جمع شديم، معلوم شد بي آنكه از پيش تباني كرده 
باش��يم، همه در بازجويي با همين منطق برخورد 
كرده اند. آق��اي طالقان��ي، آقاي منتظ��ري، آقاي 
مهدوي كني، آقاي رباني ش��يرازي، آقاي الهوتي، 
آقاي انواري و كس��اني كه اولين هس��ته تجمع ما 
در زندان اوين بودن��د، تك تك چني��ن اظهاراتي 
داش��تند، بي آنكه قبًا همديگر را ديده باشيم. در 
مرحله بعد، افرادي اضافه شدند: آقاي معاديخواه، 
آقاي كروبي، از دوستان مؤتلفه: آقاي مهدي عراقي، 
آقاي عسگراوالدي و آقاي الجوردي را آوردند. همه، 
كساني بودند كه به چنين نتيجه اي رسيده بودند. 
از مجموع و با جمع بن��دي تجربه ها دو نتيجه مهم 

روشن مي شد:
1- بايد به جاي مبارزه مسلحانه، مبارزه مردمي را 

انتخاب كنيم كه فراگير و عمومي باشد. 
2- كمونيست ها هم در كنار رژيم، به خاطر بايي 
كه از طريق منافقين بر س��ر مب��ارزه آورده بودند، 
براي ما يك خطر جدي هستند. با تاش و زحمت 
زياد بچه ها را تا مرز مبارزه مي آورديم، از اينجا اينها 
وارد مبارزه مس��لحانه مي ش��وند و در اين مرحله 
كمونيس��ت ها مدعي مي ش��وند كه دانش مبارزه 
انحص��اراً در اختيار آنهاس��ت. آنها مس��ائل مبارزه 
مس��لحانه را ب��ا اص��ول و تاكتيك هاي��ي پردازش 
ش��ده، فرموله كرده بودند. نخبه ها و اسطوره هاي 
مبارزه مسلحانه، مثل فيدل كاسترو، چه گوارا، ليا 
خالد و ديگران به آنها تعلق داش��تند و جنبه چپي 
داشتند. نتيجه اين مي شد كه ما جوان ها را به ميدان 
مي آورديم و آنها صيدشان مي كردند. حتي گاهي 
گروهي را تشكيل مي داديم، بعد دربست جذب آنها 
مي ش��دند. در زندان اوين، با توج��ه به جمع بندي 
تجربه ها كه به آن اش��اره ش��د، يك��ي از مهم ترين 
محورهاي بحث، شيوه درست مبارزه بود. ما و جمع 
دوستان به اين نتيجه رس��يده بوديم كه با مبارزه 
مس��لحانه به نتيجه دلخواه نمي رسيم و راه درست 
براي ما اين است كه بتوانيم توده مردم را به ميدان 
بياوريم كه با مبارزات سياسي عملي بود. در مقابل، 
منافقين و هوادارانش��ان، حيات خود را در مبارزه 
مسلحانه مي ديدند. جو عمومي زندان هم به نفع آنها 

ب�ه ش�هادت خاط�رات دوران مبارزه 
هاش�مي، وي در دس�تگيري  س�ال 
1354 و درجمع بندي ه�اي خوي�ش 
در دوره زن�دان، ب�ه لح�اظ تئوريك 
ب�ه ش�دت از مب�ارزات مس�لحانه 
فاصل�ه گرف�ت و درس�تي انديش�ه 
مب�ارزات فراگيرِ مردم�ي را پذيرفت
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 مبارزه مردمي 
به جاي مبارزه مسلحانه

ت
سا

جل
 از 

كی
در ي

ی 
طاي

م ع
حي

 و ر
ان

رگ
 باز

دی
 مه

س
ند

 مه
ی،

قان
طال

ود 
حم

دم
سي

هلل 
ت ا

ر آي
كنا

در 
ی 

جان
سن

 رف
می

اش
هلل ه

ت ا
. آي

40 
هه

   د

می
اش

ن ه
حس

ش م
زند

 فر
نار

ر ك
ی د

جان
سن

ی رف
شم

 ها
هلل

ت ا
. آي

40 
هه

    د

بود، چون اكثر كساني كه به زندان آمده بودند، 
بيشتر گرفتار مبارزه مسلحانه شده بودند.« 

  حوادث پي�ش آم�ده، نمايانگر صحت 
ديدگاه امام درباره مبارزات مسلحانه

هاش��مي در مرور ذهنيت ه��اي خويش درباره 
مب��ارزات مس��لحانه در اي��ن دوره از زندان، به 
ديدار خويش ب��ا امام خميني در نجف اش��اره 
دارد، ديداري كه ط��ي آن، امام ب��ه اين روش 
مبارزاتي روي خوش نشان نداده و آن را تخطئه 

كرده بود: 
»ما در مقايسه با آنها )چپ ها و مروجان مبارزات 
مسلحانه( بيش��تر با توده مردم ارتباط داشتيم 
و برايمان روشن ش��ده بود كه اين شيوه، مانع 
فراگير شدن مبارزه است. مصلحت ما در هرچه 
عمومي تر كردن مب��ارزه ب��ود و معتقد بوديم 
هرچند در مقطعي حركت مس��لحانه در تغيير 
فضا و انجام تبليغاتي براي مبارزه منافعي داشت، 
اما فلسفه آن، ديگر منتفي است. حساسيت رژيم 
هم در آن زمان بيشتر متوجه مبارزه مسلحانه 
بود و نسبت به بحث هاي ايدئولوژيك و سياسي 
حساسيت زيادي نش��ان نمي داد تا كفه مبارزه 
مسلحانه را س��بك كند. ارزيابي ما اين بود كه 
اين ش��يوه، ديگ��ر كارآيي ن��دارد. رژيم هم در 
سركوبي حركت مسلحانه، به هيچ حد و مرزي 
قائل نبود و به هيچ ك��س رحم نمي كرد و براي 
نابودي حركت، آماده ب��ود هر بهايي را بپردازد. 
برداشت من در س��فر به خارج از كشور هم كه 
به تازگي از آنجا برگشته بودم، همين بود. آنجا 
هم بيشتر به مسائل مردمي اهميت مي دادند و 
برايش��ان ميزان حمايت مردمي ماك بود. اگر 

كس��ي مي گفت توانايي انجام ترور يا انفجاري 
را دارد، ب��ه آن اهميت نمي دادند و سؤالش��ان 
بيش��تر اين بود كه مردم چقدر با شما هستند؟ 
نيروهايي هم كه در خارج بودند، عمدتاً وابسته 
به جريان مبارزه مس��لحانه نبودند و به همين 
نتيجه رس��يده بودند. در فرصتي هم كه پيش 
از دس��تگيري  داش��تم، از مجموع ماقات ها و 
گفت وگوها با اطمينان به اين نتيجه رسيده بودم 
كه خيلي از نيروهاي مخلص، چنين برداشتي 
دارند. با امام هم صحبت ك��رده بودم و نتيجه، 
روشن بود. ايش��ان از ابتدا حركت مسلحانه را 
تأييد نمي كردند. حوادثي ك��ه پيش آمده بود، 
همه در تأييد درس��تي موضع گذش��ته ايشان 
بود. دوس��تاني هم كه در نجف بودند و پيش از 
اين حوادث، موضع حمايت از مبارزه مسلحانه 
داشتند، سير حوادث آنها را به تبعيت از موضع 
امام كشانده بود. رژيم هم از اين دريافت جمعي 
ما خوش��حال بود، با اين ارزيابي و احساس كه 
چني��ن درياف��ت و موضعي، ميان م��ا و بچه ها 
فاصله اي را ايجاد مي كند، ل��ذا بند يك زندان 
اوين، وضع خاصي پيدا كرده بود. سران مبارزه 
در آنجا جمع بودند و مبارزه مس��لحانه را قبول 
نداش��تند و اين مي توانست وس��يله تفرقه اي 
به سود رژيم باش��د و بچه هاي حاد و افراطي و 
طرفدار مبارزه مسلحانه را از ما جدا كند. بيرون 
از زندان هم وضع خاصي پيش آمده بود. آقاياني 
كه از زندان آزاد مي ش��دند و با مشي مسلحانه 
مخالفت مي كردند، ع��ده اي موضع جديد آنها 
را تخطئه مي كردند، هرچن��د عقاي قوم اين 
موضع را مي پسنديدند و مي گفتند: راه درست 

همين است.«
   و سرانجام غلبه »عين« بر »ذهن«

روند وقايع انقاب به سوي اوج گيري و پيروزي، 
صحت ديدگاه امام خميني را به روشني اثبات 
نمود كه مبارزات مس��لحانه راه حل سرنگوني 
رژيم شاه نيس��ت. هاش��مي نهايتاً غلبه يافتن 

اين ديدگاه از ذهن به عين را، بدين ش��كل در 
خاطرات خويش تصوير كرده است: 

»رفته رفت��ه، در داخ��ل زندان ها ه��م مواضع 
جديد، موض��وع بحث و درگيري فكري ش��د، 
خصوصاً در زنداني كه ما بوديم. هر فرد تازه اي 
كه مي آمد مدتي بايد با او با همان شيوه رايج در 
زندان- در ضمن راه رفتن و ق��دم زدن- بحث 
مي كرديم. بعضي ها قانع مي شدند و جمعي هم 
نمي پذيرفتند. بودند كس��اني كه شيوه امام را 
مورد انتقاد قرار مي دادند كه چرا ايشان در نجف 
هيچ حمايتي از مبارزه مسلحانه نمي كنند. توقع 
دارند مردم به ميدان بيايند؟ مردم با دست خالي 

چطور به ميدان بيايند؟
بحث ديگر تا حدودي جنبه ايدئولوژيك داشت. 
بحث طبق��ه كارگ��ر و نقش و موض��ع آن. آنها 
بر پايه مس��لم پنداش��تن ماترياليسم تاريخي 
معتقد بودند كه شرط پيروزي انقاب در همه 
جا تشديد تضادها و پيدايش بحران در اوج اين 
تضاد است. بايد طبقه كارگر با طبقه كارفرماي 
حاكم درگير شود. تا كارگري نباشد، در كشور 
زمينه انقاب نيس��ت. از اشتباهات شاه، ترويج 
صنايع مونتاژ اس��ت كه پيامد آن رش��د طبقه 
كارگر اس��ت. طبق��ه كارگر در ماهي��ت خود، 
انقابي است. تصور آنها اين بود كه طبقه كارگر 
با آنهاس��ت و روحانيت از حمايت طبقه كارگر 
برخوردار نيس��ت. روحانيت به عن��وان خرده 
بورژوازي، وابس��ته به بورژوازي اس��ت و طبقه 
كارگر با آن در تضاد ماهوي است. نمي توانستند 
درك كنند كه طبقه كارگر مس��لمان با طبقه 
كارگر در محيط هايي كه بر آن انديشه و بينش 
مادي حاكم است، متفاوت است. منطق ما اين 
بود كه همين حاال س��ربازگيري ام��ام از طبقه 
كارگر، بيشتر از شماس��ت. اگر طبقه كارگر بر 
سر دوراهي قرار بگيرد كه يك سو دعوت امام و 
در سوي مقابل دعوت شما باشد، به دعوت امام 
پاسخ مثبت خواهد داد. بحث جدي ما اين بود 
كه اگر به محيط آزادي برسيم، طبقه كارگر به 
س��مت روحانيت گرايش پيدا مي كند و با شما 
همسو نخواهد شد، اما آنها اميد ديگري داشتند 
و باالخره قانع نمي شدند. ماترياليسم تاريخي و 

ديالكتيك اصل مسلم خدشه ناپذيرشان بود. 
آنه��ا 15خ��رداد را ي��ك حركت ك��ور معرفي 
مي كردن��د و مي گفتن��د چني��ن حركت هايي 
هرگز نتيجه بخش نخواهد بود. ما هم بي برنامه 
بودن حادثه 15 خرداد را، صرفنظر از جنبه هاي 
مثبت زيادي ك��ه در نفي مش��روعيت رژيم و 
زمينه سازي رو در رويي مردم با آن داشت، قبول 
داش��تيم، اما رمز ناكامي آن را اين مي دانستيم 
ك��ه در آن احوال، مردم رش��د سياس��ي كافي 
نداشتند. اگر برنامه داشتيم، مي توانستيم مردم 
راحفظ كنيم و در صحنه نگه داريم و از نااميدي 
و س��رخوردگي آنها جلوگيري كني��م. چنين 
بحث هايي همچنان در زندان جريان داش��ت. 
بعد از اينكه رژيم فضاي باز سياسي اعام كرد، 
وضعي پيش آمد كه روشنگر درستي منطق ما 
بود. به وضوح مي ديديم كه مردم به صحنه آمدند 
و محورشان هم امام بود. مردم با همان روحانيتي 
هس��تند كه در باور اينها مورد قبول و حمايت 
طبقه كارگر نمي توانست باشد. آنها مي گفتند 
مردم با صفي��ر گلوله همراه خواهن��د بود، نه با 
فرياد تكبير. ما هم مي پذيرفتيم كه صفير گلوله 
براي مردم جاذب��ه دارد، ام��ا مي گفتيم كه آن 
دوره گذشته است. در يك مقطع، صفير گلوله و 
صداي مسلسل تأثير خود را گذاشت. فعًا مردم 
هوشيار شده اند و نياز به هدايت بابرنامه دارند. 
وقتي مرگ مشكوك حاج آقا مصطفي و در پي 
آن، تظاهرات مكرر پيش آمد، همه تحليل هاي 
اينها به هم ريخت، در حالي كه تا چند ماه پيش 
از آن، آنها حالت تهاجمي داش��تند. وقتي نماز 
عيد فطر در تپه قيطريه به امامت شهيد مفتح و 
بعد از نماز آن تظاهرات عظيم و باشكوه برگزار 
شد، اينها مات و حيرت زده ش��دند. مدعي هم 
بودند كه مردم روحانيت را قبول ندارند. وقتي 
آن راهپيمايي مردم را پشت سر روحانيت ديدند 
كه عجيب هم بود، همه اس��تدالل هاي آنها به 
هم ريخت. صحيح هم همين است. وقتي مورد 
عيني اتفاق مي افتد، در براب��ر آن، تحليل هاي 
ذهني هيچ رنگي ندارند. تصور آنها اين بود كه 
طبقه كارگر با آنهاست، مردم خرده پا پشت سر 
آنها هس��تند و در اين حركت عيني ديدند كه 
اينها همه پشت سر روحانيت هستند. با چنين 
وضعي، مبارزه مس��لحانه جايي نداشت. گاهي 
كه رژيم خشونتي نشان مي داد، مثل حادثه 17 
شهريور، باز بحث داغ مي ش��د. آنها مي گفتند: 
»حاال وقت آن است كه امام فرمان جهاد بدهند 
تا سربازهايي كه از ارتش فرار مي كنند و مردم 
مورد تهاجم، با اس��لحه جواب رژيم را بدهند.« 
ما مي گفتيم: تصادفاً نقطه خطر همين جاست. 
اگر چنين اتفاقي پيش بياي��د، رژيم بهانه پيدا 
مي  كند و همي��ن حركت هاي سياس��ي را هم 
سركوب مي كند. مردم با دست خالي در مقابل 
س��رنيزه و گلوله رژيم روي زمين مي نشينند، 
شهداي خود را تشييع مي كنند و صحنه را ترك 
نمي كنند. تفاوت اصلي 17 شهريور با 15 خرداد 
هم همين جا بود. ما مي گفتيم: االن ببينيد كه 
مردم رش��د كرده اند و با اين هم��ه بي رحمي و 
خشونت و تلفات، عقب نشيني نمي كنند. عمًا 
تحليل ها ب��ه نفع ما بود. با چني��ن روحيه اي از 

زندان آزاد شديم.«
 *مس�تندات اين مقال، تمامًا از خاطرات 
دوران مبارزه آيت اهلل هاشمي رفسنجاني 
نق�ل  وي(  خاط�رات  نخس�ت   )جل�د 

شده است.

   شاهد توحيدي
 رويداد كشف خانه سدان 
و استخراج اسناد آن، در 
زمره وقاي��ع مهم نهضت 
ملي ايران به شمار مي رود. 
اين اسناد كه نشان مي داد 
در  انگلس��تان  دول��ت 
بسياري از شئون حياتي 
ملت اي��ران دخالتي ناروا 
دارد، در آن دوران ب��ه عنوان يكي از مس��تندات 
مهم ملت ايران در مبارزه با استعمار انگليس مورد 
توجه قرار گرفت. اين مجموعه كه توسط اعضاي 
حزب زحمتكشان از خانه سدان استخراج شد، تا 
سال ها در منزل ش��خصي دكتر مظفر بقايي نگه 
داش��ته مي ش��د تا اينكه بخش هايي از آن توسط 
اسماعيل رايين از محاق به درآمد و نشر يافت. ناشر 

در ديباچه اين اثر تاريخي آورده است:
»اكنون ك��ه اين كتاب آماده انتش��ار مي ش��ود، 
مردم ميهن ما درگير مب��ارزه اي قاطع و بي امان 
با امپرياليس��م امريكا هس��تند. معلوم ش��ده كه 
س��فارتخانه امري��كا برخاف اصول ديپلماس��ي 
بين المللي مركزي براي جاسوس��ي بوده و اسناد 
و مدارك به دست آمده نش��انگر آن است كه اين 
س��فارتخانه س��ال ها س��تاد فرماندهي و رهبري 
طاغوت و طاغوتيان بوده اس��ت. كتاب حاضر نيز 
ش��رح ماجراي كشف جاسوس��خانه امپرياليست 
سلف يعني انگلستان است كه ساليان دراز بر كليه 
ش��ئون مملكت ما حكومت مي كرد و هستي ما را 

به غارت مي برد. 
تاريخ آيينه عبرت است، چاپ و انتشار كتاب اسناد 
خانه س��دان مخصوصاً در اين موقعيت حساس از 
زندگي سياسي كش��ور ما از آن نظر حائز اهميت 
است كه نش��ان مي دهد 30 س��ال پيش نيز عين 
ماجراي كشف خانه جاسوسي كشوري استعمارگر 
در مملكت ما اتفاق افتاده كه آن بار هم اندكي از 
اسناد و مدارك نيم س��وخته به دست آمده است. 
اكنون كه ماجرا تكرار مي ش��ود، مردم وطن بايد 

از تاريخ درس عب��رت بگيرند و بيدار و هوش��يار 
باشند تا استعمار اين بار در هيئت و لباسي ديگر 
به كشور ما نفوذ نكند و سرنوش��ت ما را به دست 
نگيرد. آن بار كه ملت قهرمان ما توانست دشمن 
خود را بشناسد و مشتش را باز و وي را رسوا كند 
ديديم استعمارگري ظالم تر، وحشي تر و شقي تر 
جايگزين او شد و بيش از ربع قرن ما را در اسارت 
و بدبختي قرار داد. اين بار هوش��يار باشيم كه در 
پناه پرچم جمهوري اسامي و رهنمودهاي رهبر 
بزرگمان هيچ استعمار و استثماري در هر لباسي 
كه باشد، امكان مداخله در سرنوشت امت اسامي 
ما را نداشته باش��د. الزم به توضيح است كه طبق 
اظهار مؤلف اين كتاب در سال 1351 چاپ شده 
است، ولي در آن سال دولت حافظ منافع و حيثيت 
استعمار به ش��دت از انتش��ار آن جلوگيري كرد و 
حتي چاپ شده ها را نيز از بين برد. نسخه اي از آن 
نزد مؤلف ماند كه كتاب حاضر از روي آن افس��ت 

شده است. 
اگر جاي جاي از بعضي اش��خاص به نيكي يا بدي 
ياد شده يا سياق و فحواي بعضي عبارات و مطالب 
ناگزير منعكس كننده حال و ه��واي زمان تأليف 
و چاپ اول كتاب است، بديهي اس��ت با توجه به 
محتواي آموزنده آن خوانندگان به ديده اغماض 
خواهند نگريست، چون آنچه در اين كتاب اهميت 
دارد نشان دادن توطئه ها، دسيسه ها و دخالت هاي 
نارواي جاسوس��ان ديپلمات نماي امپرياليس��ت 
انگلستان اس��ت كه امروز معلوم مي شود خلف او، 
امريكا وقيحانه تر و جسورتر به همان راه رفته است. 

به هوش باشيم كه اين ماجرا تكرار نشود.«

مروري بر يك سند تاريخي درباره 
مداخالت انگلستان در امور ايران

 »خانه سدان«
 كانون جاسوسي

در مي�ان روحانيان�ي ك�ه پ�س از 
ش�كل گيري س�ازمان موس�وم به 
مجاهدين خلق، آن را مورد حمايت 
خويش قرار دادند، مرحوم آيت اهلل 
اكبر هاشمي رفسنجاني جايگاهي 
ويژه دارد. حمايت وي از اين سازمان 
تا تغيير ايدئولوژي آنان، از يك سو 
به دليل گستره مبارزاتي و از سوي 
ديگر به دليل تمكن مالي، نقشي مهم 
در تداوم حيات آنان داش�ته است

هرچند اخباري وج�ود دارد كه امام 
خميني در نامه اي به يك�ي از اقوام 
هاش�مي، حمايت وي از مجاهدين 
خلق را نادرست خوانده بود، اما مهم 
اين است كه وي به اذعان خويش، تا 
بزنگاه تغيير ايدئولو ژي، همچنان به 
حمايت خويش از اين گروه ادامه داده 
اس�ت. آخرين دس�تگيري آيت اهلل 
هاش�مي درپ�ي اعتراف�ات وحيد 
افراخته و به اتهام حمايت از سازمان و 
خانواده هاي زندانيان آن انجام گرفت

    »سدان« در كنار حسين پيرنيا

سازمان آگهي هاي 
 روزنامه جوان

تلفني آگهي مي پذيرد
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