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  نام آقاي حسينيان شاقولي به
  

  عبداهللا شهبازي
  

  
  

هـاي   افشـاگري . هاي اخير با من قدرتمندتر از تصور پيشينم بود تقابل تبليغي هفته -١
هـايي بـه كـار گرفتـه      بردم و شگردها و شيوه من با مقابله كساني مواجه شد كه گمان نمي

، كه تـا ديـروز دوسـت، ولـي     صيشخبراي نمونه، . پنداشتم چه مي تر از آن شد غيراخالقي
دانستمش، در جمعي از فعالين جنبش دانشجويي در تهران حضور يافتـه، بـه    افراطي، مي

ناميده و دانشـجويان را از  » مشكوك«جا تاخته كه مرا  شدت از من بدگويي كرده و تا بدان
سـعيد  اين پيش از انتشار يادداشت من درباره حسينيان و . همراهي با من نهي كرده است

تكـوين اليگارشـي جديـد در    : زمين و انباشـت ثـروت  «امامي است و پس از انتشار رساله 
هـاي   يابم جز وابستگي به همان كانون از اينرو، براي عملكرد او توجيهي نمي. »ايران امروز

رغم هياهويي كه اين روزها براي  و به» انقالبي«غم چهره ر آنان؛ به» اوامر«مافيايي و اجراي 
  . جلب توجه همگان، يا براي سرگرم كردن دانشجويان، برانگيخته است

  
تـر از آن بـود كـه تصـور      پخش شايعه پناهندگي من به آمريكا يا انگليس گسـترده  -٢

. م كرده بودنـد حتي در اخبار راديويي فارس نيز پناهندگي من به انگليس را اعال. كردم مي
و تـر   هـاي اخيـر، تنهـا فـاش     در مـاه . اين در حالي است كه من سخني تازه نگفتـه بـودم  

هـاي يكـي دو    گويي بر بنياد نظري همان تحليل اين فاش. سخن گفتم از گذشتهآشكارتر 
و  ٥سـال اول، شـماره   ( زمانههايي كه در مصاحبه با مجله  دهه اخير من بود؛ همان تحليل

داننـد كـه    شناسـند مـي   كسـاني كـه مـرا مـي    . نيز بيان شده بود )١٣٨١اسفند  ، بهمن و٦
و  ١٣٧٦تـر از دو خـرداد    ها پـيش  از سال. هاست موضع من همين است و تغيير نكرده سال
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بنگريد بـه كارنامـه فكـري و سياسـي مـن پـس از       . (تا به امروز» گالسنوست ايراني«آغاز 
  ) ]١[: انقالب در اين آدرس

من در همان زمان كه شاپور بختيار به قتـل رسـيد قتـل او را، بـر اسـاس تحليـل، بـه        
سرويس اطالعاتي اسرائيل منتسب كردم؛ در زمان حادثـه ميكونـوس نيـز چنـين تحليلـي      

دانـم در مسـئله قتـل شـاپور بختيـار       شادم كه امروزه مي. هعرضه كردم، و در حوادث مشاب
نژاد آقـاي   و نيز در همان زمان كه دكتر احمدي. موضع رهبري انقالب نيز چنين بوده است

اي مؤثر و ماندگار نقش او  پورمحمدي را به عنوان نامزد وزارت كشور معرفي كرد، در مقاله
بنگريـد بـه   . (يستي بـه ايـران بيـان كـردم    صهيون -هاي انگليسي را در گشادن پاي كمپاني

امـروزه   ]٢[) ١٣٨٤مـرداد   ٣١، »مافياي نفت و گاز ايران چگونه شـكل گرفـت  «: يادداشت
صحت داوري من درباره ناكارآمدي پورمحمدي، در مقام وزير كشور، بـه اثبـات رسـيده و    

طغيـان  . هاي ديگر من در يادداشت فـوق نيـز بـه اثبـات خواهـد رسـيد       م تحليليقين دار
  . عليه من به اين دليل است» آقاي حسينيان و دوستانش«ناگهاني كينه 

  
ايـن جبهـه در داخـل و    . يافته عليه من گشـوده شـده   اي هماهنگ و سازمان جبهه -٣

ركز اسناد انقالب اسالمي از كارمند آقاي حسينيان در م. گويد خارج كشور واحد سخن مي
عليه من يكسان راسـت و   ]٢[» پديا ويكي«الهويه و احتماالً بهائي  تا ويراستاران مجهول ]١[

در روزهاي اخير، زندگينامه من . شود سخني واحد در دو قالب بيان مي. بافند دروغ بهم مي
انـد   را تغيير داده و به همان سبك و سياقي بازسازي كرده» پديا ويكي«در دانشنامه اينترنتي 

در » پـديا  ويكي«در  تنها با اين تفاوت كه من. كه در وبگاه مركز اسناد انقالب اسالمي آمده
سـازي   پرونـده «كارمندان دسـتگاه آقـاي حسـينيان    . ام نيز جاي گرفته» بهائي ستيزان«زمره 

مردي با سـابقه اعتقـادي و خـانوادگي نـه چنـدان      «مرا : اند عليه من را آغاز كرده» امنيتي
شـان كـردم و    پنهان شده در كسوت سپاهي را، كه افشـاي  مفسديناند و  خوانده» مشعشع

انـد و   ناميده» نام نظامي و مجاهدان راه خدا فرماندهان خوش«كم عزل آنان صادر شده، ح
و   ايـن كوتـه قامتـان، كـه پيشـينه      ]٣[. اند در نهايت نهادهاي امنيتي را عليه من برانگيخته

ان كـرده و در برابـر چشـم همگـان قـرار      شان را در تاريكي نهـ  فردي و خانوادگي  كارنامه
  . شوم» تراز«ايشان سنجيده و » شاقول«تر از آنم كه با  دانند من شناخته شده دهند، نمي نمي

مـورخ رسـمي جمهـوري    «بدينسان، كسي كه تا هم امروز از سـوي دشـمنان انقـالب    
يان و شـركا بـه   آقاي حسـين » شاقول«نام گرفته و به اين اتهام مورد حمله بوده، با » اسالمي

سـردار مرتضـي طاليـي فرمانـده     (بدل شده و در كنار گرداننده وبگاه فـردا  » ضد انقالب«
» هاي پنهان دست«و ) پيشين نيروي انتظامي تهران بزرگ و عضو كنوني شوراي شهر تهران
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ــهبازي   ــا ش ــرتبط ب ــدي (م ــاي داوود احم ــي آق ــي    يعن ــژه بازرس ــر وي ــيس دفت ــژاد، رئ ن
مـتهم  » جاسوسي براي سـيا «به ) گردانندگان جنبش دانشجويي جمهوري، و برخي رياست
و » مسـلمان «انقالبي و ضـد انقالبـي بـودن، و حتـي ميـزان      » شاقول«ظاهراً،  ]١[! گرديده

در سـطور بعـد ايـن    . بودن، نوع رابطه با آقاي حسينيان و دوسـتانش اسـت  » غيرمسلمان«
اهللا كاشـاني   را، كه با خودشيفتگي بيمارگونـه خـود را تـالي تلـو آيـت     » ميزان«و » شاقول«

  . داند، بهتر خواهيم شناخت مي
  
ارديبهشت، كه به دعوت بسيج دانشجويي دانشگاه  ١٧آقاي حسينيان در سخنراني  -٤

رداختـه  اميركبير برگزار شد، به يادداشت من و مطالبي كه درباره سعيد امامي گفته بـودم پ 
ام نگفته و  هايي كه مطرح كرده هاي مستند و پرسش ترين داده او سخني درباره عمده. است

دور از شأن فردي در كسوت روحانيت، مرا مورد هتاكي  هايي به عكس، با هياهو و توهين به
سخيف قرار داده و فراتر از آن به پدر شهيد و خاندان من نيز اهانت كرده است؛ خانـداني  

زمـين و  «بنگريد به كارنامه خاندان مـن در رسـاله   (فارس به خوشنامي شهره است كه در 
اهللا حـاج   آيـت و پدري كه عارف بزرگ معاصر، مرحوم ) ]١[ در اين آدرس» انباشت ثروت

اهللا  آيـت و در نامـه   ]٢[خوانـده   »محـب احمـد  «را در شـعرش  او  شيخ حسـنعلي نجابـت  
فـروردين   ٢٤، مـورخ  ٣٥٠دفتر اقامتگاه امـام خمينـي در قـم، شـماره     ( هاشم رسولي سيد

در سـطور بعـد ميـزان    . ياد شـده » جاهدشهيد م«از سوي امام راحل از او با عنوان ) ١٣٥٨
و نسبت مواضع ايشان با مواضع رهبري انقالب را » واليت«تقيد و تعلق آقاي حسينيان به 

  . خواهيم شناخت» اي هاي زنجيره قتل«در مسئله 
آقاي حسينيان، در مقابل مستندات و اطالعات ارائه شده از سـوي مـن، چنـين گفتـه     

    : است
، ناراحت نشدم و خوشحالم از ابقه خانوادگي كه داشتندبا آن سمن از شهبازي «
دهند؛ چون بنده احساس  مرا مورد فحاشي قرا مي هاي بدي مثل او انسانكه  اين
من به اين .. .شود كنم كه انسان تاثيرگذاري هستم كه چنين رفتاري با من مي مي

ا چرا ب  ...دهم كه تذكر مي] هاي تابناك و فردا گردانندگان وبگاه[دوستان 
نبايد بر رفتار  اي مثل شهبازي هاي ديوانه حرف ...كنند آبروي ديگران بازي مي

     ]١[ )١٣٨٧ارديبهشت  ١٨شبكه خبر دانشجو، چهارشنبه (» .آنها تاثير بگذارد
هـاي   ن درباره حسينيان در وبگاهاين در حالي است كه نحوه انعكاس خبر يادداشت م

  . فوق به سود ايشان و عليه من بود
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اي  در مدرسه حقاني شكل گرفت؛ مدرسه» نام آقاي حسينيان شاقولي به«متأسفانه،  -٥
در آن تـدريس و تلمـذ    ١٣٤٣ترين مفاخر انقـالب و اسـالم از سـال     كه برخي از برجسته

اهللا شهيد قدوسي بود، و برخـي   چون آيت كردند، مديريتش با عالمي وارسته و برجسته مي
اهللا شـهيد بهشـتي،    آيت. هاي برجسته علمي و سياسي به انقالب و نظام تقديم كرد چهره

هاي اوليه پس از انقالب دومين مدير نظام جمهوري اسالمي پس از امام راحـل   كه در سال
ريس در مدرسه حقـاني را  تد» ها شاقول«گونه  رفت، آنگاه كه به دليل فشار اين شمار مي به

    : ترك كرد، در جمع گروهي از طالب مدرسه فوق گفت
جا و متعصب  اي كه بخواهد يك مشت انسان لجوج، پرخاشگر بي مدرسه«

تربيت كند كه نتوانند با همه دو كلمه حرف بزنند چه ارزشي دارد؟ اين نوع 
اندازد كه در تاريخ  هاي تكفيري مي ها بسياري از افراد را به ياد چماق گيري موضع

اهللا شهيد  آيت(» .اند درباره عصر تفتيش عقايد كليسا و قرون وسطي خوانده
    )١٣٧٨انتشارات بقعه، : ، تهراندكتر شريعتي جستجوگري در مسير شدنبهشتي، 

گـر   ويژه شيوه برخوردش به مـورخ و  تحليـل   سلوك و كردار سياسي آقاي حسينيان، به
  . ن، مصداق بارز تعابير شهيد بهشتي استچون ماي  سياسي شناخته شده

  
هاي مختلف، عليـه   هاي مافيايي در حوزه متضرران از انتشار رساله من، يعني كانون -٦

گويند من به سپاه پاسداران انقالب اسـالمي   مي. دهند من بسيج شده و اتهاماتي رواج مي
  .ام يا وزارت اطالعات اهانت كرده

گونه اتهامات قابل الصـاق   اين. اند انقالب و نظام مطلع همگان از پيشينه و تعلق من به
باشم كه آقاي حسينيان ساخته است، بايد تمـامي  » اهريمني«اگر من چنان . به من نيست

كارنامه علمي مرا، به عنوان يكي از بنيانگذاران تاريخنگاري جديد و پـژوهش سياسـي در   
ت حضـوري و كتبـي رهبـري معظـم     جمهوري اسالمي ايران كه بارها مورد تأييـد و التفـا  

 ١٣٨٥او در سـال  زرسـاالران  انقالب و مقامات بلندپايه نظام قرار گرفته، كتاب پنج جلدي 
هاي علمـي و سياسـي بـه     شناخته شده و از سوي بسياري از كانون» كتاب سال«به عنوان 

رفتـه،  ترين پژوهش تاريخي در زمينه يهوديت و صهيونيسم مورد تجليل قرار گ عنوان جدي
، مشـتمل بـر خـاطرات ارتشـبد فردوسـت و      ظهور و سـقوط سـلطنت پهلـوي   و نيز كتاب 

هاي من در جلد دوم، كه به عنوان پرتيراژترين و مؤثرترين كتـاب تـاريخي پـس از     پيوست
هـاي مختلـف    شـود، و تمـامي دسـتاوردهاي پژوهشـي مـن در حـوزه       انقالب شناخته مي

در مقابل، آقاي حسينيان چه آثـار  . طل اعالم گرددتاريخنگاري و انديشه سياسي يكسره با
چهارده خواهد جايگزين آن كند؟ كتاب قطور و كم محتواي  و دستاوردهاي پژوهشي را مي
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منسوب به خود را، كه مملو از خطاهاي تاريخي و سال رقابت ايدئولوژيك شيعه در ايران، 
الملوك پهلـوي اسـت و    تاجمستند به منابع جعلي چون خاطرات منسوب به فريده ديبا و 

نام ايشان منتشر شده؟ راستي، چرا آقاي حسـينيان   گويا توسط كارمندان ايشان تدوين و به
، در فهرست منابع خويش حتي نام يكي از آثـار مـرا   ١٣٨٣در كتاب فوق، منتشره در سال 
  !به عنوان منبع ذكر نكرده است؟

  
چه مـن كـردم افشـاي     آن. ن استتعلق من به سپاه پاسداران انقالب اسالمي روش -٧

باندي تبه كار از ملبسين به كسوت مقدس سپاهي بود كه در طول يك دهه اخير در شـهر  
افشـاي  . پنهان نبود  شيراز و استان فارس بدنامي بزرگي براي سپاه به بار آورد و اين مسئله

نون با جـديت  اك مستند من، با نگاه مثبت، مورد توجه مقامات عالي سپاه قرار گرفت و هم
فرمانـدهان  «اين مفسدين، برخالف نوشته كارمند آقـاي حسـينيان   . در حال پيگيري است

نبودند؛ دزداني بودند در كسـوت مقـدس پاسـداري    » نام نظامي و مجاهدان راه خدا خوش
شان به زودي در محاكم صالحه نظـامي   اند و پرونده كه يا بركنار شدند يا در شرف بركناري

چـه  . رسـد  ميزان چپاول آنان به صدها ميليارد تومان مي. قرار خواهد گرفت مورد رسيدگي
  اي سبب شده كه اين تبه كاران چنين مورد دفاع قرار گيرند؟  علقه

مـن بنيانگـذار نامـدارترين و    . در مورد وزارت اطالعات نيز موضـع مـن روشـن اسـت    
هـاي سياسـي،    شمؤثرترين مؤسسه پژوهشي وزارت اطالعات، مؤسسه مطالعات و پـژوه 

اندكي بعد، با دستور مقـام معظـم رهبـري بازسـازي     . بودم و بيش از يك دهه گرداننده آن
مركز اسناد آشفته بنياد مستضعفان و جانبـازان را نيـز بـه دسـت گـرفتم كـه در آن اسـناد        

هاي شخصي بيش از ده هزار خـانواده مـؤثر دوران پهلـوي و قاجـار      خصوصي و كتابخانه
اي پنهان نيست و در طول دو دهـه   خدمات علمي و پژوهشي من مسئله. شد نگهداري مي

اخير هيچ پروايي نداشتم كه ضدانقالب به دليل اين تعلق مـرا مـورد حملـه قـرار دهـد و      
بودم و كوشـيدم همـان سـنن جاافتـاده در     » صف شكن«در اين حوزه . بنامد» گرم شكنجه«

واج دهم و ثابت كنم كـه محقـق تـاريخ و    كشورهاي از نظر پژوهشي پيشرفته را در ايران ر
توانـد راه بـه    انديشه سياسي معاصر ايران بدون دستيابي به مراكز و اسناد اطالعـاتي نمـي  

  . جايي برد
و ) صـادق (يـا مهـرداد عاليخـاني    ) اسـالمي (كساني چون سعيد امـامي  » نفوذ«اگر از 

دسـتگاه اطالعـاتي   ام، يا خواهم گفـت، تضـعيف    ديگران در وزارت اطالعات سخن گفته
هـا و مخـاطرات را    تـوان ريشـه ناكـامي    بدون چنين نقادي نمـي . نيست، تقويت آن است

  . شناخت يا در مقابل خطرات كنوني مجهز و هشيار شد
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چه درباره سعيد امامي نوشتم، يا خواهم نوشـت، مسـتند و متكـي بـر پـژوهش       آن -٨
ركبيـر بـه ايـن پـژوهش اعتنـا      آقاي حسينيان در سخنراني دانشگاه امي. شخصي من است

. اش تأمل فردي نكرده، نه از پيوندهاي خانوادگي سعيد امامي سخن گفته نه از سوابق قابل
  . او تنها به اهانت به من بسنده كرده

ترديـد نـدارم كـه امـامي     . هاي من از سعيد امامي بيش از آن است كه نگاشتم دانسته
اين نظر را چرا بايـد بـه تضـعيف دسـتگاه     . وددر دستگاه اطالعاتي كشور ب» نفوذي«عامل 

جـواني  ( محمدرضا كالهيهايي چون  اطالعاتي كشور تأويل كرد؟ مگر پيش از آن نفوذي
و  ١٣٦٠تيـر   ٧بيست ساله، عامل انفجار ساختمان مركزي حـزب جمهـوري اسـالمي در    

لّـي و  دبير شـوراي عـالي امنيـت م   ( مسعود كشميريو ) اهللا بهشتي و ديگران شهادت آيت
شـهريور   ٨وزيري در زمان اجالس شوراي امنيـت ملّـي در    عامل انفجار ساختمان نخست

و ) وزيـر، و ديگـران   جمهور، و شهيد بـاهنر، نخسـت   و شهادت شهيد رجايي، رئيس ١٣٦٠
تـرين   و ديگـران در عـالي  ) فرمانده نيروي دريايي جمهوري اسـالمي ( ناخدا بهرام افضلي

ي اسـالمي نبودنـد؟ آيـا افشـاي آنـان تضـعيف دسـتگاه        سطوح نظامي و امنيتي جمهـور 
اطالعاتي يا نظامي يا اهانت به اين نهادها بود؟ كشميري چنان مورد اعتماد شهيد رجايي 

شـد و رجـايي و ديگـران در پشـت سـرش نمـاز        بود كه گاه به اصرار رجايي پيشنماز مي
در اين زمينـه بـه پـاي     سعيد امامي هر چند متظاهري بزرگ بود ولي هيچگاه. خواندند مي

  . كشميري نرسيد
  
گويد كه گويا ساليان مديد  اي سخن گفته و مي گونه هاي اخير به آقاي حسينيان در سال -٩

و اطالعـاتي    دسـتگاه از اركان نظام اطالعاتي كشور بوده و به اين دليـل بـه دفـاع از حيثيـت     
در مدرسـه حقـاني    ١٣٧٨ او در سخنراني معـروف سـال   .كاركنان آن ملتزم و ذيعالقه است

    : اي خود را چنين معرفي كرد هاي زنجيره درباره قتل
ترين جاها  سخت. در اين كشور هيجده سال قضاوت كردم. من هم قاضي بودم«

تواند ادعا بكند  هيچ كس هم نمي. ها هم بنده رسيدگي كردم ترين پرونده و امنيتي
طرفداران شهيد «وبالگ (» .كردهها را رسيدگي  ترين پرونده به اندازه من امنيتي

    ]١[ )»سعيد امامي
كند كه گويا  هر چند اين گفته مبهم است ولي بدون تصريح به خواننده چنين القاء مي

عـدم پاسـخگويي بـه ايـن     . حسينيان هيجده سال حاكم شرع وزارت اطالعات بوده است
كه بسياري از مـردم واقعـاً او را يكـي از گرداننـدگان وزارت اطالعـات و      ادعا سبب شده 

وزارت . چنـين نيسـت  . نماينده قوه قضائيه در اين وزارتخانه از بـدو تأسـيس آن بپندارنـد   
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اي واحد، تأسـيس   ، با ادغام برخي نهادهاي اطالعاتي در مجموعه١٣٦٣اطالعات در مهر 
نماينده دادستان انقـالب در وزارتخانـه تـازه     ماه تنها به مدت دو سهشد و آقاي حسينيان 

هاي اطالعاتي و قضـايي رابطـه نزديـك وجـود      در آن زمان ميان دستگاه. تأسيس فوق بود
كـار  . دادند نداشت و مقامات اطالعاتي جزئيات پرونده را در اختيار مقام قضايي قرار نمي

در اين دوران كوتاه دو . ود بودآقاي حسينيان به صدور احكام شنود و بازرسي و تعزير محد
سه ماهه، حاصل كار آقاي حسينيان چنان درخشـان بـود كـه وي را بـه عنـوان دادسـتان       

در عرف اداري، چنين تغيير جايگاهي به معنـي  . انقالب به سيستان و بلوچستان فرستادند
از آن پس، آقاي حسينيان جايگـاهي در تشـكيالت اطالعـاتي كشـور     . تنزل و تبعيد است

كه، با حمايت برخـي محافـل بسـته قـدرت و      ١٣٧٤نداشت و نامي از او نبود تا در سال 
، كه با فرمان امام راحـل و  )زيارتي(دوستانش، با اشغال جايگاه آقاي سيد حميد روحاني 

ترين كسان به ايشان بنيانگذار و رئـيس مركـز فـوق بـود، در مقـام       به عنوان يكي از نزديك
در آن زمـان ايـن نهـاد، در مقايسـه بـا      . ب اسالمي جاي گرفـت رياست مركز اسناد انقال

هـاي سياسـي و مركـز اسـناد بنيـاد مستضـعفان        مراكزي چون مؤسسه مطالعات و پژوهش
شهرت . رفت شمار نمي ، نهاد پژوهشي درجه اول به)مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران(

جنجـال آفرينـي عليـه    » چـراغ «است كه با برنامه تلويزيوني  ١٣٧٧آقاي حسينيان از سال 
كه خـواهم گفـت، در برابـر تحليـل و نظـر       اي را آغاز كرد و، چنان هاي زنجيره پرونده قتل

   ١.رهبري انقالب ايستاد
  

در تاريخنگـاري معاصـر ايـران بـه ثبـت      » اي يرههاي زنج قتل«اي كه با نام  پديده -١٠
 ١٣٧٧آبـان   ٢٩در نيمه شب جمعه . آغاز شد ١٣٧٧آبان  ٢٧قتل مجيد شريف در رسيد، با 

اين همان ماجرايي اسـت  . اتوبوس حامل گروهي از بازرگانان آمريكايي مورد حمله قرار گرفت
صهيونيستي در ايران و آغاز  -انگليسي هاي كمپانينقطه عطف در فعاليت گسترده  به عنوانكه 

بـه يادداشـت مـن در ايـن     بنگريـد  ( .شود ميشناخته » مافياي نفت و گاز ايران« گيري شكل

                                                      
، كه متضمن مواضع تند عليه دكتـر علـي   نهضت امام  خميني، با انتشار جلد سوم كتاب ١٣٧٢از سال  . ١

اي شد بـراي تهـاجم    آغاز شد و اين دستاويز و بهانهشريعتي بود، موجي بزرگ بر ضد آقاي روحاني 
 ١٣٧٤سرانجام، پس از يك دوره ركـود، در سـال   . برخي محافل قدرت به منظور تصاحب مركز فوق

آقاي سيد حميد روحاني . اهللا حسينيان رياست مركز اسناد انقالب اسالمي را به دست گرفت آقاي روح
تا سرانجام او را از اين سمت نيز بركنار كردنـد و آقـاي   مدتي رياست هيئت امناء را به دست داشت 

اكنون هيئت امنا مركب از سه فرد فوق  هم. مصطفي پورمحمدي رياست هيئت امناء را به دست گرفت
  .است ولي متأسفانه آقاي روحاني عمالً نقشي در اداره مركز اسناد انقالب اسالمي ندارد
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   ]١[)باره
فروهـر و همسـرش، پروانـه    ، داريـوش  ١٣٧٧آبان  ٣٠روز بعد، ساعت يازده شب شنبه 

اعالميـه   ١٣٧٧آذر  اوليكشـنبه  . شان به شكلي فجيع به قتـل رسـيدند   در خانهاسكندري، 
شد كه مسئوليت حملـه بـه    منتشر» نواب محمدي مصطفيفدائيان اسالم ناب « نام بهگروهي 

مـا آمـران و گرداننـدگان ايـن حادثـه      امروزه . اتوبوس بازرگانان آمريكايي را به عهده گرفت
هـاي صهيونيسـتي در ايـران     ن كننده در نفـوذ بعـدي كمپـاني   ، كه از جايگاه تعييرا مشكوك

فرماندهي تيم عملياتي فـوق را فـردي شـيرازي    . شناسيم برخوردار است، با اسم و رسم مي
آذر محمـد مختـاري، عضـو كـانون      ١٢پنجشـنبه  . بـه دسـت داشـت   . و. نـام آقـاي ج   به

آذر  ١٨. ر ري پيدا شـد نويسندگان، ناپديد و روز بعد جسد او در پشت كارخانه سيمان شه
آذر جسد وي در پـل   ٢١محمد جعفر پوينده، عضو ديگر كانون نويسندگان، مفقود و شنبه 

اي را  جمهور وقت، آقاي خاتمي، كميته ويژه در همين روز، رئيس. بادامك شهريار پيدا شد
 مقـام معظـم   ١٣٧٧آذر  ٢٣دوشـنبه  . تشـكيل داد » اي هاي زنجيره قتل«براي تحقيق درباره 

   . فوق را محكوم كردند هاي قتلرهبري در ديدار عمومي 
» نـواب  محمـدي مصـطفي  فدائيان اسـالم نـاب   «اعالميه گروه مجهول  دومينآذر  ٢٩در 
داريوش فروهر، پروانـه اسـكندري، محمـد مختـاري،     » اعدام انقالبي«شد كه طي آن  منتشر
منتشر كـرد،   چند اعالميه مشابهدها اين گروه، كه بع. به عهده گرفته بودجعفر پوينده را  محمد

طور رسـمي شـناخته    نشان دهد، هيچگاه به» عاشق واليت و رهبري« خويشتن را كوشيد ميو 
 سـواد  بـي نويسـندگان   زنـم  مـي حـدس  . نيز مبهم مانده است» مصطفي نواب«تسميه . نشد

ا به اشـتباه  ر، رهبر فدائيان اسالم، صفوي نوابفوق نام كوچك شهيد سيد مجتبي هاي  اعالميه
زماني حيرت زده شدم . ديده بودمبارها را  عجيب هاي سوادي بيچنين . نگاشتند مي» مصطفي«

را به » الهدي اتبعوالسالم علي من «كه ديدم يكي از مقامات ظاهراً داراي سوابق مفصل ديني 
تذكر كسي  و  كند مياين اشتباه را دائم تكرار  ،نويسد مي» الهدي التبعوالسالم علي من «غلط 
  ! دهد نمي

، دو تـن از  )صـادق (و مهرداد عاليخاني ) موسوي(دي سيد مصطفي كاظمي  ١٢شنبه 
دي  ١٦چهارشـنبه  . ها دسـتگير شـدند   مقامات وزارت اطالعات، به اتهام هدايت اين قتل

در اين  محفلي خودسرهاي فوق را به عنوان كار  اي قتل وزارت اطالعات با صدور اطالعيه
، كـه  »چـراغ « نام به اي آقاي حسينيان در برنامه ١٣٧٧دي  ٢٢ شنبه سه. اعالم كردوزارتخانه 

ايـن سـخنان او،   . خواند» مرتد«و » ناصبي«مستقيم از تلويزيون پخش شد، مقتولين را  طور به
در . كـرد  پـا  بـه صريح در مقابل ديدگاه مقام معظم رهبري بود، جنجالي بزرگ  گيري موضعكه 

را محكوم كـرد و آن را،   ها قتلدي به صراحت بار ديگر  ٢٥به نماز جمعه نتيجه، رهبري در خط
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رهبـري  . خارجي منتسـب نمـود   گر توطئه هاي سرويسقرائن، به  بر اساس تحليل و شواهد و
   . ماندخواهيم ديد، بر اين نظر استوار  كه چنانانقالب بعدها نيز، 

منيـت وزارت اطالعـات و   ، معـاون پيشـين ا  )اسـالمي (بهمن، سعيد امـامي   ٥دوشنبه 
اهللا دري  آيــت ١٣٧٧بهمــن  ٢٠شــنبه  ســه. مشــاور وقــت وزيــر اطالعــات، دســتگير شــد

در  ١٩٩٩ژوئـن   ١٧/ ١٣٧٨خـرداد   ٢٦چهارشـنبه  . آبادي، وزير اطالعات، استعفا داد نجف
صبح سعيد امامي با خوردن داروي نظافت در حمـام بازداشـتگاه اقـدام بـه      ٩:١٥ساعت 

ژوئـن   ١٩/ ١٣٧٨خـرداد   ٢٩شـنبه  . را به بيمارستان لقمان منتقل كردنـد او . خودكشي كرد
كـه ميـزان    صـبح سـعيد امـامي در بيمارسـتان درگذشـت در حـالي       ٩:٤٠، ساعت ١٩٩٩

مرگ گران  بعدها، بسياري از تحليل. مسموميت وي در حدي نبود كه مرگش را سبب شود
  . عظم رهبري نيز همين بودديدگاه مقام م. ارزيابي كردند» مشكوك«سعيد امامي را 

، جلسـه  ٢٤:١٥تـا   ٢١:٣٠، پس از اقامه نماز جماعـت، از سـاعت   ١٣٧٨شنبه اول تير 
اهللا هاشمي رفسـنجاني   و آيت) آقايان خاتمي و ناطق نوري و محمد يزدي(سران سه قوه 

و نيازي ) وزير اطالعات(، با حضور آقايان يونسي )رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام(
و سه تن مسئوالن پرونده، در حضور مقـام معظـم   ) ازمان قضايي نيروهاي مسلحرئيس س(

در اين جلسه رهبري برخي رهنمودهاي مهم در زمينـه رسـيدگي بـه    . رهبري تشكيل شد
جمهور، به شرح زيـر   بخشي از بيانات ايشان و آقاي خاتمي، رئيس. اين پرونده ارائه دادند

    : است
االن از لحاظ اطالعاتي و . اي عرض كنم همن يك مقدم: مقام معظم رهبري«

اگر آن را . فعاليت و جهاد اطالعاتي كشور در يك وضعيت بسيار حساسي است
تشبيه به يك مسئله محسوس كنيم بايد گفت قطار اطالعات كه خيلي هم مهم 

اگر انشاءاهللا به فضل . است از پيچ و گردنه سخت و حساسي در حال عبور است
كند، با مهارت و خوبي از اين گردنه  شواهد و قرائن تأييد ميكه  الهي، همچنان

مسئولين كشور، رؤساي . كند عبور كنيم توفيقات خوبي خداوند متعال نصيب مي
محترم قوا و آقايان كه هستند خوب است كه در جريان مسائل الزم اين قضيه 

ايم  مبتال شده حل اين قضيه را فراتر از يك مسئله اطالعاتي كه به آن. قرار گيرند
زودتر و . اند ريزي كرده دشمنان ما براي ما برنامه. تر است مسئله خيلي مهم. دانم مي

پيچيده و . مسئله بسيار مهم است. موضع ما تدافعي است. اند تهاجمي وارد شده
كه به فضل پروردگار و هدايت اطالعاتي دستگاه  اما اين .عميق و وسيع است

كه وارد آن بشود جزو مصاديقي است كه امام رضوان  اطالعات توفيق پيدا كرد
به ... ".بينم در مسائل من دست قدرت الهي را مي": فرمودند اهللا تعالي عليه مي

امروز به دلم شور افتاد كه نكند . آقاي خاتمي گفتم شما آقايان را دعوت كنيد
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  ... چون قضيه مهم است. دير بشود
اي از دزد در دست ماست و او دارد  ه، گوشهببينيد، قباي دشمن الي در گير كرد

هنر اطالعاتي اين است كه نگذاريد و مسئله را . كند تا ما رهايش كنيم جنجال مي
ممكن است سه چهار نفر بتوانند  شبهه آقاي هاشمي كه چطور  .ثابت كنيد

  : براندازي كنند دو جور قابل فرض است
يك . ا اطالعات را سرنگون كننداند ت كه چند نفر در اطالعات نشسته يكي اين

فرض ديگر اين است كه يك سرويس اطالعاتي و مغز متفكري دارد طراحي 
اگر اين باشد همه . سه عنصر را پيدا كرده يا دوانده است. كند براي براندازي مي
  . ها قابل فهم است اين

البته چيزهايي هست كه ممكن است . من برايم مسئله حل شده است
اين يك . كند يك محكمه داخل دل آدم است كه آدم استفتا مي. پسند نباشد حكمهم

شما كشف كنيد يا نكنيد، كسي را دستگير كنيد يا . قضيه كوچك و عادي نيست
لكن، براي دستگاه اطالعاتي اين مهم است  كه . نكنيد، مسئله براي من قطعي است

  . اين بخش را در بياورد
متمركز ] مهرداد عاليخاني[ام نيرو را بايد روي صادق رسد تم نظرم مي به... 
اما صادق نفوذ كرده . اند را جذب كرده] سيد مصطفي كاظمي[موسوي . كنيم
توانيد جلو برويد اين آقاست  هايي كه مي يكي از سررشته. اين نفوذي است. است

 آوري كرده، خانه امن و اين تيپ كار كه انجام داده، جمع. و خيلي مهم است
براي ما كه اين كارها را . تشكيل نيرو در آلمان داده، اين كار يك سرويس است

  ... پس براي يك سرويس كرده كه بايد بگرديد دنبال آن. نكرده
. طور كه جنابعالي فرموديد، اين از الطاف خفيه الهي بود همان: آقاي خاتمي

و جديت شما  رسيد اگر عنايت خود رهبري هم نبود اين پيگيري به نتيجه نمي
من هم مطمئن هستم كه به . بايد قدردان بود. حاصل اصرار و پيگيري شماست

توان زود به نتيجه رساند و پرونده  ها را مي پرونده قتل. رسد نتيجه خوبي مي
هم بذرهايي كه . تر است وزارت اطالعات دنبال كند اطالعاتي را كه مهم

البته يك پيشنهاد فوري براي . ي شوندها شناساي اند و شبكه مرتبطين اين پاشيده
گويند نكند  كنند، مي چون همه دوستان و آقايان سئواالتي ميافكار عمومي دارم 

   .او را كشته باشند
احتمال دارد به او برسانند كه خودت خودكشي كن تا تو را به : مقام معظم رهبري

اين . او را بكشند دهيم بعد آنجا بيمارستان برسانند و ما ترتيب نجات تو را مي
  . احتمال را اگر ضعيف هم باشد نبايد ناديده بگيرند

ها هم  خارجي. زنند اي دامن مي افكار عمومي مهم است و عده: آقاي خاتمي
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من . ترديد هم  هست. گويند ها هم مي كنند و بعضي روزنامه روي مسئله كار مي
هستيد از افكار ) م رهبريمقام معظ(خط قرمز ما شما . نگرانم كه نظام آسيب ببيند

  » ...عمومي كه بايد مصون بماند
  

اي را بـه عنـوان    هـاي زنجيـره   بينيم، مقام معظم رهبـري مسـئله قتـل    كه مي چنان -١١
هاي بيگانه به منظور تشديد تعارض ميان دو جناح عمـده سياسـي    عملياتي از سوي سرويس

بعدها، زماني . كردند ارزيابي مي نكشور و از اين طريق براندازي نظام جمهوري اسالمي ايرا
اي در دادگاه محاكمه شدند و حكـم آنـان صـادر شـد،      هاي زنجيره كه متهمين پرونده قتل

رهبري انقالب در جلسه ديدار با دانشجويان دانشگاه . همچنان بر اين ديدگاه استوار بودند
آقـاي حسـينيان    ١٣٨٧ارديبهشت  ١٧، همان دانشگاهي كه در )١٣٧٩اسفند  ٢٢(اميركبير 

هـاي   بار ديگر ادعاهاي خود را، در تقابل با ديدگاه رهبـري، تكـرار كـرد، بـه مسـئله قتـل      
    : اي پرداختند زنجيره

از نقش بيگانه  اي زنجيره هاي قتلحضرتعالي در بيانات خود راجع به : سئوال«
 نشد اي اشارهولي در بررسي پرونده به اين جنبه هيچ . در اين موضوع سخن گفتيد

  . توضيح دهيد لطفاً. نمود ميبه عكس  كامالً ظاهراًبلكه 
 واقعاًمن در همان ابتدا كه راجع به اين مسئله پرجنجال و : مقام معظم رهبري

من دلم . االن هم جز اين اعتقادي ندارم. مضر بحث كردم همين اظهارنظر را كردم
كشور خيلي  كه اين بحث را دوباره زنده كنم چون اين بحث براي خواهد نمي

بايد دستگاه اطالعاتي و دستگاه قضايي . اتفاق افتاده بود اي حادثه. ضرر داشت
هاي كاذب  اما كشاندن آن به افكار عمومي، هيجان. كردند مياين مسئله را حل 

صددرصد دروغ از اطراف و اكناف،  بعضاًدرست كردن و اظهارنظرهاي غيرواقعي و 
ها  راين، من هيچ خشنود نيستم كه اين بحثبناب .فضاي بسيار بدي  درست كرد

ها خاتمه  خوشبختانه كار دادگاه هم تمام شد و اين بحث. مجدداً مطرح بشوند
  . كنم ليكن چون سئوال شده عرض مي. پيدا كرد

هاي  ببينيد، اين مسئله جنبه .اعتقادم همان چيزي است كه گفتم من باز هم
چند نفر وابسته به يك . است يك جنبه جنبه جنايي مسئله. مختلفي دارد

اين كار يك جنايت است . اند اند و تعدادي را به قتل رسانده تشكيالت دولتي رفته
كه اين دادگاهي هم كه تشكيل شد . و از اين جنبه بايد به آن رسيدگي شود

كنم، از جنبه  مطرح كرد كه من فقط از جنبه جنايي به اين مسئله رسيدگي مي
يعني، صالحيت اين دادگاه همين اندازه بود و رسيدگي  . مكن ديگر رسيدگي نمي

  . هم كرد
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ها نسبت به آن  بينيم كه اين قاتل كنيم، مي وقتي ما نگاه مياز طرف ديگر 
ها  ها هيچ دشمني و كينه شخصي و تزاحم منافعي نداشتند كه بگوئيم با آن مقتول

گر، مگر آن افراد از لحاظ از طرف دي. اند ها را كشته بد بودند و به همين دليل آن
سياسي براي كشور بسيار مضر و خطرناك بودند تا فرض كنيم كه اين افراد براي 

من در خطبه نماز  جمعه گفتم . طور نبود ها را كشتند؟ اين دفاع از نظام رفتند و آن
دوست قديمي دوران مبارزات و همكار ] داريوش فروهر[يكي از اين مقتوالن كه 

او از مخالفاني . ضرر ما بود انقالب اسالمي و در اين اواخر هم دشمن بيدوره بعد از 
طور نبود كه ما فرض  نابراين، اينب .ترين ضرري براي نظام نداشت بود كه واقعاً كم

ها بروند و فالن كسي را  كنيم يك انگيزه طرفدارانه از نظام موجب شد كه اين
  . كه هيچ ضرري براي نظام نداشت بكشند

يعني، يك حالت ناامني و . في، سنگيني اين كار براي نظام خيلي زياد بوداز طر
از همه بدتر، مورد تهاجم قرار گرفتن و زير سئوال . اطميناني ايجاد كرده بود بي

اي هم وجود  در اينجا يك ذهن عادي، ولو هيچ قرينه. رفتن دستگاه امنيتي كشور بود
رسد؟ آيا غير از اين است كه  ش ميطور طبيعي چه چيزي بنظر نداشته باشد، به

خواهد دستگاه اطالعاتي را خراب و نظام را بدنام كند و حالت ناامني به  دستي مي
وجود بياورد و تهمت فشار بر مخالفان نظام را در دنيا و عليه جمهوري اسالمي شايع 

  كند؟ 
ئن زيادي هم البته، بنده در اين زمينه قرا. برد اي به اين نكته پي مي هر ذهن ساده

اگر  .ثابت كردكردند اين را  بعداًهايي هم كه  اعتراف. فقط اين نكته نبود. داشتم
رسيدگي امنيتي دقيقي بشود و محاكمه دقيقي صورت گيرد، هيچ بعيد ندانيد كه 
. در اين زمينه قرائن و شواهد روشنگري پيدا شود و در معرض ديد قرار گيرد

شد فقط از جنبه جنايي به اين مسئله رسيدگي منتها، اين دادگاهي كه تشكيل 
مجموعه : جلد ششم دانشجوي مسلمان،دانشگاه اسالمي و رسالت (» .كرد

، نهاد ١٣٧٩مقام معظم رهبري پيرامون دانشگاه و دانشجو در سال  هاي سخنراني
- ١٩٧، صص ١٣٨٠، پائيز اول، چاپ ها دانشگاهنمايندگي مقام معظم رهبري در 

٢٠٠ (  
  

دو اي  هـاي زنجيـره   رغم اين نگرش رهبري، از همان زمان شروع جنجـال قتـل   به -١٢
هاي فوق را به دستمايه  گروه، با انتساب خود به دو جناح اصلي سياسي كشور، كوشيدند تا قتل

. بدل كنند ها و از اين طريق سوق دادن ايران به سوي جنگ داخلي تشديد تعارض ميان جناح
اندركاران و نويسـندگان   عمادالدين باقي و برخي ديگر از دستافرادي مانند اكبر گنجي و 

و دوسـتانش،   سـعيد حجاريـان  ، با هدايت آقاي »جناح دو خرداد«هاي منسوب به  روزنامه
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شـد، و   خوانده مي» جناح راست«گرا، كه در آن زمان  اي را به جناح اصول هاي زنجيره قتل
نگـاران   كردنـد و روزنامـه   منتسـب مـي  گاه تلويحاً يا تصريحاً به شـخص رهبـري انقـالب    

در . رسـانيدند  هاي خود به ايشان ياري مـي  زاده، با تحليل ويژه عليرضا نوري ضدانقالب، به
، آقاي حسينيان عملكردي مشابه را آغاز كرد و كوشيد تا بـا  ١٣٧٧دي  ٢٢جبهه مقابل، از 

 هـاي  جنـاح  اي به جناح دو خـرداد خـط تشـديد تعـارض ميـان      هاي زنجيره انتساب قتل
دو لبـه  توان به عنوان  اين عملكرد از سوي طرفين را مي. سياسي اصلي كشور را تقويت كند

   .براندازي نظام ارزيابي كردبراي واحد  يطرح
هاي روشـن و صـريح و    رغم مواضع و تحليل عملكرد آقاي حسينيان و برخي دوستانش، به

بدينسـان، آقـاي   . سـابقه بخشـيد   بـي  اي اي را گسـتره  هاي زنجيره مكرر رهبري، جنجال قتل
اي را در مقابل خـط رهبـري گشـود و كوشـيد از طريـق تحريـك عواطـف و         حسينيان جبهه

ت اطالعات را به سوي خود جلب كند و در اين زمينه تـا حـدودي نيـز    احساسات كاركنان وزار
يت فقيه بـود؟  والآيا اين اقدام منطبق با مصالح نظام و بيانگر تقيد وي به رهبري و  .موفق شد

آيا اين اقدام تضعيف دستگاه اطالعاتي و كاستن از اعتقاد كاركنان وزارت اطالعات به رهبـري  
  و واليت فقيه نبود؟ 

سعيد امامي و در اوج تـنش ناشـي از جنجـال    حدود بيست روز پس از مرگ مشكوك 
. آفريـده شـد  جديد  اي درگيري كوي دانشگاه و غائله ١٣٧٨تير  ١٨اي، در  هاي زنجيره قتل
محورهـاي  . منتشـر شـد  » فدائيان اسالم نـاب محمـدي  «سومين اعالميه  ١٣٧٨مرداد  ٢در 

تهديـد   -٢انتساب حادثه كوي دانشگاه به جناح چـپ،   -١: اصلي اين اعالميه چنين بود
ــات    ــان و مطبوع ــر پيم ــت آزادي، دكت ــيم وحــدت، نهض ــر تحك ــردادي«دفت  -٣، »دو خ

در ) اســالمي(ســعيد امــامي  -٤، »ســعيد اســالمياربعــين شــهادت حــاج «گراميداشــت 
وسيله غذاي مسـموم بـه شـهادت رسـيده تـا پرونـده مختومـه و موسـوي و          بازداشتگاه به

مضمون اين اعالميه منطبـق بـا همـان    . تبرئه شوند) منتسب به جناح دو خرداد(عاليخاني 
   .كند خطي است كه آقاي حسينيان از آن زمان تا به امروز دنبال مي

ي آشنايي با ابعاد عجيب تعارضي كه آقاي حسينيان آفريد به ذكر سه سـند اكتفـا   برا
  : كنم مي

هـاي فردوسـي و    سند اول، اعالميه شوراي مركزي انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه
هاي گروهـي و برخـي    جنايات اخير و اظهارات رسانه«علوم پزشكي مشهد است پيرامون 

تشكل دانشجويي فـوق در بيانيـه خـود    . ١٣٧٧دي  ٢٤مورخ » هاي جناح راست شخصيت
    : نويسد مي

اخير دارد؟  اره است؟ چه نقشي در جرياناتكيست؟ چكآقاي حسينيان اصوالً «
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مستند به گونه غير اسناد انقالب اسالمي است چرا اين زكمرئيس ايشان رواقعاً اگر 
ي كسند و مدرگونه  خود هيچ چرا در مقابل اظهارات ؟گويي پرداخته است گزافه

امل كجمهور و حمايت  ئيسمخلصانه ر ت شجاعانه وكحر ...ارائه ننموده است؟
ه منافع گروهي ك هاي اخير، رهبري معظم انقالب از ايشان در پيگيري جريان قتل

ر داده است، باالخره جناح و جناحي جرياني خاص را مورد تهديد قرا
معظم رهبري و رياست  اگر مقامبه نظر ما  ...نش واداشتهكبه وا طلب راانحصار

 ان تبديلكنند امكمحترم جمهوري با صراحت و قاطعيت با اين عده برخورد ن
    » .ايران به الجزايري ديگر بعيد نخواهد بود

اسـت در  ) لنـدن . (سـي . بـي . سند دوم، تحليل صادق صبا در بخش فارسي راديو بي
. »هـا در ايـران   اختالفات عميق جناحزمينه ديگر بروز : چراغ«با عنوان  ١٣٧٧دي  ٣٠تاريخ 

    : صادق صبا گفت
 رو و رد تا دو جناح ميانهكزمينه ديگري فراهم  »چراغ«پخش برنامه تلويزيوني «

 .عميق خود را بار ديگر بروز دهندار در جمهوري اسالمي اختالفات ك محافظه
حـمايت بـرنامه و رئيس راديو تلويزيون  از پخـش اين ار شديداًك جناح مـحافظه

با آقاي  ند ولـي جناح طرفدار آقاي خاتمي خواستار برخورد شديدك مي
ور چنان خشم طرفداران آقاي خاتمي را برانگيخت كبرنامه مذ. الريجانـي است

از رئيس جمهوري به دليل اهانت به او  ه از رئيس راديو و تلويزيون خواستند تاك
    ».ندكعذرخواهي 

اسـفند   ٢٧، مـورخ  هاي اسالمي بازار واصناف تهـران  جمنان  جامعه بيانيهسومين سند، 
جبهـه  [همـين جريـان   «: در اين بيانيه آمده است. ، است در دفاع از آقاي حسينيان١٣٧٧

بـا  ه ك را هدف قرار داد ،وزارت اطالعاتويژه  ها مراكز امنيتي، به با پديده قتل] دوم خرداد
   ».شيدكه رسوايي ارشان بكحسينيان االسالم  افشاگري شجاعانه حجت

  
انتساب غيرمستند و دلبخواه اساس تحليل آقاي حسينيان، از آن زمان تا به امروز،  -١٣
طبق تحليـل وي، در   .اي است هاي زنجيره سياسي به متهمان و بازجويان قتلهاي  گرايش

و مصـطفي   منتسب به جناح راستاي، سعيد امامي  هاي زنجيره ميان سه متهم اصلي قتل
و هـوادار افراطـي    منتسب به جنـاح چـپ  ) صادق(و مهرداد عاليخاني ) وسويم(كاظمي 

ها كار كاظمي و عاليخاني بـود و سـعيد امـامي هـيچ دخالـت و       قتل. آقاي خاتمي بودند
. گنـاه دسـتگير كردنـد و كشـتند     جمهـور او را بـي   اطرافيان رئيس. مشاركتي در آن نداشت

و هواداران دولت خاتمي در وزارت » ها چپ«ه اي توطئ هاي زنجيره اي قتل بدينسان، پديده
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  . شد گر مي گراي اين وزارتخانه جلوه اطالعات عليه نيروهاي اصول
    : توجه كنيم) ١٣٧٨(به سخنان آقاي حسينيان در مدرسه حقاني 

مصطفى  سيد... ها آغاز بشود، من بيوگرافى آقاى قبل از اين كه اين قتل«
آقاى . ]گويم را مي[ )موسوى شيرازى(ى كاظمى يا به اعتبار ما آقاى موسو

هاى  از بچهايشان معروف بود در همان زمان  ...موسوى بچه استان فارس است
در . گرايى چپدر وزارت هم كه بود معروف بود به  ...استان فارس هست چپ

و اين حمايت  كرد جريان انتخابات به شدت از جناب آقاى خاتمى حمايت مى
ه بود كه بعد ديگر حتى طرفداران خود آقاى خاتمى هم هم به قدرى افراطى شد

 ...بود مخالف رئيس جمهورها  به قول خود اين سعيد اسالمى.. .شدند ناراحت مى
ها ايشان به عنوان مشاور  اى هم نبود در اين اواخر و در زمان وقوع قتل ايشان كاره

. كرد از او نمىاى  ده، مشاورى هم كه ديگر منزوى شده بود و كسى هم استفابود
موسوى بود كه خود آقاى  ل بود و پرونده حق داشت دستش باشدئوكسى كه مس

به هر حال ايشان . آورد به عنوان معاونِ معاون امنيت دست مى ها را به اين پرونده
   ...دستگير شد و مدتى بعد هم آمدند و اعالم كردند كه آقا خودكشى كرده

. هاى چپ وزارت اطالعات دو نفر از بچه ها چه كسانى هستند؟ بازجوهاى اين
يك نفر . شناسم اين دو نفر را من خوب مى. ها من حاال كارى ندارم به سابقه اين

وزارت  هاى چپ بچهاين دو نفر از  ...به نام مجتبى و يك نفر به نام مهدى
ايد  اى را كه اين قدر حساس هست داده چه طور شما اين پرونده. اطالعات هستند

را هم انتخاب  يك راستىها آمدند  بعد از اين حرف...  ؟هاى چپ چهدست ب
يك فردى را كه با اين آقاى سعيد اسالمى كسى را انتخاب كردند، . كردند

وقتى من اعتراض كردم به آقاى نيازى كه چرا شما آمديد اين  ...دشمن خونى بود
ستند اما ها چپ ه درست است اينبازجوها را گذاشتيد؛ ايشان فرمودند كه 

دين هستند، وقتى كه من از  گويم بى برادر، من نمى :گفتم. هاى متدين هستند چپ
هر چند هم متدين . خواهد عليه جناح خودم در بيايد يك جناحى باشم دلم نمى

    »...روم دنبال آن براى كشف باشم، نمى
اي يـك چهـره اصـلي را مسـكوت      هـاي زنجيـره   آقاي حسينيان در ميان متهمان قتـل 

) صـادق (مهرداد عاليخـاني  . را كه از پرونده ساخته فرونريزد» جناحي«گذارد تا تصوير  يم
هـا   اي، بود و تمامي قتل هاي زنجيره يكي از سه چهره مؤثر، و مؤثرترين فرد در اجراي قتل

هـاي ارائـه شـده از     تحليـل . با مشاركت و هدايت و حضور مستقيم فيزيكي او انجام شـد 
هـا داشـت و رهبـري و هـدايت      هـاي قتـل   ي در انتخاب سـوژه نقش اصل» صادق«سوي 

اول (او همان كسي است كه رهبري در جلسه سران سه قوه . عمليات نيز با شخص او بود
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    : خوانند ها مي در كشف ارتباطات خارجي پرونده قتل عنصر مهموي را ) ١٣٧٨تير 
. متمركز كنيم] نيمهرداد عاليخا[رسد تمام نيرو را بايد روي صادق  نظرم مي به«

اين . اما صادق نفوذ كرده است. اند را جذب كرده] سيد مصطفي كاظمي[موسوي 
توانيد جلو برويد اين آقاست و خيلي  هايي كه مي يكي از سررشته. نفوذي است

آوري كرده، خانه امن و تشكيل نيرو  اين تيپ كار كه انجام داده، جمع. مهم است
پس . براي ما كه اين كارها را نكرده. رويس استدر آلمان داده، اين كار يك س

    ».براي يك سرويس كرده كه بايد بگرديد دنبال آن
ترين روابط را با سـعيد   نزديكمنتسب بود و  جناح راستبه ) مهرداد عاليخاني(صادق 

هاي اجرايـي   حتي در زماني كه سعيد امامي در مقام مشاور وزير از مسئوليت امامي داشت
اصـغر   علـي پـدرش،  . تعلق داشـت  خانواده عاليخانيصادق به . بركنار بود معاونت امنيت

دولتمرد و وزيـر  ) معروف به دكتر عاليخاني(، پسرعمه دكتر علينقي اميرعاليخاني عاليخاني
وزيـر و وزيـر    سرشناس حكومت پهلوي دوم و دوست و معاون امير اسـداهللا علـم، نخسـت   

ـ      علينقـي عاليخـاني و بـرادرانش، مســعود و    . وددربـار و نفـر دوم حكومـت پهلـوي دوم، ب
بـرادر  . هاي اطالعاتي بريتانيا و اسرائيل داشـتند  ترين روابط را با سرويس محمدباقر، نزديك

، تحصـيالت خـود را در رشـته كشـاورزي در     )عاليخـاني (كوچك، مسـعود اميرعاليخـاني   
تي اسـرائيل در ايـران   سرويس اطالعـا   اسرائيل به پايان برد و از آن پس چهره اصلي شبكه

اسناد متعـددي موجـود   ) موساد(» سرويس زيتون«درباره ارتباطات مسعود عاليخاني با . بود
به خويشـاوندي  كيهان روزنامه  ١٣٨١بهمن  ٨آقاي حسين شريعتمداري در سرمقاله . است

» زيتـون «بـا مسـعود عاليخـاني، عضـو برجسـته شـبكه       ) صادق(نزديك مهرداد عاليخاني 
  . در ايران، اشاره كرده است) موساد(

از سوي ديگر، آقاي حسينيان براي ارائه تصوير بسيط خود از تقابل دو جنـاح سياسـي   
از ميان سـه  . خوانده است » دو خردادي«اي، تمامي بازجويان را  هاي زنجيره در پرونده قتل

جنـاح  «ب به منتس مهدي قوامو  مجتبي بابايياي، آقايان  هاي زنجيره گرداننده پرونده قتل
وزارت  معـاون ضـد جاسوسـي   هـا در سـمت    ، كه سالجواد آزادهبودند ولي آقاي » چپ

جزوه «معروف به (اطالعات جاي داشت و بعدها گزارش خود از پرونده فوق را منتشر كرد 
آقـاي حسـينيان   . بـود » جناح راست«هاي شاخص منتسب به  از چهره) »اي هشتاد صفحه

» دشـمن خـوني سـعيد اسـالمي    «فرد فوق را بـه عنـوان    براي حل اين معضل به سادگي
طـور   گذارد و به كلي مسكوت مي جواد آزاده را به» راست«گرايش كند و پس از آن  معرفي مي

هـاي   اين روش بـه معنـي دسـتكاري در واقعيـت    ! خواند مي» دو خردادي«مطلق بازجويان را 
ضـوع تحقيـق هنـوز زنـده و قابـل      تاريخي، آن هم در تاريخنگاري روز، است؛ در زماني كه مو
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اين نتايج دلبخواه همـان آشـفتگي   . است، براي دستيابي به نتايج دلبخواهو بررسي شناسايي 
  . پديد آورده استاي  هاي زنجيره اخير در مسئله قتلاست كه آقاي حسينيان طي دهه 

  
آقاي حسينيان، ظاهراً، به حزب توده حساسيت خاص دارند و هر گونـه گـرايش    -١٤

هر كس در هر زمان، حتي در دوره نوجواني، به ماركسيسم و حزب تـوده، از ديـد ايشـان    
خـدوم و فرهيختـه چـون     هـايي  گونه افـراد شخصـيت   است؛ حتي اگر اين» ذنب اليغفر«

تـرين   معهـذا، ايشـان كـم   . باشند) گل آقا(يادان احمد آرام يا كيومرث صابري فومني  زنده
محمـود  ، مـادر سـعيد امـامي، و آقـاي     همارخ اعتمادخانم حساسيتي به پيشينه عضويت 

در  ١٣٦٦متـوفي  (خانم  همارخ اعتمـاد  . ، دايي سعيد امامي، در حزب توده ندارنداعتماد
 ١٣٣٢مـرداد   ٢٨، كه مقبره سعيد در كنار آرامگاه اوست، در دوران پيش از كودتـاي  )تهران

رخ، نيـز در حـزب تـوده    عضو رسمي حزب توده بود و آقاي محمـود اعتمـاد، بـرادر همـا    
بـا بورسـيه حكومـت پهلـوي بـراي       ١٣٣٥معهذا، محمود اعتماد در سال . عضويت داشت

پس از انقـالب خـانم همـارخ اعتمـاد نفـوذ      . تحصيل در رشته پزشكي به انگلستان رفت
همسـر اسـتيو فـريمن آمريكـايي،     (هايش، خانم كيوان اعتمـاد   معنوي فراوان بر خواهرزاده

خـانم كيـوان اعتمـاد    . و خانم گيتي اعتماد داشـت ) اني خاندان فرمانفرماپيمانكار ساختم
خانم گيتي اعتماد استاد معماري دانشـگاه شـهيد بهشـتي    . اكنون ساكن نيويورك است هم

هاي فدائي خلـق و اداره تظـاهرات گروهـي از     بود كه به دليل عضويت در سازمان چريك
همسـر  . انقالب از دانشگاه فوق اخراج شددر اوائل ) حجاب(بانوان عليه پوشش اسالمي 

خانم گيتي اعتماد، آقاي معمارصادقي، نيز اهل شيراز و خويشـاوند نزديـك دكتـر جـوان،     
  !) جوان نيز همشهري ما و شيرازي بود. (مقام بلندپايه و رئيس ساواك در اروپا، بود

محمـد  گونه كه در يادداشت پيشين گفتم، دايي ديگر سـعيد، سـرهنگ سـلطان     همان
اعتماد، در زمان شروع اقامت سعيد در آمريكا وابسته نظـامي سـفارت ايـران در واشـنگتن     

او در دولت نظامي ارتشبد ازهاري در مقام سرپرستي گروه  جنگ رواني راديـو جـاي   . بود
وزيري بازداشـت   گرفت و پس از انقالب به مدت هشت ماه توسط اداره اطالعات نخست

نـام بهمـن    يكي از پسرانش، بـه . فسران آمريكايي تحت بازجويي بودو به اتهام ارتباط با ا
مـدتي در خانـه او سـكني گزيـد، در     ) ١٣٥٥(اعتماد كه سعيد در بدو اقامـت در آمريكـا   

پسـر  . در انگلسـتان بـود  ) وابسته به منـافقين (» شوراي ملّي مقاومت«هاي اخير عضو  سال
طالعـاتي سـرويس اطالعـات نظـامي آمريكـا      نام بهرام اعتماد نيز به عنوان منبـع ا  ديگر به

 . شود شناخته مي
چرا آقاي حسينيان به اين سوابق حساس نيست؟ معهذا، براي افزايش دانش ايشـان   
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درباره حزب توده و پيوندهاي آن با اتحاد شوروي سـابق مطالعـه كتـب     ]١[ و كارمندشان
ترين مآخذ نگاشته شده پـس از انقـالب    كنم كه جدي يف يا ويراسته خود را توصيه ميتأل

كژراه، خاطرات احسان طبري، خـاطرات ايـرج اسـكندري،    : رود شمار مي در زمينه فوق به
سه رهبر اصلي حزب توده كه هـر سـه كتـاب ويراسـته مـن      (خاطرات نورالدين كيانوري 

هـاي اخيـر توسـط مؤسسـه مطالعـات و       در هفتـه اي كـه   صفحه ١٢٠٠و نيز جزوه ) است
. منتشـر شـده   ]٢[ گيـري تـا فروپاشـي،    از شـكل : حزب تـوده هاي سياسي، با نام  پژوهش

دهـه در دانشـكده اطالعـات تـدريس      تر گفتم، اين جزوه قريب بـه دو  گونه كه پيش همان
شد ولي به دليل نياز به اصالح براي انتشار و بيمـاري و فقـدان وقـت كـافي فرصـت       مي

ويرايش و بازنويسي آن را نيافتم و به همان شكل ابتدايي، با درخواست من بدون ذكر نـام  
  . مؤلف، منتشر شده است

  
لق به انقالب و نظام مقـدس  من در بررسي خود، با صداقت كامل و با دغدغه تع -١٥

جمهوري اسالمي، و واقعاً بدون قصد اهانت يا ايجاد شـبهه مغرضـانه در پيشـينه ايشـان،     
. صـغاد آبـاده  روسـتاي  : اي كوتاه به وجود بهائيان در مـوطن آقـاي حسـينيان كـردم     اشاره

نيان حسـي . شديد آقاي حسينيان به من را برانگيخت  متأسفانه، اين امر برآشفتگي و اهانت
    : ارديبهشت خود در دانشگاه اميركبير گفت ١٧در سخنراني 
قبل و بعد از انقالب ترين مناطق استان فارس است كه  روستاي ما از متعصب«

    ]١[ ».پدرم هم هنوز زنده و از متدينين و معتقدين است. بهائي نداشته است
 ١٣٣٤هاي  نفره صغاد سال ٥٠٠ -٤٠٠ي دوازده هزار نفره صغاد با روستاي شهرك كنون

هـاي پـس از    در سـال . به بعد، كه آقاي حسينيان در آن پـرورش يافـت، متفـاوت اسـت    
انقالب، به دليل مهاجرت و جابجايي جمعيت تركيب صغاد،  مانند بسياري مناطق ديگـر  

ش بلوكي قشقايي، و روستائيان مجـاور  برخي عشاير، از جمله عشاير ايل ش. دگرگون شده
و  ١٣٣٠هـاي   ولي در اين ترديد نيست  كـه صـغاد دهـه   . اند به اين منطقه مهاجرت كرده

اصوالً منطقه آباده، و نواحي پيرامون . توجه بهائي بود روستايي داراي سكنه قابل. ش ١٣٤٠
در رسـاله  . شـود  نشـين ايـران شـناخته مـي     ترين منـاطق بهـائي   آن، به عنوان يكي از مهم

، بـه دليـل كثـرت    مازنـدران و  فارسنوشتم كه » گري در ايران جستارهايي از تاريخ بهائي«
امـور  » مركـز امـري  «سه . ش ١٣٤٥هاي ايران بودند كه در سال  جمعيت بهائي، تنها استان

در فارس اين سه مركز امـري در منـاطق   . كردند ها را اداره مي بهائيان هر يك از اين استان
   ]١[. نريز؛ و در مازندران، ساري و بابل و گرگا شيراز، آباده و ني: ير مستقر بودندز

. توجه بهائي بـود  صغاد قطعاً روستايي با جمعيت قابل. ش ١٣٤٠و  ١٣٣٠هاي  در دهه
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هـاي سرشـناس    ابع بهائي نيز با شخصيتدر من. اين امر در منابع متعدد تاريخي ذكر شده
متـوفي  (بهائي اهل صغاد مواجهيم مانند مال مهدي تاشي صغادي، شـاعر نامـدار بهـائي    

 ١٣٣٤كه خانه پسرش، خليل تاشي، در شـورش سـال   ) سالگي در صغاد ٨٠در . ق ١٣٣٦
. فـوت كـرد  . ش ١٣٤٠عليه بهائيان در شهر آبـاده بـه آتـش كشـيده شـد و در سـال       . ش

ـ ، يقرن اول بهائ يره شعراكتذ، ييضايب يياكاهللا ذ نعمت( ، يمطبوعـات امـر   يمؤسسه ملّ
يا محمدحسين پورمختـاري كـه از بهائيـان    ) ٣٠ -٢٤، صص ٣ج ، .]ش١٣٤٨[ع يبد ١٢٦

 ٩از ايشـان  «در صـغاد فـوت كـرد و    . ش ١٣٥١خـرداد   ٢يزد بود و به صغاد كوچيد و در 
، ١٣٥٢، تيـر  ٧، شـماره  ٥٢، سال اخبار امريمجله (» .فرزند در ظل امراهللا باقي مانده است

  ) ٢٣٩-٢٣٨صص 
خـانواده مـا جـزو    «اگر آقاي حسينيان، در پاسخ به شبهه مـن، اعـالم كـرده بـود كـه      

همزيسـتي  «يـا حتـي   » هاي مسلمان صغاد بودند و با بهائيـان در تعـارض بـوديم    خانواده
 انكـار مطلـق  ولـي وي بـا   . شـد  مـي  ام مرتفع افتادم و شبهه من قطعاً به ترديد مي» داشتيم

اي جدي  ، اين شبهه را به فرضيه»پيش و پس از انقالب«حضور بهائيان در روستاي صغاد، 
  . بدل كرده است

  
   شيراز

  ١٣٨٧ارديبهشت  ٢٤شنبه  سه
 
  


