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   راحله محمدي
 در روزهايي كه بر ما مي گذرد، رسانه هاي بيگانه 
نام و تصوير يك نف�ر را فراوان تك�رار مي كنند: 
عبداهلل مهتدي. ش�ناخت پيش�ينه اي�ن نام، در 
تحليل تحوالت جاري ضروري به نظر مي آيد. در 
مقال پي آمده، نقش نامبرده در فرآيندهاي  مرتبط 
به حزب كومله، مورد بازخواني قرار گرفته است. 

         
  فرزند حاجي رحمان آقا مهت�دي، در آغاز 

راه
عبداهلل مهتدي فرزند حاجي رحم��ان آقا مهتدي، 
در سال۱۳۲۸، در شهرس��تان بوكان از توابع استان 
آذربايجان غربي به دنيا آمد. پدر او از خان هاي زمان 
شاهنشاهي محسوب مي شد كه به دليل خيانت به 
قاضي محمد و خدماتي كه به رژيم پهلوي ارائه داده 
بود، به امر دربار به ش��هر تهران دعوت شد و در آنجا 
زندگي ك��رد. مهتدي تحصيالت خ��ود را در تهران 
سپري كرد و در اين ش��هر، با ماركسيسم آشنا شد 
و به يك فرد معتقد بدان تبديل گش��ت. در روزهاي 
پاياني پاييز۱۳۵۷، او همراه چند تن از دوستانش كه 
فارغ التحصيالن دانش��گاه هاي تهران و تبريز بودند، 
گردهم آمدند و سازماني به نام »كومه له شورشگيري 
زه حمه تكيش��اني كوردس��تاني ئيران« )س��ازمان 
انقالبي زحمت كشان كردس��تان ايران( را تأسيس 
كردند. بنيان گذاران كومله، سه سالي را در زندان، به 
جرم خواندن چند جزوه ماركسيستي سپري كرده 
بودند. ميانگين سني شان ۳۰ سال و عموماً از طبقه 
متوسط و فئودال بودند و هيچ كدام، پيشينه طبقاتي 
كارگري و زحمت كشي نداش��تند! عبداهلل مهتدي 
برادر ديگري به نام صالح الدين دارد كه تئورس��ين 
اتحادي��ه ميهني كردس��تان عراق و مش��اور جالل 
طالباني ب��ود. مهتدي چندين عمليات تروريس��تي 
را عليه رزمندگان جمهوري اس��المي س��ازماندهي 
كرد و همين فعاليت ها سبب شد تا در اولين كنگره 
گروهك كومله بعد از انقالب اسالمي، به عنوان سر 
كرده اين گروه انتخاب شود. او تا سال ۱۳۶۲ يعني 
تا قبل از تأسيس حزب كمونيست ايران، در گروهك 
كومله و در سال ۱۳۶۲ به توصيه رقيب ديرين خود 
س��يدابراهيم عليزاده، فعاليت هاي خود را به عنوان 
دبيركل حزب كمونيست ايران )حزبي كه در ستيز 
با مذهب اس��ت( آغاز كرد و از سال ۱۳۶۲ تا ۱۳۷۹، 
فعاليت هاي تروريس��تي خود را در اين حزب ادامه 
داد. مهتدي كه از كمونيست هاي دو آتشه محسوب 
مي شد، در نشريه »به سوي سوسياليزم« يعني نشريه 
تئوريك و رسمي حزب كمونيست، در مقابل انتقادات 
مطرح شده از سوي منتقدان، با واكنش هاي تند در 

مقام دفاع از حزب برمي آمد. 
  مشاركت در بمباران زندان »دوله تو« 

 در ارديبهشت ۱۳۶۰ جليل گارداني، فتاح كاوياني و 
ايرج سلطاني )خلبانان فراري(، به نمايندگي از حزب 
دمكرات و عبداهلل مهتدي و ابراهيم عليزاده از طرف 
گروهك كومله، با س��رهنگ عيار عبدالرضا و رشيد 
صالح ديدار كردند. در اين مالقات، بر س��ر بمباران 
زندان »دوله تو« توافق ش��د. بين جاده سردشت به 
پيرانشهر، تقريباً ميانه مس��ير دو شهر، روستايي به 
نام ميرآباد قرار دارد. انتهاي مس��ير روستا به سمت 
مرز عراق، منطقه آلواتن نام داش��ت كه زندان دوله 
تو در آنجا بود. اين زندان متعل��ق به گروهك ها بود 
و عده اي از نيروهاي سپاه پاسداران، كميته انقالب 
اس��المي، ارتش جمهوري اسالمي، جهاد سازندگي 
و گروهي از نيروهاي ُكرد طرفدار جمهوري اسالمي، 
در آن محبوس بودند. براس��اس اي��ن توافق در ۱۷ 
ارديبهش��ت۱۳۶۰، زندانيان بر خالف هر روز كه به 
بيگاري برده مي ش��دند، در حياط زندان نگه داشته 
ش��دند و نگهبانان زندان نيز از ۵۰ به ۱۲ نفر كاهش 

يافتند! صبح آن روز هواپيماه��اي عراقي با هدايت 
حزب دمكرات و گروهك كومله، س��اختمان زندان 
را به ش��دت بمباران كردند. طبق گفته بازماندگان 
فاجعه، نيروهاي حزب دمك��رات و گروهك كومله، 
نجات يافتگان را از ارتفاعات هدف قرار مي دادند! آنان 
در مجموع، ۱۳۰ نفر را شهيد و مجروح كردند. پس 
از آن عبداهلل مهتدي و عبدالرحمن قاسملو، در مقابل 
واكنش هاي مختلف در مورد اين جنايت، همكاري 

خود را با رژيم بعث عراق انكار كردند!
  حامي فتنه سبز!

مهتدي كه از س��ال ۱۳۶۲ تا ۱۳۷۹ دبيركل حزب 
كمونيست و از تئورس��ين هاي اين حزب محسوب 
مي شد، اما امروز كمونيست بودن خود را منكر شده 
است! او خود را به عنوان يك انسان دموكراسي خواه 
و فعال حقوق بش��ري معرفي مي كن��د و هيچ گاه از 
نظر رفتار سياس��ي، در تعادل نبوده و ثبات نداشته 
است. وي تاكنون در حلقه متحدان كمونيست، رژيم 
بعث، سلطنت طلبان، جمهوري خواهان، سران فتنه 
سبز، رژيم صهيونيس��تي و رژيم عربستان، به شكل 
همزمان و متناس��ب با اقتضائات روز حضور داشته 
است. مهتدي در سال ۱۳۸۸، طي نوشته اي با عنوان 
»كردها و جنبش سبز«، حمايت خود را از ميرحسين 
موس��وي اعالم مي كند! او در مصاحبه با سايت ضد 
انقالب��ي روز آنالين، از اين حركت دف��اع كرده و در 
پاسخ به سؤال خبرنگار كه مي پرسد: حزب كومله و 
جنبش سبز، عجيب نيست؟ مي گويد: »خير، به نظر 
من عجيب نيست، براي اينكه من جنبش سبز را يك 

جنبش حق طلبانه و دموكراس��ي خواه مي دانم و ما 
هم از هر جنبش حق طلبانه و دموكراس��ي خواهانه 
پش��تيباني مي كنيم! منظورم ه��م از اين حرف اين 
است كه اگر چه اين جنبش بندناف خود را از گروهي 
كه من به آنها اصالح طلب حكومتي مي گويم، نبريده 
و كماكان با آنها داراي لينك اس��ت، اما من جنبش 
س��بز را امتداد س��اده و ادامه خطي آنچ��ه در ايران 
به اصالحات مع��روف بود، نمي دان��م. بر عكس فكر 
مي كنم به بن بست رس��يدن آن، مدل اصالح طلبي 
و سترون ماندن روش هاي آن در برخورد با استبداد 
و ناكام ماندن اصالحات در ايج��اد تغييرات در باال، 
باعث شد جنبش سبز براي دستيابي به مطالباتش 
از پايي��ن و به صورت مردمي ش��كل بگيرد. جنبش 
اصالحات در ايران به بن بس��ت رسيده و ناكام مانده 
است و لذا ما جنبش س��بز را براي ادامه مسير خود 

ايده آل مي دانيم...«. 
وي اذعان مي كند: »جنبش سبز با جنبش اصالحات، 
تف��اوت عم��ده اي دارد. در دوران اصالح��ات، كجا 
مخالفت با والي��ت فقيه را علن��ي مي كردند يا كجا 
درباره جدايي دين از سياست اين طور كه در جنبش 

سبزحرف مي زنند، صحبت مي كردند؟...«. 
مهتدي متوجه بود كه فضاي سياسي كردستان، به 
نفع فتنه سبز نيست و به رغم آنكه در راستاي حمايت 
از يك فراخوان، هماهنگ با ديگر گروهك هاي ضد 
انقالب، به مناس��بت ف��وت منتظ��ري و در روز ۲۲ 
بهمن صادر كرد، اما مردم كردس��تان به فراخوان او 
و گروهك هاي ديگ��ر جوابي ندادند و ن��ه از عبداهلل 

مهتدي حمايت كردند و نه از جنبش سبز! 
  در توهم رهبري كردستان ايران

مهتدي و گروهكش را از آن جهت مي توان يك گروه 
مافيايي دانس��ت كه حاضرند در براب��ر دريافت پول 
بيشتر، حتي هم گروهي هاي خود را به قتل برسانند! 
زيرا وقتي يك فرد يا يك گروه به هموطن خود خيانت 
كند، هرگونه خيانت ديگ��ر از آن فرد يا گروه، به دور 
از انتظار نيست. حزب كومله به دليل انشعابات درون 
گروهي، به س��ه دس��ته با رهبري اين افراد تقس��يم 
شده اس��ت: ابراهيم عليزاده، عبداهلل مهتدي و عمر 
ايلخان��ي زاده. اين اف��راد وقتي علي��ه يكديگر بيانيه 
مي دهند، تندترين و زش��ت ترين كلم��ات را به كار 
مي برند و ديگري را به هر گونه جنايتي كه امكان تصور 
آن وجود دارد، متهم مي كنند! آنها همديگر را سارق، 
فاالنژ، لجن پراكن، كالهبردار سياسي، قوم پرست و 
از اين قبيل قلمداد مي كنند! جالب اينجاست كه او در 
بين افكار عمومي، خود را دوستدار رفقاي قديمي خود 
معرفي مي كند، اما در خفا و با توطئه، براي حذف رقبا 
تالش مي كند! پيشمرگان زيادي به عمر ايلخاني زاده 
توصيه كردند كه در دام تفرق��ه افكني هاي مهتدي 
گرفتار نشود، اما برخي ديگر معتقدند كه وي كارش را 
خوب بلد است و در بحث تفرقه افكني، مردي آب ديده 
ش��ده اس��ت! بهرام رضايي از فرماندهان و كادرهاي 
قديمي كومله، در مصاحبه با يك سايت كردي - كه 
در اقليم كردستان عراق فعاليت مي كند- نقشه هاي 
مهتدي براي كومله زحمت كشان كردستان را برمال 
كرده است. او در پاسخ به اين س��ؤال كه: چرا بعد از 
يك سال از ملحق شدن و اتحاد با كومله مهتدي، اين 
گروهك را ترك كرده و از آنها جدا ش��ده؟ مي گويد: 
»بعد از اتحاد اكثريت كومله زحمت كشان كردستاني 
)ايلخاني زاده با كومله انقالبي زحمت كشان كردستان 
ايران يعني گروه مهتدي(، ما در يك دسته چندين بار 
با عبداهلل نشست داشتيم. او دوباره وعده وعيد هاي را 
در صورت اتحاد، براي ما تكرار كرد. در اين نشست ها 
چند نماين��ده از هر دو طرف، ش��اهد قول هاي داده 
ش��ده از س��وي مهتدي بودند. اعتماد من به عبداهلل 
مهتدي، به قبل از سال ۲۰۰۷ ميالدي برمي گرد. ما 
رفاقت مان با يكديگر خيلي گرم بود. اما زماني كه به 

 حقوق بگير بي بي سي فارسي
در قامت سركرده يك مافيا!

كومله انقالبي برگشتيم، از همان روز اول، جلوي 
خوانده شدن نوشته و سخنراني هاي من را گرفتند 
و تنها عبداهلل مهتدي سخنان خود را قرائت كرد 
و در رسانه هاي خودشان منتشر كردند...«. او در 
ادامه افشاگري هاي خود درباره مهتدي، اين طور 
بيان مي كند: »رهبري كردستان ايران، عبداهلل 
مهتدي را دچار توهم كرد، رفتارش به كلي تغيير 
كرد! اصاًل كميته مركزي در اين س��ازمان وجود 
ن��دارد و كميته مركزي تنها يك ماكت اس��ت و 
فرمان هاي عبداهلل را اج��را و پياده مي كنند. من 
در ۳۴ سال گذشته، با خيلي از رهبران كومله كار 
كرده ام و ويژگي ها و مشخصه هاي كومله بودن را 
در آنها ديده ام، اما احساس كردم عبداهلل مهتدي 
رهبر كومله نيس��ت، بلكه آرام آرام در تالش اين 
است، تا خودش را به عنوان رهبر كردستان ايران 
معرفي كند و اين مسئله نيز به طور خيلي جدي، 

او را دچار توهم كرده است!...«. 
  عامل كشتار مهاباد، در شهريور 89

مهتدي كه نتوانسته بود مردم كرد زبان را با خود 
همراهي كند، خوش رقصي اربابانش را در قالب 
جنايتي ديگر محقق ساخت! به دستور او در تاريخ 
۳۱ شهريور ۱۳۸۹، دياكو رسول زاده و صابر شيخ 
عبداهلل در رژه نيروهاي مس��لح در مهاباد، بمبي 
را در ميان جمعيتي كه براي ديدن مراس��م رژه 
نيروهاي مسلح در مركز شهر جمع شده بودند، 
منفجر كردند. در جريان اين انفجار تروريستي، 
۱۲ نفر از كودكان و زنان به شهادت رسيدند و ۴۰ 
نفر از مردم بي گناه زخمي ش��دند. مهتدي يك 
ميليارد تومان براي تروريس��ت ها در نظر گرفته 
بود، اما نهايتاً طناب دار نصيب شان شد! مهتدي 
دقيقاً همزمان با ورود گروهك هاي تروريس��تي 
تكفيري داعش به عراق، توسط سردبير بي بي سي 
به اين رسانه دعوت شده و به عنوان كارشناس و 
تحليل گر مسائل منطقه، هر چند روز يك بار به 
دروغ پردازي، شايعه پراكني و تبليغ در راستاي 
تجزيه عراق مي پردازد. بع��د از پرده برداري در 
خصوص اينكه عب��داهلل مهتدي از بي بي س��ي 
فارسي حقوق مي گيرد، تعدادي از عناصر كادري 
و پيش��مرگان كومله، در اين باره خواستار ارائه 
توضيح از س��وي وي ش��دند! وي با تند خويي و 
عصبانيت اعالم كرد كه مجبور نيس��ت به كسي 
توضيح دهد و تنها مرجع تصميم گيري در اين 
مسائل، ش��خص رهبري كومله اس��ت و الغير!! 
چند روز بعد تعداي از افراد گ��روه، از دبير خانه 
كومله خواستار بررسي موضوع شدند، اما ابوبكر 
مدرسي معاون س��ر كرده كومله و عضو كميته 
مركزي گروه، در سخناني براي حاضران، از نقش 
مهم و تأثيرگذار بي بي س��ي فارس��ي در معرفي 
بيشتر كومله به جهانيان سخن گفت و اين رسانه 
را تريبوني در اختيار كومله معرفي نمود. مدرسي 
در بخش ديگري از سخنانش تأكيد كرد كه اين 
كار بي بي سي باعث مي ش��ود، ديگر شاخه هايي 
كه به نام كومله كار مي كنند، رس��ميت خود را 
از دس��ت بدهند و همه تنها كومله مهتدي را به 
عنوان تنها كومله موجود به رسميت بشناسند. 

  در تمناي آشوب در ايران
در سال هاي اخير خالد سيادت و محمد مهتدي 
)پس��ر عموي عبداهلل مهتدي(، بارها و بارها به 
دليل نبود حق آزادي بيان در بين اعضاي كومله 
توبيخ شدند. اعتراض به نشست ها و اتحاد مهتدي 
با ربع پهلوي و دست بوسي او، نشست و مذاكرات 
مخفي با س��لطنت طلبان، عليرض��ا نوري زاده، 
مصاحبه هاي ب��دون هماهنگي و خود س��رانه 
با بي بي س��ي فارس��ي، دويچه وله آلمان، راديو 
اسرائيل، صداي امريكا و...، از مهم ترين انتقادات 
اين دو به سياست ها و خط مشي مهتدي بود كه 
به همين خاطر نيز اخراج شدند و فعاليت هاي ۳۵ 
ساله آنها در كومله، به دستور مهتدي و يك روزه 
محو گرديد! در شهريور س��ال ۱۳۹۸، مهتدي 
بدون اطالع كميت��ه مركزي عازم امريكا ش��د! 
در پي بروز مخالفت هاي ج��دي در بين اعضاي 
كميته مركزي كومله، مبني بر خود سري هاي 
او در سفرهايش به امريكا و ديدار با مقامات اين 
كش��ور، س��ر كرده كومله اين بار تصميم گرفت 
بدون اطالع اعضاي كميته مركزي، عازم امريكا 
ش��ود. او در ديدار خود با اعضاي حزب دمكرات 
امريكا، از آنها در خواست كرد تا از كومله حمايت 
و اين حماي��ت را در عمل ثاب��ت كنند. مهتدي 
همچنين خواس��تار اعمال فش��ارهاي بيشتر و 
تحريم هاي فلج كننده امريكا بر عليه ملت ايران 
ش��د و اعالم كرد: در صورتي كه اين فش��ارها بر 

مردم بيشتر شود، كاس��ه صبر ملت لبريز شده 
و ش��ورش به پا مي ش��ود! وي در اين رابطه قول 
داده كه گروهك تروريستي كومله نيز از فرصت 
استفاده كرده و تيم هاي مسلح خود را براي ناامن 
كردن كردستان وارد معركه خواهد كرد. مهتدي 
در ۲ آذر ۱۳۹۸، از تخريب اموال مردم حمايت 
كرد و از امريكا خواس��ت تا به ط��ور جدي تر از 
اغتشاشگران حمايت كند! او همچنين اعتراف 
كرد كه دستگير شدگان از عوامل تحت امر اين 
گروهك بودند و خواس��تار آزادي اغتشاشگران 
شد. س��ر كرده كومله به صراحت اعالم كرد كه 
كومله حامي اغتشاشات اس��ت و براي رسيدن 
به هدف، بايد آتش زد و اين آتش زدن بانك ها، 
اتوبوس هاي ش��هري و خدمت رسان هايي كه از 
بيت المال اس��تفاده مي كنند را شامل مي شود. 
عبداهلل مهتدي و عمر ايلخان��ي زاده در ۲۸ آذر 
۱۳۹۸، به طور مشترك با نمايندگان سنا و وزارت 
امور خارج��ه ديدار كردند. آنه��ا از حزب كومله 
درخواست كردند كه دستورات ارائه شده از سوي 
سرويس جاسوسي امريكا س��يا را در كردستان 
پياده كنند! ناامن ك��ردن مناطق مرزي محروم 
و ُكردنشين، انتش��ار اخبار جعلي، شايعه سازي، 
حمله به وابستگان نظام خصوصاً نيروهاي بومي، 
از اهم مامويت هاي محوله به مهتدي و گروهكش 
بود. او حتي رواب��ط پنهاني خود با اس��رائيل را 
آش��كارا بيان مي كند و مي گويد: »م��ا با دولت 
اسرائيل مشكلي نداريم!«. اين سخن را مي توان، 
يك چراغ سبز به اسرائيلي ها برشمرد. طبق گفته 
صاحب نظران، روابط كومله با اسرائيل از مدت ها 
قبل شكل گرفته و مهتدي تنها در آن گفت وگو، 
اين همكاري را قبل از آنكه فاش شود، افشا كرده 
است. با اين همه مهتدي در مصاحبه با تلويزيون 
تيش��ك حزب منحل��ه دمكرات كردس��تان، از 
مخالفت و عدم همراهي مردم كردستان با كومله 
مي گويد: »اين يك حقيقت اس��ت كه ما احزاب 
كردس��تاني، بدون حمايت از مردم كردس��تان 
راه به جاي��ي نخواهيم برد و ت��ا زماني كه مردم 
پشتيبان ما نباش��ند، نه تنها ما بلكه هيچ دولت 
خارجي هم قادر به شكست رژيم نيست و دولت 
امريكا هم به ما گفته كه بدون مردم نمي شود كار 

به جايي برد...«. 
  مهتدي در جنگ تركيبي اخير

مهتدي در ماجراي مرگ مهسا اميني، با شعار 
»زن، زندگ��ي، آزادي« ك��ه برگرفته از ش��عار 
كمونيستي »نان، صلح، آزادي« است، در توئيتي 
خواستار آن شد كه اين بار، اعتصابات عمومي 
به كردستان محدود نماند و تهران و شهرهاي 
بزرگ و كوچك تمام ايران را در بربگيرد! او در 
حالي خود را مدعي دفاع از حقوق زنان مي داند 
كه كومله بدترين جنايت ها را در مورد زنان روا 
داشته است. داستان تجاوزات نيروهاي كومله 
به زنان و خودكش��ي آنان و فرج��ام پرمحنت 
دختران فريب خورده كه با هزاران اميد و به قصد 
پيشمرگ شدن در گروهك، به اردوگاه هاي آن 
پيوستند، ش��اهدي بر اين مدعاست. )ز-ع( در 
نامه خود ب��ه يكي از س��ايت هاي معتبر ايراني 
مي نويس��د: »در اردوگاه كومله، يكي از اعضاي 
كميته مركزي به ن��ام محمد ش��افعي، مرا به 
خانه اش دعوت كرد. او از من خواس��ت تا شام 
را با او بخ��ورم. او اظهار مي داش��ت: تو براي ما 
قابل احترام��ي. چون در تش��كيالت مخفي ما 
بوده اي! برايم ش��ربت آورد. اما خوردن شربت 
همانا و بيهوشي من همانا! او به من تجاوز كرده 
بود. خواستم خودم را بكشم، اما نگذاشتند. به 
مقر ناوندي پيش كاك عبداهلل مهتدي رفتم و 
موضوع را به وي گفتم، اما او با فحاشي من را از 
دفترش بيرون كرد و گفت: تو نمي تواني اعضاي 
كميته من را بد نام كني، غلط كردي!... و خالصه 
هر چه از دهانش در آمد، به من گفت! من ماندم 

و تنهايي...«. 
  پای ثابت جهت دهی اغتشاشات

با نظری به ستادهای فرماندهی اغتشاشات، كه 
در قالب تلويزيون های لندنی ب��ر مردم دريچه 
گشاده اند، مشخص می شود كه عبداهلل مهتدی 
در اين به اصطالح رس��انه  ها و در جهت دهی به 
آشوب ها، حضوری فعال دارد. خبرگزاری فارس 

در تحليلی در اين باره، می نويسد:
 »با بررسی محتوای تلويزيون ايران اينترنشنال، 
كه با حمايت مالی عربستان سعودی و حمايت 
اطالعاتی اس��رائيل، به عنوان بخش��ی از جنگ 
تبليغات��ی علي��ه جمهوری اس��المی اي��ران به 
فعاليت می پردازد، روش��ن می شود كه حمايت 
از آش��وب های اخير و حمايت از رهبران احزاب 
تجزيه طلب را، در دستور كار خود دارد. رهبرانی 
كه خواب��ی جز ش��ورش در ش��هرهای مرزی و 
تجزيه برخی اس��تان ها، در س��ر ندارند. بخشی 
از مهمانان اين هفته های ايران اينترنش��نال، از 
عناصری هس��تند كه هدفی جز ايج��اد ناآرامی 
در چند اس��تان مرزی و تجزيه اي��ران ندارند و 
اين ش��بكه به تقويت اين خط رس��انه ای كمك 
ش��ايانی می كن��د: عب��داهلل مهت��دی، دبيركل 
گروهك تروريس��تی كومله/ مصطفی هجری، 
دبيركل حزب دموكرات كردستان/ ناصر بوليدی، 
دبيركل ح��زب تجزيه طلب مردم بلوچس��تان/ 
سربازی، تجزيه طلب بلوچ/ سليمانی تجزيه طلب 
پانترك/ اردبيلی، تجزيه طلب پانترك/ سيالوی، 
تجزيه طلب پان عرب/ صالح كامرانی س��ركرده 
گروهك تروريستی تجزيه طلب/ ابراهيم كيانی 
از عوامل ش��بكه كلم��ه/ كمانگ��ر، تجزيه طلب 
ُكرد/ مونا س��يالوی حزب تضامن��ی دموكرات 
اهواز)عربس��تان(. اي��ن به اصط��الح مهمانان، 
برنامه ه��ای خود ب��رای تجزيه اي��ران را در اين 

شبكه  ها تشريح كردند...  «. 

مديريت  امام خميني در برابر فتنه انگيزي 
ابوالحسن بني صدر  

از »ادعا« تا »انزوا«
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   شاهد توحيدی
اثري كه هم اينك در 
معرفي آن س��خن 
مي رود، آغاز و انجام 
ابوالحس��ن  فتن��ه 
بني ص��در و نح��وه 
مواجه��ه رهبركبير 
انقالب اسالمي با آن 
را م��ورد بازخواني و 
تحلي��ل ق��رار داده 
اس��ت. اين پژوهش 
توس��ط فاطمه نظري كهره انجام شده و مركز اسناد 
انقالب اسالمي، به انتش��ار آن همت گماشته است. 
مؤلف در ديباچه اين كتاب، در باب موضوع و محتواي 

آن چنين آورده است:
»پس از اتمام اولين دوره رياس��ت جمهوري و كسب 
اكثريت آرا از س��وي ابوالحس��ن بني صدر، وي در پي 
برقراري حاكميت و اثبات نظريات خود در بين قواي 
حكوم��ت و حتي در س��طح جامعه بر آمد. با ش��روع 
جنگ تحميل��ي، بني صدر در مقام فرمان��ده كل قوا، 
با سياس��ت هاي نظامي س��پاه و نيروهاي مردمي به 
مخالفت پرداخت. سياست هاي دفاعي بني صدر، بيشتر 
بر واگذاري زمين تكيه داشت و سعي مي كرد تا از طريق 
اتكا به قدرت هاي خارجي، مشكل جنگ را حل كند. 
پس از ناكامي هاي بني صدر در فرآيند جنگ تحميلي، 
پشت جبهه و عرصه سياسي كشور محلي براي تنازعات 
وي با نيروهاي خط امام شد. اين بار به مدد منافقين 
كه قدرت ميليشياي جوان خود را بيش از اقتدار سپاه و 
كميته ها در ذهن بني صدر القا كرده بودند، به جنگ با 
امام آمد. تقابل جريان فتنه سال۶۰ - كه جبهه متحد 
ضد انقالب را به همراه داشت- با نيروهاي حزب اللهي، 
به نقطه اوج خود و زمان سرنوشت ساز رسيد. امام در 
سخنراني هاي متعدد بني صدر را نصيحت كرد، اما او 
با تكيه بر منافقان بر شدت مخالفت هاي خود افزود. 
سرانجام امام در ۲۰ خرداد ۱۳۶۰، طي حكمي به ستاد 
مشترك ارتش، رئيس جمهور را از فرماندهي كل قوا 
عزل كردند. در ۳۱ خ��رداد ۱۳۶۰، طرح عدم كفايت 
سياسي بني صدر در مجلس ش��وراي اسالمي مطرح 
ش��د. همزمان با خلع بني صدر از رياست جمهوري، 

س��ازمان مجاهدين خلق )منافقين( به بهانه حمايت 
از جان بني صدر، جنگ مسلحانه را با هدف سرنگوني 
جمهوري اس��المي آغاز كرد. تش��كيالت اهريمني 
منافقين و گروه هاي همس��و، هر چن��د درگيري ها و 
آشوب هاي متعددي را باعث ش��دند، ولي با پيروزي 
حزب اهلل مجبور به انزوا يا فرار از كشور شدند. سرانجام 
جريان نفاق پس از به شهادت رساندن آيت اهلل بهشتي، 
رجايي و باهنر، از جامعه اسالمي طرد شد و در خارج از 
كشور به اقدامات خصمانه  خويش عليه نظام جمهوري 
اس��المي ادامه داد. مهار اين بحران از سوي حضرت 
امام، با صبر انقالبي در مواجهه با بني صدر و سرسختي 
و مقاومت در قبال گروه هاي منافق فتنه گر، مدلي از 
مديريت اسالمي به جامعه عرضه كرد و توانست كشور 
انقالب را از بحران پيچيده اي نجات و به سوي استقرار 

و ثبات سوق دهد. 
كتاب امام خميني و مهار فتنه بني صدر و منافقين، در 
پنج فصل سازماندهي شده اس��ت. فصل اول به مفهوم 
فتنه، ويژگي ها و عوامل پيدايش آن در جامعه و همچنين 
جريان نفاق و س��ير ش��كل گيري آن در تاريخ اس��الم 
اختصاص دارد. در فصل دوم ب��ا توجه به نقش محوري 
منافقي��ن و بني صدر در ش��كل گيري جري��ان نفاق در 
س��ال هاي ۱۳۵۹ و ۱۳۶۰، ابتدا به معرفي آنها و سپس 
علل پيداي��ش جريان نف��اق پس از انقالب اس��المي و 
شيوه هايي كه منافقان براي كسب مشروعيت و مقبوليت 
در نظام جمهوري اس��المي اتخاذ كردند، پرداخته ايم. 
فصل سوم به روند تكوين اتحاد ميان منافقين و بني صدر، 
اختصاص يافته اس��ت. در اين فص��ل مواضع بني صدر 
و منافقين نس��بت به يكديگر و رويدادهايي كه پس از 
انقالب به جريان اين اتحاد كمك كرد، بررسي شده است. 
در فصل چهارم نقش ام��ام خميني در مهار فتنه نفاق و 
مواضع ايشان در برخورد با اين جريان، ارزيابي شده است. 
در فصل پنجم سرنوشت فتنه نفاق و اقداماتي كه سران 
فتنه پس از شكست در برنامه هاي خود در پيش گرفتند، 
بررسي شده است. كتاب با نتيجه گيري، اسناد و تصاوير 

مرتبط با موضوع كتاب خاتمه يافته است...«. 

  . ابوالحسن بني صدر، در حاشيه حضور در نمازجمعه 
تهران
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 مهتدي در مرگ مهسا اميني، با شعار 
»زن، زندگي، آزادي« ك�ه برگرفته از 
شعار كمونيستي »نان، صلح، آزادي« 
اس�ت، در توئيتي خواس�تار آن ش�د 
ك�ه اي�ن ب�ار، اعتصاب�ات عمومي به 
كردس�تان مح�دود نمان�د و تهران و 
شهرهاي بزرگ و كوچك تمام ايران را 
در بربگيرد! او در حالي خود را مدعي 
دفاع از حقوق زنان مي داند كه كومله 
بدتري�ن جنايت ه�ا را در م�ورد زنان 
روا داش�ته است. داس�تان تجاوزات 
نيروهاي كومله به زنان و خودكش�ي 
آن�ان، ش�اهدي ب�ر اي�ن مدعاس�ت

مهتدي و گروهكش را از آن جهت 
مي توان يك گروه مافيايي دانست 
كه حاضرند در برابر دريافت پول 
بيشتر، حتي هم گروهي هاي خود 
را به قتل برس�انند! ح�زب كومله 
به دليل انش�عابات درون گروهي، 
به سه دس�ته با رهبري اين افراد 
تقس�يم ش�ده اس�ت: ابراهي�م 
عليزاده، عبداهلل مهت�دي و عمر 
ايلخان�ي زاده. اي�ن اف�راد وقتي 
عليه يكديگ�ر بياني�ه مي دهند، 
تندتري�ن و زش�ت ترين كلم�ات 
را ب�ه كار مي برند و ديگ�ري را به 
هرگونه جنايتي ك�ه امكان تصور 
آن وج�ود دارد، مته�م مي كنند! 

 »عبداهلل مهتدي«، كارچاق كن آشوب در ايران
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