
 حذف خامنه ای و وال�ت فق�ه دوم 
�ن پرداخت کنندە ه��نه اپور�سیون میباش  ید همکار ناعراب که اصلی�ت

 مارکس�ستهای اسال� با باند اصالح طلب را مدی��ت م�کنند
 

توافق مجاهد خلق با باند روحایف برای بقای نظام وال�ت فق�ه دموکرات�ک ایران با استقرار جمهوری اسال� 
مجاهدین خلق انتخاب شدە سال است ا�شان از طرف  27ب��است جمهوری خانم م��م رجوی که (دموکرات�ک 

.و وال�ت فق�ه حسن روحایف ) است   
 فرق نظام وال�ت فق�ه با �شک�الت مشابهش شورای م� مقاومت و مجاهدین خلق در چ�ست؟

ب�ست و هفت سال  -رجوی-فرق جمهوری اسال� ایران با جمهوری دموکرات�ک اسال� که خانم م��م قاجار
و کال فرق عمامه وال�ت فق�ه با رو��ــهای مجاهدین و دست ندادن  است که رئ�س جمهور آ�ست در چ�ست؟

ف ارتجا� در چ�ست؟ ف و سنف  با مردها و انجام تما� آینی
 اسالم�ه را هر چهار سال شورای نگهبان انتخاب م�کند و رئ�س جمهور قرئ�س جمهور اسال� وال�ت ف

دو هفت سال پ�ش انتخاب کردە ان دموکرات�ک مجاهدین را ب�ست  
 

 ە ای را � مقاله ای در ن�مروز پروژ  1378 در هنگامه جنبش دا�شجویی سال
گ

ارائه کردم که در صورت اتحاد و همبست�
ف ن�ی  وها و ج��انهای سکوالر و جمهور�خواە و ن�ی وهای مخالف وال�ت چهار گروە مجاهد خلق و هواداران پادشا� و ن�ی

.فق�ه میتوان نظام وال�ت فق�ه را ساقط کرد  
دهای دا�شجویی  وهای مخالف وال�ت فق�ه که همان ن�ب و لندن با کمک شادروان  ما از پار�س  و  بود  ب�ست سال پ�ش ن�ی

در سطح جهان معر�ف کردە و ار همان موقع گزارشگری و آنرا  شان بود�میبا�کامال �شتپرو�ز اصفهایف �دب�ی ن�مروز  
 مرد� و ��ــــع را با ارسال مستق�م رو�دادها توسط یوتوب به آنها آموزش داد�م 

https://www.youtube.com/watch?v=nRBbcNnBMio 
زدی و زارع زادە و مهرداد ح�درزادە  و   و و و از نقش آف��نان آن حرکت در �ست سال  افرادی چون فتح هللا مرادی و حشمت ت�ب

...پ�ش بودند   
دە �ما�ه  آما 57سان پروزە پل اردمن و سقوط قدرتهای عریب خلیج پارس آغوش ضد ایرایف خود را برروی این پروژە گشودند و �

.گزادی شدند  
وری کردند و شاهزادە رضا پهلوی هر چند در مجاهدین که جز خودشان و شورای م� مقاومتشان را قبول ندارند از این اتحاد د

ایف و پ�ام پذ ا�ط دموکرات�ک و حقوق ��ش و عدم توسل بخشونت را بپذیرند یرفت که ا�ر مارکس�ستهای اسال� �ش چند سخ�ف
 آمادە پذیرش آنها هست  اما شاهزادە مشارکت ما� و �ما�ه گزاری تاز�ان خلیج پارس را نپذیرفت

ف ام�   ین پروژە با مدی��تو ا و غ�ی دولیت و در راستای همان پروژە شکل گرفته و در  دولیت �کا دنبال شدە و رسانه هایی متخصصنی
در -دا�شج��انبجای –هاش� رفسنجایف و خات� و حسن روحایف توا�ستند جای اپوز�سیون از داخل را  شیخ کرویب و  آن زمان

ند  بهمراە �ک گروە پنجاە نفرە به ام��کا سفر کند اما حضور  پ�ش از همه اینها قرار بر این شدە بود که شیخ کرویب  این پروژە بگ�ی
د .چند دا�شجوی خط امام در ل�ست همراهان او و عدم تما�لش به حذف آن افراد موجب شد تا آن سفر صورت نگ�ی  

م هواداری از و ج��انات ناشناخته فراوایف بنا و آ�دی ه شاهزادە رضا پهلوی در این ائتالف پنهان موجب شد تا گروە ها غیبت 
د بدین رو شاهزادە رضا پهلوی بارها مجبور به تغی�ی  .ا�شان و پادشا� بروی صحنه ب�ا�د و از همان صندوق  بهرە ما� ب�ب

ش شد و در پا�ان  اعالم کرد که ا�شان هیچ سخنگوی و رئ�س دف�ت و و و نداشته و پ�امها�ش را مستق�ما از ط��ق ارمندان دک ف�ت
 شبکه های اجتما� بآ�ا� مردم خواهد رساند

اما ائتالف مارکس�ستهای اسال� و جناح باصطالح اصالح طلب رژ�م با بهرە وری کامل از صندوق اعراب پ�ش رفتند تا 
نداشت  رای ی نژاد ج�م��اند نظام اسال� حسن روحایف که بگفته رفسنجایف پنج در صد همد�س از خات� و احم اینکه

را رئ�س جمهور کردند و مجاهدین خلق بطور پنهان مامور�ت �افتند که با شعار نه شاە و نه شیخ هم در تزلزل و 

https://www.youtube.com/watch?v=nRBbcNnBMio


کوشند و هم شد�دا از باند حسن شعار تازە تاس�س رضاشاە روحت شاد ب بعد ها با  تضع�ف و دشمیف با شاهزادە و 
ان مکه و غرب �شان دادە است -اسکاتلندی– روحایف که پاسپورت انگل�� دگ�ش را به ره�ب با  را  داشته و بارها �س�پ

.نامها و آ�دیها و ه��تهای پنهان و مشکوک و مستعار �شتیبایف کنند  
 

مسلمان و و دا�شج��ان  و فارغ التحص�الن مجاهدین خلق عالوە بر �ش�کالت شورا و مجاهدین و انجمنهای متخصصان
مندان چه و چه که در �ا� جهان در اخت� و فعاالن س�ا� چپ را که پ�شینه مخالفت با  ار دارند ط�ف وس�� از ه�ف

ل خود دارند  آنها که این لشکر پنهان بازوی توانای پخش و ��ش افکار راد�کال و ف�ک نیوزهای   پادشا� دارند را تحت کن�ت
ا به ز�ر و به لجن بکشانند و در مورد فرد د�گر سکوت کنند تا قدرتمند تر �شود در ی ر هستند که �کشبه میتوانند فرد

شد تا با لولو خور خورە شدن �ک این راە هموارە موفق بودە و بدین ترت�ب در هر انتخابایت جمهوری اسال� موفق 
.رف د�گر و به پای صندوقهای رای بکشاند طرفش م�لیونهانفر را از ترس �سوی ط  

ف دوستان و رفقای دیروز و امروز ما هستند که در کنار دست ما بودە و در هواد اران دست سوم و پنهان مجاهدین همنی
کت در فالن فستیوال و  �ــهای ما تاث�ی گزارهستند و پاداشت اینها چندالغاز دالری در سال به بهانه �ش تالشها و تصم�م گ�ی

پ دو کتاب و شش مقاله و �ا �� دو برنامه مصاحبه رادیو تل����ویف در ماە �ا فالن نما�شگاە و �ا فالن برنامه و �ا حیت چا
�ا کمون�سیت تودە ای و �ا مارکس�سیت  کنفدراسیویف و   و سال است و چون این افراد پ�شینه �شک�الیت و ا�دئول��� چپ و 

اهدین در�افت و مائوئ�سیت و ترو�س� و فالن و فالن داشته و دارند ا�ر هم مزد و حقو�ت از شورای م� مقاومت مج
ە وجداننکنند همان تفکر مصد�ت و �ا ضد�ت با رض آنها را مجاب به تبع�ت از بزرگ و کوچک   اشاە و دمحمرضا شاە و غ�ی

ف کش�دن هر پد�دە ای دستگاە بزرگ و پر تالش رسانه ای و رادیو و تل����ویف  .م�کند  توسط مجاهدین کردن و باال و پاینی
های س�ا� و پ�ک شادی های د�دیف را � آف��ند مشخصا از قلم و تج��ه و   ف س�مای آزادی مجاهدین که ز�بات��ن ط�ف

د و لذ مندان مشهور ایرایف در تبع�د بدون ذکر نامشان بهرە می�ب مندان در تالشهای علیف ما  ا در کار اینکارگردایف ه�ف ه�ف
های اسال� و اصالح طلبها و و مارکس�ستهای اسال��ن ف و ضد�ت با رضا شاە را بوض�ح  مجاهد خلق خ هواداری از س�ب

 میبین�م
 

سفر ساالنه � خرداد به پار�س بود که به بهانه  مجاهدین �� د�گر از راە های پاداشت دادن به این هواداران پنهان
فتند و چند روز هم  بزرگداشت روز شهدای خود ق��ب دە هزار نفر را جمع کردە و �ک روز به استادیوم و�لپ نت م�ی

.این اجتماع سال�انه مجاهدین را ممن�ع اعالم کرد البته از سال گذشته فرا�سه.  ار را�گان در پار�س گشت و گزار   
 

 ا�دئولژی مجاهد خلق با وال�ت فق�ه در س�است و تفکر دییف  دق�قا �کسان است 
ف آنها ر�شه تفکر و ا�دئ ولژی مجاهدین خلق بگفته دمحم رضاشاە مارکس�ست اسال� است و ضد�ت با ام��کا و حیت کشنت

ف مجاهدین �سخ�ی سفارت آم��کا را به خمییف شادباش گفتند  .و همنی  
 

 
 



ف و اعراب  در نگاە مجاهد همان ارز�ش را دارند که در نگاە خامنه ایفلسطنی  
ان وال�ت فق�ه لر�شه فکری مجاهدین و مبارزە مس حانه برگرفته از جنبشهای فلسطییف است و درست �سان ره�ب

خامنه ای پ�ش از انقالب به هواداری از مجاهدین افتخار م�کرد و  آموزش �افتگان سازمانهای فلسطییف و عراق هستند 
.عالم�ه های آنها را پخش م�کرد و خواهرش و شوهر خواهرش و هادی برادرش از هواداران �سخت مجاهدین بودندا  
 

  
 

   

تفکر و ا�دئولژی مجاهدین همان اسالم س�ا� وال�ت فق�ه خمییف و خامنه ای و روحایف است که از هنگام تاس�س تا به 
خانه های ت�� مجاهد در آم��کا شاهد هسا�م که در ماههای محرم و صفر و امروز در پار�س و عراق و آلبایف و حیت 

ند ف زست اسال� را با افتخار م�گ�ی  رمضان از وال�ت فق�ه هم مسلمان تر شدە و با سینه زیف و قرآن �� گرفنت
 

 
 

چون مجاهدین خلق حقوق بگ�ی اعراب هستند غ��یها حقوق بگ�ی مجاهدین هستند و هر دو 
.�کد�گرآلت دست   

 
بر خالف آنچه تبلیغ شدە و م�شود مجاهدین خلق در رابط با غ��یها حالت کمک کردن ما� به انتخابات شخصیتها از 

ف غریب هستند که گوش بفرمان و مطیع تبل�غات آنها هستند  ز�را منابع اص� کمک  ام��کا تا ارو�ا را دارند و این منتخبنی
ف و ع��ستان تا ک��ت و بح��ن و د�گر  امارات خلیج پارس ما� مجاهدین هم�شه کشورهای عریب  های   از صدام حسنی

ی از مدی����تها  کتها و تکنول��ــهای مدرن جهان با بهرە گ�ی بودە است و بخش اقتصادی و �ما�ه گزاری مجاهدین در �ش
کت و کمن هر سال بهرە هچهرە های معت�ب س�ا� حقو�ت غرب هر روز بر ثروت آنها م�افزا�د و در پا�ا پایف ای صدها �ش

ف به ادارات مال� ف س�ا� غرب تق�سم و �ا با برگزاری متیتنگهااآنها بجای رفنت ف منتخبنی چند هزار نفرە در پار�س و  یتها بنی
ف راستا جدا از شخصیتهای کوچک و بزرگ س�ا� ا�سانهای  ە ه��نه م�شود و در همنی عادی و پابرهنه و اح�انا ب�کار غ�ی



ختلف به استخدام خود در آوردە و در مواقع لزوم از آنها نه فقط برای س�ا� لشکر که برای لشکر ک�ش را از ملیتهای م
ند  پ�دا و پنهان برای �س��ه حسابهای خود بهرە می�ب

 

 
ی مجاهدین نبود روحایف رئ�س جمهور نبود  ا�ر کمک ار�ش سای�ب

فق�ه اما با �سوند  دموکرات�ک ایران با استقرار جمهوری اسال� توافق مجاهد خلق با باند روحایف برای بقای نظام وال�ت 
سال است ا�شان از طرف  27ب��است جمهوری خانم م��م رجوی که (دموکرات�ک و وال�ت فق�ه حسن روحایف 

ف پار�س و مدیت ع راق و بزودی در آلبایف خواهد مجاهدین خلق انتخاب شدە است و مقر ر�است جمهوری ا�شان بنی
ی �سود روحایف و ب��ان رقبا�ش نمیبود هرگز حسن روحایف که بگفته هاش� رفسنجایف ا )  بود �ر �شتیبایف لشکر سای�ب

ا��� اطراف�ان حسن روحایف �ا فام�ل نزد�ک او و�ا از مجاهدین  .ب�ش از پنج در صد نداشت دو�ار رئ�س جمهور نم�شد
 تواب و �ا از خانوادە های شهدای مجاهدین خلق هستند

 
 

نت  �سشان در  غرب که درآمدهای �س�ار خویب دارد خدمات را�انه ای و تبل�غات با این�ت ف مجاهدین خلق �� از صدها ب�ی
ف م�لیونها آدرس ا�م�ل و تلفن واطالعات د�گر نه تنها از ایران�ان که از ملیتهای  میباشد این سازمان با در اخت�ار داشنت

�ن سازمان ە اطالعات را�انه ا�ست مختلف �� از مفتدت��ن و ق���ت حسن روحایف که خود عامل ب�گانه و ... های ذخ�ی
ی و  استعمار میباشد و د�گران برا�ش برنامه ر�زی م�کنند برای کسب قدرت در ایران از این �شک�الت قوی و ار�ش سای�ب

د  لشکر پخش پ�امهای راینه بهرە بردە و می�ب
 

نداینها برای ذهن و فکر و اند�شه تو تصم�م م� گ�ی  
 

د گم ن�ستند اما  آنانکه از تلفن دسیت و کامپیوتر خود فقط برای رتق و فتق امور  و کارهای روز مرە و عادی بهرە می�ب
�یف پ�ش این و آن �س�ارند که ه��ک ساعتها از وقت ارزشمند خود را به  تعداد ا�سانهای ب�کار و �ا ج��ای نام و خود ش�ی

های  مختلف اختصاص دادە و تا کامپیوتر و �ا تلفنشان دینگ م�کند فورا مزلب را کامل ارسال و انتقال پ�امها و خ�ب
ی در خدمت استعمار  نخواندە برای همه کنتا�تها�ش روان م�کند غافل از آنکه اینها همه باز�ــهای ار�شهای سای�ب

و به باطل کش�دن فکر و  رنگارنگ روس و انگل�س و ام��کا و تاز�ان خلیج پارس میباشد که درصدد مشوش کردن ذهن تو 
د با کل�ت وال�ت فق�ه است  .میباشداند�شه تو از اهداف ر�شه ای که همانا ن�ب  



 
نگ و دروغها و خودفرو�ش ها و تبایف از صدها پ�ا� که ار�شها و ل ی م�فرستند پنج عدد آن هم از ن�ی شکر های سای�ب

 های اصالح طلبان سخیف نم�گ��د و فقط با ط�ح بر�ف مشکالت که ذهن مخالف ترا شاد م�کند �ت را گرم م�کند 
 

 
ر تا�� و دا�شمند و کارمند و ب�کار ما نه کتایب م�خواند و نه بدین رو سالهاست که د�گر نه دک�ت و مهندس و شوف

ند و فقط چشمش به تلفنش میباشد تا چرت و پریت را برا�ش بفرستند و او فورا برای همه  ف روزنامه ای را ورق  م�ی
ی  بفرستند و غافل از اینکه با همه این باز�ــها همه اطالعات کامپیوتر و تلفنش را برا�گان در اخت�ار لش کرهای سای�ب

گذاشته است  نه تنها آدرسها و ل�ست همه کنتا�تها بل�ه تما� ترددها و رفت و آمدها�ت لحظه به لحظه و ثان�ه به 
ل و شنود س�ستم های جاسو� در همه جای دن�ا و آنهم توسط پار� ز�انان قرار گرفته و  ثان�ه ز�ر چشم و کن�ت

د  م�گ�ی

 
ی  مجاهدین بدرخواست روحایف حذف شعار رضاشاە روحت شادمامور�ت تازە لشکر سای�ب  

روحایف و مجاهد خلق در ن�ف شعارهای رضا شا� متفق هستند و چند روز است که شعار م�دهند نه  تاج و نه عمامه  
ف هر کنتا� و دوسیت از او بخواه�د تا علنا در مور  د و �ا مرگ بر ستمگر چه شاە باشه چه ره�ب لذا پ�ش از نگه داشنت

د  گر نه او را پا� کن�د حیت ا�ر ��عمو دخ�ت عموی شماست ز�را وجود و شعارهای ضد رضا شا� موضع علیف بگ�ی
ست ی شما اسو� تمام از همه اطالعات شما در تلفن و کامپیوتر و رفت و آمدهاجمجاز�ش   



 
اف سع�د اما� نفوذ در مجاهدین به اع�ت  

ایف م�گ��د که ما تا در صد باالیی در مجاهدین خلق نفوز دار�م و ا��� سع�د اما� پ�ش از کشته شد�ش  در دو  سخ�ف
اسناد ات� را خود ما در اخت�ار آنها م�گزار�م تا بغ��یها بدهند و آنها �س از جنجالها وقیت به ایران � آیند برای برر� 

 میبینند که اطالعات غلط است
ا برا�شان  ا�م که ما از همه خانه های ت�� مجاهدین خ�ب دار�مو �ا اینکه به �و�سهای امنییت غرب خ�ب دادە  و بارها ای�ف

 ثابت کردە ا�م
�ــهای خ�ابایف  اما نفوذ مجاهدین در نظام وال�ت فق�ه و �ا نفوذ وال�ت فق�ه در مجاهدین خلق از زمان اعدامها و درگ�ی

ف بروند و از  60سال  همان دوران با مدی��ت اسدهللا الجوردی بر�ف از آغاز شد که مجاهدین مجبور شدند به ز�ر زمنی
ف ل�ست شهدای  ف تعداد ز�ادی از اعضای ردە پاینی مجاهدین با ت��ه های مصنو� از زندانها آزاد شدە و با به تله انداخنت

.مجاهد خلق را به باالی صدهزارتا رساندند و خود در ارگانهای س�ا� اقتصادی امنییت نظام باال رفتند   
حایف که از پ�ش از انقالب س�اە به ج�م��اند روحان�ت مشهور بود از ابتدا در ارگانهای نظا� و امنییت از حسن رو 

اشخاص رد�ف نخست بود و با پا�ان ر�است جمهوری رفسنجایف بعنوان رئ�س مرکز تحق�قات اسارات��ک مجمع 
اف بهمه سازمانهای اطالعایت و حفاظ یت و امنییت کشور را داشت �عیف جا�گاە �شخ�ص مصلحت نظام  ��رسیت و ا�ش

.امنییت نثل فردوست  
�س از احراز �ست ر�است جمهوری � تماسهایی با نمایندگان مجاهدین خلق با وساطتت اعراب خلیج پارس همکاری 

.تنگاتنگ این دو فرقه رقم خورد  
ف به این اتحاد پنه ان پیوند دهند اما شاهزادە با ذکاوت و مدی��ت و � سالها تالشهای �س�اری شد تا شاهزادە رضا پهلوی را ن�ی

.اند�شه توانای خود و مادرش شهبانو در این تله ن�فتاد هر چند پ�شنهادهای ما� �س�ار پر رقم بود  
ی مجاهدین خلق در خدمت انتخابات روحایف قرار گرفته و فقط با چند شگرد �س�ار  بدین رو س�ستم تبل�غایت و لشکر سای�ب

ی روحایف توا�ست رئ�� را بعنوان خفاش اعدام ها و د�گران را چه و چه حذف کندهوشمندانه  ف و  بطور اعجاب انگ�ی  
 

 روحایف ج�م��اند وال�ت فق�ه
 

 
بعنوان مثال روحایف از پایوران و از بن�انگزاران اص� جمهوری اسال� است که در سطح باالی حکومیت قرار داشته است و 

ایف های راد�کا�  ون کش�دن پروندە قتلهای سخ�ف ە از او موجود است اما با ب�ی عل�ه زنان و بهائ�ان و یهود�ان و تای�د اعدامها و غ�ی
 دهه شصت آنچنان رئ�� لجن مال شد که حیت خانوادە اش هم نمیتوانند به همسا�ه نگاە کنند



ساله بودە و حجم جنا�ات  18براه�م رئ�� انقالب س�اە اسال� � ساله و ا 57شا�ان �اد آور�ست که حسن روحایف در سال 
.حسن روحایف از ابتدای انقالب تا به امروز �س�ار باالتر بودە است  

ف ش�با نام پ( حسن روحایف  در �خه، استان سمنان ) ۱۳۲۷آبان  ۲۱: در شناسنامه( ۱۳۲۷ ید ۹زادٔە  دون؛�حسن ف�  نی  
ات�  قات�مرکز تحق استاد پژوه�ش   ف و همچن ک�اس�ت گان ره�ب  در مردم استان تهران  ندەینما نی .است۱۳۷۸از سال  یمجلس خ�ب  
کنندە ارشد  و مذا�رە یا هسته م�ت س�و رئ رانیا اسال� یجمهور  م� ت�امن عا� یشورا �ی دب ۱۳۸۴تا  ۱۳۶۸از سال  روحایف  
 ت�امن عا� یعضو شورا ۱۳۹۲تا  ۱۳۶۸سال ، از  رانیا یا در�ارٔە برنامه هسته ا �تان�آلمان، فرا�سه و ب�  یی با سه کشور ارو�ا رانیا

 یبه نما م�
گ

ات�  قات�مرکز تحق س�رئ ۱۳۹۲تا  ۱۳۷۱و از سال  س�د ع� خامنه ای رانیا اسال� یاز ره�ب جمهور  ند�  ک�اس�ت
تاس بودە وال�ت فق�ه مصلحت نظام ص�مجمع �شخ  

 یسابقه پنج دورە نما روحایف  
گ

در دورە چهارم و  اسال� یامجلس شور  س�رئ ب�را دارد و نا اسال� یمردم در مجلس شورا ند�
است دورە پنجم، بودە  

   هنگا� ران،یا ۱۳۵۷از انقالب  ش�پ حسن روحایف 
گ

 یها ت�ظن فعال به س�پل یاز سو  کردە، � ل�و تحص که در اسکاتلند زند�
ف تعهدات و حتما و  �ی او را دستگ یپهلو  �م دمحم رضا شاە در سال آخر رژ  ا �تان�ب�  س�پل. است شدە �ی دستگ ا��س �س از گرفنت

 آموزشهای استعماری به نزد خمییف �ست م�شود 
 ت�از جمله عض�  ،یمتعدد یها ت�مسئول ، روحایف سالهای نخست انقالب و اعدام امرا و اف�ان رش�د و دالور دمحم رضا شاە در 

تا  ۱۳۶۵از سال (آن  اجرایئ  ونیس�کم  س�جنگ و رئ بایف ی�شت عا� یدر شورا ت�، عض� )۱۳۶۷از سال  تا (دفاع  عا� یدر شورا
و ) ۱۳۶۶تا  ۱۳۶۴از سال ( اء�االنب خاتم یز ستاد قرارگاە مرک است�، ر )۱۳۶۴تا  ۱۳۶۲از سال (جنگ  ، معاونت فرماند�)۱۳۶۷

را بر عهدە داشت) ۱۳۷۰تا  ۱۳۶۴از سال (کل کشور   یی پدافند هوا فرماند�  
ف ب روحایف   ف به معاونت جا�ش ۱۳۶۸تا  ۱۳۶۷ یها سال نی کل قوا منصوب شد  فرماند� نی  
در  یگر �و ار�ش، �شان درجه دو فتح و در مراسم د پاەاز فرماندهان س یبه همراە تعداد جنگ، حسن روحایف  ان�بعد از پا 

 س�د ع�ن� را از  ک�جنگ، �شان درجه  بایف یاز فرماندهان و مسؤوالن �شت گر �د خرمشهر، به همراە جم� یسالروز آزادساز 
کرد  افت�فرماندە کل قوا، در  یا خامنه  

ف ن ۱۳۶۲تا سال  ۱۳۵۹ الاز س ما �سازمان صدا و س ��رسیت  یشورا است�و ر  ت�عض�   در دوران  یو  یها ت�مسئول گر �از د �ی
است �س از انقالب بودە  

، )۱۳۶۷تا  ۱۳۶۱از سال (دفاع  عا� یدر شورا ت�از جمله عض�  ،یمتعدد یها ت�مسئول و عراق، روحایف  رانیدر دوران جنگ ا
از سال (جنگ  ، معاونت فرماند�)۱۳۶۷تا  ۱۳۶۵از سال (آن  اجرایئ  ونیس�کم  س�جنگ و رئ بایف ی�شت عا� یدر شورا ت�عض� 

از سال (شور کل ک  یی پدافند هوا و فرماند�) ۱۳۶۶تا  ۱۳۶۴از سال ( اء�االنب خاتم یز ستاد قرارگاە مرک است�، ر )۱۳۶۴تا  ۱۳۶۲
.را بر عهدە داشت) ۱۳۷۰تا  ۱۳۶۴  

ف ب روحایف   ف به معاونت جا�ش ۱۳۶۸تا  ۱۳۶۷ یها سال نی کل قوا منصوب شد  فرماند� نی  
ف ن ۱۳۶۲تا سال  ۱۳۵۹ الاز س ما �سازمان صدا و س ��رسیت  یشورا است�و ر  ت�عض�  در دوران �س  یو  یها ت�مسئول گر �از د �ی

است از انقالب بودە  

روحایف با همه سازمانها و گروە ها برای کسب قدرت تماس پنهان  
معاون  ،�ی ن ام�ی و و ام که روحایف   ی نوشت ا مقاله اخرونوت، � عوت�د� ،��روزنامٔه ا�ائ ت�سا ، وب۲۰۱۳ژوئن  ۲۶در 

ف ا. اند داشته ای محرمانه دار �د یالد�م ۱۹۸۶اوت  ۳۰در سال  ل،�وقت دولت ا�ائ سم�ضدترور   یکه از رو   دار �د نیطبق منت
 یی شنهادها�پ �ی است، به ن یی کا�طرف مقابلش از مقامات آم�  کرد  که فکر �  در حا� یف شدە، روحا ادە�نوار ضبط شدٔە مکالمات پ

کردە است ارائه   را  خواند  � یف یخم روح هللا »افرا�« یها است�مقابله با آنچه س یبرا  

 
�شان ندهند  نرمش گر�که د  خواهد  � کا �محرمانه خ�ب دارد، از آم�  دار �د نیاز ا رفسنجایف  که فقط هاش�  نیا ان�ضمن ب روحایف 

ف او همچن. کنند  یف ی�ش تا او را وادار به عقب ستند �با یف یو با قدرت در برابر خم  یبرا کا �آم�  و نه ما� ا��خواستار کمک س نی
کند  درخواست کمک ما� تواند  در محا�ٔە پاسداران است ن� رانیچون در ا د �گ�  و � شود  � رانیدر ا »اسالم واق� یبرقرار «  



 مشهور کردە اند  چند سال پ�ش  حسن عبا� �دهللا قزو�یف که در ایران و جهان از ب�ست سال پ�ش با او را با  نام دک�ت 
ئه عبا� را� دولت روحایف  ت�مقاله را ترجمه و منت�ش کرد و با شکا نیا   عبا�. داد دادگاە شد اما دادگاە حکم به ت�ب

است خود ارائه کردە یاثبات ادعا یبرا ��و انگل عریب  ،یع�ب  ،صفحه سند فار� ۴۰۰گفت در دادگاە   
 

 یبود که به نما ینفر  ۳از  �� روحایف 
گ

ف با مک فارل پنهایف  یدر گفتگوها ،رفسنجایف  از هاش� ند�  گان�معاون رونالد ر  نی
کت داشت کا �کارآم�  نومحافظه جمهور  س�رئ ا مشهور -رانیا یی به رسوا ا �مذا�رات که در دن نیا عم� جه�نت . �ش کن�ت

اها،  کا �و انتقال پول آن توسط آم�  ل�سالح از ا�ائ یدار �است خ�  دولت  ه�عل کا �آم�  گروە ضدانقالب حا�  ک�به کن�ت
اسناد این معامله برای من در پار�س فرستادە شد که از پخش آن خودداری کردم اما .بود کارا�وئه�ن ستا �نیساند انقالیب 

اع و ال�فاح العریب  موجب انتشار این اسناد شد و س�د مهدی هاش� برادر  ف دو روزنامه لبنایف ال�ش به رقابت انداخنت
انقالب در کشورهای اسال� بود   داماد منتظری که رئ�س ساتجا سازمان انقالیب تودە های جمهوری اسال� برای صدور 

 محکوم به مرگ  شد 
مند و استاد دا�شگاە و کامال  ف انتخابات ر�است  جمهوری روحایف وی شخ� را که در ایران بعنوان ه�ف در هنگام نخستنی

اب با ما به سپ�دە رساند از م ن غ�ی س�ا� مشهور است را به پار�س فرستاد و این شخص شبانه ای را با شام و �ش
خواست تا پ�ام روحایف را به ش�مون پرز رئ�س جمهور ا�ائ�ل بفرستم که روحایف از خود ماست؟ و من به ا�شان گفتم  

 که مرا اعتمادی به این جمز باند ن�ست اما در راە صلح ایران و ا�ائ�ل هر ه��نه ای را با�د پرداخت
ف سال  رسما اعالم کرد که 1392شادروان ش�مون پرز رئ�س جمهور ا�ائ�ل در پائ�ی  

 دارم، من دشمین ندارم و ایران را دشمن ن� دانم
گ

 من برای د�دار با روحاین آماد�
این خ�ب در تما� رسانه های جمهوری اسال� منت�ش شد و آن استاد دا�شگاە همان شب از من خواست تا آقای روح 

ف شخص�ت دا�شگا� که با قاطع�ت گما�ش  ف دعوت کنم و ساعیت هم با آن جوان به گفتگو �شست و همنی هللا زم را ن�ی
نگ و ر�است �س از انتصاب روحایف �ست مناسیب داشته  به تغی�ی بود هرچند به او گفتم که کار شیخ تقلب و دروغ و ن�ی

 و در تما� مراحل انتخابات در کنار ش بود.
 بدین رو ش� ن�ست که پ�ش از این سالها حسن روحایف قرار و مدارهای مهم�ت ی با مجاهدین گذاشته بود ز�را �شک�الت 

مجاهدین که چهرە ای ا�دئول��� دارد و آرما�شان جمهوری دموکرات�ک اسال� است آنهم با و� فق�ه ای که در حمله 
ح ماجرا را در  روزنامه ع�ف امروز دهسال  های دە سال پ�ش ام��کا همزمان با فرزندان صدام کشته شدە است و من �ش

ف�ان در سنای فرا�سه گذاشته بود�م در د�دار شا� با  پ�ش نوشته ام و تائ�دش را در جلسه ای که برای نجات ا�ش
ی فرا�سه  از آقای هوشنگ رجوی گرفتم که بدون شک االن تکذ�ب و مرا  شخصیتهای نظا� س�ا� و حقوق ��ش

 تح��م خواهد کرد
 

 پرسش مه� که همه �س از شن�دن خ�ب کشته شدن آقای مسعود رجوی مط�ح م�کنند اینست که چرا اعالم نم�شود؟
ی  مندی بنام  هادی سخن بگ��د کارآئیی به�ت - مجاهدین هر گز اعالم نخواهند کرد ز�را  امام زمان غا�ب ا �ر ب��ان ه�ن
برای م��د سازی دارد تا اینکه خانم م��م قاجار کشته شدن برادر مسعود رجوی  را  آنهم بدست ام��کایی ها  علین کند 

مندە م�کند  هر چند رئ�س سازمان امن�ت ع��ستان سعودی و  و این  خ�� از اعضای �شک�الت و  هواداران را �ش
ن این کشور در ام��کا و از مشاوران ردە اول ام��کا و �و�سهای امنییت جهان آقای تر� الف�صل   که  سف�ی پ�شنی

م�ل�اردها دالر به اینها کمک کردە است در متینگ مجاهدین در پار�س قاطع در تال�ن دست ندادن م��م رجوی با او 
 رسما از برادر مسعود رجوی بعنوان مرحوم �اد کرد 

ن ام��کا هرگز نخواهد گفت که ره�ب مقتدر  مجاهد خلق را در یپ توافق با مالهای جاین کشته است  -و  ن�ی
- جمهوری اسال� که اصال و ابدا نخواهد گفت که ام��کا ش�طان بزرگ از طرفش مسعود رجوی را کشته است و 

پ�ش از آن �کار خانم م��م قاجار را زنداین و قرار بود به ایران تح��ل بدهند که در یپ اقدام �ک شخص�ت مه��ان از 
ی شد.  تح��ل ر��س جمهور اسالم دموکرات�ک رو�ی �� به جمهوری اسال� جلو گ�ی

 
 

 س�اوش اوستا
ایی  7757بهمن ماە سال  آر�ایی می�ت  

 
 


