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عبدالجلیل جمیلی

هرچه بگندد نمکش می زنند
وای بر آن روز که بگندد نمک !
دوستان ارجمند ! امروز حسب معمول به مغاز ٔه ایرانیی سر زدم که ماه یک مرتبه مجل ٔه واقعا ً پر
محتوی < پیام آشنا> را عرضه میدارند و امروز در صفح ٔه  ۳۸شماره  ۳۱۹سال بیست و هفتم ماه
سپتمبر  ۲۰۱۵نشراتی این مجل ٔه به عنوان و مطلب تکان دهند ٔه بر خوردم که مو بر بدن راست میکند و
انسان را به ال حول گفتن مجبور می سازد .
و ازین است که خواستم شما را هم در جریانی قرار دهم که بقرار فرمایش شاعری
ای بسی ابلیس آدم رو که هست

پس بهر دستی نباید داد دست

و این هم نام کتا بی تحت عنوان

<< رفیق آیت هللا >>
با شرح زیر عنوانیی مختصر
نقش سازمان امنیتی شوروی در انقالب اسالمی و بقدرت رسیدن سید علی خامنه ای
این متن از نشری ٔه ( العربی ٔه فارسی ) گرفته شده و مینویسد که :
امیر عباس فخر آور فعال  -دانشجوئی و سیاسی ایرانی که در امریکا بسر میبرد؛ کتابی با عنوان << رفیق
آیت هللا >> را نشر کرده است .در زیر عنوان این کتاب نوشته شده < نقش سازمان امنیت شوری در
انقالب اسالمی و بقدرت رسیدن سید علی خامنه ای در ایران > .
فخر آور در گفتگو با << العربی ٔه فارسی >> میگوید که کتابش  ۱۰فصل دارد و در آن تالش کرده تا امکان
تحقیق مستقل و موضوعی برای پژوهشگران در آن زمین ٔه خاص نیز فراهم شود.
فخر آور میگوید که برای نخستین بار در کتاب خود از نقش سازمان امنیت اتحاد جماهیر شوری سابق در
انقالب ایران پرده بر داشته است .
او تا کید میکند < طرح گسترد ٔه سازمان امنیت شوروی برای استفاده از روحانیون شیعه برای مقابله با
ایاالت متحد ٔه  .........برنامه ریزی برای انقالب اسالمی و ایجاد آشوب و خراب کاری وسیع در ایران
برای روشن کردن آتش انقالب و سرنگونی حکومت شاه ؛ از جمله آتش زدن سینماها و کشتارهای
ساختگی که مربوط به فعالیت این سازمان پیش از انقالب بوده است>.
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فخرآور می افزاید که در چهار فصل نخست کتاب < رفیق آیت هللا > این مسایل بصورت مدون و با
ارائ ٔه اسناد شده است .
به گفت ٔه امیر عباس فخرآور (( در فصل های پنجم و ششم این کتاب به نقش سازمان امنیت شوری و
ماموران این سازمان؛ همچون سید علی خامنه ای و سید محمد موسوی خوینیها در تأسیس سپاه پاسداران -
اشغال سفارت امریکا در تهران – کشف و خنثی سازی کودتای نوژه و توطئه برای بر کناری نخست وزیر
ایران اشاره میشود.
فخر آور مدعی میشود که کشته شدن بسیاری از مقامهای طراز جمهوری اسالمی ایران از جمله
انفجارهائیکه در سالهای نخست روی داد توسط سازمان امنیت شوروی با همکاری خامنه ای و یک تیم
وفادار به وی طراحی شده است.
ب < رفیق آیت هللا > که به این موضوع پرداخته آمده است که (داکتر چمران -
در فصل هفتم و هشتم کتا ِ
آیت هللا بهشتی  -رئیس جمهور رجائی  -نخست وزیر با هنر ) توسط همین تیم به قتل رسیده اند
در فصل پایانی کتاب هم به آن چه (( کمکهای سازمان امنیت شوروی پس از بقدرت رسانیدن خامنه
ای )) نامیده شده فخرآور به این نکته که امریکا و انگلیس در پشتی بانی از انقالب ایران دست
داشتند نیز اشاره کرده و میگوید که این شایعه توسط سازمانهای امنیتی روسیه ساخته و پرداخته شده
است .
او میگوید این کتاب که (( ثمر ٔه چهار سال تحقیق )) است؛ ُ
شوکی خبریی بوجود آورده که تاریخ مطالعات
ایران را به پیش و پس از انتشار خود تبدیل میکند و معادالت را تغیر خواهد داد.
به گفت ٔه فخرآور در نگارش کتاب از (( منابع درون حکومتی بر پای ٔه مصاحبه ها و کتابهای خاطرات
مقامهای جمهوری اسالمی – تاریخ نگاری های رسمی – به بررسی تطبیقی آن ها با اسناد معتبر و
خاطرات منتشر شده توسط افسران سازمان امنیت شوروی که مرتبت با همان دور ٔه تاریخی خاص بوده
اند؛ اسناد محرمانه و طبق بندی شد ٔه سازمان امنیت شوروی سا بق؛ وزارت اطالعات جمهوری اسالمی-
سازمان اطالعات و امنیت مرکزی امریکا که پس از سه دهه امکان انتشار یافته اند و از همه مهم تر
اسناد محرمانه ایست که از دانشگاه (( پا تریس لومومبا )) یا همان دانشگاه دوستی ملل در مسکو
بدست آمده و برای نخستین بار هم در کتاب < رفیق آیت هللا > منتشر میشود.
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