
 پایٌذُ ایراى

 ٍ ًاهِ سِ اهضایی چگًَگی تشکیل ًْضت هقاٍهت هلی

ِ تِ ایي ٍ تْیِ  ًْضت هقاٍهت هلی ّای ضذ ٍ ًمیض ٍ گاُ کاهال تش خالف ٍالؼیت پیشاهَى تطکیل کِ سٍایت تا تَج

ام  ٍ ًَضتِ سّا دس هَسد ایي دٍ همَلِ گفتِ کِ تا تا ٍجَد آى، ّای اجتواػی هٌتطش ضذُ دس ضثکِ ًاهِ سِ اهضایی

سٍایت تاسیخ  ، ضشٍسی است کِست کِ سٍیذادّای تاسیخی تیاى ضَدداًن کِ اگش لشاس تش ایي ا الصم تِ تکشاس هی

 ٍ تِ دسستی تِ ًسل آیٌذُ هٌتمل ضَد.ّا  تاضذ  هٌغثك تا ٍالؼیت

 چگًَگی تشکیل ًْضت هقاٍهت هلی: الف( 

ِ هل 2338هشداد  82 کَدتای تؼذ اص  ِ جثْ ِ ت دس ّویي صهاى  .ًذّای خَد اداهِ داد تِ فؼالیت ایران یاحضاب ٍاتست

دس هٌضل  هضت ادامه دارد(ن)ّایی تا هضوَى  ، تشاکتتِ اتتکاس ضخصی خَد «رضا زًجاًیسیذ»اهلل  آیتکِ  تَد

تا  ٍ ... «حسیٌی حسیي شاُ»ٍ  «پَالدی»، «عثاس رادًیا»آلایاى دُ کشد ٍ اآهدس خیاتاى فشٌّگ ضخصی خَدش 

گزاضت  کوشش هی ضال ّا سا دس تشاکت اهلل زًجاًی آیتکشدًذ؛ سپس  استفادُ اص کاستي ایي تشاکت ّا سا تکثیش هی

تِ فکش افتاد کِ اص زًجاًی  پس اص هذتی آلای کشدًذ. ّا سا پخص هی سفتٌذ ٍ تشاکت ش هی ٍ آى افشاد ًیض تِ دًثال

از  «هحوذ ًخشة»دس ایي جلسِ  دس هٌضل ٍی ضشکت کٌٌذ. ای احضاب سیاسی دػَت کٌذ تا دس جلسًِوایٌذگاى 

، حزب ملت ایراناز « سلیواى عظیوااهیر»از حسب ایراى، « ًاصر خَرگاهی»حسب هردم ایراى، 

حسي  حاج»، «حسي قاسویِ حاج»، ٍ.... از هیاى  رٍزًاهِ ًگاراى «احوذ اًَاری»ٍ  «آتادی اتراّین کرین»

ًاصر ».. از جاهعِ اصٌاف ٍ تازرگاًاى، ٍ.« حسیٌی حسیي شاُ»، «یتختیاراحوذ تَاًگر»، «شوشیری

ٍ آقای  «الحفاظیصذر تِ تذسیج . حضَس داضتٌذ از ًیرٍی سَم «ٍفایی»ٍ هٌْذس   «عرب زادُ»از رٍحاًیَى  

ت دس سٍصّای تؼذ ًیض تِ دسخَاس گٌجذ. ّا دس ایي هختصش ًوی آى افشاد صیادی تِ ًْضت پیَستٌذ کِ رکش اساهی

تٌظین ضذ ٍ تا اکثشیت تِ  «عثذاهلل هعظوی»دکترتَسظ  ًْضت هقاٍهت هلیهثاًی حمَلی  اهلل زًجاًی تآی

ٍ  ضشکت کشدًذ ًْضت هقاٍهت هلیدس ساصهاى هخفی ٍ ًَتٌیاد  فعاالى جَاى جثِْ هلیتصَیة سسیذ. تؼذادی اص 

، اػضای کویتِ هشکضی سا اًتخاب کشدُ ٍ تاصاس ٍ داًطجَیاى داًطگاُ تْشاىًوایٌذگاى احضاب هلی ٍ ًوایٌذگاى 

ّای اجتواػی  گشٍُتا ٍجَد ّوکاسی تؼضی اص  سا تِ تصَیة سساًذًذ. ًْضت هقاٍهت هلیسپس ساختاس تطکیالتی 

گاًِ جثِْ هلی ایراى یعٌی احساب سیاسی چْارفشاد ٍاتستِ تِ ، تایذ تَجِ داضت کِ اکثش اًْضت هقاٍهت هلیتا 

ٍ تؼذادی ، جاهؼِ اصٌاف ٍ تاصسگاًاى حسب هردم ایراى ٍ ًیرٍی سَم( ،ایرانحزب ملت  حسب ایراى،)

هٌْذس سا ضکل دادًذ. گفتٌی است کِ  ًْضت هقاٍهت هلی ،تَدًذ کِ دس ایي تشِّ «هصذق»دکتر اص ّوکاساى 

ذس هٌْپیَستٌذ.  ًْضت هقاٍهت هلیتمشیثا سِ هاُ تؼذ تِ ّستِ هشکضی  «یذاهلل سحاتی»ٍ دکتر  «تازرگاى»

َى اص دٍلت کَدتا کٌاسُ یّکشد ٍ پس اص کَدتا کِ هلّ کطی آب تْشاى کاس هی لَلِ لثل اص کَدتا دس ساصهاى تازرگاى

سٍم ٍ تِ  ًوی هي کٌاس ،تا توام ًطَد، الوٌفؼِ است ٍ هشتَط تِ هشدم است ایي یک کاس ػامکِ گشفتٌذ، ایطاى گفت 

هٌْذس الثتِ تایذ تَجِ داضت کِ دٍستاى  پیَست. یًْضت هقاٍهت هلّویي دلیل سِ هاُ تؼذ اص کَدتا تِ 



سا دس  اّذاف خَد ًْضت هقاٍهت هلی ّوکاسی داضتٌذ. ًْضت هقاٍهت هلیاص اتتذا ٍ دس توام هذت تا  تازرگاى

 ای تِ ایي ضشح اػالم کشد: لالة اػالهیِ

 اداهِ ًْضت هلی ٍ اعادُ حیثیت استقالل ایراى ٍ ترقراری حکَهت هلی. -1

 ّرگًَِ استعوار خارجی.هثارزُ تا  -2

 هثارزُ علیِ حکَهتْای دست ًشاًذُ خارجی.-3

کٌٌذگاى  ی ضشکت ذ ّوِ، هَسد تاییگشفتِ ضذُ تَد دکتر هصذق سّثشیِ چَى ایي هَاسد اص اّذاف جثِْ هلی ت

ًْضت هقاٍهت ًیض اسگاى  )راُ هصذق(سٍصًاهِ  ایي سِ اصل دس سغح ٍسیؼی تکثیش ٍ هٌتطش ضذ. ٍ لشاس گشفت

 ضذ. اص تجاس خَضٌام هٌتطش هی «تختیاریاحوذ تَاًگر» آلای ٍلیتتَد کِ تا هسَ هلی

 :در هَرد ًاهِ سِ اهضاییب(      

داریَش »، «تازرگاى»هٌْذس  ،«تختیار»، دکتر «سٌجاتی»دکتر   دس یکی اص سٍصّایی کِ آلایاى 2331 سال دس 

هغشح ضذ کِ کاسی تایذ اًجام  َضَعایي ه ،سفتِ تَدًذ اهلل زًجاًی آیتحضَس  تٍِ....  «سحاتی»، دکتر «فرٍّر

 کشد کطَس سا تْذیذ هی سیاسی ًظش اص کِ خغشاتی ٍ ّا ًاسسایی تِ آى دس ٍ ای تْیِ ضَد ضَد؛ پیطٌْاد ضذ ًاهِ

 ٍ ضذ تْیِ ،تَد ضذُ اضاسُ ّا ًاسسایی تِ آى دس کِ هغالثی ،جذاگاًِ عَسِ ت ،ضذُ رکش آلایاى عشف اص. ضَد اضاسُ

 ًاهِ یک ٍ تلفیك «ًسیِ حسي» آلای تَسظ ،تَد ضذُ لحاػ آى دس ّوِ ًظش کِ  آلایاى ایي هغالة توام ًْایت دس

 دکتش. گشفت لشاس ّوِ تاییذ هَسد ًاهِ هتي ،ضذ تشگضاس «سٌجاتی» دکتش ایآل هٌضل دس کِ ای جلسِ دس سپس. ضذ

 ضاُ تِ خغاب ًاهِ ٍ پزیشفتٌذ ًیض سایشیي کِ ضَد ًَضتِ ضاُ تِ خغاب ًاهِ ایي کِ کشدًذ پیطٌْاد «سحاتی»

اها  داضتٌذ ضاى دٍستاى اص صیادی تؼذاد اهضای تِ اػتماد «تازرگاى» هٌْذس آلای ،ًاهِ اهضای تشای. ضذ ًْایی

 تؼذاد تایذ تاضذ هی ضاُ تِ خغاب ًاهِ ایي کِ جا آى اص داضتٌذ اػتماد «سٌجاتی» ٍ «فرٍّر» ،«تختیار» آلایاى

 هؼَق هاُ یک اص تیص ًاهِ ایي ًتیجِ دس ٍ  ًکشد هَافمت تازرگاىهٌْذس  هَسد ایي دس کِ تاضذ هحذٍد اهضاّا

 اػتماد تازرگاى آلای کِ گفت فرٍّر آلای .ضذ لضیِ جَیای ٍ خَاست سا فرٍّر آلای ،زًجاًی آلای سٍصی. هاًذ

 ایطاى تِ دیگش تاس یک ضوا کِ گفت زًجاًی آلای. کٌذ ًوی هَافمت هحذٍد اهضاّای تا ٍ داسد صیادی اهضاّای تِ

 ّن تاص تازرگاى آلای اها ،کشد هغشح سا هسالِ ٍ کشد هاللات تازرگاى هٌْذس تا فرٍّر آلای ایيتشتٌا. کٌیذ هشاجؼِ

 ٍ کٌیذ اهضا خَدتاى  تشٍیذ کِ گفت زًجاًی اهلل آیت ًتیجِ دس. کشد خَدداسی ًاهِ اهضای اص ٍ ًکشد هَافمت

 هعرٍف اهضایی سِ ی ًاهِ تِ ٍ گردیذ هٌتشر 1331 خرداد 23 تاریخ در ًاهِ ایي ًْایت در. کٌیذ هٌتطش

 ایشاًطْش خیاتاى اتتذای فشدٍسی، هیذاى دس خاًِ تلگشاف تِ فرٍّر آلای تا ّوشاُ ًاهِ، اهضای اص پس .گردیذ

 اثش تسیاس ٍ  ضذ تَصیغ ضْش دس ٍ تکثیش ،تَد سشگطادُ ًاهِ چَى ٍ کشدین هخاتشُ تلگشافی دستاس تِ سا ًاهِ ٍ سفتین

 تؼضی دس کِ ایي دلیل تِ اها ام کشدُ تیاى تاسّا سا هغالة ایي ضذ گفتِ لثال کِ عَس ّواى. داضت جاهؼِ دس هثثت

 .دّن تَضیح هَسد ایي دس دٍتاسُ کِ ضذم ًاگضیش ،ضذُ لیذ اضتثاُ تِ ًکاتی ّا سساًِ ٍ ّا سایت ٍب

 سیف خسرٍ                                                                                           


