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آرشیو روزنامھ

انقالب اسالمى در ھجرت شماره ٥٨٧ از ٢٧ بھمن تا ١١ اسفند

سایت آقاى ابوالحسن بنى
 صدر

انقالب اسالمی : ھاشمی رفسنجانی در مصاحبه با کیھان ، از جمله، در باره ایران گیت
سخن گفته و اسمی از اسامی کسانی را بروز داده است که این ایام ، بر سر زبانھا است :
شیخ حسن روحانی . او یکی از سه مذاکره کننده با مک فارلین و ھیأت او بوده است. بدین
سان، روشن می شود چرا مذاکره با آژانس بین المللی انرژی اتمی و نیز مذاکره با اروپا و

دیدار محرمانه با آرمیتاژ معاون وزارت خارجه امریکا را این ایران گیتی تصدی می کند:

5 نفری که در جریان بودند ؟ و از چه راه خبر سفر ھیأت مک فارلین به ایران، به
الشراع رسید؟ 

 
  انقالب اسالمی : در قسمت اول، بخشی از مصاحبه ھاشمی رفسنجانی را می خوانید که
برغم دروغگوئی، واقعیتھائی را نیز نمایان می کند که از نظر امروز و فردای ایران مھم ھستند
. از جمله آنھا ست نقشی که یکی از ایران گیتیھا ، شیخ حسن روحانی در ایران گیت می
داشته است. نام و نشان او تا این زمان پنھان مانده بود. حال چرا ھاشمی رفسنجانی نام او

را در شمار کسانی که با ھیأت مک فارلین مذاکره کرده اند، برده است ؟ 
در قسمت دوم ، قسمتی دیگر از یافته ھای جدید در بارۀ اکتبر سورپرایز می خوانید. روایت

جدیدی است در باره مجرای رفتن خبر سفر ھیأت مک فارلین به ایران :
ھاشمی رفسنجانی : 5 نفر و حسن روحانی و 2 نفر در جریان سفر ھیأت مک فارلین به

ایران بودند : 
* کیھان : ظاھرًا ھمزمان با پیگیري ماجراي مھدي ھاشمي از طرف وزارت اطالعات، آنھا ھم
اسناد مربوط به قضیه مك فارلین را منتشر مي كنند. گفته مي شود آقاي امید نجف آبادي
اطالعات مربوط به ماجراي مك فارلین را به بیت آقاي منتظري داد كه در مجله "الشراع" چاپ
شد. اطرافیانش مي گويند مھدي و ھادي ھاشمي با ھم نامه آقاي قرباني فر را خواندند و
گفتند: ھدف از دستگیري مھدي ھاشمي وجه المصالحه كردن او برسر حل مشكل ايران و
آمريكا است، چون ايران دارد به آمريكا نزديك مي شود و آمريكا ھم شرايطي براي ارتباط مجدد
گذاشته است كه از جمله آنھا عدم حمايت از نھضت ھاي آزاديبخش است. ايران با محاكمه
مھدي ھاشمي به آمريكا چراغ سبز نشان مي دھد كه داريم به يكي از شرطھا عمل مي
كنیم. آنھا مي گويند ما با انتشار آن نامه مي خواستیم اثبات كنیم كه چنین مسايلي پشت

پرده است. اگر امكان دارد درباره اين حرف ھا توضیح دھید (1) .

* ھاشمی رفسنجانی : اين حرفھا بازي است. 
* کیھان : امام پس از پخش شبنامه ھاي طرفداران مھدي ھاشمي گفتند، پخش اين
شبنامه ھا خودش دلیل مستقلي بر خط انحراف است و به آقاي ري شھري تأكید مي كنند

كه بايد تا آخرين نفر پیگیري كنید.

* ھاشمی رفسنجانی: حرفھاي آنان سوءظن و يا شیطنت است. اصل قضیه اين بود كه ما
پنج نفر و امام (2) در جريان سفر ھیئت آمريكايي- نه شخص مك فارلین- بوديم. افرادي مثل
دكتر ھادي نجف آبادي، دكتر روحاني و وردي نژاد كه مذاكره مي كردند، مطلع بودند. آقاي
قرباني فر ارتباط خود را با آقاي محسن كنگرلو كه مشاور نخست وزير بود، شروع كرده بود.
بعد از اينكه مك فارلین آمد و رفت و نقصي در كار افتاد و معلوم شد كه گران حساب كردند،
6میلیون دالر را به آنھا ندادند كه تفاوت قیمت واقعي و ادعايي آنھا بود. آقاي قرباني فر به آيت
هللا منتظري شكايت كرد و گويا پس از دريافت نامه شكايت، به ايشان برخورد كه چرا تا به
حال به ايشان گفته نشد. وقتي به من گفت، گفتم: از كجا فھمیديد؟ گفت: چرا به من
نگفتید؟ گفتم: مگر قرار است ھمه چیز را به شما بگويیم؟ چه احتیاجي بود كه شما بدانید؟
و اما اينكه چرا نامه را به الشراع دادند، نمي دانم. ولي وقتي پس از انتشار خبر، من ماجرا را
به دستور امام اعالم كردم، آيت هللا منتظري به من گفتند: چرا فاش كرديد؟ مي بايست ادامه
مي داديد، يعني جزو موافقین ادامه كار بود. من گفتم: شما اين كار را كرديد و امام گفتند
برويد ھمه چیز را به مردم بگويید و نمي توانستم دستور امام را اجرا نكنم. به نظرم تحلیل
آنھا درست نیست. ولي درمورد سیدمھدي ھاشمي، من و آيت هللا خامنه اي مي خواستیم

كه او محفوظ بماند.

* کیھان : مي گويند شما ايشان را به آيت هللا خامنه اي معرفي كرديد. 

* ھاشمی رفسنجانی: من معرفي نكردم. خود آيت هللا خامنه اي ايشان را مي شناختند و
به نھضت ھاي آزاديبخش برده بودند. من ھم ايشان را قبول داشتم. قبل از انقالب جزو
مبارزين بود و مي دانستم آيت هللا منتظري به او عالقه دارند. به ھرحال ما بنا نداشتیم
سیدمھدي ھاشمي را طرد كنیم. ولي امام آنچنان بدبین شده بودند كه ما به آيت هللا
منتظري پیشنھاد كرديم شما موافقت كنید كه سیدمھدي ھاشمي به مأموريت خارج از
كشور برود تا حساسیت از بیت شما كم شود و مقداري از فتنه ھا بخوابد. اينھا ھمین حرف
را توطئه تلقي كردند كه مي خواھند او را از بیت ما بیرون كنند. درحالي كه ما با نھايت حسن
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را توطئه تلقي كردند كه مي خواھند او را از بیت ما بیرون كنند. درحالي كه ما با نھايت حسن
نیت و دلسوزي گفته بوديم و تا لحظه آخر تالش كرديم كه آقاي منتظري را حفظ كنیم. غیر از

اين ھرچه بگويند، دروغ است.
انقالب اسالمی :1 - به قول مک فارلین ، سرھنگ اولیویه نورث به او گفته است سید مھدی
ھاشمی را به خواست او اعدام کرده اند و از شرائط معامله بوده است. از واقعیتھایی که اینک
ھاشمی رفسنجانی به آن اعتراف می کند، اینست که سید مھدی ھاشمی را نخست او و
خامنه ای بکار گرفتند و او در کودتا بر ضد بنی صدر فعال بود. اما زمان حذف او و ھمدستانش
نیز رسید . 2 - 5 نفری که غیر از خمینی اطالع داشته اند، ھاشمی رفسنجانی و خامنه ای
و احمد خمینی و سید حسین موسوی و کنگرلو بوده اند. سه نفر از مذاکره کنندگان مطلع نیز
حسن روحانی و فریدون وردی نژاد و ھادی نجف آبادی بوده اند. انقالب اسالمی : نقشی که
ایران گیتیھا طی ربع قرن در ایران داشته اند و روش کارشان که بحران سازی و کودتا است و
اینک با ھمان روش در کار تشکیل مجلس فرمایشی و به ریاست جمھوری رساندن شیخ
حسن روحانی ، ھستند، به ایرانیانی که گوشی برای شنیدن پند تاریخ دارند ، به بانگ بلند
پند می دھد : گذشته تا تغییر داده نشود، دست از سر یک ملت بر نمی دارد. بدین قرار، تا
وقتی ایرانیان بساط استبدادیان را بر نچینند چنانکه زمینه سازی کودتا ، از راه زد و بند با

قدرت خارجی ، ممکن نباشد، ایران گیت و ایران گیتیھا دست از سر آنھا بر نمی دارد.
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