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  قسمت پنجم-گزارش خبرنگاران فارس

  تالش حزب مشارآت براي تغيير ماهيت نظام و مالقات جاسوس انگليسي با اصالح طلبان

ون دادستان عمومي و انقالب تهران در ادامه به نقش برخي از احزاب و فعاالن سياسي براي معا: خبرگزاري فارس

زمينه سازي آودتاي مخملي در ايران پرداخت و از تالش حزب مشارآت براي تغيير ماهيت نظام و مالقات جاسوس 

  . انگليسي با اصالح طلبان پرده برداشت

الرضا محبتي معاون دادستان عمومي و  قرائت شده از سوي عبدبه گزارش خبرگزاري فارس، متن آيفر خواست 

  : العموم به شرح ذيل است انقالب تهران به نمايندگي از مدعي

  

  مروري مجدد بر نقش برخي از احزاب و فعاالن سياسي در زمينه سازي براي آودتاي مخملي در ايران 

  رياست محترم دادگاه 

مي توان نقش برخي از احزاب مانند مشارآت، سازمان مجاهدين و آارگزاران را با توجه به آنچه آه تاآنون گفته شد 

  . در زمينه سازي و اجراء آودتاي مخملي در ايران در محضر دادگاه در محورهاي ذيل تبيين نمود

 و  بررسي عملكرد چند ساله احزاب فوق اعم از اعالم مواضع در مسائل مختلف ملي و فراملي از طريق بيانيه ها-1

  . سخنراني اعضاء آه عموما با سياه نمايي و تشويش اذهان عمومي همراه بوده است

   اخذ تصميمات محرمانه براي براندازي نظام در جلسات حزبي و محفلي -2

  .  ارتباط مستمر و معنادار با بنيادها و موسسات آه در زمينه آودتاي مخملي فعاليت دارند-3

 ها، گسترش و شبكه سازي آنها با هدف به آارگيري در NGOدر راه اندازي  جلب حمايت هاي مالي خارجي -4

  آودتاي مخملي به عنوان لشگر پياده نظام 

   تالش براي تحقق حاآميت دوگانه و چند صدايي در آشور با هدف ايجاد شكاف بين نخبگان و جامعه -5

   مخملي و تغيير ساختار نظام  طراحي براي بهره برداري از بستر انتخابات در جهت تحقق آودتاي-6

  . در اينجا به برخي از اسناد به دست آمده در مورد فعاليت هاي پنهاني احزاب و فعاالن سياسي مذآور اشاره مي گردد

 تهيه 1387 تشكيالتي خود آه براي دوره پنج ساله در پاييز - حزب مشارآت در سند تعامالت راهبردي سياسي-1

هر چند آه نويسندگان اين سند . دارد د براي تغيير ماهوي نظام مقدس جمهوري اسالمي برمينموده پرده از منويات خو

سعي نموده اند نيت واقعي خود آه حاآميت سكوالريسم در آشور است را در لفافه اصطالحاتي مانند مردمساالري و 

 اين سند آمده 4 بند 8 جمله در صفحه دموآراسي بپوشانند اما در بخش هايي نتوانسته اند واقعيت خويش را بپوشانند از

بخش مردمساالر حاآميت بتواند از بحرانهايي آه آل سيستم سياسي را تهديد مي آند به نفع تثبيت مردمساالري : "است

  . " و چانه زني بيشتر استفاده نمايد

  آيا اين جمله نامي جز خيانت دارد؟ 

 مشارآت، نظام جمهوري اسالمي را نظامي اسبتدادي و البته سراسر محتواي سند فوق حاآي ازآن است آه حزب

غيرمردمساالر مي داند و با اين فرضيه قصد تغيير ماهوي آن را دارد و براي تحقق خواست خود برنامه ريزي نموده 



  . است و استفاده از عبارات آزادسازي اقتصادي و آزادسازي سياسي دقيقا با همين نگاه صورت گرفته است

در مرحله نخست : " آمده است6ح توجه دادگاه محترم را به بخشي از اين سند جلب مي آنم، در صفحه با اين توضي

حضور در نهادهاي رياست جمهوري، مجلس شوراي اسالمي و شوراهاي شهر و روستا و در مرحله بعد مجلس 

  . " خبرگان نهادهاي مناسب تري براي حضور طرفداران مردمساالري مي باشند

ه آنندگان اين سند آه به امضاء دبيرآل و مهر حزب نيز ُمنّقش است بالفاصله در سطر بعد پا را فراتر نهاده و البته تهي

 -1نكه مستند به اي. اين تغيير را به آل نظام قابل تسري مي داند و اين يعني تغيير ماهوي نظام به نظامي سكوالريسم

گريزي "آقاي خاتمي در دوره رياست جمهوري خود در يكي از جلسات شوراي عالي انقالب فرهنگي تصريح مي آند 

و اين تفكر متأثر از تصميم سازي شبه علمي دفتر مطالعات استراتژيك نهاد رياست جمهوري به " از سكوالريسم نيست 

طي مقاالتي سفارشي در نشريه راهبرد اين استنتاج رياست آقاي تاجيك عضو شوراي مرآزي حزب مشارآت است 

در آينده نزديك احدي را ياراي مقاومت در برابر سكوالريسم "غيرعلمي را القاء و به رويت آقاي خاتمي مي رساند آه 

 نيز 81نيست و بايد خود به نحو شايسته به اين سرنوشت محتوم بشر تن دهيم و دعوت از هابرماس به ايران در سال 

اي محرمانه در منزل آقاي آديور آه با حضور افرادي مانند حجاريان و  ا همين هدف صورت مي پذيرد و در جلسهب

گيرد و  محمد مجتهد شبستري تشكيل گرديد به دقت روند سكوالريزاسيون در ايران مورد بحث و بررسي قرار مي

  . راهكارهاي جديد ارائه مي گردد

طلبان براي  ه آشور خود باز مي گردد آه در رايزني هاي خود از اراده اصالحآقاي يورِگن هابرماس در حالي ب

  . استقرار حكومت سكوالر در ايران مطمئن گرديده بود

 و مالقات با برخي از چهره هاي اصالح طلب نيز در همين رابطه 78همچنين سفر آقاي جان آين به ايران در سال 

  . ارزيابي مي گردد

  .  مي باشد6 نظريه پردازان آودتاي مخملي و عضو سرويس اطالعات خارجي انگليس ام آي آقاي جان آين يكي از

 در يكي از جلسات مشترك بين نمايندگان چند حزب اصالح طلب آه در پرونده سند آن موجود مي باشد در مورد -2

راحت بحث مي گردد و بررسي راه هاي جلب حمايت اتحاديه اروپا به نفع خود در رقابت هاي سياسي داخلي به ص

  . حمايت اتحاديه اروپا از متحصنين مجلس ششم نشان مي دهد آه در جلسه فوق گزينه مذآور به تصويب رسيده است

   پيشنهاد بهزاد نبوي مبني بر تشكيل جبهه ضد استبداد با حضور همه طيفهاي اپوزيسيون -3

هارات و بيانيه هاي احزاب مذآور و اعضاء آن نمايان  القاي غيردموآراتيك بودن نظام آه به صورت ترجيع بند اظ-4

  . مي باشد

 بنا بر اطالعات منابع موثق در يكي از جلسات سازمان مجاهدين انقالب اسالمي شاخه اصفهان در بين آليه اعضاء -5

يا نه و اين نظرسنجي مي گردد آه در صورت حمله آمريكا به ايران آيا رهبر جمهوري اسالمي را تسليم مهاجمين آنيم 

  . در حالي است آه هيچ يك از شاخه ها اقداماتي در اين سطح را جز با هماهنگي مرآزيت انجام نمي دهند

 در حزب مشارآت نيز اقدام مشابهي در شاخه اراك صورت مي پذيرد و يكي از مسئولين شاخه طي سخناني اظهار -6

  . ن مسئولين جمهوري اسالمي را اعدام خواهيم نمودمي دارد در صورت حمله آمريكا به ايران با دستان خودما

 اظهارات و مواضع ضد ديني اعضاء سازمان طي سالهاي گذشته آه اسناد آن موجود مي باشد به حدي رسيد آه -7

  . مرحوم آيت اهللا مشكيني رحمه اهللا عليه اين سازمان را نامشروع و باعث انحراف جوانان خواند

ر شكن و محوريت در جمع آوري امضاء براي نامه هاي سرگشاده به مسئولين نظام به  صدور بيانيه هاي ساختا-8



ويژه به رهبر معظم انقالب اسالمي آه در يكي ازاين نامه ها از معظم له مي خواهند مانند امام جام زهر رابراي 

  . مصلحت نظام بنوشند

جاهدين و حزب آارگزاران در سطح  و اما در حوادث اخير نقش محوري اعضاء حزب مشارآت، سازمان م-9

  . طراحي، سازماندهي و هدايت اغتشاشات و تجمعات غيرقانوني

 اصالحات آه دو قوه  اين نتيجه را به دست مي دهد آه احزاب مذآور همواره چه زماني آه در قدرت باشند مانند دوره

ي تا تغيير ماهوي نظام به نظامي سكوالر ادامه را در اختيار داشتند و چه زماني آه در قدرت نباشند، بر روند فتنه جوي

  . خواهند داد

  

 


