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کھراھمسریدیدزمانی کھ،خودفکاھی موزیکالمعروفینمایشنامھدی عباد در پایانھمش
آ «: دزفریاد ، آمدبھ جای زن، مرد از آب در بودآب خورده، برایشپنج ھزار مناتبیش از

رد، پس تکلیف پول ھای من چھ می شود؟(» !شی، پس منیم پوالریم؟کی دوباره حاال کھ .!)آخھ مَ
ملھ ی مزبور در باره ی اموال و لیبیایرانمیانسیاسیروابطبرقراری صحبت از  است،  جُ

در آغاز روی کار آمدن رژیمکھ ،مصداق پیدا می کنداز ایرانایو پول ھای بھ سرقت رفتھ
. دادندتحویل قذافی و بردندبھ لیبی ھاآخوند،آن کشورکنونی در
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بھ چشم خود می از طریق رسانھ ھای گوناگون ھمھر روزدر جریان ھستید و ھمانطوری کھ
در کشور ھای مختلف خاورمیانھتوده ھای عرب.نویدمی شبا گوش ھای خودتانیا و بینید

آنان ھم ،ملّت ھای آزاد جھانازدیگربسیاریمثلونده اآمددر جوش و خروشبھ سرانجام
. ھستنداجتماعی- برخورداری از حقوق مساوی سیاسی آزادی وداشتنخواھان

پیش یارایران سیاسی فسّ ـُ ین مبینا ترین و دانا تر،ھمین اواخرتا این ھمان جنبشی است کھ 
و یا بھ قول (از آن تحلیل گرانھاھر بار کھ در باره ی آینده ی این کشور.ندبینی آن را نداشت

رو )ھا» محلّل«،خود اعراب زود «ھنوز :شنیدی کھسئوالی می کردی، پاسخ می نامـُفسّ
د کھنیستند و در موقعیتیستنھسیاسیشعورفاقداین ملّت ھا و ادامھ می دادند کھ؛»است

می زیند را کھ در آناجتماعی سرزمینی –و شرایط سیاسی اوضاع تکانی بھ خود بدھند و 
:و بھ قول شادروان ملک الشعرای بھار. ولی دیدیم کھ شد. دسازندگرگون

ھر روز بازی ھا کند،غافل از این، کاسمان" 
بر خالف رأی مرد؛

دن فرازی ھا کند،گر،ملّت بیدار دل
"روز پیکار و نبرد 

)کھ آسمان= کاسمان ( 

ل ھامون در میاد لسَ اگر خمینی دیر بیاد، مُسَ

این جوش و خروشگرفتھ شده ازتلویزیونی و یا عکس ھای چاپیھایھنگامی کھ بھ تصویر
،زبانی فارسی ارسانھدرندیده ام کھجلب نظر می کنددر آن ھابا دقّت بنگری، نکتھ ایھا

ھ کرده باشد ُّ ج َ و . کسی بھ آن تَ



؛ در و غیرهتظاھرات، از مصر گرفتھ تا مراکش و از اردن گرفتھ تا سوریھاین در ھمھ ی 
درست بر عکس . پرچم کشور خود حمل نمی کنندغیر ازپرچمی کنندگانتَظاھُرھمھ جا 

.مسیھجری ش١٣٥٩در جریان آشوب ھای سال ایرانتظاھرات مردم

جز در دانشگاه تھران،اگرمن: " زنده یاد دکتر بختیار کھ گفت،د و یادش گرامی باداشروانش 
قبلتا کھ یروزنامھ نگاران، در جواب او."تحمُّل نخواھم کرد ،ببینمدیگریپرچمپرچم ایران،

از صدقھ ی سر ساواک در ھتل مرمر آبجو سر می کشیدند، از نخست وزیر شدن بختیار،
نخستین اوچون در. "مرغ توفان یک پا دارد : "را کشیدند و زیرش نوشتندشکاریکاتور

موجم نھ آن موجي / من مرغ توفانم نیندیشم ز توفان « : نطق رادیو و تلویزیونی خود گفتھ بود
»کھ از دریا گریزد

آدم ،دوره ھای کوکتل مولوتف سازیکھییانقالب چی ھا،از طرفی دیگر در ھمان زمان
از ، حتییکی از آن ھاو یاد گرفتھ بودند؛ در صحاری لیبی راآتش افروزیچپاول و،کشی

ی تھرانجایزه گرفتھ بود؛ در خیابان ھایک قبضھ ھفت تیرھم)یاسر عرفات(ار برادر ابوعمّ 
ل ھامون در میاد : " فریاد می زدند لسَ َ کھ چھ عجلھ ای داشتند لحا". اگر خمینی دیر بیاد، مُس

شک بازی بھ چنگ بابا ھزاران ترس و لرز و قایم حضراتآخوندی بیاید و سالحی را کھ
ل ھا جا بیاورد؟حالشان را،تا ھمان آخوندتقدیم او بکنندیدستدوآورده بودند،  لسَ َ !با ھمان مُس

دھداجازه نشان ھم رحم نکند و ی و نھ فقط پیکر شان را تبدیل بھ آبکش کند، بلکھ بھ جنازه ھا
.کھ در گورستان ھای عمومی دفن شوند

، اسم قھرمانان یک داستان کارتونبا دیدن شکل شمایل آن ھاروی کار آمدن آخوند ھا؛ مردمبا
روباه : رسیده ی نظام جمھوری اسالمی گذاشتند ماننددوران را روی رھبران تازه بھ تلویزیونی

ت االسالم محمّد رینگو ) ظریآیت هللا منت(، گربھ نره )آیت هللا بھشتی(مکار  جّ پسر (و حُ
.غیرهو ) منتظری

د رینگوھمین  خانھ ھای سران رژیم چپاولکاخ ھای سلطنتی و تاراجبھ محضبود کھمحمّ
ل کاری کھ کرد؛،سابق ّ دان ھااو مَ َ شدلیبی راھیپر از پول و جواھر برداشت و با ھواپیما ییچ

. بکند-افیقذّ سرھنگ -اربابشمدو دستی تقدیآن اموال مسروقھ را تا

و بر قراری روابط دیپلماتیک با آن کشور بھ میان می از لیبیصحبت ھر از چند گاهحال کھ
بر سر دوبارهھماز دارایی ھای ملّت ایرانبھ سرقت رفتھموضوع اموال الزم است کھآید،

عین اگر مستقر می شوددر لیبی دولت تازه ای کھتا؛شودو در رسانھ ھا مطرح بیفتدزبان ھا 
. دپردازبغرامت ، بھ مردم ایران،دستکمسازد نمی آن اموال را مسترد 

شھید زنده برادر بنی صدر، و شھید نیمھ جان برادر دکتر یزدی و سران مجاھدین از مقدار و 
الع داشتھ باشند دان ھا بھتر از دیگران می توانند اطّ مَ َ .کمّ و کیف محتویات آن چ

در سال ھای پایانی حکومت شاه، تمامی فرستنده ھای رادیویی موجود در قذافی بود کھ 
را در اختیار انقالب چی ھای ایرانی ) از امواج کوتاه گرفتھ تا متوسط و حتی اف ام(کشورش 

ازوبھ راه انداختھ بودند  " رادیوی آزاد ایران " و اینان شبکھ ای رادیویی بھ نام .گذاشتھ بود
از " ، برنامھ ھایی در باره ی تاکتیک جنگ ھای چریکی و ی لیبیائیفرکانس فرستنده ھایقطر

رادیوی مزبور اورتور . و غیره بھ زبان فارسی پخش می کردند" دفتر خاطرات یک چریک 



بھ و یا (اپرای کور اوغلی را بھ عنوان آرم آغاز برنامھ و شروع کار فرستنده ) پیش در آمد(
.پخش می کردی خود)رادیو»پز«قول قدیمی ھا

، در ساعات عصر،عراق قرار داشت و گردانندگان آنکشور این رادیو پیش از لیبی، در 
پخش می بغدادمتر رادیو٤٢موج کوتاه ردیف یک فرستنده یاز طریقبرنامھ ھای خود را

کھ در آن موقع (م شاه و صداگفتگوھایانجام و هاز برگزاری کنفرانس الجزیرپسولی . کردند
–بلکھ عنوان معاونت احمد حسن البکر ،بھ مقام ریاست جمھوری عراق نرسیده بودھنوز 

ولھ نامھ ای بھ ھمین نام اامضای مقمذاکرات ومتعاقب آنو، )رئیس جمھور عراق را داشت
بھ فعالیّت رادیوی مذکور در عراق ؛١٩٧٥روز ششم مارس در ) مقاولھ نامھ ی الجزایر(

اغلب از اعضای گروه ھای ھک(ی مزبوررادیوگردانندگانتاریخ بھ بعدآناز . تمھ داده شدخا
بھ )نزدیک آیت هللا خمینی بودندو چند تن از پیروان -فدایی و مجاھداعم از –چریکی 

.پایتخت لیبی نقل مکان کردند

ر رأس آن ھا، حزب و دایرانی، احزاب کمونیسترژیم آخوندیروی کار آمدنپیش از البتھ 
ھایاز رادیوی صرف نظر . فرستنده ھای رادیویی مخصوص بھ خود را داشتندھمتوده

از فرکانس ھای و افغانی فارسی زبان،، کمونیست ھای ایرانیاین احزابخودبھوابستھ 
و یا بھ عبارت دیگر؛ برای ترجمھ و پخش برنامھ ھای (برای پخش ھم برخی کشور ھارسمی
استفاده می کردند، از قبیل بخش فارسی و افغانستانبرای شنیده شدن در ایران) ی خودتبلیغات

، بخش فارسی رادیو تیرانا رادیو مسکو، بخش فارسی رادیو باکو، بخش فارسی رادیو پکن
. و غیره)پایتخت کشور آلبانی(

در کشورمردم آنھر چند ، آلبانیدر )خوجھ(جھادر زمان حکومت مارکسیستی انور خو
رژیم حاکم ،در عوض. بھ سر می بردندبسیار دشواری صنعتی، اجتماعی وشرایط اقتصادی

چندین فرستنده ی پر قدرت موج ،داخلیدستگاه وسیع تبلیغاتیبرخورداری از، گذشتھ از آنبر 
شنیده مختلفھایو بھ زباننقاط جھانبیشترداشت کھ صدای آن ھا در ھم در اختیار کوتاه 

. شدمی

اولین فرستنده ی مخفی فارسی زبان

در –ارگان حزب توده ی ایران -»رادیوی پیک ایران«اولین فرستنده مخفی فارسی زبان،
ط کمیتھ ی مرکزی . آغاز بھ کار کرد١٣٣٦سال  سُّ َ و برنامھ ھای این رادیو در برلین شرقی و تَ

دیو بلغارستان، ھمھ روزه در دو نوبت حزب توده تھیّھ و از طریق سھ فرستنده ی موج کوتاه را
این رادیو . و بھ سھ زبان فارسی و ترکی و کردی بھ سمت ایران و افغانستان پخش می شد

، استاد دانشگاه اوپساالی »یان تاکمان«برای برقراری ارتباط با شنوندگان خود، نشانی پرفسور 
. سوئد را از رادیو اعالم می کرد

استفاده از طول موج ھای ھمین رادیو، برنامھ ھای خود را زیر کمونیست ھای عراق ھم با
.پخش می کردند) صدای ملّت عراق(» صوة الشعب العراقی«عنوان 

استفاده از یک با » رادیوی صدای ملی ایران«، رادیوی دیگری بھ نام»پیک ایران«پس از 
ھر و و ترکی آذربایجانی، رادیو باکو بھ زبان ھای فارسیموج کوتاهفرستنده ی ده کیلوواتی

ت پانزده دقیقھ برنامھ ت کوتاھی پانزده . شروع بھ پخش برنامھ کردبھ مدّ ھمدقیقھاین رادیو مدّ



ت زیادی بھ پخش برنامھ بھ زبان کردی اختصاص داداز زمان پخش برنامھ ھای خود را کھ مدّ
. ادامھ پیدا نکرد

در کتاب خاطرات خود، ؛)آن رادیو بوده استخود ایشان گوینده ی(خانم دکتر شایستھ سنجر
ر توده ای«تحت عنوان  و در باره ی این رادیویاطالعات مفصل» خاطرات ھمسر یک اَفسَ

.بھ دست می دھدنحوه ی اداره ی آن

بلند گو ھای ،در طول خطّ مرزی خود با ایرانھمعالوه بر این رادیو ھا، ھمسایھ ی شمالی ما
موقع پخش برنامھ ھای فارسی رادیو مسکو، صدای آن را بھ تاکرده بود بوقی پر قدرتی نصب

داشت تا اقدامی از سوی راھای کودکانھبازی بیشتر جنبھ ی ی کھعمل. مرز برساندطرف این 
!دولتی بھ عظمت دولت اتحاد جماھیر شوروی سوسیالیستی

پارازیت ھای زمان شاه

الزمخریدن تجھیزات با اد شد کھ بھ دولت دستور دھد تا بار ھا بھ مرحوم محمّد رضا شاه پیشنھ
ط ھایبرای پخش پارازیت روی فرکانس رادیو سُّ َ مخفی، مانع از شنیده شدن صدای آن ھا تَو

انداختن(آن مرحوم ھیچوقت اجازه ی انجام چنین کاری ولی. ایران بشود، در داخلمردم
رادیو ازھمھ ی مطالب پخش شده در عوضرا نداد، ) روی امواج رادیو ھای مخفیپارازیت

تایپ میسپسضبط وروی نوار)تھراندر میدان ارکواقع (ھای مزبور در اداره ی رادیو 
و لشگریکشوریعالی رتبھدر اختیار مقامات» بولتن اخبار منتشر نشده«و زیر عنوان شد

.قرار می گرفت

،حکومت وقت ایران از طرفی مخفی جای پخش پارازیت روی فرستنده ھابھ در آن زمان 
روی طول موج ھای آن پارازیت » رادیوی ایران«ھنگام پخش اخبار از روسیفرستنده ھای
و از یک طرف اعتراض آن موقع ایران بھ دولت مزبور،کھ این عمل روس ھا. می انداختند

ط رادیوی استان ھاھم زمانرلھ ی سُّ َ .   بھ دنبال داشت،گررا از طرفی دیبرنامھ ی اخبار تَو

در ھمین جا؛ !؟کسب کرده ام بپرسند کھ من این اطالعات را از کجا یخوانندگانممکن است 
،فرستنده ھای مختلفصدای و گوش دادن بھ » رادیو«، اماز زمان کودکیتوضیح دھم کھباید

با وجود ھم و ھنوز . ھستحاال ھماصلی ترین وسیلھ ی سرگرمی و وقت گذرانی من بوده و
اینترنت و ماھواره، ھمیشھ یک دستگاه رادیوی تمام موج در کنار بستر و یا میز کار من قرار 

بھ خاطر(بھ روز از تعداد فرستنده ھای موج کوتاه روزدر سال ھای اخیر؛ھر چند کھ . دارد
تھ می کاس) تعمیر و نگھداری و ھمچنین مصرف انرژی آن ھا،ھزینھ ی راه اندازیباال بودن

از طریق نباشد کھ بخواھدای بسا کھ در عرض دو و یا سھ سال آینده، دیگر کشوریوشود
استفاده ماھواره ای و یا اینترنت فرستنده ھایازجای آنبھ بلکھکند پخشبرنامھکوتاهامواج

.ھمانطوری کھ دیگر کشوری نیست کھ از طریق موج بلند برنامھ پخش کندکرد؛ خواھد 

و یک بودم»رادیو آماتور«من ، ھنگام اقامتم در شھر تورینوی ایتالیاو بھز انقالب، قبل ا
رادیو «کسانی کھ . دستگاه فرستنده و یک دستگاه گیرنده ی پر قدرت در خانھ ی خود داشتم

استفاده از فرستنده و طرزو ھمچنین یرادیو آماتورو شرایطی کارنحوهبوده اند از » آماتور
دارند و چون پرداختن آگاھی،جھاندر نقاط مختلف تماس با رادیو آماتور ھای دیگر گیرنده و

بیش از این بھ ھمین اندازه اکتفا می کنم و ، استموضوع این مقالھ خارج ازمطالبگونھاینبھ 
.نمی نویسمچیزی در این باره 



تھرانامیر آبادرادیوی بختیار در خیابان 

، یک دستگاه فرستنده پس از انقالب کھ منولھ ی رادیو ھا اضافھ کنممقربھمرا ی نکتھاین
گمرک در چون در آن روز ھا، و؛برده بودمم بھ تھرانخودھمراه،ف امی کوچک موج ا

، توانستم آن را بھ عنوان یک آمپلی فایر بر قرار نبودتھران کنترل شدیدیمھر آبادفرودگاه 
.رانمذصوتی از گمرک بگ

ی ازیکبا استفاده از ، مطلع شدم کھ مرحوم بختیارتھرانو بھ ھنگام اقامتم در چندی بعد 
ی بھ زبان فارسی برای شنوندگان داخل ایران یبرنامھ ھاموج کوتاه رادیو بغداد ھایفرستنده

. پخش می کند

او می کھ بل. تره خورد کند،البکر و یا صداممثلبختیار کسی نبود کھ برای کسانی البتھ
کھ ژنرال دوگل در زمان جنگ دوم جھانی برای رھایی انجام دھدرا کاریخواست ھمان 

صدایبرای رساندن ژنرال دوگل. از دست اشغالگران نازی انجام داد-فرانسھ-رشکشو
-کھ خود فرماندھی آن را بھ عھده داشت –بھ گوش ھم میھنانشنھضت مقاومت ملی فرانسھ

در می شد صدای ژنرال دوگل را . کردمینده ھای رادیوی بی بی سی استفادهاز یکی از فرست
: کھ می گفت؛شنیدآلمانی ھا روی امواج رادیویی متفقین می انداختندکھیمیان پارازیت شدید

،!فرانسوی ھا. ھستمفرانسھ من ژنرال دوگل، فرمانده ی کل نیرو ھای نھضت مقاومت ملی« 
رادیوی . این جا رادیوی ایران است«: بختیار ھم می گفت. »واھیم بوددر پاریس خبھ زودی ما

ملھ ی آخرو ھمین . »!ایران ھرگز نخواھد مرد«. خمینی دروغ می گوید نھضت «شعار ،جُ
ھم جان بر سر آن شگذاشت و خودراقرار گرفت کھ خود بختیار بنیادش» مقاومت ملی ایران

. نھاد

علیھ رژیم آخوندی کھ در کردستان، اولین رادیوی مخفی»پیشمرگھ«صرف نظر از رادیوی 
، کھ زودتر از ھمھ ی رادیو »رادیوی میھن پرستان ایران«رادیویی بود بھ نام بھ راه افتاد، 

با خود را، برنامھ ھایآغاز فعالیّتدر این رادیو.کردکار خود را شروع،دیگرمخفیھای 
آلمان تنھا » ماینھایم«در شھر واقع صندوق پستی یک .شروع می کردقرآن ی ازتالوت آیات
از نامھ ای، پس از آمدنم بھ خارج،روزیمن ھم . بود»ایرانپرستانرادیوی میھن«راه تماس

.، برایشان نوشتمبودشدهپخش از آن رادیو قبالً کھحاوی پرسشی در باره ی مطلبیاسپانیا
. فرستادندال برایم کارت پستقطعھفقط یکبھ جای پاسخآن ھالیو

راه اندازی این ،بی بی سی) مونیتورینگ(بخش شنود –درست یاری کرده باشد اماگر حافظھ
.رادیو را بھ سازمان سیا نسبت داد

الع از راه افتادن رادیوی بختیار،  یکی از شاگردان عزیز و مورد ازروزی بھ محض اطّ
، در غیاب رای بختیار طول موج رادیوکھ ھش کردمخوا، »قارداش«مستعارنامبا اعتمادم 

بھ ھمین چون شاگرد ھا خطّ مرا می شناختند، (روی تختھ ی کالس ھا بنویسد دانشجویان،
ھَت  َ بھ با دقّت و حوصلھ مرا تقاضایھم »قارداش«). بکنمراآن کارمن نمی توانستمخود ج

پنج تومانی و ده (س کوچک ھر چھ اسکناماجا آورد و یکی دو روز ھم بھ منزل من آمد و 
ساعت پخش برنامھ ھای رادیوی وبھ چنگ می آوردیم نگھ می داشتیم و طول موج) تومانی

ھم اکنون » قارداش « .تا در میان مردم دست بھ دست بگرددبختیار را روی آن ھا می نوشتیم
.پزشک قابلی است و در لس آنجلس اقامت دارد



بھ قول ایرج میرزا، با خبر شدند ووجود رادیوی بختیارھا از طولی نکشید کھ آخوند باالخره 
. ارباب عمائم یعنی عمامھ داران. »ارباب عمائم، این سخن را از مخبر صادقی شنیدند«

خبر بردند، چھ نشستھ اید کھ مردم دارند » آقا«بھ ھمروزه گیروو آقا مھندس ھای نماز خوان
آقا ھم . دھان بھ دھان می گرددی کھ او می زند حرف ھایو !؟بھ صدای بختیار گوش می دھند

او (را بر زبان بیاورد » این شاپور«گفت، غلط کرده اند، من می زنم تو دھن کسی کھ اسم 
ه ) بگویید(بگید ). می گفت» این شاپور«ھمیشھ بھ بختیار،  َ و البتھ ) برود(بھ قطب زاده کھ بِر

. ھچاره کن

و مرحوم صادق قطب زاده رئیس سازمان رادیو و تلویزیون بود ،شھید نفلھروز ھاآن در 
.تغییر نام نداده بود"اسالمی رنای جمھوری و سُ صدا" ھنوز بھ ،تحت مدیریت اوسازمان

در اجرای ،را یدک می کشیدسانسورچی طوماری ضمن لقبدر کھ ،قطب زاده ھم
و راھی دمشق چرخاندانگشتانش ش را بست و تسبیح شاه مقصودش الی تکراوا،»آقا«اوامر

رادیو دمشق شروع ؛شھرورود او بھ آن بدواز ھمان پس از سفر قطب زاده بھ سوریھ، و . شد
متر ٣١یکی از فرستنده ھای ردیف کھ(کردرادیوی بختیارفرکانسبھ پخش پارازیت روی

.)رادیو بغداد بود

یکی از روزیھم بد نیست بدانید کھ زاده؛ این نکتھ راقطبعبرت باردر باره ی سرنوشت 
آمده بود، تعریف می کرد کھ مادریدافسران سپاه پاسداران کھ برای گرفتن پناھندگی سیاسی بھ 

ی یعنی چی؟ گفت یک تیر بھش می زدند و غپرسیدم مر. اعدام کردند» مرغی«قطب زاده را 
بس بگردید و بگردد «: و چھ خوش گفتھ سعدی. او می پرید و بعد تیر بعدی را می زدند

و آنچھ می بینی نماند بر / آنچھ دیدی بر قرار خود نماند . ندد ھوشیاردل بھ دنیا در نب/ روزگار 
/ ند این خداوندان مُلک نتا بدا. رستم و روئین تن اسفندیار/ اینکھ در شھنامھ ھا آورده اند . قرار

ھیچ نگرفتیم از ایشان / شم  اینھمھ رفتند و ما ای شوخ چ. کز بسی خلق است دنیا یادگار
گرفتنعبرتیعنی"اعتبار" –پر رو، گستاخ یعنی"شوخ چشم". »اعتبار

رادیو فرکانسپخش پارازیت روی شروع از لحظھ ی پس از مسافرت قطب زاده بھ سوریھ و 
.در تھران شنیدراحتیبھ دیگر نمی شد صدای آن را بختیار،

ی بھ یاد فرستندهناگھانبودمول گوش دادن بھ رادیوی بختیارروزھا کھ مشغھمان در یکی از 
. اف ام خودم افتادم کھ از ایتالیا بھ ایران برده بودم

بھ (آنتن ھای بلندنصبنیازی بھ،فرستنده ھای اف ام در این است کھ برای پخشخوبی 
ھ کند ُّ ج َ و کردم می نشستم و در نتیجھ من روز ھایی کھ فرصت می .ندارند) طوری کھ جلب تَ

کردناز ادیتپسو می کردمضبطکھ از آن رادیو پخش می شد،راپیام ھای مرحوم بختیار
طاھر از خیابان بابااز فرستنده ی خودمھنگامرا شب پیام ھا، آندارپارازیت یھاقسمت

. پخش می کردم)روبروی ھتل اینترکنتینتال(

دای آن فرستنده، در تمامی خیابان ھای پشت دانشگاه صمی شنیدمی خودمرفقااز بھ طوریکھ 
ما . تھران تا کوی دانشگاه و خیابان ورزاء و بخش ھای بزرگی از شمال تھران شنیده می شد



پس از (از فرستنده ای پخش می شود کھ امریکایی ھاپیام ھای بختیارشایع کرده بودیم کھ 
. ال کار گذاشتھ انددر ارتفاعات توچ،برای روز مبادا)واقعھ ی طبس

یک تولھ سگاطالعاتی و امنیتیمأموریت

، گروھی از »نھضت مقاومت ملی ایران«رادیوییپخش برنامھ یپایان از بعدساعت یک 
با استفاده از طول موج ھمان رادیو، برای تھییج مردم بھ قیام علیھ ھممقیم خارجافسران ارتش

آن رادیووطول نکشیدچند روزی.زی پخش می کردندحکومت آخوند ھا، مطالب ھیجان انگی
آن کسی بھ و اگرکھ شباھتی بھ گفتارھای رادیویی نداشت، می شدمطالبی کردپخشبھ شروع

ویژه ی ھایپیام ھای رمز ھستند کھ برای یکانھاآن مطالب گوش می داد می فھمید کھ
گونھ ای بود کھ ھر کسی را بھ خود می لحن پیام ھا بھ. رزمی در داخل ایران فرستاده می شود

، چھ رسد بھ آخوند ھایی کھ ھنوز جا خوش نکرده از سایھ تا مراقب دور و بر خود باشدآورد
.داشتندوحشتی خودشان ھم 

برنامھ ھای عادی خود را قطع ایرانرادیو و تلویزیونشبکھ ی کھسرانجام روزی فرا رسید 
. بھ اطّالع مردم برسانندرا ای»توطئھ«ان،، بھ قول خودشکرد تا خبر کشف

کھ بعد ؛بوده استکودتاییکھ منظور از توطئھ ی ادعایی رادیو و تلویزیون آخوندی، معلوم شد 
ط افرادی از پرسنل نظامی و غیر آن کودتا و یا توطئھ . شھرت یافت» کودتای نوژه«ھا بھ  سُّ َ تَو

ی کھ از پیام ھای رمزمعلوم شد ر آن موقع بود کھد. لو رفتکھشده بودیریزبرنامھنظامی 
. ه استدبوکودتا آنتشکیل دھنده یخطاب بھ عناصر،آن رادیو پخش می شد

برای انتساب لو رفتن کودتای مزبور بھ خود، مسابقھ ای بی امان میان مجاھدین، توده ای ھا و 
خود نصیبو رفتن آن را ل(!)ھر کسی سعی می کرد کھ افتخار. برادر بنی صدر در گرفت

الع داده » امام عزیزمان«کشف کرده ایم و بھ بیت آن رامجاھدین می گفتند کھ ما. سازد اطّ
)بنی صدر(بھ داخل اتومبیل او انداخت و اویایم، بنی صدر می گفت کھ روزی خواھری پاکت

کھ لو ا می کرد ، حزب توده ھم ادعاز مطالب محتوای آن پاکت بھ وجود آن توطئھ پی بردھم
رفتن کودتا بر اثر اطالعاتی بوده است کھ آن ھا از مقامات موثق بین المللی کسب کرده اند 

تا اینکھ). اطّالع داده اندآن ھااز آن سوی مرز شمالی بھ » رفقا«کھرویشان نمی شد بگویند(
ست مدعیان آب پاکی روی د،با بر زبان آوردن مطالبیل مشکالت شد و خود حضرت امام حال

کاشف آن توطئھ نھ مجاھدین، نھ بنی صدر و نھ حزب توده؛ کھ گفت او . کشف کودتا ریخت
در توضیح خمینی. ه استبود»تولھ سگ«بلکھ یک ،نبودهم بردماسھیچکدام از این ھایی کھ 

پی تولھ سگی را می گیرند و وقتی کھ آن تولھھااظھار داشت کھ روزی پاسدارمطالب خود 
با در آن جاوند ورخانھ می بھ درون،آن ھا ھم بھ دنبال آن،رد خانھ ای می شودواسگ

ات روبرو می ش بدینسان کودتا لو می رود و دستگیری طراحان و .ندوانباری از اسلحھ و مھمّ
.مجریان آن آغاز می گردد

رستنده ھای در جریان جنگ ویتنام شنیده بودیم کھ ویت کنگ در داخل شکم سگ و گربھ فالبتھ 
ھ یشت و آن ھا را برای خبر چینی روانھ یرادیویی کار می گذا ِ ط َّ و َ سفارت امریکا می مُح

الع دیگریما کشف آن کودتا، زمانتا وگاو حاجی میرزا آقاسی ازولی غیر؛کرد از اطّ
.مبارزات استخباراتی، نداشتیمی ، اعم از اھلی و وحشی در صحنھ ایرانیفعالیّت جانوران



توطئھ، خمینی گفت کھ کمترین مجازات آندردست داشتنبھ دنبال دستگیری افرادی بھ اِتِّھام 
–بیش از چھار صد نفر از جوانان دالور و دانشور ایران زمینمتعاقب آنمرگ است وھاآن

گروھی از آنان روزی حتی. در برابر جوخھ ھای مرگ قرار گرفتند-کھ دستگیر شده بودند 
کسانی کھ در صحاری لیبی و در مکتب سرھنگ قذافی، درست دیانت ،پادگان اھوازدررا

. بھ رگبار بستنددر پیش چشمان از حدقھ در آمده ی ھمقطارانشانو شھادت آموختھ بودند، (!) 

ماجرای امام موسی صدر

قّھ و کاغ َ ر ذ ھای سبز با اینکھ قذافی بھ انقالب چی ھای ایران، تفنگ و فشنگ و فشفشھ و تَ
خود او؛ ولیمی داد) امریکایی گذاشتھ بودندھایاسمی کھ چریک ھا روی دالر(امپریالیستی 

نخست -عبدالسالم جلّودبلکھ .خدمت امام شرفیاب شوددر صدد بر نیامد کھ شخصاً ھرگز 
،بھ محض پیروزی انقالبیاسر عرفات،بر خالف قذافی. کردرا راھی تھران -وزیرش
دریافتیخدمت حضرت امام رسید و با ملیون ھا دالرو تحیّتوان برای عرض تھنیتدوان، د
دالر - در مسجد االقصیبھ امامت امام خمینی-نمازیاقامھ روزفرا رسیدن بھ امیدرفت تا 

انقالب، " (ثوره الثوره حتی النصر" در حالی کھ زیر لب می گفت ،او رفت. شماری کند
شعار ایران و عراق ارتشیان ایرانی در جریان جنگشنید کھ لی وقتی و).انقالب تا پیروزی

پیش خود فکر کرد کھ چطور ممکن است عجمی، ، "راه قدس از کربال می گذرد" :ندادمی د
را از چنگ " عربی " جنازه ی عربی را زیر پا بگذارد و برود تا یک سرزمین اشغال شده ی 

را بھ این صورت می شد تعبیر کرداین حرف . !؟بدھدیھودیان در آورد و بھ خود اعراب پس 
ه ی دفاع از خود را  ِ ربُز کھ خود اعراب کھ یاسر عرفات ھم یکی از آن ھا بود، عرضھ و جُ

بھ ! شتند و برای رھایی سرزمین ھای خود دست یاری بھ سوی عجم ھا دراز کرده بودندندا
شان عطایمالیان تھران را بھ ایلقو کرد» قھر«بھ قول عوام خاطر، یاسر عرفاتھمین
در پشت سر نمازبھ جمھوری اسالمی گام نھاد و نھ آرزوی نماز خواندن،و دیگر نھبخشید

آخر سر ھم مثل خمینی رفت پاریس ولی .آیت هللا خمینی در مسجد االقصی را در سر پروراند
.بر خالف خمینی، زنده از پاریس بیرون نیامد

گم شدناز طرف قذافی بھ تھران آمد، عده ی می خواستند او را بھ تالفیوقتی جلّود بھ نیابت 
و او ده روز در ھتل ھیلتون امام موسی صدر، گروگان بگیرند و نگذراند کھ بھ لیبی برگردد

. تھران بازداشت کردند

***
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