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آقای درودیان١٣٩٣آبان ماه ١٢پاسخ به یادداشت مورخه

١٣٩٣دیماه ٩

بسمه تعالی

آقای درودیان، از ا پیرامون جنگ ارائه دادم.، مطالبی ر٩٣در آذرماه ایرانیتاریخدر مصاحبه ای با مسئول سایت
آبان ١٢اعضای برجسته سپاه پاسداران و مسئول پژوھش ھای جنگ ایران و عراق، با ارسال یادداشتی که در تاریخ

مطالبی را عنوان کرده اند که نادرست و قلب واقعیت ھای تاریخی در سایت تاریخ ایرانی منتشر شد،١٣٩٣ماه
ی روشن شدن اذھان عمومی نکات زیر را یادآور می شوم.است و برا

و ” ارائه کرده ام.” حقایق را وارونه” ایشان داوری کرده و مدعی شده اند که در مصاحبه ام با سایت تاریخ ایرانی،-١
؛ اگر ”؟گوییدای برای شما دارد و چرا اینگونه سخن میوارونه کردن حقایق تاریخی، چه نتیجه:” سپس پرسیده اند 

برای من ندارد، در وارونه کردن حقایق تاریخی ھیچ سودی چه ممکن است در بیان حقایق تاریخی اشتباه بکنم، اما 
حالی که برعکس، برای آقای درودیان و نھادی که به آن وابسته ھستند، مسئله کامال فرق می کند. چرا که آنان از 

ند و برای وارونه کردن حقایق تاریخی انگیزه ھای قابل فھمی عوامل اصلی تداوم جنگ پس از فتح خرمشھر ھست
دارند.

شما در مالقات با اینجانب و پس از آنکه مطلع شدید از خبر مالقات شما با مأمور سیا درایران “ایشان نوشته اند: -٢
ا کیو را کامل توضیح ام؟ سپس مالقات بزده شده و سؤال کردید این خبر را چگونه بدست آوردهخبردارم، ابتدا شگفت

کوپتر صداوسیمای دادید. گفتید برای روشن شدن صحت اخبار کیو، آقای آھنگران را با پوشش فیلمبرداری با ھلی
”خوزستان، به منطقه مرزی فرستادم.

از سفر آقایاین ادعا بکلی بی اساس است. ایشان در دیدار با من ھرگز این مسئله را مطرح نکردند. این ادعا که 
گیو به ایران اطالع داشته اند، نیز بی اساس است. آقای درودیان از شخصیت ھای برجسته سپاه پاسداران ھستند 
و منظورشان این نیست که شخصاٌ اطالع پیدا کرده بودند. بلکه البد منظور این است که سپاه پاسداران مطلع بوده و 

ه حقایق رویدادھا ی تاریخی و تذکری به ایشان یادآور می به ایشان ھم خبر داده است. برای اطالع عالقه مندان ب
به برگشتم،، که بعد از پایان یافتن درمان بیماری سرطانم از سفر به آمریکا ١٣٨١در اردیبھشت سال شوم که 

افق دادگاه انقالب احضار شدم. در حالی که وزارت اطالعات در آن زمان با بازداشت رھبران و فعاالن نھضت آزادی مو
اعالم کرده بود که نھضت آزادی را برانداز نمی داند، ماموریت و مسئولیت بازداشت و سپاه پاسداراننبود و صریحاً

محاکمه را پذیرفته بود. درھنگام وارد شدن به فرودگاه ، فرمانده سپاه با این ادعا که حکم بازداشتم را دارد، می 
جانب وزارت اطالعات و شورای عالی امنیت ملی آمده بودند مانع خواست مرا بازداشت کند. اما دو نفرکه از

۵٢بازداشتم شدند. چند روز بعد، دادگاه انقالب مرا احضارکرد و ادعانامه ای بلند باالیی علیه من صادرکرد و سپس در
بازجو درباره جلسه بازجویی شدم. آقای بازجو با نام مستعار حسینی، بنا بر اقرارخودش، سپاھی بود. در حالی که

اوراقی که از منزل ما در غیاب من و ھمسرم برده بودند( ازجمله مکاتبات میان شھید چمران و من، در سال ھای قبل 
چیزی در از انقالب، با نام ھای مستعار کمال و جمال) و جزیی ترین مطالب بازجویی کرد، در ھیچ یک از جلسات 

د. آیا پذیرفتنی است که نھادھای امنیتی سپاه ازآن دیدار آگاه بوده ولی آن را مورد دیدار گیو با مھندس بازرگان نپرسی
جلسه بازجویی را، که در ھمان زمان در ھر جلسه ۵٢در بازجویی ھا مطرح نکرده باشند؟ متن کامل مطالب 

ی اطالع مردم برامی فرستم تا سایت (تاریخ) ایرانی آن ھا را بازجویی می نوشته ام، به پیوست این یادداشت
شریف جستجوگرحقیقت منتشر کند.

” آقای درودیان آورده اند-٣ متفاوت است، در عین :  توضیحات جدید شما با آنچه به اینجانب گفتید کامالً
، با ۵٨حال، ناظر بر این معنا است که شما قبل از مالقات با رئیس ایستگاه سیا در ایران در آبان سال 

احتمال حمله عراق به ایران آگاه بودید. با این توضیح چرا این موضوع را تاکنون اطالعاتی که داشتید، از
ھای نھضت آزادی بیان نکردید تا افکار عمومی مطلع شود که عراق ھا و یا بیانیهوگودر ھیچ یک از گفت

”قبل از تصرف سفارت آمریکا، به دنبال حمله به ایران بود؟



استاد شھید ه کردم، در دیدارآقای دروریان با من در دفتر نھضت آزادی ایران در خیابان ھمان طور که در باال اشاراوالً
مطھری، موضوع دیدار آقای گیو با شادروان مھندس بازرگان، در حضور اینجانب و آقای مھندس امیر انتظام، ھرگز 

ن نبود. البته شاید قبل از انقالب بوده سیا در ایراآقای گیو، برخالف گفته ایشان ، رئیس ایستگاهثانیاً،مطرح نشد.
است. اما آقای درودیان در جای جای این یادداشت به گونه ای سخن گفته اند که گویا این فرددرزمان دیدارموردبحث 

فرد یادشده با چنین سمتی در ایران بوده رئیس ایستگاه سیا در ایران بوده است. بھتر بودکه ایشان تاریخی را که
دیدارمورد اشاره، برخالف آنچه در چند نوبت در نامه شان تکرار ثالثاًتند تا گمان القای شبه پیش نیاید.است می گف

مھندس بلکه با آقای مھندس بازرگان، نخست وزیر دولت موقت، بود. شادروان کرده اند،با من انجام نیافته بود، 
عاتی ایران بعد از انقالب از بین رفته اند، ما از روس ھا ، چون دستگاه ھای اطال“بازرگان ھم به کرا ت گفته بودند که 

که می گویند دولت آمریکا علیه جمھوری اسالمی توطئه می کند بخواھیم اطالعات خود را در این موارد به دولت 
قه، ایران بدھند و چون دولت آمریکا مدعی است که روس ھا و ایادی آن ھا در ایران و متحدین نظامی آن ھا در منط

با این نگرش، ھنگامی که مقامات ” علیه جمھوری اسالمی فعالیت می کنند، اطالعات خود را به دولت ایران بدھند.
آمریکا در استکھلم به آقای امیر انتظام اطالع دادند که مدارکی دال بر تدارک حمله عراق به ایران دارندوآقای مھندس 

و کسب تکلیف کردند، آقای مھندس بازرگان موافقت شان به ایشان اعالم امیر انتظام موضوع را به تھران خبر دادند 
ھمان طور که بارھا گفته و نوشته ایم، ما در تحلیل واکنش ھای احتمالی رابعاًکردند و آقای گیو از اروپا به ایران آمد.

آمریکا، انگلیس و اسرائیل) پیش بینی کرده ب ودیم که ممکن است عراق قدرت ھای شکست خورده از انقالب( عمدتاً
به ایران حمله کند. اما، در عین حال، باور داشتیم که این حمله با استفاده از روش ھای دیپلماتیک قابل پیش گیری 

آقای درودیان سپاھی ھستند و چه بسا ھمانند بسیاری از رزمندگان عزیزدر جبھه با شجاعت جنگیده می باشد. 
دانش یا تجربهاند،  دیپلماسی ندارند. یکی از اصول جاری در سپھرمناسبا ت وروابط قدرت این است که اما لزوماً

داشتن قدرت ھمیشه و در ھمه جا به معنای امکان استفاده ازآن نیست. بنا براین اطالع داشتن از برنامه ھای عراق 
به سطح افکار عمومی بال فاصلهبرای حمله احتمالی به ایران دلیلی بر این نمی شود که این گونه اطالعات 

کشیده شود. این اطالعات در ھمان زمان به رھبر فقید انقالب و شورای انقالب منتقل می شده است. جناب آقای 
دعایی سفیروقت جمھوری اسالمی ایران در بغداد، در چند نوبت ھم با رھبر فقید انقالب و ھم با شورای انقالب 

ای افکار ور خارجه نیز، در ھر مورد که مناسب می دید، با انتشاربیانیه وزارت امدیدارکرده و گزارش داده اند. 
، در فصل روابط دیپلماتیک، بخش ” در وزارت امور خارجه“عمومی را در جریان قرار می داد. در جلد پنجم خاطراتم، 

نشان دردولت موقت فارغ اما، آقای مھندس بازرگان و ھمکا راروابط با عراق، تمام این اسناد و اطالعات آمده است. 
مطرح نمی مسئوالن نھضت آزادی در آن دورهلذااین مسائل بااز وابستگی حزبی قبول مسئولیت کرده بودند. 

شد.

مورد استناد من در باره پرداخت غرامت جنگ پرسیده بودند. نامه خود در باره در باره منابع٢آقای درودیان در بند -۴
تلفنی که داده بودند به ایشان داده شد، اما حاال مدعی ھستند که زمان از طریق شماره این مستندات در ھمان

مربوط به به ھر حال، مستندات نداده ام ؛ شاید فراموش کرده اند یا پذیرفتن آن به سودشان نیست! آن ھا را 
پیشنھاد پرداخت غرامت جنگ به ایران پس از فتح خرمشھر به شرح زیرند:

اسفند ١۵در ) ٣٩۶، ص ١٣٨۶دفتر نشر معارف انقالب ، چاپ نھم -ھاشمی در خاطرات شان ( عبور از بحرانآقای-
ظھر و عصر مالقات ھایی داشتم. ناخدا افضلی آمد و راجع به مین گذاری ومین روبی توضیحاتی ” می نویسند:١٣۶٠

منطقه مایلند شصت میلیارد دالر خسارت جنگ را داد. اطالع داد که وابسته نظامی ایتالیا گفته کشورھای نفت خیز 
آقای ھاشمی ھیچ …..” از طرف صدام به ایران بدھندو ایران از شرط سوم که کیفر صدام است منصرف شود

توضیحی در مورد رد یا قبول این پیشنھاد نداده اند.

شھر موضوع غرامت دریکی از جلسات خصوصی دوره اول مجلس شورای اسالمی ھنگامی که پس از فتح خرم-
میلیارد دالررا پیشنھاد داده اند. اما بعضی از کسانی که در مراکز ۶٠مطرح شد، گزارش داده شد که اعراب پرداخت

میلیارد دالر بدھند. برخی از نمایندگان گفتند که اگر اصل ٩٠تصمیم سازی بودند، اظھارداشتند که گفته ایم خیر باید 
رید بر سر میزان غرامت مذاکره کنید.آتش بس و مذاکره را می پذی

ماحصل کالم این بود که ” از آقای مھندس عزت هللا سحابی نقل می کنند:) ١۴۶شان ( ص آقای درودیان در کتاب -
٧۵داخلی آن روزھا آمد که حاضرند کشور ھای عربی حاضر به پرداخت خسارت شدندو در نشریات خارجی و

…”دو کشور بدھند، که به نسبت دوبه یک به نفع ایران تقسیم شودمیلیارد دالربرای بازسازی به

در پاسخ به پرسشی در باره خاته جنگ پس از ) ٣٢٢مرحوم آیت هللا العظمی آقای منتظری در خاطرات خود ( ص -
من ھمان وقت پیغام دادم که ھرکاری می خواھید بکنیدحاالوقتش است و حمله کردن به” …فتح خرمشھر گفته اند



عراق درست نیست، آن روز حسابی برای غرامت به کشور ما پول می دادند و منت ما راھم می کشیدند و شرایط 
متن کامل ”(آماده بود، ولی آقایان فکر می کردندکه االن می رویم عراق را می گیریم و صدام را نابود می کنیم..

)١٣٧٩دیماه - ناشران ایرانی در اروپااتحاد -خاطرات آیت هللا حسینعلی منتظری به ھمراه پیوست ھا

براین نظر بودند( اعراب) که اوال مبلغ مورد ”توجیه رد پیشنھاد کشور ھای عربی می نویسند:آقای دردیان در 
پرداخت به نحوی نباشد که در ایران در مرحله بازسازی به یک موقعیت جدیدی دست یابدو کشور را ھم چنان بابار 

ثانیا بازسازی عراق به عنوان قدرت سنگین ھزینه ھای جنگ ، نظام و انقالب در گیر ساخته و ضعیف نگاه د ارد و 
متعادل کننده ایران مورد توجه قرار گیرد. به ھمین دلیل کشور ھای شورای ھمکاری بر تشکیل یک صندوق مشترک 

”تاکید داشتند که پول آن را کشور ھای مختلف تامین می کردندو به نسبت میان ایران و عراق تقسیم می شد.

د که توجیھاتی که در مورد نظر اعراب در باره بازسازی ایران ذکر کرده اند بر اساس کدامآقای درودیان توضیح نداده ان
شاھد یا قرینه استوار است.

”به گفتگویی که داشته اند اشاره کرده، می نویسند:آقای درودیان در ھمین یادداشت

اله غرامت محدود کنیم، اگر ما در سپس گفتم با فرض اینکه ھمه اختالفات را برای پایان دادن به جنگ به مس” 
دادیم و سپس برای بازسازی تر بودیم، بدون حل سایر مسائل به اتمام جنگ تن میزمانی که نسبت به عراق بر

ھا را برای دریافت اقساط جدید بدھیم، رفتیم تا گزارش ھزینهمناطق جنگی، چند وقت یکبار به کشورھای عربی می
تر بودیم، چرا جنگ را اینگونه تمام کردیم و گفتید که وقتی ما در برابر عراق بری نمیشما به عنوان یک حزب سیاس

”بریم؟ شما در پاسخ فقط سکوت کردید.حاال کاسه گدایی پیش کشورھای عربی می

ت اوال، نه فقط سکوت نمی کردیم ، بلکه حتما اعتراض می کردیم. ثانیا پذیرفتن اصل دریافت غرامت به این معنا نیس
که در باره چگونگی در یافت غرامت نظر اعراب را می پذیرفتید. پذیرفتن اصل دریافت غرامت به یک معنا مثل پذیرفتن 
آتش بس در جنگ است. آتش بس به معنای صلح نیست. بلکه مقدمه ای است برای مذاکره به منظور رسیدن به 

توافق برسرشرایط پایان دادن جنگ.

و چندین جلد کتاب ه تحقیقات مفصلی در باره اختالفات ایران و عراق و جنگ انجام دادهآقای دکترپارسا دوست، ک
نوشه اند، عالوه بر استناد به روایت آقای ھاشمی از پیشنھاد پرداخت غرامت، نوشته اند که در کنفرانس فاس ، 

–ش بس در مراسم حج مراکش، سران کشور ھای عربی برای جلب موافقت دولت جمھوری اسالمی به برقراری آت
ضمن تاکید بر عقب نشینی کامل نیروھای عراقی، پیشنھاد پرداخت غرامت به –که در سپتامبر ھمان سال بود 

میلیارد دالر، ١٠٠به نقل از یک منبع خارجی، این پیشنھاد را بالغ بر ایران را مطرح کردند. آقای دکتر پارسا دوست، 
شود، ذکر کرده اند. ( پارسا دوست، دکتر منوچھر: ما و ی به ایران پرداختاز طریق صندوق بازسازی اسالمکه

، شرکت انتشار ” پیامد ھا، پایان جنگ و روی دادھای پس ازآن–تجاوز عراق - از گذشته دور تا به امروز-عراق
)۶٠٩ص ١٣٨۵

، ١٣٨۴فروردین ١٢بازتاب، در آقای دکتر والیتی، وزیر امورخارجه وقت، در مصاحبه ای با سایت خبری تحلیلی -
بر ادامه … آقای ھاشمی رفسنجانی، که موثرترین مقام سیاسی وقت به شمار می رفتند” ضمن تصریح بر این که

اظھار …” جنگ اصراری نداشته و فرماندھان که تحت تاثیر شعارھای انقالب بودند به ادامه جنگ اصرار داشتند 
انی آغاز شد که شامل برخی از کشور ھا برای پایان جنگ بود. در این ابتکار پس از فتح خرمشھرجری” داشته اند که

آقای والیتی در رد این ”. ھا برای اولین بار، مسئله غرامت و عقب نشینی تا مرز ھا که خواسته ما بود، مطرح شد
بحث نمی شویم، چراکه پیشنھاد ھا و قبول صلح توجیھاتی دارند که بسیار بحث برانگیزاست. اما در اینجا وارد آن 

اولین ” موضوع مورد بحث در این یادداشت پیشنھاد پرداخت غرامت به ایران است. ایشان در ادامه می گویند: 
پیشنھاد مشخص به ما در باره آتش بس و دریافت غرامت از طرف حبیب شطی دبیرکل وقت کنفرانس اسالمی داده 

مراکش)گرد ھم آمده بودند.شھریور در فاس(١۵شد. سران کشور ھای عرب در 

-محمد درودیان-پرسش ھای اساسی جنگ-شان( نقد و بررسی جنگ ایران و عراقآقای درودیان در کتاب 
حبیب ” به نقل از آقای دکتر والیتی آورده اند:) ٢١٠ص١٣٨٠موسسه مطالعات سیاسی و فرھنگی، اندشه ناب، 
رقمی را ایشان گفت و ماھم یک رقمی را مطرح کردیم. قرار شطی دبیر کنفرانس اسالمی برای مذاکره آمد. یک 

شد ایشان جواب بیاورند. دیگر خبری نشد. نفر دوم معاون وزیر خارجه ھند بود که تالش زیادی کرد و با ایشان ھم 
انیم بدون این که رقم پیشنھادی اعراب و رقم مورد مطالبه ایران را بد” روی رقم بحث کردیم ولی رفت و خبری نشد..



نمی توانم در باره علت یا علل خبر ندادن حبیب شطی یا معاون وزارت خارجه ھند اظھار نظری کرد. خوشبختانه آقای 
دکتر والیتی در مصاحبه خود با سایت بازتاب این ارقام را ذکر کرده اند:

ل داریم، اما رقم پیشنھادی حبیب شطی ده میلیارد دالر بود. که در مقابل ما گفتیم اصل بحث را قبو“
این رقم موردپذیرش ما نیست و باید در باره مبلغ آن مذاکره کنیم. در ھمین دوره آقای بندری، معاون 
وزیر خارجه ھند، ھم مذاکرات مشابھی به عنوان میانجی برای تعیین غرامت داشت و غرامت مورد 

”مذاکره با وی حدود سی تا پنجاه میلیارد دالربود.

پس از بحث در باره میزان اعتبار پیشنھاد ھای این دو تن، می نویسد:آقای دکتر والیتی

آقای ابوفرح کارشناس سومالیایی سازمان ملل خسارت ایران در جنگ را صد میلیارد دالر برآورد کرده ” 
بود. ھرچند جمھوری اسالمی معتقد است این رقم نیز واقعی نیست و خسارت ایران در جنگ بالغ بر 

بعد از پایان جنگ آقای ھاشمی ھم در یکی از مصاحبه ھای خود خسارت ایران را در ”. د دالر استھزار میلیار
ھمین رقم ذکر کرده اند.جنگ 

برآورد آقای ابو فرح یا ادعای ایران صورت گرفته است و روشن نیست که اوال١٣٨۴ًدر سال دکتر والیتی مصاحبه
سال جنگ. ثانیابرآورد ایران بر ٨تا فتح خرمشھر است یا کل خسارت دراز خسارت جنگ مربوط به دوسال اول جنگ 

چه اساسی بوده است.

براساس سخنان این مسئوالن، به جد می توان گفت که پرداخت خسارت به ایران مطرح بوده است، اما چون 
مذاکره و توافق بر آتش بس و فرماندھان سپاه تحت تاثیر فضای انقالب قرارگرفته بودند راه ادامه جنگ را در برابر 

دریافت خسارت انتخاب کردند.

دریادداشت شان نوشته اند:آقای درودیان-۵

در مالقات با شما، پرسش من و درخواست سند، درباره مواضع نھضت آزادی بود. چنانچه در ادامه ” 
گیری کشور مدھد نھضت آزادی ھمزمان با تصمیبحث، از شما سئوال کردم اسنادی را که نشان می

ھمان سال، مواضع خود را مبنی بر تیرماه٢٢تا ۶١برای اتمام جنگ، در حد فاصل سوم خرداد سال 
ھای ضرورت اتمام جنگ بیان کرده، به من بدھید تا در تحقیقاتم استفاده کنم، شما چند کپی از نامه

…”نوشته مرحوم مھندس بازرگان به امام را به اینجانب دادیددست

نھضت آزادی با ادامه جنگ پس از فتح خرمشھر موافق نبود. امام ھم موافق نبودند. اما پس از آن که با اصرار –اوالً
فرماندھان سپاه ادامه جنگ را پذیرفتند، نھضت آزادی ابراز مخالفت علنی با ادامه جنگ را به مصلحت نمی دانست. 

اعتراض و نطرش را منعکس می انقالب و شورای عالی دفاعبنابر این، با ارسال نامه ھای محرمانه به رھبر فقید
داده شد. چرا ایشان ساخت. پس ازجلب موافقت شورای مرکزی نھضت آزادی ، کپی این نامه ھا به آقای درودیان 

این نامه ھارا منتشر نمی کنند؟ انتشار این نامه ھا به وسیله نھضت آزادی میسر نیست. زیرا، به علت فشارھای 
نمی تواند تشکیل جلسه دھد. اما آقای درودیان می توتنند آن ھا را منتشر رت اطالعات شورای مرکزی نھضت وزا

کنند.

پرسش اساسی این نیست که چرا نھضت آزادی ابراز مخالفت علنی با ادامه جنگ نکرده است، بلکه این -ثانیا
خسارت از جانب اعراب و ادامه پرداختپیشنھاداست که چرا جنگ پس از فتح خرمشھر ادامه پیدا کرد؟ و با رد 

دادن جنگ به کدام یک از اھداف مورد نظررسیدید؟ آیا ایران از نظر اقتصادی و سیاسی در وضعیت بھتری قرار گرفت؟

با استفاده از فرصت تغییر در شرایط …نھضت ” آقای درودیان در ادامه حمالت شان به نھضت آزادی ایران نوشته اند:
برای ” انگاری در برابر اقدامات عراق، بیانیه جدیدی صادر کرد.، مبنی بر سھلرفع اتھام از دولت موقتگ، برایجن

به موجب حکم نخست وزیری آقای مھندس بازرگان، دولت موقت، دولت نھضت آزادی  آقای درودیان متاسفم. اوالً
متھم ” سھل انگاری در برابر اقدامات عراق” قت را به نبود. ثانیا کدام مقام ذی صالحیتی از مسئوالن نظام دولت مو

کرده است؟

متأسفانه بخشی از آنچه را که میان ما گذشته بود را در ” آقای درودیان در پایان یادداشت شان آورده اند:-۶
ح واقعیات وگوی اخیر با سایت تاریخ ایرانی، وارونه کردید و در نتیجه صحت اعتبار نظرات جنابعالی برای توضیگفت

”تاریخی، در نزد اینجانب از میان رفت.



با من یک ماموریت سازمانی بوده است . در این یادداشت با صراحت گفته اند که دیدار و گفتگویشان ایشان-اوال
ھیه در پایان گفتگو ھا متن تعلی القاعده باید گزارشی از این دیدارو گفتگو به مسئوالن مافوق خود داده باشند. اما 

شده به من ارائه نشد. تا آنجا که به خاطر دارم، متن گفتگوھا ضبط نشد. در نقل و انتقال ھرارتباط کالمی احتمال 
فھم نادرست از موضوعات مطروحه وجود دارد. من، برخالف آقای درودیان ، نمی خواھم ایشان را به تحریف گفتگو 

انی که ایشان به آن تعلق دارند، متھم کنم.ھا، تحت تاثیر داوری ھای نادرست و گناه آلود سازم

خودش را ھر رویدادی، بویژه در مسئله ای به گسترد گی جنگ، ابعاد متعدد دارد. ھر یک از کنشگران برداشت -ثانیا
این کار از این رویداد بیان می کند. اما گزارش ھیچیک از راویان، گزارش کل رویداد نیست. راویان مورخ نیستند.

ن است که با جمع آوری ھمه روایت ھا و نقد و بررسی آنھا یک تصویر کم و بیش واقع بینانه از کل رویداد ارائه مورخا
مردم ھمه گفتار ھا را می شنوند و می خوانند و کنند. عالوه براین، در عصر انقالب الکترونیک و انفجار اطالعات،

قضاوت می کنند.

بی وقفه و مالحظه ھر نوع اتھامی را علیه ما زده است و می زند.ایشان وابسته به سازمانی ھستند که 

اینکه اعتبار نظرات من در نزد ایشان مخدوش شده است تاثیری درصورت مسئله ندارد.

آیه شریفه زیرفرا می خوانم در پایان، ایشان و فرماندھان سازمانشان را ،بر اساس دستور تواصی به حق به رعایت 
:

آمنوا کونوا قوامین  شھداء بالقسط و ال یجرمنکم شنئان قوم علی اال تعدلوا اعدلوا ھو یا ایھا الذین
)٨–اقرب للتقوی و اتقوا هللا ان هللا خبیر بما تعملون( مائده 

صدق هللا العلی العظیم . و آخر دعوینا ان الحمد  رب العالمین.

١٣٩٣دی ماه ٩دکترابراھیم یزدی، تھران

http://www.nedayeazadi.net/1393/10/12480


