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پیش گفتار

نزدیک به یک ربع قرن است که از خاک وطنم دورم؛ از تیرماه ۱۳۷۳ که همراه با همسر 
و فرزند نوزادم ایران را پشت سر نهادم تاکنون دمی بی دغدغه ی آن نزیستم. من میهن خود 
را با دستانی خالی ترک نکردم، توشه ای گران با خود داشتم از آن چه در واپسین دهه ی 
زندگ���ی در نیاخاکم گرد آورده بودم؛ کوله باری از یاد و خاطره ی صدها و هزارها یار، که 
سرهای پرشورشان بر دارها رفت و قلب های عاشق شان آماج تیرهای ستم و بیداِد متولیان 

دین و داد شد.
آن چ���ه اما در این سال ها توان زیستن به من داد، زنده نگاه  داشتن این یادها بود و آن چه 
سنگینی این درد را کاهش می داد، بازتاب فریاد در گلومانده ی بی گناهانی بود که سرهاشان 

»بریده دیدم بی جرم و بی جنایت«.

این توشه ی گران، تعهدی گران تر بر جان من نهاد تا در حد توانم اجازه ندهم این فریادها 
خام���وش شود و آن خون پرشور، از جوشش باز مان���د. هم از این روست که از نخستین 
روزهای اقامتم در خارج از کشور با همه ی نیرویم در بازتاباندن این واقعیت کوشیدم؛ از 
تمام تریبون هایی که توانستم در اختیار گیرم، این فریاد را به گوش ها رساندم؛  تا گسترده گی 

همی در هر چه خواهی، هر چه خواهی
به چش���م ج���ان توانی بی گم���ان دید
فریدالدینعطار



دایره ی امکانم، ش���خصیت های جهانی و ایرانی آگاه به حقوق بشر را در جریان آن چه 
در زندان های جمهوری اس���المی گذشته بود قرار دادم؛ با همه ی آنانی که می توانستند 
 در انعکاس این دهش���ت بزرگ یاری ام دهند گفتگو و همکاری کردم؛ خاطرات زندانم

-نه زیس���تن نه مرگ- را در چهار جلد و متجاوز از هزار و هشتصد صفحه در دسترس 
همه ق���رار دادم؛ تصویر هولناک و باورنکردنی قبرها و قیامت های قزل حصار را به قلم 
آوردم و سروده های یارانم را که در زندان به حافظه سپرده بودم، به چاپ رساندم. در کنار 
همه ی این ها، در رابطه با رویدادها و جریان های روز در ایران و محروم ماندن هم میهنانم 

از ابتدایی ترین حقوق یک ملت آزاد، آن چه را اندیشیدم و دریافتم نوشتم و فریاد کردم.
امید دارم با این تالش بتوانم فراموش شدن بیدادی را که بر نسل من گذشت مانع شوم 
و کس���انی را که در برافروختن هیمه های این ش���رر، از هیچ فرومایگی و رذالتی دست بر 

نداشتند، به جامعه  بشناسانم. 

از همسِر همراه و همدلم راضیه متینی و یارانی که به یاد داشته های خود از نخستین دهه ی 
بیداد اس���المی را برای بهره  گیری در کتاب، بی دریغ در اختیار من قرار دادند صمیمانه 
سپاس���گزارم و با باور دغدغه های آنان و همه ی  کوشندگان ایرانی حقوق بشر در داخل 
و خ���ارج از آن مرز و بوم، ایم���ان دارم این نیروی آرما ن خ���واه در نهایت زنان و مردان 

سرزمین مان را به اعتالیی که شایسته ی آنان است بر خواهد  کشاند. با این امید.

در نهایت الزم می دانم یادآوری کنم آن چه در این مجموعه آمده است، همه  ی ویرانگران 
عدالتخانه و ناقضان حقوق بشر را دربر نمی گیرد. متأسفانه دایره ی اطالعات و امکانات 
من محدود است و بسیاری از چهره های قضایی، اطالعاتی و امنیتی همچنان در پس پرده 

به سر می برند. 
ایرج مصداقی



محمد محمدی ری شهری 

محمد محمدی نیک، معروف به محمدی ری شهری در آبان ۱۳۲۵در شهر ری به دنیا آمد. 
نام قبلی وی محمد درون پرور ب���ود. وی پس از پایان تحصیالت ابتدائی وارد حوزه ی 
علمیه شهرری شد و در سال ۱۳۴۰ برای ادامه ی تحصیل به قم رفت. ری شهری در سن 
بیس���ت سالگی دخرت دوم آیت الله مشکینی را که ُنه ساله ب���ود عقد  کرد و در سن یازده 

سالگی با وی به »خانه ی بخت« رفت. 
ری شهری در مورد ویژگی خود از زبان مادرش می گوید: 

... مادرم رحمةالله علیها برایم تعریف می کرد که هنگامی که تو را باردار بودم، روزی 
جلوی در خانه ایستاده بودم، شخص���ی را در حال عبور دیدم که مرا با نام حوری 
خطاب کرد و گفت: فرزندی که در ش���کم داری پسر اس���ت و از ناحیه ی یکی از 
پسرهایت خری خواهی دید مکرر مادرم این داستان را تعریف می کرد، احتمااًل آن 

شخص توضیحات دقیق تری داده بود که مادرم نمی خواست آن ها را نقل کند.۱
ری شهری در سال ۱۳۴۴ مدت کوتاهی در مشهد بازداشت شد و دیگر گرد فعالیت  سیاسی 
نچرخید. برخالف تعدادی از روحانیون که به تبعید می رفتند و یا بازداشت می شدند هیچ 
سابقه  ی سیاسی و مبارزاتی از او در دست نیست. گفته می شود در سال ۱۳۵۷زمانی که او 
را برای تبلیغ می برند، می گوید که من حال خمینی بازی ندارم! محمود درد کشان یکی از 

۱-خاطره ها،  محمدی ری شهری، مرکز اسناد انقالب اسالمی جلد اول ص ۸۱
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فرماندهان اسبق سپاه پاسداران در مورد او می گوید:
ری شهری اساساً و بنیاداً نه به لحاظ تفکر، نه به لحاظ ماهیت و نه به لحاظ عملکرد 
انقالبی نیست. یک روز را نمی توانند نشان بدهند که ری شهری قبل از انقالب در 

راستای انقالب قدم برداشته.۱

ورود به دستگاه قضایی با حکم پدرزن
اول���ن مسئولیت وی پس از پریوزی انقالب »حفاظ���ت از پادگان  های ارتش« بود.۲ از 
آن جای���ی که مشکینی پدر زن وی به هم���راه آیت الله منتظری احکام شرعی قضاوت را 
ب���رای طالب مدرسه های دینی صادر می کردن���د، او در اولن روزهای پریوزی انقالب 
ب���ه همراه سیدحس���ن موسوی تربیزی و مرتض���ی فهیم کرمانی به عن���وان حاکم شرع 
دادگاه انقالب اسالمی دزفول منصوب شد و زندان  »یونسکو« را که در دهه ی ۶۰ به یکی 
از بدنام ترین زندان های ایران تبدیل شد، پایگاه خود قرار داد. در جریان یک هفته ای که 
این سه در دزفول بودند دادگاه های متعددی را برگزار  کردند که با کم ترین معیار حقوقی 
هم خوانی نداشت و سپس در دوم فروردین ماه ۱۳۵۸همراه با موسوی تربیزی به گچساران 
و بهبهان اعزام شدند و عاقبت به عنوان حاکم شرع سیار به خرم آباد و بروجرد سفر  کردند. 
وی در مأموریت دیگری به عنوان حاکم شرع به رشت اعزام شد و مانع بازداشت صادق 
احسان بخش یک���ی از روحانیون معروف گیالن که اسناد ارتباطش با ساواک به دست 
آمده بود شد. آیت الله حسن الهوتی در صدد دستگریی وی بود. احسان بخش در پاییز 
۵۹ هنگامی که الهوتی به خاطر دفاع از حقوق مردم از چشم خمینی افتاده بود، به عنوان 

نماینده ی »امام و امام جمعه« رشت انتخاب شد. 
ری شهری پس از درگریی های ترکمن صحرا به عنوان حاکم شرع به گنبدکاووس رفت و 

به پرونده های آن جا رسیدگی کرد. 

مسئولیت دادگاه انقالب اسالمی ارتش 
در اواخر سال ۱۳۵۸به منظور مقابله با نفوذ گروه های سیاسی در ارتش و سرکوب آن ها 
دادگاه انقالب اسالمی ارتش تأسیس شد و مأموریت آن از سوی محمد مؤمن که مسئول 
اعزام قضات جامعه ی مدرسن حوزه ی علمیه قم بود به محمدی ری شهری واگذار شد. 
وی به این ترتی���ب تا هنگام تصدی وزارت اطالعات ریاس���ت دادگاه ها و دادسراهای 
انقالب اسالمی ارتش را به عهده داشت و تقریباً تمامی محاکمات مهم را شخصاً اداره 

1-http://zeitoons.com/47792
۲-خاطره ها،  محمدی ری شهری، مرکز اسناد انقالب اسالمی جلد اول ص ۸۱
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می کرد. او در این نهاد از همکاری لطف الله اتابکی۱ و فرج اللهی که هر دو در زمان شاه 
در دادرسی ارتش مشغول فعالیت بودند برخوردار بود. 

یکی از اولن اقدامات وی پس از تشکیل دادگاه انقالب اسالمی ارتش، صدور اطالعیه  ی 
و تهدید از طریق رادیو و تلویزیون نسبت به جمعی از نریوهای نظامی که در دانشگاه تهران 
تحصن کرده و خواستار بهبود و رسیدگی به وضعیت صنفی خود بودند، بود. او سپس به 
اتهامات نظامیان هوادار فداییان خلق در پادگان هوانریوز اصفهان، نظامیان پایگاه هوایی 
تربیز حامی حزب خلق مسلمان و آیت الله شریعتمداری و نظامیان پایگاه هوایی بوشهر 

رسیدگی کرد. و سپس حکم به اخراج تعداد زیادی از زنان شاغل در ارتش داد. 
پ���س از تشکیل شورای عایل قضایی، بهشتی قدرت بیش تری به ری شهری بخشید و با 
صدور حکمی ب���ه او اجازه داد که نمایندگان دادگاه انقالب ارتش در سراسر کشور برای 
تشکی���ل پرونده، سمت قضایی داشته باشند. به این ترتیب ری شهری در برخی از مراکز 
نظامی مانند دزفول، بوشهر مشهد، کرمانشاه، هرمزگان، نمایندگانی را منصوب کرد که کار 

دادستان را انجام می دادند. 
ری شهری در مورد چگونگی کار خود که زیر پا گذاشنت قوانن بود می گوید: 

روزی در شورای عایل قضایی با حضور ایشان -بهشتی-، مرحوم شهید قدوسی، 
مرحوم ربانی املشی، آقای موسوی اردبیلی و ظاهراً آقای جوادی آملی ضمن مطالبی 
عرض کردم: در ارتباط با رسیدگی به جرائم نریوهای مسلح، این جانب وقتی بدانم 
فرستادن پرونده ای به دادگسرتی-در شرایط کنونی این تشکیالت-صحیح نیست و 
به صدور احکام برخالف اسالم می انجامد، بنده پرونده را به دادگسرتی نمی فرستم 
و حکم می دهم. به یاد دارم که مرحوم بهشتی نگاهی با معنا به مرحوم قدوسی-که 
دیدگاه مشابه او داشت-کرد و فرمود: ما هم به همنی دلیل که اشاره شد، غمض عنی 

]چشم پوشی[ می کنیم.۲
بعد از آن که خمینی در تاریخ هشتم تریماه ۱۳۵۹ از باقی ماندن مصادیق و آرم  شاهنشاهی 
در ادارات و سربرگ ها به شدت انتقاد  کرد، ری شهری و دیگر عوامل سرکوب از فرصت 
استفاده کردند و کوشیدند حجاب را اجباری کنند. هرچند در گام های اولیه با توجه به جّو 

جامعه نمی توانستند آن را عمومی کنند. 
ری شهری در مقام رییس دادگاه ارتش در روز دهم تریماه ۱۳۵۹دستور داد از ورود کارمندان 
خانم که پوشش اسالمی ندارند به اماکن نظامی جلوگریی کنند. او در حکم خود نوشت: 
از آن جا که تاکنون چندین بار توسط مسئوالن امر نسبت به پوشش اسالمی خانم های 
کارمند ارتش جمهوری اسالمی ایران تذکر داده شده، ویل متأسفانه برخی از پرسنل 
1-http://pezhvakeiran.com/maghaleh-9680.html

۲-پیشن، چاپ دوم ۱۳۸۳، ص ۸۸
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زن نسبت به مفاد بخشنامه های مزبور بی اعتنا بوده و در اجرای آن تعلل ورزیده اند، 
لذا با توجه به اوامر و رهکردهای رهرب انقالب و بنیان گذار جمهوری اسالمی ایران 
بدی���ن وسیله به عموم فرماندهان یگان ها و رؤسای سازمان های نظامی و انتظامی 
ابالغ می شود که از ورود آن دسته از پرسنل زن که پوشش اسالمی ندارند به اماکن 

نظامی و سرویس های رفت و آمد جلوگریی به عمل آورند.۳
یک هفته بعد، وی در نخستن اقدام، زنانی که در اعرتاض به فرمان حجاب اجباری لباس 

سیاه پوشیده بودند را از ارتش اخراج کرد:
تعداد صد و سی و یک نفر از بانوان کارمند یگان های مختلف ارتش و شهربانی که 
به پریوی از صدای آمریکا و اسرائیل در سوگ ارزش های پوسیده ی نظام ستم شاهی 
جامه هایی به سیاهی قلب شان به تن کرده اند و در عمل ثابت نموده اند پس از یک 
سال و نیم که از انقالب مردم محروم این سرزمن می گذرد نمی توانند حتی ظاهر 
خود را با انقالب اسالمی تطبیق دهند و هنوز مقلد بالاراده اسالف مزدور خویش 

می باشند از پیکر قهرمان ارتش اسالمی ایران زدوده و اخراج گردیدند.۴

کودتای نوژه، صدور احکام فله ای 
و پرونده سازی برای گروه های سیاسی

ری شه���ری با کودتای نافرجام نوژه از پرده بریون آم���د و با انجام مصاحبه های رادیو و 
تلویزیونی و گفتگو با مطبوعات تحت عنوان حاکم شرع دادگاه انقالب اسالمی ارتش به 
چهره ای مشهور تبدیل شد. صدور احکام اعدام فله ای در ارتباط با دادگاه متهمان نوژه او 

را به عنوان یکی از معروف ترین و بریحم ترین حکام شرع پرآوازه ساخت. 
ای���ن در حایل بود که مرتضی حائری فرزند بنیان گ���ذار حوزه ی علمیه قم و پدر همسر 
مصطفی خمینی که در دوره ای استاد ری شهری بود می گوید: ری شهری تا قم بود، وقتی 
می خواست به خیار نمک بزند، احتیاط می کرد، حاال رفته تهران، در دادگاه چه می کند...! 

نکته ی حائز اهمیت آن که ری شهری خود با آب و تاب موضوع را تعریف می کند.۵
وی در کت���اب خاطراتش تأکید می کند که در جریان کودتای نوژه در همان روزهای اول 
دویس���ت و شصت و هفت نفر دستگری شدند ک���ه صد و هفتاد و پنج نفر آن ها در تهران 
زندانی بودند و بقیه در اهواز و اصفهان. او هم چنن در جای دیگری می گوید تا آن جا 
که می دانم شصت نفر را در کرمان دستگری  کرده و به تهران آورده اند و هم چنن از این که 
پنجاه و یک نفر از دستگری شدگان در اهواز به دستور بنی صدر آزاد شده اند ابراز نگرانی 

3-http://revolution.pchi.ir/show.php?page=contents&id=11556
۴-روزنامه ی کیهان، چهارشنبه ۱۸ تری ۱۳۵۹، ص ۳.

۵-خاطره ها،  محمدی ری شهری، مرکز اسناد انقالب اسالمی، جلد اول، چاپ دوم ۱۳۸۳، ص ۳۰
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می کند.۱
وی هم چن���ن فاش می کند که س���ی و سه نفر از  کودتاچیان توسط وی به اعدام محکوم 
شدند و صد و چهارده نفر به مجازات  هایی از حبس ابد تا ده ماه و تعداد پنج نفر به همان 
میزانی که بازداشت بودند. وی در همان کتاب فاش می کند که به پرونده ی پانصد نفر در 
ارتب���اط با کودتای نوژه رسیدگی کرده و رأی دادگاه انقالب ارتش در مورد آن ها به اجرا 

گذاشته شده است. 
حسن خراسانی یکی از نزدیکان محسن رضایی فاش می کند که تنها در اصفهان هفتاد 

نفر اعدام شدند.۲
کار ری شهری در ارتباط با کودتای نوژه چندان مشکل نبود. خمینی با بی رحمی حکم 
اعدام همه را پیشاپیش صادر کرده بود. وی در دیدار با مرتضی رضایی فرمانده جدید سپاه 

و جمعی از پاسداران گفت: 
آن هایی که در این مسائل، در این مسئله آخر همراه بودند با این خیال فاسد کودتا، 
تم���ام این ها به حسب حکم قرآن حکم شان قتل است بالاستثنا، یک استثنا درش 
نیست؛ هیچ کس حق ندارد که یک کسی را عفوش بکند، یک کسی را مسامحه با 
او بکند. این ها به حکم اسالم و حکم قرآن فاسد و مفسد هستند و این ها چهار حکم 

در قرآن هست که از همه کوچک تر  کشنت است.۳
ری شهری در جریان کودتای نوژه نیز می کوشید پای آیت الله شریعتمداری و دیگر مخالفان 
خمینی را به میان بکشد اما به علت جو موجود در تابستان ۵۹، قادر به این کار نشد و تا دو 
سال بعد صرب  کرد تا عقده گشایی کند. وی در گفتگوی مطبوعاتی خود در سال ۱۳۵۹ گفت: 
متأسفانه باید اعالم کنم که چند تن از روحانیون رده ی باال نیز با افراد و اعضای این 
گ���روه رابطه داشته اند... چند تن از آقازاده های این آقایان، به طور جزیی بر اساس 
مطالبی که در این زمینه که از سوی چند تن از عامالن بازگو شده، قراینی بر صحت 
امر در دست است که انشاءالله پس از تحقیقات و بررسی های دقیقی که در جریان 

است، به زودی نتیجه ی نهایی و اسامی این چند تن، اعالم خواهد شد.۴
وی در گفتگ���وی مطبوعاتی خود در مورد مجاهدین و فدایی ها هم پرونده سازی کرد و 

۱-بعداً سرتیپ دوم بازنشسته محمود آذین، گفت: کودتاهای به زعم من مصنوعی ]کش���ف شدند[. 
مثاًل در اهواز  کودتا کش���ف شد. با حدود هزار و پانصد کیلومرت ]فاصله[ تا پایتخت. مثاًل می خواهند 
چه بکنند؟ کودتا معمواًل در مرکز حکومت انجام می شود که حکومت را براندازی کنند. حاصل این 
کودتاهایی که خیلی هم راحت کشف می شد -چه بسا کسانی که ترتیب توطئه را می دادند خودشان هم 

خرب می کردند - حاصلش این بود که عناصر بسیار زیادی از متخصصنی گرفتار شدند.
۲-راه، تاری���خ شفاهی، دکرت محسن رضایی، مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، بهمن ۱۳۹۴، جلد 

اول، ص ۳۸۱. 
۳-صحیفه امام ، جلد ۱۳، صفحه ۳۹

۴-خاطره ها،  محمدی ری شهری، مرکز اسناد انقالب اسالمی جلد اول، چاپ دوم ۱۳۸۳، ص ۳۷۳
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مدعی شد: 
رکن���ی که راب���ط و هماهنگ کننده ی شاخه ی نظامی طرح کودت���ا بوده و یکی از 
اعض���ای حساس گروه محسوب می شده، اعرتاف و اظه���ار نمود که سازمان ها و 
گروه هایی مانن���د، پان ایرانیست ها، جبهه ملی، سازم���ان چریک های فدایی خلق 
و سازمان مجاهدین خلق ای���ران در جریان این طرح قرار داشته اند... این متهم در 
جریانات بعدی تحقیق اضافه کرد که در جلسه  ای که با حضور احسان، محققی و 
مهدیون تشکیل شده بوده است، در زمینه ی قدرت رزمی هر یک از گروه ها از جمله 
سازمان مجاهدین خلق و سازمان چریک های فدایی خلق، بحث و گفتگو شده بوده 
است، به طوری که ضمن بررسی ه���ای انجام شده توسط چند تن از افراد شرکت 
کننده در این طرح، قدرت رزمی سازمان مجاهدین در تهران هشتصد نفر و سازمان 
چریک های فدایی خلق، سیصد نفر اعالم گردید. پس از بررسی ها تصمیم گرفته 
شده است که با این دو سازمان صحبت شود و از آن ها قول گرفته شود که علیه یا له 
عامالن این طرح وارد عمل نشوند و در عوض، پس از پریوزی و اجرای کامل طرح، 

امتیازات خوبی به آن ها داده شود.۱
توضیحات باال بیش از هر چیز نشان دهنده ی حماقت محض ری شهری در سناریونویسی 
است. قول گرفنت برای عدم مقابله با کودتا قابل فهم است اما چرا کودتاچیان از مجاهدین 
و چریک های فدایی خلق قول می گرفتند که به نفع عامالن کودتا وارد عمل نشوند؟! آیا 
ضرری متوجه ی آن ها می شد اگر این دو سازمان بزرگ سیاسی به نفع آن ها وارد عمل 

می شدند؟ 
این ادعاها درحایل مطرح می شد که او به خوبی می دانست که مجاهدین یکی از نریوهایی 
بودند که خرب کودتا را به اطالع نریوهای امنیتی رژیم رساندند و مسعود کشمریی که بعدها 
ب���ا بمب گذاری در نخست وزیری رجای���ی و باهرن را به قتل رساند یکی از اعضای این 
سازمان و مسئوالن کمیته ی خنثی سازی کودتا بود و نریوهای این سازمان برای مقابله با 

کودتا به حال آماده باش درآمده بودند. 

دشمنی با فرماندهان نظامی 
و تالش برای تصفیه ی بیش تر در ارتش

او دشمنی خاصی با فرماندهان نظامی داشت و از هیچ فرصتی برای سعایت علیه آن ها 
فروگذار نمی کرد. خاطره ای که ری شهری از اختالف ظهرینژاد و فالحی نزد خمینی نقل 

می کند و پاسخ وی، بیانگر شخصیت توطئه گر خمینی نیز هست. 

۱-پیشن، ص ۳۷۲
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او می گوید:  در یکی از مالقات ها به امام عرض کردم:  تیمسار فالحی جانشنی رییس ستاد 
مشرتک و تیمسار ظهرینژاد فرمانده نریوی زمینی با هم اختالف دارند و هیچ یک دیگری 
را قبول ندارد و من از این موضوع نگران هستم. امام فرمودند. »نگران نباش، آنان اگر 

اختالف نداشته باشند باید نگران باشی، اختالف آنان بهرت است!۱
رفسنجانی در خاطراتش از دوم مهر ۱۳۶۰ می نویسد: 

آقای ری شهری اصرار دارد که فرماندهان سطح باالی ارتش عوض شوند، ویل امام 
و ماها مصلحت نمی دانیم.

پنج روز بعد سرلشکر ویل  الّله فالحی ، جانشن ستاد مشرتک ارتش، سرتیپ موسی نامجو، 
وزیر دفاع و نماینده ی خمینی در شورای عایل دفاع و فرمانده دانشکده افسری، سرتیپ 
ج���واد فکوری، فرمانده ن���ریوی هوایی و وزیر دفاع و مش���اور در ستاد مشرتک ارتش، 
یوسف کالهدوز، قائم مقام سپاه پاسداران انقالب اسالمی و محمدعلی جهان  آرا، فرمانده 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی خرمشهر، در یک سانحه ی هوایی مشکوک کشته شدند. 
ی���ک فروند هواپیم���ای C 130 با چهل سرنشن و بیست و هفت مج���روح و سی و دو 
ت���ن از کشته شدگان  عملیات »ثامن االئمه« از فرودگاه اهواز به مقصد تهران به پرواز در 
آمد. اما این هواپیم���ا در سی کیلومرتی فرودگاه مهرآباد در جنوب غربی کهریزک دچار 
سانحه گردید و چهل و نه نفر از سرنشینان آن کشته شدند. ماجرای سقوط هواپیما را امری 
صولتی خلبان هواپیمای سانحه دیده در گفتگو با خربگزاری فارس توضیح می دهد که بر 

سوءظن ها می افزاید. ۲ ری شهری در این مورد می گوید: 
یک کیفی را آورده اند پیش من، در آن کیف عالیمی بود که مثل آن چسب  دوقلو ها 
و سیم ها، دسته کیفی که بعد از مدتی از کنار هواپیما یا از داخل هواپیما آورده بودند، 
عالیمی در این دسته کیف بود که مثاًل بمب گذاری شده، ویل از طرف دیگر چون 
موتورهای هواپیما هر چه���ار تا از  کار افتاده بودند، اگر بخواهد بمب گذاری تنها 
باشد این نمی شود که چهار موتور یک دفعه از کار بیافتد. از  کار افتادن چهار تا موتور 
مسأله ای است که هنوز برای ما حل نشده، به هر حال در دست تحقیق است و دارد 

رسیدگی می شود.۳ 
سرهنگ محمدعلی شریف النسب یکی از نظامیان قدیمی در این مورد می گوید:

• زمانی که این هواپیما سقوط کرد و فالحی شهید شد، شرایط ارتش به هم ریخت. 
شهی���د صیادشریازی از رفقای ما بود؛ اما جوان و بی تجربه بود. او را به فرماندهی 
نریوی زمینی ارتش منصوب کردند و شرایط کاماًل تغیری کرد؛ یعنی جوان گرایی که 

۱-پیشن، ص ۹۸
2-www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940623000502

۳- خاطره ها،  محمدی ری شهری، مرکز اسناد انقالب اسالمی جلد اول، چاپ دوم ۱۳۸۳، ص ۴۱۲
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از آن می ترسیدی���م محقق شد. جایی تخصصی اس���ت و نباید در آن ریسک کرد. 
جوان گرایی بی جا انج���ام دادند و باعث شد هم شرایط جنگ به هم بریزد و هم 

اتفاقات نامطلوبی رخ دهد.
- شما سخن شاهدان واقعه ی سقوط این هواپیما را خوانده یا شنیده اید؟

 • بله من همه ی حرف های افراد را شنیده ام. محافظانی که قرار بود سوار هواپیما 
بشوند نشدند. مجروحان حادثه، خلبان و... صد درصد مشکوک است. 

- به نظر شما چرا رسیدگی نشد؟
• به دلی���ل مصالحی که مسئوالن نظام می دانند. به نظ���ر من آقایان رحیم صفوی، 
ری شهری و محس���ن  رضایی در جریان هستند؛ اما به دلیل مصلحت سنجی کسی 

چیزی نمی گوید.۱
ناخدا هوشنگ صمدی به صراحت عنوان کرد که پدافند نظام اسالمی، با شلیک به 

هواپیما باعث سقوط آن شد.۲
اما پسر نامجو می گوید:

کارشناسانی از هند، کره و پاکستان برای مشخص کردن علت به ایران آمدند که در 
نهایت نیز به نتیجه مشخصی نرسیدند. برخی نقل کرده اند که کارشناسان خارجی 
گفته اند در کنار پیکر شهدا در هواپیما مواد منفجره کار گذاشته شده که باعث انفجار 
شده است. خلبان صولتی نیز در صحبت هایش از وقوع حوادثی در هواپیما سخن 
گفته که پس از آن کنرتل هواپیما از دستش خارج شده است. از زمانی که برق قطع 

می شود شهید فکوری برای کمک و باز کردن چرخ ها به کابن می رود.۳

نقش آفرینی در برکناری بنی صدر و 
کشتار دهه ی ۶۰

ری شهری در خاطرات خود توضیح می دهد که »پیام تهدیدآمیز بنی صدر« که از سوی وی 
به اطالع خمینی رسید باعث برکناری فوری بنی صدر از فرماندهی کل قوا در خردادماه 
۱۳۶۰ ش���د. او به نقل از حسن عفوری فرد یکی از گردانندگان حزب جمهوری اسالمی و 

استاندار وقت خراسان می گوید: 
هم���راه آقای بنی صدر با هواپیما به ته���ران می آمدیم، هنگامی که به قله   ی دماوند 
رسیدیم، بنی صدر رو به من کرد و گفت: به ری شهری بگو: به همنی روشنی که اکنون 
قله ی دماوند را مشاهده می کنیم، می بینم که عمامه ات را برگردنت انداخته اند و در 

1-http://tarikhirani.ir/fa/files/113/bodyView/1104
2-www.ghanoondaily.ir/fa/news/main/91478/
3-www.asriran.com/fa/news/598609
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خیابان های تهران او را می گردانند.۱
پس از کودتای نوژه و به ویژه بعد از سرکوب خونن سی خرداد ۱۳۶۰ مسئولیت ری شهری 
در دادگاه انقالب ارتش دو چندان شد و او به خاطر سبعیتی که در صدور احکام داشت، 
قدرت بی سابقه ای یافت و محبوب خمینی شد چنان که به سادگی  می توانست به حضور 
او برس���د. وی در خاطراتش تأکید می کند که ابتدا هفته ای یک بار و بعدها هفته ای دو 
ب���ار به دیدار خمینی می رفت و به ص���ورت خصوصی موارد گوناگون را با وی در میان 
می گذاش���ت. این در حایل بود که باالترین مقامات رژی���م برای دیدار با خمینی دچار 
مشکل می شدند و حتی آیت الله منتظری چنن دستِ  بازی برای دیدار با خمینی نداشت. 
ابراهیم حبیبی یکی از دوستان من که کارمند غرینظامی ارتش بود، هنگام محاکمه توسط 
ری شهری متوجه می شود که وی از طریق رادیویی که به گوشش چسبانده در حال دنبال 
ک���ردن مذاکرات مجلس است، رو به او کرده و می گوی���د حاج آقا می خواهید راجع به 
سرنوشت من تصمیم گریی کنید لطفاً به گفته هایم توجه کنید. ری شهری در برابر خواسته ی 
منطق���ی ابراهیم، از  کوره در رفته و با ناس���زا او را از دادگاه بریون می کند و متعاقب آن 
ابراهیم را به حبس ابد محکوم می کند. ابراهیم حبیبی در جریان کشتار ۶۷ در اوین به دار 

آویخته شد. 
ری شهری جزو حکام شرعی بود که پس از تشکیل دادگاه عایل قم هم احکامش نیازی به 
تائید این دادگاه نداشت و بعدها به دلیل ضرورت هایی که پیش آمد، وی برخی پرونده های 

دادگاه انقالب را به عنوان »دادگاه عایل« رسیدگی می کرد.۲
او ک���ه به صراح���ت از شکنجه در زندان تحت عنوان تعزیر دف���اع می کرد، در پاسخ به 
ادعاهای مطرح شده در رابطه با شکنجه در زندان ها گفت: اگر مقصود رییس جمهور از 
شکنجه، همان تنبیهاتی است که اسالم به عنوان حدود و تعزیرات مطرح می کند، ما منکر 

آن نیستیم، زیرا دستور اسالم است.۳

همکاری با حزب توده در سناریوی کودتای قطب زاده
ری شه���ری در فروردی���ن م���اه ۱۳۶۱ با همک���اری بخش نظامی حزب ت���وده و احمد 
خمینی، ماجرایی را که بعداً توطئه ی قطب زاده و آیت الله شریعتمداری برای کودتا علیه 
جمهوری اسالم���ی و قتل »امام« خوانده ش���د، طرح ریزی و اجرا کرد و شخصاً هدایت 
پروژه را تا اعدام قطب زاده دنبال کرد. حزب توده این دو را به عنوان »لیربال« و خطری 

۱-خاطره ها،  محمدی ری شهری، مرکز اسناد انقالب اسالمی، جلد اول ص ۱۷۳
2-www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931001000127

۳--مصاحبه با رادیو و تلویزیون- کتاب غائله ۱۴اسفند ۱۳۵۹، ظهور و سقوط ضدانقالب/ نویسنده: 
دادگسرتی  جمهوری اسالمی  ایران، ص۳۳۲.
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ب���رای »انقالب« ارزیابی می کرد و پیش تر علیه قطب زاده طرح دعوا هم کرده بود. این 
حزب عاقبت از طریق سرهنگ بیژن کبریی یکی از اعضای سازمان نظامی اش که روابط 
نزدیکی با ری شهری داشت، قطب زاده را در تور انداخت و با خدعه و نرینگ و به بهانه ی 

طرح ریزی کودتا، زمینه ی حذف وی و آیت الله شریعتمداری را فراهم کرد. 
در این ماجرا که به چند دیدار و گفتگوی ساده محدود می شد، به اعرتاف ری شهری تنها 
سه نظامی ب���ه نام های سرهنگ دهقانی آذر، سرهنگ قاسم حسینی رییس اداره یکم و 
سرهنگ جواد نجفی  استاندار کردستان در دولت موقت که در دوران بنی صدر سفری ایران 

در یونان بود، حضور داشتند. 
یک روحانی به نام سیدمهدی مهدوی و احمد عباسی داماد آیت الله شریعتمداری برای 
این که پای وی را به میان بکشند، دو روحانی دیگر به نام های محمدجواد مناقبی باجناق 
قدوسی دادستان کل انقالب سابق و داماد عالمه طباطبایی و عبدالرضا حجازی واعظ 
معروف تهران و هم منقلی احمد خمینی که معلوم نشد چگونه به این پرونده سنجاق شدند، 
دیگر متهمان تالش برای »کودتا« بودند. دو »فئودال و خان« به نام های جواد خدایی 
و زندی که تا آن موقع کسی اسم شان را نشنیده بود و بعدها هم خربی از آن ها نشد دیگر 
بازیگران سناریوی ری شهری برای انجام »توطئه« ی کودتا و قتل امام و شورای عایل دفاع 

و تسخری حکومت بودند. 

تص���ور این که دو روحانی به همراه یک سرهنگ بازنشسته ی به هیأت دیپلمات درآمده 
و دو »خ���ان و فئودال« توطئه ی کودتا کنند، بیش از هرچی���ز پوشایل بودن اتهامات را 
می رساند. جانیان برای اقدامات خود حتی الزم نمی دیدند سناریوی قوی و قابل دفاعی 

فراهم آورند. 
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ری شهری در گفتگوی مطبوعاتی خود در ارتباط با »چهار گروه توطئه گر«، با پیش کشیدن 
پای گروه »پارس« »پاسداران رژیم سلطنتی«، »نمارا« و »نیما« که متهم به براندازی و 
ارتباط با سازمان جاسوسی »سیا« و شیطان بزرگ بودند، سعی کرد بن همه ی آن ها با 
قطب زاده ارتباط برقرار کند! وی برای پروپیمان کردن داستان، این گروه ها را به اسرائیل، 
و جبهه ملی و شایگان و پزشکپور و بختیار و خانواده ی پهلوی و ژنرال عال در مصر و... 
هم وصل کرد و پای نماینده ی سازمان »منافقن« و حزب رنجربان را نیز به میان کشید.او 
حتی تفاوت بن »حزب رنجربان« و »اتحادیه کمونیست« ها را نمی دانست، چرا که بعدًا 
در کیفرخواست، کمک قطب زاده به »اتحادیه کمونیست« ها که در بهمن ۱۳۶۰ شهر آمل 

را به تسخری درآوردند، مطرح شد. 
جال���ب آن که وی سرهنگ دهقان���ی آذر را که نخست وزیر کابینه ی ادعایی گروه »نیما« 
معرف���ی می کرد، رابط این گروه با قطب زاده هم خواند. از قرار معلوم او پیش تر دستگری 
شده بود و بعداً به گروه کودتاچی مربوط به قطب زاده سنجاق شد تا تعداد نظامیان از دو 

نفر به سه نفر برسد. 
اف���راد  گروه های یاد شده که ده ها ت���ن می شدند و احتمااًل در محافل شان صحبت هایی 
رد وب���دل کرده بودند، ب���دون آن که فعالیت  خاصی داشته باشن���د، با سناریوسازی های 
ری شهری و بازجویان جنایتکار دادستانی ارتش و سپاه پاسداران دستگری و تحت شکنجه 

به اعرتاف واداشته شدند و بن سال های ۶۰ تا ۶۱ به جوخه ی اعدام سرپده شدند. 
منت رأی دادگاه قطب زاده که به خاطر آن وی اعدام شد به قرار زیر است: 

طرح توطئه برای ترور مسئولن رده ی اول و در رأس همه »حضرت امام« و اقدام 
عملی، با در اختیار گذاشنت هفتصد و پنجاه هزار تومان پول و منزل، و وعده به این که 

در روز عملیات تعدادی نفرات در این رابطه در اختیار خواهم گذاشت.۱
ن���ام هیچ یک از  کسانی که قرار بود مسئولن رده ی اول و »حضرت امام« را ترور  کنند و 
نحوه ی اجرای آن مشخص نیست. خود ری شهری هم مدعی است:  در حدود یک سال و 
نیم که مثل آمریکا و مزدوران آن ها سرمایه گذاری  هایی کرده بودند، تنها سه نظامی شاغل، 

فریب آن ها را خوردند. معلوم نیست اعمال فوق را چه کسی قرار بوده انجام دهد؟
این احتمال هست که سازمان نظامی ح���زب توده با محوریت سرهنگ بیژن کبریی در 
به تور انداخنت کلیه ی گروه های فوق دخیل بوده باشد. چرا که پس از دستگریی وی و از 
هم پاشیدن سازمان نظامی حزب توده دیگر خربی از دستگریی چنن گروه هایی منتشر نشد. 
احتمااًل سازمان نظامی حزب توده به افرادی که مستعد تشخیص می داده نزدیک شده و 
با طرح یک سناریو آن ها را به تور انداخته و سپس تحویل ری شهری می داده است تا جا 

۱-خاطره ها، محمد محمدی ری شهری، مرکز اسناد انقالب اسالمی، چاپ دوم ۱۳۸۳، جلد اول ص ۴۳۱. 
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پای خود را نزد نظام اسالمی محکم کند. چرا که هیچ نظامی  عاقلی در حایل که دارای 
هیچ پستی نیست، همراه با چند نفر دیگر نقشه ی کودتا نمی ریزد. یا چگونه امکان دارد 

چند نفر سلطنت طلب دور هم بنشینند و برای خود نخست وزیر و وزیر تعین کنند؟

کروکی شبکه های برانداز مورد ادعای ری شهری۱
در تریماه ۱۳۶۱ وی ضمن محاکمه گروه نیما مدعی شد یکی از اعضای شبکه ی نه نفره ی 

نیما در بازجویی های خود اعرتاف کرده است: 
کابینه ای برای خود تشکیل داده بودند. یکی دیگر از متهمان به نام منوچهر سلوکی 
در بازجویی ه���ای خ���ود اعرتاف کرده است که قصد داشتی���م پس از موفقیت در 
براندازی، بالفاصله کابینه ی خود را معرفی کنیم و افرادی که قرار بود در این کابینه 
مسئولیت و پست و سمتی داشته باشند عبارت بودند از: سرهنگ داریوش آذردهقان 
به عنوان نخست وزیر، منوچهر سلوکی وزیر پست و تلگراف و تلفن، دکرت شریف زاده 
وزیر نفت، دکرت افشار معاون وزیر کشاورزی، دکرت حمید باقری اصغری وزیر بهداری 
و بهزیستی، جهانگ���ری درویش وزیر امورخارجه، کریم امریفرزان مسئول تبلیغات و 

رادیو و تلویزیون و مطبوعات، کورس صدری وزیر اطالعات و امنیت.۲
کورش صدری در دفاعیاتش می  گوید: 

به نظر  می رسید  کلیه ی این مسائل همه اش جنبه ی شوخی دارد و خودمان هم باورمان 
نمی شد. چون ما بودجه ای برای این کارها نداشتیم و اعضای این شبکه به نهار و 
شام شب محتاج بودند. یک روز قصد داشتیم برویم نهار بخوریم، چند نفری کلیه ی 

۱-روزنامه ی اطالعات سه شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۶۱، ص ۳. 
۲-روزنامه ی اطالعات یک شنبه ۶ تری ۱۳۶۱، ص ۱. 
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پول های م���ان را روی هم گذاشتیم تا هرکدام یک ساندویچ به عنوان نهار بخوریم. 
اینقدر وضع مان بد بود.۱

پرونده سازی و بازجویی از آیت الله شریعتمداری
موضوع کودتا با اعدام قطب زاده و خلع مرجعیت آیت الله شریعتمداری که هدف توطئه 
بودن���د جمع و جور ش���د. ری شهری، مسئولیت بازجویی و اعم���ال فشار علیه آیت الله 
شریعتم���داری را شخصاً به عهده داشت و با آزار و اذیت و تهدید دستگریی نزدیکان و 
اعدام احمد عباسی داماد  وی، آیت الله شریعتمداری را مجبور به مصاحبه ی تلویزیونی و 

درخواست بخشش از خمینی و هم چنن توبه به درگاه خداوند  کرد. 
وی هم چنن قطب زاده را با خدعه و نرینگ به پذیرش اتهامات و انجام مصاحبه واداشت 
و پس از تشکیل دادگاه با وجود رد کیفرخواست توسط قطب زاده، او را به اعدام محکوم 

و بالفاصله وی را به جوخه ی اعدام سرپد. 
پس از خلع مرجعی���ت آیت الله شریعتمداری، دادگاه انقالب ارتش و ری شهری شخصًا 
امور مربوط به وی را زیر نظر داشتند و با سفر وی به خارج از کشور برای درمان سرطان 
علریغم ابراز انزجار کتبی وی از  کلیه ی چهره های سیاسی مخالفت کردند. در انزجارنامه ی 
آیت الله شریعتمداری که به تاریخ دوم مهرماه ۱۳۶۱و خطاب به ری شهری نگاشته شود بود 

از جمله آمده بود: 
... این جانب با افراد ضد انقالبی و یا گروه های آن ها در خارج و در داخل هیچ نوع 
ارتباط���ی نداشته و ندارم و رفت���ار  و گفتارهایی که از آن ها منتشر می شود، تکذیب 
می کنم و خیانت می دانم و اشخاصی از قبیل مسعود رجوی، رضا پهلوی، بنی صدر، 
اشرف پهلوی، مقدم مراغه ای، حسن نزیه، احمد مدنی، امینی، بختیار، اویسی و امثال 
منافقن خلق و کومله و فدایی���ان خلق و توده ای ها، سلطنت طلب ها و جبهه ملی را 

محکوم و خائن می دانم...
مریحسن موس���وی، هاشمی رفسنجان���ی، سید محمد موسوی خویینی ه���ا ، سیدحسن 
موسوی تربیزی، علی  اکرب ناطق نوری، محمد محمدی گیالنی، جامعه ی مدرسن حوزه ی  
علمیه قم و جامعه ی روحانیت مبارز معرکه گردان ماجرا بوده و هریک به سهم خود در این 
سیاهکاری دست داشتند. از همه رذل تر ناصر مکارم شریازی و جعفر سبحانی بودند که 
 هر دو جریه خوار آیت الله شریعتمداری و مؤسس »دارالتبلیغ« قم بودند و بر خلع مرجعیت

  ایشان رأی دادند. این دو به خاطر خیانت به آیت الله شریعتمداری، امروز مرجع تقلید مورد 
تائید رژیم هستند و مکارم شریازی به »سلطان شکر« تبدیل شده است. 

۱-روزنامه ی اطالعات، چهارشنبه ۹ تری ۱۳۶۱،  ص ۱۰. 
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علی مشکینی، رییس مجل���س خربگان، ابراهیم امینی، نای���ب رییس مجلس خربگان، 
احمدی میانج���ی، از اعضای مجلس خربگان، در زمره ی فعاالن دارالتبلیغ و ارادتمندان 
آیت الله شریعتمداری بودند، اما بعد از انقالب و قدرت یافنت خمینی، به سمت او گرایش پیدا 
کردند و بر خلع مرجعیت آیت الله شریعتمداری صحه گذاردند. عبدالکریم موسوی اردبیلی 
رییس شورای عایل قضایی رژیم و حسن نوری همدانی و موسی شبریزنجانی مراجع تقلید 
کنونی مورد تائید جامعه مدرسن از جمله شاگردان خصوصی آیت الله شریعتمداری بودند 
ک���ه در اقدامی برخالف اصول مسلم شیعه بر خلع مرجعیت ایشان رأی دادند. مرتضی 

مطهری و سیدموسی صدر از شاگردان ایشان، قباًل به قتل رسیده بودند. 
رسیدگی به پرونده ی اختالس و رشوه خواری صادق  طباطبایی برادر همسر احمد خمینی 
به ری شهری واگذار شد تا ضمن مانور اجرای عدالت و رسیدگی به پرونده ی نزدیکان 
خمینی، راهی برای تربئه ی متهم بیابد. در این پرونده ری شهری چنان چه انتظار می رفت 

رأی به برائت طباطبایی که جرمش مشهود بود، داد. 
ری شهری هم چنن در فروردین ۱۳۶۲ هشت نفر از همافرانی را که به فرار مسعود رجوی 
و ابوالحسن   بنی صدر در مرداد ۱۳۶۰ کمک کرده بودند محاکمه و به اعدام محکوم کرد. 
افراد یاد شده بن ماه های مرداد تا دی ماه ۱۳۶۰ دستگری و شکنجه های هولناکی را متحمل 

شده بودند.

محاکمه و اعدام اعضای سازمان نظامی حزب توده
یکی از بزرگ تری���ن پروژه هایی که دادگاه انقالب ارتش به ریاست ری  شهری اجرا کرد، 
محاکم���ه ی اعضای بخش نظامی و مخفی حزب توده بود. تعدادی از نظامیان وابسته 
به حزب توده که پیش تر در توطئه علیه قطب زاده و آیت الله شریعتمداری دست در دست 
ری شهری داشتند، چند ماه بعد از پایان پروژه، خود به تور او افتادند تا درس عربتی شوند 

برای کسانی که فکر می کنند با جانیان می شود نرد عشق باخت و دوستی کرد. 
در پاییز و زمستان ۶۲، بیش از یک صد نفر از اعضای شبکه ی مخفی و نظامی حزب توده 
در هشت گروه جداگانه در دو شعبه ی دادگاه نظامی به ریاست محمد محمدی ری شهری 
و علی یونسی با نام مستعار »ادریسی« محاکمه شدند. در این دادگاه ها ده نفر به اعدام، 
هفت نفر به حبس ابد، چهار نفر به سی سال حبس، پنج نفر به بیست سال حبس، یک 
نفر به چهارده سال حبس، سه نفر به سیزده سال حبس، شش نفر به هشت سال حبس، 
پانزده نفر به ده سال حبس، یک نفر به هفت سال حبس، یک نفر به شش سال حبس، 
سی نفر به پنج سال حبس، نه نفر به زیر پنج سال و سه نفر به زیر یک سال حبس محکوم 
شدند. حدود سی نفر از اعضای سازمان فدائیان اکثریت که در نیمه ی سال ۶۱ از طرف 
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ای���ن سازمان در اختیار شبکه ی مخفی حزب توده ق���رار داده شده بودند نیز بعداً مورد 
محاکمه قرار گرفتند.

در هفت���م اسفند ۶۲ ناخدا بهرام افضلی فرمانده ن���ریوی دریایی، سرهنگ بیژن کبریی 
فرمان���ده نریوهای هوابرد -کاله سبزها- و فرمانده عملیات جنوب و شکسنت محاصره 
آبادان، سرهنگ هوشنگ عطاریان یکی از فرماندهان عایل رتبه ی جنگ و مشاور وزیر 
دفاع، سرهنگ حسن آذرفر استاد دانشکده افسری و معاون پرسنلی نریوی زمینی، شاهرخ 
جهانگریی عضو مشاور کمیته ی مرکزی ح���زب و از مسئوالن سازمان نوید، ابوالفضل 
بهرامی ن���ژاد، محمد بهرامی ن���ژاد، فرزاد جهاد، غالمرضا خاضع���ی، و خسرو لطفی از 
کادرهای مخفی حزب توده به جوخه ی اعدام سرپده شدند. ری شهری برای سیزده نفر 

تقاضای اعدام کرده بود که دادگاه عایل با اعدام ده نفر موافقت کرد. 
از آن جای���ی که ری شهری شخصاً سرهنگ هوشنگ عطاریان و سرهنگ بیژن کبریی را 
می شناخت و عملیات های مختلف اطالعاتی و از جمله به تور انداخنت صادق قطب زاده 
را هم���راه با سرهنگ کبریی انجام داده و نسبت به گرایشات  سیاسی او آشنایی داشت، 
محاکمه ی این دو را به عهده علی یونسی گذاشت چرا که نمی خواست با این دو نفر در 
مقابل نمایندگان دست چن شده ی جراید و مطبوعات روبرو شود. این احتمال می رفت 
که کبریی با دیدن ری شهری روی موارد یادشده تأکید  کند و ناسپاسی ری شهری و دستگاه 

قضایی و امنیتی نظام را برمال نماید. 
برخی از متهمان در دادگاه توانستند، اعرتافات امضا شده ی خود را پس گرفته و تعدادی 
نیز اعرتافات شان را تعدیل نمایند. افضلی اتهام جاسوسی را رد کرد، وی که هم چون دیگر 
متهم���ان وکیل نداشت، از ری شهری خواست تا وظیف���ه ی دفاع از او را به این دلیل که 
خود اشرافی بر مقوالت حقوقی ندارد، به عهده بگرید. بسیاری از  کسانی که ری شهری 
ب���ه زندان محکوم کرد در جریان کشتار ۶۷ به دار آویخته شدند. افضلی درحایل توسط 
ری شه���ری به اعدام محکوم شد که حتی سران نظام در مورد دستگریی او نیز با احتیاط 

برخورد می کردند. 
رفسنجان���ی در خاطراتش از هشتم اردیبهشت ۱۳۶۲ می نویسد:  فیلم نورالدین کیانوری، 
محمود به آذین و محمدعلی عمویی را دیدیم. چون اعرتاف کرده اند که س���رهنگ بهرام 
افضلی فرمان���ده نریوی دریایی با آن ها بوده ، در مورد چگونگی بازداش���ت او و تعینی 

فرمانده ی جدید هم بحث شد.
وی در تاریخ نه اردیبهشت ۱۳۶۲ می نویسد: احمدآقا عصر تلفن کرد و گفت بهرام افضلی 
اع���رتاف نکرده و گویا برای مقابله به زندان برده اند. .... آخر ش���ب، احمدآقا تلفن کرد 
که آقای خامنه ای دس���تور آزادی سرهنگ بهرام افضلی فرمانده  نریوی دریایی را بعد از 



16
محمد   محمدی ری شهری

تخلیه ی اطالعات داده اند.
با این حال این آزادی تحقق نیافت و عاقبت سر از جوخه ی اعدام درآورد. 

رفسنجانی در تاریخ ده اردیبهشت ۱۳۶۲ می نویسد: بازجوهای سران حزب توده آمدند 
و اعرتافات بهرام افضلی را آوردند. به همکاری در س���طح خفیفی اعرتاف کرده است. 
بازجوها می گویند، خیلی از مطالب را نگفته است؛ مصلحت نمی دانند  که آزاد شود، چون 

احتمال فرار از  کشور می دهند.
این ه���ا اتهامات شریرانه ای بود که بازجویان سر هم می کردند. بعد از دستگریی رهربان 
حزب توده، افضلی ب���ه ایتالیا سفر کرد، او می دانست ره���ربان حزب اطالعات شان را 
داده اند. در ثانی مسئوالن نظام از قبل می دانستند افضلی گرایش های توده ای دارد. ناصر 

تکمیل همایون مشاور سابق بنی صدر در مورد وی می گوید: 
بنی صدر اهل تلویزیون نبود، اما آن روز تلویزیون را دید و اثر خوبی روی او نگذاشت. 
یکی از مسائلی که باید به آن برپدازم این بود که بهرام افضلی فرمانده نریوی دریایی 
را در تلویزیون دیدیم که پی���ش امام رفته بود. از پیش امام که آمده بود خربنگاران 
از او پرسیدند پیش ام���ام که بودید چه اتفاقی افتاد؟ او هم شعار داد: فرمانده کل 
قوا خمینی، فرمانده کل قوا خمینی. بنی صدر که این صحنه را اتفاقاً نگاه می  کرد 
گفت:  ای پدرسوخته توده ای. بنی صدر می گفت اسناد خیانت افضلی هست اما ما 

صدایش را درنیاوردیم.۱
افضل���ی طراح و فرمانده »عملیات مروارید« بزرگ ترین عملیات دریایی ایران در پائیز 
۱۳۵۹ب���ود که راه عراق به دریا را بست و امکان ص���ادرات و واردات کاال و نفت را که 
از طریق بندر ام القصر صورت  می گرفت ناممکن ک���رد. بدون این عملیات، آزاد سازی 

خرمشهر در سال ۱۳۶۱ و حفظ خوزستان غریمحتمل به نظر می رسید. 
در سال ۱۳۶۸ و پس از پایان کشتار زندانیان سیاسی، رینالدو گالیندوپل گزارشگر ویژه ی 
کمیسیون حقوق بشر ملل متحد اجازه یافت که به ایران سفر کرده و از زندان اوین دیدن 
کند. کیانوری در دیدار با گالیندوپل، در مورد چگونگی شکنجه ی خود و همسرش مریم 
فریوز برای اخذ اعرتافات نادرست و فرمایشی، سخن به میان آورده و بازوی شکسته خود 
را ب���رای اثبات آن به او نشان داد. گالیندوپل در گزارش خود هم چنن درباره مریم فریوز 
نوش���ت که به دلیل مورد ضرب و شتم قرار  گرفنت در چند سال پیش، در شنیدن، خوردن 

غذا و نشسنت مشکل داشته است. 
بعدها هاشمی رفسنجانی در گفتگو با روزنامه ی همشهری گفت: یک کار ضد دیپلماتیک 
در مورد شوروی انجام شد که شاید هم الزم بود و آن، برخورد با حزب توده و دستگریی 

1-http://tarikhirani.ir/fa/news/36/bodyView/5919
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س���ران آن بود. این کار با تبلیغات گس���رتده همراه شد و به دنبال آن، روابط ما با شوروی 
مشکل شد. اگر آن کار را نمی کردیم، بهرت بود. ما حزب توده را زیر نظر داشتیم. من برای 
این حرف که آن ها به فکر کودتا بودند، دلیلی پیدا نکردم، البته به نفع شوروی فعالیت هایی 

داشتند.۱

دستگریی و اعدام محرمانه 
در دوران وزارت ری شهری تالش می شد اسامی دستگری شدگان و سرنوشت کسانی که به 

قتل می رسیدند و یا اعدام می شدند مخفی بماند. 
ب���رای مثال او در تاریخ بیست و شش م���رداد ۱۳۶۴ یک روز پس از برگزاری انتخابات 
ریاست جمهوری اعالم کرد: کلیه ی اعضای بیست تیم ترور منافقنی در چند روز گذشته 
دستگری شده و یا به هالکت رسیدند و مقدار زیادی سالح و مهمات که قرار بود قبل از 
انتخابات ریاس���ت جمهوری برای ایجاد رعب و وحشت در میان مردم به کار گرفته شود 
کش���ف و ضبط گردیده اس���ت.۲ وی تعداد این افراد را چهل و سه نفر اعالم کرد که از 
عراق وارد ایران شده بودند. بعدها هیچ اطالعی از سرنوشت این افراد منتشر نشد و آن ها 

هیچ گاه به بندهای عمومی منتقل نشدند و کسی آن ها را در زندان ندید. 

تشکیل وزارت اطالعات و سازمان دهی آن
با چنن سابقه ای ری شهری در شهریور ۱۳۶۳ با تائید خمینی به عنوان اولن وزیر اطالعات 
جمهوری اسالمی به مجلس معرفی و مأموریت تأسیس وزارت اطالعات به عهده ی او 
گذاشته شد. او برای تصدی این پست حکم اجتهاد خود را از علی مشکینی پدرزنش 
دریافت کرد تا مانعی برای رسیدن به این مقام نداشته باشد. اسدالله الجوردی و سید رضا 
زواره ای دیگر کاندیداها به علت نداشنت اجتهاد رد شده بودند و اسماعیل فردوسی پور هم 

رأی اعتماد از مجلس نگرفت. 
از تصویب قانون تشکیل وزارت اطالعات تا معرفی وزیر به مجلس یک سال طول کشید 
و عاقب���ت در ده مهر ۱۳۶۳ ری شهری آمادگی وزارت اطالع���ات را اعالم کرد. وی ماه 
بعد فالحیان را که سرپرست کمیته ها بود به عنوان قائم مقام وزارت اطالعات معرفی کرد. 
ری شهری با همکاری سعید حجاریان، خسرو تهرانی، حسن شریعتمداری، علی فالحیان، 
سیدعلی اصغر حجازی و با استفاده از کادرهای اطالعات نخست وزیری، اطالعات سپاه، 
اطالعات دادستانی، و باقی مانده های کمیته ی شهربانی و ساواک، وزارت اطالعات را 

تشکیل دادند. 

1-www.mehrnews.com/news/2408686
۲-روزنامه ی اطالعات، شنبه ۲۶مرداد ۱۳۶۴، ص ۲۱. 
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ری شهری معاونت ه���ای وزارت اطالعات را با افرادی مانند سعید حجاریان، مصطفی 
پورمحم���دی، عباس عب���دی، علی اصغر حجازی، محم���د محمدی گلپایگانی، احمد 
پورنجاتی، محمد شریعتمداری و علی فالحیان شکل داد. گزینش نفرات وزارت اطالعات 

با سعید حجاریان و خسرو تهرانی بود. 
معاونت های وزارت اطالعات در بدو تشکیل عبارت بودند از: معاونت امنیت، معاونت 
ضدجاسوسی، معاونت خارجی، معاونت حفاظت اطالعات، معاونت فن آوری، معاونت 
سیاس���ی، معاونت بررسی ها و امور اسرتاتژیک، معاون���ت آموزشی، معاونت پژوهشی، 
معاونت آرشیو و اسناد، معاونت نریوی انسانی، معاونت اداری، مایل، معاونت حقوقی، 

پارلمانی، معاونت اقتصادی، و معاونت فرهنگی اجتماعی. 

تالش برای برکناری آیت الله منتظری
ری شهری پس از سکته  و بیهوش شدن خمینی در فروردین ۱۳۶۵ و جدی شدن احتمال 
م���رگ وی، به دنبال حذف آیت الله منتظری که در س���ال ۱۳۶۴ توسط مجلس خربگان 
رهربی به جانشینی خمینی انتخاب شده بود رفت؛ چرا که فکر می کرد در صورت برکناری 
وی، شانس علی مشکینی پدر همسرش که ریاست مجلس خربگان را نیز به عهده داشت 
بیش تر خواهد شد. اقدامات ری شهری آن قدر روشن و واضح بود که حتی مسئوالن رژیم 

نیز در مورد فرجام آن به وی هشدار می دادند. خود او در این مورد می گوید:  
آیت الله هاشمی در آن روزها به من می گفتند امشب که می خوابید، شاید فردا صبح 
آیت الله منتظری رهرب باشد و با اقداماتی که انجام می دهی ممکن است باعث شود 
دیگر در مسری انقالب جایگاهی نداشته باشی و مجبوری در خارج از کشور زندگی 

کنی!۱
او در مورد موضع اعضای هیأت دولت که ناظر فعالیت های او بودند می گوید:

برخی از وزرای دولت آن زمان تصور داشتند که چون بنده پیگری پرونده ی سیدمهدی 
هاشمی هستم، می خواهم فضایی را ایجاد کنم که آیت الله مشکینی بعد از امام، مقام 
رهربی را به دست بیاورد. حتی برخی از بزرگان در آن روزها به من گفتند شما که 
نسبت به آقای منتظری نقد دارید، فکر می کنید بعد از امام چه کسی رهرب خواهد 

شد؟ فکر می کنید آقای مشکینی رهرب می شود؟۲ 
ری شهری اما خامنه  ای را حامی خود دانسته و می گوید: 

پشتوانه ی اصلی ما امام بعد هم مقام معظم رهربی بودند که از اقدامات ما پشتیبانی 

1-www.tarikhirani.ir/fa/news/4/bodyView/3181
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می کردند و هیچ حامی دیگری در این جریان نداشتیم.۱ 
ای���ن در حایل بود که خامنه ای با تزوی���ر و ریا نزد آیت الله منتظری خود را حامی ایشان 
جلوه می داد و در جریان کشتار ۶۷ پس از آن متوجه مخالفت آیت الله منتظری با کشتارها 
می شود، در شهریورماه نزد ایشان رفته و خود را بدون اطالع از کشتار جا می  زند تا بعد از 

مرگ خمینی نزد ایشان دارای جایگاه ویژه ای باشد. 
ری شه���ری برای اجرای پروژه ی خود ب���ه سراغ سیدمهدی هاشمی برادر داماد آیت الله 
منتظری رفت و با حمایت احمد خمینی که خواب جانشینی  پدرش را می دید، توطئه علیه 
آیت الله منتظری را کلید  کرد و شخصاً مسئولیت بازجویی و شکنجه ی سیدمهدی هاشمی 
را به عهده گرفت. او با سناریویی که تهیه کرده بود سیدمهدی هاشمی را وادار به مصاحبه 
علیه آیت الله منتظری کرد و سپس او را به جوخه ی اعدام سرپد. البته اخریاً در این رابطه 
ری شهری رقیب پیدا کرده و رازینی مدعی شده است انتقال سیدمهدی هاشمی به محل 

دادگاه و در  کنار اتاق او، باعث بریدن وی و همکاری با بازجویان و دادگاه شد. 
ری شهری و باند او و بعدها سینه چاکان خامنه ای که در صدد حذف کامل و حصر آیت الله 
منتظری بودند، سید مهدی هاشمی را چنان نشان می دادند که گویا او نفوذی ساواک یا 
ضد انقالب و ... در نظام بوده است. و در مورد قتل آیت الله شمس آبادی در سال ۱۳۵۵ 
و ... توسط باند او قلم فرسایی می کردند. گویا تازه متوجه این امر شده بودند! در حایل 
که دادگاه آنان در دوران پهلوی بصورت علنی برگزار شد و جراید عمومی و تلویزیون آن 
را پوشش می دادند و از همان موقع جنگ و جدال زیادی در حوزه ی علمیه قم و سطح 

شهر اصفهان برپا شد. 
سیدمه���دی هاشمی پس از پریوزی انقالب با حک���م مسئولن وقت نظام به عضویت 
شورای عایل فرماندهی سپاه پاسداران منصوب شد و از جمله مؤسسان سپاه پاسداران بود. 
وی در ابت���دا عهده دار مسئولیت واحد روابط عمومی بود و سپس به پیشنهاد خامنه ای 
در شورای انقالب، عهده دار مسولیت واحد نهضت های آزادیبخش سپاه پاسداران شد 
و نیز در پی ترور ائمه ی جماعات شهرهای بزرگ، از سوی محسن رضایی فرمانده کل 
سپاه پاسداران حکم دیگری مبنی بر رسیدگی به نارسایی های حفاظتی روحانیون و ائمه 

جمعه و ارائه ی گزارش به خمینی به وی داده شد. 
آیت الله منتظری در صفحه ی ۲۲۳ کتاب واقعیت ها و قضاوت ها می گویند: الزم اس���ت 
ذکر شود که سیدمهدی هاشمی از طرف فرماندهی کل سپاه پاسداران در رابطه با تقویت 
حفاظت از شخصیت های استان و نیز اعزام بسیج نریوهای مردمی به جبهه، به تربیز سفر 

کرده بود.

1-www.tarikhirani.ir/fa/news/4/bodyView/3181
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عکس یکی از دیدارهایی که سیدمهدی هاشمی به همراه فرماندهان سپاه از جمله فضل الله 
محالتی، محسن رضایی، محسن رفیق دوست، یحیی رحیم صفوی و... با خمینی دیدار 
داشتند در کتاب خاطرات هاشمی سال ۱۳۶۳و  کتاب ستیز با ستم، جلد اول، صفحه ی ۴۰۲ 

منعکس شده است.
آیت الله مشکینی پدر زن ری شهری در سال ۶۰در جمع فرماندهان سپاه استان آذربایجان 
شرق���ی خود را شیفته درای���ت و ذهن و فکر سیدمهدی هاشم���ی دانست و خطاب به 

فرماندهان سپاه گفت: قدر این مرد بزرگ را بدانید.
در اواخرس���ال ۱۳۶۰موسوی تربیزی دادستان ک���ل انقالب طی حکمی وی را به سمت 

نماینده ی دادستان کل انقالب در حوزه مسئولیت روابط عمومی سپاه منصوب کرد.۱
موسوی تربی���زی هم چنن وظایف وی را چنن برشمرد: به موجب این حکم به س���مت 
نماینده ی دادستان کل انقالب اسالمی منصوب می شوید تا وظایف محوله را که عبارت 
است از  کنرتل و شناسایی عناصر مشکوک در رابطه با نهضت های آزادیبخش و گروه های 
منحرف خارجی و اقدامات تعقیبی انجام و نسبت به جمع آوری دالیل جرم و در صورت 
بازداشت متهم طبق موازین شرعی اقدام و در هر مورد پرونده و متهم را فورًا به دادسرای 

انقالب اسالمی مرکز ارسال و اعزام دارید.
آیت الل���ه منتظری در مهرماه ۱۳۶۵و پیش از آن که پروژه ی سید مهدی هاشمی آغاز شود 
در نامه ای به خمینی به صراحت روی جنایات صورت گرفته در وزارت اطالعات دست 

گذاشته و می گوید: 
شنیده شد فرموده اید: فالنی مرا ش���اه و اطالعات مرا ساواک شاه فرض می کند. 
البته حضرتعایل را ش���اه فرض نمی کنم ویل جنایات اطالعات شما و زندان های 
شما روی شاه و ساواک شاه را سفید کرده است، من این جمله را با اطالع عمیق 

می گویم.۲
با این حال ری شهری می گوید: 

در آن زم���ان، وزارت اطالعات و بنده عم���اًل زیر نظر خود حضرت امام-ره- کار 
می کردیم و در مسائل اساسی، مستقیماً از ایشان رهنمود می گرفتیم و طبق نظر ایشان 
عمل می کردیم. هر کس هم در سیستم اطالعاتی در این سال ها آمده و با من مشورت 
کرده، عرض کرده ام که رهربی باید از این مجموعه راضی باشد و ما باید با رهربی 

هماهنگ باشیم.۳
ری شهری که با نظر آیت الله منتظری در مورد خودش و دستگاهی که اداره می کرد آشنا 

۱-کتاب واقعیت ها و قضاوت ها، آیت الله منتظری صفحه های ۲۲۲ و ۲۲۳
۲- خاطرات آیت الله منتظری، جلد ۲، صفحه ۲۱۲۱
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ب���ود کینه های شخصی هم داشت و با توجه به شناخت���ی که از آیت الله منتظری داشت 
می دانست چنان چه وی به رهربی برسد او موقعیتی نخواهد داشت به همن علت بود که 
با تمام قوا برای برکناری او می کوشید و حمایت احمد  خمینی و هم چنن رفسنجانی و 

خامنه ای را از سوی دیگر داشت. 
در حایل که توطئه ی علیه آیت الله منتظری مثل روز روشن بود و تمامی محافل سیاسی و 

رسانه های بن المللی به آن اشاره داشتند خامنه ای در نماز جمعه ادعا  کرد: 
ه���دف آن ها از این شایعه پراکنی ها در قم و ته���ران تضعیف رهربی کشور و مقام 
والیت فقیه بود و القاء این که در رهربی جامعه ما شکاف و رخنه ای وجود دارد و 
تمام رسانه های گروهی جهان بدون استثناء این توطئه  را دامن زدند. البته نسبت به 
امام نمی توانستند این کار را انجام دهند چرا که می دانند ملت ایران نسبت به ایشان 
ارادت و اخالق دارد و از این راه به کلی مأیوسند. لیکن پرداختند به مقام قائم مقام 
رهربی حضرت  آیت الله العظمی منتظری که چهره ی محبوب و صمیمی این انقالب 
و برجسته ترین شخصیت این انقالب بعد از حضرت امام هستند. و خواستند شاید 
بتوانند به حیثیت واالی ایشان نزد مردم لطمه ای وارد کنند. امروز استمرار و استحکام 
والی���ت فقیه در وجود آن بزرگ مرد خالصه می شود. آن روزی که مجلس خربگان 
آیت الله العظمی منتظری را به عن���وان قائم مقام رهرب انقالب تعین کرد و ملت آن 
را جشن گرف���ت، آن روز واقعاً روز نومیدی دشمنان شد. و آن ها احساس کردند  که 
رهربی در این جامعه استمرار خواهد یافت و مجسمه ی این استمرار آیت الله  العظمی 
منتظری است. ایشان است که شخصیت علمی، انقالبی، اخالقی و زاهدانه ی او 
را همه تصدیق می کنند و حقیقت این است که این وجود شریف ذخریه ی واقعی و 
ارزشمند انقالب ماست و آن روزی که این انقالب نهایت احتیاج را به او خواهد 
داشت رهربی را به عهده خواهد گرفت. لیکن استکبار به هدف خود نرسید و این 
تری آن ها هم به سنگ خورد. و خوشبختانه ملت ما از طبقات مختلف به مقام ایشان 

واقفند و ایشان مورد محبت شدید حضرت امام هستند.۱
در جنایتکاری محمدی ری شهری همن بس که در زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری 

سال ۷۶در شهر قم در مورد چگونگی اجرای حکم سید مهدی هاشمی گفت: 
صبح روزی که سیدمهدی هاشمی را اعدام کردم، از دفرت امام خمینی، حاج سیداحمد 
خمینی تلفنی به من اطالع داد که اعدام سیدمهدی مشمول تخفیف و عفو امام قرار 
گرفت. او را اعدام نکنید، بلکه به یکی از نقاط دور دست تبعید نمایید. در جواب 
حاج سیداحمد  گفتم پس نامه ای مشتمل بر تخفیف و عفو، با دست خط امام، به 

۱-روزنامه ی اطالعات، شنبه ۱۰ آبان ۱۳۶۵، ص ۱۱. 
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من بدهید. سیداحمد گفت: کسی را بفرست تا نامه را برای شما بیاورد، ویل کسی را 
نفرستادم. زمانی گذشت و حاج سیداحمد خمینی دوباره تلفن کرده و همان مطلب 
قبل را تکرار نمود، من نیز همان جواب را دادم تا سرانجام حاج سید احمد مجبور 
ش���د نامه ی فوق را توسط یکی از پاسداران دفرت امام برای من بفرستد. اما در این 

فاصله ی زمانی، حکم اعدام سیدمهدی انجام شده بود.۱
پ���س از اعدام سیدمهدی هاشمی، ری شهری و رازین���ی و فالحیان مدعی شدند که او، 
محمدمهدی ربانی املشی دادستان سابق کل کشور را با خوراندن پودر سرطان زا به قتل 
رسانده است. این دروغ را جانیان از این بابت سرهم کردند که دخرت وی عروس آیت الله 
منتظری و همسر احمد فرزند وی بود و قصد داشتند آیت الله منتظری را نیز به عنوان حامی 

سید مهدی در مظان اتهام قرار دهند. 
با آن که احمد  خمینی در جریان قتل سید مهدی هاشمی و عدم توجه ری شهری به حکم 
خمینی بود، با این حال به جای درخواست برکناری ری شهری، با او برای برکناری آیت الله 

منتظری همراه شد تا بلکه به آرزوی خود جامه ی عمل بپوشاند. 

مسئول برنامه ریزی کشتار ۱۳۶۷
ری شه���ری در سال ۱۳۶۷یکی از مهم ترین مسئ���والن کشور بود و در تصمیم گریی های 
مهم و حیاتی به همراه احمد خمینی، هاشمی رفسنجانی، علی خامنه ای، موسوی اردبیلی، 

مریحسن موسوی و علی والیتی نقش کلیدی داشت. 
کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ یکی از بزرگ ترین جنایات تاریخ معاصر با هدایت و 
سازمان دهی نهاد تحت امر ری شهری صورت گرفت و هزاران نفر در عرض کم تر از دوماه 
در زندان ه���ای سراسر کشور به جوخه ی اعدام سرپده شدند. به گفته  ی آیت الله منتظری، 
وزارت اطالعات و احمد خمینی از سال ها پیش به دنبال کشتار زندانیان سیاسی بودند. 

ری شهری در زمستان ۶۷ در پیشنهادی به خمینی، خیمه  شب بازی »عفو« زندانیان سیاسی 
را به صحنه برد تا چهره ی کریه نظام را که از یک قتل عام بریحمانه بریون آمده بود آرایش کند.

وی به دنبال انتشار نوار صوتی دیدار اعضای هیأت کشتار ۶۷ با آیت الله منتظری به عنوان 
یکی از مسئوالن این کشتار به میدان آمد و با توجه به کینه  وعداوتی که با آیت الله منتظری 
و خان���واده ی ایشان داشت ضم���ن پاپوش دوزی برای احمد منتظ���ری و ادعای وجود 

»نفوذی« در بیت   آیت الله منتظری، زمن و زمان را به هم دوخت و  گفت: 
معل���وم می شود که هنوز در این بیتی که با ام���ام -ره- در اواخر عمر ُپربرکت شان 
درافتاد و امام -ره- تقاضای مرگ خودش را از خدای متعال نمود، هنوز کسانی 

۱-مجله الشراع ، شماره ۷۷۷، مورخ ۲۱ آوریل ۹۷.
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هستن���د که به منافقن کمک می کنند. این نواری که اخ���ریاً از سایت رسمی آقای 
منتظ���ری، منتشر شد، مطالبی است که ایشان به صورت محرمانه در سال ۶۷با چند 
تن از قضات مطرح کرده و اکنون در شرایطی که منافقن در بدترین و ضعیف ترین 
موقعی���ت قرار دارند و دست به دست آل سعود مفلوک دادند تا با هم پیمانی نفاق و 
وهابیت به نظام اسالمی ضربه بزنند، ای���ن نوار منتشر می شود. ... گردانندگان این 
سایت باید به این سئوال پاسخ بدهند که اگر این دفرت با جریان منافقن ارتباط ندارد و 
نفوذی های منافقن در این دفرت رسوخ نکرده اند چرا در شرایطی که نفاق با وهابیت 
کودک کش هم پیمان شده است برای ضربه زدن به  نظام مقدس جمهوری اسالمی 
مطالبی که سال ۶۷ضبط شده را در فضای کنونی منتشر می کنند و انتشار آن پس  از 
این مدت با چه هدفی غری از ضربه زدن به  نظام اسالمی، تطهری منافقن و انتقام گریی 

از امام راحل صورت گرفته است؟۱
اعالم مواضع ری شهری از این بابت مهم است که او با برخورداری از چنن فرهنگی به 
مدت یک دهه حساس ترین مشاغلی را که با جان و مال مردم ارتباط مستقیم دارد به عهده 

داشته و موجبات کشتارهای عظیمی را فراهم کرده است. 

دستگریی شبکه ی نفوذی مجاهدین 
با همراهی مسعود رجوی

وزارت اطالعات در پاییز ۱۳۶۷ پس از فارغ شدن از کشتار ۶۷ به صورت تصادفی قادر 
ب���ه کشف شبکه ی نفوذی مجاهدین در داخل کشور شد که با باالترین مقامات سیاسی 
و اقتص���ادی کشور ارتباط داش���ت. خرب آن، سال بعد و در جریان مصاحبه  ی مطبوعاتی 
ری  شه���ری و اعرتافات دستگری شدگان از طریق رادی���و و تلویزیون و روزنامه های دولتی 

انتشار یافت. 
مجاهدین هیچ گاه صحبتی از ضربه ی وزارت اطالعات نکردند و در طول سال های گذشته 
از  کسانی که از جان و مال و موقعیت شان برای بهروزی مردم ایران گذشتند صحبتی نکرده 
و یادشان را گرامی نداشتند. چرا که مجاهدین و رهربی عقیدتی آن خود در بروز این فاجعه 
سهیم بودند و می کوشند آن ها را از خاطره ها بزدایند. مسعود رجوی عامدانه و آگاهانه، 
در »خیانتی« آشکار اج���ازه داد دستگاه اطالعاتی و امنیتی رژیم آن ها را تارومار  کند.

ابوالحسن مجتهد زاده یکی از مسئوالن اطالعاتی و بخش ارتباط با داخل کشور مجاهدین 
در تاری���خ نوزده مهرماه ۱۳۶۷توسط یک تیم عملیاتی دستگاه امنیتی رژیم در استانبول 
رب���وده شد و به خانه ی امن برده ش���د. مأموران امنیتی در بازرسی ماشن مجتهد زاده به 

1-www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950606000666
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نامه های���ی که با جوهر مخفی توسط مصطفی خانبانی و سید حسن سید تفرشی معاون 
وزی���ر صنایع خطاب به مجاهدین در بهار و تری ۱۳۶۷نوشته شده بود دست یافتند. آن ها 
در بازجویی از مجتهد زاده به هویت اصلی این دو نفر و شبکه ی داخل کشور مجاهدین 
دست یافتند. مسعود رجوی از لحظه ی اول دستگریی مجتهد زاده با توجه به اطالعاتی 
ک���ه وی داشت می دانست چه خطر بزرگی شبکه ی داخ���ل کشور مجاهدین و به ویژه 
نفوذی هایش را تهدید می  کند اما از روشنگری در این مورد خودداری کرد و به نریوهای 

داخل کشور هشدار نداد. 
مأموران امنیتی که می دانستند به چه گنجین���ه ی اطالعاتی بزرگی دست یافته اند، برای 
بازجویی های بیش تر قصد انتقال مجتهد زاده به ایران را داشتند که در نزدیکی مرز ایران با 

حمله ی نریوهای ژاندارمری ترکیه رازشان برمال می شود. 
مسعود رجوی پس از رهایی مجتهدزاده دقیقاً می دانست چه اطالعاتی لو رفته است، با این 
حال هیچ هشداری به نریوهایی که زیر ضرب بودند نداد و دستگاه اطالعاتی فارغ البال 
بیش از یک ماه با استقرار یک تیم امنیتی در مقابل خانه ی خانبانی و سید تفرشی همه ی 
رفت وآمد های آن ها را زیرنظر گرفت و عاقبت در آذرماه ۱۳۶۷ آن ها را دستگری و سپس در 

سال ۱۳۶۸اعدام کرد.۱

پروژه ی دستگریی جاسوسان آمریکایی
در سال ۶۸ری شهری به یک چهره ی فعال رسانه ای تبدیل شد و دائم در مورد طرح های 
جاسوسی آمریکا و دولت های اروپایی و عراق خرب می داد. او در گفتگوهای مطبوعاتی 
و رادیو و تلویزیونی خود اتهامات غریواقعی را متوجه افراد می کرد و جان بسیاری را به 

خطر انداخت. 
محمدی ری شه���ری در روز ششم اردیبهشت ۶۸طی یک کنفرانس خربی از دستگریی 
جاسوسان آمریکایی و خنثی شدن طرح های پیچیده ی آنان خرب داد. وی بعدها در جلد 
س���وم خاطراتش تعداد دستگری شدگان را پنجاه و نه نفر و تاریخ دستگریی آن ها را بن 

بیستم تریماه ۶۷ تا اول مرداد ۱۳۶۸اعالم کرد.
م���ن با دستگری شدگان مزبور در »آموزشگاه« اوین هم بند بودم و در جریان پرونده سازی 
دستگاه امنیتی برای تعدادی از آن ها بودم. در فروردین ماه ۱۳۶۹روزنامه ی کیهان به نقل 
از ابراهیم رییسی دادستان انقالب اسالمی تهران اعالم کرد که ده نفر متهم به جاسوسی 
ظرف چند روز آینده اعدام خواهند شد. این خرب ولوله ای در میان متهمان جاسوسی که به 
دادگاه رفته بودند انداخت و تا مدت ها در وضعیت روحی بسیار نامناسبی به سر می بردند. 

1-http://news.gooya.com/politics/archives/2014/08/184507print.php
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خوشبختانه تا جایی که می دانم هیچ یک از ده نفر یاد شده اعدام نشدند.
ای���ن عده توسط بخشی که پورمحم���دی اداره می کرد دستگری ش���ده و وی شخصاً بر 

پرونده سازی برای آن ها نظارت داشت. او در این مورد می گوید: 
زمان معاونتم در وزارت اطالعات دولت آقای مهندس موسوی، یکی از شدیدترین 
ضربه ه���ا به فعالیت ه���ای جاسوسی آمریکا زده شد به ط���وری که در تاریخ کشف 
جاسوس���ان آمریکایی در خارج از آمریکا یکی از بزرگ ترین ضربه ها بود. نزدیک 
به سی نفر جاس���وس را در نهادهای نظامی، نهادهای مهم سیاسی، در حوزه های 
عملیاتی، مراکز اداری و افراد آزاد شناسایی و دستگری کردیم و چند منطقه را برای 
فرود هواپیما، برای فرود رنجرها و کماندوها کشف کردیم. کارهای خیلی بزرگی در 
کشور کرده بودند. گروهی از جاسوسان را در آمریکا آموزش جاسوسی و خرابکاری 
و همکاری با نریوهای اشغالگر داده بودند که مثاًل اگر نریوهای خارجی خواستند 
از طریق هلی برن مانند طبس وارد کشور شوند و عملیات انجام دهند این نریوهای 
داخلی چگونه باید به آن ها امکان و فضا بدهند. به لطف خدا آن شبکه ی بزرگ 
ضربه خورد و جمع آوری شد که در تاریخ فعالیت ضدجاسوسی بعنوان بزرگ ترین 

ضربه به یک سازمان جاسوسی تعبری شد.۱
ری شهری در جلد سوم خاطراتش نام برخی افراد دستگری شده در بخش  نریوهای نظامی 
وزارتخانه ه���ا، ارگان های دولتی، تیم های عملیات���ی و دیگر منابع »سیا« را بر شمرده و 

می نویسد:
این افراد عبارتند از سرهنگ بهمن ]بهرام[ ایکانی فرزند تقی، سرتیپ دوم اردشری 
]اشرف[ فرزند محمدحسن، سرهنگ گیالنی، سرهنگ مسعود ربانی ]فکرمی کنم 
پایابی[، ناخدا یکم تورج ریاحی، ناخدا یکم قهرمان ملک زاده، دریادار دوم کیانوش 
حکیمی، دکرت بهمن آقایی کارشناس حقوقی وزارت خارجه، مسعود بیدور ]دیده ور[ 
کارشن���اس برنامه ریزی وزارت نفت، جمشید امریی]بیگوند[ شاغل در پرتوشیمی 
شریاز، دکرت منوچه���ر آذر وکیل پایه ی یک دادگسرتی، دکرت حشمت الله مقصودی 
وکیل پایه ی  یک دادگسرتی و روحانی نما، مهدی عباس زاده، غالمحسن رضازاده، 
رس���ول خطیبی از تیم های عملیاتی، عطاءالله شیبانی مدیر گسرتش زبان در مشهد 
]متهم به تهیه ی زمن فرودگاه و ...[ و منوچهر صاحب  کتابفروشی چهر در تربیز جزو 

افراد دستگری شده می باشند.۲
ری شه���ری حتی نام سرهنگ ایکان���ی را که یکی از »قهرمانان جن���گ« بود، اشتباه 
می نویسد. چیزی نگذشت که در آبان ماه سال ۶۸سرتیپ اردشری اشرف، دریادار  کیانوش 
1-www.mashreghnews.ir/fa/news/108977 
۲-جلد سوم خاطره ها، محمدی ری شهری، انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی، چاپ ۱۳۸۳، صفحه ی ۳۲۱
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حکیمی بوشهری و ناخدا تورج ریاحی و سرهنگ بهرام ایکانی توسط دادگاه نظامی که 
آن موقع تحت ریاست علی رازینی بود، اعدام شدند.

بهرام ایکانی از فرماندهان ستاد نریوی هوایی بود. نه تنها رسانه های رژیم بلکه »سایت 
روایت سریه شهدا« هنوز از یک صد و ده پرواز برون مرزی او از جمله عملیات متهورانه ی 
عکس برداری از مراکز حساس بغداد شامل ساختمان حزب بعث، کاخ ریاست جمهوری 
و مجلس الوطنی عراق و بازگرداندن هواپیمای آبکش شده، بمباران  سکوهای نفتی عراق 
و بمباران نریوهای عراقی در جریان آزاد سازی خرمشهر می نویسند و از رشادت های او به 

نفع خود سوءاستفاده می کنند بدون آن که اشاره  ای به سرنوشت غم انگیز او  کنند.۱
روزنامه ه���ای رژیم برخالف واقع و برای تهییج افکار عمومی موضوع را به عراق ربط 

داده و می نوشتند: 
برخی از این افراد دستگری شده از همان سال های اولیه ی جنگ تحمیلی به سازمان 
»سیا« وصل ش���ده، در طی سالیان دفاع قهرمانانه ی این ملت شجاع، اطالعات 
حساس���ی را در رابطه با وضعیت جنگ و جبهه ه���ا در اختیار آمریکا گذاشته اند. 
سازم���ان »سیا« نیز با ارسال این اطالعات برای بغداد، عماًل در کشتار و قتل عام 
ده ه���ا تن از مردم شهری و روستایی، و رزمندگان جبهه های نربد، شریک جنایات 

رژیم بغداد بوده است.۲
ری شهری در سناریوی خود به دروغ از زنده یاد حشمت  الله مقصودی در زمره ی جاسوسان 

دستگری شده یاد می کند و می نویسد: 
دکرت حشمت الله مقص���ودی در میان دستگری شدگان اخری است با شخصی به نام 
»پارکر« در آمریکا ارتباط داشته پارکر به مقصودی در آمریکا می گوید:  آمریکا دیگر 
این تجربه ی تلخ را تکرار نخواهد کرد که یک نفر را برتاشد و وارد مملکت کند، اگر 

ما ریشه در کشورها نداشته باشیم کار بی فایده است.۳
وی هم چنن به وسایل پیچیده ای که در اختیار جاسوسان گذاشته شده بود اشاره کرده و 
می نویسد: برای دکرت حشمت الله مقصودی کارخانه ناخن گریسازی دفرتچه را جاسازی 

کرده بود.۴
دکرت حشمت الل���ه مقصودی، حقوق دان، واعظ مشهور و دب���ری سابق ادبیات دبریستان 
الربز، در س���ال ۶۸به هنگام بازگشت از سفر خارج از کشور دستگری و به جرم جاسوسی 
ب���رای آمریکا در اواخر سال ۶۸اعدام ش���د. وی در جریان سفر به آمریکا دیدارهایی با 

1-www.jamejamonline.ir/newspreview/1203499573913525797
۲-روزنامه ی کیهان، سیزدهم و چهاردهم آبان ماه ۱۳۶۸
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افراد سیاسی، مجامع دانشگاهی و علمی این کشور داشت. مقصودی هم چنن به هنگام 
دستگریی نامه ای نیز از آیت الله منتظری به همراه داشت و همن جرم او را در سال ۶۸ که 
آیت الله منتظری از قائم مقامی رهربی برکنار شده بود، دو چندان کرد. هر چند در مصاحبه ی 
اجب���اری او  که از سیمای جمهوری اسالمی پخش شد و نیز در تبلیغات رژیم هیچ گاه به 
م���ورد مذکور اشاره ای نش���د، ویل او خود معتقد بود که ری شهری که دشمنی و عداوت 

کوری با آیت الله منتظری داشت از این مورد نخواهد  گذشت.
ری شهری در مورد شیوه های به دام اندازی برخی افراد از جمله سه تن در نریوهای دریایی 

و هوایی می نویسد: 
در نیم���ه ی دوم سال ۶۵سرهنگ بهمن ]بهرام[ ایکانی به هلند مسافرت می کند و 
برادرش مه���دی را جهت ادامه ی تحصیل به آمریکا با خود می  برد و در تماس با 
سفارت هلند و وابسته نظامی آمریکا و عوامل سیا اخذ ویزا را منوط به همکاری با 
این سازمان می کند. هم چنن در سال ۶۵ تورج ریاحی به اتفاق فرزند خود به آلمان 
می رود و جهت اخذ ویزا به سفارت آمریکا در این کشور مراجعه و آنان شرط ویزا 

را همکاری اعالم می کنند.
در سال ۶۴ اردشری اشرف جهت دیدار با فرزند خود به ترکیه و جهت اخذ ویزا برای 
عزیمت به آمریکا به سفارت این کشور در ترکیه مراجعه می کند و او را به همکاری 
دعوت می نمایند و در سال ۶۵ قهرمان ملک زاده جهت دیدار با همسر و فرزند خود 
در آمریکا به ایتالیا سفر می نماید و سفارت آمریکا در رم عزیمت به کشور آمریکا را 

منوط به دادن اطالعات می  کند.۱
بخش���ی از اطالعات ارائه شده از سوی ری شه���ری واقعی است اما در کنار یک سری 
واقعی���ت به داستان سرایی و پاپوش دوزی هم می پردازد. همانطور که او توضیح می دهد 
غال���ب دستگریشدگان در مراجعه به سفارت های آمریکا در کشورهای ترکیه و امارات و 
اروپایی در تور مأموران آمریکایی افتاده بودند. اما بسیاری از آن ها واقعاً آدم های ناتوانی 
بودن���د و همیشه بن ما بحث بود که آمریکایی ه���ا واقعاً دنبال چه چیزی بودند که چنن 
افرادی را به تور انداخته اند. به ادعای روزنامه ی کیهان در مورد اطالعات جمع آوری شده 

توسط این افراد توجه کنید: 
عکس العمل مردم در برابر جنگ، بمباران ها و موشک باران ها، نحوه رساندن مواد 
غذایی و سوختی به شهرهایی که مورد حمالت هوایی قرار می گرفتند و ... اطالعاتی 
بود که عمدتاً سازمان »سیا« پس از جمع آوری آن ها را در اختیار رژیم صدام حسن 
قرار می داد تا بر مبنای این اطالعات دریافتی، بهرت بتواند به جمهوری اسالمی ایران 

۱- پیشن، صفحه  های ۳۲۲ و ۳۲۳
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ضربه وارد کند.۱
ری شه���ری در گفتگوی خود ب���ا رسانه ها که در روزنامه های کیه���ان و اطالعات ششم 
اردیبهشت ۶۸منتشر شد در مورد نحوه  و کیفیت اطالعاتی که قرار بود توسط جاسوسان 

غرینظامی به آمریکا انتقال یابد ویل خنثی شد توضیحاتی داده و از جمله گفت:  
الف: یک مهندس،]جمشید امریی بیگوند[ اطالعاتی را از پرتوشیمی و مرکز • 

تحقیقات آن جمع آوری کرده بود؛
ب: شخص دیگری که در قسمت برنامه ریزی وزارت نفت ]مسعود دیده ور[ • 

ت���ردد داشت، کلیه ی سیاست های نفتی و صادرات و واردات مربوط بدان را 
رصد می کرد؛

ج: ف���ردی ]بهمن آقایی دیب���ا[ فعالیت های ح���وزه ی وزارت امور خارجه را • 
جمع آوری کرده بود؛

 د: ی���ک وکیل دع���اوی ]دکرت منوچهر آذر[ اطالع���ات سیاسی-اجتماعی • 
درباره ی محاکم کیفری و حقوقی را جمع آوری کرده بود.

آیا تصورش را می توانید بکنید  که کسی به خاطر جمع آوری اطالعات سیاسی-اجتماعی 
درباره ی محاکم کیفری و حقوقی به جاسوسی متهم شود؟ از همن جا می توانید به ماهیت 

بسیاری از اتهامات دیگر نیز پی بربید.
ری شهری در کتاب خاطرات خود از جمله در مورد »جاسوسان« دستگری شده می گوید: 

 مأم���ور شماره ی ۴۸ ]بهمن آقایی دیبا[ طی جلسات بازجویی اعرتاف نمود که در زمان 
مأموریت دیپلماتیک در یک���ی از کشورهای منطقه ]هند[ مورد توجه عوامل اطالعاتی 
آمریکا قرار گرفته است و در هنگام مسافرت چند روزه به کشور اندونزی، یکی از وابستگان 
نظام���ی آمریکا به برقراری روابط دوستانه و ایج���اد زمینه های برقراری ارتباط با ایشان 
مبادرت می نماید و پس از بازگشت مشار الیه به کشور محل مأموریت ]هند[ یکی دیگر از 
عوامل سیا به نام »دیوید« با پوشش دبری دوم سفارت آمریکا و به منظور استمرار ارتباطات 
وی ب���ا وابسته نظامی، طرح جلب همکاری سوژه را ب���ه اجرا گذارده و موافقت ایشان 
جهت ارتباط اطالعاتی را جلب می نماید. سوژه در مدت اقامت و اشتغال در نمایندگی 
جمهوری اسالم���ی ایران در کشور محل مأموریت ]هند[ به صورت مستمر با عوامل سیا 
در ارتباط بوده و گزارش های تهیه شده را در مالقات های حضوری در اختیار آن ها قرار 

می داده است.
پس از بازگشت سوژه به تهران و حذف زمینه  های انجام مالقات های مستمر حضوری، 
شکل ارتباطی به دریافت پیام های رمز رادیویی و ارسال مکاتبات نامریی نویسی تبدیل 
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ش���ده و در این مدت نیز، تعداد هشتاد نامه  ی نامریی نویسی حاوی مطالبی در خصوص 
مسائل داخلی وزارت خارجه، سیاست ها و دیدگاه های مسئولن این وزارتخانه ارسال شده 
و چهار مالقات نیز در کشورهای سنگاپور، ترکیه و آلمان غربی میان سوژه و عوامل سیا به 

اجرا درآمده بود.۱
او چن���ان از »مامور شم���اره ی ۴۸« یاد می کند که گویا با جیمزباند روبرو هستیم. بهمن 
آقایی دیبا، دبریدوم اقتصادی سفارت جمهوری اسالمی در هند و مشاور حقوقی وزارت 
امورخارج���ه کسی بود ک���ه در ازای دریافت پول به جاسوسی برای آمریکا پرداخته بود. 
وی از  کارمن���دان قبل از انقالب وزارت خارجه بود و به خاطر تسلط به زبان انگلیسی 
ترجمه ی منت  سخرنانی های مهم بن المللی سران رژیم را در زندان انجام می داد. سخرنانی 
ری شهری در کنفرانس هاوانا، در رابطه با مواد مخدر را وی در سالن ۲ آموزشگاه اوین 
ترجمه کرد. او در دادگاه به اعدام محکوم شده بود ویل بعدها حکم اعدام او شکست و 
به ده سال زندان تقلیل یافت و سرانجام از زندان آزاد شد و به آمریکا رفت و هم اکنون 

کارشناس سیاسی »صدای آمریکا« است.
ری شهری هم چنن در مورد برادران فرخ نیا می گوید: 

ب���ا شناسایی فردی به نام منصور که اطالعات مربوط به وزارت نفت- اولن منبع 
م���ایل دولت و مؤثر در بسی���اری از محاسبات و سیاست های کشور – را در اختیار 
عوامل آمریکایی قرار می داد، پرون���ده وارد مرحله ی جدیدی شد. بررسی سوابق 
خانوادگ���ی منصور مبن آن بود که یکی از برادران ایشان به نام ناصر از فرماندهان 
عایل رتب���ه ی نریوی دریایی می باشد... متأسفانه نتای���ج اقدامات کنرتیل و به ویژه 
گزارش های ارسایل از »بخش فنی« در خصوص محتویات نامه های نامریی نویسی، 
... مشخص شد که حج���م قابل توجهی از این اطالعات به مسائل نظامی مربوط 
می باش���د. از سوی دیگر، نوع روابط مشکوک میان این دو برادر بیانگر آگاهی و 

همکاری ناصر در این ماجرا بود.
... منصور به توصیه ی یکی از برادرانش به نام نصرت الله -مقیم آمریکا و مرتبط 
ب���ا سازمان سیا- جهت اخذ ویزای آمریکا به آلمان غربی عزیمت نموده و پس از 
مراجعه به سفارت این کشور و مواجهه با افسر اطالعاتی سیا با پیشنهاد همکاری 
و ارتب���اط اطالعاتی با آنان موافقت ک���رده است و پس از طی آموزش های الزم و 
تس���ت با دستگاه دروغ سنج به کشور مراجعت می نماید. در یکی از مالقات هایی 
که میان منصور و عوامل سیا در  آلمان غربی برگزار می شود، موضوع جلب موافقت 
»ناص���ر« و ترغیب وی جهت جمع آوری و ارسال اطالعات در دستور کار منصور 
۱-جلد سوم خاطره ها، محمدی ری شهری، انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی، چاپ ۱۳۸۳، صص 
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قرار می گرید و ایشان نیز پس از بازگشت به کشور و طرح موضوع، به جلب نظر برادر 
موفق می شود. اما به دلیل محدودیت نریوهای نظامی در خروج از کشور، اطالعات 
نظامی، به ویژه در حوزه ی نریوی دریایی، امکانات و قابلیت ها و طرح های عملیاتی 
ای���ن نریو در خلیج فارس و به ویژه منطقه ی »فاو« از سوی ناصر تهیه و در اختیار 
برادرش قرار می گرفت و منصور نیز اطالعات نظامی را همراه اطالعات جمع آوری 
شده از وزارت نفت را به وسیله ی سیستم های ارتباطی یا مالقات های حضوری به 

عوامل سیا ارائه می نمود.
از آن جایی که ناصر فردی نظامی بوده و اطالعات حیاتی مربوط به این بخش را با 
واسطه ی آمریکایی ها در اختیار عراق -به عنوان کشور در حال جنگ- قرار داده 
ب���ود و براساس قوانن حقوقی کشور، حکم اعدام برای ایشان صادر شد و به اجرا 

در آمد.۱
آن چ���ه ری شهری در مورد ناخدا ناصر فرخ نیا می گوی���د یک سره دروغ و پرونده سازی 
است. من یک سال با او هم اتاق بودم. انسانی بود شریف و دوست داشتنی. ناصر یکی 
از فرماندهان عایل رتبه ی نریوی دریایی بود که در نربدهای پریوز این نریو در خلیج فارس 
نق���ش عمده ای داشت و مورد تقدیر قرار گرفته بود. وی به تازگی بازنشسته  شده و یک 
شرکت مهندسی دایر  کرده بود. خودش می گفت تازه می خواست زندگی کند و کارهایش 

روی غلطک افتاده بود که بدشانسی به سراغش آمد.
همسرش مسئول اتاق عمل بیمارستان شرکت نفت و الربز بود و سه دخرت نوجوان داشت. 
ب���رادر کوچک ترش منصور که یک شرکت خصوصی در خیابان مریداماد حوایل میدان 
محسنی داشت و به معامالت نفتی ه���م می پرداخت در تالش برای گرفنت ویزا و سفر 
ب���ه آمریکا برای دیدار دخرتش در تور اطالعاتی آمریکا افتاده بود. وی در صحبت های 
خانوادگی اطالعات عام نظامی را که در نشریات تخصصی انتشار پیدا می  شود به منصور 
می ده���د و هر از چند گاهی در پاسخ به سئواالتی که منص���ور می کند از خاطراتش در 
جن���گ بن ایران و عراق می گوید. پس از مدتی منصور ب���ه او می گوید که در رابطه با 
آمریکایی ها قرار گرفته و جاسوسی می کند. ناصر او را از این کار برحذر داشته و به اصرار 

از او می خواهد که خود را به نریوهای امنیتی معرفی کند.
منصور ضمن نادیده گرفنت هشدار او می گوید مدتی است که ارتباطش را قطع کرده و مایل 

به ادامه ی همکاری نیست؛ بنابر این نیازی به معرفی خود نمی بیند.
پ���س از مدتی منصور برای یک پرونده ی مایل به دادگسرتی احضار می شود و در آن جا 
ضم���ن توضیح در مورد فوق می گوید این که چیزی نیست من با مأموران آمریکایی نیز 
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ارتباط داشته ام و به شرح ماجرا می پردازد که منجر به دستگریی  اش می شود و سپس ناصر 
را نیز در ارتباط با او دستگری می کنند.

دو دخرت دوقلوی ناصر پس از مدت ها در مالقات متوجه شده  بودند که پدرشان به خاطر 
عموی شان دستگری شده است و از این بابت پدرشان را مورد شماتت قرار می دادند  که 
چرا او را لو نداده است. ناصر در مالقات با صرف وقت و محبت بسیار به آن ها می گفت 

آیا اگر یکی از شما ها مرتکب خطایی شود حاضرید او را به مأموران امنیتی لو دهید؟
ب���ا آن ک���ه ظلم بزرگی از طرف منصور در حق او شده بود با این حال خیلی هوای او را 
که بیمار بود داشت. ناصر حتی لباس های برادرش را می شست و کارهای شخصی اش 

را انجام می داد.
نظ���ام »عدل اسالمی« منصور را آزاد کرد و ناصر را در سال ۷۳پس از تحمل پنج سال 
زندان به جوخه ی اعدام سرپد. او در میان دستگری شدگان تنها کسی بود که نه ارتباطی با 
سیا نداشت و نه مبادرت به جاسوسی کرده بود و نه حتی نامه ای رد وبدل کرده بود. حتی 
در پرونده سازی ری شهری نیز نتوانستند هیچ ارتباط مستقیمی بن او و مأموران آمریکایی 
برتاشند و همه چیز را به واسطه که برادرش بود ربط دادند که او نیز موارد یاد شده را تمامًا 

تکذیب می کرد. 
ری شهری هم چنن در مورد »شناسایی داریوش« یکی دیگر از متهمان می گوید: 

شناسای���ی داریوش، اولن نتیجه ی »طرح نفوذ« محس���وب می شد که به دنبال آن 
روش های ارتباطی و سایر مرتبطن به سازمان سیا شناسایی و دستگری شدند. ایشان 
که از پرسنل شاغل در پرتوشیمی و فارغ التحصیل از دانشگاه های آمریکا بود، در 
اعرتافات خویش چنن اظهار داشت:  یکی از سرپل های ایرانی سازمان سیا و مقیم 
در اروپا، پس از جلب همکاری فردی به نام امجد و وصل ایشان به عوامل اطالعاتی 
آمریکا، موضوع »شناسایی عناصر مستعد و مورد نظر« را در دستور کار ایشان قرار 
می دهد. امجد نیز با توجه به جایگاه شغلی من و حساسیت آن در مسائل نظامی، 
مبادرت به معرفی به س���رپل مربوطه و در نهایت عوامل اطالعاتی آمریکا نموده و 
پس از تائید نهایی از سوی آنان موضوع جلب همکاری من وارد فاز اجرایی شد...

پس از مذاکرات مقدماتی و ترسیم آینده ی روشن، به ویژه ادامه ی تحصیل فرزند داریوش 
در آمریکا، به همراه آقای امجد عازم  کشور ژاپن شده و اولن مالقات اطالعاتی در این 
کشور به اجرا در می آید. پس از صحبت های مقدماتی، آزمایش توسط دستگاه دروغ سنج 
و ... آموزش ه���ای الزم از قبیل نحوه ی تهیه ی اخبار، نامریی نویسی، کار با دستگاه های 
رادیویی جهت اخذ پیام های رمز و ... در اختیار ایشان قرار گرفته و جهت انجام وظایف 
محوله از سوی عوامل سازمان سیا به کشور مراجعت می کند. مالقات های بعدی، به ویژه 
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در کشور آلمان غربی، بدون واسطه و حضور آقای امجد و مستقیماً میان داریوش و جک 
-افسر اطالعاتی آمریکا- برگزار می گردید و در این مدت نیز شصت و نه نامه نامریی 
برای عوامل آمریکایی ارسال کرده بود و در نهایت بدون آن که وعده های عوامل بیگانه به 

ویژه ادامه ی تحصیل فرزندش در آمریکا تحقق یابد شناسایی و دستگری گردید.۱
ری شهری به همن ترتیب که خاطره می نویسد و سناریو جعل می کند، حکم اعدام و زندان 
و شکنجه هم می داد و نزدیک به شش سال هدایت سیستم اطالعاتی کشور را به عهده 

داشت.
به نظر می رس���د منظور او از »داری���وش«، جمشید امریی بیگون���د و امجد، هوشنگ 
امجدی بیگون���د باشد. جمشید امریی برادر همسر امجدی بود و در شهریور۶۷ دستگری 
شده بود. در آبان همان سال خواهرش پروین به همراه هوشنگ امجدی دستگری شده بود. 
هر دو به زیر شکنجه برده شده بودند. پروین پس از هشت ماه تحمل سلول انفرادی و آزار 

و اذیت بسیار با وثیقه آزاد شد.
م���ن بیش از یک سال نزد امجدی که شاگرد زنده یاد علی دشتی بود، حافظ خواندم و 
بهره ها از او بردم. از این بابت به او وامدارم که مرا با دنیای پر رمز و راز حافظ آشنا کرد. 
خوشبختانه حکم اعدام امریی به هفت سال و امجدی به ده سال تقلیل یافت  و هر دو از 
زندان آزاد شدند. گالیندوپل در سال ۶۹در سفر خود به ایران با آن ها و تعداد دیگری از 

متهمان به جاسوسی دیدار کرده بود.
ری شهری در گفتگوی خود با رسانه ها هم چنن اظهار داشت که به زودی افراد دستگری 

شده از طریق تلویزیون و رسانه های خربی اعرتافات خود را اظهار خواهند  کرد.
متهم���ان به جاسوسی تعری���ف می کردند بدون اطالع قبلی آن ه���ا را برای مصاحبه ی 
تلویزیون���ی می برند و به هریک سناریویی می دهند که بر اساس آن به جاسوسی اعرتاف 
کنن���د. همه ی آن ها بر اثر تهدید و ضرب و شتم، تطمیع و قول تخفیف در مجازات و... 
می پذیرند  که طبق سناریوی مزبور اعرتاف کنند. تنها دکرت منوچهر آذر که وکیل و حقوقدان 

بود از انجام آن سرباز زد. بعدًا  همان اعرتافات کیفرخواست افراد شد.
هوشنگ امجدی در اعرتافی که کرد اظهار داشت: پس از چند بار مالقات با یک خانم 
به نام س���ارا در هتلی در واشنگنت، مردی به مالقات من آمد و بعد از آموزش استفاده از 
نامه های نامریی، از من خواست تا اطالعاتی از اوضاع اقتصادی، وضع تولید پاالیشگاه ها 

و واردات فراورده های نفتی، برای شان ارسال کنم .
وی مالک بود و اساساً دسرتسی به چنن اطالعاتی نداشت.

جمشید امریی نیز اظهار داشت: اطالعاتی که آن ها از من می خواستند ، درباره ی مسایل 

۱-پیشن، صفحه  های ۲۳۱ و ۲۳۲
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جاری در کشور بود و از آن جایی که تخصص من در رشته شیمی بود و در پرتوشیمی کار 
می کردم، می خواستند بدانند که آیا ایران قادر به تولید سالح شیمیایی هست یا نه ؟

به���رام ایکانی نیز در این رابطه اظهار داش���ت: اطالعاتی را که من به آمریکا منعکس 
می کردم، مسایلی در رابطه با جنگ ایران و عراق، نیازهای تسلیحاتی ایران، زمان حمله 

ایران به عراق، و چگونگی سیستم پدافند ایران بود.
علی اصغ���ر راهروکه تریکوبافی در تربی���ز داشت نیز در همن مصاحب���ه گفت: از من 
خواسته شده بود تا از کلیه پل ها، میادین حساس و تاسیسات نظامی، مناطق اقتصادی، و 
نریوگاه های حرارتی عکسربداری، و هم چننی اماکن نظامی سپاه و کمیته را شناسایی کنم.۱

در سناریویی که ری شهری ارائ���ه داد مدعی شد: علی، یکی از عناصر گروهکی فراری 
و مقیم در کش���ور ترکیه... بنا به دستور عوامل آمریکایی، سه نفر دیگر به نام های رسول 
]خطیبی[، اصغر ]راهرو[ و باقر را شناسایی و پس از طی مراحل مقدماتی در کشور ترکیه 
ب���ه عوامل سیا معرفی می کنند و وصل می شوند. اعضای تیم جهت گذراندن دوره های 
آموزشی عازم آلمان غربی گردیده و پس از دریافت سیستم ارتباطی در یکی از هتل ها، 
جهت تکمیل آموزش عملیات نظامی و چریک شهری به محلی به نام »کمپ« که تحت 
تدابری شدید حفاظتی و امنیتی قرار داشته است منتقل شده و پس از گذراندن دوره ی کمپ 

به ایران مراجعت می نمایند. 
شناسای���ی راه های ارتباطی می���ان ایران و ش���وروی -سابق- تعی���ن مراکز حساس، 
خطوط راه آه���ن، پل ها، سیستم ارتباط���ی و مخابراتی، تعی���ن محل هایی جهت فرود 
هلی کوپرت،عکس برداری،تخریب و انفجار این مراکز و... در دستور کار این تیم عملیاتی 

قرارداشته و دوره های آموزشی و تکمیلی در کمپ نیز به صورت سالیانه تکرار می شد.
در دوران یاد شده مصطفی پورمحمدی که معاون ضد جاسوسی وزارت اطالعات بود به 
تازگی از کشتار ۶۷به درآمده بود و هم چنان به خونریزی و پاپوش دوزی و... مشغول بود. 
او مسئولیت این دستگریی ها را به عهده داشت و خود بر بازجویی ها و سناریوسازی  ها 

نظارت می کرد.
یکی از متهمان که از نارسایی بینایی رنج می برد برای درمان چشمش به کانادا سفر کرده 
بود پ���س از بازگشت همراه با مرتجمش دستگری شده ب���ود. وی در اثر شکنجه بینایی 
چشم���ش را ه���م از دست داده بود و شرایط سختی در زن���دان داشت. محمود ظریف 
روزنامه نگار و ابراهیم اسحاقی احتمااًل نظامی، از دیگر دستگریشدگان بودند. اسحاقی 

اعدام و ظریف از زندان آزاد شد.
ری شهری در مصاحبه ی  تلویزیونی خود از دو نفر به عنوان سرشبکه ی داخلی و خارجی 

۱-روزنامه ی کیهان ، سیزدهم و چهاردهم آبان ماه ۱۳۶۸
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نام برد. اویل سرهنگ بود و دومی فردی کاسب که در دبی قنادی داشت.
من بعدها با این فرد هم بند شدم. متجاوز از یک سال او را در سلول انفرادی نگاه داشته 
بودند و هیچ اتهامی نمی توانستند متوجه او  کنند. عاقبت او را به دادگاه بردند. وی با خرید 
فر های مخصوص شریینی پزی و انتقال آن به اوین در گوشه ای از زندان شریینی پزی راه 
انداخت و کیک یزدی می پخت که در بازار به فروش می رسید. در دادگاه حاکم شرع از 
او پرسیده  بود آیا فر و وسایلی که خریدی را می خواهی با خود از زندان بربی؟ او با ترس 

گفته بود نه حاج آقا آن ها را به اسالم هبه می کنم.
از شواه���د و قرائن بر می آمد که شبکه ای در کار نبوده است و افراد به شکل جداگانه و 
بدون ارتباط با دیگری به عوامل اطالعاتی آمریکا وصل بوده اند. دستگریی آن ها به نظر 
می رسید ناشی از لو رفنت آن ها از طریق یک منبع امنیتی بوده باشد. این احتمال می رفت 

که کا گ ب و یا سیستم های رقیب سیا آن ها را لو داده باشند.
انتشار اسامی متهمان به جاسوسی برای آمریکا در گزارش گالیندوپل و دیدار او با آن ها و 

فشارهای بن المللی موجب تخفیف مجازات تعداد زیادی از آن ها شد.

دادستان کل کشور 
پ���س از تشکیل دولت رفسنجانی ری شه���ری از وزارت اطالعات برکنار ماند و به پاس 
خدماتش به حکم خامنه ای که قصد داشت خط  امامی ها را از دستگاه قضایی جارو کند 
در سی مرداد ۱۳۶۸جایگزین سیدمحمد موسوی خویینی ها در دادستانی کل کشور شد و تا 

اوایل سال ۱۳۷۰در این سمت ماند. 
او هم چن���ن در تاریخ سیزدهم دی ماه ۱۳۶۸از سوى خامن���ه اى به عنوان دادستان ویژه 
روحانیت منصوب شد تا هرچه بهرت به سرکوب روحانیتی که به مخالفت خامنه ای برخاسته 
بودن���د و طرح های او را برنمی تابیدند برپدازد. خامنه ای که در سلسله مراتب روحانیت 
جایی نداش���ت می دانست برای سفت کردن جا پای خود به عنوان ویل فقیه و هم چنن 
ادعای مرجعیت نیاز به ایجاد هراس و وحشت در حوزه ی علمیه قم دارد به ویژه که بایستی 

با هواداران آیت الله منتظری که به تازگی برکنار شده بود نیز برخورد می کردند.
آخری���ن اقدام ری شهری علیه آیت الله منتظری در آذرم���اه ۱۳۷۶صورت گرفت. پس از 
حمله ی اوباش و اراذل به منزل و حسینه ی آیت الله منتظری و اشغال آن، حسینیه که محل 
استقرار و مانور اشغالگران بود، به شکل مخروبه ای درآمده و به حکم دادگاه ویژه روحانیت 
پلمب گردید. پس از چند روز در یورشی مجدد و بنا به حکم دادگاه ویژه روحانیت و به 
فرمان ری شهری در های ورودی به منزل آیت الله منتظری مسدود و جوش داده شد و تنها 
در ورودی ب���ه قسمت داخلی منزل او را باز گذاشتند که این در نیز به وسیله ی قرار دادن 
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کیوسک و گماردن نریوهای سپاه پاسداران در جلوی آن به طور شبانه روزی کنرتل می شد. 
ری شهری هم چنن در بیستم فروردین ۱۳۶۹از سوی خامنه اى جانشن شیخ صادق خلخایل 
تولیت آستان شاه عبدالعظیم شد تا یکی دیگر از پست های »خط امامی« ها از آن ها ستانده 
شود. و پس از حضور در آستان  شاه  عبدالعظیم، بسیاری از اطالعاتی ها و امنیتی ها را در 

این آستان به کار گماشت و معاونت آن به عهده ی جواد علی اکربیان گذاشته شد. 
ری شه���ری در انتخابات دومن و سوم���ن و چهارمن دوره ی مجلس خربگان رهربى به 
نمایندگی این مجلس انتخاب شد. وی هم چنن عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
اس���ت و در تاریخ ششم اردیبهشت ۱۳۷۰از سوی خامنه ای به عنوان نماینده ویّل فقیه و 
سرپرست حجاج منصوب شد. پیش از انتصاب وی، خامنه ای پس از رایزنی های بسیار و 
به منظور گرم کردن سر احمد خمینی، وی را به نمایندگی خود و سرپرستی حجاج ایرانی 
منصوب کرد اما احمد خمینی با بهانه ی مخالفت مادرش از پذیرش این سمت که کسر 
شأنش می دانست طفره رفت. ری شهری تا دی ماه ۱۳۸۸ در این سمت باقی ماند تا در 
دول���ت دوم احمدی نژاد به خاطر عدم هماهنگی با وی و رؤسای سازمان حج زیارت و 

التفاتی که خامنه ای به دولت و احمدی نژاد داشت مجبور به استعفا شد. 

چپاول اموال ملی 
در تولیت آستان شاه عبدالعظیم و فؤاد ری

ری شه���ری که مانند بسیاری از روحانیون شاغ���ل در دستگاه های اطالعاتی و امنیتی و 
قضای���ی در پیش از انقالب زندگی فقریانه ای داشتن���د و پس از انقالب به ثروت های 
هنگفت���ی دست یافتند به لحاظ اقتصادی و مایل ه���م زندگی اش زیر و رو شد. یکی از 

خانه های وی کاخی است در فشم که میلیاردها تومان می ارزد. 
خامنه ای نقش تعین کننده ی ری شهری در برکناری آیت الله منتظری را که زمینه ساز رهربی 
او شد فراموش نکرده و از موضع والیت مطلقه فقیه پاداش چند دهه جنایت و خونریزی 
او را ب���ا باز گذاشنت دست وی برای تشکیل شرکت سرمایه گذاری »فؤاد ری« پرداخت 
کرد. این شرکت در سال ۱۳۷۲ با استقرار محمد شریعتمداری یکی از گردانندگان مافیای 
مایل خامنه ای که قائم مقام وزیر بازرگانی و »رییس ستاد اجرایی فرمان امام« بود آغاز 

به کار  کرد. 
محمد شریعتمداری یکی از معاونان ری شهری در وزارت اطالعات تحت عنوان کمک به 
توسعه ی حرم شاه عبدالعظیم که تولیت آن با ری شهری بود و راه اندازی دانشکده ی »علوم 
حدیث«، این شرکت را همراه با محمدی ری شهری و سیدعلی غیوری نماینده خامنه ای 
در شهرری و جمعیت هالل احمر و شریفی رییس دفرت ری شهری و یکی از نزدیک ترین 
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افراد به وی و محمود یاسینی،۱از بنیانگذاران سازمان مجاهدین انقالب اسالمی، در اواخر 
آبان ۱۳۷۲به صورت رسمی با شماره ۱۰۰۷۷۲ به ثبت رساند. 

این بنیاد پشتیبانی مایل گروهی از مقامات امنیتی سابق هم چون محمد محمدی ری شهری، 
محمد شریعتمداری، علی رازینی، روح الله حسنیان، احمد پورنجاتی، محمود یاسینی، 
غالمحسن الهام، عب���اس زاده و... را که تحت عنوان »جمعیت دفاع از ارزش ها« و به 
عنوان آلرتناتیوی در مقابل دو جناح چ���پ و راست درانتخابات دوره ی پنجم مجلس 

شورای اسالمی شرکت کرد، به عهده داشت. 
در انتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد ۷۶بعد از این که ری شهری نامزد این جمعیت 
با شکست فاحشی روبرو شد فعالیت این گروه متوقف و در تریماه ۷۸منحل شد. در تمام 
این مدت نشریه این گروه که یکی از فاسد ترین و جنایت کارترین جمعیت های کشور را 
نمایندگی می کرد تحت عنوان »ارزش ها« با مدیریت احمد پورنجاتی و با محوریت دفاع 

از ارزش های انقالبی ومبارزه با فساد اقتصادی منتشر می شد. 
احم���د پورنجاتی ک���ه در دوران ریاست علی الریجانی سمت ه���ای متعددی از جمله 
مدیرکلی فرهنگی وزارت اطالعات که »عقل منفصل« ری شهری شمرده می شد؛ معاونت 
مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و معاونت سیما و قائم مقام صدا و سیمای 
جمهوری اسالم���ی را یدک می کشید، پس از انتخاب خاتمی »اصالح طلب« و مشاور 

امور رسانه ای رییس جمهور شد و سر از مجلس ششم و ... در آورد. 
با انتخاب سیدمحمد خاتمی به عنوان رییس جمه���ور، محمد شریعتمداری به وزارت 
بازرگانی رسید و با انتخاب محمود یاسینی به عنوان مشاور اجرایِی، شرکت »فواد ری« 

برای چپاول سرمایه های ملی قدرت بیش تری یافت. 
برای اولن بار در اوائل مهرماه ۸۵نام موسسه ی مایل »فواد ری« در جریان خرید سهام 
ای���ران خ���ودرو و مقاومت مدیریت بانک پارسیان در مقابل اعم���ال نفود ری شهری و 
محمدشریعتم���داری در واگذاری ۲۸% سهام ایران خودرو به شرکت های سرمایه گذاری 
وابست���ه به »فواد ری« و »ستاد اجرای���ی فرمان امام«، عمومی شد و در میان دعواهای 
درونی رژیم، نشریه ی »شهروند امروز« با استفاده از اطالعات ویژه ای که از منابع خاص 
ب���ه دست آورده بود ب���ه آن پرداخت که موجب تعطیلی نشریه شد. پس از آن اطالعات 
زیادی در مورد فعالیت های این گروه از سوی منابع داخلی در سایت های اینرتنتی منتشر 

شد. شهروند امروز درباره ی این مؤسسه از جمله نوشت: 
نطفه ی اولیه ی »ف���واد ری« به عنوان نماینده ی بخش خصوصی بسته شده بود. 
آیت الله ری شهری با سابقه ی هدای���ت وزارت اطالعات، محمد شریعتمداری که 
۱-وی به همراه حسن واعظی، بهروز ماکویی ، همایون خسروی و مصطفی تاج زاده، گروه »فلق« را پیش 
از انقالب در کالیفرنیا تشکیل داده و بعداً جزو بنیانگذاران سازمان مجاهدین انقالب اسالمی شدند.
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اندکی بعد هدایت وزارت بازرگانی را برعهده گرفت، محمود یاسینی با سابقه ی 
همراهی آیت الله در وزارت و فعالیت های انقالبی به عنوان راهربان اصلی شرکت 
انتخ���اب شدند. مدتی بعد سعیدی کیا وزیر سابق راه، مسکن و رییس سابق بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی هم به جمع آنان افزوده شد. اندکی بعد غالمحسن نوذری 
وزیر نفت دولت نهم هم به جمع ملحق شد تا حلقه ی وزرای بازنشسته تکمیل شده 

باشد.
هسته ی اولیه ی مدیران شرکت هیچ اث���ری از مدیران بخش خصوصی را در خود 
نمی دی���د. اما حضور چنن جمع قدرتمندی سبب شد تا »فواد ری« پس از مدتی 
کوتاه به یکی از بزرگ ترین شرکت های واردکننده  ی کاالهای اساسی در ایران بدل 
ش���ود. گزارش های رسمی شرکت نمایان می سازد، فواد ری طی سه دهه، خوراک 
دام و طی���ور، جو دامی، گن���دم دامی، ذرت، کنجاله، سویا، م���واد اولیه ی فوالدی 
مانند شمش آهن، تریآهن و هم چنن گوشت منجمد را وارد بازار ایران کرده است. 
اصلی ترین شایعات درب���اره فعالیت های فواد ری هنگامی قوت گرفت که محمد 
شریعتمداری هم زمان حضور در وزارت بازرگانی و شرکت را تجربه می کرد. گروهی 
از منتقدان وزارت بازرگان���ی در دوره وزارت او نقل می کردند اطالعاتی درباره 
نیازه���ای وارداتی کشور در اختیار شرکت »فواد ری« قرار می گرید. سایت رسمی 
شرکت هم در گزارش ساالنه خود به صراحت اشاره کرده است: شرکت طی سه سال 
ب���ا توجه به نیازهای بازار داخل���ی و در راستای تنظیم بازار اقدام به واردات اقالم 

مختلف کرده است. گردانندگان شرکت جملگی عقبه ای مشرتک داشتند. 
آنان چندان عالقه ای به نمایش سوابق خود ندارند. از همن رو سایت رسمی شرکت 
تنها گزارش های خربی مربوط به اقتصاد ایران را ارائه می دهد. صفحات مربوط به 
مدیران و سوابق آن ه���ا از سایت حذف شده است، صفحه ی مربوط به پرسش از 
مدی���ران به صورت کامل حذف شده است و صفحه ی مربوط به گزارش های مایل 
مانند بخش های قبلی از دسرتس خارج شده است. حتی شماره تلفن رسمی شرکت 
نی���ز در سایت به اشتباه ثبت شده تا مراجعان پس از تماس با تلفن ---۲۲۰۲۷ با 
فردی در آن سوی خط تلف���ن مواجه شوند  که هرگونه وابستگی به »فواد رای« را 
تکذیب می کند. مسئولن دفاتر مدیران فواد ری هم همگی شباهت به سوابق روسای 
خود برده اند. آنان پاسخ صریحی را به هیچ پرسشی ارائه نمی دهند. روابط عمومی 
شرکت به صورت رسمی اع���الم می کند دلیلی برای ارائه ی اطالعات »چارت« 
تشکیالتی نمی بیند. دفرت رییس هیأت مدیره هم خرب می دهد که آقای رییس به هیچ 

عنوان درباره ی شرکت ری و سوابق آن اظهارنظر نخواهند کرد. 
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گردانندگان یکی از بزرگ ترین شرکت های تجاری ایرانی نسبتی هم با جغرافیایی نام خود 
ندارن���د. این شرکت برای تأمن هزینه های آستان مقدس حضرت عبدالعظیم و دانشگاه 
علوم حدیث تأسیس شده ویل از مجموع بیست و دو شرکت وابسته، بیش از ده شرکت 
دفاتر رسمی خود را در خیابان جردن و مریداماد تهران سامان داده اند تا بیش ترین فاصله 
را با محل تأسیس داشته باشند. ساکنان خیابان جردن تهران طی سال ها سعی می کردند 
از اخبار و حاشیه ها دور باشند ویل چندین بار نام آن ها در صدر اخبار رسانه های گروهی 

قرار گرفت.
خانواده ی نوریانی طی چهار دهه به عنوان تنها نماینده ی انحصاری واردکننده ی خودرو 
B.M.W در ایران فعالیت می کردند. مرتضی نوریانی پدربزرگ خانواده ی نوریانی اولن 
واردکننده ی دستگاه های چاپ به ایران بود. فرزند او علی سال ها بعد راه پدر را ادامه داد. 
هنگامی که واردات خودرو به کشور آزاد شد علی نوریانی قرارداد قدیمی اش با کمپانی 
B.M.W را تجدید کرد و سه هزار دستگاه از مدل های 318, 325, 330 کوپه و کروکی 520, 
X3 740 ,730 ,530 ,525 شاسی بلند و 4WD را وارد کشور کرد. براساس گفته های علی 
نوریانی تنها در اولن سال، واردات زیان ده بوده و سال های بعدی شرکت به سود رسید. اما 
در میانه ی فعالیت های شرکت نوریانی، ناگهان اعالم شد علی با شرکت فواد ری شریک 
شده است. او خود در این باره چنن توضیح می دهد: می دانس���تیم که حفظ ویژگی ها در 
ایران س���خت تر است، به همنی علت پنجاه درصد سرمایه ی کمپانی را با سرمایه گذاری 
مؤسسه ی »ری« که متعلق به آستان مطهر شاه عبدالعظیم حسنی است، شریک شدیم. 
ما به ادامه ی این همکاری با مؤسسه ری مفتخر و مصریم، زیرا در این صورت اطمینان 
خاطری هم برای طرفداران B.M.W ایجاد می شود که پنجاه درصد سهام این کمپانی در 
زمان سوددهی، در ایران صرف امور خرییه می شود و همنی طور برای آن ها که خریدار این 

ماشنی هستند. علی نوریانی مدتی بعد از صحنه رسانه ای محو شد.
او هنگامی که در سال ۱۹۹۳ اولن »بی.ام.و« را وارد ایران کرد به صورت مدام به گفت وگو 
با رسانه های گروهی می پرداخت ویل پس از شراکت تازه، ترجیح داد حاشیه نشن شود. 
مدت زمانی از این شراکت نگذشته بود که نام شرکت هم تغیری کرد. »پرشیاخودرو« به 
عنوان شرکت مادر واردکننده خودروهای آلمانی به ایران اعالم حضور رسمی کرد. سایت 
شرکت ری هم اعالم کرد: پرشیاخودرو تنها نماینده واردکننده ی بی.ام.و به ایران است. 
پرشیاخودرو به سرعت دو نمایشگاه در خیابان بهشتی و خیابان نیلوفر تهران تأسیس کرد. 
در آن دوره حتی شایعه شده بود که پرشیاخودرو برای پارک اتومبیل ها در پیاده روی خیابان 
بهشتی روزانه پنج میلیون تومان به شهرداری تهران اجاره می دهد. اما خودروهای وارداتی 
تنها محصول تازه »فواد ری« نبود. شرکت ری چنان گسرتش یافته بود که نیازی تازه به 
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تجدید سازمان احساس شد.
مؤسسه ی »سرمایه گ���ذاری ری« در این مرحله تأسیس شد. سرمایه گذاری ری، شرکت 
فواد ری را هم به عنوان یکی از شرکت های تابع خود قرار داد. سرمایه ی اولیه ی شرکت 
ه���م دو رقم متضاد اعالم شد. اولن عدد چهارصد میلی���ارد ریال بود. مدتی بعد یکی 
از روزنامه ه���ای اقتصادی اعالم کرد رقم دقیق تر ده میلی���ارد ریال برای سرمایه ی اولیه 
است. اما فعالیت های شرکت نمایان می ساخت که رقم اعالم شده چندان دقیق نیست. 
سرمایه گ���ذاری ری در اولن قدم غالمحسن ن���وذری دومن وزیر نفت دولت نهم را به 
عنوان ریی���س هیأت مدیره ی شرکت منصوب کرد. پیش از این انتصاب، فواد ری چهل 
و شش درصد از سهام شرکت نفت و گاز پارس را هم به لیست دارایی های خود اضافه 
کرده بود. البته این شرکت نسبتی با مالکان POGC ندارد. سیزده درصد دیگر سهام را هم 
شرکت سرمایه گذاری ری خریداری کرد. مدتی بعد شرکت نفت و  گاز پرشیا یکی دیگر 

از شرکت های مجموعه ی ری، هم ۱/۷درصد سهام نفت و گاز پارس را به نام خود کرد.
ب���ه این ترتیب شرکت نفت و گاز پارس به صورت رسمی به نام سرمایه گذاری ری شد. 
ردپای مؤسسان فواد ری هم در این شرکت نفتی بیش از دیگر مجموعه های فواد ری دیده 
می ش���ود. محمود یاسینی مبارز سال های دور مدتی به صورت مستقیم در این مجموعه 
حض���ور داشت اما غالمحسن نوذری به عن���وان مدیرعامل نفت و  گاز پارس منصوب 
ش���د. او در اولن سخرنانی خود برای کارکنان شرکت از حفظ کرامت و اصالت انسانی 
داستان های بسیاری گفت. نفت و گاز پارس سال ۱۳۳۷فعالیت های خود را آغاز کرده بود. 
پس از حضور سرمایه گذاری ری در این مجموعه صد و هفتاد پروژه ی جدید با هزینه ی 

هزار و پانصد میلیارد تومان برای شرکت تعریف شد. 
صنایع پرتوشیمی ایران، فوالدمبارکه، ذوب آهن اصفهان، فوالد خوزستان، راه آهن، فوالد 
خراسان، کشتریانی، ایران خودرو، سایپا، تراکتورسازی و کمرپسورسازی ایران عمده ترین 
مشرتیان نفت و گاز پارس به شمار می آیند. شرکت در سال ۱۳۸۷بیش از دویست میلیارد 
ریال به سرمایه اولیه خود افزود و به هر سهم سهامداران خود دو هزار و پانصد ریال سود 

داد.
حض���ور سرمایه  ی گذاری در فعالیت های نفتی ب���رای گردانندگان شرکت بسیار جالب 
توجه بود. آنان مدتی بعد شرک���ت »پارس ام.سی.اس« را هم تأسیس کردند. سرمایه ی 
 اولیه ی شرکت صد و چهل میلیارد ریال اعالم شد. شرکت به سرعت قرارداد همکاری با

Mcs international را منعق���د کرد. حاشیه ها برای ای���ن شرکت از هنگامی آغاز شد که 
»پارس ام.سی.اس« به شکلی عجیب قرارداد همکاری با کارخانه های خودروسازی را 
ب���رای تولید صد و هشتاد و پنج هزار دستگاه سوخت سی.ان.جی بست. طرف قرارداد 
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سازم���ان بهینه سازی مصرف سوخت بود. هیچ نه���ادی، اطالعاتی از برگزاری مناقصه 
نداشت. مدتی بعد شرکت سرمایه گ���ذاری صنعت نفت هم به مجموعه ی دارایی های 
شرکت سرمایه گذاری ری افزوده شد. شرکت های بازرگانی نیک نفت، شرکت پرتوکام 
کیش، شرکت حمل ونقل بن المللی اطلسی ترابر و شرکت نفت یاب هم زیرمجموعه های 

این شرکت شدند.
براساس گفته های یکی از نزدیکان شرکت سرمایه گذاری ری سوددهی بخش نفتی برای 
گردانندگان مجموعه بسیار قابل توجه بود، از همن روی مجموعه های دیگر برای هلدینگ 
ری با عنوان »ری شیمی« تأسیس شد. این شرکت واردات و صادرات فرآورده های نفتی 
را برعه���ده داشت. شرکت ری شیمی به بیست و دو شرکت خارجی دیگر محصوالت 
نفتی خود را می فروشد. اما فعالیت های اقتصادی »سرمایه گذاری ری« تنها به امور نفتی 
محدود نماند. اندکی بعد »آرمان پژوه سبزواران« دیگر مجموعه ی وابسته به سرمایه گذاری 
ری شد. این شرکت سال ۷۹ تأسیس شده بود ویل در سال ۸۳بیش از دوازده درصد سهام 
آن از طری���ق سرمایه گذاری ری به قیمت دوازده میلیارد و پانصد میلیون ریال خریداری 
شد. شرکت ماهیتی معدنی داشت و ساالنه بیش از پنج هزار ُتن مس استخراج می کرد. 
معدن مس سرگ���ز کوه جریفت تنها یکی از دارایی های این مجموعه به حساب می آمد. 
پس از خرید سهام این شرکت توسط سرمایه گذاری ری، تنها یکی از پروژه های شرکت 
با سرمایه ی چهارصد و بیست و پنج میلیارد ریایل برای استخراج ده ُتن مس کلید خورد. 
مجموعه معدنی سرمایه گذاری ری هم خیابان جردن تهران را به عنوان دفرت مرکزی خود 

انتخاب کرد تا کم ترین فاصله را با شرکت مادر در همان خیابان داشته باشد.
مردان مؤسس فواد ری پس از مدتی عالقه مندی ویژه ای هم به فعالیت در زمینه صنعت 
برق پی���دا کردند و شرکت مهندسی »ری نریو« را تأسی���س کردند. اندکی بعد نریوگاه 
گازی پانصد مگاواتی اصفهان هم به لیست دارایی های سرمایه گذاران ری اضافه شد. 
»ری« در جنوبی تری���ن بخش استان تهران طی سال ه���ای گذشته پیشرفتی را احساس 
نکرده است ویل »سرمایه گ���ذاران ری« هر روز بر وسعت فعالیت های اقتصادی خود 
می افزودند. جهش از صنعت نفت و برق به بیمه هم گام دیگر بود. بیمه دی به عنوان یکی 
از شرکت های وابسته ی بنیاد شهید سال ها با مدیریت محسن مهرعلیزاده رییس سازمان 
تربیت بدنی دولت اصالحات به فعالیت های خود ادامه می داد که شریکی تازه پیدا کرد. 
شرکت سرمایه گذاری ری، سی میلیارد ریال هزینه کرد تا پانزده درصد سهام این بیمه را 
هم به تملک خود درآورد. شرکت نفت و گاز پارس هم ده میلیارد ریال دیگر صرف کرد 
تا پنج درصد دیگر سهام را تصاحب کند. خرید سهام بیمه دی هم درسال ۱۳۸۳ رخ داد. 
آمارهای رسمی منتشر شده از عملکرد شرکت نشان می دهد بیش ترین جهش اقتصادی و 
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خریدهای سرمایه گذاری ری در سال ۱۳۸۳ به وقوع پیوسته است.
شرکت »راهگشابار« هم یکی دیگر از خرید های بزرگ سرمایه گذاری ری بود. براساس 
گزارش های رسمی این شرکت طی یک دوره پانصد و پنجاه هزار ُتن جو، ذرت و سویا، 
ص���د و ده هزار ُتن شمش آهن و پنجاه هزار ُتن فرآورده های نفتی حمل کرده است. اما 
شاید مؤسسان فواد ری هم هیچگاه تصور نمی کردند هلدینگ آنان با سرعتی عجیب به 
بزرگ ترین شرکت تجاری ایران بدل شود. از نفت و گاز گرفته تا برق و حمل ونقل و بیمه، 
همگی در لیست فعالیت بیست و دو شرکت وابسته به هلدینگ بود که ماجرای پرورش 
شرتمرغ هم پیش آمد. وزارت کشاورزی سال ۱۳۷۶مجوز پرورش شرتمرغ را صادر کرد. 
چهار سال بعد هدایتگران ری صد و پنجاه عدد جوجه ی یک روزه و یک صد عدد تخم 
سی و پنج روزه را وارد کشور کردند تا فعالیت های شرکت بن المللی تولید شرتمرغ ایران 
کلید خورده باشد. مدتی بعد شرکت چنان فعالیت های خود را وسعت داد که هفتصد قطعه 

شرتمرغ آفریقایی دیگر هم به مجموعه ی آنان اضافه شد.
حضور در عرصه ی کشاورزی برای سرمایه گذاران جذابیت خاصی داشت. آنان سال ۱۳۷۸، 
دویس���ت و سی هکتار باغ در حوایل شهرری را برای تأسیس شرکت »بجن گسرت ری« 
خریداری کردند. مدتی بعد یک مشاور اسپانیایی به جمع آنان اضافه شد و پروژه ی تأسیس 
بزرگ تری���ن گلخانه ی ایران به وسعت دویست هزار مرتمربع کلید خورد. تولید زعفران و 
پسته هم از دیگر برنامه های شرکت بود. اما مجموعه هنوز کمبودهایی را احساس می کرد. 
شرکت »زرین گوشت ته���ران« هم برای جربان همن کمبودها تأسیس شد. این شرکت 
سال ۷۳ تأسیس شده بود ویل سهام آن در سال ۸۲به نام سرمایه گذاری ری شد. »زرین 
گوشت تهران« مدتی بعد آن قدرها ثروتمند شد که کشتارگاه صنعتی »خانلق« متعلق به 
شرکت پشتیبانی امور دام وزارت جهادکشاورزی را هم خریداری کرد. براساس آمارهای 
رسمی این شرکت یک میلیون و پانصد و ده هزار و پانصد و بیست و ُنه کیلوگرم گوشت 
گوسفند، یک میلیون و نهصد و شصت و چهار هزار و نهصد و بیست و دو  کیلوگرم گوشت 
گاو، یک میلیون و پانصد و چهارده هزار و دویست و بیست کیلوگرم گوشت چرخ کرده و 
سیصد و شصت و پنج هزار و هشتصد و هشتاد و نه کیلوگرم گوشت مرغ را سالیانه روانه 
بازار کرده است. کشتارگاه این شرکت شش هزار و هشتصد و پنجاه مرتمربع وسعت دارد و 

روزانه پنجاه رأس گاو و پانصد رأس گوسفند در مجموعه ذبح می کند.
کارگ���اه بسته بندی هم سیزده هزار و هشتصد مرتمرب���ع را به خود اختصاص داده است، 
نکته قابل توج���ه در باره ی این مجموعه زمن پنج هزار مرتمربعی است که در آن ساالنه 
هزار و دویست ُتن خشکبار بسته بندی می شود. فروشگاه های زنجریه ای رفاه و شهروند، 
شه���رداری تهران و کارخانه های ایران خ���ودرو و سایپا بزرگ ترین مشرتیان شرکت تولید 
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گوش���ت، سرمایه گذاری ری به شمار می آیند. در کنار این مجموعه هشتصد هکتار باغ 
ه���م به مجموعه »روزان« اختصاص یافته تا دوهزار رأس گاو شریده بخش صنایع لبنی 
سرمایه گ���ذاری ری را سامان دهند. برنامه ه���ای آتی شرکت نشان می دهد این رقم طی 
سال های آینده به شش هزار رأس ارتقا می یابد. یکی از مدیران سابق اتاق بازرگانی نقل 
می کند »فواد ری« در دورهای خاص حتی قصد تأسیس بانک خصوصی در لندن را هم 
داشته است. این موضوع از سوی مدیران شرکت تائید نشده است. برخی منابع هم خرب 
می دهند که فواد ری حتی پروژه های ساختمانی در آفریقایی جنوبی را با همکاری شرکت 
»ککتان« در دست اجرا داشته است. لیست دارایی های سرمایه گذاری ری طی سال های 
گذشته مدام افزایش می یافته است. سال قبل این شرکت تنها یک ساختمان هشت طبقه 
به مساحت سه هزار و ششصد و سی و سه مرت در میدان آرژانتن تهران را به قیمت پایه ی 

صد و پنجاه میلیارد ریال به مزایده گذاشت.
یکی دیگر از شرکت های وابسته به سرمایه گذاری ری طی سال های گذشته تهیه کننده و 

مجری برنامه »به خانه برمی گردیم« شبکه پنجم سیما بوده است.
شرکت سرمایه گذاری ری معاف از پرداخت مالیات و حسابرسی مایل بود. شرکت های 
گ���روه سرمایه گذاری ری عبارتند بودند از : شرکت سرمایه گذاری ری در سال ۱۳۸۹ با 
خرید سهام رویال داچ شل، بیش از هفتاد درصد سهام شرکت را در اختیار گرفت. فروش 

سالیانه این شرکت به دویست و پنجاه میلیون دالر در سال می رسد. 

شرکت سرمایه گذاری ری۱

شرکت فواد ری۲

شرکت نوسازی و عمران امید ری ۳

شرکت زرگوشت تهران ۴

شرکت بیجن گسرت ری ۵

شرکت کشت وصنعت روزان ۶

شرکت کشت وصنعت الله آزاد ۷

شرکت حمل ونقل بن المللی راه گشا بار ۸

شرکت پارس ام سی اس ۹

شرکت صنایع تولید تجهیزات خودروهای گازسوز ۱۰

شرکت پرشیا خودرو ۱۱

شرکت ری شیمی ۱۲
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ام���ا در کنار غارت وچپاول، این محموعه از دست کردن در بودجه عمومی کشور تحت 
عنوان درخواست ضرر و زیان شرکت های خصوصی واردکننده غالت و ناشی از بحران 
جهانی نیز غافل نب���وده به طوری که دولت احمدی نژاد طی مصوبه هیات وزیران مورخ 

شرکت پارس سامان مهر ۱۳

شرکت معدنی آرمان پژوه سبزواران ۱۴

شرکت خدمات مهندسی ری سامان ۱۵

شرکت توسعه صنعت نفت وگازپرشیا ۱۶

شرکت مهندسی ری نریو ۱۷

شرکت نگن گارنت ری-ری گارنت- ۱۸

شرکت کشت و صنعت بن المللی ری ۱۹

شرکت بن المللی صنعت سیمان لیان ۲۰

شرکت بن المللی تحقیقات و تولید شرتمرغ ایران ۲۱

شرکت پارس ام سی اس نوین -توسعه اقتصاد فردا- ۲۲

شرکت سازه گسرتری ۲۳

شرکت فناوری اطالعات ری ۲۴

شرکت بن المللی توسعه، تحقیقات ومدیریت منابع انسانی ایران ۲۵

 موسسه آستان مقدس عبدالعظیم ۲۶

دانشکده علوم حدیث۲۷

 مجتمع آموزشی و فرهنگی حکمت۲۸

موسسه انتشاراتی دارالحدیث ۲۹

شرکت بیمه دی-سهامی عام- ۳۰

شرکت نفت پارس ۳۱

شرکت خدمات مشاوره مایل ومدیریتی مبن ری ۳۲

موسسه فرهنگی فروغ مهرتابان۳۳

شرکت بن المللی تی ری ۳۴

شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت.۳۵



هشتم فروردین۱۳۹۰مبلغی حدود ده میلیون دالر نیز به شرکت »فواد ری« پرداخت کرد. 
با وجود این همه سرمایه، معلوم نشد ری شهری و اعوان و انصارش چه دزدی هایی کردند 
که در سال ۱۳۹۰این شرکت بر اساس آن چه در اخبار آمده بود با هزار و دویست میلیارد 
تومان زیان روبرو شد و »ستاد اجرایی فرمان امام« که امرپاتوری خامنه ای را اداره می کند 

آن را خرید! 
البته ری شهری زیر بار نرفته و می گوید: 

وقتی اداره ی تولیت آستان حرم عبدالعظیم حسنی را برعهده گرفتم کل درآمد آستان 
سالیان���ه شصت میلیون تومان بود. پس از این که به این مجموعه آمدم، برای تأمن 
م���ایل طرح های توسعه ای که به سالیانه هزار میلیارد تومان رسیده بود باید  کارهای 
اقتصادی انجام می دادیم. بنابراین معاونت اقتصادی را در آستان ایجاد کردیم که 
این معاونت کارهای ساختمانی، تجاری و کارخانه داری انجام می داد. البته پس از 
فشارهایی که دولت نهم و دهم وارد کردند، مجبور شدیم همه ی کارهای اقتصادی را 

تعطیل کنیم و آن ها را به ستاد اجرای فرمان امام واگذار کنیم.۱
وی در م���ورد نحوه ی درآمدها پس از واگذاری »فؤاد ری« به امرپاتوری مایل خامنه ای 
توضیحی نمی دهد و معلوم نیست تکلیف هزار میلیارد مخارج سالیانه چه می شود و از 

کجا تأمن می گردد. 
ابعاد غارت و چپاول اموال ملی توسط باندهای رژیم به مراتب بیش تر از جنایاتی است 

که در زندان ها و یا در عرصه ی اجتماعی، انجام داده و می دهند. 
سرکوب، شکنجه، قتل، تجاوز، اعدام و ... توسط بخشی از نظام صورت می  گرید و ابعاد 
آن در مقایسه با غارت اموال عمومی و فساد حاکم بر کشور که توسط تمامی بخش ها و 
جناح های رژیم صورت می گرید، محدود است. ابعاد فاجعه ای که در کشور و در سایه ی 

نکبت اسالمی رخ می دهد غریقابل توصیف است. 

1-www.ireconomy.ir/fa/page/3886



علی فالحیان 

 

عل���ی فالحیان در سال ۱۳۲۸ در نجف آباد متولد و در آب���ادان بزرگ شد. وی در سال 
۱۳۴۳ به منظور تحصیل علوم دینی به قم عزیمت کرد و از همان ابتدا در مدرسه ی حقانی 
ساکن شد. این مدرسه پیش از انقالب نیز به خاطر جنگ و جدال هایی که بر سر شریعتی 
در حوزه های علمیه به پا شده بود معروف بود. جنگ و جدایل که منجر به اخراج دوازده 
نفر از طالب این مدرسه توسط علی قدوسی مدیر مدرسه شد.۱ وی در قم در کالس های 
مفتح، بهشتی، خزعلی، وحیدخراسان���ی و مکارم شریازی حضور یافت. هیچ  رد پایی از 
وی در مبارزات معمول سطحی روحانیت با رژیم پهلوی در دست نیست و تاکنون هیچ 

سابقه ای نتوانسته اند برای او دست و پا کنند. 

مسئولیت دادگاه انقالب و کمیته ی  انقالب اسالمی آبادان 
پ���س از پریوزی انق���الب ضدسلطنتی به خاطر حساسیت آب���ادان و وجود بزرگ ترین 
پاالیشگاه کشور در این شهر و نقش مهم آن در اقتصاد  کشور و حضور یک جنبش نسبتًا 
ق���وی کارگری در این شهر، فالحیان برای کنرتل اوضاع به دستور بهشتی به آبادان رفت 
و حزب جمهوری اسالمی را در این شهر تأسیس و خود مسئولیت آن را به عهده گرفت. 
در همان حال او مسئولیت دادگاه انقالب آبادان و فرماندهی کمیته ی انقالب اسالمی این 
شه���ر را نیز به عهده گرفت تا کنرتل دستگاه قضایی و امنیتی شهر در دست روحانیت و 
1-www.khabaronline.ir/detail/687924/Politics/parties
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وابستگان حزب جمهوری اسالمی باشد. 
همکاری او با سیدحسن موسوی تربیزی حاکم شرع دادگاه سینما رکس آبادان از همن 
جا آغاز شد و این دو موفق شدند ضمن سرکوب اعرتاضات مردمی، نقش روحانیت در 
به آتش کشیدن سینما رکس را پنهان کرده و عده ای بیگناه را به جوخه  ی اعدام بسپارند. او 
هم چنن در این دوران به توصیه ی بهشتی مسئولیت بنیاد مسکن آبادان را نیز به عهده داشت. 

حضور در سیستم قضایی و کمیته ی انقالب اسالمی
فالحیان که توانمندی خود را در سرکوب نشان داده و مورد اعتماد ویژه ی دستگاه قضایی 
ب���ود، در فروردین ۱۳۶۰به دستور بهشتی به کرمانش���اه اعزام شد. وی پیش از آن که سی 
خ���رداد فرارسد و رویارویی مجاهدین و رژیم اسالم���ی آغاز شود فرمان حمله به منازل 
ه���واداران مجاهدین و پایگاه های آن ها را که از پیش شناسایی شده بود، داد و نریوهای 
سپاه و  کمیته ی تعداد زیادی از آن ها را دستگری کردند که بعدها به جوخه ی اعدام سرپده 
شدن���د. وی با همکاری محسن ریزه بندی مسئول امنیتی مجاهدین در کرمانشاه که پس 
از دستگریی به خدمت شکنجه گران درآمده ب���ود قادر شد ضربات زیادی به هواداران 

مجاهدین در این شهر بزند. 
فالحی���ان در تابستان ۱۳۶۰و در جری���ان سرکوب مجاهدین و دیگر نریوهای سیاسی در 
کرمانشاه، بریحمی را از حد  گذران���د. او پس از شناسایی جواد قندی یکی از اعضای 
مجاهدین، در حضور زندانیان بند قرنطینه  ی کرمانشاه ضمن اظهار خوشنودی از این که 
در آسمان ه���ا به دنبال او می گشته و در زندان او را یافته، بعد از مجادله ی کوتاهی که با 
جواد داشت به او گفت: تو را به زودی به جهنم خواهم فرستاد. جواد قندی در پاسخ به 
فالحیان که کلت به کمر بسته بود و لباس پاسداری به تن داشت گفت: تو دارای سالح 
هستی و محافظ،۱ چنان چه جرأت داری آن ها را کنار بگذار تا ببینیم چه کسی به جهنم 

فرستاده خواهد شد. 
فالحیان در پاسخ به جواد قندی گفت: زجر کش ات خواهم کرد. پاسداران نیمه شب او 
را ب���ه جوخه ی اعدام برده و به دستور فالحیان بعد از شلیک در بیضه ی او پیکر درهم 
شکسته  اش را به حیاط بند قرنطینه منتقل کرده و کنار دیوار روی زمن قرار دادند. پاسداران 
بنا به دستور فالحیان به زندانیان بند قرنطینه اطالع دادند چنان چه مایل باشند می توانند 
پیکر او را که زجر می کشید از پنجره مشاهده کنند. جواد تا ساعت هفت صبح زجر کشید و 
جان داد. مادر جواد که حزب اللهی بود و رییس انجمن اسالمی در اعرتاض به این جنایت 

خودسوزی کرد. مجید برادر جواد نیز متعاقباً خودسوزی کرد. 

۱-فالحیان به همراه عبدالرضا مصری که شکنجه گر بود و در دولت اول احمدی نژاد وزیر رفاه و تأمن 
اجتماعی شد و دو پاسدار دیگر در بند حضور یافته بود.
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وی پس از موفقیت در کرمانشاه به مشهد اعزام شد و احکام شکنجه و اعدام بسیاری صادر 
ک���رد و پس از  کسب موفقیت در مسئولیت های محول شده، به تهران اعزام شد و ضمن 
به عهده گرفنت مسئولیت دادستانی سپاه پاسداران، قائم مقام موسوی تربیزی دادستان کل 
انقالب اسالمی شد. این دو از خوزستان یک دیگر را می شناختند و با کمک هم پرونده ی 
سینما رکس آبادان را وارونه جلوه داده وعده ای بیگناه را مقابل جوخه ی اعدام قرار داده بودند. 
سیدحس���ن موسوی تربیزی، قصد داشت اسدالله الجوردی دادستان انقالب اسالمی را 
برکنار  کرده و فالحیان را جانشن وی کند اما به خاطر حمایت احمد خمینی و مؤتلفه از 

الجوردی توفیقی در این راه نیافت. 
او در طراحی حمله به پایگاه موسی خیابانی فرمانده نظامی مجاهدین شرکت داشت. 

محسن رضایی فرمانده اسبق سپاه پاسداران در این باره می گوید: 
به دعوت برادرمان آقای شریازی، در بند ۲۰۹ زندان اوین برای جمع بندی اطالعات 
و طراحی عملیات علیه کادر منافقن جلسه تشکیل شد و آقای حجت االسالم علی 
فالحی���ان از دادستانی، برادرمان آقای طاهری از بخش عملیات، آقای جوادی از 
بخش بررسی، دوستان تعقیب و مراقبت و بازجوها در آن جلسه حضور پیدا کردند. 

اطالعات پراکنده گردآوری و دسته بندی شد و تصمیم نهایی گرفته شد. 
فالحی���ان در سال ۱۳۶۱ ضمن آن که مسئولیت کمیته ی  انقالب اسالمی مرکز را به عهده 
داشت، بخش اطالعات شاخه ی »التقاط« دادستانی اوین را نیز اداره می کرد و از این بابت 
روابط نزدیکی با الجوردی که شخصاً عهده دار بخش »اطالعات« دادستانی بود، داشت. 
در این دوران بخش اجتماعی مجاهدین طی ضرباتی که در دوازده اردیبهشت و ده مرداد 
۱۳۶۱متحمل شد از هم پاشید و تشکیالت این سازمان در ایران عماًل منحل شد و اعضاء 

و  کادرهای باقی مانده ی اصلی به خارج از  کشور گریختند. 
پ���س از آن در مهرماه ۱۳۶۱ب���ا توجه به تجربیاتی که از طریق توابن و بریدگان گروه های 
سیاس���ی که به خدمت دستگاه امنیتی درآمده بودند  کس���ب شد، فالحیان و  کمیته های 
انقالب اسالمی مأموریت اجرای طرح »مالک و مستاجر« را به عهده گرفتند. بر اساس 
ای���ن طرح هر کسی در ه���ر جایی سکونت داشت بایستی به کمیت���ه ی محل مراجعه و 
مشخصات خود و اعضای ساکن در آن خانه را اعالم می کرد. مالکن خانه ها نیز موظف 

به ارائه ی اطالعات مربوط به مستأجرین شان بودند. 
فالحیان در دوران حضورش در کمیته ی  انقالب اسالمی تضاد شدیدی با عزت شاهی 
داشت که معتقد بود او به دنبال تشریفات و ایجاد دستگاه اطالعاتی در کمیته است که 
منجر به کناره گریی او شد. در دوران حضور وی در کمیته ی مرکزی انقالب اسالمی این 
نریو گسرتش زیادی یافت و زمینه ی  ادغام شهربانی و ژاندارمری کل کشور در آن ایجاد شد 
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تا این که پس از پایان جنگ در سال ۱۳۷۰ تحقق یافت.
عزت شاهی در بخشی از خاطرات خود به زمانی می پردازد که ناطق نوری وزیر کشور شد و 
کمیته را تحویل علی فالحیان داد. می نویسد: دیگر نور علی نور شد! مشکالت ما تازه شد.

ع���زت شاهی در ادامه می نویسد که در دوره ی ریاست فالحیان بر کمیته، تهیه ی بولنت از 
وقای���ع و ارسال آن برای مسئولن نظام-امری که بطور معمول بر عهده نهادهای امنیتی 

است – در دستور کار  کمیته قرار گرفت.
او سپ���س با اشاره به استعفانامه ای که هم���ان زمان در اعرتاض به عملکرد فالحیان در 
کمیته نوشته و در آن به بریز و بپاش و اسراف در تمامی شئون و مراتب کمیته اشاره کرده، 
می نویسد: آن ها می خواستند کمیته را شبیه سازمان »سی آی ای« کنند. یگان دریایی و 
یگان هوایی درست کردند، قایق و هلی کوپرت خریدند، پادگان و لشگر به وجود آوردند. و 
چون حساب و کتابی نبود، هرکسی هرطور می خواست عمل می کرد. سلیقه ای و برحسب 
ارتباطاتش عمل می نمود، نه بر اساس مصوبات مجلس و دولت. و با همنی رویه مقدار 

متنابهی اسلحه و مهمات خریدند.۱

معاونت امنیت و قائم مقام وزارت اطالعات 
فالحیان به عنوان یکی از باتجربه ترین کادرهای امنیتی و قضایی رژیم، یکی از نامزدهای 
اصل���ی و مورد عالقه ی مریحسن موسوی برای پس���ت وزارت اطالعات در سال ۱۳۶۳ 
ب���ود و عاقبت در آبان ماه همان سال به معاونت امنیت ری شهری اولن وزیر اطالعات 

جمهوری اسالمی رسید و پس از چندی قائم مقام وی شد. 
ری شهری در مورد چگونگی انتخاب فالحیان می گوید: 

خ���وب در کوران حوادث پیچیده ای بودیم و وزارت اطالعات هم نهادی انقالبی 
و تازه تأسیس بود و خیلی ها هم موذیانه در مسری این راه سنگ اندازی می کردند، 
ترورها، توطئه های داخلی و خارجی و جنایات زیادی هم بود، طبیعی بود که به وجود 
کسی احتیاج داشتیم که هم اقتدار الزم را داشته باشد و هم جسارت و هم توان کار 
اطالعاتی که به نظر من بهرتین فرد در آن زمان آقای فالحیان بود که ایشان را برای 
پست قائم مقامی وزارت که در اصل ستون سازمان وزارت اطالعات بود برگزیدیم... ۲

وی به عنوان قائم مقام وزیر اطالعات در پایان سال ۱۳۶۵در گفتگو با خربنگاران و رادیو  
و تلویزیون خرب از دستگریی هفتصد نفر از اعضا و فعالن سازمان فداییان خلق اکثریت 
را داد و تأکید کرد که نیمی از آن ها پس از بازجویی آزاد شده و بقیه در بازداشت به سر 

۱-خاطرات عزت  شاهی.
۲-ویژه نامه ی انتخاباتی علی فالحیان در مجلس خربگان رهربی، حوزه اصفهان
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می برند.۱ در زمان قائم مقامی وی در وزارت اطالعات، دانشکده ی امام باقر تأسیس شد و 
او ریاست آن را به عهده گرفت و به تدریس در آن پرداخت. 

فالحیان در سال ۱۳۶۶به منظور یک کاسه کردن امور امنیتی و قضایی مربوط به روحانیت 
در حایل که قائم مقام وزارت اطالعات بود به حکم خمینی دادستان ویژه ی روحانیت شد 

که در تضاد کامل با قانون اساسی مصوب رژیم و اصل تفکیک قوا بود. 

کارشناس ارشد امنیتی و 
اعرتاف گریی فالحیان از متهمان یک ترور

یک���ی از کارشناسان ارشد امنیتی سابق در  باره ی پرون���ده ای که متهمانش توسط علی 
فالحیان معاون وزیر اطالعات تحت فشار و شکنجه قرار  گرفته بودند تا اعرتاف به انجام 

عملیات تروریستی کنند، می گوید:
روزی خرب رسید سیدمجتبی هاشمی از فداییان اسالم در بازارچه ی شاهپور شهید 
ش���ده است. یادم نیست چه زمانی ترور شده بود. اطالعاتی موجود نبود و نوشتم 
ردی ندارد و فعالً مختومه شود. اما گفتند آقای فالحیان قائم مقام وزارت اطالعات 
پرونده را در دست گرفته و عامالن را دستگری کرده است! آقای فالحیان وارد اتاق 
شد و گفت شما عرضه نداشتید از متهم اعرتاف بگریید، اقاًل بروید خط و خطوطی، 
چیزی یاد بگریید. برایم سنگن بود که کجا اشتباه کردم. خیلی برای من سنگن بود. 

متهمان دو پسر و یک دخرت بودند. 
به دخرت گفتم: چشم بندت را باز کن. رفتم جلوی او ایستادم و گفتم من را می شناسی؟ 
گف���ت نه. گفتم مسئول دروغ گوها هستم. فرقی نمی کند هر کسی که دروغ بگوید 

ترور نکردم ویل کرده باشد و یا نکرده، بگوید  کرده ام. 
گفت: برادرجان نزن]![ هر چه بخواهی می گویم. بگو چه می خواهی؟ بگویم چند 

تا ترور کرده ام؟ گفتم: بگو چند تا ترور کرده ای؟ گفت: هر چند تا شما بفرمایید! 
همن چند جمله برای کسان���ی که در امر هدایت و بازجویی و کاًل امور اطالعاتی 
کوچک ترین سررشته ای داشته باشند بیان گر همه ی واقعّیت است و من هم جلوی 
متهمن، بازجوی چپ و مسئولن اطالعات شهربانی تلفن را برداشتم و وقتی مدیرکل 
التقاط گوشی را برداشت، گفتم: خوردید به سقف. این بنده خداها را بربید درمان 
کنید، خسارت شان را هم بدهید عذرخواهی هم بکنید ]...[ آمدیم باال وزارت. گفتند 

برو دفرت معاونت امنیت. 
رفتیم دفرت امنیت. دیدیم گوش تا گوش همه نشسته اند]...[ تا رفتیم تو و سالم کردیم. 

۱-روزنامه ی اطالعات، پنج شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۶۵، ص ۲. 
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آق���ای فالحیان پرید یقه م���را گرفت و گفت: من زدم تو سق���ف؟! کار مرا خراب 
می کنی؟ ]...[حاج آقا مرا از اتاق بریون انداخت...۱

مسئولیت در کشتار ۶۷
هاشمی رفسنجانی که خوی جنایتک���ارِی او را به خوبی تشخیص داده بود هنگامی که 
قائم مقام فرماندهی کل قوا شد مسئولیت بازرسی کل نریوهای مسلح را به او سرپد. فالحیان 
از موضع قائم مقامی وزارت اطالعات و مسئولیت بازرسی کل نریوهای مسلح، در مرداد 
۱۳۶۷و پس از صدور فرمان خمینی خطاب به رازینی، در تشکیل دادگاه های صحرایی در 
غرب و جنوب کشور نقش بارزی داشت. او در سمت قائم مقام وزارت اطالعات یکی از 
برنامه ریزان کشتار ۶۷ بود که پس از انتشار نوار صوتی دیدار اعضای هیأت کشتار ۶۷ با 

آیت الله منتظری در تائید این کشتار و در دفاع از فرمان خمینی گفت: 
نظر حضرت امام و همه ی علما این است که اهل بغی یعنی کسانی که علیه حکومت اسالمی 
شورش و اقدام مسلحانه می کنند و حکم شان اعدام است و شکی در آن وجود ندارد.۲

دستگریی اسرای آزاد شده توسط مجاهدین 
فالحیان در سال ۱۳۶۷دستور داد صدها اسری ایرانی که توسط مجاهدین آزاد شده بودند 
دستگری شوند؛ این عده پس از بازگشت به ایران بدون اطالع خانواده های شان دستگری و 
همگی به زندان اوین منتقل شدند. از سرنوشت تعدادی از آن ها هیچ اطالعی در دست 

نیست، در حایل که تعدادی از آن ها به حبس و زندان محکوم شدند. 
در هیجدهم مرداد ۱۳۶۷مسعود رجوی دستور آزادی هزار و سیصد و هشتاد و دو تن از 
اسرای جنگی ارتش آزادیبخش را که در عملیات های گوناگون مجاهدین به اسارت درآمده 
بودند صادر کرد. در همن رابطه مراسمی در روز دوشنبه بیست و چهارم مرداد ۱۳۶۷در 
محل نگهداری این اسرا برگزار شد و حکم آزادی شان توسط مهدی ابریشم چی و در حضور 
محمدسادات دربندی که مسئولیت نگهداری از اسرای جنگی را به عهده داشت و بعدها 
زندان بان اصلی مجاهدین شد و بریحمی و شقاوت از حد گذراند به آن ها ابالغ گردید. 
در خاطرات هاشمی رفسنجانی آمده است که او از طریق فالحیان در جریان دستگریی این 

عده پس از ورود به ایران قرار گرفته است.

وزارت اطالعات و پروژه های امنیتی »حذف فیزیکی«
رفسنجانی در کابینه ی اول خود بعد از آن که با حسن روحانی به توافق نرسید، فالحیان 

۱- دو ماهنامه ی رمز عبور، شماره ۱۲،ص ۳۳۲.
2-www.entekhab.ir/fa/news/287672
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را ب���ه عنوان وزیر اطالعات۱به کابینه ی خود آورد و یکی از سیاه ترین دوره های دستگاه 
امنیتی را رقم زد. دوران ریاست او بر وزارت اطالعات با تغیری و تحوالت بسیاری همراه 
بود که تبعاتش تا دوره های بعد هم باقی ماند. رفسنجانی در معرفی او که فاسد ترین وزیر 

اطالعات جمهوری اسالمی بود سنگ تمام گذاشت و  گفت:  
از مجموعه بررسی هایی که کردیم مناسب ترین فرد به نظرمان آقای فالحیان آمده. 
اواًل ب���ه خاطر سوابق طوالنی ایشان که تقریباً بع���د از انقالب تا امروزه یک سره 
در این کار مسئولیت داشته اند و در جاهای مختلف به گونه های مختلف با مسائل 
امنیتی، نیازهای کشور ، تهدیدها و نریوهایی که دارند کار می کنند آشنایی کامل دارند 
و شاید یکی از ارکان این وزارت در گذشته هم، یعنی مهم ترین رکن، ایشان بوده اند، 
از لحاظ صالحیت شخصی بنده خودم ایشان را خوب می شناسم، از دوران طلبگی 
تا به امروز، عالقه ای که ایشان به انقالب دارد و حاضر است جان بدهد برای این که 
این تهدیدها را از اسالم دور بکند، برای ما روشن است و مخصوصاً این اواخر من 
ایشان را مسئول بازرسی ویژه ی فرماندهی کل قوا کرده بودم که کار کردن ایشان برای 
من بسیار جالب بود، یعنی جزو زیباترین کارهایی که ارائه می شد در حوزه ما کارهای 

ایشان بود...۲
در دوره ی دوم ریاست جمهوری رفسنجانی خواهان برکناری او بود اما خامنه ای هم چنان 
از وی حمایت به عمل می آورد و به همن خاطر ماندگار شد. فالحیان در گفتگو با سایت 

بازتاب می گوید: 
-آق���ای هاشمی می گویند در اوایل دولت دوم ش���ان با وزیر اطالعات شدن شما 
مخالف بودند اما به نظر رهربی شما را نگه داشتند. آیا در جریان بودید؟ پس چرا 

اگر تعامل نبود، کنار نرفتید؟
• هیچ یادم نیست. اصاًل یادم نیست.

-یعنی اختالفی نبود که بخواهند دیگر شما نباشید؟
• نه.

-پس این که آقای هاشمی ابتدای دور دوم نمی خواستند شما وزیر اطالعات شان 
باشید و به دالیلی ماندگار شدید و اواخر دوره به ایشان گفتند فالحیان را کنار بگذار 
اما آقای هاشمی دیگر در آخر دوره ی دوم تن به برکناری شما ندادند، صحیح نیست؟

• من در دوره ی دوم قرار بود وزیر  کشور شوم، اما موافقت نشد. هاشمی هم راضی بود که 
من وزیر کشور شوم. خودم هم راضی بودم که وزیر کشور شوم. اما خب باالتر موافقت 

۱-انتخاب اول رفسنجانی برای وزارت اطالعات شیخ حسن روحانی بود که به توافق نرسیدند. 
۲-مشروح مذاکرات مجلس شورای اسالمی ششم شهریور ۱۳۶۸
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نشد و گفتند وزیر اطالعات بمانم. حاال نمی دانم آقا موافق نبودند یا مورد دیگری بود.۱
پس از تصدی وزارت اطالعات، یکی از کارهای »زیبای« فالحیان سرپدن مسئولیت های 
مه���م اقتصادی به حاج حسن فالحیان برادر و حاج حسن معصومی شوهرخواهرش در 
وزارت اطالعات بود. و این دو به مدد نزدیکی به فالحیان چه سوءاستفاده ها که نکردند. 
هم چنن او برای اف���زودن به »زیبایی« کار، سکان قائم مقام���ی وزارت اطالعات را به 
پورمحمدی یک���ی از بزرگ ترین جنایتکاران علیه بشریت که امتحان خود را در جریان 
کشتار ۶۷هم نشان داده بود سرپد و سعید امامی را به معاونت امنیت که حساس ترین پست 

اطالعاتی است گمارد. 
در دوران فالحیان بر اساس نظریه ی کارشناسی وزارت اطالعات، احکام قضایی برعلیه 
زندانیان���ی که سابقه ی محکومیت داشتند به شدت ب���اال رفت. تقریباً اکثر کسانی که در 
ارتباط با مجاهدین دستگری می شدند و سابقه ی زندان داشتند به اعدام محکوم و »حذف 
فیزیکی« می شدند. در واقع او معتقد بود، بر اساس حکم امام، هرکس که شائبه ی هواداری 
از مجاهدین دارد مستحق اعدام است و هرگاه که اراده کنیم می توانیم حکم وی را اجرا 
کنیم. در این دوره تعداد مفقودین سیاسی با رشد فزاینده ای روبرو شد. وزارت اطالعات 
پس از دستگریی هواداران مجاهدین از پذیرش مسئولیت آن سر  باز می زد و نزد خانواده ی 
دستگریشدگان مدعی می شد ک���ه آن ها به عراق رفته اند و احتمااًل در آن جا سر به نیست 
شده اند. »حذف فیزیکی« زندانیان آزاد شده ی مجاهد و هواداران این گروه تحت عنوان 
ط���رح »الغدیر« زیر نظر حراست بهشت زهرا و در خانه ی امن تحت اختیار آن صورت 

می گرفت. بعدها محمد مختاری نیز در همن خانه به قتل رسید. 

ملی مذهبی ها قربانی سیاست خود
دکرت  کاظم سامی اولن چهره ای بود که پس از کشتار زندانیان سیاسی در پاییز ۱۳۶۷و در 
دوران وزارت محمدی ری شهری به قتل رسید. با قتل او به فعاالن سیاسی پیام داده شد 
که پذیرش قطعنامه ی ۵۹۸ و پایان جنگ، تغیریی در سیاست سرکوب رژیم نداده است و 

کوچک ترین فعالیتی می تواند با مرگی فجیع پاسخ داده شود. 
پس از این قتل، در دوران وزارت فالحیان، پروژه ی دستگریی اعضای جمعیت دفاع از 
آزادی و حاکمیت ملت ایران کلید خورد. نهضت آزادی که در اردیبهشت ۱۳۶۲با شور و 
هیجانی وصف ناپذیر از سرکوب حزب توده و مصاحبه های تلویزیونی سران این حزب 
که تحت فشار و شکنجه انجام گرفته بود حمایت کرده بود، خود قربانی ماشن سرکوب 
اسالمی شد. در بیانیه ی زشت و غری انسانی نهضت آزادی که گفته می شد ابراهیم یزدی در 

1-www.aryanews.com/News.aspx?code=20121201120214110&svc=26
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تنظیم آن نقش مهمی داشت ضمن تأکید روی آیات متعدد قرانی و تفسریهای عجیب و 
غریب از جمله آمده بود:

سرانجام تشکیالت آهنن! حزب طرازنوین! بعد از چهل سال بند و بست و فریب 
و خیانت هم چون تار عنکبوتی به سستی فرو ریخت و بندبازان بازیگرش که عمری 
جوان���ان بی خرب را اسری و مسحور دام ها و تارهای تبلیغاتی و تشکیالتی خود کرده 
بودن���د به زمن ذلت سقوط کردند. اینان که عمری شریه ی جان و ایمان طعمه های 
خود را مکیده، نجات و بهروزی خلق را ادعا می کردند وقتی دفرت اعمال شان گشوده 
شد و رازها برمال گردید ناگزیر به اعرتاف و اقرار شده و به گوشه ای از خیانت های 
خ���ود اشاره کردند. در حایل که تص���ور می کردند با وابستگی به ابرقدرت شمایل 
و کمونیسم بن الملل به حصن حصینی تکیه کرده  ان���د  که رخنه ای در آن نمی رود و 
از پ���س دیوارهای آهنن چیزی درز نمی کند! نهضت بر اساس این تحلیل، قبل از 
اعرتافات س���ران حزب در مصاحبه های تلویزیونی -که جزییات و روش آن برای 
ما روشن نیست- مرتباً ب���ه دولت و نهادها تذکر می داد و آن ها را از خطر رخنه ی 
توده ای ها در ارگان های دولتی و نهادهای انقالبی آگاه می ساخت. اما متأسفانه این 
هشداره���ا کم تر مورد پذیرش قرار می گرفت و اکنون که به همت و پشتکار برادران 
-که صدق عرایض ما را به اثبات رساندند- و پی گریی دقیق اطالعات غریمنتظره، 
ای���ن النه ی فساد برچیده شده است ضمن حمد و سپاس به درگاه ایزدی و تشکر 
از تالش برادران باید بدانیم که تنها به این دستگریی ها نباید دلخوش بود و به آن 
بسنده نمود؛ زیرا اگرچه اعضای اصلی این شجره گرفتار شده  اند، اما آثار و عوارض 
مسموم و القائات فکری و ایدئولوژیک آن ها در گوشه و کنار این کشور باقی است و 
جو غالب را تشکیل می دهد اینک وقت آن رسیده که خانه ی انقالب را از تارهای 

عنکبوتی مارکسیسم یک سره نظافت و پاک سازی کنیم...۱
جمعیت دفاع از آزادی و حاکمیت ملت ایران« تشکیل شده بود از چهره های ملی مذهبی 
هم چون مهندس مهدی بازرگان، احمد صدرحاج سیدجوادی، دکرت یدالله سحابی، مهندس 
عزت الله سحابی، دکرت حبیب الله داوران، دکرت علی  اردالن، آقای حسن شاه حسینی ، و ... 
در اردیبهشت ۱۳۶۹نود نفر از اعضای »جمعیت« نامه ای را خطاب به هاشمی رفسنجانی  
رییس جمهور وقت منتشر کردند و از وی خواستند  که حقوق قانونی مردم را که در فصول 

سوم و پنجم قانون اساسی  تصریح گردیده است به مردم بازگرداند.
پس از انتشار نامه، بیست و سه  نفر از نود نفر، دستگری شدند، که در میا  ن آن ها ابوالفضل 
بازرگان، دکرت ابراهیم یزدی، عزت الله سحابی، محمد توسلی، اکرب زرینه باف شهری، حبیب 

1-www.parsine.com/fa/news/173239
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داوران، و فرهاد بهبهانی حضور داشتند. برخی  از نود نفر اولیه  تحت فشار شدید، امضای 
خود را پس گرفتند. تعدادی هم چون فرهاد بهبهانی و ... مجبور به اعرتافات تلویزیونی 

شدند که آثار ناگوار آن را تا آخر عمر با خود حمل کردند. 

قتل چهره های سیاسی و فرهنگی و مذهبی
در این دوران، استفاده از خانه ی امن برای بازداشت، شکنجه و سربه نیست کردن ناراضیان 
باب شد. عزت الله  سحابی به اشاره ی رفسنجانی و با دستور فالحیان در بیست و سوم 
خرداد سال ۱۳۶۹بازداشت و برخالف دیگر دستگریشدگان وابسته به جمعیت دفاع از 
آزادی و... به جای انتقال به زندان رسمی، به یکی از »خانه های امن« وزارت اطالعات 
که تحت نظر سعید امامی قرار داشت منتقل شد. وی تحت فشار روحی  و شکنجه شدید 
قرار گرفت تا برای اثبات صدق عرایض برادران بازجو، اعرتاف تلویزیونی کند. وقتی  به 
رفسنجانی برای دستگریی مهندس سحابی اعرتاض شد، وی پاسخ داد،  رویش زیاد شده 

بود، می خواستیم  رویش را کم کنیم.
در دوران »اصالح���ات« نیز وی دوب���اره به اشاره ی خامنه ای به زندان افتاد و بار دیگر 

»برادران« او را وادار به اعرتافات غریواقعی کردند.
در هفت مهر سال ۱۳۷۱ غالمحسن مریزاصالح استاد سابق دانشگاه و نویسنده، بازداشت 
و به خانه ی امن منتقل شد. وی نیز تحت فشار شکنجه ی جسمی و روانی در خانه  ی امن 
مجبور به انجام اعرتافات تلویزیونی شد. اعرتافات این دو در سال ۱۳۷۴به همراه اعرتافات 
اجباری سعیدی سریجانی ک���ه در دوره بازداشت  وی در خانه های امن وزارت اطالعات 

اخذ شده بود، در برنامه ای تلویزیونی با نام هویت۱پخش شد.
سحابی و مریزاصالح بسیار خوش شانس بودند که جان سالم به دربردند چرا که بسیاری از 
مخالفان، منتقدان و روشنفکران در این خانه های امن جان دادند. علی اکرب سعیدی سریجانی 
پژوهشگر و نویسنده ی ایرانی که پس از انقالب به خارج از ایران مهاجرت کرده بود پس 
از رایزنی  کیومرث صابری »گل آقا« مشاور فرهنگی سابق خامنه ای به کشور بازگشت، 
یکی از مشهورترین قربانیان خانه های امن فالحیان بود. او پس از بازگشت به کشور در 
اعرتاض به ممنوع االنتشار بودن کتاب هایش نامه ای خصوصی و اعرتاض آمیز به خامنه  ای 
نوشت. سعیدی سریجانی دومن نامه ی اعرتاض آمیزش به خامنه ای را در هشتم آبان ۱۳۷۱ 
و به دنبال حمالت رسانه های حکومتی و نامه ی شدیداللحنی که خامنه ای برای او نوشته 
و از طری���ق کیومرث صابری به دست او رسانده بود نوشت. سعیدی سریجانی در نامه ی 

هشتم آبان ۱۳۷۱خود نوشت: 
۱-این برنامه با هدایت سعید امامی، حسن شریعتمداری با چراغ سبز الریجانی در سیمای جمهوری اسالمی 
به نمایش درآمد و منت اعرتافات با هماهنگی انجام شده توسط مهدی خزعلی و انتشارات وی منتشر شد. 
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جن���اب آقای خامنه ای؛ پیام عتاب آمیز جناب عایل را آقای صابری برایم خواند، و 
متأسف شدم، نه به علت این که مورد قهر آن مقام معظم قرار گرفته ام و به زودی امت 
همیشه در صحنه حزب الله حسابم را خواهن���د رسید که مرگ در راه دفاع از حق، 
شهادت است و ما مرگ شهادت از خدا خواسته ایم، تأسف و تأثرم از پندارهای باطل 
خویش بود و امیدهای برباد رفته ام درباره ی سعه ی صدر جناب عایل و سرنوشتی که 
ملت ایران در دوران رهربی شما خواهند داشت. بگذریم از لحن توهن آمیز پیام که 
حتی قاصد را شرمنده کرده بود و از هر مسلمان با تقوایی بعید می نمود تا چه رسد 
به رهرب مسلمانان جهان. حریتم از این است که جناب عایل به استناد  کدامن سند و 

قرینه و امارت مرا مرتد قلمداد  کردید و نامعتقد به اسالم.
او سپس با ردّ چنن اتهامی از علی خامنه ای خواست که مستند چنن اتهامی را اعالم 
کند، اگر مس���تند به نوشته های من است ای کاش موردش را مشخص می فرمودید 

و اگر مبتنی بر واردات غیبی است و اشراف بر ضما یر  که انالله و اناالیه راجعون. 
فراز آخر نامه ی هشتم آبان ۱۳۷۱ سعیدی سریجانی اما همان جایی است که او مجازات نامه ی 
انتقاد به علی خامنه ای را در سومن سال رسیدن به رهربی »مرگ« پیش بینی کرده و نوشته:

آدمیزاده ام، آزاده ام و دلیلش همن نامه که در حکم فرمان آتش است و نوشیدن جام 
شوک���ران. بگذارید آیندگان بدانند که در سرزمن بالخیز ایران هم بودند مردمی که 

دلریانه از جان خود گذشتند و مردانه به استقبال مرگ رفتند.
در بیست و سه اسفند سال ۱۳۷۲ علی اکرب سعیدی سریجانی به دستور فالحیان از سوی 
وزارت اطالعات بازداشت و به خانه های امن وزارت اطالعات منتقل شد. اتهام اولیه ی 
او را نگهداری فیلم های مستهجن، نگهداری مواد مخدر و مشروب الکلی اعالم کردند و 
سپس این نویسنده را به دریافت پول از ضدانقالب، عضویت در شبکه ی مواد مخدر و 
انجام لواط تحت عنوان عملیات کشک بادمجان متهم کردند. سعیدی سریجانی در چهارم 

آذر ۷۳به دستور فالحیان به قتل رسید. 
طراحی جنایت های سیاسی که رژیم آن ها را »قتل های زنجریه ای« می خواند و عاقبت به چهار 
قتل پائیز ۱۳۷۷محدود شد، در دوران فالحیان صورت گرفت. در این پروژه عالوه بر قتل ده ها 
نویسنده، روشنفکر و فعال سیاسی، رهربان مذهبی اهل سنت و مسیحیت نیز به قتل رسیدند. 
زنده یادان احمد تفضل���ی، احمد مریعالیی، غفار حسینی وابراهی���م زال زاده از جمله 

نویسندگانی بودند که توسط مأموران فالحیان به قتل رسیدند. 
در م���رداد ۱۳۷۵مأموران فالحیان تالش کردند با به دره انداخنت اتوبوس حامل بیست 
و ی���ک نفر از روشنفکرانی که با برنامه ریزی وزارت اطالعات قصد سفر به ارمنستان را 
داشتند، از شر آن ها راحت شوند که توطئه شان با شکست مواجه شد. فالحیان در گفتگو با 
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حسن دهباشی از اساس منکر چنن اتفاقی که ده ها شاهد دارد شد و ادعا کرد آن ها قصد 
مطرح کردن خود را دارند و موضوع را از روی یک رمان بازسازی کرده اند.

مولوی عبدالملک مالزاده و مولوی جمشید زهی توسط جوخه های اعزامی فالحیان در 
پاکست���ان به قتل رسیدند. ماموستا فاروق فرساد و ماموستا محمد ربیعی امام جمعه اهل 
سنت کرمانشاه پس از دستگریی در خانه  های امن وزات اطالعات به قتل رسیدند. دکرت 
احمد صیاد از متفکران اهل سنت، پس از بازگشت از سفر، در فرودگاه بندرعباس دستگری 
و چند روز بعد جسد وی در فلکه ی میناب این شهر کشف شد. دکرت عبدالعزیز مجد استاد 
دانشگاه زاهدان پس از سخرنانی انتقادی از مجموعه ی تلویزیونی امام علی ربوده شد. 

سپس خودروی او در  کنار اداره ی اطالعات استان و جنازه او در زاهدان کشف شد.
سعید امامی در بازجویی های خود می گوید: 

دست���ور قتل داریوش فروه���ر و پروانه اسکن���درى را ب���ه روال معمول همیشگى 
حجت االسالم على فالحیان به من داد. احکام اعدام سایر محاربن قباًل در زمان 
وزارت فالحی���ان صادر شده ب���ود. از مدت ها پیش قرار بر این بود که عوامل مؤثر 
فرهنگى وابسته که توطئه ی  تهاجم فرهنگى را در ایران پیاده می کردند و جمعاً صد 
نفر بودند اعدام شوند. حکم حذف بیست و ُنه نفر از نویسندگان از مدت ها پیش 
مشخص و احکام قباًل صادر شده بود که در مورد هفت تن از آن عناصر احکام در 

دوره ی وزارت على فالحیان اجرا شده بود.۱

قتل احمد خمینی 
دامنه  ی قتل های سیاسی تا »بیت امام« و »یادگار امام« هم کشیده شد. سعید امامی در 

مورد ابالغ حکم قتل احمد خمینی توسط فالحیان می گوید:  
...مثالً وقتی باخرب شدیم که حاج احمدآقا در جلسات خصوصی به مسئوالن نظام 
و حتی به والیت امر اهانت می کند، آن را ارجاع دادیم و بالفاصله دستور آمد که 
همه ی رفت و آمدهای ایشان را زیر نظر بگریید و از مکالمات و مالقات های ایشان 
نوار تهیه کنید. ما هم به مدت یک سال همن کار را کردیم. متأسفانه حاج احمدآقا 
به راه یک طرفه ی بدی وارد شده بود که برگشت نداشت. وقتی دستور حذف حاج 
احمدآق���ا را آقای فالحیان به من ابالغ کرد مضط���رب شدم و حتی به تردید فرو 
رفت���م. دو روز بعد همراه با آقای فالحی���ان به دیدار آیت الله مصباح رفتیم، آقایان 
محسنی اژه ای و بادامچیان هم آن جا بودند. البته بعداً حاج آقا خوشوقت هم از بیت 
آمدند آن جا و نظر جمع بر این بود که نباید به کسانی که با ویل امر مسلمن خصومت 
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می کنند، رحم کرد.۱
عماد الدین باقی که در ارتب���اط با قتل های زنجریه ای تحقیق کرده بود تأکید می کند که 
نیازی مسئول رسیدگی به پرونده ی قتل ها نزد حسن خمینی فرزند احمد خمینی رفته و به 

او گفته است که احمد خمینی هم توسط همن محفل نشینان به قتل رسیده است.۲
احمد خمینی چند ماه پیش از درگذشتش به بیمارستان رفته و از مهندس بازرگان اولن  

نخست وزیر ایران وعضو نهضت آزادی عیادت کرده و از او حاللیت طلبیده بود. 
وی که یک���ی از عوامل اصلی عزل آیت الله منتظری از قائم مقامی رهربی بود در اواخر 
عمر ظاهراً از  کار خود پشیمان شده و پیام های مکرری برای حاللیت از آیت الله منتظری 
فرستاده و در مجلس ختم آیت الله صدر تا آمدن ایشان به انتظار نشسته و به احرتام ورود او 
قیام کرده بود و پس از ورود، با او نجوای مختصری کرده بود. و بارها هم از طریق صاحب 
مغازه ای که به منزل آیت الله منتظری تردد داشته از احواالت او پرسیده و سالم فرستاده 

بود. خود او از رفنت به خانه ی  آیت الله منتظری معذور بود. 
احمد خمینی در جمع عده ای از مردم سخرنانی تندی ایراد کرده و از سیاست های مملکت 
انتقاد ک���رده بود و افزوده بود چرا ضعف مدیریت خ���ود را به گردن آمریکا می اندازید. 
نمی توانید  کشور را اداره کنید و این همه مشکل ایجاد کرده اید اما همه را به گردن توطئه ی 

خارجی می اندازید.۳ 
وی می رفت تا به یک منتقد جدی و صریح اللهجه و بسیار بانفوذ برای قدرت حاکم تبدیل 
شود. از آن جایی که امکان بازداشت و محاکمه ی او هم وجود نداشت و می  توانست افراد 

متنفذ فراوانی را به دور خود جمع کند نقشه ی قتلش را کشیدند. 
سعید امام���ی در بازجویی های خود هم چنن در مورد تالش فالحیان برای درگری کردن 

مستقیم سران رژیم در قتل ها می نویسد:
فالحیان با وجود آن که خود حاکم شرع بود، اما معمواًل و در موارد حساس، احکام 
حذف محاربان را شخصاً صادر نمی کرد. او این احکام را از آیت الله خوشوقت، 
آیت الل���ه مصباح، ۴ آیت الله خزعلی، آیت الله جنت���ى و گاهاً نیز از حجت االسالم 
محسن���ى اژه اى دریافت می کرد و بدس���ت ما می داد. ما فقط ب���ه آقایان اخبار و 
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۲-تراژدی دموکراسی در ایران ،عماد الدین باقی، ج دوم، ص ۵۵ و ۶۰

۳-پیشن، صص ۸۵ و ۸۶
۴-مصباح یزدی حتی در سخرنانی های عمومی و بعد از آن که قتل های سیاسی از پرده بریون افتاد هم 
بی محابا دستور قتل و کشتار می داد. او در سخرنانی در جمع بسیجیان شهرستان قروه در ۷ مرداد ۱۳۸۱ 
گفت: هر جا که آهنگ مخالفت با والیت فقیه یا ویل فقیه ساز شده سعی کنید آن را خاموش کنید، اگر 
از روی نادانی است برایش توضیح دهید و شبهه اش را رفع کنید ویل اگر از روی غرض ورزی است 

او را خفه کنید! 
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اطالعات می رساندیم و بعد هم منتظر دستور می ماندیم.۱

تنوع قتل ها و قربانیان 
قتل های زنج���ریه ای در دوران فالحیان تنها به حذف روشنفکران و چهره های سیاسی 
محدود نشد بلکه تعداد زی���ادی از  کسانی که »اراذل و اوباش« خوانده می شدند و هر 
کسی که می توانست برای فالحیان تولید مشکل کند به قتل رسیدند. نمونه هایی که در 
پی می آیند تنها مواردی هستند که از پرده بریون افتاده اند و گرنه آمار واقعی قطعاً بیش از 

این هاست. 
محسن نادریان معروف به محسن »سگ سیبیل« یکی از قربانیان این نوع قتل ها بود که 
مقابل منزلش به رگبار بسته شد. وی که سال ها در قزل حصار زندانی بود و رابطه ی خوب 
و احرتام آمیزی با زندانیان سیاسی داشت و الاقل با شناختی که من از او در زندان داشتم با 
»معرفت« و »مردم دار« بود و قابل احرتام، پس از آزادی از زندان به اداره ی قمارخانه  و ... 
در تهران پرداخت. مصطفی پافتی یکی دیگر از قربانیان این نوع قتل  ها بود. وی که به تازگی 
از آلمان به کشور مراجعت کرده بود در راه قم ترور گردید و ماشن بنزش هم بعداً پیدا شد. 
فاطم���ه قائم مقامی مهمان���دار هواپیما و همسر یکی از پزشکان کش���ور بود که در یک 
سف���ر هوایی مورد پسند فالحیان قرار گرفت و پس از سه سال انواع سوءاستفاده از وی 
-جنس���ی، ترانزیت موادمخدر، سوژه برای به دام انداخنت چهره های مورد نظر و...- به 

دستور فالحیان و توسط سعید امامی به قتل رسید. 
فخر السادات برقعی که از بستگان نزدیک پورمحمدی قائم مقام فالحیان بود متوجه ی 
رابطه ی وی با زنی در همسایگی شان شده بود و همن مسئله موجب شد  که به طرز فجیعی 

به قتل برسد. 
سیامک سنجری در فاصله ی بسیار  کوتاهی ثروتمند شده بود و چنان چه گفته می شد روابطی 

نیز با پسر فالحیان داشت. 
حتی پزشکان و  کسانی که از راز های مگوی حکومت با خرب بودند نیز هدف جوخه های 
ترور فالحیان قرار گرفتند. دکرت تقی تفتی، به اتفاق همسر و دو فرزندش در سال ۷۲ در 
من���زل مسکونی شان در خیابان پاسداران ب���ه طرز فجیعی کشته شدند. در ادامه ی همن 
سیاس���ت بود که در زمستان ۱۳۷۷دکرت جمشید پرت���وی متخصص بیماری های قلبی و 
پزشک احمد خمینی در منزل خود و دکرت فالح یزدی پزشک آیت الله منتظری در جلوی 

چشمان فرزندش به قتل رسید. 
مطبوع���ات و اکرب گنجی بارها فالحی���ان و هاشمی رفسنجانی را ب���ه پاسخگویی فرا 
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خواندن���د و گنجی بارها اعالم کرد چنان چه نتواند وق���وع ده  ها قتل در دوران هاشمی 
و فالحی���ان را ثابت کند داوطلبانه به زن���دان خواهد رفت.۱ عماد الدین باقی هم عقیده 
داشت قتل های زنجریه ای متعددی در ده سال گذشته -قبل از پانزده دی ۱۳۷۷و صدور 
بیانیه ی وزارت اطالعات- انجام شده اند.۲ اما نه هاشمی و نه فالحیان هیچ یک پاسخگو 
نبودند. در عوض گنجی و باقی و عبدالله نوری و ناصر زرافشان وکیل خانواده ی پوینده 
به خاطر روشنگری در مورد قتل ها به زندان افتادند و حجاریان توسط جوخه  های مرگ 

سپاه پاسداران هدف گلوله قرار گرفت و برای همیشه فلج شد. 
در دوران فالحیان پرونده ی فرج سرکوهی به یکی از افتضاحات جمهوری اسالمی تبدیل 
ش���د. وزارت اطالعات و فالحیان نقشه شان این بود که با سربه نیست کردن سرکوهی و 
اعزام یک نفر به جای او به آلمان، مدعی شوند او در این کشور به قتل رسیده و خواهان 
جن���ازه اش شوند. به این ترتیب با دولت آلمان و دادگاه برلن سر پرونده ی میکونوس به 

سازش برسند. 
سرکوه���ی در حایل در بازداشت و در خانه ی امن وزارت اطالعات نگهداری می شد در 
شرایطی مشابه با آن چه بر سر پریوز دوانی و سعیدی سریجانی آمد به نکاتی که تیم عملیاتی 
و کارگردانان برنامه ی »هویت« می خواستند اعرتاف کرد اما به جای آن که »فوت« کند از 
آن جایی که ماجرا ابعاد رسانه   ای پیدا کرده بود و به خاطر آن هاشمی رفسنجانی و والیتی وزیر 
امورخارجه ی وقت زیر فشار دولت های خارجی قرار گرفته بودند اعرتافات وی در برنامه هایی 
هم چون »هویت« مورد استفاده قرار نگرفت و ترتیبی داد شده که وی در دادگاه انقالب 
ب���ه صورت نمایشی مورد محاکمه قرار گرید و تنها به خاطر نگارش نامه ی افشاگرانه در 
م���ورد دورانی که در دست باند سعی���د امامی اسری بود به یک سال زندان محکوم شود. 
در دادگ���اه کذایی هیچ اش���اره ای به دیگر اتهامات وی از جمله خروج غریقانونی که در 
اطالعیه ی پیشن وزارت اطالعات ه���م آمده بود نکردند. انتشار نامه ی مذکور هم زمان 
شد ب���ا ربوده شدن ابراهی���م زال زاده مدیر نش���ر ابتکار در پنجم اسفن���د سال ۱۳۷۵و 
انتقال وی به خان���ه ی امن وزارت اطالعات. پیکر دشنه آجن ابراهی���م زال زاده در اول 
فروردی���ن سال ۷۶در بیابان های یافت آباد ته���ران پیدا شد. و عاقبت پریوز دوانی که نام 
کامل وی پریوز فقهای دوان���ی است، در ارتباط با تکثری نامه ی فرج سرکوهی و چه بسا 
دالی���ل نامشخص دیگر در شهریور ۱۳۷۷به قتل رسی���د. او این »رنج نامه « را به دالیل 
نامعلومی با امضای تکثری از پریوز فقهای دوانی در داخل کشور تکثری و منتشر  کرد و این 
یک���ی از دالیل قتل او بود. متأسفانه اغلب کسانی که نامه ی سرکوهی را کپی می کردند 
ای���ن صفحه را هم کپی می کردند ت���ا نقش خود را مخفی کنند. بدین سان همه ی آن چه 

۱-عالیجناب سرخپوش و عالیجنابان خاکسرتی ،اکرب گنجی ،طرح نو ،ص ۲۰۲
۲-تراژدی دموکراسی در ایران ، عمادالدین باقی ، نشر نی ،ج اول، ص۱۸۵
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ک���ه خود او تکثری  ک���رده و همه ی آن چه که دیگ���ران تکثری  کردند به ن���ام او تمام شد. 

قتل رهربان مسیحی و انفجار حرم امام رضا
ت���رور رهربان مسیحی و هم چنن انفجار حرم  امام رض���ا و... و انداخنت مسئولیت آن به 
دوش مجاهدین یکی دیگر از اقدامات جنایتکارانه ی وزارت اطالعات بود که فرماندهی 

و مدیریت آن با فالحیان بود. 
انفجار در حرم امام رضا در ظهر عاشورا سال ۱۳۷۳ که مقارن با سی خرداد آغاز سرکوب 
سراسری نظام اسالمی در سال ۱۳۶۰بود، یکی دیگر از دسته گل هایی است که فالحیان به آب 
داد. در این جنایت بزرگ، بیست و شش نفر جان خود را از دست دادند و بیش از سیصد نفر 
به شدت مجروح شدند. بسیاری از آن ها دست و پای خود را از دست دادند و برای همیشه 
معلول شدند. کلیپ ویدئوی تهیه شده توسط دستگاه تبلیغاتی رژیم و فالحیان که به منظور 
مظلوم نمایی و اتهام زنی به »امرپیالیسم« و »کفرجهانی« تهیه شده بود ضمن آن که ماهیت 
جنایتکارانه نظام اسالمی را نشان می دهد وقاحت و بی شرمی حاکمان را نیز می رساند.۱

هایک هوسپیان، مهدی  دیباج و تاتائوس میکائیلیان سه کیشیش کلیسای انجیلی بودند 
که به خاطر موعظه به زبان فارسی توس���ط مأموران وزارت اطالعات به قتل رسیدند و 
مسئولیت آن را متوجه مجاهدین کردند. کشیش محمدباقر یوسفی نیز در سال ۱۳۷۵در 

ساری توسط مأموران وزارت اطالعات به قتل رسید. 
موض���وع فقط انجام این جنایات نبود بلکه سناریو ه���ای تولیدشده توسط فالحیان و 
همکاران���ش برای انداخنت مسئولیت آن به دوش مجاهدین و قربانی کردن افراد جهت 

برآورده کردن امیال شان، جنایات جدیدی را رقم می زد. 
در دی ماه ۱۳۷۲اسقف هوسپیان مهر توسط وزارت اطالعات ربوده و  کشته شد. تبعات 
بن الملل���ی آن باعث شد  که دستگاه امنیتی برای ح���ل و فصل آن حوادث وحشتناک 
دیگری را رقم زند. هم چنن زمستان ۱۳۷۲تخریب مسجد فیض مشهد  که متعلق به اهل 
سنت بود تبدیل به بحران بزرگی شد. این مسجد در نزدیکی »حرم امام رضا« بود و برای 
گردانندگان رژیم و حوزه های علمیه غریقابل تحمل بود. اهل سنت در شهرهای شیعه نشن 

و از جمله تهران فاقد مسجد هستند چه رسد به جوار »حرم امام رضا«. 
شبانگاه یازده بهمن ۱۳۷۲ناگهان مسجد فیض تخریب و روز بعد به پارک و زمن چمن 
تبدیل شد. متعاقب آن اعرتاض وسیع اهل سنت برانگیخته شد و آن ها روز دوازده بهمن در 
مسجد جامع مکی شهر زاهدان تحصن و مسجد را سیاه پوش کردند. هم چنن پالکاردی 
مبنی بر »تسلیت شهادت مسجد فیض« بر مسجد آویخته شد . بعد از چند اخطار از سوی 
1-www.youtube.com/watch?v=YOWLitbgMrc 
-www.youtube.com/watch?v=Ock5PVGEEHk
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 ن���ریوی انتظامی برای خاتمه دادن به تحصن، با ورود نریوهای مسلح غری بومی مسجد
گلوله باران شد و چندین نفر از جمله حاج فقریمحمد شه بخش، مولوی عطا محمد، نعیم 
گورکیچ و رضا دره ای کشته و تعداد دیگری از جمله مؤذن مسجد به نام مونکل مجروح 
شدند و متعاق���ب آن حکومت نظامی در شهر اعالم شد. این حادثه اعرتاضات وسیعی 
را برانگیخ���ت. چنان که روحانیون و شخصیت های اهل سنت به مصاحبه با رادیوهای 

خارجی پرداختند که در سال های بعد تعدادی از آن ها به قتل رسیدند. 
در خرداد ۱۳۷۳ جنازه ی کاردآجن شده کشیش مهدی دیباج که در اثر فشارهای بن المللی 
و روشنگری های کشیش هایک هوسپیان بع���د از ده سال از زندان آزاد شده بود، کشف 
شد. این خ���رب در رسانه های خارجی انعکاس گسرتده ای پیدا کرد و اعرتاضات وسیعی 
را برانگیخ���ت. از جمله کشیش میکائیلیان به شدت ب���ه آن اعرتاض کرده و تلویحاً آن را 
حادث���ه ای داخلی قلمداد کرده و طی نامه ای به پاپ خواهان حمایت از مسیحیان ایران 

شده بود. 
ای���ن بحران ها در خرداد ۱۳۷۳به اوج خود رسید و مسأله ی اقلیت های مذهبی در ایران 
تبدی���ل به معضلی بزرگ در سطح بن المللی شد و استان های مرزی ایران را دستخوش 
ناامنی و آتش زیر خاکسرت کرد. دستگاه امنیتی که بر اساس رهنمود  خمینی و خامنه ای به 
حفظ نظام به هر قیمتی می اندیشید برای مقابله با بحران دست به کار شد. الزم به ذکر 
اس���ت که در نظام فکری والیت فقیه برای حفظ نظام اسالمی، قربانی کردن عده ای از 

مسلمن نیز بالمانع است چرا که آن ها در زمره ی شهدا محسوب می شوند. 
در روز عاشورا دستگاه امنیتی مبادرت به انفجار بمبی در حرم امام رضا کرد که موجب 

کشته شدن بیست و شش تن و مجروح شدن بیش از سیصد نفر دیگر شد.۱
علریغم شایعات اولیه مبنی بر این که به تالفی تخریب مسجد فیض و حوادث زاهدان، 
این انفجار توسط سپاه صحابه و اهل سنت صورت گرفته، بالفاصله مطرح شد که سازمان 
مجاهدین در محل اعالمیه هایی جا گذاشته و مسئولیت حادثه را پذیرفته است! از سوی 
دیگر تعدادی از اهل تسنن به نام های یوسف گردهانی، اقبال ایوبی، انور دهواری، فیصل 
سپاهیان هم دستگری و تحت شکنجه قرار  گرفتند تا چنان چه مجبور به تغیری سناریو شدند 

متهمانی را که قرار بود نقش قربانی را بازی کنند در اختیار داشته باشند. 
چهار روز بعد فردی به نام علریضا رحمانی در تلویزیون حاضر شده و به دخالت مجاهدین 
و ن���ه شخص خودش در انفجار اعرتاف کرد! او گفته بود علریغم آن که بیست ماه است 
در زندان به سر می برد اما حاضر به مصاحبه نبوده و اکنون به دلیل این جنایت حاضر به 
مصاحبه شده است. سپس او اطالعاتی درباره ی اعمال خود و سایر اعضای دستگری شده 

1-www.youtube.com/watch?v=YOWLitbgMrc
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سازمان ارائه داد. 
دوشنبه شش تریماه وزارت اطالعات اعالم کرد که یکی از عوامل سازمان »منافقن« به 
نام بهرام عباس زاده که قصد بمب گذاری در مراسم نماز جمعه اهل سنت در مسجد مکی 
زاهدان را داشته در روز پنجشنبه دستگری شده است و اعرتاف کرده بمب را از فردی به نام 

مهدی نحوی تحویل گرفته است. 
بالفاصل���ه پس از اعرتافات عباس زاده، اع���الم شد که قطعاً عامل بمب گذاری در حرم 
امام رض���ا مهدی نحوی است و با کمک عباس زاده از او چهره نگاری شده و عکس او 
در روزنامه ه���ا چاپ شد و از م���ردم درخواست شد تا هر اطالعی از او دارند در اختیار 

وزارت اطالعات بگذارند. 
سپس روزنامه ها از قول خربگزاری جمهوری اسالمی گزارش دادند که والدین نحوی ضمن 
مراجعه به اداره ی اطالعات ق���م از این عمل فرزند خود ابراز انزجار  کرده و اطالعات 
ارزشمندی در اختیار این دستگاه گذاشته اند و هم چنن سوابق همکاری او با مجاهدین را 
تشریح کرده اند. این در حایل بود که مهدی نحوی مشغول خدمت سربازی خود در غرب 
کش���ور بود و مدتی پیش به خاطر خالفی که حن انجام خدمت سربازی انجام داده بود 

بازداشت شده بود و روحش از ماجرا بی خرب بود. 
چند روز بعد هم به نوشته ی روزنامه ها یک مقام امنیتی که نخواست نامش فاش شود در 
پاسخ به سئوایل در باره ی این که چگونه مطمئن شده اید انفجار حرم کار سازمان بوده گفته 
بود که اطالعاتی که از چند وقت قبل داشتیم ما را به این جمع بندی رسانده بود و مسئوالن 

را هم قباًل در جریان گذاشتیم.۱ 
از سوی دیگر با مفقود شدن کشیش میکائیلیان عماًل بحران شدیدی ایجاد شده بود که 
انعکاس وسیعی در رسانه ه���ای جهان پیدا کرده بود. پانزدهم تریماه ۱۳۷۳اعالم شد که 
فرحناز انامی قاتل کشیش میکائیلیان در حال فرار از  کشور در مرز زاهدان و دو تروریست 
بمب گذار در حرم امام خمینی و حرم حضرت معصومه دستگری شدند. همان روز پانزده 
تری هم جمعی از روحانیون و شخصیت های اقلیت های مذهبی از جمله فرزندان کشیش 
میکائیلیان با انامی دیدار  کردند که او در این دیدار جزییاتی از قتل میکائیلیان را بازگو کرده 
و به سئواالت فرزند او درباره ی رنگ لباس و رنگ ماشن پدرش دقیقاً پاسخ گفته بود. 
همه چیز حاکی از آن بود که با آمادگی کامل سناریو را تنظیم کرده اند. چند روز بعد هم 

اجساد میکائیلیان و دیباج به خانواده ی آن ها تحویل داده شد.
هیجدهم تریماه مطبوعات مشروح گفتگو با قاتل کشیش میکائیلیان را به همراه عکس سه 
زن جوان که دو نفر از آن ها زندانیان سیاسی سابق مجاهدین بودند و توضیحی درباره  ی

۱-تراژدی دموکراسی در ایران، عمادالدین باقی، نشر نی ،ج دوم، ص۱۱۵.
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 آن ها به این شرح چاپ کردند. بتول وافری کالته: عامل بمب  گذاری در حرم امام خمینی، 
مریم شهبازپور: عامل بمب  گذاری در حرم حضرت معصومه، فرحناز انامی: قاتل کشیش 
میکائیلیان؛ آن چه از سخنان انامی بر می آمد این بود که او در پوشش عالقه به مسیحیت 
با او ارتباط نزدیک پیدا کرده و پس از جلب اعتمادش او را به منزل خود برده و در آن جا 

به قتل رسانده است. 
خربه���ا نشان می داد مأموران اطالعات از ی���ک قرار »منافقن« در تهران مطلع شده و 
مشاهده می کنند که یکی از آن دو به سمت حرم امام و یکی به سمت حرم حضرت معصومه 
حرک���ت می کند و با دستگریی آن ها متوجه می شوند که بمب به همراه داشته و به قصد 
انفجار حرمن وارد عمل شده بودند. هم چنن سیستم این بمب ها به نحوی بوده که علریغم 
تصور بمب گذاران بمب ها بالفاصله پس از اتصال کلید منفجر می شده اند و حاملن بمب 
اولن قربانیان بوده اند. آن ها با اطالع از این امر به شدت متأثر شده و همه ی اطالعات 
خود را لو می دهند. هم چنن این دو به وجود فرد سومی به نام فرحناز انامی که برای خروج 
از کشور به زاهدان رفته اعرتاف می کنند که با هماهنگی های مربوطه او در زاهدان بازداشت 
شده و بالفاصله به تهران منتقل می شود و در مواجهه با صاحِب خانه مشخص می شود 
آن ها قاتالن کشیش میکائیلیان بوده و مجید متهم چهارم هم از مرز ایالم گریخته است. 
هم چنن در همان هنگام اعالم می ش���ود که پس از کشف جسد میکائیلیان، خانه مورد 
بررسی دقیق تر ق���رار گرفته و تعداد زیادی بروشورهای »منافقن« و یک کروکی کشف 
شده است که با بررسی آن و رفنت مأموران به محل جسد  کشیش دیباج هم کشف می شود. 
انامی در مورد قتل دیباج اعرتاف می  کند که قتل دیباج توسط گروه دیگری از مجاهدین 
بوده اما وظیفه ی پیدا کردن محلی برای دفن جسد وظیفه ی او بوده که این کار را انجام 
داده است. وی هم چنن اعرتاف می کند که قتل کشیش »هوسپیان مهر« هم توسط سازمان 

و برای ایجاد بحران برای رژیم انجام شده بود. 
ب���ا پایان یافنت سریع قضیه ی کشیش ها و مشکالت اهل سنت، تنها موضوع باقی مانده 

مسئله ی انفجار حرم بود که آن هم باید هرچه سریع تر تمام می شد. 
روز دهم مرداد رسانه ها اعالم کردند  که مأموران امنیتی فردی را که از حیث چهره شباهت 
زیادی به نحوی داشته را در شمال تهران زخمی کرده و او را به بیمارستان منتقل کرده اند 
و عباس زاده هم در بیمارستان روی سر او حضور یافته و او را شناسایی کرده است و او در 

بیمارستان به این جنایت اعرتاف کرده و سپس دوازدهم مرداد هم مرده است.
م���ادر نحوی هم در بیمارستان بر سر فرزند خود حاضر شده و از عمل او به شدت ابراز 
تأسف کرد و به خدا سوگند خورد که اگر می دانسته مهدی عضو منافقن بوده او را معرفی 
می کرده تا فاجعه ی انفجار حرم اتفاق نیفتد و خود او هم دچار این سرنوشت شوم نشود! 
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در حایل که به گفته ی مقامات اطالعات او در ابتدای اطالع از موضوع جنایت فرزندش، 
سوابق همکاری او با منافقنی را تشریح کرده بود! 

ده روز بعد هم در بیست و دو مرداد ۱۳۷۳ -پنجاه روز پس از دستگریی- تنها بازمانده ی 
مطلع از ماجرا یعنی عباس زاده هم اعدام شد تا این قضیه تمام شود. 

تنهــا مســأله ی باقی مانده موضوع ســرانجام »زنــان منافق« بمب گــذار و متهم به قتل 
کشــیش ها بود. هفت ماه بعد دادگاه نمایشــی آن ها نیز برگزار شــد و اتهامات آن ها در 
ارتباط با بمب گذاری و قتل کشیش میکائیلیان مطرح شد. در خاتمه اعضای خانواده ی 
میکائیلیان که به روشنی دست  وزارت اطالعات را در این جنایات می دیدند اعالم کردند 
که از این ســه زن،که در واقع خود قربانی توطئه ی وزارت اطالعات شــده بودند، هیچ 
شکایتی ندارند. و آن ها به پانزده سال زندان محکوم شدند. حتی پس از مشخص شدن 
مسئولیت وزارت اطالعات و سعید امامی و باندش در قتل کشیش های مسیحی این سه زن 
سه سال دیگر نیز در زندان باقی ماندند تا سرانجام در سال ۱۳۸۱ آزاد شدند، اما هم چنان 

تحت نظر قرار  گرفتند. 
در روزنوشتِ  آیت الله منتظری از سه شنبه دوم بهمن ۱۳۸۰ آمده است: 

گفته شد در مالقاتی که اخریاً سران سه قوه با آقای خامنه ای داشته اند ایشان اظهار 
ناراحتی کرده از این که جوانان از دین زده شــده و می شــوند. و آقای خاتمی گفته: 
نتیجه ی عملکرد ما است هنگامی که می بینید آقای فّلاحیان با این که در قتل های 
زنجریه ای و ترانزیت مواد مخّدر شرکت داشته برای انتخاب ریاست جمهوری تائید 
می شود و آقای نوری با این که هیچ سابقه ی بدی ندارد به پنج سال زندان محکوم 

می شود و در زندان است، طبعًا مردم و جوانان از دین زده می شوند.۱

تروریسم خارج از کشور 
تروریسم خارج از  کشور در دوران فالحیان ابعاد گسرتده ای یافت و شهرهای اروپایی محل 

تاخت و تاز تروریست های رژیم قرار گرفت. در این باره، حسینیان چننی می گوید:
...سعید امامی اعتقاد داشت که مخالفنی جمهوری اسالمی باید از دم تیغ گذرانده 
شوند و در این زمینه ها هم تجربه داشت. به هرحال کسی بود که مسئول امنیت کشور 

بود، صدها عملیات برون  موفق داشته...
دکرت شــاپور بختیار، دکرت کاظم رجوی، عبدالرحمان قاسملو، صادق شرفکندی، فریدون 
فرخزاد، عبدالرحمان برومند، محمدحسنی نقدی و... جزو معروف ترین چهره هایی بودند 

که توسط جوخه  های اعزامی از سوی فالحیان در کشورهایی اروپایی به قتل رسیدند.

۱-گلچینی از روزنوشت های آیت الله منتظری در حصر -کانال تلگرامی آوای خرد متعلق به مجتبی 
لطفی یکی از شاگردان ایشان-
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رفسنجانی برای آن که دامان خود را از تروریسم بنی المللی پاک کند زیرکانه فالحیان را 
مسئول ترور بختیار معرفی می کند و در خاطرات سال ۱۳۷۰خود هنگامی که به موضوع 
ترور شــاپور بختیار در پانزده مرداد ۱۳۷۰می رســد، شیوه ی غریمرسوم و عجیبی را برای 

روایت این ترور انتخاب می کند.  
رفســنجانی در حایل در مورد خاطرات ذیل شــانزده مرداد ۱۳۷۰خود به اطالع رســانی 
فالحیان در مورد ترور شــاپور بختیار اشــاره می کند که طبق گزارش رسمی پلیس فرانسه 
موضوع قتل و یافنت اجساد شاپور بختیار و منشی او سروش کتیبه، ساعت یازده و پنجاه 
دقیقه ی صبح روز هفدهم مرداد ۱۳۷۰ درحایل که چهل و هشــت ســاعت از مرگ آن ها 
گذشته بود معلوم شد. در واقع رفسنجانی بیست و چهار ساعت قبل، از طریق فالحیان 

نسبت به قتل بختیار آگاهی یافته بود. 
هاشمی رفسنجانی در کتاب خاطرات خود، آگاهانه فالحیان را دم تیغ داده و یک روز 
پیش از کشف جسد و موضوع قتل شاپور بختیار، او را »مطلع« نشان می دهد. چون ذیل 
خاطرات روز شانزده مرداد ۱۳۷۰و هم زمان با اطالع از خرب قتل بختیار، بر عدم پوشش 

خربی رسانه های جهانی از مرگ شاپور بختیار تأکید می کند:
سه شنبه پانزده مرداد ۱۳۷۰

آقای علی فالحیان، وزیر اطالعات آمد. در باره ی ضدانقالب در خارج، »گزارش 
اطالعاتی« داد.۱

ایــن همان روزی اســت که قتل صورت گرفته و احتماالً فالحیــان راجع به طرح قتل و 
چگونگی انجام آن به وی اطالع رسانی کرده است. 

چهارشنبه شانزده مرداد ۱۳۷۰
آقای علی فالحیان اطالع داد که در فرانســه شــاپور بختیار و یکی از کارکنانش در 
محل اقامت خود در پاریس کشــته شــده اســت. تا شــب خربی در این جهت در 

گزارش های جهانی نیامد.2 
پنجشنبه هفده مرداد ۱۳۷۰

مدیــران وزارت اطالعات آمدند. آقای علی فالحیان گزارش داد و من در صحبت 
مفصلی، آن ها را به مسایل اساسی »توجیه« نمودم. »بعدازظهر« خرب  کشته شدن 

شاپور بختیار و دستیارش منتشر شد و بازتاب وسیعی یافت.۳
جمعه هیجده مرداد ۱۳۷۰

در اخبــار و گزارش ها ، مســأله ی گروگان های لبنان و مرگ بختیار، با تفســریهای 

۱-کتاب خاطرات هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۷۰، صفحه ی 2۵۸.
2-پیشنی، صفحه ی 2۵۹

۳-پیشنی، صص 2۶۱ و 2۶2
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گوناگون درباره ی آن، در صدر است. به وزارت امورخارجه گفتم که برای کمک به 
آزادی دیگر گروگان غربی »فشار« بیاورند و توجهی به تهدیدها نشود.۱ 

یکشنبه بیست و یک مهر ۱۳۷۰
آقای علی فالحیان ، وزیر اطالعات آمد. حواشی بعد از ترور شاپور بختیار را گفت و 
نزدیک شدن آقای فریدون بویراحمدی به ایران و علل بازداشت آقای اسدی و خانم 
جهانبانی و احتماالت را توضیح داد. در مورد »کنرتل« مأموران وزارت اطالعات 

»تذکر« دادم.۲
بویراحم���دی یکی از تروریست هایی است که در قتل بختیار شرکت داشته و قادر شد از 

صحنه گریخته و به ایران فرار کند. 
فالحیان به دلیل طراحی ترور میکونوس و محکومیت غیابی در دادگاه آلمان که به افتضاح 
بزرگ بن المللی برای رژیم تبدیل شد و به دلیل آن سفرای اروپایی، ایران را ترک کردند، 
تحت تعقیب اینرتپل قرار دارد. پیش از صدور حکم دادگاه میکونوس، فالحیان در آلمان 
به سر می برد و می کوشید از طریق اشمیت بائر رییس سرویس امنیتی این کشور در روند 
دادگاه دخالت کند. هنگامی که سرویس امنیتی آلمان متوجه شد قاضی قصد احضار وی 

به دادگاه را دارد از او خواست بالفاصله این کشور را ترک کند. 
دولت فرانسه کوشید حکمی که برای قاتالن بختیار و منشی اش صادر می شود به گونه ای 

باشد که پای رفسنجانی و نظام اسالمی به میان کشیده نشود. 
هم چنن اینرتپل به درخواست دادگس���رتی آرژانتن مبنی بر دخالت داشنت فالحیان در 
انفج���ار مرکز همیاری یهودیان حکم جلب بن المللی وی را صادر کرده است و به همن 
دلیل وی قادر به خروج از کشور نیست. وی تنها می تواند به کشورهای عراق و کره شمایل 

و سوریه و... سفر کند. 

گزارش هشتاد صفحه  ای 
بازجویان متهمان قتل های زنجریه ای و ترور صیاد شریازی 

مأم���وران سابق وزارت اطالعات که مسئولیت بازجوی���ی از متهمان قتل های زنجریه ای 
را ب���ه عهده داشتند به منظور لوث کردن موض���وع ترور ها و تالش برای به میان کشیدن 
پای سرویس های غرب���ی و اسرائیل در قتل  های زنجریه ای با انتشار یک گزارش هشتاد 
صفحه ای سراسر جعل و دروغ، فالحیان را مسئول ترور سرهنگ صیادشریازی یکی از 
مهره های جنایتکار نظام اسالمی معرفی کردند. در حایل که این ترور توسط کمال حیدری 
یکی از اعضای سازمان مجاهدین صورت گرفت که بعد از حمله ی آمریکا به عراق توسط 

۱-پیشن، صص ۲۶۲ و ۲۶۳
۲-پیشن،صفحه ی ۳۶۹. 
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این سازمان از پشت به رگبار بسته شد و به قتل رسید. در گزارش مزبور از جمله آمده است: 
خ���ط دیگرى که به محفل و مرتبطن ابالغ شده بود، انجام چند عملیات مهم در 
کش���ور و ناتوان نشان دادن سیستم امنیتى کشور ب���ود. با ابالغ این دستور عناصر 
موذى و خبیث محفل که دستگریى سعید اسالمى را خطر بزرگى براى خود قلمداد 
مى کردند روى طرح ترور شهید صیاد فعال شدند. انتخاب سوژه ی مناسب توسط 

محفل بعدها توسط گروه به شرح ذیل در اعرتافات مطرح شد:
بایست���ى سوژه اى مناسب انتخاب مى شد که همه را بسوزاند! بنابراین از سوژه هاى 
جناحى که فقط ترور آن ها باعث ناراحتى جریان خاصى مى شد اجتناب و از بن 
کسانى که قرابت و وفادارى آن ها به رهربى بیش از دیگران بود چند امری و فرمانده 
نظامى خوش سابقه انتخاب شدند با بررسی هاى اولیه مشخص شد تنها فردى که 
در محیط هاى نظامى اسکان ن���دارد و تیم محافظ نیز او را اسکورت نمى نماید، 
امری صیادشریازى اس���ت. آدرس محل سکونت و ساعات تردد او توسط  ابراهیم 
فالحی���ان مدیرکل اقتص���ادى وزارت که قباًل در ستاد ک���ل نریوهاى مسلح نفوذ و 
دسرتسى خوبى داشت تهیه گردید. شناسایی ها قبل از عملیات توسط افراد محفل 
ک���ه به صورت کارگر نقاشى از چند روز قبل در مقابل منزل صیادشریازى به رنگ 

کردن یک کیوسک نگهبانى مشغول شده بودند انجام شد.
متهمن اعرتاف کردند تیم عملیاتى مورد نظر ما که از بن افراد محفل انتخاب شده 
بودند مورد تائید فالحیان قرار نگرفت و او براى این کار اکرب خوشکوشک و مهدى 
ریاحى را در نظر گرفته بود که اکرب به علت همان ترس همیشگى از احتمال لو رفنت 
چهره ی خود بهانه اى مطرح کرد و با پذیرش عملیات توسط مهدى ریاحى که از طریق 
اکرب، ابراهیم فالحیان و شخص على فالحیان در جریان قرار گرفته بود-  عملیات 
تصویب شد. نیازهاى تدارکاتى چون اسلحه با صدا خفه کن و موتورسیکلت و خودرو 
براى تیم عملیاتى تأمن شد و مهدى ریاحى با پوشش رفتگر و پوشیدن لباس کارگرى 
به رنگ سبز و نصب ماسک بهداشتى به صورت، مشغول جاروکشى پریامون منزل 
صیادشریازى شد. به محض خروج او با خودرو از درب مجتمع مسکونى و انتظار 
ب���راى بسنت درب حیاط توسط فرزندش، به صورت یک مراجعه کننده ی عادى که 
عریضه اى مکتوب به دس���ت دارد، به خودروی صیادشریازى مراجعه مى کند و با 
نزدیک شدن به شیشه خ���ودرو هدف خود خواستار تحویل عریضه ی مکتوب را 
مى نماید. شهید صیاد بالفاصله شیشه خودرو را پائن مى آورد و بالفاصله شلیک 
س���ه گلوله پى درپى به مغز و صورت او ای���ن طرح جنایتکارانه را تکمیل مى کند.

فرزند صیادشریازى چهره ی ضارب را مى بیند و بالفاصله به داخل ساختمان متوارى 
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مى شود. تیم عملیاتى بالفاصله مح���ل را ترک مى نماید. پذیرش عملیات توسط 
منافق���ن ساعتى بعد در نیکوزیا -قربس- و بعد دفرت منافقن در پاریس سمت و 

سوى خاصى در اذهان ایجاد مى نماید.۱

مشارکت در سرکوب جنبش های اعرتاضی مردم
در دوران وزارت فالحی���ان بن سال ه���ای ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۴جنبش های اعرتاضی مردم در 
شهرهای شریاز، مشهد، مبارکه، قزوین، اراک، اسالم شهر به شدت سرکوب شد. فالحیان 
در ای���ن سرکوب جنبش ه���ای اعرتاضی از حمایت همه جانب���ه ی هاشمی رفسنجانی و 

علی محمد بشارتی وزیر کشور که خود سابقه ی جنایتکارانه ای داشت برخوردار بود. 

حضور وزارت اطالعات در اقتصاد کشور
در دوران وزارت فالحی���ان ای���ن نهاد اطالعاتی با توجه به قدرتی که داشت به یکی از 
بازیگران اصلی صحنه ی اقتصاد ایران تبدیل شد و جدا از برخورداری از رانت اطالعاتی 
و امنیت���ی برای بریون راندن رقبا از صحنه از تهدید، پاپوش دوزی، دستگریی، شکنجه و 
زندان و مصادره ی اموال آنان فروگذار نکرد. با دستگریی محمد سعیدی رییس شرکت 
ایران ماری���ن سرویس و مصادره  ی ام���وال آن، وزارت اطالعات توانست مجوز سوآپ 

فرآورده های نفتی مانند  گازوئیل را در انحصار خود در آورد.۲
فالحیان با ایجاد بازار سیاه و رقابت های کثیف رقبا را با نام پروژه ی مبارزه با ثروت های 
باد آورده حذف و یا از صحنه به دور می کرد و سپس با توقیف اموال و دارایی های آن ها 

فعالیت های اقتصادی وزارت اطالعات را بسط می داد. 
در این دوران وزارت اطالعات جدا از فعالیت اقتصادی به قاچاق مواد مخدر، چاپ و 
انتشار اسکناس صددالری و هرآن چه که می توانست منبع درآمدی باشد روی آورد و در 
رقابت با باندهای قاچاق مواد مخدر و فساد و برای بریون راندن رقیب از صحنه از قدرت 

اطالعاتی و امنیتی خود استفاده می کرد. 
این وزارت خانه در زمینه های مختلف اقتصادی از بازار آهن و فوالد گرفته تا کارخانجات 
الستیک  و خودرو سازی و هرآن چه که پول ساز بود دخالت داشت. وارد شدن در واردات 

و صادرات کاالهای گوناگون یکی دیگر از زمینه های فعالیت وزارت اطالعات بود. 

فالحیان پس از برکناری از وزارت اطالعات
فالحیان پس از برکناری از وزارت اطالعات نیز هم چنان قدرت خود را حفظ کرد و در 

1-www.enghelabe-eslami.com/tamas/21-didgagha/tarikhi/19471-201-05-01-09-05-36.htm
2-www.magiran.com/npview.asp?ID=1908095
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پروژه ی قتل های زنجریه ای در دوران خاتمی که ادامه ی سیاست قبلی نظام در ارتباط با 
برخورد با مخالفان و دگراندیشان بود هم چنان نقش داشت. 

در حمله به منزل آیت الله منتظری در آبان ۱۳۷۶اگرچه وی مسئولیتی در وزارت اطالعات 
نداش���ت اما هم چنان هدایت اوباش و فرماندهی صحن���ه را در دست داشت. آیت الله 

منتظری در این مورد در کتاب خاطرات شان می گویند: 
در این میان، تلفن ها را نیز قطع کردند و همکاری افراد اطالعات و سپاه با مهاجمن 
محس���وس بود و از قراری که معلوم شد، با بی سیم از طرف سرتیپ فرمانده لشکر 
ق���م به آنان دستور داده می ش���د و اصرار داشتند به بهانه ی محافظت از من، مرا از 
ات���اق و کتابخانه و منزل خارج نمایند و با خود بربند و منزل مرا در اختیار رجاله ها 
و غارتگ���ران ق���رار دهند و بر حسب آن چه نقل شد، وزی���ر سابق اطالعات، آقای 
فالحیان، و یکی از فرمانده���ان عایل سپاه، از دور مهاجمن را رهربی می کردند. 
من به اشخاصی که اصرار داشتند این جانب از منزل بریون بروم، با ناراحتی گفتم: 
دفعه ی اوّل نیست که به من و هستی من حمله شده. یک بار از طرف آقای خامنه ای 
آمدند و هستی مرا غارت کردند، این بار بیایند در همنی اتاق و کتابخانه، مرا بکشند 
تا خیال شان برای همیشه راحت شود. من با پای خود از منزل خارج نمی شوم. از 
این سخن من حاضرین بسیار جا خوردند و باألخره پس از مشاجرات زیاد با افراد 
مختل���ف که آمده بودند، من مبادرت به اقامه ی نماز ظهر کردم. ویل باز از بریون به 
اف���راد داخل اتاق فشار آورده بودند که نمازش را بشکنید و یکی از دوستان صادق 
گفت: من شنیدم که به آنان دستور داده شد طناب به گردنش بیاندازید و او را بکشید 
و بیاورید. سپس در یک فرصتی که افراد داخل اتاق برای کسب تکلیف بریون رفته 
بودند، درب اتاق را بستیم و دیگر هرچه آن ها اصرار کردند درب را باز نکردیم. به 
آنان دستور داده شده بود از درب اندرون وارد شوند و در حایل که با دیلم مشغول 
کندن درب اندرون بودند، شنیده شد از ناحیه ی بعضی از آقایان مجاورین با تندی 
ب���ا آنان برخورد شده بود و باالخره بعد از چند ساعت از کنار اتاق من رفتند. ویل 

مهاجمن مشغول شکسنت درب و شیشه های خانه شدند.

قتل مأمور نریوی انتظامی توسط فرزند فالحیان
فالحیان از چنان نفوذی در رژیم برخوردار است که به سادگی پرونده ی قتل یک مأمور 
یگان ویژه ی نریوی انتظامی در حال خدمت توسط پسرش را واژگونه جلوه داد و به عنوان 

شاکی در دادگاه عدل اسالمی حاضر شد. 
روز دوم اردیبهش���ت ۱۳۸۰محس���ن پسر نوزده ساله ی فالحیان هم���راه با پسرعمویش، 
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با شلیک دو گلوله گروهب���ان دوم خسرو مریبیگ مأمور یگان ویژه ی نریوی انتظامی را 
درح���وایل میدان تجریش از پای درآورد. دو روز بعد دفرت فالحیان با صدور اطالعیه ای 

فرزندش را به »رامبو« تبدیل کرد و مدعی شد: 
هنگام خروج حجت االسالم والمسلمن علی فالحیان عضو مجلس خربگان رهربی 
و نام���زد ریاست جمهوری از محل کار خود واقع در خیابان دکرت شریعتی، پنج نفر 
از سرنشنی���ان یک خودروی سواری وارد کوچه محل عبور ایشان شده و با محسن 
که مشغول کنرتل محل عبور خودرو حامل حجت االسالم والمسلمن فالحیان بود 
درگری و به ایشان حمله ور شدند که نامربده به تنهایی با مهاجمان به مقابله پرداخته و 
مهاجمان را وادار به فرار از صحنه ی درگریی کرد. بنا به اطالع واصله یک نفر از 
مهاجمان دستگری، یک نفر مجروح و سه نفر دیگر متواری شده اند که موضوع توسط 

مقام های قضایی و امنیتی در دست بررسی و پیگریی می باشد. 
محسن فالحیان، روز شان���زده اردیبهشت ۱۳۸۰، با حکم قاضی شعب���ه ی ۱۶۰۲ دادگاه 
جنایی تهران با تبدیل شدن قرار وی به وثیقه، تا زمان انجام محاکمه ی نهایی با پرداخت 
سی میلیون تومان وثیقه آزاد و مسری پرونده از قتل عمد به اخاذی مقتول تبدیل شد و برای 
چهار نفر همراهان وی نیز قرار بازداشت صادر شد. دادگاه عدل اسالمی عاقبت رأی به 

تربئه ی محسن فالحیان داد. 
امریحسن فالحیان فرزند آخر وی که متولد ۱۳۷۰بود در اسفند ۱۳۹۳به علت عارضه ی 
قلبی فوت ک���رد و عالوه بر اعضای دفرت خامنه ای و اعضای مؤتلفه و چهره هایی چون 
ناطق نوری و ابراهیم رییسی و اسماعیل شوشرتی و علی اصغر حجازی، وزرای اطالعات 
ادوار مختلف، بسیاری از اعضای دولت روحانی و »اصالح طلب« ها از محمدرضا عارف 
گرفت���ه تا شیخ قدرت علیخانی وردست مهدی کروبی و علی جنتی و حمید انصاری و 
کاظم صدیقی و... در مراسم ختم و خاکسپاری وی شرکت کردند. هاشمی رفسنجانی و 
سیدحسن خمینی و... با صدور اطالعیه هایی درگذشت فرزند فالحیان را تسلیت گفتند. 
چهره ی خندان و بشاش فالحیان در مراسم ختم فرزندش، بیش از هر چیز نشان د هنده ی 

بی رحمی و شقاوت اوست.۱ 
فالحی���ان و فرزندان وی هم چنان از خوان نعمت نظ���ام برخوردارند. شرکت خدمات 
مساف���رت هوایی و جهانگردی هرمس گشت آریانا یک���ی از اموال آن هاست. اعضای 
هیأت مدیره این شرکت عبارتند از امریابراهیم فالحیان، لیلی فالحیان و نفیسه فالحیان. 
امریابراهیم فالحیان رییس هیأت مدیره، لیلی فالحیان نایب رییس هیأت مدیره و نفیسه 

فالحیان مدیر عامل این شرکت می باشند.۲ 
1-http://fararu.com/fa/news/225064
2-www.rrk.ir/News/ShowOldNews.aspx?Code=382729
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ابراهیم فالحیان پسرعموی علی فالحیان نیز مدیرکل بخش اقتصادی وزارت اطالعات 
بود. قاسم علی فالحیان برادر پنجاه و پنج ساله  وی، سرتیپ دو بازنشسته ی نریوی دریایی، 
دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ی مدیریت عملیات دانشگاه تهران است و در انتخابات 

ریاست جمهوری ۱۳۹۲و مجلس شورای اسالمی ۱۳۹۴ شرکت کرد اما موفقیتی نیافت. 
سیدمجتبی علم الهدی فرزند امام جمعه مشهد داماد فالحیان است. 

فالحیان و مدحی
فالحیان به سادگی می تواند توی چشم تان زل بزند و دروغ بگوید. این تقریباً ویژگی غالب 
صاحب منصب���ان قضایی و امنیتی رژیم است. وی که هنگام حضور در مجلس خربگان 
رهربی رابطه ی نزدیکی با مدحی داشت در گفتگو با سایت بازتاب به سادگی همه چیز 

را انکار می کند: 
-یک فیلمی در یوتیوب۱ پخش شد  که آقای مدحی در منزل شماست و برادرش در 

حال فیلم گرفنت از شماست.
 • هر روز از من فیلم می گریند.

-شما دارید در این فیلم از مدحی تعریف می کنید.
• ما اصاًل کاری با مدحی نداشتیم

-شما در منزل تان با لباس و کاله راحتی در کنار مدحی نشستید و تعریف می کنید و 
برادر مدحی فیلم می گرید.

• ما روزها در این جا کالس قران داریم. همه می آیند فیلم می گریند.
-پس چرا از مدحی تعریف می کنید؟

• من تعریف می کنم؟ چه تعریفی می کنم؟
-فیلمش همن االن در یوتیوب هم هست.

• ببینید این جا هر روز خیلی ها می آیند.
-به نظرتان مدحی جاسوس دو جانبه بوده؟ 

• من اصاًل هیچ اطالعی ندارم.۲

کاندیدای ریاست جمهوری 
فالحیان در سال ۱۳۸۰و در جریان هشتمن دوره ی انتخابات ریاست جمهوری ایران که 
با حضور ده نامزد از جمله محمد خاتمی، احمد توکلی، علی شمخانی، عبدالله جاسبی، 
حسن غفوری فرد، منص���ور رضوی، شهاب الدین صدر، مصطفی هاشمی طبا و محمود 
1-www.youtube.com/watch?v=t5Taxl9Asq4
2-www.aryanews.com/News.aspx?code=20121201120214110&svc=26
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کاشانی برگزار شد، نفر نهم شد و پنجاه و پنج هزار رأی آورد که از آرای باطله کم تر  بود. 
در سال ۱۳۹۰به عضویت جمعیت فداییان اسالم درآمد و در کنار سیدمهدی طباطبایی، 
محمدمهدی عبدخدایی، آیت الله سیدجعفر شبریی زنجانی، فاطمه نواب صفوی، محمدطه 
عبدخدای���ی، نادر طالب زاده و ... به عضویت ش���ورای مرکزی آن درآمد تا از طریق این 

تشکل برای کاندیداتوری خود در انتخابات ۱۳۹۲بسرتسازی کند.
به گزارش سایت فردا، علی فالحیان یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری پس 
از نام نویسی در انتخابات ۹۲در گفتگوی اختصاصی با »بوتیا«، در پاسخ به این که آیا دو 
معاون سابق خود آقایان شریعتمداری و پورمحمدی که اعالم کاندیداتوری کرده اند در حد 

خود می دانید؟ گفت: اگر -در حد و اندازه من- بودند که من نمی آمدم.۱
و در پاس���خ به این که چرا در سخرنانی تان نام تمامی اصالح طلبان جز آقای روحانی را 
بردید و این که آیا ایشان را رقیب اصلی خود می دانید  گفت: نمی دانم که کار آقای روحانی 

در انتخابات می گرید یا خری، آخر رقیب باید کارش بگرید تا رقیب شود.۲
در بالهت این چهره ی امنیتی رژیم همن بس که در بهمن ۱۳۹۰پس از آن که اتحادیه ی 
اروپ���ا اعالم کرد از تریماه ۱۳۹۱تحریم نفت ای���ران را در دستور کار قرار می  دهد، وی در 
گفتگو با خربگزاری فارس خواستار توقف بالفاصله صادرات نفت به اتحادیه اروپا شد!۳

فالحیان پس از شکست های سری���ایل در سال ۱۳۹۶یکی از حامیان حسن روحانی در 
انتخابات ریاست جمهوری بود و در همایش تقدیر از ستادهای انتخاباتی روحانی شرکت 

کرد. 
با آن که وی در دوره های مختلف عضو مجلس خربگان رهربی بود اما در انتخابات اسفند 
۱۳۹۴ب���ه همراه علی رازینی و یزدی و مصباح یزدی و باقری کنی و... از ورود به مجلس 

بازماند و خامنه ای آن را ضایعه ای بزرگ برای مجلس خربگان رهربی خواند.
فالحیان در دوره های گوناگون عضو شورای سیاست گذاری صدا و سیما، شورای امنیت 
ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده، هم اکنون مدیر موسسه امریالمومنن و عضو 
بنیاد هم گرایی اندیشه است که از اعضای باندهای اطالعاتی، امنیتی ، اقتصادی و سیاسی 

تشکیل یافته. 

1-http://aftabnews.ir/fa/news/191741
2-http://aftabnews.ir/fa/news/191741
3-www.parsine.com/fa/news/56392



قربانعلی دّری نجف آبادی 

قربانعلی ُدری نجف آبادی متولد آبان سال ۱۳۲۴در شهرستان نجف آباد اصفهان و دارای 
یک برادر عضو سپاه پاسداران و پنج خواهر است. 

وی در سال ۱۳۳۸به تحصیل علوم دینی در حوزه ی علمیه نجف آباد پرداخت و در سال 
۱۳۴۰مشغول تحصیل در حوزه علمیه قم شد. وی از سال ۱۳۳۴ با آیت الله منتظری که از 
روحانیون سرشناس نجف آباد بود آشنا شد و در بدو ورود به حوزه ی علمیه نجف آباد به او 
معرفی شد و از فردای آن از وی شهریه گرفت و مدت ها با محمد منتظری هم مباحثه بود. 
 وی علریغم سوابقی که برای خود تولید می کند در دوران پیش از انقالب فعالیت سیاسی 
چندانی نداش���ت و تنها چند بار به شهربانی احضار شد. ب���ا این حال مثل بسیاری از 
روحانیون در سال ۱۳۵۷به فعالیت ضدسلطنتی روی آورد و از اعضای ستاد استقبال از 

خمینی بود.
 اولن مأموریت او در بندرعباس بود و سپس مسئولیت کمیته ی انقالب اسالمی اراک را 
به عهده گرفت و در ادامه امام جمعه شهر کُرد و نمایندگی خمینی در استان چهارمحال 
و بختیاری شد و هم زمان مسئولیت دادستان���ی انقالب این استان را به عهده داشت و 
پس از سی خرداد ۶۰در حایل که نماینده ی مجلس شورای اسالمی بود برخالف قانون، 

فی سبیل الله حاکم شرع دادگاه انقالب اسالمی اصفهان هم بود.
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کاندیدای ریاست جمهوری 
ُدری نجف آب���ادی که به جناح راست رژیم وابسته ب���ود در مجالس دوم و سوم بخت و 
اقبایل نیافت و عمالً به حاشیه رانده شد. تحوالت سال ۶۷ و برکناری آیت الله منتظری 
از جانشینی خمینی باعث مطرح شدن دوباره ی او و اوج گرفتنش در رژیم شد. او که از 
کودکی در دامان آیت الله منتظری و بیت  ایشان رشد کرده بود با تشخیص به موقع اوضاع 
و مسری باد، به ویل نعمت خود خیانت کرد و به این ترتیب مورد اعتماد خامنه ای که روی 
این نکات دقت داشت قرار گرفت. او در سال ۱۳۶۱نماینده ی آیت الله منتظری در تدوین 

قانون کار بود. 
وی در اول���ن مأموریت خود روز هفتم فروردین ۱۳۶۸ی���ک روز پس از نگارش نامه ی 
شدید اللح���ن خمینی علیه آیت الله منتظری همراه عبدالله نوری نزد ایشان رفت تا بلکه 
توبه نامه ای از او گرفته و وی را متقاعد  کنند که اعرتاف کند فریب منافقن را خورده است تا 
خشم خمینی فروکش کند. این دو به خاطر خریه سری شان با عتاب آیت الله منتظری روبرو 
شدند. آیت الله منتظری عاقبت راضی شد و نامه ای خطاب به خمینی نوشت و استعفای 
خود از جانشینی وی را اعالم کرد که منجر به پس گرفنت نامه ی قبلی خمینی و نگارش 

نامه ی جدیدی از سوی او شد. 
دُری نجف آبادی که خود را به دروغ مرید آیت الله منتظری جا می زد، در فروردین ۱۳۶۸از 
موقعیت پیش آمده سوءاستفاده کرد و با مأموریتی مشخص از سوی »بیت امام« و احمد 
خمینی به ریاست دفرت آیت الله منتظری رسید تا به سامان دهی امور برپدازد و مشکالت 
پیش آم���ده را حل کند. تردیدی نیست که او ب���ا زبان بازی و لطایف الحیل و به کارگریی 
انواع و اقسام حقه بازی ها، آیت الله منتظری را مجاب کرد که او را در آن شرایط به ریاست 
دفرتش انتخاب کند تا بلکه با مدیریت او، از سطح فشارها کاسته و منافع نظام را حفظ و 
دشمنان را مأیوس کند. آیت الله منتظری که فریب او را خورده بود نمی دانست او به عنوان 
نفوذی، منویات احمد خمینی و »بیت امام« را پیش می برد و  کلیه  ی گزارشات را مستقیمًا 

به احمد خمینی می دهد که هیچ مسئولیتی در نظام نداشت. 
پس از عزل آیت الله منتظری و تظاهرات گس���رتده ی اعرتاضی مردم نجف آباد، ُدری به 
منظور فرونشاندن خشم مردم به این شهر سفر  کرد و متعاقب آن عده زیادی از مردم دستگری 
و روانه بازداشت گاه ها شدند. به اعرتاف وی، احمد خمینی از طریق سپاه پاسداران مسائل 
ای���ن شهر را پیگریی می کرد. احمد خمینی سودای رهربی و جانشینی پدرش را در سر 
داش���ت و به همراه ری شهری و... زمینه ی برکن���اری آیت الله منتظری را فراهم کرده بود 
و طبیعی بود واکنش های آیت الله منتظری ب���ه عنوان خطرناک ترین رقیب و تحرکات 
ه���واداران ایش���ان را در نظر بگرید. محاسبات او درست از آب در نیامد و جانش را هم 
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روی آرزوهایش گذاشت. 

ریاست دفرت آیت الله منتظری 
دُری نجف آبادی در ارتباط با چگونگی پذیرش مسئولیت دفرت آیت الله منتظری می گوید: 

آقای منتظری در این هنگام به من پیشنهاد نمود نزد ایشان مانده و دفرتشان را سر و 
سامان بدهم. پس از آن من این جریان را به اطالع ریاست جمهوری ]رفسنجانی[، 
آیت الله خامنه ای، مقام معظم رهربی و حاج احمدآقا رسانیدم و گفتم:  اگر من در دفرت 
ایشان باشم شاید بتوان ایشان را برای نظام حفظ کرد و یا حداقل در برابر حکومت 

اسالمی قرار نگرید و عده ای از او سوءاستفاده نکنند.۱ 
وی در مورد چگونگی شروع به کارش در دفرت آیت الله منتظری می گوید: 

از نخست���ن کارهایی که در بیت آقای منتظری انجام دادیم، نخست رفع و اصالح 
پاره ای از نارسایی ها و سپس، اخراج برخی از افراد ضد انقالب مانند قائدی از دفرت 
ایشان بود. اقداماتی که در این زمینه انجام می دادیم به سرعت، طی نامه ای به حاج 

احمد آقا گزارش می کردم.۲
ُدری نجف آب���ادی سپس می کوشد با لطایف الحی���ل ریاست هیأت امنای مرکز جهانی 
علوم اسالمی و دارالشفای قم و دانشگاه امام صادق را که آیت الله منتظری پایه گذارشان 

بود، بگرید و اختیار آن ها را به خامنه ای بدهد: 
اقداماتی صورت گرفت تا ایشان نسبت به واگذاری مراکز فوق رضایت دهد. مرکز 
جهانی به مقام معظم رهربی تفویض شد. نظر ایشان را برای واگذاری دانشگاه امام 
صادق جلب کردی���م... در رابطه با دار الشفاء هم رضایت وی به دست آمد. سلب 
اختیارات آقای منتظری با ظرافت خاصی انجام گرفت. من در این کارها، مصلحت 
اسالم، نظام و حتی خود آقای منتظری را در نظر داشتم. حاال شاید عده ای بگویند، 

ُدری مأمور نفوذی بوده.۳ 
وی هم چنن تالش زیادی به خرج داد تا پیام تسلیت آیت الله منتظری برای مرگ خمینی، 
پرس���وز و گداز باشد که به گفته ی خود موفقیت���ی حاصل نکرد. و نیز اعرتاف می کند  که 
آیت الل���ه منتظری مخالف حذف شرط مرجعیت از شرای���ط رهربی بود و در این رابطه 
نامه ای خطاب به شورای بازنگری قانون اساسی نوشته و دوازده روایت در رابطه با رهربی 
آورده بود که وی حاضر به تحویل آن به شورای مزبور نمی شود و وقتی آیت الله منتظری 

۱- خاطرات و مبارزات حجت االسالم و المسلمن دُری نجف آبادی، تدوین حیدر نظری، مرکز اسناد 
انقالب اسالمی، چاپ اول، ص ۲۳۸.

۲- پیشن.
۳-پیشن، ص ۲۳۹.
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می خواهد آن را برای مجلس شورای اسالمی بفرستد، وی را از این کار منصرف می کند. 

ریاست کمیسیون برنامه و بودجه
دری نجف آب���ادی که خود را تربیت شده و پسر آیت الله منتظری می خواند، پس از پایان 
مأموریت و خیانتی که در حق »پدر« و »مرشد«ش مرتکب شد از ریاست دفرت کناره گریی 
ک���رده و با حمایت دست های پشت پرده و صاحب���ان قدرت به مجلس شورای اسالمی 
دوره ی چهارم و پنجم راه می یابد و بدون کم ترین صالحیت و تجربه به ریاست کمیسیون 
مهم و تعین کننده ی برنامه و بودجه در دوره ی چهارم و پنجم و ریاست کمیسیون خاص 
رسیدگ���ی به الیحه ی برنامه پنج ساله ی اول و دوم و رییس کمیسیون خاص رسیدگی به 

مناطق آزاد می رسد. 
او هم چن���ن پست های معاونت اقتص���ادی و تکنولوژی مرکز تحقیق���ات اسرتاتژیک 
ریاست جمه���وری، مشاورت اقتص���ادی رییس جمهوری و ریاس���ت کمیته ی اقتصادی 

شورای عایل امنیت ملی را به عهده داشت. 

تصدی وزارت اطالعات و قتل های زنجریه ای 
پس از انتخاب محمد خاتمی به ریاست جمهوری و مخالفت خامنه ای با تصدی پست 
وزارت اطالع���ات از سوی مجید انص���اری و موسوی خویینی ها  و مخالفت خاتمی با 
چهره هایی چون ری شهری و رازینی و نریی و هم چنن مخالفت خامنه ای و جناح رقیب با 
سرپرستی وزارت اطالعات توسط خاتمی، او دُری نجف آبادی را که مورد تائید خامنه ای 
بود و کوچک ترین تجرب���ه ای در امور اطالعاتی و امنیتی نداشت به این پست حساس 

انتخاب کرد. 
وی پی���ش از آن که به وزارت اطالعات برسد، دب���ریی هیأت عایل گزینش -مستقر در 
ریاست جمهوری-، ریاست هیأت مدیره و دبری هیأت علمی مرکز جهانی علوم اسالمی قم 
-منصوب از سوی خامنه ای- و عضویت در شورای عایل مجمع جهانی اهل بیت -ع- 
- منصوب از سوی خامنه ای- و معاونت فرهنگی مجمع اهل البیت -ع- در کنار امام 
جمعه موقت شهر ری و عضویت در بعثه ی خمینی و خامنه ای در حج را به عهده داشت. 
دُری نجف آب���ادی که به واسطه ی مخالفت خاتمی قادر نشده بود محسنی اژه ای را برای 
پست مهم »معاونت ویژه« انتخاب کند سرانجام دامادش حسام الدین آشنا را به این سمت 

برگزید که شاگرد درس خارج خامنه ای و مورد اعتماد وی بود. 
گفته می شود حسام الدین آشنا در سال ۱۳۷۴از طریق محسنی اژه ای وارد وزارت اطالعات 
شد. این وزارتخانه در دهه ی هفتاد به منظور جاانداخنت خامنه ای به عنوان مرجع تقلید، 



77
چهره های اطالعاتی و امنیتی

سعی در کنرتل مدارس علمی���ه و مراجع تقلید داشت. و به منظور پیش برد این سیاسِت 
معاونتی را تحت عن���وان اداره ی امور مراجع و روحانیون دایر نمود. آشنا در این بخش 
مشغول به کار شد تا این که به دنبال قتل فخرالسادات برقعی مدیر کل اداره ی اطالعات 

عزل، و مدتی نیز سرپرست اداره ی کل اطالعات قم شد.
محمدرض���ا گلپور، در نامه ای که در خرداد ۱۳۸۴درباره ی قتل های زنجریه ای به خاتمی 
نوشت، توضیح داد که دُری نجف آبادی، همراه با حسام الدین آشنا و مهرداد عالیخانی و 
سعید امامی در منزل دُری جلسه داشتند و در باره ی قتل موالنا عبدالحمید صحبت کردند. 
در دوران تص���دی وی بر وزارت اطالعات و مدیرکلی دامادش در قم، در آبان ماه ۱۳۷۶ 
نریوهای این وزارت خانه به همراه دیگر نریوهای امنیتی رژیم قصد جان آیت الله منتظری 
را داشتند. آیت الله منتظری در صفحه ی ۴۱۲خاطرات خود در مورد خریه سری او می گوید: 
جلسه ای برای توجیه ائمه جمعه مراکز استان ها گرفته بودند. در آن جلسه، آقای ُدری 
به عنوان وزیر اطالعات، گزارشی از چگونگی قضایا و برخورد با این جانب و این که 
فع���اًل محصور گشته و فقط خانواده اش مجاز به رفت و آمد هستند، به آقایان ارایه 
می دهد که آقای جنتی در آن جمع می گوید این که فایده ندارد، بایستی آخر شب او 
را از منزل و از رختخوابش بریون می آوردید و می بردید جایی که حتی من هم اطالع 

نداشته باشم که او کجاست...
پ���س از برمال شدن نقش ُدری نجف آبادی در قتل ه���ای زنجریه ای پاییز ۷۷وی توسط 
خاتمی از کار برکنار ش���د. وی در زمان وقوع قتل ها، در هیأت دولت سوگند یاد  کرد که 
قتل ها کار نریوهای اطالعاتی نیست، و در پی تأکید دستگریشدگان بر اخذ دستور قتل ها 

از وی، او با قید قسم از خود »رفع اتهام« کرد و مورد پیگرد حقوقی قرار نگرفت.
با تصمیماتی که در رأس نظام و با توافق جناح ها اتخاذ شد، موضوع قتل ها که به صدها 
قت���ل و ترور بالغ می شد به چهار قتل فروهرها، پوین���ده و مختاری محدود شد و سطح 
دستگریی ها به سعید امامی و  کسانی محدود شد که خود از سران نظام و محافل قدرت 
دستور می گرفتند. همان محافل پشت پرده هنگامی که سعید امامی در بازجویی ها لب به 

سخن گشود، او را به قتل رساندند. 

تالش ُدری نجف آبادی و رفقایش 
برای ربط قتل های زنجریه ای به دشمنان نظام

پی���ش از آن که وزارت اطالعات در تاریخ پانزده دی ماه ۱۳۷۷مجبور شود در اطالعیه ی 
خود محافل خودسر درون این وزارت خانه را عامل قتل ها معرفی کند، ُدری نجف آبادی 
مانند دیگر عامالن و آمران قتل های زنجریه ای می کوشیدند این قتل ها را به دشمنان نظام 
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ربط دهند. 
آن ها می کوشیدند ابرقدرت های خارجی و به خصوص اسرائیل را عامل این قتل ها معرفی 
کنند به ویژه که خامنه ای در اولن واکنش در نماز جمعه ی تهران، خریه سرانه قتل ها را به 
دشمنان خارجی منسوب کرد. حتی وقتی مجبور به پذیرش مسئولیت این قتل ها شدند نیز 
او دست از وقاحت و بی شرمی خود برنداشت و هم چنان عوامل سرویس های جاسوسی 
غربی و اسرائیل را محرک قاتالن معرفی کرد و روی »نفوذ« دست می گذاشت تا به این 

ترتیب فضای داخلی را هرچه تنگ تر و زمینه برای سرکوبی بیش تر را فراهم کند. 
هشت آذر ۱۳۷۷، روزنامه ی رسالت  ارگان جناح بازار رژیم، خرب از دستگریی چند نفر 
در ارتباط با قتل فروهرها داد و آن ها را از نزدیکان و افرادی که به خانه ی وی رفت وآمد 

داشته اند، معرفی کرد. 
جمعیت مؤتلفه ی اسالمی ک���ه نقش مهم و تعین کننده ای در کشتارهای دهه ی شصت 
داشت در روزنام���ه ی آریا در تاریخ دهم آذر ۱۳۷۷احتمال داد  که قتل ها نتیجه ی نوعی 
تصفیه ه���ای درون گروهی باشد. در همان تاریخ، حس���ن شریعتمداری یکی از  کسانی 
که شخص���اً در قتل های زنجریه ای دست داشت، در سرمقاله ی روزنامه ی کیهان نوشت 
ک���ه عامالن این جنایت در میان دوست���ان و آشنایان فروهر هستند؛ افرادی که وابسته به 
جریان ه���ای مخالف نظام، عناصر ضدانقالب، خربنگاران رادیوها و رسانه های بیگانه 
بوده ان���د و رابطه ی قاتل یا قاتالن با سرویس های جاسوسی آمریکا و دنباله های داخلی 

آن ها کشف خواهد شد. 
مسعود ده نمکی از رهربان انصار حزب الله و فیلم ساز بعدی رژیم، در روزنامه ی ایران در 
تاری���خ بیست و س���وم آذر ۱۳۷۷، به نریوهای امنیتی و اطالعاتی توصیه کرد که عامالن 
قتل ها را از میان دگراندیشان پیدا کنند. جمعیت ایثارگران انقالب اس���المی که از جمله 
حامیان احمدی نژاد در هشت سال ریاست جمهوری وی به شمار می رفتند، در بیست و 
ششم آذر همان سال با صدور بیانیه ای باند مهدی هاشمی را که هم چنان مانند »منافقن« 
ُبز بال گردان هستند، یکی از متهمان احتمایل قتل ها دانست، و سه هفته بعد در هفده دی 
۱۳۷۷، روزنامه ی کیهان خربی در مورد ارتباط یکی از دستگریشدگان در رابطه با قتل های 
زنجریه ای با باند مهدی هاشمی را منتشر  کرد. روزنامه ی جمهوری اسالمی در بیست و 
س���وم آذر خرب داد  که دستگاه های امنیتی ایران فهمیده اند  که قتل ها توسط دستگاه های 
جاسوسی خارجی و با هدف خدشه دار کردن چهره ی نظام جمهوری اسالمی ایران انجام 
شده است.  محمدرضا باهرن، عضو هیأت رییسه ی مجلس پنجم و از رهربان جناح راست 
رژیم اعالم کرد که عامالن قتل ها یا به گروه مهدی هاشمی و جریانات قم ارتباط دارند یا 
به  مجاهدین و یا تحت تأثری سرویس های اطالعاتی خارجی بوده اند. روزنامه ی قدس 
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وابسته به آستان قدس رضوی و روزنامه ی جمهوری اسالمی نیز سازمان مجاهدین خلق 
را متهم اصلی پرونده معرفی کردند. حبیب الله عسگراوالدی استاد اخالق جناح راست 
در تحلیل���ی متفاوت، مسئولیت قتل های زنجریه ای را متوجه ی کُردهای طرفدار ترکیه و 

مخالفان عبدالله اوجان دانست. 
بیست و چهار آذر ۱۳۷۷، روزنامه ی کیهان به نقل از خامنه ای نوشت که دخالت مستقیم 
ی���ا غریمستقیم دشم���ن در این حوادث آشک���ار خواهد شد؛ و از این ک���ه عده ای نظام 

جمهوری اسالمی را در این قتل ها شریک می دانند انتقاد  کرد.
اول دی ۱۳۷۷، روزنامه ی جمهوری اسالمی قتل ها را با سازمان دهی سازمان  سیا دانست 
که هدف آن احیای کانون نویسندگان می باشد، تا بتوانند با گرفنت مجوِز فعالیت مجدد، از 

این کانون به عنوان اهرم بزرگ فرهنگی غرب در این کشور استفاده کنند. 
ششم دی نیز همن روزنامه نوشت که این قتل ها توطئه ای است که نریوهای امنیتی نظام، 
در مع���رض حمله قرار گریند و به سهل انگاری، سوءمدیریت، ناتوانی و بی کفایتی متهم 

شوند، تا ساختار امنیتی کشور از حالت فعال خارج شده و در موضع انفعایل قرار گرید.
دوم دی  ۱۳۷۷، روزنامه ی رسالت با انتشار یادداشتی از محمدکاظم انبارلویی قتل های 
زنجریه ای را کار عامالن سازمان سیا و پنتاگون دانست که در پوشش گروه های توریستی 

به تهران رفت وآمد دارند.
بیس���ت و یکم دی همان س���ال، روح الله حسینیان که می دانس���ت عنقریب اطالعیه ی 
وزارت اطالع���ات مبنی بر پذیرش مسئولیت قتل ها منتشر خواهد شد، عامالن قتل ها را 
از طرف���داران جناح اصالح طلب و هواداران خاتمی معرفی کرد که البته در مورد سوابق 

مصطفی کاظمی یکی از عوامل قتل ها، حق با او بود. 
پس از برمال شدن بخشی از حقایق نیز هیچ یک از روزنامه ها و شخصیت های فوق که به 
بیت رهربی و خامنه ای نزدیک هستند، هم چون خود وی از رو نرفتند و هم چنان به سرهم 

کردن اراجیف خود ادامه دادند. 

قتل های زنجریه ای سیاست رسمی نظام اسالمی 
هرچند پافشاری خاتمی منجر به صدور اطالعیه ی بی سابقه وزارت اطالعات و پذیرش 
مسئولیت قتل ها شد اما از همان ابتدا معلوم بود که اراده  ای برای کشف حقیقت نیست. 

در اطالعیه ی مزبور آمده بود: 
وقوع قتل های نفرت انگیز اخری در تهران، نشان از فتنه ای دامن گری و تهدیدی برای 
امنیت ملی داشته است. وزارت اطالعات بنابه وظیفه ی قانونی و به دنبال دستورات 
صریح رهربی و ریاست جمهوری، کشف و ریشه کنی این پدیده   ی شوم را در اولویت 
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کاری خود قرار داد و با همکاری کمیته ی  ویژه تحقیق رییس جمهوری، موفق گردید 
شبکه ی مزبور را شناسایی، دستگری و تحت تعقیب و پیگرد قانونی قرار دهد و با 
کم���ال تأسف، معدودی از همکاران مسئولیت ناشناس، کج اندیش و خودسر این 
وزارت که بی شک آلت دست عوامل پنهان قرار گرفته و در جهت مطامع بیگانگان 
دست ب���ه این اعمال جنایتکارانه زده اند، در میان آن ه���ا وجود دارند. این اعمال 
جنایتکارانه نه تنها خیانت به سربازان گمنام امام زمان -عج- محسوب می شود، 
بلکه لطمه ی بزرگی به اعتبار نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران وارد آورده است. 
وزارت اطالع���ات ضمن محکوم کردن ه���ر جنایت علیه انسان ها و هرگونه تهدید 
امنیت شهرون���دان و درک عمیق از ابعاد فراملی این فاجعه، عزم قاطع خود را در 
ریشه کنی عوامل و محرکان خشونت سیاسی و تضمن امنیت اعالم داشته و به امت 
شریف ایران اطمینان می دهد همان گونه که در فراز و نشیب های انقالب اسالمی، 
حافظ امنیت و استقالل کش���ور و حقوق شهروندان بوده  است، این بار نیز با تمام 
توان و امکانات خود بقایای باندهای منحرف و قانون ستیز را مورد هجوم قرار داده 
و سایر سرنخ های داخلی و خارجی این پرونده ی پیچیده را برای دستیابی به دیگر 

عوامل این فتنه دنبال خواهد کرد. 
خاتمی و کمیته ی ویژه ی تحقیق او به خوبی می دانستند که عوامل قتل  ها »خودسر« • 

نبودند و قتل ها با هدایت و آمریت باالترین مسئوالن قضایی و امنیتی رژیم صورت 
گرفته است. 

پیش کشیدن پ���ای »عوامل پنهان« و »آلت دست«  ب���ودن عامالن قتل ها تداوم • 
فریبکاری خامنه ای بود. 

تأکید روی یافنت سر نخ های داخلی و خارجی پرونده، نشان دهنده ی سمت و سوی • 
کمیته ی تحقیق و تالش آن ها برای کتمان حقایق بود. 

برخالف اطالعی���ه ی وزارت اطالع���ات و کمیته ی تحقیق خاتم���ی، اقاریر متهمان به 
خوبی  نشان م���ی داد که ربایش و قتل مخالفان حداقل از سال ۱۳۷۰بخشی از مأموریت 

وزارت اطالعات بوده است. 
هفتم خردادماه ۱۳۷۹، مصطفی نوروزی معروف به محسنی، در صفحه ی ۱۲۳۱پرونده ی 

قتل های زنجریه ای می گوید:
ابتدا باید عرض کنم کار حذف فیزیکی و دیگر  کارهایی از این قبیل، کار دستگریی 
و انتقال متهم، آموزش دفاعی و جسمانی و مراقبت ثابت و غریه از سال ۷۰در پرینت 
کاری که از طرف وزارت -اطالعات- برای ما مشخص شده بود و این کارها جزء 
وظایف قسمت ما بود... و کاًل این نوع کارها در وزارت -اطالعات- زیاد انجام 
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می شد چه در خارج و چه در داخل و تنها این مورد بود که به این صورت در آمد...
پانزده���م آذرماه سال ۱۳۷۹علی احمدی معروف به ناظری، در صفحه ی ۱۲۹۹پرونده ی 

قتل های حکومتی می گوید:
...سال ها این گونه اقدامات، انجام شده و سیستم های امنیتی و اطالعاتی این گونه 
شگردها را دارند... حقری با هماهنگی و دستور آقای موسوی کار را انجام داده ام و 
این عرف وشکل قانونی داشته است و در وزارت-اطالعات- عرف بوده است و 

هیچ مانعی در عمل ایجاد نمی کرد.
پانزدهم تریماه همان سال، اصغر اسکندری معروف به سیاحی در صفحه ی ۱۳۰۵پرونده ی 

قتل های حکومتی می نویسد: 
...نکته ی دیگر آن که این نمونه اقدامات روال کار تشکیالت وزارت-اطالعات- 
بوده و در نتیجه اقدامات مذکور، بار اول این جانب نیز نبوده است ما از چندین سال 
قبل از حذف های موسوم به قتل های زنجریه ای با آن مأنوس بوده ایم تا حدی که در 
پیش بینی برنامه های ساالنه شاخص ترین فعالیت ها، حذف و ربایش در نظر گرفته 

می شد و این امر هنوز به صورت مکتوب در اسناد تشکیالت باقی است.
ششم اردیبهشت همان سال، رسول کاتوزیان معروف به رسویل، در صفحه ی ۱۲۴۳پرونده ی 

قتل های حکومتی اظهار می دارد: 
...ب���ا توجه به سابقه ی این گونه کارها در وزارت می بینیم که هیچ گاه در طول عمر 
وزارت-اطالعات- که هر سال در پیش بینی ساالنه ی برنامه  ی کاری موضوعات که 
به تائید وزیر وقت می رسید هر کدام یک یا چند حذف فیزیکی را در برنامه پیش بینی 
نموده و به کابینه ی وزیر می رسیده و در طول سال حذف ها انجام می گرفته که اکثرًا 

مورد تشویق و تمجید قرار می گرفتند.
بیستم تریماه سال مزبور، مرتضی خازن���ی معروف به حقانی، در صفحه ی ۱۲۶۳پرونده 

قتل های حکومتی می گوید:
...امور حذفی نیز حسب سابقه ی تاریخی در -اداره ی- امنیت با آقای موسوی-

مصطف���ی کاظمی- بود که اتفاقاً برای دو مورد مخت���اری و پوینده، موسوی طی 
مذاکرات دو یا سه دقیقه ای مطرح نمود که کار شروع شده و هیچ مشکلی نیست... 
صفحه ی ۱۲۶۴پرونده ی قتل های حکومتی ...طبق روال و دستوری که از قبل وجود 
داش���ته و مأموریتی که آقای ناظری-علی احمدی- داشته و در راستای کار اداری 

حذف نامربدگان صورت گرفته.
علی صفایی در بازجویی چهارم خردادماه سال ۷۹در صفحه ی ۱۲۸۲پرونده ی قتل های 

حکومتی می گوید: 
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الزم ب���ه توضیح که این جانب در ابتدا حدوداً چند ماه در حفاظت فیزیکی بودم و 
بعد به به پشتیبانی معاونت امنیت رفتم که حدوداً سال ۶۵ یا۶۶ بود که از آن جا به 
عملی���ات وزارت-اطالعات-آمدم که به عنوان نفر تیم مشغول به کار شدم که کار 
عملی���ات دستگریی و ربایش و حذف فیزیکی تیم های منافقن و خانه ی تیم های 

منافق و ضدانقالب و مخالف نظام کارشناس عملیات شدم.

اعرتاف متهمنی در مورد نقش ُدری نجف آبادی در قتل ها 
کلیه ی مسئوالن دستگری شده به نقش ُدری نجف آبادی در قتل ها اشاره می کنند. با این 

حال او به عنوان مطلع هم به دادگاه فرمایشی احضار نشد. 
در اسناد بازجویی سعید امامی آمده است:

وقتی حکم اعدام فروهرها به ما ابالغ شد پرسیدیم که تکلیف احکاِم معطل مانده ی 
اعضای کانون نویسندگان چه می شود که حاج آقا دری نیز گفتند هرچه سریع تر اقدام 
شود به���رت است. و این بار نیز مثل ماقبل انجام شد با فرق این که به جای ابالغ از 
سوی فالحیان امور از طریق حاج آقا دری نجف آبادی هماهنگ می شد. فالحیان 
با وجود آن که خود حاکم شرع بود، اما معمواًل و در موارد حساس، احکام حذف 
محاربان را شخصاً صادر نمی کرد. او این احکام را از آیت الله خوشوقت، آیت الله 
مصباح، آیت الله خزعلی، آیت الله جنتی و گاهی نیز از محسنی اژه ای دریافت می کرد 
و به دست ما می داد. ما فقط به آقایان اخبار و اطالعات می رساندیم و بعد هم منتظر 

دستور می ماندیم.
 مصطفی کاظمی-موسوی-در بازپرسی در مورد چگونگی »حذف مقتولن« و نقش 

دری نجف آبادی« می گوید: 
ج: در اواخر تابستان۱۳۷۷این جانب در کنار زمن فوتبال نشسته بودم که آقای ُدری 
قدم زنان آمدند و دستم را گرفتند و در مورد انجام عملیات... عناصر فرهنگی صحبت 
نمودند و اظه���ار داشتند با صادق مهدوی-مهرداد عالیخانی- هم صحبت کنم. 
حدود بیستم مهرم���اه با صادق صحبت کردم و سپس تقاضای وقت کردم، در روز 
نوزدهم آبان ۷۷ایشان گفتند صادق هم باید باشد و خربتان می کنم. -ساعت-هشت 
و بیست و یک دقیقه ی عصر تماس گرفتند و ساعت نه و نیم، تاریخ بیست و دوی 
آبان را قرار گذاشتند و از شرایط و وضعیت گروه ها و افراد اظهار نارضایتی نمودند؛ 
و در جلس���ه ی فوق در خصوص حذف افراد، تصمیم گریی شد که ایشان عالوه بر 
نفراتی که با اسم مشخص شدند و در خصوص افراد الئیک گفتند حذف نمایید. 
در نهم آبان ۱۳۷۷بر اساس این که من به صادق گفتم خسرو سیف به جای فروهر 



83
چهره های اطالعاتی و امنیتی

آمده نظر داد که او هم حذف شود، که گفتم با آقای دّری صحبت نماییم و همان روز 
به ساختمان امام رفتند و ساعت شش بعداز ظهر درّی مجوز و حکم جهت خسرو 
سیف ندادند ویل در رابطه با حذف عناصر از کانون-نویسندگان- تأکید نمودند و 
در آن جلسه ابتدا این جانب گزارش حذف فروهر و همسرش را به ایشان دادم و بر 
اساس نظر و تأکید دّری به صادق گفتم دّری روی کانونی ها تأکید داشتند که صادق 
نیز دو نفر از آن ها را از بن پانزده نفر تائید شده از سوی ُدری در جریان حذف قرار 

دادند. 
اعرتافات مصطف���ی کاظمی-موسوی-قائم مقام امنی���ت در وزارت اطالعات و مدیر 
ک���ل طرح و بررسی در پنج���م فروردین ۷۹، در صفحات ۱۰۱۰ ت���ا ۱۰۵۶ پرونده، از قول 

حجت االسالم ُدری نجف آبادی در صبح جمعه بیست و دوم آبان ۱۳۷۷.
این فروهر و زنش کی می گوید دو نفر بیش تر نیستند، این ها هر روز جلسه می گذارند 
و هر روز دانشجویان را پهلوی ایشان می برن���د، برای شان حرف می زنند، آن ها را 
تحریک می کنند، هر روز مصاحبه با رادیو اسرائیل، با رادیو آمریکا و رادیو بی بی سی 
می کنند، هر روز اطالعیه می دهند، بیانیه می دهند، هر چه می خواهند می گویند، چرا 
یک کاری سر این ها نمی آورید؟ یک کاری بکنید... چرا فروهر را نمی زنید؟ بزنید 

او را.
...پریامون فعالیت های کانون نویسندگان آقای دّری گفتند مگر این ها چند نفر هستند؟ 
آقا صادق، مهرداد عالیخانی-مسئول اداره ی چپ نو- گفتند همه شان حدود پنجاه 
نفر ویل افراد اصلی ایشان پانزده نفر هستند که مرتب جلسه می گذارند. آقای دّری 
گفتن���د همه ی آن ها را جمع کنید یک جا و آن ها را بزنید با یک رگبار، یک بمب 
زیرشان بگذارید، تو سرشان بزنید، یک نارنجک داخل شان بیندازید ویل مطمئن 

شوید همه ی آن ها کشته شده اند.
ش���رح چگونگی تصمیم گریی و انجام قتل های پاییز ۱۳۷۷و نقش ُدری نجف آبادی در 

آن ها به صورت مشروح در اعرتافات موسوی آمده است.۱
شریین عبادی در مصاحبه با روزنامه ی زود دویچه  سایتونگ می گوید: 

 به طور اتفاقی، من با همکاران وکیلم در حال بررسی موضوع قتل نریوهای اپوزیسیون
 در ای���ران بودیم که ناگهان اسم خودم را در لیس���ت ترورهای آینده مشاهده کردم.

 مسئول���ن دقت نکرده بودند  که اسم من را از لیست موجود در پرونده پاک کنند. 
لیست به امضای وزیر اطالعات وقت آقای قربانعلی ُدری نجف آبادی مزین است. 
پس از انتشار لیست مذکور و آغاز اعرتاضات زیاد، ایشان چاره ای جز استعفا نداشت.

1-http://freedomvatan.blogspot.se/2009/01/05011377-1010-1056-1377-marze-por-gohar.html 
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عبدالله نوری که خود در دوران وقوع چهار قتل در پاییز ۱۳۷۷وزیر کشور بود، در جلسه ی 
دادگ���اه پریامون قتل های زنجریه ای نیز به طور غریمنتظره از دست داشنت وزیر اطالعات 
-ُدری نجف آب���ادی- در قتل ها و صدور فتوا مرتد بودن مقتوالن سخن گفت و تالش 
دستگاه قضایی برای محدود کردن قتل ها به سعید امامی و سایر کارکنان وزارت اطالعات 
و عدم پیگریی »آمران« قتل ها و محدود کردن مقتولن به همان چهار نفر و عدم پیگریی 
قتل ه���ای سال های گذشته را تقبیح کرد. نوری در فرودین ۶۸ همراه با ُدری نجف آبادی 
سعی در فریفنت آیت الله منتظری و گرفنت توبه نامه از وی داشتند. سخنان وی بارها توسط 

رییس دادگاه قطع شد. نوری در دادگاه گفت: 
آن چه روزنامه ی خرداد در خصوص پرونده ی قتل ها مطرح کرده پاسخگویی وزیر 
اطالعات وق���ت است که هم قدرت داشته و هم ظاهراً فتوا صادر کرده، از نظر ما 
وزی���ر اطالعات وقت باید به خاطر قتل ها پاسخگ���و باشد. چون امنیت ملی را به 
خط���ر انداخته است... آیا تالش نشد که پرونده ی قتل ها در حد چند پرسنل عادی 
اطالع���ات باقی بماند؟ آیا طرح اولی���ه آن نبود که نقش عامالن بر مال نشود؟ آیا 
هم���ه ی کوشش های فعلی صرف این نمی شود که مسئله از سعید امامی فراتر نرود 
و مسئله قتل ها به همان چهار مقت���ول محدود بماند؟... وقتی در سال های گذشته 
بسیاری قتل های مشکوک مسکوت گذاشته شد... وقتی برخی دانشمندان شیعه و 
سنی به دالیل نامعلوم از بن رفتند چطور در برابر همه ی این فجایع کسی اعرتاض 
و پیگریی نکرد؟... اما حال که محفل مطبوعات رسوایی محفل نشینان را به صدا 

درآورده اند برخی درصدد پاک کردن صورت مسئله هستند.۱
اکرب  گنجی در مورد نوع نگاه ُدری نجف آبادی می گوید: 

من در روز اول آبان ماه سال گذشته-۱۳۷۷- یعنی  در شب انتخابات مجلس خربگان 
در منزل آقای ُدری نجف آبادی وزیر وقت اطالعات با ایشان دیدار داشتم. در  این 
دی���دار موارد زیادی مطرح شد که به عنوان مث���ال آقای ُدری خطاب به من گفت: 
ت���و کاریکاتوری در راه نو  چاپ ک���رده ای با این مضمون که در حایل که سربازهای 
ارت���ش راه می روند یک سگ به درختی ادرار می کند.  این اهانت به ما محسوب 
 می گردد. البته من از چنن کاریکاتوری ابراز بی اطالعی کردم، اما شخصی که در این
 جلسه حضور داشت تأکید کرد کاریکاتور مورد نظر در ماهنامه ی ایران فردا به چاپ

رسیده و مربوط به کودتای  سال ۱۹۷۳ کشور شیلی است. آقای ُدری نجف آبادی در 
حایل که ذهنش به مطبوعات معطوف بود، نریوهایش در  وزارت اطالعات طراحی 

جنایت می کردند و یک ماه بعد شش تن از نویسندگان را به قتل رساندند! 

۱-روزنامه ی همشهری، ۱۱ آبان ۱۳۷۸
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پرون���ده ی قتل های زنجریه ای پس از توقیف مطبوعات در بهار ۷۹و بازداشت و زندانی 
ک���ردن روزنامه نگاران پیگری موضوع و در حایل ک���ه خانواده ی مقتوالن در اعرتاض به 
نحوه ی رسیدگی در جلسات دادگاه متهمان قتل های زنجریه ای حضور نیافتند، با محکوم 
کردن عوامل وزارت اطالعات به چند سال زندان بسته شد. متهمان مدتی بعد، پس از آن 

که آب ها از آسیاب افتاد، از زندان آزاد شدند. 

ریاست دیوان عدالت اداری 
از آن جای���ی که خامنه ای و نظام نکبتی ک���ه او هدایت آن را به عهده دارد نمی خواستند 
مسئولیتی در قتل های زنج���ریه ای بپذیرند بالفاصله پس از برکناری ُدری نجف آبادی از 
وزارت اطالع���ات او را به ریاست »دیوان عدالت اداری« انتخاب کردند تا او در پست 

جدید به تمسخر قضا و دادرسی برپدازد. 
طرفه آن که وظیفه ی این »دیوان« رسیدگی به شکایات مردمی نسبت به مأموران و ادارات 
و آئن نامه ه���ای دولتی، در صورتی که تصمیمات، اقدامات یا مقررات با قانون یا شرع 

مخالفت داشته باشند و هم چنن مبارزه با کلیه ی مظاهر فساد و تباهی است.
جواد عباسی کنگوری معروف به جواد آزاده و ... علی اکرب باوند معروف به مجتبی بابایی، 
یا امریی، احمد شیخ ها معروف به احمد نیاکان، یا تفتازانی، مصطفی منتظری معروف به 
فرقانی، یا شربیانی، و مهدی قوامی هرن معروف به قوام، از جمله بازجویان و شکنجه گرانی 
بودند که مأمور رسیدگی به پرونده ی قتل های زنجریه ای شدند. آن ها کوشیدند به منظور 
انحراف پرونده، از طریق اعمال شکنجه های هولناک دستگری شدگان را مجبور به اعرتاف 
کنند که جد و آبادشان بهایی و یهودی بوده و خود آن ها با هدایت موساد و سرویس های 

جاسوسی غربی مبادرت به انجام قتل  دگراندیشان کرده اند. 
هم چنن آن ها در حمایت از ُدری نجف آبادی و بی اطالع نشان دادن او از قتل ها از هیچ  
کوششی فروگذار نکردند تا جایی که چنان چه متهمان حرفی از وی به میان می آوردند 
با »تعزیر« روبرو می شدند. پس از برمالشدن فیلم بازجویی ها، جواد آزاده و همکارانش 

دستگری و بعد از مدت کوتاهی از زندان آزاد شدند. 
در جریان بازجویی از افراد یاد شده، وقتی از جواد آزاده پرسیده شد که به چه حقی این 
همه زندانیان خود را برای کسب اعرتاف دروغ  شکنجه کردید، پاسخ داد وقتی مقام معظم 
رهربی گفتند که قتل ها قطعاً کار عوامل بیگانه بوده،  برای ما تکلیف شرعی ایجاد شد آن 
قدر آن ها را بزنیم تا به عامل بیگانه بودن اعرتاف کنند، و مگر می توانستیم اعرتافی مغایر 

با تصریح رهرب از آنان بگرییم.
دیوان عدالت اداری که ریاست آن با ُدری نجف آبادی بود »خدمات« آن ها را دور از نظر 
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نداشت و در مقابل حکم اخراج جواد آزاده و همکارانش از وزارت اطالعات ایستادگی 
کرد. هرچند نهایتاً وی با خروج از وزارت اطالعات، به همکاری با دس���تگاه اطالعاتی 
م���وازی پرداخت که در بیت خامنه ای تشکیل شده بود. گفته می شد در جریان سرکوبی 
جنب���ش مردم بعد از انتخابات ۸۸وی تحت نظر احمد سالک، از نمایندگان رهربی در 
حفاظت اطالعات سپاه پاسداران، وظیف���ه ی شکنجه دستگریشدگان معرتض به نتایج 

انتخابات را به عهده داشت. 
اواخر تری ۱۳۷۹پس از آن که متهمان آزادشده ی قتل های زنجریه ای در جلسه ی غریعلنی 
مجل���س، در م���ورد دوره ی بازداشت خود سخن گفتند، در روز اول م���رداد، روزنامه ی 
انتخاب بخشی از مصاحبه ی مفصل خود با ُدری نجف آبادی را منتشر کرد. وی در قسمتی 
از سخنان خود مدعی شد: این خیلی مسخره است که بگویند من باید از این مسائل خرب 
می داشتم، مثاًل اگر یک مأمور جزء جایی تخلفی کرده، باید حتمًا باالترین مقام اداره از 
آن اطالع داشته باشد؟ از نظر وی آدم کشی معاون وزارت اطالعات، مانند تخلف مأمور 

جزء در یک اداره است.

دادستان کل کشور و اقدامات مهم او
ُدری نجف آبادی که دستش به خون بیگناهان آغشته بود، در سال ۱۳۸۳ ترفیع مقام گرفت 
و دادستان کل شد. خامنه ای در قبال خدماتی که او انجام داده بود دیوان عدالت اداری 

را شایسته ی او نمی دانست. 
دری نجف آبادی که فرمان قتل نویسندگان و روشنفکران کشور را داده بود، در اردیبهشت 
۱۳۸۷در نامه ای به پرویز داوودی معاون احمدی نژاد عروسک ها و کاالهایی مانند باربی، 
بتمن، اس���پایدرمن و هری پاتر و واردات کنرتل نشده ی س���ی دی، بازی های ویدیویی و 

فیلم های سینمایی را زنگ خطری برای تمامی مقامات کشور خواند.۱
در مهرماه ۱۳۸۷رییس قوه قضایی���ه در حکمی حجت االسالم  الله وردی  مقدسی  فرد،۲ 
معاون قضایی دیوان عدالت اداری را که نقش مهمی در سرکوب و کشتار داشت به سمت 

معاون دادستان کل کشور منصوب کرد. 
دُری نجف آبادی در بهمن ۱۳۸۷طی نام���ه ای خطاب به محسنی اژه ای وزیر اطالعات 
دولت احمدی  نژاد خواهان سرکوب هرچه بیش تر بهاییان شده و با اشاره به اصل بیستم 
قانون اساسی مبنی بر حقوق شهروندی همه ی افراد ملت و نیز اصل بیست و سوم قانون 

اساسی مبنی بر آزادی افراد برای داشنت هر عقیده ای اظهار داشت:

1-www.mehrnews.com/news/1039349
۲-وی در ده���ه ی ۶۰ به عنوان حاکم ش���رع در استان مازندران و گیالن فعالیت داشت و در کشتار ۶۷ 

حاکم شرع رشت و یکی از مسئوالن اصلی قتل عام زندانیان بود.
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داشنت یک عقیده و مرام، آزاد ویل اعالن و ابراز آن به منظور تحریف افکار دیگران، 
جریان سازی و یا تبلیغ و تظاهر به قصد اغواگری و تشویش اذهان دیگران و عناوین 

مشابه مجاز نخواهد بود. 
او هم چنن تأکید کرد:  

اشخاص حقیقی و حقوقی رسمیت داده شده در قانون اساسی و قوانن عادی، در 
فعالیت های موصوف آزادی عمل دارند اما مبادرت به هر گونه فعالیتی چه در قالب 
فردی، جمعی یا تشکیالتی، اگر امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور را در معرض 
مخاطره قرار دهد، بدیهی است که حاکمیت از اقتدار خود در جهت تامن مصالح 
عمومی و منافع ملی استفاده خواهد نمود و برخورد مقتضی را با خاطیان خواهد 

داشت.
وی سپ���س ب���ا جعل تاریخ در مورد دیانت بهایی و وجود مرک���ز آن در حیفا که پیش از 
تشکیل دولت یهود و در دوران حاکمیت عثمانی در آن جا مستقر شده و موقعیتی هم چون 

بیت المقدس قبله ی اول مسلمانان دارد، مدعی شد: 
مستندات، امارات و قرائن ب���ه دست آمده حاکی از آن است که تشکیالت مزبور 
با دشمن���ان خارجی ملت ایران در ارتباط مستقیم ب���وده، دارای پیوندهای دیرینه 
و مستحکم���ی با رژیم صهیونستی است و در ای���ران نیز به جمع آوری اطالعات و 

فعالیت های نفوذی و تخریب پایگاه های اعتقادی مردم مبادرت می نمایند. 
وی در پای���ان با تأکید بر دستورات پیش���ن دادستان وقت کل کشور و ریاست وقت قوه 
قضاییه در سال ۱۳۶۲، دال بر ممنوعیت هرگونه فعالیت تشکیالتی جریان مذکور اعالن 

داشت:
تشکی���الت فرقه ی ضاله ی بهاییت در تمامی رده ها غریقانونی و غریرسمی بوده و 
وابستگی آن ها به اسرائیل و ضدیت آن ها با اسالم و نظام اسالمی محرز و خطر آن ها 
برای امنیت ملی مدلل و مستند است و الزم است با هر نوع تشکیالت جایگزین نیز 

که در حکم بدل از اصل عمل نمایند، طبق مقررات برخورد شود.۱
بر اساس چنن دستور العمل هایی بود که مسئوالن بهاییت در ایران توسط وزارت اطالعات 
دستگری و به حبس های طویل المدت محکوم شدند و انواع و اقسام فشارها روی پریوان 

این دیانت افزایش یافت. 

ُدری نجف آبادی و سرکوب جنبش ۸۸
سلول های ُدری نجف آبادی را با جنایت ساخته  اند. او پست دادستانی کل انقالب را تا 

1-www.farsnews.com/newstext.php?nn=8711271271
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شهریور ۸۸در اختیار داشت تا فعالیت قضایی اش نیز با جنایت دیگری ختم شود. 
قتل و ترور جوانان معرتض، دستگریی گسرتده ی فعاالن سیاسی و ضرب و شتم مردم در 
خیابان های تهران جملگی در دورانی رخ داد  که ُدری نجف آبادی دادستانی کل کشور را 
در اختیار داشت. او در پنجم تریماه ۱۳۸۸با حکم احمد جنتی عضو کمیته ی ویژه ی بررسی 
شکایت نامزد های انتخابات ریاست جمهوری شد و سه روز بعد در هشتم تریماه ۱۳۸۸با 
حک���م هاشمی شاهرودی عضو کمیته ی سه نفره ی رسیدگ���ی به وقایع پس از انتخابات 

منصوب شد و به این ترتیب نقش کلیدی او در وقایع امنیتی و سرکوب نمایان شد. 
دستگریی های گسرتده پس از انتخابات ۸۸زیر نظر ُدری نجف آبادی دادستان کل کشور 
انجام شد. محمدرضا تابش نماینده ی مجلس در جریان پیگریی وضعیت بازداشت شدگان 
به نقل از ُدری نجف آبادی می گوید:  در جریان حوادث پس از انتخابات حدود دو هزار 
و پانصد متهم دستگری شدند که حدود دو هزار نفر تاکنون آزاد شده اند و کار رسیدگی به 
اتهامات افراد باقی مانده، بنا بر قویل که دادس���تان تهران داده، طی روزهای آینده انجام 
و پرونده با طی مراحل قانونی به محاکم قضایی ارجاع داده خواهد شد تا طبق موازین 

حقوقی از طریق قضات دادگسرتی مورد رسیدگی قرار گرید.۱
پخ���ش اعرتافات تعدادی از زندانیان سیاسی که ب���ا اعرتاض های گسرتده ای روبرو شد 
از دیگ���ر نقاط سیاه کارنامه ی ُدری نجف آبادی است. او نه تنها اقدام دادستانی در اخذ 

اعرتافات اجباری را غریقانونی نمی داند بلکه در مصاحبه  با خربنگاران می گوید: 
اعرتاف هایی که متهمان دستگریشده در زمینه ی رویدادهای پس از انتخابات، اخریًا 
در دادگ���اه بیان کردند، خالف رویه ی قانونی نب���ود و نکته ی مبهمی در آن دیده 

نمی شود.۲
در حایل که گزارش های متعددی درباره ی بدرفتاری با بازداشت شدگان و آزار روحی و 
جسمی آن ها منتشر شده بود، ُدری نجف آبادی کاربرد روش های غریمتعارف و غریقانونی 

برای گرفنت اعرتاف از آن ها را رد کرد. او گفت: 
ت���ا آن جا که ما در بازداشتگاه ها حضور داشتی���م نمی توانیم بگوییم که این اعرتافات بر 

خالف رویه ی متعارف و قانونی صورت گرفته است.۳
پس از انتشار فایل صوتی دیدار اعضای هیأت کشتار سال ۶۷با آیت الله منتظری او یکی 
از کسانی بود که به صحنه آمد و ضمن محکوم کردن اقدامات آیت الله منتظری به حمایت 

از اقدام خمینی مبنی بر برکناری ایشان پرداخت.۴

1-www.radiofarda.com/a/o2_iran_arrested_people/1771635.html
2-www.bbc.com/persian/iran/2009/08/090806_wmj-dorri-confessions.shtml

۱- پیشن.
4-www.entekhab.ir/fa/news/287345
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تالش برای تربئه ی خود و اژه ای 
دری نجف آبادی پس از انتشار نامه ی عذرخواهی سعید مرتضوی به منظور تربئه ی خودش 

و محسنی اژه ای و نظام جمهوری اسالمی رذیالنه به میدان آمد و مدعی شد: 
در سال ۸۸در قضیه ی زندان کهریزک صددرصد مخالف بعضی از اعمال و رفتار 
مسئوالن وقت بودم و در آن زمان به عنوان دادستان کل کشور دستور دادم که انتقال 
زندانی���ان صورت نگرید و حتی آقای اژه ای و دیگران نیز مخالفت خود را در این 
موضوع اعالم کردند ویل آن ها خودسرانه دست به این حرکت غلط زدند،حاال بعد 

از هفت سال اعالم می کنند که اشتباه کرده ایم.۱
این اظهارات در حایل بیان می شود که وی و اژه ای در زمان یاد شده از یک انتقاد ساده 
نیز دریغ کردند و اژه ای در یک اقدام معنی دار در همان ایام پس از برکناری مرتضوی، او 

را به معاونت خود برگزید. 
ُدری نجف آبادی به عنوان عضو کمیته ی بررسی شکایت نامزدان انتخابات ریاست جمهوری 

در مصاحبه ای با روزنامه ی جام جم اعالم کرد: 
ما صندوق ها را بازشماری کردیم، حتی مهلت رسیدگی به شکایات را تمدید کردیم. 
دیدیم تخلفی که نتایج انتخابات را تغیری داده باشد روی نداده ویل اغتشاشگران به 
اقدام���ات خود ادامه می دهند، اقداماتی که هم موجب خسارت بود و هم موجب 
طمع شد. آقایان حتی محدود به این اعرتاضات نماندند، بلکه ادعاها تبدیل شد به 
لشگرکشی خیابانی و شروع کردند به شب نامه نویسی، چرا؟ چون رسانه های بیگانه 

دامن زدند. برای آن که می خواستند به مصالح ملی ما آسیب بزنند.۲
او از جمله مقام های جمهوری اسالم���ی است که مورد تحریم های اتحادیه ی اروپا قرار 

گرفته اند. 

پرونده ی فساد فرزند 
محمد دُری نجف آبادی، پسر قربانعلی دری نجف آبادی، نامش در دادگاه شهرام جزایری 
عرب مطرح شد. در خاتمه ی این دادگاه محمد دُری نجف آبادی به همراه مهدی مقتدایی 
پسر آیت الله مقتدایی و احمد رستگاری پسر آیت الله رستگاری از علمای حوزه ی علمیه 
قم به دو و سه سال حبس به اتهام کارچاق کنی با استفاده از رانت پدر در دستگاه های 
مختلف دولتی، محکوم شدند که البته به خاطر نفوذ پدران شان اجرا نشد و مسری پرونده 
تغی���ری  کرد. شهرام جزایری در مورد دستگریی اش و ارتباط آن با فرزند ُدری نجف آبادی 

می گوید: 
1-www.khabaronline.ir/detail/582324
2-jamejamonline.ir/online/1325555574989749106
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منزل آقای ُدری بود که می خواستند پسر ایشان را دستگری کنند. من اولن بار ایشان 
را می دیدم، حدود ده دقیقه خدمت ایشان بودم و پس از آن هم مستقیم به فرودگاه 
رفتم و سفر داشتم. من را هم در حاشیه ی همان جریان بازداشت کردند و دو هفته هم 
سراغ من نیامدند. متهم ردیف اول، فرزند آقای دری، محمد دری نجف آبادی بود. 
احم���د رستگار و نادریان و مهدی مقتدایی بودند که یک شرکتی در جردن داشتند  
که با افراد آشنا می شدند و آن ها را پیش پدران شان می بردند و بدون اطالع آن ها، 
زدوبند اقتصادی می کردند و پول دریافت می کردند. پدر یکی از این افراد به من 
گفت که دس���ت این ها را بگری و این ها را تولیدکننده کن. من یک جلسه با این ها 
داشتم و در حاشیه همان جلسه، اطرافیان این ها را هم دستگری  کردند. دو هفته بعد، 
به من گفتند  که شما متهم ردیف اویل! من گفتم چطور، نه شکایتی علیه من واصل 

شده و نه اتفاقی افتاده و نه من مشکل بیمه و چیز دیگر داشتم.۱

نماینده ی ویل فقیه و امام جمعه استان مرکزی
ب���ا روی کار آمدن صادق الریجانی در ق���وه قضاییه، دری نجف آبادی کرسی دادستانی 
کل کشور را به محسنی اژه ای واگذار کرد که از پست وزارت اطالعات برکنار شده بود و 
بالفاصله با حکم خامنه ای، مسئولیت نمایندگی ویل فقیه و امامت جمعه استان مرکزی 
را برعه���ده گرفت و راهی اراک ش���د. وی ضمن حفظ کرسی اش در مجمع تشخیص 

مصلحت نظام به عضویت هیأت رییسه ی مجلس خربگان رهربی نیز درآمد.

1-http://awalnews.ir/fa/news/64987



علی یونسی 

در سال ۱۳۳۰ در روستای »گنبود کبود« از توابع فریوزآباد شهرستان نهاوند در خانواده ای 
مذهبی چشم به جهان گشود و از چهارده سالگی تحصیالت حوزوی خود را در نهاوند آغاز 
نمود و در سال ۱۳۴۵با عزیمت به قم در مدرسه حقانی، تحصیالت حوزوی خود را ادامه داد. 
حسن یونسی پسر وی وکیل دادگسرتی است و پس از جنبش ۸۸ مدتی را در زندان سرپی 

کرد. 
آشنایی یونسی با مسائل سیاسی برمی گشت به دستگریی و اعدام اعضای گروه ابوذر ۱ در 
نهاوند و قم. اما برخالف ادعاهایی که یونسی مطرح می کند شواهدی در دست نیست که 

او با این گروه در ارتباط فعال بوده است. 
وی م���دت کوتاهی به لبنان رفت و به محمد منتظ���ری پیوست و به همن دلیل مدعی 
»فعالیت چریکی« در دهه ی پنجاه خورشیدی است! یونسی در سال ۱۳۵۷ مدت کوتاهی 

در نهاوند بازداشت شد. 

۱- گروه ابوذر در آبان ماه ۱۳۵۱ توسط شش نفر از جوانان مذهبی نهاوند به نام های عبدالله خدارحمی، 
روح الله سیف، ماشاءالله سیف، ویل الله سیف، حجت الله عبدیل و بهمن منشط با هدف مبارزه برای 
ریش���ه کن کردن فساد، شناساندن اسالم راستن و ایجاد جامعه ی اسالمی شکل گرفت. اقدامات این 
گروه مبنی بر آتش زدن سینما تاج و خانه ی زنان نهاوند در کنار به آتش کشیدن خودروهای دولتی و 
کشنت یکی از نزول خواران نهاوند و قتل پاسبان کالنرتی در نهاوند و قم نشانگر سمت و سوی تالش 

آن هاست. اعضای این گروه در تریماه ۱۳۵۲دستگری و در سی بهمن همان سال اعدام شدند. 
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یونسی پس از پریوزی انقالب در دروس خارج فقه محمدی گیالنی که ریاست دادگاه  های 
انقالب اسالم���ی مرکز را نیز به عهده داشت حضور یاف���ت. وی هم چنن با استفاده از 
به هم ریخنت سیستم آموزش عایل کشور در سال ۱۳۶۰ از دانشکده ی علوم قضایی و تربیتی 
فارغ التحصیل شد و در سال ۱۳۷۶بدون حضور در دانشگاه، دوره ی کارشناسی ارشد را 

در رشته علوم سیاسی با گرایش امنیت ملی به پایان رساند. 

چگونگی راه یابی به دستگاه قضایی
با پریوزی انقالب، یونسی به حکم آیت الله علی مشکینی جزو هیأت هفت نفره واگذاری 
زم���ن در قم شد و پس از آن بنا به خواست علی قدوسی از طلبه های مدرسه ی حقانی 
برای قبضه ی دستگاه قضایی و واژگون سازی اصول و آین دادرسی مدرن به قوه قضاییه 

پیوست. 
او در سال ۶۰ توسط بهشتی به ریاست یکی از شعب دادگاه انقالب تهران منصوب شد و 
قضاوت را در تمامی دادگاه ها اعم از موادمخدر، دادگاه انقالب، مفاسد و... تجربه کرد. 

یونسی در س���ال ۱۳۶۲به ریاست شعبه دوم دادگاه انقالب ارتش رسید و سپس از سوی 
شورای عایل قضایی حاکم شرع دادگاه های انقالب ارتش شد و در بنیان گذاری سازمان 
قضایی نریوهای مسلح نقش فعایل به عهده گرفت و مدت ها معاونت این سازمان را به 

عهده داشت. 
وی در سال ۱۳۶۷با حفظ سمت، نماینده ی جانشن فرمانده کل قوا در حفاظت اطالعات 
ارتش بود و در سال ۱۳۶۹از سوی خامنه ای حاکم شرع ویژه ی امور قضایی خانواده های 

شاهد سراسر کشور شد. 
در سال ۱۳۶۸ پس از مرگ خمینی و تصدی پست دادستانی کل کشور توسط ری شهری، 
با توجه به شناختی که از یونسی داشت وی را به سمت دادستانی عمومی تهران منصوب 
کرد. در این دوران غالمحسن الهام وزیر دادگسرتی دولت احمدی نژاد، عالوه بر آن که 
ریاست دفرت او را به عهده داشت مشاور سیاسی وی نیز بود. این دو در سازمان قضایی 

نریوهای مسلح با هم آشنا شده بودند. 
یونسی در انتخابات چهارمن دوره ی مجلس شورای اسالمی که به حذف گسرتده نریوهای 

»خط امام«  منجر شد مسئول هیأت نظارت شورای نگهبان بود. 

ریاست سازمان قضایی نریوهای مسلح و وزارت اطالعات
یونسی پس از دادستانی تهران به ریاست سازمان قضایی نریوهای مسلح رسید تا این که 
در سال ۱۳۷۷از سوی خاتمی به همراه علی ربیعی و سرمدی عضو کمیته ی رسیدگی به 
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قتل های زنج���ریه ای شد و نقش مهمی در محدود کردن پرونده ی قتل های زنجریه ای به 
چهار قتل پاییز ۱۳۷۷داشت. 

پس از برکناری دُری نجف آبادی، یونسی شش س���ال عهده دار وزارت اطالعات دولت 
خاتمی شد و با پایان دولت خاتمی به مدت دو سال به عنوان مشاور امنیتی رییس قوه 

قضاییه ی وقت، سید محمود هاشمی شاهرودی مشغول به فعالیت شد. 
در دوران وزارت یونسی، حجت االسالم احمد شفیعی یکی از چهره های قدیمی اطالعاتی 
ب���ود که بار اصلی وزارت را به دوش می کشی���د. وی پیش تر رییس شعبه ی ۲دادستانی 
نظامی بود که بعدها جای محّمد نیازی را به عنوان دادستان نظامی تهران گرفت و سپس 
به عنوان رییس سازمان قضایی نریوهای مسلح خوزستان منصوب شد. وی هم چنن در 
سال ۱۳۸۹دادستان انتظامی قضات شد و در حال حاضر مشاور رییس قوه قضاییه است. 

علی یونسی، در باره ی چگونگی انتخاب شدن خود به عنوان وزیر اطالعات می گوید:  
دوستان آقای خاتمی مثل کروبی و موسوی خویینی ها  به ایشان پیشنهاد  کرده بودند که 
من را معرفی کند. آقای خاتمی به حساب این که من یکی از طالب مدرسه ی حقانی 
هستم و طالب مدرسه ی حقانی هم به تندروی معروف هستند بنده را معرفی نکرد؛ 
اما بعد از مشکلی که برای وزیر اطالعات پیش آمد؛ با مقام معظم رهربی تبادل نظر 

و توافق کردند و من معرفی شدم.۱
در دوران ریاست یونسی بر وزارت اطالعات کمیته ی مشرتک ضد خرابکاری ساواک که 
به بدنامی شهره بود و در دهه ی شصت و هفتاد خورشیدی به مدت دو دهه  یکی از مراکز 
اصلی شکنجه و کشتار و بازداشتگاه اطالعات سپ���اه و وزارت اطالعات بود تبدیل به 
»موزه عربت« شد تا با فریب کاری و خدعه و نرینگ این محل را »موزه« جنایات شاه 
معرفی کنند. در حایل که جنایات صورت گرفته در دوران حکومت اسالمی قابل قیاس 

با دوران پهلوی نبود. 
محمدعلی ابطحی معاون خاتمی در یادداشت خود به مناسبت افتتاح این »موزه« به نقل 
از یونس���ی که خود بیش از دو دهه از مسئولن اصلی شکنجه و کشتار بود و به خوبی در 

جریان جنایات صورت گرفته بود نوشت:
وزیر اطالعات هم گفت ما این جا را بازسازی کردیم تا هیچ گاه هیچ کس از همکاران 

ما فکر نکند با این شیوه می توان حکومت کرد.۲
ای���ن ادعاها در حایل انجام می گرفت که یونسی در دهه ی شصت یکی از آمران اصلی 

شکنجه  در زندان مخوف جمشیدیه بود. 
با پایان دوره ی ریاست هاشمی شاهرودی، یونسی به مرکز تحقیقات اسرتاتژیک نظام رفت 
1-www.entekhab.ir/fa/news/108673
2-www.pyknet.net/1382/page/01bahman/p394tohid.htm
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و در کنار شیخ حسن روحانی مسئولیت معاونت حقوقی و فقهی این مرکز را بر عهده گرفت. 
وی به همراه دامادش مهدی سنایی که نماینده ی نهاوند در مجلس شورای اسالمی بود 

و هم اکنون سفری ایران در روسیه است، نقش فعایل در ستاد انتخاباتی روحانی داشتند. 

مخالفت خامنه ای با وزارت دوباره ی یونسی
چنان چ���ه از دور دوم ریاست جمهوری رفسنجانی مرسوم شده است خامنه ای برخالف 
قانون اساسی شخصاً در انتخاب وزرای اطالعات، کشور، امورخارجه و ارشاد اسالمی 
دخالت مستقیم می کند. یونسی یکی از نزدیکان روحانی در انتخابات ریاست جمهوری 
محس���وب می شد و انتظار می  رفت پست مهمی در دول���ت روحانی داشته باشد اما با 
مخالفت خامنه ای امکان بازگش���ت او به وزارت اطالعات و یا تصدی وزارت کشور از 
بن رفت. خامنه ای با کنار زدن یونسی، روحانی را مجبور کرد که به انتخاب سید محمود 
علوی که تجربه ای در کارهای اطالعاتی و امنیتی نداشت تن دهد تا دست او و طائب و 
بیت رهربی برای قبضه ی امور اطالعاتی بیش از پیش باز شود. روحانی برای خایل نبودن 
عریضه مجبور شد وی را به عنوان دستیار ویژه ی رییس جمهور در امور اقوام و اقلیت های 
دینی و مذهبی منصوب کند که پستی پوشایل است و از قدرت اجرایی برخوردار نیست. 
به این ترتیب یونسی برخالف میلش به حاشیه رانده شد اما جو سازی علیه او ادامه یافت. 

انکار شرکت در محاکمات بی رحمانه
در س���ی تریماه ۱۳۹۲روزنامه ی تهران امروز وابسته ب���ه شهرداری تهران در درگریی های 
درونی نظام و به منظور ممانعت از تصدی وزارت کشور و اطالعات توسط یونسی روی 

گذشته ی او و مسئولیتش در صدور احکام اعدام دست گذاشت و نوشت: 
در نیم���ه ی دوم سال ۱۳۶۲در مقام ریاست شعبه ی دادگاه نظامی، بیش از صد نفر 
از اعضای شبکه ی مخفی و نظامی حزب توده ایران و سی نفر از اعضای سازمان 

فداییان، شاخه ی اکثریت را محاکمه و برخی را نیز به اعدام محکوم کرد.۱
در گفتگوی خربگزاری مهر با یونسی، گزارشگر از وی می پرسد: ش���ما سال ۱۳۶۲رییس 
شعبه ی نظامی بودید و ضد نفر از اعضای شبکه های مخفی اعم از حزب توده و منافقنی 
را محاکمه کردید آیا این صحت دارد و اگر صحیح اس���ت روند بررسی پرونده ها به چه 

شکل بوده است؟
تردیدی نیست که خربگزاری مهر مطلقاً برای قربانیان دلسوزی نداشت و تنها به منظور در 
تنگنا قرار دادن یونسی و تخریب چهره ی او در جامعه، به این مسئله اشاره کرد. درست 

1-http://taghato.net/article/1653
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 مانند روحانی که در دوران رقابت های انتخاباتی، روی سابقه ی سی و هشت ساله رییسی
در صدور احکام اعدام دست گذاشت. 

با این حال نکته ی جالب پاسخ قاطعانه ی یونسی است که از اساس منکر همه چیز شد: 
اصل خرب دروغ است. البته هدف از جعل این خرب این بوده تا بنده را تخریب کنند 
ت���ا نتوانم به برخی پست ها دست یابم. من از سال ۶۰ قاضی دادگاه بودم و حرف 
برای گفنت زی���اد دارم. اگر شرایط مهیا شود آن ها را خواهم گفت. ... وقتی هم به 
دادگاه ارتش آمدم ماجرای کودتا و حزب توده تمام شده بود و محاکمه ی این افراد 

دست من نبود.۱
یونسی مانند کلیه ی حکام شرع، مسئوالن قضایی دهه ی ۶۰، بازجویان، شکنجه گران و... 
که در ارتباط ب���ا جنایات شان مورد پرسش قرار می گریند و یا به نقل خاطره و نگارش 

زندگی نامه می پردازند، دروغ می گوید.
محم���د محمدی ری شه���ری ریی���س دادگاه انقالب ارت���ش و اولن وزی���ر اطالعات 
جمهوری اسالمی در مورد نقش یونسی در دادگاه نظامیان وابسته به حزب توده می نویسد:  
در فاصل���ه ی محاکمه ی به���رام افضلی و گروه اول از نفوذی ه���ای حزب توده در 
نریوهای مسلح، یک جلسه ی دادگاه به محاکمه  ی مهم ترین نفوذی های حزب توده 
در نریوی زمینی اختصاص داشت ک���ه به ریاست حجت االسالم علی یونسی در 
تاریخ هفده آذر ۱۳۶۲برگزار شد و گزارش آن به اطالع این جانب رسید. در آن جلسه 

به اتهامات سرهنگ هوشنگ عطاریان و سرهنگ بیژن کبریی رسیدگی شد.۲
وی کمی جلوتر به تشریح محاکمه پرداخته و می نویسد: سپس رییس دادگاه حجت االسالم 
یونسی از پرتوی ]مهدی پرتوی مسئول سازمان نظامی حزب توده[ می خواهد در باره ی 

نحوه ی فعالیت عطاریان در شبکه  ی مخفی توضیح دهد.۳
وی در ادامه در مورد نقش یونسی می نویسد:  سپس رییس دادگاه حجت االسالم یونسی 

به اتهامات متهم دیگر، سرهنگ بیژن کبریی می پردازد.۴ 
و در خاتم���ه ی شرح این دادگاه، محمدی ری شهری می نویس���د:  پس از دفاع دادستان 
]لطف الله اتابکی[ از کیفرخواست، که به مستندات موارد اتهامی مربوط می شد، رییس 

دادگاه حجت االسالم یونسی از کبریی می خواهد که آخرین دفاع خود را بیان کند.۵
در زیرنویس صفحه ی۱۹۳جلد دوم خاطرات ری شهری آمده است:  

1-http://fararu.com/fa/news/178822
۲-خاطره ها، جلد دوم، -نفوذی های حزب توده در نریوهای مسلح-، محمد محمدی ری شهری، مرکز 

اسناد انقالب اسالمی ، چاپ اول بهار ۱۳۸۵، ص ۱۳۱
۳-همان منبع صفحه ی ۱۳۳
۴-همان منبع صفحه ی ۱۳۵
۵-همان منبع صفحه ی ۱۳۷
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تا آن هنگام، این چهارمن دادگاهی بود که در این زمینه تشکیل می شد که ریاست یکی 
از آن ها-چنان ک���ه گفته شد-بر عهده ی برادر ارجمند حجت االسالم یونسی بود. 
تردیدی نیست که یونسی حداقل ریاست دادگاهی را که سرهنگ بیژن کبریی و سرهنگ 
هوشنگ عطاریان و ... در آن حضور داشتند به عهده داشته و حکم اعدام هر دو را صادر 
کرده است. عطاریان کسی است که نقش مهمی در بازپس گریی خرمشهر داشت و از او 

به عنوان قهرمان جنگ یاد می شد. 
در پاییز و زمستان ۶۲، بیش از یک صد نفر از اعضای شبکه ی مخفی و نظامی حزب توده 
در هشت گروه جداگانه در دو شعبه ی دادگاه نظامی به ریاست محمد محمدی ری شهری 
و علی یونسی با نام مستعار ادریسی، نامی که وی در محافل امنیتی با آن شناخته می شد 

محاکمه شدند. 
از آن جای���ی که ری شهری شخصاً سرهنگ هوشنگ عطاریان و سرهنگ بیژن کبریی را 
می شناخت و عملیات های مختلف اطالعاتی و از جمله به تور انداخنت صادق قطب زاده 
را همراه با کبریی انجام داده و نسبت به گرایشات  سیاسی او آشنایی داشت، محاکمه ی 
ای���ن دو را به عهده علی یونسی گذاشتن���د چرا که نمی خواستند با این دو نفر در مقابل 
نمایندگان دست چن شده ی جرای���د و مطبوعات روبرو شوند. این احتمال می رفت که 
کبریی با دیدن ری شهری روی موارد یادشده تأکید کند و ناسپاسی ری شهری و دستگاه 

قضایی و امنیتی نظام را برمال کند.
نشریه ی اطالعاتی »رمز عبور« شماره ی ۱۶ در این رابطه می  نویسد: 

آقای محمد محمدی ری شهری مدتی دادستان دادگاه های انقالب ارتش بود. وی 
در اعدام تعدادی از نظامیان نقش اصلی را داشت، اما وی دست راستی داشت به 
نام سرهنگ بیژن کبریی. وی چنان جای خود را باز  کرده بود که اگر قرار بود اجتهاد 
شرط وزیر اطالعات نباشد، قطعاً وزیر اطالعات می شد یا یکی از معاونت های مهم 
این وزارتخانه. نقش مهم و اساسی و مهم وی در اعدام نظامیان را بیش از همه باید 
از آقای ری شهری پرسید اما همن اندازه باید گفت کبریی در اعدام قطب زاده نقش 

اساسی را ایفا کرد. بیژن کبریی عضو شاخه ی نظامی حزب توده ایران بود!
مهدی پرتوی مسئول بخش نظامی حزب توده و یکی از همکاران دستگاه اطالعاتی رژیم 

در گفتگو با خربگزاری فارس می گوید: 
عطاریان به پیشنهاد کبریی و موافقت آقای ری شهری به جریان قطب زاده وارد شد و 
همراه کبریی زیر نظر آقای ری شهری و دو برادر از اطالعات سپاه آن را تا آخر دنبال 

کردند.
در ماه هایی که این جریان ادامه داشت او هر هفته پس از دیدار قطب زاده خالصه ای 
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از آن را به من می گفت و دو سه بار هم رونوشت گزارش کتبی را که برای برادران 
سپاه نوشته بود به من داد. البته در این مورد من به طور جداگانه از طرف کبریی نیز 

در جریان قرار می گرفتم.۱
پرسشگر در ادامه از یونسی می پرسد:گفته شده شما عضو گروه قضایی دادگاه های 

صحرایی در دوران جنگ هم بودید؟
او دوباره پاسخ می دهد: نه این هم شایعه است. 

پرسشگر پافشاری کرده و می گوید:  در خاطرات آقای هاشمی رفسنجانی گفته شده 
شما به همراه آقای پورمحمدی و رازینی اعضای قضایی متخلفان جنگی بودید؟

او که راه گریز را بسته می بینید می گوید: 
خب این درس���ت اس���ت. البته باید گفت که یکی از خواسته های فرماندهان در آن 
دوران این بود که دادگاه صحرایی تش���کیل ش���ود ویل ضابطه ای برای ایجاد این 
دادگاه ها نداشتیم و در قانون هم این چننی دادگاه ها تعریف نشده است. البته وجود 

دادگاه صحرایی برای مجرمان نظامی جنگ شایعه و توهم بود.
خربنگار می پرسد:  

یعنی خائنان جنگ را در همان دادگاه های نظامی استان ها محاکمه می کردید؟
او می گوید:  

بله در همان اس���تان ها محاکمه می شدند. البته فرماندهان آن دوران می گفتند اگر 
دادگاه صحرایی باشد نظامیان با قدرت بیش تری فرماندهی می کنند که انجام نشد.۲

در این م���ورد نیز یونسی از سفسطه ی آخوندی استفاده ک���رده و موضوع »دادگاه های 
صحرایی« را پیش می کشد؛ گویا »دادگاه صحرایی« در »صحرا« تشکیل می  شود!

در حایل که تمامی دادگاه های انقالب از ابتدای سقوط نظام سلطنتی تا کنون و به ویژه 
دادگاه های دهه ی ۶۰ اعم از آن که در دادگاه انقالب اسالمی ارتش برگزار شده باشند و یا 
در دادگاه انقالب اسالمی شهرستان ها، »دادگاه های صحرایی« بوده اند. اما آن چه یونسی 
می کوشد تکذیب کند موضوع ص���دور فرمان دوم مرداد ۱۳۶۷خمینی خطاب به علی 

رازینی برای قلع و قمع نریوهای نظامی است. 

تالش برای الپوشانی دست های پشت پرده ی ترور حجاریان 
حجاریان توسط نریوهای وابسته به سپاه پاسداران ترور شد. آن چه در دادگاه متهمان ترور 
گذشت، تردیدی باقی  نگذاشت که آن ها از پشتوانه ی قوی در نظام برخوردارند. با آن که 
سعید عسگر به پانزده سال حبس محکوم شد، بعد از یک سال آزاد شد و محکومیت او 

1-www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940209001415
2-http://fararu.com/fa/news/178822
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در پرونده ی ترور حجاریان حتی برای او سوءسابقه محسوب نشد.
ب���ا این حال یونسی تمام تالش خود را به خرج داد  که آن ها را دانشجو و بی کار و تندرو 
جا بزند که بر اساس احساسات شخصی دست به ترور حجاریان با موتور سنگن نریوهای 

امنیتی در مرکز پایتخت  زده اند. او در گفتگو با مطبوعات گفت: 
چند روزی است که تحقیقات دقیق بر روی این پرونده شروع شده است ویل هنوز 
م���ا نمی توانیم حرف نهایی را بزنیم ام���ا براساس بررسی های مقدماتی هیچ گونه 
وابستگی صنفی و گروهی در بن این ها وجود ندارد، اغلب متهمان یا بی کار هستند 
و یا شغل آزاد دارند. یک نفر از آن ها که راکب موتور بوده است از کارکنان پاره وقت 
سپاه بوده که در اوق���ات فراغت به شغل موتورفروشی و موتورسازی مشغول بوده 
که در این ارتباط با این تیم آشنا و اغفال شده است؛ از دیگر متهم ها یکی کارمند 
دانشگاه تهران، یک دانشجو، یک دانشجوی رشته ی شیمی و دو نفر دیگر بی کار 
بوده اند. با توجه به بررسی های صورت گرفته وابستگی حزبی، گروهی، جناحی و 
صنف���ی در بن این افراد وجود ندارد. سطح س���واد، کالس و موقعیت آن ها نشان 
می دهد که شایعات درست نیست و به نظر ما آن ها با احساسات شخصی خودشان و 

روحیه ی افراطی گری که جامعه ما وجود دارد، اقدام به ترور کرده اند.۱ 

یونسی و حصر آیت الله منتظری
یونسی از موضع وزیر اطالعات از جمله حامیان حصر آیت الله منتظری در دولت خاتمی 
بود و سخنان تندی نیز بعد از برداشته شدن حصر علیه ایشان بیان کرد. وی در جلسه ی 
خانه ی اح���زاب که چندی بعد از برداشته شدن حصر آیت الله منتظری برگزار شده بود، 
چنن اظهار کرد: صحبت های امام برای ما حجت است و اجازه نمی دهیم کسی منتظری 
را وارد فعالیت های سیاسی کند؛ این عمل جرم است و با شدت با آن برخورد می کنیم و 

از احزاب خواسته ایم که به دیدار آقای منتظری نروند.۲

مواضع جنجایل و بحران آفرین
یونس���ی که یکی از فعاالن اصلی ستاد  روحانی بود، کاندیدای اصلی وی برای تصدی 
پست وزارت اطالعات بود اما با مخالفت خامنه ای روبرو شد. روحانی برای آن که دست 
وی را در جایی بند  کند یک معاونت خلق کرد و یونسی شد دستیار ویژه ی رییس جمهور 
در امور اق���وام و اقلیت های دینی و مذهبی. در اسفند ۹۳، علی یونسی در اظهارنظری 
جنجایل راجع به عراق گفت: در حال حاضر عراق نه فقط حوزه ی تمدنی و تحت نفوذ 

1-www.isna.ir/news/7901-00028
2-http://snn.ir/print/127162
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ماست بلکه هویت، فرهنگ، مرکز و پایتخت ماست و این مسئله هم برای امروز است و 
هم گذشــته. چرا که جغرافیای ایران و عراق غری قابل تجزیه است و فرهنگ ما غریقابل 

تفکیک است. پس ما یا باید با هم بجنگیم یا یکی شویم.1
ایــن ســخنان با واکنش وابســتگان سپاه پاســداران و ســپاه قدس روبرو شــد و از آن به 
عنوان جریان انحرافی جدید نام برده و خواســتار برکناری او شــدند. در نهایت محمد 
موحد دادســتان دادگاه ویژه ی روحانیت خرب از احضار و صدور قرار برای وی داد.2 اما 

دلیل اصلی احضار او متفاوت بود. 
وی در موقعیت جدید خود همانند دوران احمدی نژاد، با دیدن اقبال عمومی نسبت به 
ارزش هــای ایرانی با تأکید روی »کوروش« و نماد های ملی ســعی در جلب توجهات 
عمومی کرده بود که خوش آیند حضرات نبود. اگر چه او پس از جنجال های صورت گرفته 
و احضار به دادگاه ویژه ی روحانیت دچار انفعال شــدیدی شد اما نظر خود را هم چنان 

حفظ کرد. 
او در رابطه با کوروش می گوید: کوروش شخصیتی است که همه ی ایرانیان او را دوست 
دارند و در دنیا هیچ جهان گشــای محبوب و خالصی مثل کوروش نداریم؛ در حدی که 
بزرگانی مثل عالمه طباطبایی و آیت الله مکارم شــرازی او را پیغمرب می دانند. ایشان در 
تفسر نمونه، دوازده دلیل آورد ه ا ند و هم چننی عالمه طباطبایی در تفسرالمیزان و شخصیت 
بزرگی مانند فتح الله مجتبایی که استاد برجسته ی تاریخ ادیان و از مفاخر ایران هستند به 

این موضوع اشاره کرده اند.3
وی هم چننی روی شــری و خورشــید به عنوان نشانی اسالمی دست گذاشت که با هجوم 
مخالفان دولت روبرو شد در حایل که پیش تر حداد عادل عالمت شروخورشید را بر سر 
در مجلس شورای اســالمی نصب کرده بود. یکی از موارد اتهامی وی در دادگاه ویژه  ی 
روحانیــت که به خاطر آن مورد محاکمه قــرار گرفت همنی موضوع بود که از قرار معلوم 

تربئه شد. 
همه ی این موضوعات روی هم باعث ایجاد حساسیت روی او شد و روحانی از دعوت 

دوباره ی وی به دولت خودداری کرد. 

1-www.bbc.com/persian/iran/2015/03/150314_l12_iran_younesi
2-www.tasnimnews.com/fa/news/1393/12/28/690997
3-http://ensejammelli.ir/Portal/home/?news/90169/90515/250105
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حیدر مصلح���ی متولد ۱۳۳۶ در شهرضا اس���ت و دارای دو فرزند پسر به نام های رضا 
و احم���د اس���ت. او تحصیالت حوزوی خود را در قم و ته���ران پی گرفت و جزو اولن 
دانش آموختگان مؤسس���ه ی آموزش���ی امام خمینی قم وابسته به مصباح یزدی است که 
محافظه کارترین بخش نظام را نمایندگی می کند. این مؤسسه و شخص مصباح یزدی در 
دوران خمینی محلی از اعراب نداشتند و وی حتی یک بار قادر به دیدار خمینی نشد اما 

در دوران خامنه ای مدعی مریاث داری خمینی است. 
مصلحی مدرک کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسالمی را از این مؤسسه دریافت کرد. 
وی هیچ گون���ه سابقه ی مبارزاتی و یا حتی بازداشت در دوران پهلوی نداشت و پس از 

پریوزی انقالب مانند دیگر روحانیون از خوان نعمت برخوردار شد. 
او که سمت و سوی باد را خوب تشخیص داده بود، دروس حوزوی خود را نزد خامنه ای 

پی گرفت و مانند بسیاری از شاگردان او به مناصب عایل در حکومت رسید. 

ورود به دستگاه امنیتی و اطالعاتی
وی در دهه ی ۷۰به واسطه ی مسئولیتی که نریوی زمینی سپاه و بسیج داشت به حسن طائب در 
اطالعات سپاه پاسداران نزدیک شد و از طریق او به بیت راه یافت و به حلقه  ی یاران مجتبی 
خامنه ای پیوست و در اداره ی سازمان اطالعات موازی به آن ها کمک و مساعدت رساند. 
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هنگام���ی که در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مورد سوابق امنیتی 
او ب���رای تصدی وزارت اطالعات سئوال شد او به سوابق خود که نمایندگی ویل فقیه در 
نریوی زمینی سپاه و نریوی مقاومت بسیج بود اشاره و تأکید کرد که در این سمت ارتباط 

مستقیم با حفاظت اطالعات سپاه و بسیج داشت.
هم چنن گفته می  شود وی بن سال های ۸۴ تا ۸۶ در دوران صدارت محسنی اژه ای معاون 

وی بوده است. 

حضور در نهادهای متفاوت نظامی و انتظامی
وی در دوران خمینی، مسئول عقیدتی، سیاسی کمیته ی انقالب اسالمی تهران، مسئول 
بخ���ش خارجی جامع���ه ی مدرسن حوزه ی علمیه قم، مسئ���ول سیاسی نمایندگی امام 
در قرارگ���اه کربال، مناطق عملیاتی جنوب و غرب کشور، نمایندگی امام در قرارگاه  های 

کربال و خاتم سپاه در مناطق عملیاتی جنوب و غرب کشور را عهده دار بود. 
در دوران خامن���ه ای  نیز نمایندگی ویل فقیه در ن���ریوی زمینی و نریوی مقاومت و نریوی 

هوایی سپاه در تهران را به عهده داشت. 
مصلح���ی سپس عضو شورای نمایندگان ویل فقیه در مناطق اهل سنت شد و به ریاست 
شورای برنامه ریزی مدارس علمیه ی اهل سنت رسید که قاعدتاً این کار می باید از طرف اهل 
سنت صورت گرید. تصور این که یک شیعه در مورد برنامه ریزی مدارس اهل سنت تصمیم 
بگ���رید وحشتناک است. در بسته ترین نظام های سیاسی دنیا نیز چنن اتفاقی نمی افتد. 
وی از حامی���ان اصلی احمدی نژاد در انتخابات ۸۸ب���ود و از طرف شورای نگهبان به 
عضویت هیأت مرکزی نظ���ارت بر انتخابات در استان و شهر تهران درآمد تا در جریان 

تقلب در انتخابات خللی وارد نشده و احمدی نژاد از صندوق بریون بیاید. 
مصلحی پیش از آن که به وزارت اطالعات برسد، نماینده ی ویل فقیه و سرپرست سازمان 
اوقاف و امور خریی���ه و اولن مشاور احمدی نژاد در امور روحانیون و هم چنن مشاور و 

نماینده ی رییس جمهور در دانشگاه مذاهب اسالمی بود. 
وی پ���س از پایان کار دولت دهم به حکم حس���ن فریوزآبادی رییس ستاد کل نریوهای 
مسلح به ریاست سازمان نشر آثار و ارزش های مشارکت روحانیت در دفاع مقدس، رسید 
و ب���ه عنوان مشاور عایل علی سعیدی نماینده ی خامنه ای در سپاه پاسداران هم چنان در 

سلسله مراتب این نریوی نظامی حضور یافت. 

حضور در وزارت اطالعات و هدایت سرکوب
پ���س از برکناری محسن���ی اژه ای و در فاصله ی یک ماهه ای ک���ه مصلحی تصدی این 
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وزارت خانه را به عهده گرفت، تغیریات گسرتده ای در سطح باالی مدیریتی این وزارتخانه 
تحت نظر اسفندیار رحیم مشایی که خود از پرسنل قدیمی وزارت اطالعات بود اتفاق افتاد 

و تعدادی از مدیران باتجربه و ارشد وزارتخانه کنار گذاشته شدند. 
روح الله حسینیان و محمد کوثری که در زمره ی بدنام ترین نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
و از پیگ���ریان جدی سیاست سرکوب و سخت گ���ریی هرچه بیش تر بودند جزو حامیان 
سرسخ���ت مصلحی برای تصدی وزارت اطالعات در مجلس بودند. حسینیان در مورد 

وی گفت: 
خ���رب معرفی شدن مصلحی به عنوان وزیر اطالع���ات موجی از آرامش را در میان 

نریوهای وزارت اطالعات ایجاد  کرده است.۱
مصلح���ی در سیاه ترین روزهای تاری���خ معاصر کشورمان در تابست���ان ۱۳۸۸جایگزین 

محسنی اژه ای شد و هدایت سرکوب را به عهده گرفت. 
ب���رای درک ذهنیت کسی که چهار سال با حمایت خامنه ای هدایت دستگاه اطالعاتی 
کشور را به عهده داشته کافی ست به سناریویی که در رابطه با قتل ندا آقاسلطان می سازد 

توجه کنیم. او می گوید:
در آن سال طی رصدهایی ک���ه داشتیم متوجه شدیم در یکی از چهارراه های شهر 
ته���ران گروهی خاص فعالیت می کنند، این گروه نوع اقدامات شان حساب شده و 
در راستای تخریب نظام بود؛ کشته سازی ندا آقا سلطان نیز توسط همن گروه اتفاق 
افت���اد. ... برای بررسی این موضوع یک تیم اطالعات���ی را مأمور کردم، سرانجام 
مشخ���ص شد یک عده اراذل با کمک دویست میلیونی یک آقازاده به وسیله ی زن 
زناک���اری که از اروپا وارد کشور شده بود سازمان دهی و برای پیاده سازی اقدامات 

خود هماهنگ شده  بودند.۲
در حایل ک���ه سران نظام از مهدوی کنی گرفته تا حدادعادل برای درمان و تفریح خود به 
انگلستان می رون���د و مجتبی خامنه ای و همسرش با حفاظت سرویس امنیتی انگلیس 
ماه ه���ا در لندن اقامت می کنند تا در کلینیک های پیشرفته ی این شهر قدرت باوری پیدا 
کنن���د و فرزند شان محصول انگلیس است، و مرکز اسالمی انگلیس بزرگ ترین پایگاه 

نظام اسالمی در اروپاست، مصلحی در مورد توطئه های MI6 می گوید: 
در فتن���ه ی ۸۸ دو دسته شام���ل عوامل منطقه ای و عوام���ل فرامنطقه ای فعالیت 
می کردند؛ عوامل منطقه ای عبارت بودند از کشورهای اطراف و حوزه خلیج فارس 
که دستگاه های اطالعاتی آن ها به نیابت از MI6 و CIA فعالیت می کردند که اسناد 
آن نیز وجود دارد. طراحی فتنه ی ۸۸آن قدر پیچیده بود که بخش عمده ی اطراف، 
1-www.fardanews.com/fa/news/90035
2-www.entekhab.ir/fa/news/385496
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مناب���ع خود را به راحتی در اختیار MI6 و CIA ق���رار داده بودند در حالتی که در 
دستگاه های اطالعاتی منابع هر دستگاه مانند ناموس آن سیستم است و به هیچ وجه 

آن  را افشا نمی کنند.۱
وی در مورد چگونگی برنامه ریزی MI6 و CIA برای مداخله در انتخابات می گوید:

یک سال و نیم قبل از انتخابات، خانمی به نام هنگامه شهیدی در لندن با تشکیل 
مجموعه ای از روزنامه هایی که دنبال اصالحات آمریکایی هستند، درباره ی انتخابات 
۸۸تولید مقاله کرد.همن خانم سه ماه قبل از انتخابات وارد کشور شده و مسئولیت 
مشاور امور بانوان یکی از کاندیداهای ]کروبی[ رأس فتنه می شود، جالب تر این که 
این فرد رابطه بسیار نزدیکی با برخی افراد از جمله رییس دولت اصالحات داشته 

است.۲

نزدیکی به طائب و درگریی با احمدی نژاد
مصلحی در بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۰استعفا داد و بالفاصله مورد پذیرش احمدی نژاد 
قرار گرفت، اما به دلیل مخالفت خامنه ای در پست خود ابقا شد. برکناری و ابقاء مصلحی 
یکی از مناقشه های بزرگ دولت احمدی نژاد بود که به خانه نشینی یازده روزه ی او منجر شد.

حیدر مصلحی از دیرباز یکی از نفرات حسن طائب محسوب می شد و توسط او به بیت 
راه یافته ب���ود. حضور طائب در سازمان اطالعات سپاه و دست باالی این نهاد در امور 
اطالعاتی باعث شد که اطالعات سپاه عماًل وزارت اطالعات را نیز در  کنرتل خود بگرید 
و این با روحیه و شیوه ی کار احمدی نژاد  که خود را نماینده ی امام زمان می دانست جور 
در نمی آمد به ویژه که می دانست طائب پیش تر در ستاد انتخاباتی قالیباف رقیب او بوده 

است. 
سایت »باکری آنالین« که به احمدی نژاد و رحیم مشایی نزدیک بود همان موقع اطالع 
داد که: مصلحی اکثر دوران مدیریتی خود را در سپاه گذرانده و به بدنه وزارت اطالعات 
در موضوعات مختلف اعتماد ندارد و به همن دلیل نریو های سپاه را در این وزارتخانه به 
کار گرفته و حسن طائب سرکرده ی باند مخالف دولت در داخل و خارج وزارت اطالعات 

است.
این سایت که توسط تیم احمدی نژاد اداره می شد روز دوشنبه بیست و ُنه فروردین ۱۳۹۰در 
واکنش به مخالفت خامنه ای و هوادارانش با برکناری حیدر مصلحی از وزارت اطالعات 
در قالب یادداشتی به موضوع فوق اشاره کرد و در ادامه اعالم کرد که وزارت اطالعات 
تحت مدیریت مصلحی برای رسیدن به اهداف خود مسائل شرعی و قانونی را رعایت 
1-www.entekhab.ir/fa/news/385496
2-www.entekhab.ir/fa/news/385496
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نکرده و به برخی دستورات احمدی نژاد نیز بی اعتنا بوده است.
»باکری آنالین« هم چنن مدعی شد  که حیدر مصلحی با به کارگریی نریوهایی با عدم 
توانمندی های الزم در موضوع اطالعات خارجی دستگاه امنیتی کشور در این حوزه را 

تضعیف کرده است.
»باکری آنالی���ن« در ادامه خرب داد  که حیدر مصلحی در پی جلس���ات س���ازمان یافته با 
اعض���ای یک باند امنیتی- اقتصادی که حسن طائ���ب آن را اداره می کند اقدام به عزل 

برخی از معاونن با سابقه ی وزارت اطالعات کرده است.
اشاره این سایت به برکناری حسن عبداللهی معاونت برنامه و بودجه وزارت اطالعات 
و از نزدیکان رحیم مشایی است که این اقدام منجر به برکناری وی از سوی احمدی نژاد 
شد؛ اقدامی که با مخالفت خامنه ای ناکام ماند. در بخش پایانی یادداشت، نوشته شده 
که حسن طائب رییس سازمان اطالعات سپاه سرحلقه ی امنیتی »باند امنیتی � افتصادی« 
علیه دولت است تا این لحظه از هر آن چه چنگ اندازی بر چهره ی دولت خدمتگزار بوده 

است، فروگذار نکرده است.
یادداشت »باکری آنالین« در شرایطی منتشر شد که روزنامه ی جوان، ارگان رسانه ای سپاه، 
روز گذشته-بیست و نُه فرودین-نسبت به بهره برداری سیاسی تیم احمدی نژاد از اسناد 

اطالعاتی و امنیتی هشدار داده بود.
»جوان آنالین« نوشت که جریان انحرافی اصولگرایان-یا   همان تیم احمدی نژاد-قصد 

دارد با نفوذ به دستگاه های امنیتی برخی اهداف خود را تأمن کند.
ای���ن رسانه اعالم کرده که تیم احمدی نژاد تالش می کند با بهره برداری خاص و خروج 
برخی اس���ناد و مدارک وی���ژه ی مقاصد خود را تأمنی و از عنص���ر اطالعات به عنوان 
اهرمی برای ترغیب و تهدید برخی از جریان ها و چهره های سیاس���ی و پیشربد اهداف 
 س���ود بجوید.سایت »باکری آنالین« پس از انتش���ار این مطلب از دسرتس خارج شد.۱

کوثری که پس از شکست در انتخابات مجلس شورای اسالمی قائم مقام قرارگاه ثارالله 
سپاه پاس���داران شد هنگام رأی گ���ریی در مجلس در مورد مصلح���ی به عنوان گزینه ی 
وزارت اطالع���ات به نظر مثبت اعضای کمیسیون امنیت ملی درباره ی وی اشاره کرد و 

گفته بود: 
زمانی که مصلحی گزین���ه ی وزارت اطالعات در کمیسی���ون امنیت ملی وسیاست 
خارج���ی مجلس برای ارائه ی توضیحات و برنامه های خود حاضر شد، به سوابق 
خود که نمایندگی ویل فقیه در نریوی زمینی سپاه و نریوی مقاومت بسیج اشاره کرد و 

وی در این سمت ارتباط مستقیم با حفاظت اطالعات سپاه و بسیج داشت.۲
1-www.digarban.com/en/node/898
2-www.asriran.com/fa/news/82292
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تضعیف موقت توسط احمدی نژاد
احمدی نژاد پس از آن که قادر به برکناری مصلحی نشد در خردادماه همان سال وی را از 

ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار حذف کرد. 
غالمعلی میگلی نژاد نماینده ی »اصول گرا«ی مجلس شورای اسالمی از بوشهر در رابطه 

با قهر یازده روزه ی احمدی نژاد و شروط چهارگانه او برای خامنه ای می گوید: 
احمدی ن���ژاد یازده روز قهر  کرده ب���ود و دولت را به امان خدا رها کرد و پس از آن 
به دفرت یکی از مقامات عایل رتب���ه ی نظام رفت و حرف هایی زد که در تاریخ این 
انق���الب نبوده است. احمدی نژاد گفت: چهار شرط دارم اگر پذیرفتید برمی گردم 
و به عنوان رییس جمهور این کشور ادامه ی کار می دهم. شرط های احمدی نژاد این 
بود که حجازی معاون رییس دفرت مقام معظم رهربی برکنار شود، طائب نماینده ی 
ویل فقیه در سپاه برکنار شود، مشایی به عنوان معاون اول رییس جمهور منصوب شود 
و آقای مصلحی نیز تنها برای مدت سه ماه به وزارت اطالعات بازگردد و پس از آن 
برکنارش می کنم و فرد دیگری جایگزین شود.... هنگامی که احمدی نژاد در حال 
ترک کردن دفرت آن مقام عایل نظام بود، شخصی به وی گفت: می دانی داری با این 
کارهایت مقابل نظام و رهربی این انقالب ایستادگی می کنی؟ که احمدی نژاد با 
لحن تندی پاسخ داد: بنده می دانم دارم چگونه عمل می کنم، حاال شما ادامه دهید 

ببینید من متضرر می شوم یا شما.۱
میگلی نژاد افزود: 

در بحث عزل نابه جای آقای مصلحی و در آن اوضاع و احوال، ما دوازده ساعت 
کاری مان در مجلس شورای اسالمی، موضوع جلسه نداشتیم و به صورت گروه های 
چند نفره گرد هر میز نشسته بودیم و راجع به این اتفاقات گفتگو می کردیم. از سویی 
منتظر حکم رهربی بودیم و از سوی دیگر به این فکر می کردیم که دولت می خواهد 

تا کجا پیش برود. مجلسی ها به شدت مردد بودند.۲

حامی و شریک بابک زنجانی
مصلحی و طائب در زمره ی حامیان و شرکای بابک زنجانی تاجر شماره ی یک دولت 
احمدی نژاد بودند که خامنه ا ی نیز به توانمندی او و دیگر مشابه های او می نازید. آن ها از 

کلیه ی اقدامات او اطالع داشتند. 
محم���د یزدی به عنوان معاون اقتصادی وزیر اطالعات، حیدر مصلحی و حسن طائب، 
به عن���وان مسئول اطالع���ات سپاه پاس���داران در جریان  کلی���ه ی داد و ستد های دولت 

1-http://aftabnews.ir/fa/news/129131
۲- پیشن
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احمدی نژاد با بابک زنجانی  قرار داشتند. اطالعات سپاه پاسداران و وزارت اطالعات از 
طریق حسن طائب و سردار رستم قاسمی، نه تنها در جریان کارهای تجاری او بودند بلکه 
مراودات تنگاتنگی نیز با او داشتند. زنجانی حداقل در زمینه  ی واردات دارو، گوشت و 
هم چنن بانک انصار با سپاه پاسداران همکاری نزدیک داشت و شرکت هواپیمایی قشم 
را از سپاه خریداری نمود. زنجانی هم چنن از طریق »بانک انصار« برای سپاه پاسداران 

پول شویی می کرد. 

ترور متخصصان هسته ای و »الماس فریب« سناریو های نخ نما
وزارت اطالعات به همراه اطالعات سپاه پاسداران، سناریوی دستگریی عده ای بی گناه 
را تحت عنوان اعضای تیم  ترور متخصصان هسته ای که در اسرائیل آموزش دیده اند، در 
دوران مصلحی کلید زد و پیش برد. سایت بدنام »باشگاه خربنگاران« ویدئو کلیپ های 
تهیه ش���ده از اعرتافات متهمان را که زیر شکنجه، توس���ط وزارت اطالعات و اطالعات 
سپاه پاسداران، اخذ شده بود انتشار داد. من همان موقع در مورد این سیاهکاری واکنش 

نشان داده و مقاالت متعددی نوشتم که بعداً به صورت یک کتاب منتشر شد.۱
عاقب���ت با تغیری دولت این متهمان که پرونده شان ب���ه دادگاه ارسال شده بود و بر اساس 
کیفرخواس���ت تنظیمی عده ای از آن ها مورد محاکم���ه قرار  گرفته بودند، همگی با قرار 
وثیقه ه���ای سنگن آزاد شدند تا مبادا لب به سخن بگشایند و در مورد شکنجه هایی که 

متحمل شده بودند روشنگری کنند. 
مصلحی در دوران یاد شده بارها در مصاحبه با رسانه ها به چگونگی ترور »متخصصان 
هسته ای« توسط اف���راد یادشده بر اساس سناریوه���ای وزارت اطالعات پرداخت و از 
رشادت ه���ای »سربازان گمنام امام زمان« در مقابل���ه با مزدوران موساد و سرویس های 

جاسوسی غربی داستان بی سر وتهی به هم بافت. 
تنها پروژه ی پرهیاهوی دس���تگریی اعضای تیم ترور دانش���مندان هس���ته ای در دوران 
تص���دی وزارت اطالعات توسط حیدر مصلحی دروغ نب���ود، ویدئو کلیپ تهیه شده در 
وزارت اطالعات و پروژه ی الم���اس فریب و دستگریی هم زمان پانزده جاسوس موساد 
و چگونگی دستگریی عبدالمالک ریگی که طبق ادعای مصلحی به عقیده ی بسیاری 
از کارشناس���ان نظامی خارق العاده بود، و ب���ه مدد یک زیارت عاشورا انجام شد، دروغ 
و دغ���ل و حقه های بچگانه ی امنیت���ی بود که هیچ انسان فهمی���ده ای را در سطح دنیا 
نمی فریبد. هرچند ادعاهای بعدی شاهن دادخواه از نزدیکان حسن روحانی و عضو تیم 
مذاکره ی کنن���ده  ی هسته ای در گفتگو با صدای آمریکا مبنی بر این که ماری باالچ یک 

1-www.pezhvakeiran.com/pfiles/Nuclear_scientists_Interior_File.pdf
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ذی نفوذ پاکستانی در بلوچستان پاکستان نقش بسیار مهمی در دستگریی و تحویل ریگی 
به مقامات جمهوری اسالمی ایفا کرد ۱ کمک زیادی به مصلحی و دستگاه امنیتی کرد که 
سناریوشان واقعی جلوه کند؛ چرا که ماری باالچ ادعایی که در واقع اسم او مریباالچ ماری 
Mir Balach Marri است، در سال ۲۰۰۷بیش از دو سال قبل از دستگریی ریگی توسط 

نریوهای امنیتی پاکستان کشته شده بود.

وزارت اطالعات و جاسوسان موساد 
مصلحی در مورد بازسازی دستگاه اطالعاتی کشور در دولت احمدی نژاد می گوید:

باالخ���ره دولت نهم و دهم وضعیتش طوری بود که وقتی دولت نهم روی کار آمد 
نریوهای ارزشی، گفتمان انقالب و امام را سر دست گرفتند و از این رو سرویس های 

اطالعاتی در کشورمان به هم ریختند و پس از این خود را بازسازی کردند.
وی در گفتگو با خربگزاری فارس مدعی شد که در دوران رفسنجانی و خاتمی سرویس های 
اطالعاتی دشمن در کشور احیا شدند و در کنار برخی مسئوالن آدم چیدند. وی در مورد 
نحوه ی انجام این کار  که اتفاقاً یکی از شیوه های معمول »سربازان گمنام امام زمان« در 
وزارت اطالعات برای به تور انداخ���نت مخالفان و رقبای شان حتی در درون حاکمیت 

است، گفت: 
دستگ���اه و سرویس های اطالعاتی برای این که به اه���داف خود برسند نیازی به 
جاس���وس ندارند و یک نفر را شناسایی کرده و خبط های زندگی او را درمی آورند 
و جلوی او می گذارند و می گویند باید با ما همراهی کنی، ده دقیقه با او صحبت 
می کنند و می گویند ما دیگر با تو ارتباط برقرار نمی کنیم که لو بروی اما فقط یک 
درخواست داریم و آن هم این است که آن فرد مسئول که در جایگاه باالیی قرار دارد 
و فرد خوب و ارزشی هم هست کاری کن که هر گاه می خواهد کسی را به کار بگرید، 

از افراد بی عرضه استفاده کند.۲
تعدادی از جاسوسان مورد اشاره ی مصلحی، کارمندان مرکز تحقیقات اسرتاتژیک بودند  
ک���ه به منظور پرونده سازی علیه حسن روحانی دستگری شدن���د. شاهن دادخواه و دکرت 
رحم���ان قهرمان پور مدیر  گروه خلع سالح  و کارشن���اس پرونده ی هسته ای ایران در مرکز 
تحقیق���ات اسرتاتژیک که به کنفرانس های خارجی رف���ت و آمد داشتند و گزارش های 
راه بُردی و انتقادی متعددی در مورد سیاست های هسته ای احمدی نژاد نوشته بودند دو 

نفر از جاسوسان ادعایی بودند. 
بع���د از این دو نفر، مهرداد سرجوی���ی مسول سایت مرکز تحقیقات اسرتاتژیک و خانم 
1-www.youtube.com/watch?v=bf8Ii5vkFkY
2-www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930214000460
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ساغرچی مسئول کتابخانه ی مرکز  تحقیقات و باقر اسدی دیپلمات که به مرکز تحقیقات 
اسرتاتژیک رفت و آمد داشتند نیز دستگری شدند. دکرت امید  کوکبی هم یکی دیگر از به 
اصط���الح جاسوسان اسرائیل بود که حاضر به همکاری با رژیم بر سر پروژه ی هسته  ای 

نشده بود. 
اتهام ذکر شده برای قهرمان پور چاپ مقاله در مجالت خارجی و شرکت در کنفرانس های 
علمی بن المللی و برای دادخواه مالقات با یک مقام اسرائیلی به درخواست نظام اسالمی 
و مه���رداد سرجویی به اتهام نام بردن از عناوین گزارش ه���ای راه ُبردی مرکز تحقیقات 

اسرتاتژیک در وب سایت این مرکز بود. 
شاهن دادخواه که در سال ۱۹۹۰همکاری خود با معاونت ضدجاسوسی وزارت اطالعات 
در خ���ارج از  کشور را در ع���راق شروع کرد و سپس در کشورهای ایتالیا، آلمان، بوسنی، 
بلغارستان، آلبانی، فرانسه، انگلیس، اسپانیا و ترکیه مأموریت های متعددی را انجام داد، در 

نامه ی سرگشاده ی خود از اوین می نویسد: 
مثلث مصلحی-رضوی-معاون امنیت داخل���ی و سپس معاون ضدجاسوسی-و 
تدی���ن، مدیرکل حقوقی، مسئولیت برخورد با کسانی را بر عهده گرفتند  که به نوعی 

می توانستند تهدید برای باندهای پنهان و آشکار انحصارطلب باشند.
ع���دم آشنایی این سه با کار تخصصی اطالعاتی باعث ش���د وزارت اطالعات از 
سال ۸۴ت���ا ۹۲سخت ترین و ضعیف ترین دوران خ���ود را طی کند و مثلث مذکور 
برای سرپوش گذاشنت بر ضعف های خود به کارهای تبلیغاتی و تهدید و ارعاب و 

دستگریی گسرتده روی آورد.
... سکوت در برابر جذب برخی نریوهای اطالعاتی توسط سرویس های بیگانه و 
عدم محاکمه آن ها... دستگریی رییس کل سابق بانک مرکزی محمدحسن عادیل، 
اک���ربی معاون سابق وزیر دفاع، موسویان سخنگ���وی سابق تیم هسته ای در زمان 
روحانی، فرقانی دبری اجالس عدم تعهد در زمان احمدی نژاد، باقر اسدی دیپلمات 
برجست���ه ی ایرانی و ده ها مورد دیگر ،کارنامه ای است که این مثلث از خود برجای 
گذاشته و زمن سوخته ای را به روحانی تحوی���ل داده است. ... رضوی در جریان 
حوادث ۸۸معاون امنیت داخلی ب���ود. به جهت دستگریی های گسرتده ی فعاالن 
سیاس���ی و پرونده سازی زودهنگام برای آن ها توس���ط تدین که ارتباط نزدیکی با 
سعی���د مرتضوی داشته و دارد مورد تشویق باند عماریون قرارگرفته بدون سابقه ای 
ب���ه معاونت ضدجاسوسی منتقل شد. تا این بار برخورد با رقبای بالقوه را با اتهام 

جاسوسی ادامه دهد. 
بنا به گفته ی شاهن دادخواه، قرارگاه عماریون که توسط بیت رهربی و مجتبی خامنه ای 
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اداره می شود نقش اساسی در این دستگریی ها و پرونده سازی ها داشته است. 
دادخواه در نامه ی  سرگشاده به خامنه ای می نویسد: 

ارتب���اط بنده با سرویس های اطالعاتی اسرائیل و سفرهای من به سرزمن اشغایل، 
به دست���ور و درخواست معاونت ضدجاسوسی وزارت اطالعات بوده و در راستای 

عملیات »بهرام« که از سوی این معاونت طراحی شده بود.
و هم چنن با اتهام ارتباط با سازمان سیا مواجه هستم که این نیز امری ناصواب است. 
زیرا ارتباطم با استیفن که مأمور سازمان فوق بوده، طی مذاکرات رسمی بن ایران 
و امریکا در مورد افغانستان در کشور سوئیس، پس از مذاکرات سه جانبه ی ایران، 
ع���راق، امریکا در بغداد بوده است و هیچ گاه با وی مالقات یا مراوده ی شخصی 
نداشت���ه ام. الزم به ذکر است که وی در این مذاکرات به عنوان دیپلمات امریکایی 

طرف مذاکرات، حضور داشته است.
مالقات دیگر بنده با استیفن در سال ۲۰۱۰میالدی در نیویورک بوده که طبق مقررات 
کلی���ه ی مطالب و جزییات این مالقات را به مراجع ذیصالح، بالفاصله پس از آن 

گزارش کرده ام.
اتهام مالقات جورج تنت رییس سازمان سیا نیز از منظر هر کارشناس امنیتی مستقلی 

مردود شمرده می شود.
از دیگ���ر موارد که به عنوان اتهام علیه بنده به کار رفت���ه، دیدار با وزیر صنایع رژیم 
اشغالگر می باشد  که مربوط به زمانی است که در معیت هیأت ترکیه ای بوده ام. این 
مالقات نیز در سال ۲۰۱۰با هماهنگی و دستور وزارت اطالعات انجام شده است. 
لیکن هم اکنون این انجام وظیفه به عنوان اتهام جاسوسی برای اسرائیل مانند پتک 

بر سر من کوبیده شده است.
افتخار دارم به عرض برسانم اسناد M2 که توسط فرد مسئول آن در اثر سهل انگاری 
ل���و رفته بود، توسط بنده از خارج از کشور جمع آوری گردیده و به مراجع ذیصالح 

بازگردانده شد.
هم چن���ن ارتباط بنده با ملکه زیبایی منتخب سال ۱۹۹۸اسرائیل و سپس جهان که 
در پرون���ده ی اتهامی علیه بنده مطرح گردیده، صرفاً و صرفاً در حد یک دوستی و 
آشنایِی کاری ب���وده و با توجه به فضای کاری بنده در آن زمان، امری عادی تلقی 

می شده است.۱
نادر کریمی روزنامه نگار منتقد دولت، که جانباِز جنگ ایران و عراق نیز هست، یکی دیگر 
از جاسوس���ان ادعایی اسرائیل بود که سال ها سردبریی روزنامه های سیاست روز، جهان 

1-https://exilesactivist.wordpress.com/2013/09/26
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صنعت و مجله هایی چون گزارش را بر عهده داشت و از پیش از ماجراهای ۸۸به جرم 
جاسوسی برای اسرائیل در زندان به سر می برد. او در دادگاه بدوی به ده سال و در دادگاه 
تجدیدنظر به پنج سال زندان محکوم شد. نامه ی افشاگرانه ی او در مورد روابط پنهانی 

جمهوری اسالمی و اسرائیل را، سایت العربیه انتشار داد.۱
وی هم چنن در مورد اعدام علی اشرتی به جرم جاسوسی برای اسرائیل می گوید: 

یک���ی از ساده ترین عملیات اسراییل به پس از در گذشت علی اشرتی، که به عنوان 
جاسوس هست���ه ای ایران به افک���ار عمومی معرفی شد، ب���از می گردد. هنگامی 
ک���ه علی اش���رتی صبح دوشنبه بیس���ت و هشتم مه���ر در ات���اق ۱۲۴بازداشتگاه 
۲۰۹وزارت اطالعات در اوین، بر اثر حمله ی قلبی در گذشت، ظرف کم تر از چهل و 
هشت ساعت اسراییلی ها از مرگ وی آگاه شدند و یک جاسوس کُرد ایرانی اهل 
بوکان که قرار ب���ود با اشرتی مبادله شود، صبح چهارشنبه سی آبان ۸۷در اسراییل 
اعدام شد. وزارت اطالعات ایران ناچار شد شنبه سوم آبان ۸۷اعالم کند که اشرتی 

به جرم فعالیت های جاسوسی اعدام شد.۲
رضا علیجانی روزنامه  نگار ایرانی بعدها فاش کرد: 

محمدعلی رامن که بساط نفی هولوکاست را راه انداخت و بزرگ ترین خدمت به 
اسرائی���ل را در سیاست های ضدایرانی اش کرد، مدتی در بازداشت اطالعات قرار 

داشت.
از مدت ه���ا پیش خربی در محافل سیاسی داخلی و بن المللی مطرح شد که یک 
جاسوس و نفوذی اسرائیل در بن نزدیکان حسن نصرالله بازداشت شده است. از 
همن طریق یک شبکه  ی جاسوسی اسرائیل در ایران نیز لو رفت که نفوذ عمیقی در 
ای���ران و حتی در سطح بیت مقامات باالی کشور داشت. هر چند این مسئله یک 
شوک اطالعاتی به ایران بود اما زنگ خطر از مدت ها پیش به صدا در آمده بود. 
از مدت ها قبل جاسوسان اسرائیل در مراکز حساس و غریحساس در ایران کشف و 

بازداشت و بعضاً اعدام شده بودند.
خربه���ا و شنیده های جدی حکایت از آن دارد ک���ه در سالیان اخری »مسئول« میز 
اسرائیل در اطالعات سپاه به اتهام جاسوسی برای اسرائیل دستگری و پس از ماه ها 

بازجویی اعدام شده است. 
همن اتفاق در سال گذشته برای »مسئ���ول« میز اسرائیل در وزارت اطالعات نیز 
اتفاق افتاده و او نیز همان فرجام هم ردیف خود در اطالعات سپاه را داشته است. 
همه گ���ان می دانیم وقتی »مسئول« میز اطالعاتی یک کشور در یک نهاد امنیتی، 
1-www.alarabiya.net/articles/2011/01/10/132921.html

۲- پیشن
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جاسوس همان کشور از آب در می آید یعنی چه و چه فاجعه ای به بار آورده و تبعات 
ویرانگرش چقدر می تواند هم چنان ادامه داشته باشد.

گفته می شود بیش از سی نفر از افراد با اتهام های اثبات شده در رابطه با همکاری 
مستقیم با اسرائیل بازداشت شده اند. این ها تمامی از افراد اطالعات، سپاه و بسیج 
بوده اند با چهره هایی مذهبی که معمواًل از این نوع افراد انتظار می رود. در بن آن ها 
افرادی با ظواهر یا رویکرد افراد مثاًل انجمن پادشاهی و نظایر آن تقریباً هیچ وجود 
ن���دارد. در حایل که اتهامات و اعرتافات اف���رادی از این دست به جاسوسی برای 
اسرائی���ل عموماً -ونه البته مطلقاً- زیر فشار شکنجه بوده و بعداً نیز عموماً انکار 
می ش���ود؛ اما در باره ی افرادی که سابقه و صبغه ی درون نظامی داشته اند بعداً نیز 

از سوی خود آنان مورد اذعان قرار گرفته و بعضی نیز از کارشان دفاع هم می کنند!
اف���راد رده باالی جاسوسی برای اسرائیل به ندرت در بازداشتگاه های عمومی تر و 
همراه دیگر زندانیان، محبوس می شون���د. اما افراد رده ی میانی و پاین تر با دیگر 
زندانیان سیاسی و به قول حاکمان، زندانیان امنیتی در یک بازداشتگاه و گاه حتی 

در یک سلول قرار می گریند.
بنا به همن خربها و شنیده های مکرر که دیگر جدی و قابل تأمل شده  است اکثر این 
افراد در مأموریت ها و سفرهای خارجی جذب اسرائیلی ها شده اند. به خصوص در 
البی های هتل های کشورهای اطراف ایران؛ مأموران و همکاران اطالعاتی اسرائیل 
با نشان دادن در باِغ سبِز مایل به سراغ آن ها می روند. گفته می شود یکی دیگر از 
تله های آن ها به اصطالح فرستادن برخ���ی »زنان« به سراغ شان و سوءاستفاده از 

نقطه ضعف های این افراد در حوزه های جنسی است.
متأسفانه این خربها و شنیده ها حکایت از آن دارد که میزان پویل که به افراد جذب شده 
برای همکاری با اسرائیل داده می شود عموماً اندک و ناچیز است. این یعنی مقاومت 
ای���ن افراد در برابر جاذبه های مایل بسیار پاین است و آن ها با پرداخت هایی حتی 
 در حد ماهی یکی، دو ه���زار دالر خود و  کشورشان را به اسرائیلی ها می فروشند.

گفته می شود فردی در ازای دریافت حدود شصت هزار دالر در یک سال اطالعات 
و نقشه  ی کل پادگان های سپاه در تهران را به اسرائیلی ها داده است.

گفت���ه می شود فردی که مدتی راننده ی سردار نق���دی بوده-البته ظاهراً پس از آن 
دوران ج���ذب اسرائیلی ها شده-یکی از این افراد است. ... گفته می شود یکی از 
افرادی که به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت شده به افراد هم بندی خود گفته 
اس���ت من یک بار که برای مالقات با خانواده ام به محل مالقات رفته بودم سرتیم 
بازجویی ام را دیدم که او نیز با چشم بند برای مالقات خانواده اش آمده بود. او هم 
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جاسوس اسرائیل بوده است!
هم چنن به طور مکرر در ماه های اخری شنیده شد که یکی از مسئوالن و معاونت های 
نریوی انتظامی در امر ترافیک که مسئول دوربن های نصب شده در سطح شهر تهران 
بوده نیز همراه همسرش به همن اتهام بازداشت شده است. نوار دوربن های کنرتل 
ترافیک در دوران جنبش سبز، توسط وی در اختیار اطالعات و سپاه قرار می گرفت 
و ب���ه شدت علیه فعاالن جنبش و برای بازداش���ت و سرکوب آن ها مورد استفاده 
امنیتی قرار داشت. بنا به شنیده های مکرر وی -یا همسرش- در یک سفر خارجی 
جذب اسرائیلی ها ش���ده است. آن ها در ازای پرداخت پ���ول درخواست دریافت 
فیلم های دوربن های اطراف بیت رهرب جمهوری اسالمی و مسریهای تردد وی و نیز 

دوربن های اطراف سفارت خانه های خارجی را داشته اند.۱
نکته ی قابل توجه آن که همن جاسوسان در زندان اوین نیز مورد حمایت وزارت اطالعات 
بوده و از آن ها علیه زندانیان سیاسی استفاده می شود. سایت کلمه در این رابطه گزارش داد: 

بدنبال درگریی های روِز ُنه دی ۱۳۹۲بن چهار نفر از محکومن به جاسوسی برای 
اسرائیل و آمریکا، و زندانیان سیاسی که منجر به انتقال چهار نفر از زندانیان سیاسی 
و چه���ار نفر جاسوس مذکور به زندان انفرادی شد روز شنبه چهارده دی مسئولن 
زندان اوین قصد برگرداندن جاسوس ها به بند را داشتند که منجر به تشنج و التهاب 

در این بند شد.
به گزارش کلمه، چهار جاسوس فوق الذکر همگی از  کارمندان سابق وزارت اطالعات 
بوده اند که در زمان عضویت در وزارت اطالعات با دستگاه های اطالعاتی اسرائیل 
و آمریک���ا همکاری داشته و مبالغ کالنی از این کشور ها دریافت کرده اند و احکام 
سنگینی نیز علیه آن ها صادر شده است. با این وجود این افراد مورد حمایت جدی 
و بی سابق���ه ی نماینده ی وزارت اطالعات با نام مستع���ار »عباسی« در بند ۳۵۰، 
دادستان���ی تهران و دو نفر از معاونن زندان اوی���ن، جواد مؤمنی معاون اجرایی و 

حمیدی معاون قضایی هستند.۲
اطالعات اندکی در مورد جاسوسان اسرائیلی انتشار یافته است. تعدادی از آنان عبارتند از: 

ب م، کادر سابق وزارت اطالعات، اتهام: جاسوسی برای اسرائیل، حکم: ده سال زندان.• 
ع  ا،  همکار سابق اداره ی کل اطالعات خوزستان با نام مستعار.• 
ک، اتهام: جاسوسی برای اسرائیل، حکم: پنج سال زندان.• 
م آ، همک���ار سابق وزارت اطالعات، اتهام: جاسوسی برای اسرائیل، حکم: هفت • 

سال زندان.
1-www.kaleme.com/1394/02/18/klm-215092
2-www.kaleme.com/1392/10/15/klm-170513
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ش د،  کادر سابق وزارت اطالعات، اتهام: جاسوسی برای اسرائیل، حکم: پنج سال.• 
حمید بقایی معاون احمدی نژاد مدعی شد که یکی از مدیران کل معاونت ضدجاسوسی 
وزارت اطالعات در زمان مسئولیت حیدر مصلحی، که مسئولیت بریتانیا و سپس اسرائیل را 

داشت، خود جاسوس این کشورها بود و به همن دلیل دستگری و مجازات شد.۱ 
هیچ گ���اه از جاسوسان موساد و موفقیت بزرگ ادعایی مصلح���ی و وزارت اطالعات 

رونمایی نشد.۲ با این حال پوشایل بودن ادعاهای وی به سرعت برمال شد. 

پرونده سازی اخالقی تحت فشار
شریین عبادی، ضمن تشریح شخصیت محمودی بازجوی ویژه  ی کانون مدافعان حقوق بشر 
که مسئولیت پرونده ی عبدالفتاح سلطانی و نرگس محمدی را نیز به عهده دارد، در مورد 
آزار و اذیت خواهرش دکرت نوشن عبادی که به خاطر او دستگری و تحت فشار قرار گرفته و 
متحمل مصائب سختی شده توضیح می دهد. دکرت نوشن عبادی تحت شکنجه  های روانی 
و جسمی که منجر به ناراحتی قلب���ی  وی شد، اعرتافات وقیحانه ای را که توسط بازجو 
دیکته می شد، علیه خواهرش اظهار کرد.او هم چنن در مورد چگونگی اخذ مصاحبه از 

همسرش توسط بازجوی تحت امر مصلحی می گوید:  
همسرم را هم با حیله از سوی آقای محمودی، و با هم دستی زنی که از فرط استیصال 
ب���ه همکاری با وزارت اطالعات تن داده بود، ب���ه دام انداخته بودند. در حایل که 
در ات���اق دیگر دستگاه فیلم برداری بود و آقای محم���ودی، به اتفاق دو نفر دیگر 
فیلم ب���رداری می کردند و بالفاصله وارد اتاق می شوند و به او دستبند می زنند و به 
اتهام زنای محصنه او را به زندان می برند و در یک محاکمه، محکوم به سنگسار 
می شود. برای این که حکم را بردارند او را وادار می کنند که علیه خودش و علیه من 
صحبت هایی بکند. این صحبت ها را در تلویزیون دو نوبت پخش کردند و قبل از 
پخش این فیلم، گوینده ی تلویزیون خطاب به مردم ایران می گوید که چهره ی دیگر 
زن���ی که برنده ی جایزه صلح نوبل است از طرف همسرش مشاهده می کنید و بعد 

فیلم پخش می شود.۳

داوری اولنی دادستان کل انقالب در مورد 
دستگاه قضایی و امنیتی

مهدی هادوی اولن دادستان کل انقالب، پس از دستگریی پسرش محمدامن و نوه اش 

1-www.youtube.com/watch?v=X_hjKYUvOw4
2-www.entekhab.ir/fa/news/59453
3-https://persian.iranhumanrights.org/1395/09/shirin-ebadi-3
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محمدشفیق در نامه ای خطاب به مصلحی نوشت: 
او گم���ان می کرد من از  کره مریخ آم���ده ام و از وضع دستگاه قضایی خرب ندارم که 
مسئول سابقش این دستگاه را بدترین دستگاه قضایی جهان و قضاتش را بدترین 
قضات و بنابراین احکامش را بدترین احکام می دانست. در سال ۸۰وی این دستگاه 

را قابل مقایسه نه با کشورهای پیشرفته بلکه با کشورهای جهان سوم نیز ندانست۱.
به دستور شما عده ای مسلمان و مؤمن در زندان هستند. شنیده ام اخریاً برخی را به 
جرم نماز خواندن غریقانونی! گرفته اید. آی���ا از خدا پروا نمی کنید؟ ... آقای وزیر 
اطالعات، هیچ دولتی نمی تواند مملکت را یواشکی و دزدانه اداره کند. تشکیالت 
رسم���ی نمی باید مانند دزدان مسلح و آدم ربایان عمل کند. دیروز فرزندم از  کسانی 
که دارای لباس نامناسب بودند و نوه ام را بازداشت کرده بودند حکم قانونی برای 
ورود و بازرس���ی خواست. آن ها با استهزا گفتن���د به ایشان نشان داده ایم و نوه ام را 
نش���ان دادند و او که رنگش پریده بود و معلوم ب���ود چه نشانش داده اند، سرش را 
پای���ن انداخت و به زمن نگاه کرد و ب���دون حکم برای بازرسی وارد شدند. ... ما 
که می دانیم قضات مأمورند و تمایل شما را برآورده می کنند. پس چرا حکم شان را 
نشان نمی دهید. به نظرم برای نشان دادن این واقعیت است که دستگاه قضا هیچ کاره 

است و مأموران شما هر کاری بخواهند می توانند بکنند.۲

تجسس در فضای مجازی و رصد سایت ها
در دوران مصلحی سرمایه گذاری زیادی روی تجسس در فضای مجازی و رصد سایت  ها 
و ایمیل ه���ا و... صورت گرفت و افراد زی���ادی در وزارت اطالعات و بخش های تابعه 
استخدام شدند. توضیح و تشریح این امر برای خامنه ای او را مشتاق کرد تا در دیدار شش 
ساعت���ه از وزارت اطالعات با این مأموران و نحوه ی کارشان آشنا شود. مصلحی در این 

مورد می گوید: 
یکی از انگیزه های رهربی که به وزارت اطالعات آمدند این بود که به ایشان توضیح 
داده ب���ودم ما در بحث فتنه در وزارت، یک مشت بچه  حزب اللهی و جوانان ناب 
داشتیم که توانستند در مقوله ی فضای مجازی مقابله ی سنگینی را با دشمن انجام 

دهند و اوباما نیز خودش به این مسئله اعرتاف کرد. 
این مقابله و تشریح این کار برای مقام معظم رهربی، ایشان را مشتاق کرد که ببینند چه 
کاری صورت گرفته است؛ لذا وقتی به وزارت آمدند بخش عمده ای از زمان خود 
را بر روی این موضوع گذاشتند که ببینند در فضای مجازی چه کاری در حال انجام 

۱-روزنامه ی نوروز، ۲۰ بهمن ۱۳۶۸، ص ۱۶.
2-http://news.gooya.com/politics/archives/2010/10/112728.php
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اس���ت. آن چه برای رهربی جالب بود این بود که می دیدند جوانانی از نسل جدید 
انقالب این طور با حساسیت با توطئه های دشمن مقابله می کنند.۱

اقدامات تروریستی در دوران مصلحی 
پس از پاک سازی های صورت گرفته در وزارت اطالعات و حذف تعدادی از مهره های 
کارآمد در تروریسم بن المللی در دوران صدارت اژه ای و مصلحی، تالش های رژیم برای 
انجام عملیات تروریستی در خارج از  کشور یکی پس از دیگری با شکست روبرو شده و 

مایه ی مضحکه ی رژیم شد. 
بیست و هفتم اردیبهشت ۱۳۹۰چهار تروریست  سوار بر موتورسیکلت، حسن القحطانی 
یک دیپلمات سعودی -مقام امنیتی شاغل در کنسولگری عربستان-را در نزدیکی محل 
کارش در کراچی با شلیک گلوله به قتل رساندند. مقامات امنیتی پاکستانی قاتل را عضو 
سپ���اه محمد  که مرتبط با سپاه قدس است معرفی کردند و مقامات سعودی و آمریکایی 
سپ���اه قدس را مسئول این عملیات معرفی کردند. چند روز پیش از این واقعه مهاجمان 
ناشناس دو نارنجک به کنسولگری عربستان در کراچی پرتاب کرده بودند که تلفاتی در 

پی نداشت.۲
نوزده���م مهرماه ۱۳۹۰دولت آمریکا رسماً اعالم کرد که طرح نریوی قدس سپاه پاسداران 
برای ترور عادل الجبری-سفری وقت عربستان سعودی در واشنگنت و وزیر امور خارجه  ی 
کنونی این کشور-را خنثی کرده است. در این رابطه، منصور ارباب سری پنجاه و شش ساله 
دستگری شد. وی در مکزیک با فردی که گمان می کرد یکی از اعضای کارتل زتاس است 
تم���اس گرفته و وعده ی پرداخت یک و نیم میلی���ون دالر برای اجرای این طرح ترور را 
داده بود. به گفته ی وزیر دادگسرتی آمریکا ارباب سری برنامه ی ترور سفری عربستان سعودی 
در یک بمب گذاری و سپس بمب گذاری در سفارت های اسرائیل و عربستان سعودی را 

دنبال می کرد.
بیست و دوم دی ماه ۱۳۹۰پلیس تایلند حسن عرتیسی یک لبنانی چهل و هشت ساله را 
ک���ه دارای گذرنامه ی سوئدی بود دستگری کرد. متعاقباً پلیس تایلند خرب داد که متهم در 
بازجوی های���ی به عمل آمده نشانی انباری در حومه ی بانکوک را که محل اختفای مواد 
منفجره بوده فاش ساخته است. در این انبار ده ها کیلوگرم مواد شیمیایی برای ساخت بمب 
به همراه چهار هزار و سیصد و هشتاد کیلوگرم کود شیمیایی اوره که می تواند برای ساخت 
مواد انفجاری به کار رود، همراه با ده ها لیرت مایع نیرتات آمونیوم کشف شده است. پلیس 

1-.farsnews.com/newstext.php?nn=13930214000460
2-www.washingtonpost.com/blogs/post-partisan/post/intelligence-links-iran-to-
saudi-diplomats-murder/2011/10/13/gIQAFzCPiL_blog.html
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تایلند هم چنن قرار بازداشت علیه یک لبنانی دیگر با نام جیمز سامی پابلو را صادر کرد.۱
بیست و نهم دی ماه ۱۳۹۰وزارت امنیت ملی آذربایجان طی اعالمیه ای از ناکام گذاشنت 

طرح تروری خرب داد که از طرف وابستگان وزارت اطالعات ایران برنامه ریزی شده بود.
تلویزی���ون دولتی آذربایجان نیز با پخش اعرتافات دو فرد متهم به دست داشنت در ترور، 
گزارش داد  که رهرب این گروه به نام باالقارداش داداش اف، شهروند جمهوری آذربایجان، 
هم اکنون در شهر اردبیل ایران زندگی می کند و با وزارت اطالعات ایران همکاری دارد.

داداش اف در م���اه اوت سال ۲۰۱۱، طی دیداری با راسیم علی یف برادر همسرش که به 
اردبیل سفر کرده بود، پیشنهاد داده ب���ود که در ازای دریافت یکصد و پنجاه هزار دالر، 
برخی اشخاص خارجی، منجمله مدیران مرکز آموزشی یهودیان در باکو را به قتل برساند.۲

یک مقام امنیتی تایلند روز بیست و شش بهمن ۱۳۹۰، اعالم کرد مأموران جمهوری اسالمی 
قصد داشتند چند دیپلمات اسراییلی در بانکوک را ترور  کنند.

توطئه ی تروریستی رژیم هنگامی برمال شد که در منزل مسکونی سه تروریستی که مشغول 
آماده س���ازی بمب بودند انفجاری رخ داد و موجب شد که آن ها پا به فرار بگذارند و هر 

یک به سویی بدوند.
سعید مرادی، بیست و هشت ساله، به سوی دو پلیس بمب پرتاب می کند  که با خوردن آن 

به درخت، به سوی خود او کمانه کرد و موجب قطع شدن هر دو پای او می شود. 
محم���د خزایی، چهل و دو ساله، دیگر تروریست، پ���س از ساعتی در فرودگاه بانکوک 

دستگری شد. 
مسعود صداقت زاده، س���ی و یک ساله نیز که خود را به مالزی رسانده بود، در حایل که 
ساعاتی بعد، سوار هواپیمای دیگری به مقصد تهران بود، از درون هواپیما بریون کشیده شد.

لیال روحانی، کسی که چند ماه قبل خانه ی مزبور را اجاره کرده بود و در گذرنامه ی منتسب 
به او سنش سی و دو ساله عنوان شده است، پیش از آغاز عملیات تیم اعزامی در بانکوک، 

به تهران رفته بود.
جواد نیک خواه فرد، پنجاه و دو ساله مربی کاربرد مواد منفجره برای سایر اعضای تیم و 

رهرب عملیات معرفی شده است. 
پلیس تایلند علی اکرب نوروزی شایا، پنجاه و هفت ساله را به عنوان ششمن تروریست معرفی 
ک���رده و اتهام او را در اختیار داشنت و ساخت مواد منفجره اعالم کرده است. وی نیز به 

تهران بازگشته بود. 
سرانجام سایت جَرَس، محم���د خزایی، ایرانِی دستگریشده در بمب گذاری تایلند را از 

1-www.bangkokpost.com/news/security/275394/stockpile-of-explosive-materials-found
2-www.radiofarda.com/content/f3_azarbaijan_says_iran_plans_terror_at-
tack/24460202.html
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مأموران باسابقه ی تیم برون مرزی وزارت اطالعات و از همکاران اکرب خوشک از مأموران 
فرنگی کار وزارت اطالعات در ترورهای خارج از کشور معرفی کرد. جرس در ادامه ی خرب 
نوشت:  وی برادر خزایی معاون ضدجاسوسی وزارت اطالعات است که بعد از برکناری 
غالمحسنی محسنی اژه ای در مرداد ۱۳۸۸از وزارت اطالعات توسط محمود احمدی نژاد 
عزل شد. خزایی قبل از معاونت وزارت اطالعات، مسئول اداره ی اطالعات قم و رییس 
دفرت وزیر اس���بق اطالعات قربانعلی دُری نجف آبادی بوده است. ... خزایی از اعضای 
قدیمی و مورد اعتماد مقام رهربی بوده و ریاست موسسه پژوهش های سیاسی -از مراکز 

اقماری وابسته به وزارت اطالعات-را نیز در کارنامه ی خود دارد.۱
بیس���ت و چهار بهمن ۱۳۹۰خانم تال یهوشواع ک���ورن، همسر وابسته ی نظامی اسرائیل 
در دهل���ی نو در یک توطئه ی تروریست���ی زخمی شد. در حمله به خودروی دیپلماتیک 
اسرائیل در دهلی نو، چهار نفر زخمی شدند. یکی از افرادی که سوار بر یک موتورسیکلت 
قرمزرن���گ بمبی را به بخش عقبی اتومبیل ون وابست���ه ی نظامی اسرائیل در دهلی نو 
چسبان���د و موجب انفجار و آتش سوزی شد، یک شهروند هندی است که دستگری شده 
و به مقامات هندی گفته است که از سوی افرادی ایرانی اجری شده بود. طبق گزارش ها، 
عامل این حادثه از روش حمله ای استفاده کرده که برای ترور متخصصان هسته ای ایران 

در ماه گذشته به کار رفته بود.
بنا بر گزارشات منتشرشده، پلیس هند مکالمات تلفنی روزهای قبل از حادثه را که میان 
هند با ایران، لبنان و پاکستان صورت گرفته بود، مورد بررسی دقیق قرار داده و دستکم در 
چهار مورد متوجه شده است که از باجه های تلفن همگانی نزدیک محلی که بعداً انفجار 

در آن صورت گرفت، مکالمه هایی با ایران انجام شده بود.۲
همان روز-بیس���ت و چهار بهمن ۱۳۹۰- سخنگوی وزارت کشور گرجستان خرب داد مواد 
منفجره نزدیک سفارت اسرائیل در تفلیس پایتخت گرجستان کشف و خنثی شد. راننده ی 
اتوموبیل سفارت اسرائیل متوجه می شود که تروریست ها مواد انفجاری را به شاسی ماشن 

او چسبانده اند.
میخائیل ساکاشویلی، رییس جمه���وری گرجستان، تأکید کرد که تحقیقات گسرتده برای 
شناسایی عواملی که در اتومبیل سفارت اسرائیل بمب گذاری کرده بودند، تا روشن شدن 

تمامی حقیقت ادامه خواهد یافت.۳
ای���ن در حایل بود که در دوران یاد شده، وی���روس استاکس نت بزرگ ترین ضربه را به 

1-www.rahesabz.net/story/49682  
2www.radiofarda.com/content/f4_iranian_suspect_flee_arrest_thailand_
blast/24485947.html
3-www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4188985,00.html
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تحقیقات هسته ای رژیم وارد کرد و پروژه ی موشکی سپاه پاسداران با انفجار پادگان الغدیر 
مالرد و کشته شدن تهرانی مق���دم مسئول پروژه ی موشکی سپاه پاسداران به همراه صدها 
پاسدار ضربه ی مهلکی را متحمل شد. گفته می شد این انفجار چهل دقیقه قبل از حضور 
خامنه ای در پادگان الغدیر به وقوع پیوست و باعث شد خامنه ای برای اولن  بار دیدار با 

مسئوالن دولتی و کشوری و سفرای خارجی به مناسبت عید غدیر را لغو  کند. 

سفر به عربستان و دیدار با ولیعهد این کشور 
وی که پیش تر نماینده ی خامنه ای در اوقاف بود و بارها به عربستان سعودی سفر کرده بود 
این بار به عنوان وزیر اطالعات و نماینده ی دولت جمهوری اسالمی به عربستان سعودی 
سفر کرد و با شاهزاده نایف که به تازگی و در پی درگذشت ولیعهد قبلی، به عنوان ولیعهد 

جدید معرفی شده بود، دیدار و گفتگو  کرد.

ضدیت با رفسنجانی و دل ربایی از خامنه ای 
یکی از بارزترین ویژگی های مصلحی ضدیت با هاشمی رفسنجانی و خاتمی بود و همن 
باعث می شد ک���ه خامنه ای بیش ترین حمایت را از او به عمل بی���اورد و سکان هدایت 

وزارت اطالعات را به او بسپارد و با برکناری اش به مخالفت برخیزد. 
مصلحی در مورد سخنان هاشمی رفسنجانی که پیش از انتخابات در نامه ای به خامنه ای 

هشدار داده و خطرات پیش رو را گوشزد کرده بود، گفت: 
کسی که خود را پیشگوی حوادث ۸۸عنوان می کند و می گوید من گفتم، من بیانیه 
دادم در حقیقت پیشگویی نکرده است، ما اطالعات دقیقی داریم که این آقا در فتنه 

دست داشته است. 
یا در جای دیگری مدعی شد: 

زمان���ی که رهربی در نماز جمعه آن خطبه ها را بیان فرمودند چه کسی بود که نامه 
بدون سالم علیکم داد.

مواضع مصلحی حتی صدای کسانی چون احمد توکلی را نیز در آورد و به او تذکر داد و 
گفت:  کسی که عهده دار مسئولیت وزارت اطالعات است حتمًا می داند که موضع گریی 
وزیر این وزارتخانه در خصوص مسائل سیاسی با ماده ۲ قانون تاسیس وزارت اطالعات 

مصوب سال ۱۳۶۲ مجلس شورای اسالمی  ناسازگار است.۱
اما مصلحی که پشتش به بیت رهربی و مجتبی خامنه ای گرم بود گوشش به این حرف ها 

بدهکار نبود. وی ضمن آن که خاتمی را جزو سران »فتنه« خواند، گفت:  

1-http://fararu.com/fa/news/148597
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کس���ی که جزو سران فتنه بوده و انقالب و نظام به دلیل یک سری مالحظات او را 
مانند آن دو تن دیگر چندان محصور نکرده و به او آزادی عمل داده است امروز امر 

بر او مشتبه نشود که انقالب یادش رفته این آقا در فتنه چه نقشی ایفا کرده است.
مصلحی در آذر ۱۳۹۰در حایل که بیش از سه ماه به انتخابات نهمن دوره ی مجلس ایران 
باقی مانده بود، با هدف ایج���اد مجلس یک دست و مطیع خامنه ای گفت: انتخابات 
امسال صحنه ی مقابله با رهربی خواهد بود. در انتخابات مجلس امسال بعضی از نامزدها 

از گروه های فتنه، انحرافی و اصالح طلبان به دنبال مقابله با رهربی هستند.
وی در ردّ صالحی���ت هاشمی رفسنجان���ی نق���ش پررنگ���ی داشت و حض���ور وی در 
شورای نگهبان و اصرار وی به حذف هاشمی رفسنجانی باعث رنجش تعدادی از اعضای 

این شورا نیز شد. هاشمی رفسنجانی در این رابطه می گوید: 
آن ها قبل از این که تصمیم بگریند که من نباشم، آقاى مصلحى وزیر وقت اطالعات 
با معاونانش به آن جا رفته بودند. آین نامه ی آن ها اجازه نمى دهد که در بحث هاى 
انتخابات���ى کسى از خارج باشد. با حضور مصلحى مخالفت شده بود که نباید او 
باش���د. خیلى اصرار شده بود که گفتند پس معاونان نباشند و خود مصلحى باشد. 
یکى از اعضاى خربگان به من خرب داد  که مصلحى در جلسه ی آن ها گفته که ما صبح 
و ظهر و شب به طور مرتب آراى آقاى هاشمى را رصد مى کنیم که ساعت به ساعت 
باال مى رود و االن به هفتاد درصد رسیده است و در این چند روز تا انتخابات اگر 
همن طور باال برود، ایشان از نود درصد باالتر می رود و ما مصلحت نمی دانیم. چون 

اگر ایشان بیاید، همه ى رشته هاى دوره هاى ما را پنبه مى کند.۱ 

کار گذاشنت شنود و دوربنی 
وزارت اطالعات در آخرین روزهای صدارت مصلحی تا آن جا پیش رفت که حتی اقدام 
به کار  گذاشنت شنود و دوربن فیلم برداری در دفرت علی مطهری کرد. مطهری در مورد این 

اقدام مأموران اطالعات می گوید: 
صبح روز سه شنبه هیجدهم تری ۹۲زمانی که مسئول دفرت خارج از مجلس این جانب 
وارد دفرت می شود، متوجه تغیریاتی در دفرت از جمله در پنجره کولر می گردد. لذا پنجره 
را باز و با زحمت کشف می کند که پشت کانال کولر دستگاه های مختلف اسرتاق 
سمع و فیلم برداری با مهارت نصب شده است و سپس دوربن نصب شده هم روی 
دیوار در نزدیکی پنجره  ی کانال کولر پیدا می شود به طوری که گچ مسری عبوِر سیم آن، 

هنوز خیس بوده است.

1-www.dana.ir/news/452090.html
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با نظر این جانب تجهیزات را بریون آوردند. در تصاویر به دست آمده از این تجهیزات، 
تصویر فردی که آن را نصب می کند به وضوح دیده می شود و تصویر دو نفر دیگر از 
ُنه نفر متجاوز به حریم این ملک نیز تا حدی واضح است. تصاویر دوربن، طبقه ی 
ششم ساختمان نشان می دهد که ساعت ورود این متجاوزان، هیجده دقیقه ی بامداد و 
ساعت خروج شان حدود چهار صبح بوده است و تصاویر به دست آمده از تجهیزات 
فوق الذک���ر نشان می ده���د که در این مدت در سایر اتاق ه���ای دفرت نیز مشغول کار 
بوده اند. هم چنن تحقیق ما نشان می دهد که سرایدار را با تهدید، همراه خود کرده اند 
و ب���ه گفته ی او یک بار دیگر در اسفند ماه ۹۱نیز این گروه وارد ساختمان شده اند.

در ساع���ت هیجده روز بعد یعنی چهارشنبه نوزدهم تری ۹۲سه نفر که خود را پلیس 
امنیت معرفی می کردند وارد پوشاک فروشی طبقه ی هم کف ساختمان شدند و از 
صاحب مغازه خواستند که DVR دوربن خود را که تردد افراد به ساختمان را نشان 
می ده���د تحویل آن ها بدهد. مغازه دار مقاومت کرد؛ چون بنا بود ابتدا یک نسخه 
از فیلم لحظات ورود و خروج آن متجاوزان را به ما بدهد، اما در نهایت مجبور به 
تسلیم آن شد. با تماسی که من با معاون پارلمانی نریوی انتظامی گرفتم و طبق گفته ی 
فرمانده پلیس امنیت تهران، معلوم شد که این افراد از پلیس امنیت نیستند و دروغ 
گفته اند. لذا با پلیس ۱۱۰ تماس گرفتیم و دو تن از آن ها را به کالنرتی محل بردیم 
و یک تن فرار کرده بود. آن ها قبل از ما رسیده بودند و رییس کالنرتی گفت آن دو 
نفر را تحویل اطالعات ناجا دادیم تا موضوع روشن شود و نتیجه را به اطالع شما 
خواهیم رساند. در واقع به نوعی فراری داده شدند و معلوم بود که رییس کالنرتی 
از خود اختیاری ندارد. اما وی قبول داشت که این ها از افراد پلیس امنیت نبوده اند 

بلکه افرادی از یک نهاد اطالعاتی بوده اند.
از نظر این جانب این سه نفر، همکار یا افرادی از همان ُنه نفر متجاوز بودند  که برای 

پاک کردن آثار جرم خود آمده بودند.۱ 

مواضع مصلحی پس از رانده شدن به حاشیه
ب���ا آن که وی پس از پایان دولت احمدی نژاد به سایه رانده شده اما هم چنان به تأسی از 
خامن���ه ای و با استفاده از ادبیات او به درشت گویی خود ادامه می دهد. وی در پاسخ به 

اظهارات محمدجواد ظریف می گوید: 
یکی از افراد در جمع دانشجویان دانشگاهی در کشور گفته که آمریکا اگر بخواهد 
می تواند در عرض ده دقیقه تمامی تأسیسات هسته ای و اسرتاتژیک ایران را نابود 
کند. م���ن به دنبال آن شخص می گردم تا به او بگویم تو غلط می کنی، شما که از 
1-www.khabaronline.ir/detail/389197/Politics/parties
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توان دفاعی کشور خرب نداری و در مسری اصلی انقالب نیستی، چگونه به خود اجازه 
می دهی چنن اظهاراتی بگویی. ۱

با این حال خامنه ای ضمن آن که تعبری رزمندگان و جنگ آوران خطوط مقدم در عرصه ی 
بنی الملل را شایسته ی شغل و شأن مسئوالن و کارکنان وزارت خارجه خواند، افزود:

وزارت خارجه با توجه به اهداف و وظایف خود به خوبی فعال است و به خصوص 
در تجربه ی اخری مذاکرات هسته ای، آقای دکرت ظریف و همکاران شان، آزمون خوبی 

از سر گذراندند. 
وی با تحسِن تالش و جدیت تیم مذاکره کننده گفت:  احساس قدرت و نشسنت در مقابل 
شش قدرت جهانی، دفاع از اهداف و تثبیت حضور و وجود خود به طرف های مقابل، 

از جمله نقاط قوت مذاکره کنندگان کشورمان در مذاکرات هسته ای بود. 
خامن���ه ای ضمن این که تدین را مهم ترین نقطه ی قوت آقای ظریف خواند، افزود: بنده 

مکرر برای شما عزیزان دعا می کنم.۲
مصلحی که هم چنان کینه ی احمدی نژاد را به دل دارد در جمع بسیجیان پایگاه امن الله 
تهران نامزدی حمید بقایی و احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری را »فتنه« خواند 

و  گفت: 
دشم���ن برای عقبه ی اجتماعی بسیاری از کاندیداهایی که ثبت نام کرده اند، برنامه 
دارد و با استفاده از تجربه ی فتنه ی ۸۸می خواهد این بار طبقه ی متوسط رو به پاین 
را تحریک کند چرا که در سال ۱۳۸۸ که طبقه ی متوسط رو به باال را به کف خیابان 

آورد، آن ها با یک ترقه در کردن می ترسیدند و فرار می کردند.
مصلحی با بیان این که فتنه ای که پیش رو است باید در زمان صدارت و والیت مقام معظم 
رهربی اتفاق بیافتد تا جلویش گرفته شود، تصریح کرد: ان شاءالله که خدا عمر ایشان را 
تا ظهور حضرت طوالنی کند اما اگر این فتنه، بعدًا بخواهد اتفاق بیفتد، آن وقت بعدی 
نمی تواند آن را جمع کند، مثل قضیه ی  منتظری که اگر بعد از امام اتفاق می افتاد  کس���ی 

نمی توانست آن طور که امام اقدام کرد با آن برخورد کند.
وزیر پیشن اطالعات در پایان افزود: االن ثبت نام هایی که ش���ده است و برخی از آن ها 
هم برای فتنه انجام شده بدون تعارف، حساب شده است. بر اساس اطالعات دارم این 
حرف را می زنم. کنار یک شخصیت، جاسوس می گذارند تا او را از حیز انتفاع بیندازند. 

برای منتظری هم همنی کار را کردند.۳

1-www.radiofarda.com/a/f14_zarif_notice_us_military_power/25193111.html
2-www.khabaronline.ir/detail/473764
3-www.isna.ir/news/96012711972



123
چهره های اطالعاتی و امنیتی

بقایی نیز در پاسخ به مصلحی اظهارات او را خائنانه خواند.۱
پ���رت و پالگویی او ح���د و اندازه ندارد. او به عنوان یک���ی از مسئوالن امنتیی کشور که 
چهار سال سکان وزارت اطالعات را در اختیار داشته در مورد حمله ی موشکی ناموفق 

سپاه پاسداران به سوریه می گوید: 
من این را با اطالع می گویم که وقتی اقدام موشکی سپاه علیه داعش انجام گرفت تا 
چهل و هشت ساعت سرویس های جاسوسی آمریکا، اسرائیل و انگلیس گیج بودند 

که چگونه این اقدام دقیق انجام گرفته است. 
و در ادامه، سخنانی برزبان راند که تنها از یک روان پریش می توان انتظار داشت که چنن 

ادعا هایی بکند: 
سال گذشته حدود پانصد نفر از یک دانشگاه آمریکایی به درخواست سازمان سیا 
در راه پیمایی اربعن حضور داشتند و سئواالتی را از مردم می پرسیدند که جمع بندی 
آن ه���ا این بود ک���ه این جمعیت تهدیدی برای ناب���ودی آمریکاست، هم چنن اگر 
جست وجویی در اینرتنت انجام دهیم با چهارده میلیون مقاله در مورد آمریکای در 
حال فروپاشی مواجه می شویم که خود آمریکایی ها نوشته اند و اکثراً به این موضوع 
اش���اره دارند که منشأ نابودی آمریکا، انقالب اسالمی است، در حایل که متأسفانه 

عده ای در ایران این حرف را قبول ندارند.۲
کس���ی از او نمی پرسد این پانصد نفر چگون���ه وارد کشور شدند؟ چگونه در راه پیمایی 
شرکت کردند؟ چرا یک عکس یا تصویر از آن ها در دست نیست. از آن مهم تر اگر در سی 
و هشت سال گذشته آمریکایی ها خواسته باشند چهارده میلیون مقاله در مورد آمریکای 
در ح���ال فروپاشی بنویسند، بایستی روزی یک هزار و نُه مقاله نوشته باشند. مصلحی از 
یک حساب و  کتاب ساده نیز عاجز است. خیلی سخت نیست تصور کنیم که او در دوران 

صدراتش چه بالیی بر سر کشور و منافع ملی آورده است. 
وی در یک موضع گریی احمقانه ی دیگر در مورد جنش مردم در دی ماه ۱۳۹۶ گفت: 

بعد از انقالب، MI6 انگلیس در پشت صحنه ی همه ی توطئه هایی که در ایران اتفاق 
افتاده، بوده است و دو ماه قبل، وزیر خارجه ی انگلیس به ایران آمد تا کُد رمزهای 

خاص را به جاسوس های انگلیسی مستقر در ایران بدهد.۳
ای���ن ادعاها در حایل صورت می گرید ک���ه فرزند مجتبی خامنه ای محصول انگلیس و 

کلینیک های باروری لندن است. 

1-www.bbc.com/persian/iran-39619743
2-www.tasnimnews.com/fa/news/1396/05/27/1494747
3-www.farsnews.com/newstext.php?nn=13961013002008
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از مه���دوی کنی تا هاشمی شاه���رودی رییس مجلس خربگان ره���ربی و رییس مجمع 
تشخیص مصلحت نظام برای درمان به این کشور می روند و بسیاری از چهره های سیاسی 
نظام اسالم���ی از روحانی گرفته تا احمد توکلی مدارک تحصیلی شان را از دانشگاه های 

بریتانیا گرفته اند و بندناف حضرات بیش از هرجا به انگلیس وصل است. 



   سید محمود علوی

سیدمحمود علوی در چهار اردیبهشت ۱۳۳۳در خانواده ای روحانی در المرد فارس به 
دنیا آمد. وقتی دو ساله بود خانواده ی وی به نجف مهاجرت کرد. وی تحصیالت ابتدایی 
و سال های اول متوسطه را در نجف گذراند و در سال ۱۳۴۹به لباس روحانیت درآمد و 
تحصیالت حوزوی خ���ود را ابتدا در نجف و پس از بازگشت به ایران در سال ۱۳۵۰در 
آبادان و حوزه های  علمیه قم و تهران پی گرفت و مانند بسیاری از روحانیون و مقامات 
کشوری و لشکری با توجه به رانتی که پس از فروپاشی نظام سلطنتی برای شان موجود 
بود مدارک دانشگاهی  را نیز اخذ کرد . وی مدرک کارشناسی را از مدرسه ی عایل تربیتی 
و قضایی قم، کارشناسی ارشد را از دانشگاه فردوسی مشهد و دکرتای فقه و مبانی حقوق 

اسالمی را از دانشگاه فردوسی مشهد گرفته است. 
علوی مانند بسیاری از روحانیون در هیچ یک از فعالیت های ضدسلطنتی تا سال ۱۳۵۷ 
شرکت نداشت. اما با اوج گریی انقالب او نیز مانند دیگر هم قطارانش فرصت را مغتنم 
شمرد و به صف مخالفان شاه پیوست. البته در زندگی نامه ای که از او انتشار یافته، مدعی شده 
است که رهربی یک گروه چریکی شبه نظامی در قم را در سال ۱۳۵۷به عهده داشته است. 
علوی پس از پایان تحصیالت دانشگاهی به عضویت هیأت علمی دانشکده ی صدا و 
سیما درآمد و هم زمان در پژوهشکده ی امام خمینی و انقالب اسالمی، دانشگاه امام صادق، 
دانشگاه مذاهب اسالمی، دانشگاه  آزاد، دانشکده ی علوم حدیث و دانشکده ی الهیات 
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دانشگاه تهران به تدریس پرداخت. 
او در دوره های اول، دوم، چهارم و پنجم از شهرستان المرد به مجلس شورای اسالمی راه 
یافت و مخرب و سخنگوی کمسیون شوراها و امور داخلی، کمسیون خاص وظیفه ی عمومی 
و  کمسی���ون خاص وظایف و اختیارات ریاست جمه���وری شد. پسر وی محسن علوی، 
هم اکنون رییس مجمع نمایندگان ف���ارس در مجلس شورای اسالمی است. او هم چنن 
ب���ن سال های ۶۸ تا ۷۰ معاونت نظارت و بازرسی و معاونت روابط عمومی و تبلیغات 
سازم���ان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبان���ی نریوهای مسلح را بر عهده داشت. 
پ���س از مرگ خمینی و جلوس خامنه ای بر تخت و تشکیل کالس های درس خارج که 
زمینه سازی برای اعالم مرجعیت او بود، علوی که سمت و سوی باد را خوب تشخیص 
داده بود در کالس های درس خامنه ای شرکت کرد و مانند دیگر شرکت کنندگان در این 
کالس ه���ا، در نظام اوج گرفت و به مناصب باال رسید؛ از سال  ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۸به حکم 

خامنه  ای ریاست سازمان عقیدتی سیاسی ارتش را عهده دار شد. 
در جریان نهمن دوره ی انتخابات مجل���س شورای اسالمی، علوی برای کاندیداتوری 
ثبت نام کرد و از سوی شورای نگهبان رد صالحیت شد. در دوم اسفند ۱۳۹۰ اعالم کرد: 
به اس���تناد بند ۱ماده ۲۸ قانون اساسی مبنی بر »عدم التزام عملی به اسالم و نظام« رد 
صالحیت ش���دم. معذالک در مرداد ماه سال ۱۳۹۲ در حایل به عنوان وزیر اطالعات به 
کابینه ی روحانی راه یافت که دو ماه پیش از آن صالحیت وی برای شرکت در انتخابات 

میان دوره ای مجلس شورای اسالمی از سوی شورای نگهبان رد شده بود.
از معجزات شورای نگهبان همن بس که در سال ۱۳۹۴صالحیت وی را به عنوان »مجتهد« 
دوباره تائید  کرد. او  که به خاطر عدم التزام عملی به اسالم و نظام نمی توانست در مجلس 
شورای اسالمی شرکت کند، واجد چنان شرایطی شد  که قادر گردید در انتخابات مجلس 
خربگان رهربی شرکت کرده و از صالحیت الزم برای نظارت بر رهربی و تعین جانشن 
وی برخوردار شود. علوی در زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری یکی از اعضای 

ارشد ستاد انتخابات حسن روحانی بود. 

حضور در وزارت اطالعات 
و محدود شدن هرچه بیش تر دامنه ی اختیارات آن

محمود علوی بدون داشنت کوچک ترین سابقه ی اطالعاتی و امنیتی، مسئولیت بزرگ ترین 
سازمان امنیتی کشور را به عهده گرفت. از آن جایی که در دوران خامنه ای مرسوم شده است 
که وزیر اطالعات با نظر خامنه ای انتخاب شود، رؤسای جمهوری برای رسیدن به توافق 

با خامنه ای مجبور می شوند روی ضعیف ترین اشخاص به توافق برسند. 



چهره های اطالعاتی و امنیتی
127

به دنب���ال مخالفت خامنه ای با وزارت علی  یونسی و مجید انصاری که از طرف خود او 
به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام در آمده بود، علوی به عنوان وزیر اطالعات، 

مورد توافق طرفن قرار  گرفت.
اولن بار تجربه ی انتخاب وزیر ناکارآمد و فاقد پیشینه ی امنیتی با انتخاب ُدری نجف آبادی 

به شکست انجامید. و در ارتباط با مصلحی عراقی تکرار شد. 
علوی به خاطر نداشنت تجربه ی امنیتی، و عدم حمایت از سوی »بیت رهربی« و نهاد های 
قدرت و حلقه های مؤثر امنیتی، ضعیف ترین و غریموثر ترین وزیر اطالعات در سی و چهار 
سال گذشته بوده است. تنها سابقه ای که توانستند برای او برتاشند این بود که وی در تدوین 
قانون وزارت اطالعات نقش داشته است. علی یونسی، مشاور روحانی در طول یک سال 

حداقل دو بار به عدم تسلط وزیر اطالعات بر دستگاه اطالعاتی سخن گفت. 
علی  مطهری نایب رییس مجلس شورای اسالمی در مخالفت با علوی، با تأکید بر ضرورت 
انتخاب فردی با صراحت و صالبت در رأس وزارت اطالعات گفت: وزیر اطالعات باید 
از اختیارات و حقوق این وزارتخانه صیانت کند و اجازه ی دخالت سایر نهادها در حیطه ی 
کار وزارت اطالعات را ندهد. و علوی را فاقد چننی توانمندی دانست.۱علوی در پاسخ به 
مطهری نهایت عجز و ناتوانی خود را به نمایش گذاشت و با چاپلوسی زاید الوصفی گفت: 
ما به اختیاراتی که به نهادهای مختلف واگذار می شود، احرتام قائلیم و به اختیاراتی 
که از سوی مقام عظمای والیت به دیگران واگذار شده است، پای بند هستیم و به 
آن تمک���ن می کنیم. ما به کاهش اختیارات مان در این مسری کوچک ترین واکنشی 
نشان نمی دهیم و اگ���ر رهربی تمام اختیارات وزارت اطالعات را به کسی واگذار  

کند، دست ادب به سینه می گرییم.۲
در سال ۱۳۹۳عل���وی حتی برای محدود  کردن اختی���ارات وزارت اطالعات و شخص 
خودش پیش قدم شد. وزارت اطالعات در ویژه نامه    ای که به مناسبت سی امن سال تاسیس 
وزارت اطالعات در بیستم مهرماه ۱۳۹۳منتشر کرد به بررسی جایگاه قانونی این وزارت در 
نظام سیاسی و قضایی ایران پرداخت و قوانن حاکم بر فعالیت های وزارت اطالعات را ناقص 
خواند و بر ضروریت قرار گرفنت این وزارتخانه در فهرست ضابطن دادگسرتی تأکید  کرد. 
موافقت وزی���ر اطالعات با انتشار چنن دیدگاه هایی که منجر به کم تر شدن اختیار وزیر 
اطالعات از یک قاضی می شود، بیانگر عدم تسلط محمود علوی بر این وزارتخانه است. 
به خاطر همن حاتم بخشی ها بود که پس از انتخاب دوباره ی او به وزارت اطالعات، اولن 
کسی که به او تربیک گفت حسن طائب فرمانده ی سازمان اطالعات سپاه بود که رقیب 

قدرتمند او در عرصه ی اطالعات کشور محسوب می شود. 
1-http://fararu.com/fa/news/326073
2-www.javanonline.ir/fa/news/867419
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او هم چنن دوباره تأکید کرد:  
تعام���ل و هم فکری با دستگاه های اطالعاتی از جمله اطالعات سپاه در وضعیت 
خوبی است. رهربی از این تعامل خوب با اطالعات سپاه ابراز خوشحایل کرده اند. 

ما هم خوشحالیم که با این هم دیل رهرب عزیزمان را خوشحال کرده ایم.۱
دوران ریاست علوی ب���ر بزرگ ترین مجموعه ی اطالعاتی کشور هم زمان شد با تثبیت 
موقعیت سازمان اطالعات سپاه و قدرت گرفنت روزافزون آن از یک طرف، و بسط قدرت 
سپاه قدس و فعالیت های اطالعاتی و امنیتی آن. در واقع خامنه ای با پذیرش او به عنوان 
وزی���ر اطالعات، سعی در تقویت نقش سازمان اطالعات سپاه و سپاه قدس که زیرنظر 

مستقیم خودش فعالیت می  کنند داشت. 
علی مطهری در مورد عملکرد علوی گفت: 

مشکل امروز مجلس با وزارت اطالعات این است که به خاطر وضعیت موجود، وزیر 
اطالعات نمی تواند به بسیاری از سئواالت ما نمایندگان پاسخ بدهد. به عنوان مثال 
وقتی از وزیر اطالعات درباره ی بازداشت مدیران کانال های تلگرامی در آستانه ی 
سال ۹۶سئوال کردیم ایشان گفت این کار توسط نهاد دیگری انجام شده و خود من 
هم معرتض هستم. همن طور زمانی که از بازداشت برخی دانشجویان و خربنگاران 
یا افرادی که به اتهام جاسوسی بازداشت شده اند سئوال می کنیم وزیر جوابی ندارد 
و می گوید از حیطه ی اختیار من خارج است. در نتیجه مجلس نمی تواند به وظیفه ی 

نظارتی خود در اجرای فصل سوم قانون اساسی درباره ی حقوق ملت عمل کند.۲
علوی به عنوان وزیر دولت »اعتدال« و »امید« در محضر نهاد قانون گذاری کشور، فوق 
قانون بودن والیت فقیه و فرمالیته  بودن قانون را ُمهر  کرد. او به صراحت حکم ویل فقیه را 

عن قانون خواند، قانونی که حتی چند و چون در آن جایز نیست. 
علوی به همان اندازه که در عرصه ی عمل ناتوان است، در بیان سخنان بیهوده و بی معنا 
توان���ا است. مثاًل وقتی او می خواست در مورد بی���ان کار وزارت اطالعات گزارش دهد 

می گوید: 
در این م���دت، کار اطالعاتی مردم پایه با مشارکت مردم و دانش پایه با چندین هزار  
کارمن���د در رشته های دکرتا و سایر مقاطع تحصیل���ی و پژوهش پایه از راه ُبردهای 

وزارت اطالعات بود.۳
ناتوان���ی علوی در اداره ی وزارت اطالعات و تضعیف موقعیت این نهاد امنیتی تا آن جا 
گسرتش یافت که حتی نظر کارشناسی وزارت اطالعات در ارتباط با پرونده ی تشکیل شده 

1-http://namehnews.ir/fa/news/421615
2-http://fararu.com/fa/news/326073
3-www.isna.ir/news/96052515435



چهره های اطالعاتی و امنیتی
129

برای عبدالرسول دری اصفهانی یکی از اعضای تیم  هسته ای هم مؤثر واقع نشد و وی به 
پنج سال زندان محکوم گردید. علوی وی را حتی همکار وزارت اطالعات معرفی کرد: 

در خص���وص دری اصفهانی قباًل در چند نوبت تصریح کرده و باز هم به صراحت 
اعالم می کنم، از آن جا که مرجع تشخیص موضوعات مرتبط به جاسوسی معاونت 
ضدجاسوسی وزارت اطالعات است، از نظر این معاونت، آقای دری اصفهانی نه تنها 
مرتکب جاسوسی نشده بلکه در برابر هجمه هایی که برخی سرویس های بیگانه به 
وی داشته اند، هوشیارانه مقاومت کرده و با معاونت ضدجاسوسی وزارت اطالعات 

همکاری داشته است.۱
اما همن معاونت ضد جاسوسی با پرونده سازی از طریق اعمال شکنجه و تهدید و ارعاب، 
حکم اعدام دکرت احمد رضا جالیل را که حاضر نشده بود به عنوان جاسوس رژیم در خارج 

از کشور عمل کند، از قاضی صلواتی گرفت. 
دکرت جالیل در نامه  ی سرگشاده ای به روحانی ضمن درخواست تشکیل دادگاه علنی برای 

رسیدگی به اتهاماتش می نویسد:
در مرحله ی تحقیق���ات، اقدامات غریشرعی و غریقانونی متعددی به انجام رسید 
ک���ه می توان به عدم اجازه ی دسرتسی به وکیل -تا ماه هفتم-، سه ماه انفرادی و 
شکنجه های روحی و فشارهای جسمی، تهدیدات مکرر به اعدام و آزار دو فرزند 
خردسالم، قطع هزینه ی معیشت مادر پری و دو فرزند صغریم، سوءاستفاده از مقدسات 
و قرآن کریم برای اغفال بنده اشاره کرد. تمامی این اقدامات غریانسانی فقط برای 
این صورت گرفت تا بنده در کنار توضیحات صادقانه در مورد موضوع امنیتی رخ 
داده در سال ۱۳۸۹ که شائبه ی همکاری با عوامل خارجی را برای وزارت اطالعات 
ایجاد کرده بود، تحت فشار، ارعاب و تهدیدات بازجویان به سئواالت تلقینی آن ها 
پاسخ های موردنظر دیکته شده را بدهم و به کارهای نکرده، اعرتاف کنم. با این حال 
بازجوی���ان به همن وضعیت بسنده نکرده و  گزارش تفسریی فاقد هرگونه استدالل 
 فنی، بدون ادله ی حقوقی و عاری از هرنوع سند و مدرک را تهیه کرده و با ارائه به 
بازپرسی پرونده درخواست صدور  کیفرخواست براساس اتهام افساد فی االرض از 

طریق اقدام علیه امنیت ملی و حکم اعدام نمودند.
۲- علی رغم این که گزارش وزارت اطالعات دارای بیش از پنجاه مورد  کذب صریح، 
قلب واقعیت و تحریف بوده تا نهایت بزرگ نمایی در مورد اتهامات انتسابی به بنده 
را داشته باشد، پازپرس پرونده بعد از هفت ماه تحقیق، با استدالل حقوقی، پیشنهاد 
وزارت اطالعات را رد کرده و قرار منع تعقیب از اتهام افساد فی االرض را صادر کردند 

1-www.isna.ir/news/96071910878
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ویل کیفرخواستی دال بر اتهام همکاری با دولت متخاصم و جاسوسیصادر کردند.۱
وی در مورد فیلم تهیه ش���ده توسط وزارت اطالعات دولت روحانی که از طریق سیمای 

جمهوری اسالمی پخش شد می گوید: 
فیلم تهیه شده توسط وزارت اطالعات در خصوص مث���اًل اقرارات بنده سرشار از 
تحریف، دروغ، و صحنه سازی های پر از اکاذیب است که هر فردی با دقت متوجه 
می شود که چگونه جمالت در راستای اهداف بازجویان سانسور و در  کنار هم قرار 
داده شده اند. پاسخ های یک طرفه بدون مطرح شدن سئوال، عدم ارتباط و انسجام 
موضوعات مطرح شده و سانسور جمالت من، عدم ارائه ی سند یا مدرک معترب همه 
نشان دهن���ده ی این موضوع است که افرادی به دور از هرگونه شرافت و وجدان از 

هیچ تالشی برای رسیدن به اهداف امنیتی و سیاسی خود دوری نمی کنند.  
در پرونده سازی اطالعات سپاه علیه فعاالن محیط زیست و دستگریی هفت نفر از آن ها و از 
جمله کاوه مدنی معاون سازمان محیط زیست به جرم جاسوسی و رصد فعالیت های موشکی 
سپاه پاسداران و ... وزارت اطالعات که بر اساس قانون می بایستی متویل امر می بود، نه تنها 
از پرونده برکنار ماند بلکه سکوت اختیار کرد. با مرگ مشکوک کاووس سید امامی یکی از 
دستگری شدگان که استاد دانشگاه امام صادق نیز بود موضوع به یک بحران در نظام تبدیل 
گردید اما از وزارت اطالعات و وزیر آن واکنشی دیده نشد و دستگاه قضایی و تبلیغاتی 
نظام اسالمی نیز به حمایت از سازمان اطالعات سپاه و ادعاهای اثبات نشده اش برآمدند. 

مطهری در مورد نتیجه ی وادادگی علوی گفت: 
دوگانگ���ی در حوزه ی اطالعات کشور خطری است که کیان جمهوری اسالمی را 
تهدی���د می کند. این که در مسئله ی بازداشتی های محیط زیست، وزارت اطالعات 
جاس���وس بودن آن ها را تائید نمی کند و در موارد دیگر نیز وحدت نظر و وحدت 
رویه وجود ندارد، به صالح کشور نیست. پیشنهاد می کنم جناب آقای حسن طائب 
به عنوان وزیر اطالعات معرفی و انتخاب شوند و یا وظایف اطالعات سپاه مانند 

گذشته منحصر در امور داخلی سپاه و گروه های مخالف مسلح شود.۲
 

وساطت وزارت اطالعات در پرونده ی نفتی
از آن جای���ی که پای مأموران و مسئوالن وزارت اطالعات در پرونده ی بابک زنجانی در 
میان است، این وزارتخانه به عنوان میانجی وارد ماجرا شد. برخالف رویه ی معمول، این 
اطالعات سپاه پاسداران بود که از ابتدا تا انتها پرونده  ی بابک زنجانی را تهیه و دنبال کرد 
و حتی چگونگی دفاعیات او در دادگاه توسط بازجویان سپاه تعین شد تا دولت روحانی 
1-www.radiozamaneh.com/373892
2-http://fararu.com/fa/news/358501
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و وزیر نفت را که دستی در ماجرا نداشتند هدف حمله قرار دهد. 
پ���س از برگزاری دادگاه و صدور رأی، اجازه ی دخالت به وزارت اطالعات دادند تا این 

ارگان به سهم خود بکوشد پرونده را ماست مایل کند. 
رسول کوهپایه زاده، وکیل بابک زنجانی در مورد نقش وزارت اطالعات در پرونده می گوید:

این که در گذشته چه اتفاقات���ی افتاده، هر یک از طرفن ادعاهایی را در خصوص 
آن مطرح می کنند. اما این اتفاقی که در حال حاضر روی داده، ماحصل شش ماه 
وساط���ت، تالش و درایت وزارت اطالعات بود. از وقتی که پرونده ی نفتی پس از 
صدور رأی قطعی در اختیار وزارت اطالعات قرار گرفت، این وزارتخانه با اشراف 
کاملی که بر موضوع و طرفن دعوا دارد نقش میانجی را بازی کرده و امیدواریم که 
هرچه زودتر توافقات الزم حاصل شود. البته به توافق معقویل هم رسیدیم. قبل از 
این که جلسه ی یک ماه پیش را برگزار کنیم، طرفن به یک موافقتنامه ای رسیدند که 
در آن خیلی از این اتفاقات حل شده بود اما مجددا پیشنهادات جدیدی مطرح شد 

که باعث شد روند انجام کار مقداری مشکل شود.۱

شورای هماهنگی اطالعات
از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسالمی به خاطر وجود کانون های متفاوت قدرت با منافع 
گاه متضاد، نهادهای اطالعاتی متعددی در کشور وجود داشته و علریغم کوشش های بسیار 
امکان تجمیع آن ها تاکنون فراهم نیامده است. اگر در سال های اولیه ی دهه ی ۶۰ عمده 
درگریی بن نهاد های اطالعاتی به اختالفات بن دادستانی انقالب اسالمی مرکز و اطالعات 
سپاه بر می گشت، پس از تشکیل وزارت اطالعات و تأکید قانون بر انحالل دیگر بخش های 
اطالعاتی و واگذاری نریوهای شان به وزارت اطالعات، در عمل چنن چیزی اتفاق نیافتد. 
در هم���ان ایام، شورایی با عنوان ش���ورای هماهنگی اطالعات ایج���اد شد که قرار بود 
مسئولیت هماهنگی میان ارگان های اطالعاتی مختلف موجود در دستگاه های اطالعاتی 

امنیتی کشور را بر عهده بگرید، اما موفقیتی حاصل نکرد. 
کشمکش های درونی میان جناح های قدرت، منجر به تصویب قانون متمرکز اطالعات 
در ای���ران در مجمع تشخیص  مصلحت نظام ای���ران در سال ۶۸و تقویت نقش محوری 

وزارت اطالعات شد. 
طبق ماده یک قانون تمرکز، ابالغ اهداف و خط مشی و مأموریت های واحدهای 
اطالع���ات و حفاظت اطالعات نریوهای مسلح در امور امنیت داخلی و خارجی 
نیز بر عهده ی وزارت اطالعات است. هم چنن تصمیم های اتخاذ شده در شورای 
هماهنگی برای کلیه ی واحدهای اطالعاتی و حفاظت اطالعات نریوهای مسلح 
1-www.entekhab.ir/fa/news/363863
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الزم االجراست.۱
بر اساس قانون تاسیس وزارت اطالعات در سال ۱۳۶۲و قانون تمرکز اطالعات مصوبه ی 
مجمع تشخیص مصلحت  نظام در سال ۱۳۶۸نهادهای اطالعاتی جمهوری اسالمی ایران 
عبارتن���د از »وزارت اطالعات« به عنوان تشکیالت اصل���ی و مادر،  »واحد اطالعات 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران«، -که تبدیل به سازمان اطالعات شد-، »واحد 
اطالعات ارتش جمهوری اسالمی ایران«، »واحد اطالعات نریوی انتظامی«، »حفاظت 

اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران«. 
ام���ا خامنه ای به منظور بسط و توسعه ی اشراف خود بر نهاد های اطالعاتی بدون آن که 
تمایلی برای اجماع این نهادها نشان بدهد، کوشیده است با تقویت و گسرتش نهادهای 
اطالعاتی موازی در همه ی دستگاه ها، تسلط کامل خود را بر فضای امنیتی کشور حفظ 
کند. افزایش دستگاه های اطالعاتی به شانزده نهاد در طول سه دهه ی گذشته و روند رو 

به رشد قدرت نهادهای اطالعاتی موازی نتیجه ی طبیعی چنن سیاستی است.۲
البته به طور واقعی تعداد این نهاد های موازی بیش از شانزده نهاد ذکر شده است چرا که 
دفرت بازرسی رهرب جمهوری اسالمی، دفرت بازرسی ریاست جمهوری، دبریخانه شورای عایل 
امنیت ملی، سپاه قدس، حراست ریاست جمهوری، دفاتر نظارت استانی شورای نگهبان، 
معاونت امنیتی و انتظامی وزارت کش���ور و حت���ی نهادهایی چون کمیته های قضایی و 
محرمانه ی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، حفاظت و بازرسی مجمع تشخیص مصلحت نظام 
و هیأت تحقیق و تفحض مجلس خربگان رهربی نیز مأموریت های اطالعاتی و امنیتی 

دارند و گاه فعالیت های آن ها منجر به درگریی هایی میان جناح های نظام شده است. 

عملکرد علوی در وزارت اطالعات
بعد از گذشت یک س���ال از دوره ی وزارت علوی، عملکرد وی در خصوص آزادی های 
اجتماعی در ای���ران، از جانب اصالح طلبان، مورد انتقاد قرار گرفت. آن ها معتقد بودند 
که کارمندان این وزارتخانه، برخالف خواست وزیر و خودسرانه، با دستورگرفنت از سایر 
نهادها، اقدام به افزایش فشار بر  اصالح طلبان نموده تا مانع گسرتش فعالیت های سیاسی و 
اجتماعی آنان در زمان دولت جدید شوند. ضعف و سستی او تا آن جا بود که محسنی  اژه ای 
معاون و سخنگوی قوه قضاییه که نزدیک به چهار دهه سابقه ی اطالعاتی و امنیتی و قضایی 
دارد در جریان دستگریی ادمن   های کانال های تلگرامی نزدیک به دولت روحانی گفت:  
در خصوص پرونده ی خاص مطالبی در مورد خود وزیر اطالعات مطرح است که 

طبعاً حتی ایشان نمی تواند در این پرونده اظهار نظر و گزارش تهیه کند. 
1-www.farsnews.com/printable.php?nn=13930722000616

۲- پیشن.
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و علوی در مقام پاسخ مجبور شد بگوید: 
برای ادمن ها جرمی نمی شناسم که شریک آن ها باشم، گویا آن ها شریک جرم بنده هستند.۳

او ک���ه به ضعف های خود واقف بود، در مجل���س شورای اسالمی قول داد که هیچ تغیری 
و تح���ویل در وزارت اطالعات به وجود نی���اورد و همان مسئوالن سابق را که در هشت 
سال وزارت محسن���ی اژه ای و مصلحی عراقی پس از تصفیه های متعدد سکان هدایت 

وزارت اطالعات را به عهده گرفتند ابقا کند.۴ 
سای���ت خربی باشگاه خربنگاران که به حوزه های امنیت���ی نزدیک است گزارش داد  که 
علوی پیش از کسب رأی اعتماد مجلس در سال ۱۳۹۲قول داد: در صورت کس���ب رأی 
اعتماد، نه با اتوبوس بلکه با دوچرخه به وزارت اطالعات خواهد رفت و با مدیران کارآمد 
همان ج���ا به انجام وظیفه خواهد پرداخت ... و با بیان این ک���ه مرزبندی وزارت در هر 
زمینه ای از جمله خودی و غریخودی، دوست و دشمن، فتنه و انحراف تابعی از مهندسی 

رهرب معظم انقالب خواهد بود و آن را نقشه ی راه و حجت شرعی دانست.۵
تأکید او بر استفاده از دوچرخه به رفنت به وزارت اطالعات، مبن این بود که او به تنهایی 
به این وزارت خواهد رفت و تغیری وتحویل در آن جا صورت نخواهد داد و مدیران قبلی 

با خیال راحت می توانند به کارشان ادامه دهند. 
علی یونسی، وزیر اطالعات دولت خاتمی که به خوبی در جریان تحوالت وزارت اطالعات 
در دوران علوی ب���ود در مهرماه سال ۹۳ گفت: هنوز وزارت اطالعات به تسخری دولت 
حسن روحانی در نیامده است.۶ هراس علوی از کانون های قدرت تا مرزی ست که پاسخ 
روابط عمومی وزارت اطالعات به هجوم بی معنی روزنامه ی کیهان که در قالب نقدی بر 
فعالیت های وزارت اطالعات نوشته شده بود آن قدر مؤدبانه و مهربانانه و والیت مدارانه 
بود که باعث تعجب حسن شریعتمداری هم شد. در پاسخ روابط عمومی وزارت اطالعات 

آمده بود: 
با توجه به التزامی که آن نشریه ی محرتم در تبعیت از والیت برای خود تعریف نموده 
است، درج چنن مطلبی موجبات شگفتی سربازان گمنام امام عصر را فراهم نموده 
و باعث گالیه ی جدی خدمتگزاران مردم در عرصه ی امنیت شده است. امید است 
تدبری نمایید که ضمن جربان این اقدام نامهربانانه از تکرار آن پیشگریی به عمل آید.۷

3-www.aftabir.com/news/article/view/2017/04/13/1676310
۴-در دوران ای���ن دو نف���ر تصفیه های زیادی ن���ه تنها در رده ی مسئ���والن وزارت اطالعات صورت 
گرف���ت بلکه بدنه ی آن نیز مشمول آن شد. تعدادی از مسئوالن وزارت اطالعات نیز پس از برکناری 

محسنی اژه ای و دوران سرپرستی احمدی نژاد بر این وزارتخانه مجبور به کناره گریی شدند. 
5-www.yjc.ir/fa/news/4533826
6-www.rajanews.com/news/158855
7-http://kayhan.ir/fa/mobile/news/83414/797 
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علوی با اشاره به رّد صالحیت خود در انتخابات دوره ی نهم مجلس شورای اسالمی در 
دفاع از خود اظهار داشت:

ای���ن ثمره ی پرونده سازی به دور از اخالق و مقتضیات شرع بود که به همه ی آن ها 
پاسخ دادم و در نشستی که با آقای دکرت علی زاده داشتم که به درخواست آیت الله مؤمن 
پرونده ی این جانب را تمام با دقت مالحظه کرده، ایشان به صراحت اظهار داشت 
که من چیزی که مبنای درستی برای رد صالحیت باشد در پرونده نیافتم و مشابه آن 
را برادران ارجمند دکرت اسماعیلی و امریی اعضای حقوقدان شورای نگهبان ابراز 
کردند. هرچند این اتفاق تلخ بود اما مالطفت مقام معظم رهربی نسبت به این سرباز 
کوچک مرهمی شفابخش بود که بر این زخم نهاده شد. بوسه های پدرانه معظم له بر 
گونه های این فرزند  کوچکش آرام بخش و اظهار تأثرش از این اتفاق، این حادثه را 

در کام این بنده ناچیز تبدیل به شریینی کرد.۱
در دوران وزارت عل���وی نیز هم چون گذشته بازداشت، احض���ار، تهدید و آزار و اذیت 
فعاالن سیاسی و اجتماعی و کنشگران مدنی و کارگری و مطبوعاتی هم چنان ادامه یافت 
و از برگزاری نشست جبهه ملی ای���ران و کانون نویسندگان ایران و حتی برگزاری مراسم 
سالگ���رد فروهرها و شاملو جلوگریی شد. طیف وسیع و متنوع���ی از فعاالن و اعضای 
گروه های سیاسی از جمله اعضای جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقالب اسالمی، 
نهضت آزادی ایران، شورای فعاالن ملی مذهبی، جبهه ملی و کانون نویسندگان به بهانه ی 

اقدام علیه امنیت ملی توسط وزارت اطالعات احضار و مورد تهدید قرار گرفتند. 
اردیبهشت ماه ۱۳۹۴علوی اعالم کرد: امروز احضارها در کمال احرتام در محیطی شایسته 

صورت می گرید و ضمن توضیح، از فرد خواسته می شود در دام دشمن نیفتند.
محمد اولیایی فرد یکی از حقوقدانانی که به خاطر دفاع از موکلینش به زندان افتاده بود، 

این اقدام وزارت اطالعات را خالف قانون دانسته و می نویسد: 
اما سخنان سیدمحمود علوی درخصوص احضار افراد به وزارت اطالعات در حایل 
بیان شده که اساساً طبق قانون آئن دادرسی کیفری وزارت اطالعات مرجع قانونی 

برای احضار افراد نیست.
ماده ۱۲۴آئن دادرسی کیفری در این خصوص مقرر می دارد: قاضی نباید کسی را 
احضار یا جلب کند، مگر این که دالیل کافی برای احضار یا جلب موجود باشد. ماده 
۱۱۸هم���ن قانون نیز بیان می دارد: قاضی می تواند در موارد زیر بدون این که بدوًا 
احضاریه فرس���تاده باشد، دس���تور جلب متهم را صادرنماید:  الف: در جرائمی که 
مجازات قانونی آن ها قصاص، اعدام و قطع عضو می باشد؛ ب: متهمینی که محل 

1-www.yjc.ir/fa/news/4533826
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اقامت یا شغل و کسب آن ها معنی نبوده و اقدامات قاضی برای دست یابی به متهم 
به نتیجه نرسیده باشد.۱

حسن رفیعی، استاد دانشگاه و فعال ملی /مذهبی که چندین بار توسط وزارت اطالعات 
دولت روحانی احضار و در نهایت بازداشت و روانه اوین شد، در تریماه ۱۳۹۳در نامه ای 
سرگشاده به روحانی نوشت: در وزارتخانه ی زیرمجموعه ی شما، شمشری در کف زنگی 
مس���ت اس���ت و هنوز بعد از سی و پنج س���ال وزارت اطالعات نتوانسته است یک تیم 

عملیاتی حرفه ای، خربه و متشرع برای بازرسی از خانه های شهروندان تربیت کند.۲
در طول دوران ریاست جمهوری روحانی، نظام اسالمی فقط از سازمان اطالعات سپاه 
به عنوان ابزاری خشن برای کنرتل و سرکوب جامعه استفاده نکرد، بلکه وزارت اطالعات 
نیز در زمینه ی تداوم سرکوب و تحدید جامعه ی مدنی ایفای نقش کرد. ابوالفضل قدیانی 

از فعاالن جنبش سبز، تریماه ۱۳۹۴با انتقاد از رفتار وزارت اطالعات نوشت: 
گویا این روزها کارشناسان وزارت متبوع جناب علوی سر در بایگانی پرونده ها کرده 
و برخورد با آن دسته از فعاالن سیاسی و مدنی را که عمر دولت کودتایی دهم برای 
برخ���ورد با آن ها کفاف نداد، از سر گرفته اند. بازداشت و اجرای احکام تعدادی از 
فعاالن دلسوز و متدین جریان ملی/مذهبی و نیز فعاالن صنف خدوم و زحمتکش 
معلمان و سایر فعاالن مدنی و اجتماعی در هفته ها و روزهای اخری مؤید عدم تغیری در 
رویکردهای امنیتی است. بازداشت خانم نرگس محمدی با توجه به مشکالت جسمی 
و سابقه ی بیماری که می تواند آسیب جدی و غریقابل جربان به ایشان وارد کند، در کنار 
بازداشت برخی از فعاالن هم چون آقای خسرو منصوریان به رغم آن که احکام شان 
مشم���ول مرور زمان شده، از جمله اقداماتی است که با کارسازی وزارت اطالعات 
صورت گرفته است. ... متأسفانه هنوز هم بازجویان کم اطالع اما پرنفوذ به کینه توزی 
ب���ا زندانیان سیاسی که سال هاست در حال تحمل حبس هستند، ادامه می دهند.۳

بهنام ابراهیم زاده فعال حقوق کودک در بیست و هفتم مرداد ۱۳۶۷دستگری شد و بدون 
آگاهی خانواده  اش از وضعیت و مکان وی، به اداره ی اطالعات کرمانشاه انتقال یافت. 
احضار و تهدید روزنامه نگاران توسط وزارت اطالعات در دوران علوی نیز ادامه یافت و 
به آن ها گوشزد شد شاید فعاًل دستگری نشوید ویل نوشته ها و فعالیت های مطبوعاتی تان در 

پرونده ی شما ثبت می شود.
کنشگ���ران مدنی نیز از احض���ار و تهدید و سرکوب وزارت اطالع���ات مصون نبودند. 
فعاالن حقوق کودک، فعاالن صنفی و کارگری، معلمان، کنشگران مدنی در شهرستان ها، 

1-https://iranwire.com/fa/features/2244
2-http://taghato.net/article/7233
3-www.kaleme.com/1394/04/07/klm-218025
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مستند سازان و اعضای کانون نویسندگان دیگر سوژه های بازجویی و اعمال فشار ... بوده اند. 
کمپن بن المللی حقوق بشر در  گزارش پانزده اسفند ۱۳۹۵خود تأکید کرد: 

بررسی ه���ای کمپن بن الملل���ی حقوق بشر نش���ان می دهد که ای���ن روند آشکاِر 
بازداشت های وزارت اطالعات فعاالن مدنی، فعاالن حقوق زنان، روزنامه نگاران، 
ش���هروندان دو تابعیتی، فعاالن اقلیت های قومی و دینی، فعاالن محیط زیس���ت، 
کاربران ش���بکه های اجتماعی و حتی در مواردی اعضای خانواده ی کشته شدگان 

سال هشتاد و هشت را هدف قرار داده است.۱
فرهاد میثمی فعال مدنی خشونت پرهیز ُنهم م���رداد ۱۳۹۷در منزل خود توسط مأموران 
وزارت اطالعات بازداشت شد. او از آن تاریخ در اعرتاض به این اقدام در اعتصاب غذا 

به سر می برد. 
اسماعیل بخشی نماینده  ی کارگران نیشکر هفت تپه در دی ماه ۱۳۹۷پس از آزادی با وثیقه 
اع���الم کرد که در دوران بازداش���ت شدیداً شکنجه شده است و همچنان از آثار آن رنج 
می برد. وی ضمن متهم کردن وزیر اطالعات، او را به مناظره در مورد شکنجه دعوت کرد.  
شریین عبادی در آخرین موضع گریی  خود روحانی و وزیر اطالعات او را به دروغ گویی 
مته���م کرده و ضمن اشاره به حض���ور روحانی در نهاد های امنیتی و فراگریی راه فرار از 

مسئولیت می گوید: 
در نتیجه، توپ همواره در زمن قوه قضاییه است و گناه متوجه آن دیگری است. تمام 
حرف ه���ای او دروغ است. او می گوید دگراندیشان توسط قوه قضاییه بازداشت 
شده اند در حایل که شاکی اغلب پرونده ها، خود وزارت اطالعات است. از جمله 
پرون���ده ی کانون مدافعان حقوق بشر و همک���اران آن، از جمله نرگس محمدی و 

عبدالفتاح سلطانی. این ها با شکایت وزارت اطالعات به زندان رفته اند.
وکیل سلطانی پس از درگذش���ت هما سلطانی فرزند عبدالفتاح سلطانی فاش ساخت 
ک���ه وزارت اطالعات با آزادی مش���روط وی مخالفت کرده بود در حایل که طبق قوانن 
جمهوری اسالمی او می توانست از این امکان استفاده کند. روند قضایی چنن پرونده هایی 
با شکایت شروع می شود اما به گفته ی شریین عبادی، نود درصد این پرونده ها فاقد شاکی 
خصوصی هستند. برای همن  وزارت اطالعات مسئولیت شکایت را برعهده می گرید و 
دادستان بر اساس همان پرونده ای که وزارت اطالعات ترتیب داده، کیفرخواست را صادر 

می کند و دادگاه نیز بر همن اساس حکم زندان می دهد. عبادی می گوید: 
حسن روحانی رییس جمهوری اس���ت و وزیر اطالعات در کابینه ی ایشان حضور 
دارد. چه طور رییس جمهوری می تواند خود را از اقدامات خالف وزارت اطالعات 

1-https://persian.iranhumanrights.org/1395/12/increase-arrest-by-ministry-of-intelligence
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مربا کند؟ ایشان تحت هی���چ شرایطی از مسئولیت مربا نیست. مسئولیت زندانیان 
سیاسی/عقیدتی، هم برعهده قوه قضاییه و شخص الریجانی است و هم برعهده 

وزارت اطالعات و روحانی.۱
دک���رت احمدرضا جالیل یک���ی از قربانیان وزارت اطالعات اس���ت. نگاهی اجمایل به 

پرونده ی او چگونگی کارکرد وزارت اطالعات دولت روحانی را می رساند.
جالیل که در اردیبهشت ۱۳۹۵پس از بازگشت به ایران برای شرکت در یک سمینار دستگری 
ش���د، در دادگاه به اتهام دادن اطالعات در مورد »متخصصان هسته ای« و مشارکت در 

ترور آن ها توسط اسرائیل، به اعدام محکوم شد. وی در مورد پرونده اش می گوید: 
چند ماه پ���س از این که من مدرک دکرتایم را بگریم، در سال ۲۰۱۲، وقتی در ایران 
بودم شخصی از مرکز نظامی با من تم���اس گرفت و خواست در ایران بمانم و در 
دانشگاه نظامی در حوزه دفاع منفعالنه و موضوعات مبارزه با تروریسم مشغول به 
کار شوم. من این پیشنهاد را نپذیرفتم و به او گفتم که دوست دارم فوق دکرتایم را در 

حوزه ی مدیریت بحران در اروپا ادامه دهم.
وی در ادامه در مورد تماس دوم مأموران امنیتی می گوید: 

در سف���رم به ایران در سال ۲۰۱۴، دو نف���ر از مرکز نظامی و وزارت اطالعات با من 
مالقات کردند. آن ها از م���ن خواستند تا برای شناسایی و جمع آوری اطالعات و 
داده ه���ا -جاسوسی کردن- از اروپا با آن ها همک���اری کنم. این همکاری شامل 
حیطه ی برنامه های حس���اس و پروژه های تحقیقاتی درباره ی مبارزه با تروریسم و 
مدیریت بحران بود. جواب من منفی بود و به آن ها گفتم که من فقط یک دانشمند 
هستم و نه جاسوس. کمک علمی من به مرکز آکادمیک ایران از عشقم و تعهدم به 
سرزمن مادریم است. اما اگر شما از من چیز دیگری مانند جاسوسی کردن بخواهید 
من ترجیح می دهم که همکاریم را با ایران قطع کنم. اما آن ها از من خواستند تا این 
مالق���ات و پیشنهاد را فراموش کنم و من را مطمئن ساختند که هیچ مشکلی وجود 

ندارد و من باید همکاریم را با مرکز آکادمیک ایران ادامه دهم.
او پیش از صدور حکم اعدام در نامه ی خود می نویسد: 

ناگهان از سوی وزارت اطالعات بازداشت شدم و متهم به فعالیت تبلیغی علیه نظام 
ش���دم. آن ها به من گفتند شما یک سری موضوعات و داده های محرمانه درباره ی 
زیرساخت های حیاتی، پروژه  های ایران درباره ی سیستم دفاعی و مدیریت بحرانش 
را جمع آوری کردید و آن ها را به اسراییل دادید. آن ها به من گفتند این اتهام را از سال 
۲۰۰۸دارم و به م���ن گفتند تمام دوران دکرتی و فوق دکرتی و هم چنن ویزا و اقامتم، 

1-https://iranwire.com/fa/features/23465
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موقت و همیشگی، در اروپا -سوئد و ایتالیا- از طریق اسراییل هماهنگ و پیشنهاد 
شده است و به جایش من باید به نفع آن ها جاسوسی می کردم.

این زندانی در ادامه از شکنجه هایی که برای اعرتاف اجباری شده نوشته است: 
تی���م بازجویی وزارت اطالعات برایش مهم نبود ک���ه من چه چیزهایی را توضیح 
می ده���م. آن ها م���ن را در یک سلول انفرادی به اندازه ی  س���ه در پنج در بند ۲۰۹ 
انداختند و بارها من را شکنجه ی روحی و جسمی کردند، تهدید و تحقریم کردند، 
دروغ به من گفتند و هم چنن اجازه ی دسرتسی به وکیل را به مدت هفت ماه نداشتم، 
چیزی که منجر به اعرتافات اشتباه من و ساخنت فایلی از دروغ ها و اتهامات بی اساس 

و بدون سند و دلیل از جرم شد.
او در رّد اتهامات جاسوسی می نویسد:

من هرگز ارتباطی و یا همکاری با هیچ سرویس اطالعاتی نداشته ام نه برای اسراییل 
و نه برای هیچ کشور دیگری. من هرگز به اسراییل سفر نکردم و هم چنن هرگز هیچ 
دوست یا همکاری از کشور اسراییل نداشتم. ده ها پروفسور و محقق در سوئد و ایتالیا 

هستند تا با آن ها ارتباط بگریید و برپسید.۱
جالیل، تنها دانشمند ایرانی نیست که چنن سرنوشتی را تجربه می کند. پیش از او امید 
کوکب���ی، فیزیک دانی که در ماه اوت سال ۲۰۱۶پ���س از پنج سال حبس از زندان تهران 
آزاد شد می گوید به خاط���ر خودداری از ارائه ی مشاوره به ایران در برنامه ی مخفیانه ی 

سالح های هسته ای مجازات شده است. 
 حمید بابایی، دکرتای امور مایل از بلژیک هم در حال حاضر به مدت شش سال در ایران 
زندانی است، گفته است که او به دلیل نپذیرفنت جاسوسی از همکارانش بازداشت شده است. 
وزارت اطالعات به منظور آن که صدای دادخواهی پرستو فروهر را خاموش کند در سال 
۱۳۹۵از وی تحت عنوان توهنی به مقدسات و تبلیغ علیه نظام شکایت کرد و با پیگریی های 

صورت گرفته او به شش سال حبس تعلیقی محکوم شد.۲ 
این وزارتخانه تحت هدایت علوی نشان داد نه تنها قتل های سیاسی را پیگریی نمی کند 
بلکه بستگان قربانیانی که موضوع را برای دادخواهی پیگریی می کنند تحت تعقیب قرار 
می دهد تا به سکوت بکشاند. یکی از ترفند های وزارت اطالعات در دوران وزارت علوی 

ارسال پیامک های تهدید آمیز برای خیل وسیعی از جوانان و فعاالن سیاسی است. 
در س���ال ۱۳۹۶گزارش های متعددی درباره ی ارس���ال پیامک های تهدیدآمیز به برخی 
شهرون���دان مبنی بر ممنوعیت حض���ور در مراسم روز  ک���وروش، انتشار یافت. و سپس 
خربگزاری مهر به نقل از »یک مقام امنیتی« ناشناس از احتمال ایجاد اغتشاش و هرج و 
1-http://news.gooya.com/2017/10/post-8700.php
2-www.radiozamaneh.com/391180
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مرج در این مراسم خرب داد.۱ مقام امنیتی در گفتگوی خود پای سازمان مجاهدین را هم که 
در سال های اخری دستگاه امنیتی از آن به عنوان »لولو خورخوره«  استفاده می کند به میان 
آورد تا افراد از ترس مواجه شدن با اتهام »محاربه« از حضور در مراسم خودداری کنند. 
در این پیام تهدیدآمیز آمده بود: هموطن گرامی، هرگونه حضور در تجمع غریقانونی در 

منطقه پاسارگاد به مناسبت هفت آبان پیگرد قضایی دارد. 
یا در پیام دیگری غلظت تهدید را باالتر برده بودند: شهروند محرتم، فعالیت های شما در 
خصوص تجمع غریقانونی هفت آبان مورد رصد می باشد در صورت ادامه ی فعالیت و 
حضور در مراسم فوق الذکر بر اساس ماده ی ۴۹۸ ایل ۵۱۲ قانون مجازات اسالمی، با شما 
برخورد قانونی خواهد شد. مواد فوق جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور هستند 
و ماده ۴۹۸ آن مقرر می دارد:  هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش 
از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا  اداره نماید 
که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده 

سال محکوم می شود.۲
وزارت اطالع���ات حتی به مناسبت روز عاشورا برای اف���راد خاص و به ویژه کسانی که 
فعالیت سیاسی و اجتماعی و مدنی دارند پیام تسلیت ارسال می کند تا به آن ها گوشزد کند 

که هم چنان تحت نظر هستید و به این ترتیب جو سرکوب و خفقان را اشاعه دهد. 
در جری���ان سرکوب جنبش دی م���اه ۱۳۹۶وزارت اطالعات ب���ه توصیه ی اتاق فکر  های 
»اصالح طلب« ها مبادرت به دستگریی »پیشگریانه« ی گسرتده ی دانشجویان زد که با 

واکنش منفی حقوقدانان مواجه شد.۳ 

دستگریی و پرونده   سازی برای وکال
در خردادماه ۱۳۹۷دستگاه قضایی در پی تضعیف موقعیت وکال در پرونده های سیاسی، 
اجتماع���ی و فرهنگی، با انتشار اسامی وک���الی مورد تائید رییس قوه قضاییه، در صدد 

حذف وکالی مستقل از پرونده های مورد حساسیت نظام برآمد.
هم زمان با انتشار این اسامی، وزارت اطالعات نیز به دستگریی وکالی مستقل و معرتض 
همت گم���ارد و در اولن اقدام مبادرت به دستگریی و پرونده سازی برای نسرین ستوده 
وکیل سرشن���اس ایرانی کرد تا به دیگر وکال چنگ و دندان نشان دهد. رضا خندان در 
حس���اب کاربری خود در فیس بوک، روز سه شنبه بیست و ششم تریماه ضمن اعالم خرب 
دستگریی همسرش با دستور کتبی وزارت اطالعات، تأکید  کرد بازداشت اکثر یا ش���اید 

1-www.radiofarda.com/a/celebration-cyrus-great-day-iran-disputes/28817912.html
2-www.ghazavatonline.com/1665
3-https://iranwire.com/fa/features/24387
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تمامی وکال توسط وزارت اطالعات با هماهنگی قوه قضاییه صورت گرفته است. 
او تصریح کرد که در پرونده ی نسرین ستوده نیز وزارت اطالعات طی نامه ای به قوه قضاییه 

خواستار پیگرد ایشان شده و مسئول مستقیم این اقدام دولت است. 
اتهام���ات مطرح در دادگاه غیابی بنا بر این یادداشت، از جمله شامل باز کردن صفحه ی 
فیس ب���وک، مصاحبه با رس���انه های مختلف، مالقات های محرمان���ه با دیپلمات های 
سفارت های خارجی در تهران، عضویت در لگام ]لغو گام به گام اعدام[، صدور بیانیه هایی 
در دفاع از محکومنی نفاق و گروهک القاعده و حضور در اغتش���اش دراویش می شود. 
چهارم شهریور ۱۳۹۷رضا خندان نی���ز در پی تهدید های وزارت اطالعات دستگری شد. 
بیست و هفت مرداد ۱۳۹۷قاسم شعله سعدی و آرش کیخسروی، دو وکیل دادگسرتی در 
تجمع گروهی از شهروندان در مقابل مجلس در اعرتاض به نظارت استصوابی و قرارداد 

دریای خرز، دستگری و به زندان بزرگ تهران منتقل شدند. 
شریین عبادی در مورد دستگریی این دو وکیل و مسئولیت وزارت اطالعات گفت: 

در ح���ال حاضر قضات���ی که مسئول رسیدگ���ی به پرونده های فع���االن سیاسی و 
اجتماعی هستند در حقیقت قاضی نیستند بلکه مأموری از وزارت اطالعات هستند. 
وزارت اطالعات دستور می دهد، میزان مجازات را بر حسب این که شرایط سیاسی 
روز چگونه باشد تعین می کند و بعد آن کسی که به نام قاضی باالی دادگاه نشسته، 

حکم انشاءشده از سوی مأموران وزارت اطالعات را امضا می کند.
 و ب���ا اشاره به حاضر نش���دن برخی متهمان،از جمله درویشان گناب���ادی، در دادگاه انقالب 

می گوید:
من بسیار تحسن می کنم و تائید می کنم متهمانی را که وقتی به دادگاه انقالب احضار 
می شوند، اع���الم می دارند این دادگاه را به رسمیت نمی شناسند چون محاکمه در 
اتاق های در بسته و به وسیله ی مأموران رسمی و غریرسمی وزارت اطالعات اجرای 
عدال���ت نمی تواند باشد. آن ها اساساً در دادگاه حاضر نمی شوند زیرا که متهمان و 
وکال از خود دفاع می کنند اما این دفاع بی تأثری در رأی قاضی است چون تصمیم 

قباًل در وزارت اطالعات گرفته شده است.۱
در ادامه ی موج بازداشت وکالی دادگسرتی، پیام درافشان، فرخ فروزان و هدی عمید در 
روزهای نهم و دهم شهریورماه ۱۳۹۷، بازداشت شدند. هم زمان با دستگریی هدی عمید، 

نجمه واحدی، فعال حقوق زنان نیز دستگری شد.
نجم���ه واحدی و هدی عمید، فعاالنی بودند که برای آگاهی رسانی به زنان در رابطه با 
شروط ضمن عقد، مهریه و کار خانگ���ی کارگاه های آموزشی برگزار می کردند. هم زمان 

1-www.radiozamaneh.com/408628



چهره های اطالعاتی و امنیتی
141

گزارش های���ی از بازرسی خانه های تعداد دیگری از فعاالن حقوق زنان در ایران نیز در 
رسانه های اجتماعی منتشر شد.  

پی���ام درافشان وکال���ت آرش کیخسروی، حسن شاه ویسی نجفی و خان���واده ی کاووس 
سیدامامی را برعهده دارد. با این بازداشت، موکل و وکیل، هر دو زندانی شدند.

فرخ فروزان، وکیل جوانی است که در زمینه ی حقوق کودکان فعالیت می کند. هدی عمید 
هم از فعاالن حقوق زنان است که از  کمپن تغیری چهره ی مردانه مجلس حمایت می کند.

آرش کیخس���روی نیز پرونده ی حسن نجفی را دنبال می کرد. محمد روز بیست و پنجم 
دی ماه ۱۳۹۶به خاطر پیگریی پرونده ی وحید  حیدری یکی از بازداشت شدگان تظاهرات 
اعرتاضی مردم اراک که در بازداشتگاه به قتل رسید دستگری شد. دستگاه قضایی مرگ 
وی را خودکش���ی جلوه داد. در این رابطه، پیام درافشان به کمپن بن المللی حقوق بشر 
گفت: اداره ی اطالعات شازند چند سال است که با محمد درگری است و چندین پرونده 
برای او درست کرده اند. بنده و آقای کیخسروی که به عنوان وکیل برای پی گریی به شازند 
رفته بودیم را هم اداره ی اطالعات ش���ازند می خواست بازداشت کند. بعد از اطالعات 

تهران به ما گفتند که می خواستند شما را بازداشت کنند و ما نگذاشتیم.
زینب طاهری وکیل مورد تائید دستگاه قضایی در پرونده ی محمد ثالث یکی از دارویشی 
ک���ه متهم به قتل سه بسیجی بود، یک روز پس از اعدام موکل���ش در سی خرداد ۱۳۹۷ 
بازداش���ت شد. وی گفته بود اسنادی دارد که نشان می دهد موکلش بی گناه اعدام شده 
و ای���ن مدارک را افشا می کند. قوه قضایی���ه او را به دروغگویی متهم و دستگری کرد. در 
مردادماه به قید وثیقه آزاد شد. محمدحسن آقاسی وکیل محمدرضا شجریان خواننده  ی 

مشهور آواز ایران نیز در جریان شکایت موکلش از صدا و سیما تهدید به دستگریی شد.

از سرگریی عملیات تروریستی در اروپا 
فعالیت های تروریستی نظام والیی در اروپا در دوران ریاست علوی از سرگرفته شد. تالش 
برای بمبگذاری در مراسم ساالنه ی مجاهدین در پاریس، که صدها شخصیت اروپایی و 
آمریکایی و عربی در آن حضور داشتند، یکی از خطرناک ترین عملیات  تروریستی در اروپا 
طی سال های اخری بود. این عملیات با همکاری دولت های فرانسه، آلمان، اتریش، بلژیک 
و لوگزامبورگ با دستگریی یک زوج ایرانی، اسدالله اسدی دپیلمات تروریست شاغل 

در اتریش، خنثی شد. 
ترور محمدرضا صمدی کالهی عامل بمبگذاری در حزب جمهوری اسالمی در نزدیکی 
آمسرتدام و ترور احمدموال ابوناهض مشهور به احمد نیسی یکی از رهربان »االهواز«، 
گ���روه جدایی طلب عرب خوزستان در هلند از دیگر اقدامات تروریستی دستگاه امنیتی 
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در اروپ���ا بود. دولت های دانمارک و آلبانی نیز از توطئه های تروریستی نظام اسالمی در 
کشورهای شان خرب دادند. 

رقابت بنی وزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه
کمپن بن المللی حقوق بشر در مورد رقابت وزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه نوشت: 

اکن���ون اما در ماه ه���ای پایانی دوره ی ریاست جمه���وری  حسن روحانی فهرست 
بازداشت شدگان توسط وزارت اطالعات نشان می دهد که این وزارتخانه در عمل 
برخالف وعده های حسن روحانی و متناقض با محورهای اصلی برنامه های اعالمی 
وزیر اطالعات اقدامات گسرتده ای را در بازداشت، احضار فعاالن مدنی، سیاسی، 

قومی و حتی فعاالن حقوق زنان به اجرا در آورده است.۱
ای���ن کمپن در ادامه ی گزارش خ���ود به مواردی چند از رقابت پنه���ان و جدال آشکار 
وزارت اطالع���ات و سازم���ان اطالعات سپاه ک���ه در هفته ی نخس���ت اسفند ۱۳۹۵به 
رسانه ها راه یافت اشاره می کند.۲محمدحسن نجات در اظهارات خود به فعالیت های 
شورای هماهنگی اطالعات اشاره کرد و گفت: شورای هماهنگی اطالعات با مسئولیت 
وزیر اطالعات به صورت مستمر تشکیل شده و اطالعات سپاه نیز عضو فعال آن است لذا 

چنان چه اختالف نظری وجود داشته باشد، در آن مطرح و حل و فصل می شود.
تردیدی نیست که در ش���ورای اطالعات کش���ور راجع به رئوس کلی تهدید های امنیتی 
بحث و تبادل نظر می شود و اقدام���ات صورت گرفته می تواند حاصل پیشنهاد سازمان 
اطالعات سپ���اه یا دادستان کل در هماهنگی ب���ا وزارت اطالعات باشد. علوی در یک 
بند از رئوس برنامه هایش در بخش »امنیت داخلی« به احیای نقش وزارت در جامعه ی 

اطالعاتی کشور و همکاری تعامل قانونی و جلوگریی از موازی کاری تأکید کرده بود.
ریاس���ت »شورای اطالعات کشور« ب���ر عهده وزیر اطالعات اس���ت و مسئولیت کلیه 
دست گریی ها از جمله افزایش بازداشت فعاالن مدنی توسط وزارت اطالعات متوجه اوست. 
پذیرش این گمانه که گوی���ا عده ای در وزارت اطالعات برخالف نظر وزیر و قوه مجریه 
دست به اعمال خودسرانه می زنند منطقی نیست و پس از تجربه ی »قتل های زنجریه  ای« 

تکرار آن قابل توجیه نیست. 
در دوران علوی نیز هم چون سه دهه ی گذشته، وزارت اطالعات برای متهمینی که توسط آن ها 
بازداشت می شوند، عالوه بر بازجویی، گزارشی تهیه کرده و در آن میزان مجازات پیشنهادی 
را ب���ه قضات و حکام شرع دادگاه انقالب می دهد که غالباً مورد پذیرش قرار می گریند. 

1-https://persian.iranhumanrights.org/1395/12/increase-arrest-by-ministry-of-intelligence
۲- پیشن.
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فعالیت در دادستانی انقالب اسالمی 
جواد علی اکربیان یکی طلبه های مدرس���ه ی  حقانی و از عناصر پشت پرده ی امنیتی و 
قضایی است ک���ه از اولن ماه های پریوزی انقالب، به همراه علی قدوسی به دادستانی 

انقالب اسالمی راه یافت. 
مسئولیت دستگریی عباس امریانتظام از طرف علی قدوسی به وی و مصطفی پورمحمدی 
و روح الله حسینیان واگذار شد. اولن پست رسمی او در سال ۱۳۵۸مسئولیت تحقیقات 
دادستان���ی کل انقالب اسالمی بود. او سپس در سمت دادستان انقالب اسالمی گنبد و 

اصفهان به فعالیت پرداخت. 

انتقال به وزارت اطالعات و دادگاه ویژه ی روحانیت
پس از تشکیل وزارت اطالعات او به این وزارتخانه منتقل شد و در سمت های معاونت های 
طرح و برنامه، اداری، مایل و اطالعات خارجی وزارت اطالعات تحت نظر پورمحمدی 

مشغول کار شد و در زمره ی معتمدان ری شهری قرار گرفت. 
در س���ال ۱۳۶۶پس از انتص���اب فالحیان به عنوان دادستان دادگ���اه ویژه ی روحانیت، 
 علی اکربیان به همراه محسنی اژه ای و علی  رازینی، تحت نظر فالحیان و ری شهری پروژه ی 
بازجویی و محاکمه ی سید مهدی هاشمی و دیگر نزدیکان آیت الله منتظری را پیش بردند. 
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علی اکربیان تحت نظر محسنی اژه ای مسئولیت بازجویی از سید مهدی هاشمی را به عهده 
داشت و محسنی اژه ای به همراه فالحیان نقش دادستان را در دادگاهی که ریاست آن با 
علی رازینی بود بازی می کرد. از آن جایی که در این پرونده،  آیت الله منتظری و »بیت« 
ایشان هدف اصلی دادگاه ویژه ی روحانیت بود هیچ یک از معیارهای حقوقی نظام والیی 
نی���ز در این دادگاه رعایت نشد. علی اکربیان شخص���اً محاکمه ی تعدادی از وابستگان 

آیت الله منتظری در دادگاه ویژه ی روحانیت را برعهده گرفت. 
در جری���ان کشتار ۶۷ وی به همراه مصطفی پورمحمدی نماینده ی  وزارت اطالعات در 

هیأت کشتار، حضوری فعال داشت. 

قائم مقام سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی 
علی اکربیان بعد از خروج از وزارت اطالعات مانند بسیاری از چهره های امنیتی در بیت 
رهربی مشغول به کار شد و از آن جایی که روابط نزدیکی با محمود محمدی عراقی رییس 
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی و داماد مصباح یزدی داشت در دی ماه ۱۳۸۰به سمت 
معاون���ت بن المللی و سپس قائم مقامی این سازمان منص���وب شد. سازمان فرهنگ و 
ارتباطات اسالمی در واقع پوششی برای صدور بنیادگرایی شیعی و تروریسم به کشورهای 
اسالمی است. تجربه ی علی اکربیان در زمینه  ی اطالعاتی و امنیتی موجب ارتقای وی 

در این سازمان شد. 
وی مسئولی���ت برنامه ریزی، بودجه، امور اداری، مایل، پشتیبانی و انتشارات و ارتباطات 
داخلی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی را نیز به عهده داشت. در این دوران از او به 

عنوان »دکرت« جواد علی اکربیان نام برده می شد. 
علی اکربیان در خردادماه ۱۳۸۳یکی از معرکه گردانان همایش خاورمیانه پس از جنگ 
عراق بود. وی طی سخنانی در مراسم افتتاحیه  این همایش به نقش مهم و تأثریگذار عراق 
در منطقه پرداخت و اظهار امیدواری کرد با تدبری و سیاست هایی که جهان اسالم در پیش 

گرفته، بتواند به تجاوزات دشمنان اسالم در دنیا پایان دهد.۱

سازمان حمایت از مصرف  کنندگان و تولید کنندگان 
در مهرماه ۱۳۸۴مسعود مریکاظمی وزیر بازرگانی دولت احمدی نژاد طی حکمی وی را 
به عنوان معاون وزیر، رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف کنندگان 
و تولید کنندگان منصوب کرد. حضور یک مقام امنیتی و اطالعاتی در این پست نشان از 
نگاه مسئوالن نظام اقتدارگرای والیی به موضوعاتی هم چون حمایت از مصرف کنندگان 

1-www.isna.ir/news/8303-03202
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و تولید کنندگان است. 
وی در اردیبهش���ت ۱۳۸۶استعفا داد و بالفاصله توس���ط پورمحمدی به سمت معاون 
بن الملل و توسعه ی اقتصادی استان های وزارت کشور منصوب شد. پورمحمدی که خود 
عنصری امنیتی و اطالعاتی بود تجارب و سوابق ارزشمند، تعهد و فعالیت در حوزه های 
مختلف برنامه ریزی و اجرایی، علی اکربیان را دلیل انتصاب وی به این سمت عنوان کرده 
و تأکید  کرده بود توس���عه در همه ی ابعاد به ویژه اقتصادی و سرمایه گذاری امری است 
همه جانبه و نیازمند برنامه ریزی جامع و اجرای دقیق و از او خواسته بود با تدبری و همت 
و به کارگریی توان کارشناس���ی و تخصصی همه ی همکاران در ستاد و استانداری ها در 

هدایت و تحقق این مهم موفق و مؤید باشید؛ بکوشد. 

آستان شاه عبدالعظیم، مرکز تجمع امنیتی های سابق
پ���س از برکناری پورمحم���دی از وزارت کشور، ستاره ی اقب���ال علی اکربیان نیز در این 
وزارتخانه افول کرد و وی به آستان شاه عبدالعظیم کوچ کرد و در کنار ری شهری قرار گرفت 
ت���ا حلقه ی اطالعاتی ها و امنیتی ها در رأس یکی دیگر از آستان های »مقدسه« تکمیل 
شود. وی در سمت قائم مقام تولیت و معاون هماهنگی و توسعه ی موقوفات آستان مقدس 
حضرت عبدالعظیم به امرپاتوری مایل ری شهری نزدیک شد و در بهمن ۱۳۸۷به ریاست 
هیأت مدیره ی شرکت ساسان منصوب شد که سهامداران اصلی آن شرکت سرمایه گذاری 
پارسی���ان شاد، مؤسسه ی جامعه الزهرا، مؤسسه ی خرییه ی بیس���ت و دوم بهمن، شرکت 
مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران، بانک ملی ایران و ... است.۱یکی از محصوالت 
شرکت ساسان نوشابه های پارسی کوال، پپسی، شادنوش و مریاندا، سون آپ، دوغ پارسی، 

آب آشامیدنی پارسی، آب گازدار )سودا( است.
شرکت ساسان که هفت دهه سابقه در امر تولید نوشابه دارد، در دهه ی هشتاد توسط دولت 
احمدی ن���ژاد به بخش »خصوصی« که مرک���ب از سهامداران فوق باشد به ثمن بخس 
فروخته شد. در اثر سیاست های خانمان برباد ده دولت های مختلف جمهوری اسالمی و 
هم چنن نهاد های نزدیک به آن، این واحد ها که روزگاری در منطقه پیشتاز بودند، امروز به 

وضعیت اسفباری دچار شده  و با بدهی های هنگفتی روبرو هستند.
سهام���داران وابسته به نهادهای قدرت، هنگام خرید این گونه کارخانجات که در داخل 
شهرها و یا نزدیک به مناطق مسکونی قرار دارند با آگاهی از افزایش سرسام آور قیمت 
زمن، ترجیح می دهند کارخانه را تعطیل و از زمن و ساختمان آن استفاده دیگری بکنند. 
ج���واد علی اکربیان در جریان پیدا شدن مومیایی جن���ازه ی رضاشاه در شاه عبدالعظیم، 

1-https://rahavard365.com/asset/29/reports/66172/image
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ب���ه عنوان یک عنصر امنیتی و هم چون مسئول آست���ان، نقش فعایل داشت. وی پس از 
تکذیب های اولیه، عاقبت ادعا کرد که جنازه رضاشاه را با رعایت آداب شرعی دفن کردند 

ویل از گفنت محل دفن امتناع کرد.
 



سعید امامی 

سعید امامی -دارای نام مستعار سعید اسالم���ی- فرزند علی اکرب و همارخ در دی ماه 
۱۳۳۶در شریاز به دنیا آمد و تحصیالت ابتدایی اش را در این شهر گذراند. از آن جایی که 
پدرش۱ رییس آموزش و پرورش سنندج بود، مدتی نیز در این شهر به تحصیل پرداخت. 
او در خانواده ای نسبتاً مرفه بزرگ شد و به خاطر موقعیت دولتی پدرش، راننده او را به 
مدرسه می برد. او در می���ان ورزش ها به تنیس عالقه داشت. پدر و مادربزرگ پدریش، 

مذهبی بودند و در شکل گریی شخصیت او تأثری داشتند. 
سعید امامی در سال ۱۳۵۵پس از گرفنت دیپلم ریاضی به آمریکا رفت و در شهر »استیل 

واتر« ایالت اکالهما در رشته ى مهندسى هوافضا شروع به تحصیل کرد. 

آغاز فعالیت های سیاسی در آمریکا
وی فعالیت های سیاسی خود را با کنفدراسیون دانشجویان ایرانی که گرایش مائویستی 
داشت شروع کرد و سپس در سال ۱۳۵۷جذب انجمن اسالمی شد. سعید امامی برخالف 
بسیاری از چهره های امنیتی رژیم، اهل مطالعه بود و به خاطر قدرت سخن وری که داشت، 

۱-عبدالل���ه شهبازی ک���ه به اسناد ساواک دسرتسی دارد، پدر او را مع���اون مدیرکل آموزش و پرورش 
کردست���ان و شهردار یاسوج و منبع کددار و حقوق بگری ساواک معرفی می کند. او مدعی می شود که 
رژیم پهلوی برای تماس با اسراییلی ها او را مدیر آموزش و پرورش کردستان کرده بود. گویا در شریاز یا 

اصفهان نمی شد با آن ها تماس گرفت و یا دولت ایران مسئول رتق و فتق امور اسرائیلی ها بوده است!
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جزو سخرنان ها و بعده���ا از اعضاى فّعال انجمن اسالمى اکالهما شد و به ایالت هاى 
مختل���ف سفر کرد. وی در تابستان ۱۳۵۸در تعطی���الت تابستانی به ایران بازگشت و در 

کالس های احکام و اصول عقاید شرکت کرد. 
دیری نگذشت که در بازگش���ت به آمریکا وی جزوسه چهار گرداننده ی انجمن اسالمی 
شد. امامی در تابستان ۱۳۵۹با فهمیه  ُدری نوگورانی متولد ۱۳۳۸ازدواج کرد. همسرش از 

خانواده ای فرهنگی اهل آبادان بود که در سال ۱۳۵۸به آمریکا رفته بود.

دفرت حفاظت منافع ایران و کمیته ی سوم ملل متحد 
امامی پس از پریوزی انقالب در فروردین ۵۹ به »دفرت حفاظت منافع ایران« در واشنگنت 
پیوست و جزو کسانی بود که به جلسات و تجمعات نریوهای چپ و مجاهدین در آمریکا 

حمله می کردند.
جواد ظریف که از دوستان سعید امامی است، می گوید:  افرادی نظری آقای سعید امامی و 
اکثر اعضای انجمن برخالف من، نسبتًا تند عمل می کردند و مشی بسیار انقالبی داشتند. 
اگر چه رابطه ی دوستی بنی ما برقرار بود و رفت و آمد خانوادگی نیز با یک دیگر داشتیم، 

اما از همان ابتدا خط  مشی مان با هم متفاوت بود.۱ 
به اعرتاف ظریف، سعید امامی که از سال ۱۳۶۲عضو دفرت اطالعات نخست وزیری بود 
در جلسات »کمیته ی سوم« ملل متحد در سال ۱۳۶۳هم شرکت می کرد: در کمیته ی سوم، 
بحث حقوق بشر به تازگی علیه ایران مطرح شده بود. بنده مسئول این کمیته شدم و آقایان 

سعید امامی و سریوس ناصری نیز به عنوان همراه من، در جلسات شرکت می کردند.۲ 
کسی که در »کمیته ی سوم« ملل متحد به انکار شکنجه و اعمال بی رحمانه در زندان ها 
می پرداخت و از رعایت حقوق بشر در ایران دم می زد و غرب و سازمان های بن المللی 
را به توطئه علیه رژیم اسالمی متهم می کرد، پس از اتمام جلسات »کمیته ی سوم« در پاییز 
۱۳۶۳به ایران رفت و در سال ۱۳۶۴رسماً به دستگاه سرکوب و شکنجه پیوست و مسئول 

قتل و شکنجه و کشتار و نقض ابتدایی ترین اصول حقوق بشر شد. 

عضویت در وزارت اطالعات و امنیت 
وی پس از ورود به وزارت اطالعات، مسئول اداره ی آمریکا و اروپا در اطالعات خارجی 
می شود که با تغیری ساختار تشکیالت���ی در وزارت اطالعات در سال ۱۳۶۶این پست به 
اداره ی ک���ل تبدیل می  گردد. در س���ال ۱۳۶۷مدتی به عنوان مسئول بررسی در معاونت 
ضد جاسوسی و سپس از فروردین ۱۳۷۰تا فروردین ۱۳۷۶معاون امنیت وزارت اطالعات 

۱- کتاب آقای سفری، ص ۳۴.
۲- پیشن.
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می شود. وی از فروردین ۱۳۷۶تا زمان دستگریی در زمستان ۱۳۷۷به عنوان مشاور بررسی 
در حوزه ی وزارتی مشغول کار بوده است.

سوابق خانوادگی سعید امامی و دروغ های امنیتی
پس از قتل سعید امامی، روزنامه ی کیه���ان، محمد نیازی، بازجویان پرونده  ی قتل های 
زنجریه ای، عبدالله شهبازی و ... که می کوشیدند بر اساس سناریوی مورد نظر خامنه ای، 
وی را جاسوس سیا و اسرائیل جا بزنند، به پرونده سازی علیه وی پرداخته و مدعی شدند 
او زیر نظر دایی اش سلطان محمد اعتماد که وابسته ی نظامی حکومت پهلوی در واشنگنت 
ب���ود، موفق به اخذ بورسیه ی آمریکا شد و زندگی و تحصیل در این کشور را آغاز  کرد و 
ازدواج وی با فهمیه ُدری نوگورانی و عضویت در کنفدراسیون دانشجویان برای جمع آوری 

اطالعات نیز با توصیه ی او صورت گرفت.
عبدالله شهبازی ۱ یکی از محققان نظام والیی در مورد خانواده  ی امامی می نویسد:

خان���م  همارخ اعتماد -متوفی ۱۳۶۶در تهران-، که مقربه ی سعید در کنار آرامگاه 
اوس���ت، در دوران پیش از کودتای ۲۸م���رداد ۱۳۳۲عضو رسمی حزب توده بود و 
آق���ای محمود اعتماد، برادر همارخ، نیز در ح���زب توده عضویت داشت. معهذا، 
محمود اعتماد در سال ۱۳۳۵با بورسیه ی حکومت پهلوی برای تحصیل در رشته  ی 
پزشکی به انگلستان رفت. پس از انقالب خانم همارخ اعتماد نفوذ معنوی فراوان 
بر خواهرزاده هایش، خانم کیوان اعتماد -همسر استیو فریمن آمریکایی، پیمانکار 
ساختمان���ی خاندان فرمانفرما، و خانم گیتی اعتماد داش���ت. خانم کیوان اعتماد 
هم اکنون ساکن نیویورک است. خانم گیتی اعتماد استاد معماری دانشگاه شهید 
بهشتی بود که ب���ه دلیل عضویت در سازمان چریک های فدای���ی خلق و اداره ی 
تظاهرات گروهی از بانوان علیه پوش���ش اسالمی-حجاب-در اوائل انقالب از 
دانشگ���اه فوق اخراج شد. همسر خانم گیتی اعتماد، آقای معمارصادقی، نیز اهل 
شریاز و خویشاوند نزدیک دکرت جوان، مقام بلندپایه و رییس ساواک در اروپا، بود. 
همان گونه که در یادداشت پیشن گفتم، دایی دیگر سعید، سرهنگ سلطان محمد 
اعتم���اد، در زمان شروع اقامت سعید در آمریکا وابسته ی نظامی سفارت ایران در 

۱-شهب���ازی پ���س از پریوزی انقالب به عنوان عضو هیأت اجراییه و سپ���س یکی از سه دبری سازمان 
جوانان حزب توده منصوب شد و به عضویت هیأت تحریریه ی مجله ی دنیا، نشریه ی تئوریک کمیته ی 
مرک���زی حزب توده نیز درآمد و عناوین مسئول شعبه ی کل انتشارات، معاون شعبه ی مرکزی آموزش، 
مسئول شعبه ی آموزش تهران و مسئول نشریه ی داخلی تئوریک حزب توده را یدک می کشید. وی پس 
از دستگریی به همکاری با دستگاه امنیتی پرداخت و به عضویت سپاه پاسداران و وزارت اطالعات 
درآم���د و در بخش های اطالعات و حفاظت اطالعات سپاه پاسداران و وزارت اطالعات به آموزش 

کادرها پرداخت. 
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واشنگنت ب���ود. او در دولت نظامی ارتشبد ازهاری در مقام سرپرستی گروه جنگ 
روان���ی رادیو جای گرفت و پ���س از انقالب به مدت هشت م���اه توسط اداره ی 
اطالع���ات نخست وزیری بازداشت و به اتهام ارتب���اط با افسران آمریکایی تحت 
بازجویی بود. یکی از پسرانش، به نام بهمن اعتماد که سعید در بدو اقامت در آمریکا 
-۱۳۵۵-مدت���ی در خانه ی او سکنی گزی���د، در سال های اخری عضو »شورای مّلی 
مقاومت« -وابسته به منافقن-در انگلستان بود. پسر دیگر به  نام بهرام اعتماد نیز به 

عنوان منبع اطالعاتی سرویس اطالعات نظامی آمریکا شناخته می شود. ۱
تردیدی نیست ادعاهای منابع رژیم و به ویژه شهبازی یک سره دروغ است و سعید امامی 
هیچ  ارتباطی با دایی اش نداشت. هیچ یک از منابع فوق آگاهانه از شهرام اعتماد فرزند 
سرهنگ سلطان محمد اعتماد، نام نمی برند. شهرام اعتماد شوهرخواهر سعید امامی است. 
شهبازی از جزییات زندگی خواهرزاده های سرهنگ سلطان محمد اعتماد باخرب است اما 
حرفی از پسر وی، شهرام و سارا خواهر وی که مهم ترین سوژه ها می توانند باشد نمی زند! 
در ضمن صحبتی هم از موقعیت سارا خواهر سعید امامی نمی کنند و در یک جا فقط او 

را به ارتباط با یهودی ها و... متهم می کنند. 
سرهنگ سلطان محمد اعتماد سال ها پیش از انقالب، به شدت با ازدواج پسرش شهرام با 
خواهر سعید امامی مخالف بود. ضدیت او با این ازدواج تا آن جا پیش رفت که رابطه اش 
را با خانواده ی امامی و پسرش شهرام قطع کرد. قطع رابطه ی دو خانواده قبل از رفنت سعید 
امام���ی به آمریکا اتفاق افتاد. تریگی روابط سرهنگ سلطان محمد اعتماد با خانواده  ی 
امامی تا آن جا بود که حتی در تشیع جنازه ی خواهرش همارخ که مادر سعید امامی بود و 

در سال ۱۳۶۹ فوت کرد نیز شرکت نکرد. 
سعید امامی اگر می خواست نیز به خاطر اختالفات شدید خانوادگی، امکان رفنت به منزل 
دایی اش در واشنگنت را نداشت و برای همن به اکالهما رفت. سرهنگ اعتماد قبل از 

انقالب به کشور بازگشت. 
اول انقالب، سرهنگ اعتم���اد را دستگری  کردند و چند ماهی زندان بود. از او که استاد 
»تاکتیک« بود می خواستند به تدریس در دانشکده ی جنگ بازگردد  که نپذیرفت. بار 
دوم، دو س���ه ماه بعد از دستگریی سعید امامی، به منظ���ور طراحی سناریوی مورد نظر 
خامنه ای، او را به جرم رابطه با سعید امامی دستگری کردند، اما در بازجویی ها متوجه شدند 
به خاطر دشمنی موجود بن خانواده ی اعتماد و امامی، امکان پیش ُبرد سناریو را ندارند و 

ناگزیر پریمرد را آزاد کردند و تنها در تبلیغات عوام فریبانه روی موضوع مانور دادند. 
موضوع بورسیه ی سعید نیز یکی از دروغ های دستگاه اطالعاتی و امنیتی است. او مثل 

1-www.shahbazi.org/Oligarchy/Hoseinian_Emami.htm
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تمامی جوانان دیپلمه برای استفاده از معافیت تحصیلی با شرکت در کالس های انگلیسی 
»انجمن ایران و آمریکا« و موفقیت در امتحان اعزام دانشجو، با اخذ پذیرش از دانشگاه 
و ب���ا هزینه ی شخصی به آمریکا رفت. اصواًل دانشگاه های آمریکا یک جوان دیپلمه را 

به خاطر گل روی دایی اش که کارمند یک سفارت خارجی است، »بورسیه« نمی کنند.
همارخ متولد ۱۳۱۵در سال ۱۳۶۹در اثر سرطان فوت کرد. وی در پانزده شانزده سالگی،عضو 
سازمان جوانان حزب ت���وده بود. شهبازی حتی اطالع درستی از تاریخ فوت او ندارد. 
محم���ود اعتماد، دایی سعید امامی برخالف ادعای عبدالله شهبازی، مصدقی بود و به 

همن جرم پس از کودتای ۲۸ مرداد دستگری شد. 
کیوان اعتماد دخرتخاله ی سعید امامی در سال ۱۳۴۳ به لندن رفت و سپس در سال ۱۳۴۹ 
به آمریکا مهاجرت کرد و در آن جا با یک آمریکایی ازدواج کرد و به ایران بازگشتند و پس 
از انقالب به آمریکا مراجعت کرد. چگونه مادر سعید امامی که »توده ای« بوده از نزدیک 
روی پسرش »نفوذ معنوی فراوان« نداشت، از راه دور روی خواهرزاده اش که در آمریکا 
بود، »نفوذ معنوی فراوان« داشت؟ بر فرض صحت ماجرا، این ادعا چه ربطی به سعید 
امامی و نفوذی بودن او دارد؟ چرا سعید امامی با آن سابقه ای که شهبازی راجع به مادرش 
می تراش���د »جاسوس« روسیه و حزب توده و »کا گ ب« نمی شود و سر از اسرائیل و 

»اف بی آی« و »سیا« و »موساد« در می آورد.
گیت���ی اعتماد یکی از شرکت کنندگان در تحصن است���ادان در قبل از انقالب بود. وی 
هیچ گاه فدایی نبود اما در جریان انقالب فرهنگی به خاطر آن که حزب اللهی نبود، از کار 
برکنار شد. اصواًل اعضای سازمان چریک های فدایی خلق، شرکتی در تظاهرات مربوط به 
حجاب در اسفند ۵۷ نداشتند چه برسد به اداره ی آن. حتی اگر عضو سازمان چریک های 
فدایی ه���م  بود چه ارتباطی بن یک »فدایی« مارکسیس���ت و یک جوان حزب اللهی 
دوآتشه ی جاسوس اسرائیل است؟ خویشاوندی یکی از مقامات ساواک با همسر گیتی 

اعتماد، چه ربطی به موضوع سعید امامی پیدا می کند؟ 
ادعای بعدی شهبازی بی اطالعی محض او را می رساند. بهمن اعتماد فرزند سلطان محمد 
اعتماد نیست. بلکه خواهرزاده ی اوست. بهمن اعتماد برادر گیتی و کیوان اعتماد است 
و ای���ن سه نفر فرزندان سرهنگ احمد اعتماد هستند که در رژیم شاهنشاهی به درجه ی 
سرتیپی رسید و بازنشسته شد. بهمن اعتماد در سال های آغازین دهه ی ۵۰ در لندن مشغول 
تحصیل بود و اساساً در آمریکا زندگی نمی کرد که سعید امامی در بدو اقامت در آمریکا 

مدتی در خانه ی او سکنی گزیند.
بازجویان پرونده در گزارش هشتاد صفحه ای مدعی می شوند که سعید امامی تا آخر عمر با 

بهمن و  گیتی اعتماد مخفیانه در ارتباط بوده است!
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بهمن اعتماد پ���س از انقالب عضو سازمان مجاهدین خل���ق و نماینده ی شورای ملی 
مقاومت در لندن بود و بعدها از این سازمان جدا شد. دشمنی سعید امامی با مجاهدین 
و ضربات���ی که در داخل و خارج از کشور به آن ها وارد کرده غریقابل کتمان است. بهمن 
اعتماد مطلقاً ارتباطی با سعید امامی نداشت و منطقی نبود این دو ارتباطی داشته باشند. 
بی اطالعی بهمن اعتماد و مجاهدین از وضعیت سعید امامی تا آن جا بود که وقتی وی 
با نام و امضای خودش ب���رای محمد تقدسی یکی از خوانندگان نزدیک به این گروه، 
نامه نوشت و از او خواست علیه این سازمان موضع گریی کند، او را نشناختند و تنها به 
انتشار نامه اش در نشریه ی مجاهد پرداختند و نمی دانستند او چه کسی است و چه سمتی 
در وزارت اطالعات دارد. به گمان شان یک مأمور ساده ی رژیم با اسم مستعار به تقدسی 

نامه نوشته است. 
بهرام، پسر سلطان محمد اعتماد، به خاطر ای���ن که زبانش خوب بود، به همافران درس 
انگلیس���ی می داد. وی یک چشمش را در بچگی از دست داده بود و از افسردگی رنج 
می برد. او ازدواج نکرده و مطلقاً سیاسی نیست و سال هاست در دانمارک پناهنده است 
و نسبت دادن اتهام منبع اطالعاتی سرویس اطالعات نظامی آمریکا به او خنده دار است 

و دسِت  خایل پرونده سازان را رو می کند.  
عبدالله شهبازی هم چنن در مورد خانواده ی سعید امامی می گوید: 

به یقن، اطالع من از پیشینه ی فردی و خانوادگی سعید امامی بسیار بیش از آقای 
حسینیان است. تصویر کمال اعتماد، دایی سعید امامی که منشی پدرم بود، در رساله ی 
زمنی و انباشت ثروت درج شده و در رساله ی فوق درباره ی نقش عموی ناتنی سعید 
امامی، سرهنگ ژاندارمری عباس پاکروان، فرمانده دسته ی ژاندارمری اعزامی به 
کوهمره، در سرکوب عشایر ُسرخی و شکنجه ی آنان، در جریان قیام سال های ۱۳۴۱- 

۱۳۴۲ پدرم، سخن گفته ام.۱
شهب���ازی »به یقن« در مورد خانواده ی سعید امامی اط���الع درستی ندارد و یا دوغ و 
دوشاب را قاطی هم می کند. او نمی داند که دو سرهنگ اعتماد از منسوبان سعید امامی 
بودند. یکی سرهنگ سلطان محمد اعتماد، دایی سعید امامی و دیگری سرهنگ احمد 
اعتماد شوهر خاله ی او  که در سال ۲۰۰۱فوت کرد. کمال اعتماد در واقع برادر شوهر خاله ی 

سعید امامی است و نه دایی او. 
امریفرشاد ابراهیمی که یک روده ی راست در شکمش پیدا نمی شود و دستگاه  امنیتی از 
طریق او پروژه های گوناگونی را به منظور انحراف افکار عمومی پیش می برد، به دروغ 
ادعا کرد که نام اصلی سعید امامی »دانیال قوامی« بوده که بعد از انقالب تغیری کرده تا 

1-www.shahbazi.org/Oligarchy/Oligarchy_Me.htm
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به این ترتیب زمینه ی یهودی بودن او را ایجاد کند. متأسفانه »صدای آمریکا« و مهدی 
فالحتی برنامه ساز آن نیز در دام او و دستگاه امنیتی افتادند و جعلیات مزبور را نشر دادند. 

چگونگی ورود سعید امامی به دستگاه امنیتی
سعید امام���ی در سفر به تهران می کوشد در اطالع���ات نخست وزیری استخدام شود. 
مسئولیت مصاحبه و  گزینش وی به سعید حجاریان سرپده می شود. حجاریان دراین باره 
گفته است که پس از مصاحبه با سعید امامی به این نتیجه رسیده که باید از وی تنها به 

عنوان منبع یک طرفه استفاده شود و او را نباید به سمت های حساس منصوب کنند.
سعی���د امامی پس از قطع رواب���ط ایران و آمریکا و تشکیل دفرت حفاظت منافع ایران در 
واشنگ���نت در فروردین ۵۹همکاری خود را در آمریکا با واحد اطالعات نخست وزیری 
که توسط خسرو قنربی تهرانی و سعید حجاریان اداره می شد، آغاز  کرد و سرانجام پس 
از بازگشت به کشور و تشکیل وزارت اطالعات در سال ۱۳۶۴به عضویت سرویس امنیتی 
درآمد و کار خود را به عنوان کارشناس و تحلیل گر مسائل بن المللی آغاز نمود و به تدریج 
با حمایت فالحیان رشد  کرد و به عنوان یکی از مدیران کل اطالعات خارجی منصوب 
شد. دلیل عالقمندی علی فالحیان به سعید امامی این بود که وی هنگام سفر فالحیان 
ب���ه آمریکا در خرید وسایل اسرتاق سمع و... به او  کمک کرده و از خود توانمندی نشان 
داده ب���ود. سعید امامی در ای���ن دوره با داشنت گذرنامه ی دیپلماتیک به همراه علی اکرب 

والیتی برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک می رود. 

ارتقای موقعیت امنیتی و برخورداری از قدرت  فوق العاده 
در دوران وزارت علی فالحیان، سعید امامی به معاونت امنیت وزارت اطالعات منصوب 
شد و از قدرت فوق العاده ای برخوردار گردید. این مصادف بود با اخراج و استعفای تعداد 
زیادی از عناصر »خط امامی« در این وزارتخانه که جملگی به مرکز تحقیقات اسرتاتژیک 

ریاست جمهوری کوچ کردند و زیر نظر موسوی  خویینی ها به فعالیت پرداختند. 
سعی���د امامی روابط نزدیکی با »بیت رهربی« و شخ���ص خامنه ای و مجتبی داشت و 
»سعید جان« خوانده می شد. وی به تصدیق همسرش فهمیه ُدری نوگورانی در سال ۱۳۶۹ 
به مدت دوماه در کنار مجتبی خامنه ای و همسرش حضور داشت که برای درمان ناباروری 

همسر مجتبی خامنه ای، در لندن به سر می بردند. 
همسر امامی هم چنن از عالقه ی مجتبی خامنه ای به سعید امامی یاد  کرد و گفت:

م���ادر آقا سعید سرطان گرفته بودند. ما شش ماه م���ادر را آوردیم تهران با خودمان 
زندگی کردند. خب در این دو ماه آخر سعید، خانواد ه ی آقای خامنه ای را برای کاری 
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برده بود لندن و دو ماه تمام با این خانواده زندگی کرد به حدی که خود آقا مجتبی 
پسر آقا-داماد آقای حدادعادل- و مادر خانم شان شیفته ی اخالق سعید شده بودند 
که حتی تا قبل از دستگریی سعید هم مرتباً خود آقا مجتبی زنگ می زدند به سعید 

که چرا نمی آیی و با ما رفت و آمد نمی کنی؟...
وی در مورد عالقه ی همسر خامنه ای و همسر حداد عادل و... به سعید امامی می  گوید: 

سعید می گفت یک موقع هایی یک بنده خدایی از همن خانواده، حتی من لباس هایم 
را می گذاشت���م یک گوشه که مثاًل می روم بریون و می آیم می شورم، برمی داشتند و 
می شستند  که البته من می گفتم چرا حاج خانم؟ چرا شما لباس های منو می شورید؟ 
می گفتند نه تو مثل پسر ما می مونی. یعنی همچن آدمی بود سعید، خوب دو ماه با 
این افراد با خانواده ی خود آقا زندگی کرده بود. اگر مسئله داشت، اگر لغزشی داشت 
باألخره این ها می فهمیدند. خانواده ی آقا شیفته ی تدین و اخالقش بودند. من خودم 
در مشهد که رفته بودم، مادر خانم آقا زحمت کشیدند برای دیدن ما آمدند، ما توی 
هتل بودیم. ما را دعوت کردند خانه شان چقدر از سعید برای من تعریف کردند. در 

صورتی که سعید هیچ چیزی به من نگفته بود...۱

دور بودن از سوء استفاده مایل و اقتصادی 
با وج���ود قدرت زیادی که سعید امامی داشت اما برخالف بسیاری از صاحب منصبان 

اطالعاتی از این قدرت در جهت منافع شخصی استفاده نکرد. 
وی و مصطف���ی کاظمی دو نفر از مسئوالن عایل رتبه ی وزارت اطالعات و عامل اصلی 
قتل ه���ای زنجریه ا ی مستأجر بودند. ای���ن دو نفر در یک ساختمان سه طبقه که متعلق به 
اکرب خوشکوشک مسئول گروه ضربت وزارت اطالعات و یکی از عوامل اصلی قتل ها ی 
زنج���ریه ای و تروره���ای خارج از  کشور بود زندگی می کردن���د. به این ترتیب سه نفر از 
مهره های اصلی قتل های زنجریه ای همسایه هم بودند و در یک مجتمع زندگی می کردند. 
او علریغم آن که معاون وزیر بود و از قدرت بسیاری برخوردار بود خیلی از اوقات با موتور 

تردد می کرد و در خانه ی استیجاری زندگی می کرد. 

سونای زعفرانیه و داستان سرایی علریضا نوری زاده 
علی رضا نوری زاده در کتاب »سونای زعفرانیه« داستان عجیب و غریبی راجع به »سحر 
-س« دخرت هفده ساله ای که به خدمت سعید امامی و دستگاه اطالعاتی درآمده بود و 
در طرح های آنان مورد استفاده قرار می گرفت مطرح می کند که غریواقعی  بودن آن ها مثل 

1-www.ettelaat.net/08-juni/news.asp?id=29609
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روز روشن است. آن قدر تضاد و تناقض حریت آور در این کتاب موجود است که آدمی به 
شعور نویسنده شک می کند. در واقع وزارت اطالعات از طریق فریب او، جعلیات خود را 

انتشار می دهد و موضوعات را لوث می کند: 
سحر دخرتی است متولد ۱۳۵۷، که در آبادان به دنیا آمده و با شروع جنگ و سقوط 
خرمشهر به تهران مهاجرت می کند، ابتدا در هتل بن المللی در سیدخندان و سپس 
در شرق تهران-نریوی هوایی نزدیک میدان ژاله-و عاقبت از سال ۷۰ در خانه ی 
کوچ���ک مصادره ای در شهرک غرب مستقر می شوند -ص ۶۴ و ۶۵-، محسن که 
ک���الس سوم راهنمایی است و در خیابان ژاله زندگی می کند در اتوبوس در کیف 
سحر نامه ای را قرار می دهد-ص ۶۷و ۶۸-، محسن قصد جبهه رفنت دارد و سحر، 
یک دخرت پانزده ساله، به یک پسر هم سن و سال خودش می گوید جبهه نرو، -ص 
۶۸-، دخرت به او می گوید تو یک بچه ی شانزده ساله چگونه می خواهی یک دخرت 
پانزده ساله را عقد کنی-ص ۷۱-. سحر مجبور می شود پشِت پرده ی خانه  ی دایی 
محسن قایم شود و به این ترتیب شاهد هم خوابی برادر سپاهی محسن و دوستش 
که از سرداران سپاه هستند با دو زن چادری می شود. آن ها هرچه به محسن اصرار 
می کنند او نمی پذیرد با زنان هم خوابه شود. بعد که زن ها می روند محسن گریان و 
ناالن نزد سحر می آید و پوزش می خواهد و در همن حال بکارت سحر هم توسط 
او برداشته می شود.-ص ۷۰ و ۷۱-، تقریباً سه سال بعد از مرگ محسن و چهارده ماه 
بعد از آن که سحر توسط اکرب مورد سوءاستفاده قرار می  گرید در یک خانه ی امن 
صیغه ی سیدمصطفی کاظمی می شود. در مراسم صیغه، سرادر رضا برادر محسن و 
سعید امامی هم حضور دارند. همان موقع سحر در حایل که به بسرت کاظمی می رود 
یک دل نه صد دل عاشق سعید امامی می شود.-ص۸۰- وی سپس صیغه ی سعید 
امامی می شود. همراه او دو هفته به بلژیک می رود-ص ۸۵- در شهر لیژ سرش را 
روی شانه ی سعید می گذارد در پارک قدم می زنند صحبت های عاشقانه می کنند 
و ... -ص ۸۵- کاظمی به لحاظ جنسی بیمار و وحشی است. اما سعید جنتلمن و 
می داند با خانم ها چگونه صحبت کند. سعید رمانتیک است و در رختخواب آرام. 

او را غرق پول می کند و لکسوس و پراید برایش می خرد و...۱
باید توجه داشت جنگ در س���ال ۱۳۶۷وقتی سحر دخرتی ده ساله بوده پایان یافته اما 
محسن عاشق دل باخته ی سحر در جبهه کشته می شود. منطقاً سحر بایستی هنگام مرگ 
وی هش���ت، ُنه ساله باشد. چه���ار سال بعد از مرگ محسن وقتی سحر صیغه  ی کاظمی 
می ش���ود نوزده ساله است. فاصله ی پایان جنگ با آن زم���ان ُنه سال است. نویسنده به 

1-www.scribd.com/doc/123589292
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بدیهیات���ی در این حد توجه نمی کند. سحر از سی���زده سالگی در شهرک غرب زندگی 
می کند. منطقاً بایستی سال ۱۳۷۰باشد اما در راه مدرسه با محسن که در دوران جنگ با 
عراق کشته شده، آشنا می شود. تاریخ ها را که کنار هم بگذارید سرسام می گریید از این همه 

جعلیات منتشر شده در این کتاب. 

تظاهر به دین داری و اعمال جنسی خالف شرع
عبدالله شهبازی می کوشد امامی را عامل اسرائیل و موساد جا بزند، وی در مورد امامی 

می گوید:  
سعید امامی نمونه ای سرشناس از تظاهر افراطی به »دین مداری« و »اسالمیت« 
اس���ت. دوستان و حامیانش درباره ی زهد و پارسایی او داستان ها می گویند. مثاًل، 
زمان���ی با دو جعب���ه، که یکی پر از  کت���اب بود و دیگری پ���ر از خوراکی، و یک 
کیسه خواب به باغی رفت که در شراکت با دوست صمیمی اش حسن خدابخشی، 
با نام مستعار علی بهشتی، در کرج خریده بود. دستور داد تلفن های باغ را قطع کنند 
و هیچ کس به مالقاتش نیاید. دو هفته در این باغ ظاهراً به تنهایی »چله نشینی« و 

ریاضت کرد. می گویند در این دو هفته خوراکش روزانه مقدار کمی مغز گردو بود.۱
بازجویان پرونده ی قتل های زنجریه ای به دروغ از این باغ، به عنوان محل تجمع اعضای 
محفل سعید امامی و رد و بدل کردن زن های شان و اعمال جنسی خالف شرع یاد می کنند. 

از دم تیغ گذراندن مخالفنی جمهوری اسالمی 
و تروریسم دولتی

روح الله حسینیان یکی از دوستان و همراهان سعید امامی ضمن آن که وی را نخبه و مغز 
اطالعاتی می خواند در مورد وی می گوید: 

...سعید امامی اعتقاد داشت که مخالفن جمهوری اسالمی باید از دم تیغ گذرانده 
شوند و در این زمینه ها هم تجربه داشت. به هر حال کسی بود که مسئول امنیت کشور 

بود، صدها عملیات برون مرزی موفق داشته...
سعید امامی و  کسانی که فتوای قتل نویسندگان و روشنفکران و... را می دادند و همه ی 
کسانی که مجری این قتل های بی رحمانه بودند، به سریه ی پیامرب اسالم عمل می کردند که 
دستور ترورهای متعددی را در جامعه ی کوچک و محدود اسالم در شبه جزیره ی عربستان 
داد. فجیع ترین این قتل ها که راهنمای عمل سعید امامی و سربازان گمنام امام زمان قرار 
گرفت، قتل »عصماء« دخرت مروان بود که به خاطر سرودن شعر و توهن به پیامرب، به دستور 

1-www.shahbazi.org/pages/Services6.htm
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او به فجیع ترین شکل در مقابل چشمان فرزندان کوچکش به قتل رسید. قاتل در نیمه های 
شب طفل شریخوار عصماء را از پستان مادر جدا کرد و شمشری را چنان در سینه  ی او فرو 

کرد که از پشتش بریون زد. 
سخرنانی سال ۷۵امامی در دانشگاه همدان نیز اظهارات حسینیان را تائید می کند. امامی 
در این سخرنانی گفته بود آن ها می خواهند ریشه آخوند را بزنند. تفکر الئیسم می خواهد 

بنیان فکری ما را به هم بزند. 
براس���اس چنن تفکری، در دوران معاونت وی، پ���روژه ی حذف فیزیکی روشنفکران، 
نویسندگ���ان، رهربان مذهبی، زندانیان سیاسی آزاد ش���ده در داخل کشور و رشد و بسط 
تروری���زم دولتی در خارج از کشور از آرژانتن تا برل���ن و پاریس و ژنو و رم و بروکسل و 

بانکوک و ... به مورد اجرا گذاشته شد. 
هرچن���د رژیم به خاطر ترور دکرت عبدالرحمان قاسملو در وی���ن و  کاظم رجوی در ژنو و 
سریوس الهی در پاریس با مشکالت سیاسی و حقوقی در اروپا دست  به گریبان بود اما 
عملیات های تروریستی سازمان یافته توسط سعید امامی، مشکالت جمهوری اسالمی را 

دوچندان کرد. 
این دولت هم چنان درگری پرونده ی انفجار مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس است. انفجار 
انتح���اری در محل اقام���ت نظامیان آمریکایی در مجتمع »خ���رب« در ظهران در شمال 
عربستان سعودی، در تریماه ۱۳۷۵یکی دیگر از عملیات هایی بود که با پشتیبانی امامی و 
وزارت اطالعات صورت گرفت و هم چنان می تواند تهدیداتی را متوجه رژیم کند. دولت 

آمریکا هرگاه که اراده کند می  تواند پرونده  های بایگانی شده را بازگشایی کند. 
قتل شاپور بختیار، عبدالرحمن برومند و سروش کتیبه، توسط مأموران وزارت اطالعات در 

پاریس موجب تریگی روابط دو کشور و لغو سفر فرانسوا میرتان به ایران شد. 
ترور رهربان کُرد در میکونوس بحران بزرگی را در رابطه با اتحادیه ی اروپا ایجاد  کرد که 

منجر به کاهش سطح روابط بن ایران و کشورهای عضو این اتحادیه شد.
ترور محمد حسن نقدی در رم و فریدون فرخزاد در بُن و رضا مظلومان در پاریس، رژیم 

جمهوری اسالمی را به عنوان پدرخوانده ی تروریسم بن المللی به دنیا معرفی کرد. 
انتقال موشک به بندر آنتورپ بلژیک با کشتی حامل کانتیرن های خیارشور، برای هدف 
ق���راردادن احتمایل مرکز ناتو در بروکس���ل و یا حمل آن  به فرانسه و زدن مقر مجاهدین 
در اورس���ورواز، موجب شد تا رفسنجان���ی دستور برکناری او از پست معاونت امنیت را 
بده���د. وی ب���دون آن که توبیخ شود در ماه  های آخر دول���ت رفسنجانی، معاون بررسی 

وزارت اطالعات شد. 
سعید امامی پس از برکناری از معاونت امنیت، در حوزه ی فرهنگ فعال شد و شبکه ی 
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خود در باالترین سطح وزارت اطالعات را هم چنان حفظ کرد. 

ترانزیت مواد مخدر 
بخش���ی از درآمد وزارت اطالعات از طریق ترانزیت موادمخدر که زیر نظر سعید امامی 
ص���ورت می گرفت، تأمن می شد. وی حتی با هواپیمای فالکون به انتقال موادمخدر از 
چاه بهار به تربیز و تهران می پرداخت. و در این راه از فاطمه قائم مقامی میهماندار شرکت 

هوایی آسمان نیز استفاده می کردند که در سال ۷۶به طرز بی رحمانه ای به قتل رسید. 
سعید امامی در اعرتافاتش می گوید به دستور فالحیان با فاطمه قائم مقامی در نزدیکی 
وزارت اطالعات در ساعت شش عصر قرار گذاشته و این دیدار در اتومبیل فاطمه صورت 
گرفته است، امامی قاتل فاطمه را سعید حقانی معرفی کرده که با شلیک سه گلوله به مغز 
و قلب قائم مقامی وی را به قتل رسانده است! فاطمه قائم  مقامی همسر یکی از پزشکان 
کشور بود که در یک سفر هوایی، مورد پسند فالحیان قرار گرفت و پس از سه سال انواع 
سوءاستف���اده از وی-جنسی، ترانزیت موادمخدر، سوژه برای به دام انداخنت چهره های 
م���ورد نظر و...- به قتل رسید. چه بسا دلیل قتل او پ���س از دوم خرداد، هراسی بود که 

فالحیان از برمال شدن اسراری که قائم مقامی از آن ها خرب داشت، بود. 

تکذیب قتل رهربان مذهبی 
وارونه گویی و دروغ پردازی سعید امامی در دانشگاه همدان، وصف حال مقامات امنیتی 
و قضایی رژیم است. او در این سخرنانی که در سال ۱۳۷۵ایراد کرد، قتل رهربان مذهبی 
اهل سنت توسط سرویس امنیتی را تکذیب کرد و اخبار انتشار یافته پریامون دالیل این 
قتل ها را به تمسخر گرفت.۱ در حایل که بعدها مشخص شد نریوهای تحت امر او مبادرت 

به انجام این قتل ها کرده اند. 
برای مث���ال او قتل ماموستا محمد ربیعی امام جمعه اهل سن���ت کرمانشاه را که پس از 
دستگ���ریی در خانه    ی امن وزارت اطالعات به قتل رسید در سخرنانی یادشده به تمسخر 
گرفت:  در حایل که بعداً مشخص شد که نه تنها او بلکه ماموستا فاروق فرساد در خانه ی 
ام���ن وزارت اطالعات به قتل رسید. دکرت احمد صیاد از متفک���ران اهل سنت، پس از 
بازگش���ت از سفر در فرودگاه بندرعباس دستگری و چند روز بعد جسد وی را در فلکه ی 
میناب این شهر رها کردند. دکرت عبدالعزیز مجد استاد دانشگاه زاهدان پس از سخرنانی 
انتقادی از مجموعه ی تلویزیونی امام علی ربوده شد و سپس خودروی او در کنار اداره ی 
اطالع���ات استان و جنازه ی او در زاهدان کشف شد. و یا مولوی عبدالملک مالزاده و 

1-www.4shared.com/file/49615752/af9702f/saeed_emami_1.html
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مولوی جمشید زهی توسط جوخه های اعزامی در پاکستان به قتل رسیدند.
او در حایل به تکذیب قتل سه کشیش کلیسای انجیلی، هایک هوسپیان، مهدی  دیباج و 
تاتائوس میکائیلیان پرداخت و آن را متوجه ی مجاهدین کرد که سناریوی آن توسط خود 

وی نوشته شده بود.۱
وی به همراه مصطفی کاظمی با استفاده از فرحناز امامی یکی از زندانیان سیاسی سابق 
مجاهد  که در ارتباط ب���ا آن ها قرار گرفته بود کشیش میکائیلیان را به خانه ای در خیابان 
نظام آباد کشاندند و یکی از عوامل آن ها در حایل که روی صندیل چرخدار نشسته بود او 

را هدف شلیک گلوله قرار داد و به قتل رساند. 
آن ها هم چنن به صورت تصنعی دو هوادار دیگر مجاهدین به نام های بتول وافری کالته 
و مری���م شهبازی را مأمور انفجار در »ح���رم حضرت معصومه« و »حرم امام خمینی« 
کرده بودند که قبل از انجام بمب گذاری دستگری شدند. با این حال در دادگاهی نمایشی 
که غالمحسن رهربپور اداره ی آن را به عهده داشت به پانزده سال زندان محکوم شدند 
و پس از هشت سال از زندان آزاد شدند. این سه زن نزدیک به چهار سال پس از آن که 
مشخص شد این قتل ها توسط سعید امامی و مصطفی کاظمی صورت گرفته، هم چنان در 

زندان باقی ماندند. 
سعی���د امامی در پائیز ۱۳۷۴در گردهمایی ائمه ی جمعه سراسر کشور با اشاره به مسئله ی 
تهاجم فرهنگی غرب و تالش پاپ جهت مقابله با اسالم و ایجاد جبهه ی واحد توسط 

آن ها بطور ضمنی دلیل قتل کشیش میکائیلیان را تشریح کرده بود: 
...همن کشیشی که به دست منافقن کشته شد در عرض دو سال و نیم سیصد مسلمان 

شیعه را مسیحی کرده بود.۲ 
کشیش محمدباقر یوسفی نیز در همان سال ۱۳۷۵در ساری توسط مأموران وزارت اطالعات 

به قتل رسید.

بمب گذاری در حرم امام رضا
در خردادم���اه ۱۳۷۳و در ظهر عاشورا، حرم »امن« امام رضا، با انفجار یک بمب قوی 
توسط عوامل سعید امامی، قتلگاه مردم سوگوار شد. این بمب توسط اکرب خوشکوشک 
مشاور عملیاتی وزیر اطالعات به مشهد برده شد و با کمک مصطفی تهرانی مسئول امنیت 
مشهد در صحن حرم جاسازی شد. در این جنایت بزرگ، بیست و شش نفر جان خود 
را از دست دادند و بیش از سیصد نفر به شدت مجروح شدند. بسیاری از آن ها دست و 
پای خود را از دست دادند و برای همیشه معلول شدند. سعید امامی و مصطفی کاظمی 

۱- پیشن.
۲- تراژدی دموکراسی در ایران، عمادالدین باقی، نشر نی،ج دوم، ص ۱۶۲
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با تهیه ی یک کلیپ ویدئو  کوشیدند ضمن مظلوم نمایی، »امرپیالیسم« و »کفرجهانی« را 
مسئول این انفجار و کشتار مردم بی گناه معرفی کنند.۱

این جنایت بزرگ با هدف متهم کردن مجاهدین صورت گرفت. دست و پاهای قطع شده 
و تکه های گوشت قربانیان که در باالی ضریح و روی لوسرتها و بخش های مختلف حرم 
چسبیده  بودند، نشان دهنده ی شقاوت و وحشی گری و بی رحمی امامی و عواملش بود.  

قتل سعیدی سریجانی و ناپدید شدن سرکوهی
او در سخرنانی خود در دانشگاه همدان، هم چنن به تحوالت روحی و فکری  ای که در 
سعیدی سریجانی در دوران اسارت ایجاد شده بود اشاره کرد و از سفر های او به جبهه و 
بازدید از »حرم امام« و... یاد کرد و مدعی شد که پنجاه ساعت نوار ویدئویی از سریجانی 
دارن���د و از اشک ریخنت های وی سخن به میان آورد و...۲ در حایل که به بی رحمانه ترین 

شکل او را با »شیاف پتاسیم« به قتل رسانده بودند. 
او در حایل از محبت خود به سعیدی سریجانی و تهیه ی خرما و ارده از آن طرف شهر، برای 

او که هوس کرده بود، دم می زد که همان خرما و ارده زمینه ساز قتلش بود. 
امامی در این سخرنانی به موضوع ناپدید شدن سرکوهی هم پرداخت و خریه سرانه مدعی 
سفر او به آلمان شد و ادعای رسانه های غربی و مجامع حقوق بشری مبنی بر استفاده از 
شکنجه در زندان های جمهوری اسالمی را به تمسخر گرفت.۳ این در حایل بود که همان 

موقع سرکوهی در اسارت شان بود. 
سرکوهی در س���ال ۱۳۷۵برای دیدار خانواده ی خود در اروپا قصد سفر به آلمان داشت 
که در فرودگاه مهرآباد توسط مأموران امامی ربوده شد و به زندان کمیته ی مشرتک منتقل 
ش���د. سرکوهی چهل و هش���ت روز در  کمیته ی مشرتک به سر ب���رد و در یک کنفرانس 
مطبوعات���ی مجبور به اقرار دروغن شد  که در اروپا بوده و اکنون به ایران بازگشته است. 
چن���د هفت���ه بعد دوب���اره ب���ه اتهام قص���د ف���رار غریقانون���ی از کش���ور دستگری شد. 
در م���دت کوت���اه می���ان دو دستگ���ریی وی نام���ه ای ب���ه همس���ر خ���ود در آلم���ان 
نوش���ت و از حقیق���ت ماج���رای دستگ���ریی و دوران زن���دان خ���ود پ���رده برداشت. 
ماجرای دستگریی سرکوهی با ترور میکونوس و دادگاه برلن مرتبط بود و رژیم می  کوشید 
از این طریق به نفع خود بهره برداری کند. چرا که قصد داشتند سرکوهی را کشته و جنازه اش 
را از دولت آلمان طلب کنند. چرا که یکی از عوامل سعید امامی با پاسپورت وی به آلمان 

1-www.youtube.com/watch?v=YOWLitbgMrc
  www.youtube.com/watch?v=Ock5PVGEEHk
2-www.4shared.com/file/49616457/6a609517/saeed_emami_2.html
3-www.4shared.com/mp3/O-BIOsPP/saeed_emami_3.htm
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سفر کرده بود. 
از آن جای���ی که ماجرا ابعاد رسانه   ای پیدا کرده ب���ود و به خاطر آن هاشمی رفسنجانی۱ و 
والیتی وزیر امورخارجه وقت زیر فشار دولت های خارجی قرار گرفته بودند، پروژه ی قتل 
او ناکام ماند. با این حال سعید امامی انتقامش را از ابراهیم زال زاده مدیر نشر ابتکار و 
از دوستان فرج سرکوهی گرفت. وی پس از این سخرنانی در پنج اسفند سال ۱۳۷۵اقدام 
به ربودن زال زاده کرد. وی به اتهام نشر نامه ی سرکوهی ربوده و به خانه ی امن منتقل شد. 
پیکر دشنه آجن وی در اول فروردین سال ۷۶در بیابان های یافت آباد تهران پیدا شد. پریوز 

دوانی نیز از قرار معلوم به خاطر انتشار نامه ی فوق به قتل رسید.
امام���ی با هدف لوث کردن موضوع قتل های سیاس���ی در این سخرنانی می گفت اگر 
بازرگان در ایران درگذشته بود، مرگ وی را به رژیم نسبت می دادند و با تمسخر خطاب 
به مجامع حقوق بشری می گفت ما نمی توانیم برای هر نفر دو محافظ بگذاریم که اجل 
وارد نشود. این سخنان در حایل ایراد می شد که او مسئول قتل ده ها روشنفکر، محقق، فعال 

سیاسی، حقوق بشری، پزشک و حتی دگرباشان جنسی و الت ها و... بود. 

قتل پریوز دوانی 
دو سال بعد از این سخرنانی نیز، امامی هم چنان به قتل  و آدم کشی می پرداخت. وی در 

بازجویی خود در ارتباط با چگونگی قتل پریوز دوانی می گوید: 
مدت ها بود که حکم بازداشت و دستگریی پریوز دوانی را از قوه قضاییه درخواست 
نموده بودیم، برابر گزارش اداره  ی کل اطالعات مجامع فرهنگی، وی فعالیت های 
تخریبی زی���ادی را در پوشش کانون نویسندگان و دیگر  گروه های به ظاهر فرهنگی 
انجام م���ی داد و ارتباط گسرتده ای هم با رادیوه���ا و عوامل ضدانقالب خارج  از  
کش���ور داشت، منتها به دلیل حساسیت های رایج پریامون این قبیل افراد و شرایط 
عمومی کشور با آن موافقت نمی شد. تا آن ک���ه یک روز در دیداری که با حاج آقا 
محسنی اژه ای داشتم موضوع را شخصاً با ایشان در میان گذاشتم و وی پیشنهاد کرد 
 خودتان عمل کنید و از وی مصاحبه ی تصویری بگریید. بعداً مستند به آن مصاحبه 
اع���الم جرم کنید تا حکم بازداشتش صادر شود. قبول کردم و فردایش جریان این 
توافق را به سیدصادق که معاون عملیاتی ما بود گفتم. وی را بازداشت کردند. مدتی 
در یک���ی از خانه های امن حوزه ی مشاوران بود تا این که برای مصاحبه آماده شد. 
مصاحبه از ایشان که گرفته شد موضوع را به اطالع حاج آقا دری رساندیم، ایشان 

۱-وقت���ی خربنگار ایتالیایی از هاشمی رفسنجانی درباره ی سرنوشت سرکوهی سئوال می کند هاشمی 
می گوید: به نظر من هم قضیه مقداری مبهم و باعث تعجب است... آن آقا برای ما هم یک معما شده 

است... البته من دارم همه ی گزارش های مربوطه را بررسی می کنم تا ببینم ماهیت قضیه چیست؟
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گفت حکمش را که گرفتید تحویل اطالعات نریوی انتظامی بدهیدش، بازداشتگاه 
خودم���ان نربیدش. موضوع گم شدن وی جنج���ال به پا کرده بود و علی الظاهر آقا 
ه���م کمی احتیاط می کرد. با حاج آقا محسنی آمدم تماس بگریم نتوانستم پیدایش 
کنم، به تیم گفتم ایشان را آماده اعزام بکنند و باالخره توانستم همان شب حاج آقا 
]محسن���ی اژه ای[ را در منزل شان ببینم، موضوع را ب���ه ایشان گفتم که گفتند الزم 
نیست تحویل نریوی انتظامی بدهید، حکم افسادش صادر شده، تمامش کنید! حتی 
واضح تر هم گفتند که با مسئولیت من بکشیدش. این جا بود که بنده هم به سیدصادق 
گفتم که به تیم بگویید. من خودم به واسطه ی مشکلی که در مقابل دفرت حفاظت 
منافع مصر اتفاق افتاده بود رفتم آن جا و تیم حکم را در همان ساختمان اجرا نموده 

بود آن شب...۱

انکار هولوکاست
امامی برای اولن ب���ار در سخرنانی همدان، کشتار شش میلیون یهودی در هولوکاست را 
غریواقع���ی و دروغ خواند. وی گفت که دوستان نازیست و نئونازیستش به او گفته اند که 

تعداد کشته شدگان یهودی نهایتاً دویست و پنجاه هزار نفر بوده است.۲
یک دهه  بعد، احمدی نژاد و خامنه ای و... هم روی همن مسئله به تبلیغات دست زدند 
و در آذرماه ۱۳۸۵همایش بنی المللی بررس���ی هولوکاس���ت را با شرکت شصت و هفت 

»پژوهشگر هولوکاست« در تهران برگزار و به نفی این واقعه ی تاریخی پرداختند.

دانشجویی که قاتلی سنگدل شد
سعید امامی، دانشجویی که با هزار امید و آرزو به آمریکا رفته بود تا مهندس هواپیما شود، 
در نظام نکبت  اسالمی به جنایتکاری بدل شد که به سادگی و با بی رحمی آدم می کشت. 
وی، سیام���ک سنجری را با چند تن دیگر به یک خانه برد. در آن جا چند ساعتی با او 
گفتگو  کرد، سیامک سنجری به گریه افتاد و گفت طی روزهای آینده مراسم عروسی او در 
پیش است. سعید امامی با موبایل با فالحیان تماس گرفت و گفت سنجری گریه می کند، 
عروسی اش چند روز دیگر است. کارت دعوت عروسی برای من و تو نیز در جیبش آماده 
 است. فالحیان از آن طرف به سعید امامی فرمان داد که او را بکشید و آن ها نیز با پانزده 
ضربه چاقو او را به قتل رساندند و سپس ماشن بنز او را در یکی از دره های تهران به آتش 

کشیدند. جرم وی این بود که با پسر فالحیان رابطه ی جنسی داشت. 
سعید امامی برای اجرا کردن نظرگاه  هایش حتی از کشتار دسته جمعی و قتل عام نویسندگان 

1-shahrvand-yar.com/media/6983
2-www.4shared.com/mp3/3oijY9cC/saeed_emami_1.htm
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نیز ابایی نداشت. ماجرای عملیات ناموفق به دره افکندن اتوبوس حامل بیست و یک 
تن از نویسندگان عازم ارمنستان، تنها یک نمونه از ماجراجویی های بی رحمانه ی سعید 

امامی بود. 

مشارکت در قتل های زنجریه ای 
امامی در زمان وقوع قتل های زنجریه ای و در دوران وزارت دری نجف آبادی، مشاور بود، 
اما هم چنان از قدرت قبلی برخوردار بود و مسئوالن قتل های زنجریه ای در هماهنگی با او 

جنایات فوق را سازمان دهی می کردند.
در پاییز ۱۳۷۷خرب قتل بی رحمانه ی پروانه و داریوش فروهر، رهربان حزب ملت ایران و 
محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، نویسنده و اعضای کانون نویسندگان ایران انتشار 

یافت. 
در شرایط���ی که نق���ش مصطفی کاظم���ی و مه���رداد عالیخانی دو نف���ر از مسئوالن 
وزارت اطالعات در قتل ها محرز شده بود عده ای به تالش افتادند تا با خلق داستان های 
عجیب و غریب افکار عمومی را به انحراف بکشانند. در داخل وزارت اطالعات حجج  
اسالم محمد شفیعی، مصطفی پورمحمدی و خزایی دفرتدار دری نجف آبادی با مشورت 
موسوی سناریویی را پی ریزی نمودند تا فردی را به ظاهر از ترکیه به ایران بیاورند و در حن 
ترور هوشنگ گلشریی، او را دستگری و مضروب نمایند و با اعرتافات او مدعی شوند که 
شبکه ای با انگیزه ی مایل، سفارش انجام قتل ها را گرفته و آمرین اصلی را نیز نمی شناسند 

و فرد مضروب و دستگری شده نیز پس از اعرتافات بر اثر شدت جراحات فوت نماید.
یونس���ی که مسئول سازمان قضایی نریوهای مسلح و عضو ارشد  کمیته ی تحقیق ویژه ی 
قتل ها بود نیز پیشنهاداتی از این نوع را تعقیب می کرد تا عناصری را به عنوان نریوهای 
خودس���ر معرفی نمایند و بعد از محاکمه و صدور حکم در مورد آن ها مخفیانه از کشور 
خارج شوند و یا عواملی از اشرار و مفسدین عامل این جنایت معرفی شده و اعدام شوند، 
همه ی این تالش ها با فضای خاص سیاسی موجود در جامعه و حساسیت های به وجود 
آم���ده در سطح داخلی و بن المللی نتوانست به اجرا درآید و پیشنهاد دهندگان بعدها به 

صورت های دیگر موضوع قتل های زنجریه ای و رسیدگی به آن را لوث کردند.
حذف روشنفکران و دگراندیشان و زندانیان سیاسی آزاد شده ی مجاهد و رهربان مذهبی 
و... از س���وی دستگاه امنیتی جمهوری اسالمی از سال ها قبل آغاز شده بود و صدها تن 
ج���ان خود را از دست داده بودند، اما حکوم���ت در نهایت به جای رسیدگی جدی به 
ای���ن موضوع، مسئولیت تنها چهار قتل اخری را به عهده گرفت و آن ها را نیز به »عوامل 
خودس���ر« و »کج اندیش« و »مسئولیت ناشناس« در وزارت اطالعات نسبت داد. قتل 
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مجید شریف، نویسنده و مرتجم که نهم آذر ۱۳۷۷ناپدید و جسد او در شانزده آذر همان 
سال در پزشکی قانونی پیدا شد و هم چنن پریوز دوانی که سوم شهریور ۱۳۷۷مفقود شده 
و هیچ جسدی از او پیدا نشد از سوی جمهوری اسالمی، براساس توافق بن خامنه ای و 

خاتمی، جزو پرونده قتل های زنجریه ای محسوب نشدند. 
شنبه دوازده دی، سیدمصطفی کاظمی-موس���وی، و مهرداد عالیخانی-صادق، 
دو ت���ن از مقامات وزارت اطالعات، به اتهام هدایت این قتل ها دستگری شدند. ... 
دوشنبه پنجم بهمن، سعید امامی-اسالمی، معاون پیشن امنیت وزارت اطالعات 
و مش���اور وقت وزیر اطالعات دستگری شد. سه شنب���ه بیست بهمن ۱۳۷۷آیت الله 
دری نجف آبادی، وزیر اطالعات استعفا داد. چهارشنبه بیست و شش خرداد ۱۳۷۸ 
در ساعت نه و پانزده ساله ی صبح، سعید امامی با خوردن داروی نظافت در حمام 
بازداشتگ���اه اقدام به خودکشی کرد. او را به بیمارستان لقمان منتقل کردند. در آن 
زمان ریاست بیمارستان یا ریاست بخش مربوطه با دکرت امیدوار رضایی، برادر سردار 
محسن رضایی، بود. شنبه بیست و ُنه خرداد ۱۳۷۸ساعت نه و چهل دقیقه ی صبح 

سعید امامی در بیمارستان درگذشت.۱ 
شهبازی در جای دیگر دستگریی امامی را هفتم بهمن اعالم می کند. 

تالش خامنه ای و روزنامه ی کیهان برای انحراف تحقیقات مربوط به قتل های زنجریه ای 
خامن���ه ای در سخنان خ���ود در نمازجمعه تهران، سمت و س���وی بازجویی  و تحقیق از 

دستگریشدگان را مشخص کرد که سرآغاز انحراف در تحقیقات بود. وی گفت: 
من نمی توانم باور و قبول کنم که این قتل هایی که اتفاق افتاده بدون یک سناریوی 
خارج���ی باشد، چنن چیزی ممکن نیست. این قتل ها به ضرر ملت ایران بود و به 
ض���رر دولت بود. یک گروه داخلی که جزو وزارت اطالعات هم باشند، هر چه هم 
حاال فرض کنیم که متعصب باشند و بنابراین کار را هم داشته باشند، در سطوحی از 
وزارت اطالعات که اهل تحلیل اند، امکان ندارد دست به چنن قتل هایی بزنند... آن 
دستی که به فکر می افتد بیاید این ها را تصفیه کند و به قتل برساند... مگر می تواند 
بیگانه نباشد؟ و تابع یک نمایشنامه از پیش طراحی شده ای نباشد؟ باید بگردند 
این ها را پیدا کنند... این قضیه را دنبال کنند و سرنخ ها را پیدا نمایند... باید هوشیاری 
به خرج بدهند: ممکن است عواملی که جزو وزارت اطالعات بوده اند افرادی باشند 
که فریب خورده باشند و تحت تاثری آن ها قرار گرفته باشند، باید  گشت و عوامل و 

سرنخ ها را پیدا کرد و نباید به این آسانی از آن گذشت.۲

1-www.shahbazi.org/Oligarchy/Hoseinian_Emami.htm
۲-روزنامه ی جمهوری اسالمی، ۲۰دی سال ۱۳۷۷؛ سخرنانی مقام معظم رهربی در نماز جمعه ۱۹دی 

سال ۱۳۷۷. 



165
چهره های اطالعاتی و امنیتی

حسن شریعتم���داری و حسن  شایانفر گردانندگان روزنامه  ی کیهان، از روابط نزدیکی با 
امام���ی برخوردار بودند و این روزنامه بخش رسانه ای باند امامی محسوب می شد و در 
اجرای پروژه  ی قتل های زنجریه ای و تبلیغات علیه سوژه های مورد نظر و تهیه ی برنامه ی 
»هوی���ت« علیه روشنفکران و چهره های سیاسی ب���ا امامی و دستگاه امنیتی همکاری 
می کردند. ب���ا این حال بنا به خواست خامنه ای پ���س از برمال شدن موضوع قتل های 
زنجریه ای، سردمدار معرفی امامی به عنوان جاسوس اسرائیل و موساد و... شدند. در همان 
ایام روزنامه ی همشهری تلویحاً وعده داد که به زودی عکس مشرتک شریعتمداری و امامی 
همراه با گفتگوی طوالنی وی با امامی منتشر خواهد شد  که دستگاه امنیتی مانع آن شد.

علی یونسی چهار سال بعد گفت:  
در رس���یدگی به پرونده ی قتل ها به طور کامل وزارت اطالعات را کنار گذاشتند. اگر 
وزارت اطالعات در روند این پرونده دخالت می داشت، این پرونده به انحراف کشیده 
نمی ش���د، سه چهار نفر از پرسنل وزارت اطالعات که مورد قبول وزارت اطالعات 
نبودند، بر این پرونده مسلط شدند و با طی یک فرآیند غلط، پرونده را از مسری خود 
منحرف کردند. او افزود: نتیجه این شد که اصل مسئله فراموش شد و به جای این که 
واقعیتی که پنهان هم نبود را در زمان کوتاه روشن نکنند، پرونده را منحرف کردند 
و با شکنجه های وحشتناک، کسانی را که هیچ ربطی به قتل ها نداشتند و در ارتباط 
با پرونده قتل ها متهم نبودند، تعداد زیادی را دستگری کردند و آن ها را اذیت و آزار 
کردند. او تأکید کرد: پرونده نه دست وزارت اطالعات بود، نه دست دولت، بلکه در 

دست دستگاه قضایی بود.۱

مسئوالن پرونده ی سعید امامی 
پرونده پس از دستورالعمل خامنه ای و تعین هدف بازجویی ها در اواخر دی ماه ۱۳۷۷از 
دست کمیته ی تحقیق و دولت خارج و به دست سازمان قضایی نریوهای مسلح و محمد 
نی���ازی و علی اصغر مریحجازی مسئول امنیتی »بیت ره���ربی« و حاج احمد قدیریان 

نماینده ی »بیت رهربی« افتاد. 
حاج احمد، یار غار الجوردی و مسئول گروه ضربت اوین و جوخه های اعدام دهه ی ۶۰ و 
از مسئوالن حزب مؤتلفه بود و در بی رحمی شهره. آن ها در قدم اول با قتل سعید امامی که 

لب به سخن گشوده بود، به انحراف پرونده و سمت و سوی تحقیق پرداختند. 
بازجویی اولیه  از سعید امامی به عهده ی عباسعلی فراتی بود. وی در سال ۱۳۶۰با حکم 
موسوی اردبیلی به ایفای وظیفه در دادستانی سپاه پاسداران پرداخت. و سپس در اصفهان 

۱-روزنامه ی حیات نو-چهارم تری ۱۳۸۱.
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به عنوان دادستان نظامی منطقه ی دوی سپاه پاسداران انجام وظیفه کرد و با حفظ سمت 
دادستان منطقه ی شش بود که شامل استان های-اصفهان، یزد، چهارمحال و بختیاری، 

کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان-است. 
وی در سال ۶۴به عنوان دادستان���ی سپاه پاسداران تهران منصوب شد و پس از تأسیس 
سازمان قضایی نریوهای مسلح در تهران از سال ۶۵در این سازمان مشغول به خدمت شد.  
وی بیش از ده سال معاون بازرسی سازمان قضایی کشور، شش سال دادستان نظامی تهران 
و در حال حاضر نزدیک به چهارده سال است که مسئول سازمان قضایی تهران و معاون 

سازمان قضایی کل کشور است.
وی سه هفته  بعد از قتل سعید امامی، به عنوان دادستان دادسرای نظامی استان تهران به 
هم���راه ابراهیم رییسی رییس سازمان بازرسی کل کشور، مرتضی رضایی رییس سازمان 
حفاظت اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی، احمد وحیدی رییس اداره ی اطالعات 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی، غالمرضا ظریفیان نماینده ی وزیر فرهنگ و آموزش عایل، 
مصطفی تاج زاده و غالمحسن بلندیان از معاونان وزارت کشور و جمال شفیعی نماینده ی 
وزارت اطالعات زیر نظر علی ربیعی عضو دبریخانه ی شورای عایل امنیت ملی، هیأتی را 
تشکیل دادند که مأموریت یافت تا ابعاد مختلف واقعه ی »کوی دانشگاه« را مورد بررسی 

قرار دهند.۱ 

قتل های زنجریه ای بر اساس حکم شرعی 
محمد نیازی دادستان نظامی تهران که چند روز بعد از دستگریی سعید امامی به ریاست 
سازم���ان قضایی نریوهای مسلح برگزیده شد، در گفت و گوی مطبوعاتی خود برخالف 
واقعیت و براساس خط دیکته شده توسط خامنه ای و توافق سران نظام، تأکید کرد: تاکنون 
هیچ ی���ک از متهمان ادعا نکرده اند که برای ارتکاب این قتل ها مجوز و حکم ش���رعی 
داشته اند و در این زمینه هیچ حکم شرعی و قضایی صادر نشده است، چرا که در حکومت 
اس���المی که اسالم حاکمیت دارد و ویل فقیه مبس���وط الید است، هیچ کس نمی تواند 

حکمی خارج از سیستم قضایی و شرع و قانون صادر کند.۲
این در حایل بود که سعید امامی و دیگر متهمان به صراحت از وجود فتوا و حکم شرعی 

و دستور وزرای اطالعات خرب می دادند. سعید امامی در اعرتافات خود می گوید: 
م���ن از آغاز انقالب تا به امروز سرباز  گوش به فرمان نظام مقدس اسالمی و مقام 
والیت بوده و هستم، هیچ گاه بدون کسب اجازه و یا بدون دستورات مقامات عایل 
نظام کاری انجام نداده ام. هرچ���ه را که به صالح نظام و اسالم دانسته ام به عنوان 

۱-روزنامه ی همشهری ۲۲تری ۱۳۷۷. 
2-www.irdc.ir/fa/content/15688/print.aspx
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پیشنهاد به مسئوالنم ارائه کرده ام. من خود را گناهکار نمی دانم. کسانی که حذف 
شده اند، مرتد، ناصبی و مح���ارب بوده اند. حکم مجازات آن ها مثل همیشه به ما 
تکلی���ف شده است و ما آن چه کرده ایم اجرای تکالیف شرعی بوده است نه قتل و 
جنایت... حکم اعدام داریوش فروهر و پروانه اسکندری را به روال معمول همیشگی 

حجت االسالم علی فالحیان به من داد.
 احکام اعدام سایر محاربن قبالً در زمان وزارت فالحیان صادر شده بود. از مدت ها 
پیش قرار بر این بود که عوامل مؤثر فرهنگی وابسته که توطئه  ی تهاجم فرهنگی را در 
ایران پیاده می کردند و جمعاً صد نفر بودند اعدام شوند. حکم حذف بیست و ُنه 
نفر از نویسندگان از مدت ها پیش مشخص و احکام قباًل صادر شده بود که در مورد 
هفت تن از آن عناصر احکام در دوره ی وزارت علی فالحیان اجرا شده بود. وقتی 
حکم اعدام فروهر به ما ابالغ شد  پرسیدیم که تکلیف احکام معطل مانده ی اعضای 
کانون نویسندگان چه می شود که حاج آقا دری نیز  گفتند هرچه سریع تر اقدام شود بهرت 
است و این بار نیز مثل ماقبل انجام شد با فرق این که به جای ابالغ از سوی فالحیان 

امور از طریق حاج آقا دری نجف آبادی هماهنگ می شد.۱
در جلد شانزده پرونده صفحه ی سیصد و هشتاد و چهار پرونده ی بازجویی سعید امامی 
نی���ز، هنگامی که بازجو از امامی سئوال می کند که آیا اعدام ها رویه ی امنیتی داشت و با 
حکم حفظ نظام از واجبات است انجام می شد یا حکم های موضوعی نیز داشت، سعید 

امامی پاسخی می دهد  که شاید بتوان آن را مهم ترین فراز بازجویی های وی تلقی نمود:  
فالحیان با وجود آن که خود حاکم شرع بود، اما معمواًل و در موارد حساس احکام 
حذف محاربان را شخصاً صادر نمی کرد. او این احکام را از آیت الله خوشوقت، 
آیت الل���ه مصباح، آیت الل���ه خزعلی، آیت الله جنتی و  گاه���اً نیز از حجت االسالم 
محسن���ی اژه ای دریافت می ک���رد و به دست ما می داد. ما فقط ب���ه آقایان اخبار و 
اطالعات می رساندیم و بعد هم منتظر دستور می ماندیم. مثاًل وقتی باخرب شدیم که 
حاج احمدآقا در جلسات خصوصی به مسئوالن نظام و حتی به والیت امر اهانت 
می کند. آن را ارجاع دادیم و بالفاصله دستور آمد  که همه ی رفت و آمدهای ایشان 
را زیر نظر بگریید و از مکالمات و مالقات های ایشان نوار تهیه کنید. ما هم به مدت 
یک س���ال همن کار را کردیم. متأسفانه حاج احمدآقا به راه یک طرفه ی بدی وارد 
شده بود که برگشت نداشت. وقتی دستور حذف حاج احمدآقا را آقای فالحیان به 
من ابالغ کرد مضطرب شدم و حتی به تردید فرو رفتم. دو روز بعد همراه با آقای 
فالحیان به دیدار آیت الله مصباح رفتیم، آقایان محسنی اژه ای و بادامچیان هم آن جا 

1-www.rahesabz.net/story/52633
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بودند البته بعداً حاج آقا خوشوقت هم از بیت آمدند آن جا و نظر جمع بر این بود که 
نباید به کسانی که با ویل امر مسلمن خصومت می کنند، رحم کرد...۱

پاسخ های سعید امامی به خوبی مکانیزم تصمیم گریی در مورد حذف مخالفان و ناراضیان 
حکومت را به تصویر می کشد و از مهم ترین اسناد موجود در این رابطه است. 

زیرپاگذاشنت خط قرمز و فرمان حذف سعید امامی 
سعید امامی در بازجویی های خود دچار اشتباه محاسباتی شد. او  کوشید با بیان جزییات 
قتل ها و به ویژه چگونگی تصمیم گریی برای قتل احمد خمینی پای مقامات سیاسی و 
مذهبی را به میان کشیده و برای خود حاشیه ی امنیت درست کند. اما نمی دانست عبور 
از خط قرمز، بازی کردن با جانش است و می بایستی در چهارچوبی که نیازی تعین کرده 

بود حرکت می کرد. 
س���ی خرداد ۷۸، مرگ مبهم و مشکوک سعید امامی در بیمارستان لقمان تهران توسط 
روزنامه ی کیهان منتشر شد. روز بعد نیازی اعالم کرد با وجود مراقبت های ویژه ای که از 
سعید امامی یکی از عوامل اصلی و محوری این قتل ها به عمل آمد وی در زمان استحمام 
در بازداشتگاه با خوردن داروی نظافت خودکشی کرد که بالفاصله به بیمارستان منتقل 
شد ویل تالش های پزشکی برای نجات وی مؤثر واقع نشد البته با توجه به مدارک موجود 
و اعرتاف صریح سعید امامی، وی هیچ گونه راه فراری نداشت و اگر با این اتهامات به 

دادگاه می رفت حکم او اعدام بود.
در اطالعیه ی سازمان قضایی نریوهای مسلح در تاریخ سیزدهم مرداد ۷۸در مورد خودکشی 

امامی آمده است:
سعی���د امامی که نقش هدایت گری و برنامه ری���زی توطئه را برعهده داشته است و 
پیشرفت تحقیقات و روشن شدن بسیاری از مسائل پرونده و به دست آوردن برخی 
سرنخ ها در خصوص ارتباط وی با بیگانگان، نام برده که دریافته بود مسئولن پرونده 
چه���ره ی واقعی اورا شناخته اند و احساس می ک���رد هیچ گونه راه فراری از چنگ 
عدالت اسالمی ن���دارد بارها در صدد خودکشی برآمد و از اولن اقدام وی جهت 
خود کشی در تاریخ سیزده اردیبهشت ۷۸تا زمان مرگش شش بار دست به خودکشی 
زد ک���ه توسط مأمورین مراقبت نجات پیدا کرده است و گزارش کلیه ی موارد آن در 

پرونده مضبوط می باشد ...
در اطالعی���ه ی سازمان قضایی نریوهایی مسلح آمده بود که برای جلوگریی از خودکشی 

تدابری زیر اتخاذ شده بود:
الف: گماردن مأمور مراقب به طور بیست و چهار ساعته جهت نظارت برحرکات و 
1-www.rahesabz.net/story/52633
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سکنات نام برده در داخل و خارج سلول.
ب: نصب دوربن در داخل سلول متهم جهت کنرتل وی از بریون.

ج:  ق���رار دادن یکی از متهمن پرون���ده در کنار وی که یک بار نیز این متهم موفق 
می شود نام برده را پس از اقدام به خودکشی نجات دهد.

سازمان قضای���ی نریوهای مسلح در مورد تاریخ شش بار خودکشی و شکل و محل آن و 
هم چنن سرنوشت فیلم  خودکشی ها توضیح نمی دهد ویل در بند شش اطالعیه ی سیزدهم 
مرداد ۷۸خود اعالم می کند: نام برده که به علت دست زدن به خودکشی در زندان مورد 
بازجویی کتبی قرارگرفته اس���ت در پاسخ به این س���ئوال که هدف شما از این اقدامات 
چیست؟ عنوان داشته: حذف خود، یعنی یک اقدام آنی و غریمعقول که تصمیم گرفتم 

به طور ناگهانی انجام دهم.
نیازی، در زمان پخش فیلم پنج���اه دقیقه ای اعرتافات متهمن قتل های زنجریه ای برای 
نمایندگان مجلس که با شکنجه های مختلف و به منظور انحراف پرونده تهیه شده بود، 
با ادای قسم تأکید می کند: اعرتافات واقعی بوده و هیچ تصنعی در این اعرتافات نبوده 
است. و در قسمتی از سخنان خود می گوید: سعید امامی در همان ابتدای بازداشت پیش 
من آمده و گفته است من با توجه به این که در آمریکا بودم حاضرم اعرتاف کنم که عامل 
آمریکا بودم، به دو ش���رط، اول آن که مرا نکشید و ثانیًا بتوانم هفته ای یک بار با همسرم 

مالقات کنم. که این پیشنهاد پذیرفته نشد.
سئ���وایل که بی پاسخ می ماند این است که چرا باید سعید امامی به جایی برسد که حاضر 
شود به جاسوسی و عامل آمریکا بودن اعرتاف کند؟ و چرا فکر می کند می خواهند او را 
بکشند؟ معلوم نیست کسی که می خواست بر سر جانش معامله کند و تحت هیچ فشاری 

هم نبود، چرا دست به خودکشی زده است. 
اکرب خوش کوشک مشاور عملیاتی وزیر اطالعات و یکی از متهمان این پرونده که جزو 
بازداشت شدگان بود در تریم���اه ۱۳۹۳با ردّ خودکشی سعید امامی با داروی نظافت در 
فیس ب���وک نوشت که پزشکی قانونی خوردن داروی نظافت را تائید نکرده بود. سایت 
امنیتی »انصاف نیوز« این نقل قول بریده را از او منتشر کرد: تحلیلی خوبی بود و واقعی، 
اما سعید امامی را در بیمارستان... که متعلق به ... بود با هماهنگی از ... در حشمتیه منتقل 
کردند و در همان جا ایشان را ... و ... شوهر خواهر جناب ... صدا سیما، ... با یک دکرت 
ناش���ناس ... .بیمارس���تان ... در خیابان پریوزی است، در بیمارستان ... ایشان را نربدند. 

پزشک قانونی هم خوردن داروی نظافت را تائید نکرد.۱
به نظر می رسد سعید امامی اسری هم���ان ترفندی شد که برای قتل مهدی نحوی یکی از 

1-http://news.gooya.com/politics/archives/2014/07/182478print.php
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هواداران ساده مجاهدین به کار برده بود. وی سرباز ساده ای بود که در کرمانشاه دستگری 
ش���ده بود و سعی���د امامی او را سناریوی خود انتخاب ک���رد تا مسئولیت انفجار »حرم 
 امام رضا« را به دوش او بیاندازد. عماد  الدین باقی در کتاب تراژدی دموکراس���ی در ایران 

در این باره می گوید: 
با توجه به فرضیه ی قریب به واقع زندانی بودن مهدی نحوی می توان گفت که وی در طی 
این مدت تحت فشار و شکنجه ب���رای اعرتاف به انفجار حرم امام رضا قرار گرفته است. 
بدیه���ی است فردی که روح او از ماجرا بی اط���الع بوده به آسانی تن به چنن اعرتافی 
نمی دهد، به ویژه اگر عرق مذهبی داشته باشد و از طرف دیگر می داند با چنن اعرتافی 
حکم مرگ خویش را امضا خواهد کرد. سرانجام پس از ناامید شدن از کسب اعرتاف باید 

سناریو را به گونه ای دیگر اجرا کرد.
مهدی نحوی با اتومبیل افراد سعید امامی به تهران پارس در یکی از شلوغ ترین نقاط که 
ایستگاه مسافران نیز هست، آورده می شود تا عده زیادی از مردم تهران شاهد باشند. به او 
یک قبضه ی کلت کمری خایل از فشنگ داده و چنن فریب داده می شود که می خواهند 
او را فراری دهند. مهدی نحوی، جوان بی تجربه ای که گمان می کند فرشته نجات به سراغ 
او آمده است با خیایل خام از اتومبیل بریون فرستاده می شود. او چونان محکومی گریزپا 
به سوی سرنوشتی نامعلوم-به امی���د رهایی و بی خرب از سناریوی طراحی شده-شتابان 

می دود. 
چند لحظه بعد مأموران از اتومبیل بریون آمده و فرمان ایست می دهند. نحوی هم چنان 
شتابان می دود، اما گلوله ها امان نمی دهند و او نقش بر زمن می شود و در حایل که عده  
زی���ادی از مردم شاهد بودند ک���ه او در حال فرار و مأموران در حال تعقیب بودند و به او 
ایست دادند اما فرد فراری که اسلحه ای هم نزد خود داشت تسلیم نشد و هدف قرار گرفت. 
شب همان روز در اخبار سراسری صدا و سیما گفته شد که عده زیادی از مردم شاهد این 
درگریی بوده اند. ماجرا به اندازه ای طبیعی بود که هیچ کس به ساختگی بودن سناریوی 

نحوی تردید نمی کند. 
ظاه���راً  این بار جانیان از سعید امامی خواسته بودن���د خودکشی نمایشی کند تا او را به 
بیمارستان منتقل کنند و از آن جا ترتیب فرار او را بدهند. او نمی دانست که نقشه ی قتل 

خود را اجرا می کند. 
با اعالم مرگ وی، خانواده و هم فکران سعید امامی او را »شهید« نامیده و اعالم کردند 
که وی در زندان اوین »قربانی« شده و به قتل رسیده  است. در مراسم ختم سعید امامی، 

حدود چهارصد نفر از جمله روح الله حسینیان شرکت کردند.
پ���س از اعالم رسمی مرگ سعید امام���ی، در روز شنبه اول تری ۱۳۷۸جلسه ی سران سه 
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ق���وه مرکب از خاتمی و ناطق ن���وری و محمد یزدی و رفسنجانی با حضور یونسی وزیر 
اطالعات و نیازی ریی���س سازمان قضایی نریوهای مسلح و سه نفر مسئوالن پرونده در 
حض���ور خامنه ای برگزار می شود. خامنه  ای این بار خط اصلی بازجویی را با نام بردن از 
مهرداد عالیخانی داده و از شکنجه گران و پرونده سازان می خواهد فشار خود را روی او 

متمرکز کنند: 
...ببینی���د، قبای دشمن الی در گری کرده، گوشه ای از دزد در دست ماست و او دارد 
جنجال می کند تا ما رهای���ش کنیم. هرن اطالعاتی این است که نگذارید و مسئله 
را ثابت کنید. شبهه ی آق���ای هاشمی که چطور  ممکن است سه چهار نفر بتوانند 
براندازی کنند دو جور قابل فرض است:یکی این که چند نفر در اطالعات نشسته اند 
تا اطالعات را سرنگون کنند. یک فرض دیگر این است که یک سرویس اطالعاتی 
و مغز متفکری دارد طراحی می کند برای براندازی. سه عنصر را پیدا کرده یا دوانده 

است. اگر این باشد همه ی این ها قابل فهم است.
من برایم مسئله حل شده است. البته چیزهایی هست که ممکن است محکمه پسند 
نباش���د. یک محکمه داخل دل آدم است که آدم استفتا می کند. این یک قضیه ی 
کوچک و عادی نیست. شما کشف کنید یا نکنید، کسی را دستگری کنید یا نکنید، 
مسئله برای من قطعی است. لکن، برای دستگاه اطالعاتی این مهم است  که این 

بخش را در بیاورد.
... به نظ���رم می رسد تمام نریو را باید روی صادق ]مهرداد عالیخانی[ متمرکز  کنیم. 
موسوی ]سیدمصطفی کاظمی[ را جذب کرده اند. اما صادق نفوذ کرده است. این 
نفوذی است. یکی از سررشته هایی که می توانید جلو بروید این آقاست و خیلی مهم 
است. این تی���پ کار که انجام داده، جمع آوری کرده، خانه ی امن و تشکیل نریو در 
آلمان داده، این کار یک سرویس است. برای ما که این کارها را نکرده. پس برای 

یک سرویس کرده که باید بگردید دنبال آن...۱

قتل سعید امامی و افزایش اعتماد به نفس خامنه ای
مهرداد عالیخانی روز دهم فروردین ۱۳۷۹ضمن اعرتافاتش، به نقل قول دری نجف آبادی 

از خامنه ای که در تاریخ سی آذر ۱۳۷۷ صورت گرفته بود، اشاره می کند: 
وزی���ر گفت آقا-خامنه ای-با آقای خاتمی صحبت کرده اند. زودتر یکی دو نفر را 
معرفی کنید تا بر اساس آن صحبتی که بن آقا و آقای خاتمی بوده مسئله جمع و جور 

شود. آقا از آقای خاتمی خواسته سروته موضوع را هم بیاورند.

1-www.shahbazi.org/Oligarchy/Hoseinian_Emami.htm
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اشتب���اه بزرگ سعید امامی عبور از خط قرمز نظ���ام و تالش برای وصل کردن قتل های 
زنج���ریه ای به بیت ره���ربی بود که باعث قتل خودش ش���د. وی در مورد اطالع اصغر 

مریحجازی مسئول امنیتی »بیت رهربی« از قتل فروها اعرتاف کرده بود: 
از روز قب���ل من تی���م را آماده باش داده بودم و شب قبل هم شبیه سازی عملیات را 
انج���ام دادیم، کار در سه گروه انجام شد: گ���روه اول را خودم سرپرستی کردم و در 
خیاب���ان ظهریاالسالم مستقر شدیم و زاپاس بودیم تا مسئله ای خالف برنامه ریزی 
اتفاق نیفتد. گروه دوم به سرپرستی مصطفی-مصطفی کاظمی معاون امنیت-بود 
که با نریوهایش در اطراف خانه متمرکز شده بود و رفت و آمدها را زیر نظر داشت. 
گروه سوم را سیدصادق -مهرداد عالیخانی، معاون عملیات، سرپرستی می کرد که 
ب���ه داخل منزل رفته بودند.  قباًل ما کروکی خانه را داشتیم و مشکلی نبود و تلفن 
خود منزل را هم چک کرده بودیم و می دانستیم که فقط آن دو نفر در خانه هستند.

کار حدود یک ساعتی طول کشیده بود، قرار بر نیم ساعت بود که من نگران شدم 
با سیدصادق تماس گرفتم و علت را جویا شدم که اظهار داشت برای انتقال پروانه 
فروه���ر به باال، مقاومت می کرد. اما کار تمام ش���ده و االن داریم خانه را جستجو 
می کنیم.  بعد از  گذشت یک ساعت، سیدصادق تماس گرفت و گفت االن در راهیم 
و کار تمام شد. من باید به ستاد بر می گشتم چون معلوم بود تا ساعاتی دیگر حتمًا 
خ���رب از طریق ناجا به استعالم ما می رسید. بعد از انجام قتل باید گزارش کار داده 
می شد. فردای آن روز به گمانم دوشنبه بود و طبق روال هر دوشنبه در وزارتخانه ما 
شورای ع���ایل وزارت داشتیم که از طرف... اتفاقاً یا طبق هماهنگی، من اطالعی 
ندارم، آمده بودند که در آن جا من و آقامصطفی و سیدصادق رفتیم و مشروح عملیات 
را شرح دادیم، منتها طبیعی بود که چون چند نریوی غریوزارتی در آن جلسه بودند 
و... ه���م آن جا بود ما مواردی را ذکر نکردیم که عصر همان روز-در جلسه ای که با 
حضور حاج آق���ا دری و حاج آقا فالحیان در دفرت آقای حجازی تشکیل شده بود، 
تمام موارد و حتی کشفیات از منزل را ذکر  کردیم که آقای حجازی عنوان کردند مؤید 

باشید و برای مابقی کار آماده شوید.۱
با قتل سعید امامی که زبان باز کرده و رازهای مگو را فاش کرده بود، خامنه ای خاطرش 
جمع شده و اعتماد به نفسش را به دست می آورد. او هیچ  صحبتی از سعید امامی که به 
قتل رسیده، نمی کند و پای عالیخانی را به میان می کشد و او را هدف قرار می دهد و به 

کاظمی اشاره می کند. 
خامن���ه ای به طور حریت آوری از »نفوذی« بودن وی می گوید. کاماًل واضح است که در 

۱-انقالب اسالمی در هجرت، شماره ی ۸۲۸، از ۳۰اردیبهشت  تا ۱۲خرداد ۱۳۹۲.
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جزییات پرونده هاست و قاتالن را خوب می شناسد.
انتخاب عالیخان���ی و ترجیح او به کاظمی توسط خامن���ه ای بی دلیل نیست. پدر وی، 
علی اصغر عالیخانی، پسرعمه ی دکرت علی نقی عالیخانی وزیر اقتصاد دهه ی ۴۰ شمسی، 
درجه دار ژاندارمری بود که سال ها قبل فوت کرده بود. خامنه ای می خواست با یک ارتباط 

خانوادگی دور، پای ساواک و موساد و دولت های خارجی را به میان بکشد. 
پس از اشاره ی خامنه ای بود که حسن شریعتمداری و بازجویان پرونده و حامیان تئوری 
»نفوذ« و دخالت سرویس های امنیتی خارجی در این قتل ها، روی وابستگی خانوادگی 

عالیخانی دست گذاشتند. 
خاتمی که از نتیجه ی تحقیقات و دخالت »بیت رهربی« در قتل ها با خرب بود، به خامنه ای 

اطمینان می دهد که او در تحقیقات »خط قرمز« محسوب می شود: 
افکار عمومی مهم است و ع���ده ای دامن می زنند. خارجی ها هم روی مسئله کار 
می کنن���د و بعضی روزنامه ها هم می گویند. تردید هم  هست. من نگرانم که نظام 
آسیب ببیند. خط قرمز ما شما -مقام معظم رهربی- هستید از افکار عمومی که باید 

مصون بماند...
نکته  ی قابل تأمل هم گرایی تحلیل های روح الله حسینیان با تحلیل هایی بود که با عنوان 
فدائیان اسالم ناب محمدی مصطفی نواب انتشار می یافت که حاکی از منشاء یک سان 
آن ه���ا داشت. ای���ن هم گرایی تا آن جا پیش  رفت که گ���روه ناشناس فوق که بعدها هیچ 
روشنگری ای در مورد آن توسط مقامات امنیتی و قضایی ذی ربط صورت نگرفت، طی 
بیانیه ای مسئولیت قتل ها را صریحاً متوجه مصطفی کاظمی   کرد. در بیانیه این گروه که چند 

هفته بعد از خودکشی سعید امامی منتشر شد، آمده بود: 
در آستانه ی اربعن شهادت حاج سعید اسالمی که نفس مسیحایی این سرباز گمنام 
امام زمان هم چنان در جامعه خواهد ماند، بر طبق اسناد و شواهد حاضر و با اطمینان 
کام���ل اعالم می داریم، اسالمی  در بازداشتگ���اه به شهادت رسیده است تا عامل 
اصلی نام گرید و برای مختومه شدن پرونده و در نتیجه، تربئه ی موسوی-مصطفی 

کاظمی-و عالیخانی گامی  برداشته شود.۱ 
با مقایسه ی این اطالعیه با اطالعیه های پیشن گروه مزبور مشخص می شود در تحلیل های 
ای���ن گروه ناشناس، دو مسری متضاد طی شده است. آن ها در اولن اطالعیه های خود از 
قتل مخالفان حکومت شدیداً دفاع  کرده و حتی وعده ی ادامه ی این قتل ها را می دادند، 
اما پس از انتشار تحلیل های حسینیان، »فداییان اسالم ناب محمدی« نیز ناگهان، همانند 
خامن���ه ای گروهی از دستگریشدگان را مورد حمل���ه قرار داده و آن ها را متهم اصلی قتل 

۱-روزنامه ی انتخاب، ۲مرداد ۱۳۷۸.
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معرفی کردند و سعید امامی را بی خرب از قتل ها دانستند.
گروه دوم بازجویان پرونده، که در مردادماه ۱۳۷۸مسئولیت پرونده را به عهده گرفتند، دو 
ماه بعد در مهرماه، به منظور انحراف پرونده و تغیری مسری آن، همسر سعید امامی و تعداد 
دیگری از مسئوالن وزارت اطالعات را دستگری کردند تا با اعمال شدید ترین شکنجه ها 

و... سناریوی مورد نظر خامنه ای را پیش بربند. 
حدود پنج هفته بعد از دستگریی همسر سعید امامی، سازمان قضایی نریوهای مسلح در 
اطالعیه ای با اشاره به این که انفجار فلکه آب مشهد در شهریورماه ۷۸توسط بقایای باند 
امامی انجام شده که با نام فداییان اسالم ناب محمدی مصطفی نواب فعالیت می کردند، 

ابراز امیدواری کرد که بزودی اعرتافات آن ها از تلویزیون پخش شود.۱
روح الله حسینیان می گوید در ماه رمضان سال ۱۳۷۸یک نفر از پزشکان بیمارستان بقیةالله 
سپاه که خانم او هم در وزارت اطالعات بوده است برای آقای یونسی خرب آورده که یک 
خانم و یک آقایی از متهمان پرونده در حال مرگ هستند و خیلی التماس می کنند که یک 
نفر با این ها صحبت کند. آقای یونسی نماینده ای فرستاد که او را راه ندادند تا این که جریان 
به دفرت مقام معظم رهربی رسید. از طرف دفرت با آقای هاشمی شاهرودی تماس گرفتند و 
ایشان آقای مروی را فرستاد برای تحقیق و دیدند که یکی از آن ها همسر سعید امامی است. 
این ها در حال مرگ بودند و کلیه های شان از شدت شکنجه از کار افتاده بود. آقای مروی 

گفت استخوان کف پاهای همسر سعید امامی بریون زده بود.۲
مهدی ریاحی از بازداشت شدگان در پرونده ی قتل های زنجریه ای در مورد پرونده می گوید: 

آن چه برای من مسلم است این ک���ه پرونده ارتباطی با قتل های زنجریه ای نداشته. 
چون زمانی که قتل ها شد و مطرح شد ، کسی که کشته بود، رفت گفت من کشتم. اون 
کسی که دستور داده گفت من دستور دادم. همه را گرفتند و در مقطع اول هم خیلی 
برخوردها خوب بود. تا اردیبهشت ۷۸اصاًل یک کلمه از  کسی اگر این کسانی که 
در قتل های زنجریه ای شرکت کرده، مباشر بوده یا معاون بوده یک ربع هم بازجویی 
نکردند  که مثاًل تو  که  کشتی چه طور کشتی با چه اسلحه ای کشتی، اصاًل ربطی به 
این قتل ها نداشت. بازجوها می خواستند از افرادی که دستگری می کنند راهکاری 
باز کنند ک���ه آن کسانی که بعداً می خواهند، بتوانن���د دستگری  کنند. کما این که بعد 
از این که همه ی ما آزاد شدی���م تازه رفتند سراغ کسانی که در قتل های زنجریه ای 
شرکت داشتند و برای اولن بار از آن ها بازجویی کردند. از خود ما که ربطی هم به 
آن پرون���ده نداشتیم، از قتل های زنجریه ای سئوال نکردند، چون می دانستند. حاال 
چه کاری را می خواستند تحت عنوان پرونده ی قتل های زنجریه ای بکنند آن چه را 

۱-روزنامه ی صبح امروز ۲۴ آبان ۱۳۷۸. 
2-www.irdc.ir/fa/content/15688/print.aspx
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ک���ه ما یقن داریم این که کار دیگری بود ... یک خطی بعد از اردیبهشت ۷۸وارد 
می شود این که چه کسی دست���ور داده مهم است. چون جواد آزاده شلوارش را هم 
بدون هماهنگی نمی تواند باال بکشد. االن هم همن طور است چطور جرأت کرد 
این طور با پرسنل برخورد کند. یعنی برخوردی که با منافقن و تروریست های محارب 

نشده بود، مهم است.۱
وی هم چنن در مورد نظرگاه بازجویان در مورد قتل  های زنجریه ای می گوید: 

روی قتل های زنجریه ای خودشان می گفتند ما یک شبکه کشف کرده ایم که تنها کار 
مثبت شان قتل این چهار نفر بوده ، گور پدر آن ها.۲

مهدی ریاحی متولد ۱۳۴۴، نام اصلی اش محمدرضا ابوالقاسمی است. همسر وی دخرت 
یک روحانی است و بازجوها تالش می کردند ضمن معرفی او به عنوان یهودی و بهایی  و... 
ترور صیادشریازی را که توسط مجاهدین انجام گرفته بود با زور شکنجه به او نسبت دهند. 

قتل های زنجریه ای و اسرائیل و موساد
عبدالله شهبازی که در مورد چند نمونه از ادعاهایش به شکل مستند توضیح دادم، در مورد 

سعید امامی و مصطفی کاظمی و عالیخانی و... می گوید: 
اعضای این محفل به طور پنهان، با هویت جعلی و از طریق ترکیه، به اسرائیل سفر 
کرده و سرویس اطالعاتی اسرائیل-موساد-ایش���ان را آموزش داده بود. اعضای 
محفل در جلس���ات درونی خود مراسم متداول در میان شیطان پرستان و فرقه های 

رازآمیز مشابه را، مانند مناسک جنسی و خوردن گوشت انسان، انجام می دادند.
وی ادامه می دهد: گروه پیگریی کننده پرونده ی »قتل های زنجریه ای« به مدارک مستند 

نیز دست یافت از جمله نحوه سفر متهمان به اسرائیل: 
اعض���ای محفل با استفاده از اسامی مستع���ار از طریق ترکیه طی مدت مشخصی 
-معمواًل سه یا چهار روزه-با ویزای خارج از گذرنامه و با هماهنگی عوامل موساد 
در فرودگ���اه استانبول ترکیه به تل آویو سفر می کردند و این سفرها را به عنوان سفر 
ب���ه کیش در ذهن اقوام و دوستان جا می انداختند. با پیگریی های دقیق در بررسی 
فهرست مسافرین هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران در یک رفت و برگشت چهار 
روزه به ترکیه و استخراج موارد خاص اسامی مستعار تعدادی از مسافران به دست آمد 
و با استعالم از سوابق گذرنامه های حقیقی و حتی گذرنامه های محرمانه-اسامی 
مستع���ار دولتی-مشخص شد به نام این افراد تاکنون گذرنامه ای صادر نشده و لذا 
هم اسامی مستعار و هم تاریخ رفت و برگشت و هم فاقد سابقه بودن گذرنامه های 
1-www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=4425

۲-پیشن. 
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آن ها محرز شد.۱
در گزارش هشتاد صفحه ای منتشرشده توسط بازجویان پرونده، آمده است که به این ترتیب 
سعی���د امامی ده بار و همسرش دوازده بار به اسرائیل سفر کرده اند. آن ها هم چنن مدعی 
شده اند که فهمیه ُدری نوگوران���ی در سال های ۷۲ و ۷۴و تابستان ۷۷سرپرستی سه سفر 

دسته جمعی زنان محفل، به اسرائیل را به عهده داشته است. 
کوته نظ���ری عبدالله شهبازی و »گروه پیگریی پرونده« در سناریونویسی عجیب است. 
باالتری���ن مسئوالن امنیتی رژیم که از س���وی مقامات امنیتی ترکیه شناخته شده هستند، 
برای آموزش توسط موساد به طور مرتب از استانبول به اسرائیل سفر می کردند و مأموران 
وزارت اطالعات فکر می کردند آن ها در کیش مشغول تفریح هستند! از همه مضحک تر 
آن که »زنان محفل« دسته جمعی ظاهراً برای »گردش جاسوسی« و »گردش علمی« 

به اسرائیل می رفته اند.
 

»بیماری جنسی« سعید امامی 
بازجوی���ان پرونده که بعدها نیز به وزارت اطالعات برگشتند ضمن انتساب وقیحانه ترین 
اعم���ال جنسی به سعید امامی و همسرش مدعی شدند که در آزمایش های به عمل آمده 
متوج���ه شدند، مقعد سعید امامی به علت لواط از حالت ع���ادی خارج شده است. در 

گزارش هشتاد صفحه  ای بازجویان پرونده، در مورد رفتارهای جنسی او آمده است:
بهانه ی ترس از تاریک���ی و تنهایی را آن قدر تکرار  کرد تا تصمیم گرفته شد خسرو 
براتی متهم عملیاتی کیس که از نظر اطالعات و رده ها با او قابل قیاس نبود و خطر 
تبان���ی در صحبت های شان نمی رفت با سعید در یک سلول قرار داده شوند. هنوز 
ی���ک روز از هم نشینی نگذشته بود که خسرو براتی معرتضانه و با التماس خواسِت 
تعویض سلول و بازگرداندن خود به انفرادی را مطرح کرد. ابتدا حاضر نبود دالیل 
این درخواست را بیان کند اما به مرور اصل قضیه را که تمناهای پست حیوانی سعید 
را مبنی بر درخواست همجنس بازی بود را بیان نمود. از اظهارات خسرو مشخص 
شد که شایعات قبلی مبنی بر بیماری جنسی سعید-مفعول بودن-بی پریایه نیست. با 
نصب دوربن مخفی و استفاده از مونیتورینگ سلول ها برای اطالع دائم از وضعیت 

متهمن و جلوگریی از احتمال هرگونه خودکشی این ادعا قوت بیش تری یافت. 
با توجه به بهانه ای که سعید معمواًل در بازجویی ها برای پیدا کردن فرصت بیش تر 
در پاسخ  ه���ای خود در خصوص ابتالء به بیماری پروستات و ضرورت استفاده از 
دستشویی مطرح می نمود بر آن شدیم که توسط پزشک بازداشتگاه ادعای او تحقیق 

1-www.shahbazi.org/pages/Services6.htm
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شود. پزشک پس از معاینه بیماری وی وجود پروستات را منتفی دانست لیکن با 
توج���ه به روش خاص معاینه جهت تشخیص این بیماری، متوجه غریطبیعی بودن 
وضعیت مقعد او شد و دیگر هیچ ابهامی در خصوص ابتالی سعید به این عادت 
زش���ت و قبیح باقی نماند. الزم به توضیح است که پس از خودکشی وی، پزشک 
قانونی نیز که به کالبدشکافی کامل او پرداخت، صریحاً به این مطلب در گزارش خود 
اشاره نمود. دیگر اعرتافات زشت موسوی درمورد گرفتاری های اخالقی و جنسی 
خود با سعید و با دیگر مرتبطن محفل مخفی شکی بر وجود روابط زشت اخالقی 

در بن آن ها باقی نگذاشت. 
بازجویان پرونده در گزارش هشتاد صفحه ای راجع به اعمال صورت گرفته در محفلی که 

توسط سعید امامی و همسرش اداره می شد، می نویسند:
نکته ی قابل توجه این است که سعید تا شکل گریی و قوام محافل ، به عنوان محور 
اصلی همواره آن ها را مدیریت می  کرده است. اعرتافات دستگری شدگان در خصوص 
انجام فجیع ترین و شنیع ترین رفتار حیوانی در این محافل که با تأکید و دستور سعید 
و همس���رش انجام می گرفت، به قدری زش���ت است که قلم تاب بیان آن را ندارد. 
روابط مرد با زن، تغیری زن ها، مقاربت با سگ توسط زن ها و... به منظور مسخ هویت 
انسانی افراد محفل و تبدیل آن ها به جانوران قسی القلبی که هر جنایتی را مرتکب 
شون���د، صورت می گرفت. اعرتافات اولیه ی متهمن سری اول آن قدر ناباورانه به 
نظر می رسید که تا مدت ها مکتوبات آن ها معدوم می شد و حتا سلسله مراتب گزارش 
نمی ش���د. اما بعدها با رفتارشناسی محفل این موارد به باورهای غریقابل انکاری 

تبدیل شد. 
عبدالله شهبازی در این مورد می گوید: 

زمانی که پ���س از دستگریی سعید امامی مسئله ی انحراف جنسی او شایع شد، و 
کار بدان جا رسید که »هاشم«، معاون وقت امنیت وزارت اطالعات، اتاق معاونت 
امنیت را آب کشید، با ناراحتی بسیار به دبریخانه ی شورای عایل امنیت مّلی رفتم و 
به آقای علی ربیعی-عباد-، رییس وقت دبریخانه ی شورا، گفتم: شما را به عنوان 
فردی متدین و باتقوا می شناسم؛ و او را قسم دادم که در مسئله ی انحراف اخالقی 
سعید امامی حقیقت را بگوید. کمی فکر کرد و سپس گفت: صحت دارد. با پرخاش 
پرسیدم: به چه دلیل؟ گفت: عالوه بر گواهی پزش���ک قانونی، که جسد را معاینه و 
مسئله را تائید کرده، یونسی، وزیر اطالعات، سه تن از معاوننی و مدیران ارشد خود 
را برای معاینه ی جس���د فرستاده ]بشری، صابر و یکی دیگر را ذکر کرد که نامش را 
فراموش کرده ام[ که یکی ش���ان نماینده ی دبریخانه ی ش���ورای امنیت مّلی نیز بود.
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منظورش بشری بود که دوست صمیمی و همسایه ی عباد است. عباد افزود: این سه 
نفر جسد را معاینه کرده و  کتبًا انحراف سعید را تائید کرده اند. مدتی گذشت. همه جا 
شایع شد  که متهمن قتل های زنجریه ای زیر شکنجه اعرتاف کرده اند و حرف های 
پیشن، همه، تهمت بوده است. ورق برگش���ت. مطبوعات »راست« و »چپ«-

از سیاس���ت روز مؤتلفه تا روزنامه های حزب مشارکت و علریضا نوری زاده و سایر 
مخالفان انقالب و نشریات و سایت های خارجی-همه به دفاع از سعید امامی و 
»مظلومیت« او برخاستند. باز با ناراحتی به دفرت عباد رفتم. کمی پس از ورود من، 
سردار حاج مرتضی رضایی، فرمانده کل پیشن و قائم مقام کنونی فرماندهی کل سپاه 
و فرمانده وقت سازمان حفاظت اطالعات سپاه، وارد شد و نشست. از چهره ی عباد 
معل���وم بود که مایل نیست در برابر حاج مرتضی رضایی از پرونده ی قتل ها سخن 
بگویم. ویل من، به دلیل عصبانیت، سخن گفتم. پرسیدم: ماجرا چیست؟ چرا ورق 
برگشت؟ گفت: متهمن را شکنجه داده اند و اقاریر اجباری گرفته اند و سعید انحراف 

جنسی نداشته است. 
گفتم: مگر شما قباًل نگفتید سعید منحرف بود؟ عصبانی شد و گفت: من و آقای 
خاتمی به بازجوها اعتماد  کردیم و هر چه آن ها گفتند پذیرفتیم. گفتم: آقا عباد ببینید. 
من آلت دس���ت نیس���تم که هر چه بگویند بپذیرم و تکرار  کنم. آن دفعه که درباره ی 
انحراف سعید پرسیدم به من نگفتید  که او منحرف بود چون بازجوها این را می گویند 
و ما حرف بازجوها را قبول داریم. شما گفتید عالوه بر گواهی پزشکی قانونی دال 
بر انحراف مزمن س���عید از دوران نوجوانی، سه نماینده ی مورد وثوق شما و آقای 
یونس���ی جسد را معاینه کرده و کتبًا این مسئله را تائید کرده اند. با ناراحتی از عباد و 
حاج مرتضی رضایی جدا شدم. برخورد تند من به عباد منجر شد به پایان دوستی 

دیرین و قطع رابطه با او، که تاکنون ادامه دارد.۱
 

امامی، اسری ترفندی که خود به کار می برد
در بیست و سوم اسفند سال ۱۳۷۲علی اکرب سعیدی سریجانی از سوی وزارت اطالعات 
بازداش���ت و به خانه ی امن وزارت اطالعات منتقل شد. اته���ام اولیه ی او را نگهداری 
فیلم های مستهجن، نگهداری مواد مخدر و مش���روب الکلی اعالم کردند و سپس این 
نویسنده را به دریافت پول از ضد انقالب، عضویت در شبکه ی موادمخدر و انجام لواط 
تحت عنوان عملیات کشک بادمجان متهم کردند. سعیدی سریجانی در چهار آذر ۷۳به 

دستور فالحیان و توسط سعید امامی به قتل رسید. 

1-www.shahbazi.org/Oligarchy/Oligarchy_Me.htm
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در فیل���م تکان دهنده ای که بعدها از جلسات بازجویی از همسر سعید امامی به بریون از 
بازداشتگ���اه وزارت اطالعات راه یافت، گوشه ای از شکنجه ی وحشتناک نام برده برای 

اعرتاف به کثیف ترین موارد فساد جنسی و خیانت به نمایش درآمد.۱
نکت���ه ی عربت انگیز آن که سعید امامی در سخرنانی خ���ود در دانشگاه همدان در سال 
۱۳۷۵به صراحت موضوع شکنجه در زندان های جمهوری اسالمی را رّد کرده بود و حال 
خ���ود و همسرش به شدیدترین وجه مورد شکنجه ق���رار می گرفتند و وادار به اعرتافات 
بیمارگونه ی جنسی می شدند.۲علریغم این که به وضوح مشخص بود که اعرتافات صورت 
گرفته، تحت فشار و شکنجه بوده و  کوچک ترین پایه و اساسی ندارند، عبدالله شهبازی به 

دفاع از شکنجه گران پرداخته و می گوید: 
هم زمان، از میان صدها ساعت فیلم هایی که از کلیه ی مراحل بازجویی های متهمن 
پرونده ی »قتل ه���ای زنجریه ای« ضبط شده بود، فیلمی کوت���اه و گزینش شده، و 
البته بسیار منزجرکننده برای مردم عادی که هیچ گاه صحنه بازجویی های امنیتی را 
ندیده اند، به وسعت پخش شد  که رفتار خشن بازجو با فهمیه ُدری نوگورانی، همسر 
سعید امامی، را نشان می داد. از این طریق، تمامی دستاوردهای تیم فوق به شکنجه 

منتسب شد.۳

دیدار خامنه ای با متهمان ارتکاب قتل های زنجریه ای 
خامنه ای بعد از آزادی تع���دادی از  کسانی که به اتهام قتل های زنجریه ای دستگری شده 
بودن���د، با آن ها دیدار می کن���د و از چند و چون بازجویی ها و اعمال شکنجه می پرسد. 
مه���دی ریاحی با اشاره به جواد آزاده ک���ه این احتمال می رود در مجلس حضور داشته 

می گوید:  
در همان جلسه ای که بعد از آزادی با یکی از مقامات عایل رتبه ی نظام داشتیم، ایشان 
از همه ی بچه ها پرسیدند ت���و چند تا شالق خوردی؟ یکی گفت دوهزار تا. یکی 
گفت بیش تر. به من گفتند تو چند تا خوردی؟ گفتم نمی دانم چند تا خوردم ویل 
می دانم یک دانه اش را هم نباید می خوردم. فقط یک صحنه را بگویم که در حایل 
ک���ه پای من تاول زده بود و کیسه ی خون شده بود از شالق هایی که دو نصفه شب 
تمام شده بود، از اتاق تعزیر آمدم نمی توانستم راه بروم. با زانو راه می رفتم. یکی از 
آن ها به این آقا، جواد آزاده ،گفت که آقا جواد این را بربیم بهداری پوست پا را بچینند 
خون را تخلیه کنند. گفت نه. می بریم در اتاق با شالق خایل می کنیم. بردند با همان 

1-www.youtube.com/watch?v=Du5Ypvfmiu4
2-www.4shared.com/mp3/3oijY9cC/saeed_emami_1.htm
3-www.shahbazi.org/pages/Services6.htm
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حال���ت پاهای من را بستند به تخت و با کابلی ک���ه زدند خون پاشید که لباس های 
خودشان نجس شد. توی اون شرایط که پاهای مرا اون جوری می زدند، تمام کبود 
شده بود و توی دم پایی نمی رفت و باد کرده بود می آوردند دوباره قپونی می کردند. 

قپونی تمام می شد برمی گشتیم اتاق تعزیر...۱
پس از افشای شکنجه ی متهمان پرونده ی قتل های زنجریه ای، جواد آزاده به همراه چهار تن 
دیگر از اعضای تیم بازجویی از وزارت اطالعات اخراج شدند که عبارت بودند از علی اکرب 
باوند، معروف به مجتبی بابایی یا امریی؛ احمد شیخ ها، معروف به احمد نیاکان یا تفتازانی؛ 
مصطفی منتظ���ری، معروف به فرقانی یا شربیانی؛ و مهدی قوامی هرن، معروف به قوام.

این افراد پس از اخراج، در مورد انگیزه های خود برای شکنجه ی شدید متهمان و منحرف 
کردن کامل مسری پرونده ی قتل ها بر مبنای اعرتافات ساختگی مورد بازجویی قرار گرفتند. 
در جری���ان بازجویی های جدید، وقتی از جواد آزاده پرسیده شد که به چه حقی این همه 
زندانی���ان خود را برای کسب اعرتاف دروغ  شکنجه کردید، پاسخ آن بود که وقتی مقام 
رهربی گفتند  که قتل ها قطعاً کار عوامل بیگانه بوده،  برای ما تکلیف شرعی ایجاد شد آن 
قدر آن ها را بزنیم تا به عامل بیگانه بودن اعرتاف کنند، و مگر می توانستیم اعرتافی مغایر 

با تصریح رهرب از آنان بگرییم.
نکت���ه ی قابل تأمل آن که پس از مدتی هم شکنجه گران و هم شکنجه شدگان هر دو آزاد 
بودن���د. در دمکراسی از نوع آخوندی علیه یک دیگر در مجل���س و نزد خامنه ای و... 

رجزخوانی می کردند، بدون آن که به ادعای متقابل آن ها رسیدگی شود. 
با این حال خامنه ای که به خوبی در جریان ماوقع بود و همه چیز از پرده بریون افتاده بود 
دو سال بعد در دیدار با دانشجویان دانشگاه امریکبری در تاریخ بیست و دوم اسفند ۱۳۷۹ 

هم چنان به دروغ گویی در مورد عامالن قتل های زنجریه ای ادامه داد و مدعی شد: 
این طور نبود که ما فرض کنیم یک انگیزه ی طرفدارانه از نظام موجب شد که این ها 
بروند و فالن کسی را که هیچ ضرری برای نظام نداشت بکشند. از طرفی، سنگینی 
ای���ن کار برای نظام خیلی زیاد بود. یعنی، یک حالت ناامنی و بی اطمینانی ایجاد 
کرده بود. از همه بدتر، مورد تهاجم قرار گرفنت و زیر سئوال رفنت دستگاه امنیتی کشور 
ب���ود. در این جا یک ذهن عادی، ولو هیچ قرینه ای هم وجود نداشته باشد، به طور 
طبیعی چه چیزی به نظرش می رسد؟ آیا غری از این است که دستی می خواهد دستگاه 
اطالعاتی را خراب و نظام را بدنام کند و حالت ناامنی به وجود بیاورد و تهمت فشار 
بر مخالفان نظام را در دنیا و علیه جمهوری اسالمی شایع کند؟ هر ذهن ساده ای به 
این نکته پی می برد. البته، بنده در این زمینه قرائن زیادی هم داشتم. فقط این نکته 

1-www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=4425
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نبود. اعرتاف هایی هم که بعداً کردند این را ثابت کرد.۱
تأکی���د دوباره ی او روی تالش برای بدنام کردن وزارت اطالعات، حاکی از شناخت او 
از قات���الن بود و این که می کوشید آدرس اشتباه���ی دهد. برخالف ادعای وی، تمامی 
»اعرتاف ها«، تأکید روی دخالت باالترین مقامات قضایی و امنیتی و »بیت رهربی« در 

قتل های صورت گرفته داشت. 

اعمال محدودیت برای اهایل قلم و اصالح قانون مطبوعات 
روزنام���ه  ی سالم پس از قتل سعید امامی از فضای موج���ود استفاده کرد و در پانزدهم 
ت���ری ۱۳۷۸نامه ای از وی خطاب ب���ه دری نجف آبادی را منتشر ساخت که وی خواستار 
اعمال محدودیت بیش تر برای نویسندگان و مرتجمان شده بود. وی این نامه را در شانزده 
مه���ر ۱۳۷۷ اندکی پیش از آغاز دور تازه ی قتل های زنجریه ای، خطاب به »مقام محرتم 

وزارت« نگاشته بود. 
همان طوری که مستحضرید فعالیت گس���رتده ی عناصری نظری:گلشریی، چهل تن، 
دولت آب���ادی، مختاری و... برای مطرح نمودن کان���ون و ایجاد وجهه و پشتیبانی 
جهان���ی برای آن، مشکالت امنیتی را برای جمهوری اسالمی ایران و به خصوص 
وزارت به دنبال خواهد داشت. وجود جریانات قانونی موازی و ایجاد  کیس هایی در 
راستای به وجود آوردن انشعاب و ایجاد اختالف در بن ایشان می تواند از پیامدهای 

امنیتی موضوع بکاهد. 
اصالح قانونی مطبوعات فعلی، جوابگوی نیاز  کنونی و دسیسه های موجود نیست 
چ���را  که تنها در رابطه با صاحبان امتیاز، مدیر مسئول تعین تکلیف می کند. حال 
آن که ما در عرصه ی فرهنگی قشر وسیع نویسنده، مرتجم، مؤلف، گزارشگر، شاعر 
و... را داری���م که تنها با برخوردی انفرادی و قانونمند ممنوع القلم یا ممنوع النشر 
نم���ودن می توان از هجمه ی ایشان جلوگریی نم���ود. برای پاسخگویی به این نیاز 
پیشنهاد می شود معاونت محرتم ۹۳۲پیش نویس طرح یا الیحه ای نظری میثاق ۱۱۴ 
را با همکاری سازمان های ذیربط پیگریی نماید تا از این طریق در راستای قانونمند  

کردن حوزه های امنیتی اهرم الزم را داشته باشیم. 
در ای���ن طرح می بایست مباحثی نظری حرفه ای بودن کار و کسب الزم آن برای-به 
شرط داشنت صالحیت نظری پزشکان و یا وکال-که می توان به فرد مذکور کُد نظام 

فرهنگی داد و او را به عنوان مرتجم یا مؤلف شناخت. 
تشکیل دادگاهی صنف���ی-از نوع انتظامی-که به تخلفات حرف���ه ای این افراد 

1-www.tasnimnews.com/fa/news/1393/03/16/392021
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رسیدگی نموده و محکومیت الزم را صادر نماید از این طریق می توان تشکل های 
خودی را تقویت و عناصر معاند را از صحنه خارج نمود. این نظام فرهنگی می تواند 

حوزه های کتاب، مطبوعات، تئاتر، سینما، موسیقی و... تحت پوشش خود بگرید. 
اعرتاض شبانه ی دانشجویان در کوی دانشگاه تهران را دستگاه اطالعاتی و امنیتی غنیمتی 
شمرد تا با ایجاد یک بحران مصنوعی، موضوع قتل های زنجریه ای را به حاشیه بربد و به 

دولت خاتمی نیز هشدار دهد. 
انص���ار حزب الله همراه با نریوهای امنیتی هم چون مسع���ود صدر االسالم و هدایت الله 
لطفیان۱ که مسئولیت اطالعات نریوی انتظام���ی و فرماندهی نریوی انتظامی را به عهده 

داشتند، به کوی دانشگاه حمله کردند و فجایع زیادی را به بار آوردند. 

سرنوشت پرونده ی متهمان قتل های زنجریه ای
متهم���ان اصلی پرونده ی قتل های زنج���ریه ای در دادگاه های���ی غریعلنی محاکمه و به 

حبس های سنگن محکوم شدند. آب ها که از آسیاب افتاد، همگی آزاد شدند. 
سرنوشت سعید امامی که با تمام وجود در خدمت خامنه ای و نظام نکبت اسالمی بود، 
می بایستی زنگ خطر را برای جانیانی که هم چنان در خدمت »والیت« و دستگاه امنیتی 

آن هستند به صدا در می آورد. اما همیشه عربت آموزان اندک هستند. 
همسر سعید امامی نی���ز درس عربت نگرفت و هم چنان به خدمت رسانی به نظام ادامه 
داد. خامن���ه ای پ���س از آن که بح���ران را از سر گذراند، او را ب���ه سفر حج فرستاد و وی 
دوباره به گونه ای دیگر به خدمت وزرات اطالعات درآمد و  این بار به علت تسلط به زبان 
انگلیسی مسئولیت روابط بن المللی سازمان دفاع از قربانیان خشونت را بر عهده گرفت. 
اما برای در پرده ماندن مسئولیت او، در هیچ منبع فارسی زبانی رّدی از او و فعالیت هایش 
در دست نیست. تنها با مراجعه به منابع سازمان ملل متحد و به اصطالح  گزارش هایی که 
این سازمان دست ساز وزارت اطالعات از وضعیت وخیم حقوق بشر در کشورهای مختلف 

می دهد، نام او دیده می شود. ۲
فهمی���ه ُدری نوگورانی پس از به قدرت رسیدن احمدی نژاد در مارس ۲۰۰۷برای اولن بار 
در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که به تازگی تأسیس شده بود، به عنوان نماینده ی 
سازمان دفاع از قربانیان خشونت شرکت کرد و به البی گری برای رژیم در سطح این شورا 
و سخرنانی در اجالس آن پرداخت. سپس در اجالس نهم ژوئن ۲۰۰۹شورای حقوق بشر 

۱-هدایت الل���ه لطفیان از فرماندهان اطالعاتی قرارگ���اه حمزه و جانشن محمدرضا نقدی بود. علی 
ربیعی نیز جانشن لطفیان در قرارگاه مزبور بود که بعدها به وزارت اطالعات پیوست و مدیرکل اداره ی 

اطالعات آذربایجان غربی و سپس معاونت وزارت اطالعات و وزیرکار شد. 
2-www.irajmesdaghi.com/page1.php?id=364
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سازم���ان ملل متحد که مص���ادف بود با 
نوزده خرداد ۸۸، فهمیه ُدری نوگورانی 
به عن���وان نماینده  ی س���ازمان دفاع از 
قربانیان خشونت به منظور تحت الشعاع 
قرار دادن موض���وع نقض حقوق بشر 
در ایران، به سخرنانی پرداخت! وی در 
جلسه نوزده خرداد ۱۳۸۸شورای مذکور 
در ارتب���اط با خشونت به کار گرفته شده 
از سوی پلیس کانادا در ارتباط با مردم 
هم داد سخن می دهد و مدعی می شود: 
رفت���ار بد پلیس کان���ادا باعث افزایش 
نگرانی در سال های گذشته بوده است. 

در مواردی چند این خشونت ها منجر به زخمی شدن مردم و یا از دست رفنت جان شان 
بوده است!۱

وی هم چن���ن ب���ه انتق���اد از برخورد دول���ت سوئد ب���ا پناه جویان عراق���ی و وضعیت 
بازداشت گاه  های ترکی���ه و نحوه ی برخورد دولت بالروس با روشنفکران پرداخت و به 
روی خ���ودش نیاورد که چه شکنجه هایی بر خود وی اعمال شده و چگونه همسرش را 
سربه نیست  کرده اند. البته چنن رویکردی از فهمیه ُدری نوگورانی دور از انتظار نیست. او 
همسر سعید امامی بود و نمی توانست از جنایات همسرش بی خرب باشد. منوچهر صانعی و 
همسرش فریوزه کالنرتی در اسفند ۱۳۷۵در حایل به قتل رسیدند  که فهمیه ُدری با وی در 
مؤسسه ی تحقیقات تاریخی وابسته به بنیاد مستضعفان همکار بود. صانعی فریب وعده و 
وعید های رفسنجانی را خورده و با دریافت تأمن امنیتی به کشور بازگشته بود.۲ نمی توان 

نقش او را دور از نظر داشت. 
در سال ۱۳۹۵تصاویری از فهمیه  دری نوگورانی همراه پسرش در یک نمایشگاه عکس 
مربوط به ایران، در برکلی آمریکا انتشار یافت. علریغم شعارها و ژست های ضد آمریکایی،  
فرزن���دان بسیاری از مسئوالن نظام اسالمی و ره���ربان »دانشجویان پریو خط امام« که 

دیپلمات های آمریکایی را به گروگان گرفتند در آمریکا به سر می برند. 
با این که پرسمان دانشجویی وابسته به اداره ی مشاوره و پاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهربی روی قاتل بودن سعید امامی و... تأکید می کند،۳ اما روح الله حسینیان هم چنان که 

۱- پیشن.
2-www.radiofarda.com/a/f12_shah_adjutant_killed_after_revolution/25273149
3-www.porseman.org/q/show.aspx?id=115816
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مورد عالقه ی ویژه ی خامنه ای است به همراه علی فالحیان و حجت االسالم نبویان از 
شاگردان مصباح یزدی و ... او را »شهید« می خوانند و »مظلوم«. تنها در ام القرای اسالم 

و در حکومت نکبِت حاکم بر کشورمان می توان شاهد چنن پدیده ای بود. 



مصطفی  کاظمی

سیدمصطفی کاظمی ارسنجانی، فرزند عل���ی در سال ۱۳۳۸در روستای بنجری منطقه ی 
کرب���ال فارس به دنیا آمد. وی تحصیالت خود را تا دیپلم ادام���ه داد و پس از پریوزی 

انقالب به سپاه پاسداران فارس پیوست و در بخش اطالعات آن به فعالیت پرداخت. 

ورود به سپاه پاسداران و شرکت در سرکوب بهاییان
پس از سی خرداد ۱۳۶۰او در اطالعات سپاه شریاز به یکه تازی پرداخت و نقش مهمی در 
سرکوب و شکنجه و اعدام اعضا و هواداران گروه های سیاسی در استان فارس داشت. او 
در دوران خدمت از اسامی مستعار موسوی، موسوی شریازی و موسوی نژاد استفاده می کرد.  
او نقش مهمی در سرکوب سیستماتیک و سازمان یافته ی بهاییان در استان فارس، جایی 
ک���ه خاستگاه بهاییت بود، داشت. شریاز اولن شهری ب���ود که رژیم آن را برای سرکوب 

سازمان یافته ی بهاییان انتخاب کرد. 
در سال ۵۹ مرکز تجمع بهاییان در شریاز مصادره و سپس آرامگاه بهاییان با خاک یک سان 
ش���د. دستگریی صدها بهایی و اعدام ده ها تن از آن ها به ویژه زنان و بی رحمی هایی که 
در حق آن ها انجام گرفت از جمله اقدامات اطالعات سپاه بود که مسئولیت آن را کاظمی 

به عهده داشت. 
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دستگریی و اعدام خسرو قشقایی پس از دریافت امان نامه
از دیگر جنایات صورت گرفته توسط او، دستگریی و اعدام خسرو قشقایی یکی از رهربان 

قشقایی است که پیش تر به خاطر امان نامه  ی رجبعلی طاهری به منزل وی رفته بود. 
مهندس رجبعلی طاهری اولن فرمانده ی سپاه پاسداران در استان فارس، اولن نماینده ی 
مجلس از کازرون، بنیان گذار حزب جمهوری اسالمی در فارس و عضو دفرت سیاسی این 
ح���زب و ش���ورای داوری آن در مورد چگونگی دستگریی و قتل خسرو قشقایی توسط 

مصطفی کاظمی می گوید: 
م���ن برای خسرو قشقایی از حضرت امام امان نامه گرفتم. آن امان نامه را به اطالع 
آقای هاشمی رفسنجانی و رییس جمهور وقت -خامنه ای- رساندم. سپس به خسرو 
قشقایی اطالع دادم که از امام برایت امان نامه گرفته ام. او هم به من اعتماد  کرد که به 
خانه ی من بیاید و بعد هم در گوشه ای از تهران به زندگی عادی خود ادامه دهد. با 
این وجود در حایل که خسرو قشقایی در حمام منزل من در حال استحمام بود، گروه 
مصطفی کاظمی او را گرفتند با این ادعا که قصد فرار داشته است. در نهایت به من 

هم وقت مالقات با قشقایی را ندادند و او را اعدام کردند. 
رفسنجانی در خاطرات خود از بیست و سه خرداد ۱۳۶۱با فریبکاری موضوع فوق را به 

شکل زیر روایت می کند:   
...سپس  به  شورای  مرکزی  حزب  رفتم . بحث  درباره  ی انجمن  حجتیه  و دستگریی  
خسرو قشقایی  داشتیم  که  آقای مهندس  طاهری  مدعی  است  که  به  او تأمن  داده  شده  
بود که  آمد، اما سپاه  و استانداری  قبول  ندارند و می گویند که  او برای  فرار به  خارج  

از کشور به  شریاز آمده  بود.
نکت���ه ی قابل توجه آن است که خسرو قشقایی در ح���ال استحمام در خانه ی نماینده ی 
مجلس و یکی از اعضای شورای مرکزی حزب  جمهوری اسالمی دستگری شده است و 

رفسنجانی موضوع را در هاله ای از ابهام مطرح می کند. 
در بهار ۱۳۵۹خسروخان قشقایی به نمایندگی از مردم شهرستان اقلید به مجلس شورا راه 
یافت، اما اعتبار نامه ی وی تصویب نشد. ابراهیم یزدی در مجلس معرکه دار بود و گزارش 
دانشجویان پریوخط امام مبنی بر ارتباط وی با مأموران آمریکایی و اسناد وابستگی وی به 
ساواک را در صحن علنی مجلس خواند. خسرو خان که آن زمان در تهران به سر می برد، 

توسط یک گروه مسلح ربوده و مضروب شد.
در پی انتش���ار این خرب، انبوهی از مردم ایل قشقایی در اعالم پشتیبانی از خسروخان و 
اعرتاض به این عمل تعدادی از جاده های اصلی فارس را مسدود  کرده و دست به اسلحه 

بردند که رژیم مجبور به عقب نشینی و آزادی وی شد و خسروخان به فارس بازگشت. 
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به رغم تالش های صورت گرفته برای حل مسالمت آمیز این ماجرا، یک رشته زد و خورد 
پراکنده میان قشقایی ها و نریوهای حکومتی نزدیک به دو سال ادامه یافت تا سرانجام 
پس از یک رویارویی در اوایل اردیبهشت ۱۳۶۱در نزدیکی فریوزآباد، این حرکت در هم 

شکست .
چندی بعد در خرداد همان سال، خسروخان صولت قشقایی را در شریاز دستگری کرده و 
پس از محاکمه در ُنهم مهر ۱۳۶۱به منظور ایجاد رعب و وحشت در منطقه به همراه چند 

تن از همراهانش در فریوزآباد مرکز قشقایی ها تریباران کردند.
رفسنجانی و ارکان حزب جمهوری اسالمی و از جمله محمد مهدی ربانی املشی دادستان 
کل کشور و... چشم های شان را بستند و هیچ اقدامی در ارتباط با فردی که امان نامه گرفته و 
در حمام منزل یکی از رهربان حزب شان دستگری شده بود، انجام ندادند. چنان چه ادعای 
کاظمی و سپاه پذیرفته می شد، می بایستی رجبعلی طاهری نیز به عنوان همراه و  کسی که 
می کوشی���د او را فراری دهد مورد مواخذه قرار می گرفت. در حایل که طاهری در ارکان 

قدرت باقی ماند و در سال ۱۳۷۲رقیب رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری بود.
مصطف���ی کاظمی پس از شکنجه های بسیار، خسرو قشقایی را به اعرتاف تلویزیونی که 
سناریوی آن توسط اطالعات سپاه و شخص وی نوشته شده بود، کشاند. روزنامه ی کیهان 
به سرپرستی محمد خاتمی که در دهه ی ۶۰ کارکردی هم چون کیهان شریعتمداری داشت، 

اعرتافات او را به شکل زیر انتشار داد:  
... خس���رو قشقایی معدوم ک���ه در خردادماه سال جاری به هنگام ف���رار از ایران توسط 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی در شریاز دستگری شده بود، در مورد زمان شروع توطئه هایش 
علیه انقالب اسالمی گفت: مدت بیست و پنج سایل که قبل از پریوزی انقالب اسالمی 
در خارج از ایران بودم، با عناصری چون شاپور بختیار، داریوش فروهر، صادق قطب زاده، 

بنی صدر و عناصر اصلی جبهه ملی فعالیت داشتم.
وی گفت: مدتی قبل از پریوزی انقالب اسالمی و آمدن به ایران در آلمان زندگی می کردم. 
سپس در ایران از طریق ارتباط تلفنی که از هتل محل اقامتم در تهران با مأمورین سیای 
آمریکا داشتم، ضمن دریافت خط مش���ی اجرای توطئه ها علیه نظام جمهوری اسالمی 
ایران، چگونگی اوضاع داخلی کش���ور را به اطالع آن ها می رساندم... پس از پریوزی 
انقالب اسالمی بر اساس برنامه ای که از طرف امریکا تهیه و هماهنگ شده بود، من با 
افرادی چون مدنی و بنی صدر ارتباط برقرار کردم و در سال ۵۹با کمک های مایل آمریکا 
و همکاری ش���اپور بختیار، ناصر قشقایی برادرم و پسرش عبدالله برای تهیه ی نفرات و 
امکانات جهت اج���رای یک کودتای آمریکایی به جنوب رفتم و برخالف آن چه تصور 
می کردیم که بتوانیم به طور گسرتده همکاری مردم را جلب کنیم، پس از مدتی با مخالفت 
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عظیم آن ها روبرو شدیم.
وی هم چنن گفت: در نخستنی توطئه های مان در استان فارس که ایجاد اغتشاش و درگریی 
بنی م���ردم بود، نریوهای ما مرکب از عده ای عناصر خ���ود فروخته و قاچاقچی، آخرین 
درگریی که در مهکویه فارس صورت گرفت، توسط مردم قلع و قمع شد و مجبور به فرار 

از منطقه شدند.
خسرو قشقایی اعرتاف کرد: پس از قلع و قمع توسط مردم، از بن سه راِه چاره ای که برای 
نجات از این مهلکه داشتیم عده ی معدودی در مناطق کوهستانی فراری شدند، گروهی از 

دولت تأمن گرفتند و تعداد  کمی نیز احتمااًل تسلیم نریوهای انتظامی شدند.
وی افزود: مدتی قبل از دستگریی در جریان مالقاتی با بنی صدر که در پاریس انجام شد، 
به تشویق وی به آمریکا رفتم و از طریق آشنایی که با ژان والر یکی از دوستانم در آمریکا 
داشتم، با رییس اداره ی ایران در وزارت خارجه ی امریکا مالقات کردم و در پی یک سرى 

مذاکرات کلی، تصمیم گرفته شد با وی در تماس باشم.
قشقایی در مورد منابع مایل خود نیز گفت: در هش���ت سال قبل از انقالب که در خارج 
به سر می بردم، ساواک ماهانه نود هزار ریال برای ما می فرستاد و پس از مراجعت به ایران، 
توسط عبدالرحمن برومند و مدنی حدود دو میلیون تومان در اختیار ما گذاشته شد و پس 

از آن به طور اساسی از طریق آمریکا هزینه ی برنامه های ما تأمنی می شد.
وی اعرتاف کرد: آمریکایی ها از طریق نماینده ای که در ش���ریاز داش���تیم،  به طور متوسط 
ماهانه با ارس���ال صد و پنجاه میلیون ریال مق���رری، هزینه و مخارج توطئه های ما علیه 

جمهوری اسالمی ایران را تأمنی می کردند.
قشقایی در افشای ماهیت عناصر خودفروخته و فراری ایران اظهار داشت: در خارج از 
کش���ور با بنی صدر، مدنی، بختیار و نزیه و عبدالرحم���ن برومند که یکی از هم دوره های 
تحمیلی بختیار و عوامل وی بود، ارتباط داشتیم که در پیام های شان غالبًا تقاضای به آشوب 
کشاندن منطقه ی فارس، مقاومت در برابر اقدامات پرشور مردمی و ایجاد کردستان دومی 
در فارس را داشتند. وی افزود: کاندیداتوری من برای نمایندگی مجلس شورای اسالمی 
در اجرای برنامه های آمریکا علیه جمهوری اسالمی بود که به تشویق بنی صدر مطرح شد و 

قرار بود من به عنوان مهره ی مستقیم آمریکا در مجلس نفوذ کنم.
وی اع���رتاف ک���رد: در اجرای این برنامه ه���ا میلیون ها ریال ص���رف هزینه ی تبلیغات 

کاندیداتوری من برای مجلس شورای اسالمی شد.
قشقایی در مورد شرکت مستقیم بنی صدر در اجرای توطئه های آمریکا در ایران گفت: من 
در س���ال ۵۹ پس از دستگریی توسط نریوهای انقالب اسالمی توسط بنی صدر از زندان 
آزاد شدم و به دنبال آن بنی صدر شخص نجات دهنده ی من، مکرر تأکید داشت به پاس این 
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خدمتی که به من کرده بود من برای حمایت از او منطقه ی فارس را بسیج کنم.
وی در مورد انگیزه ی تشکیل اردوهای مسلح در منطقه ی فارس نیز گفت: این اردوها که 
با تشویق آمریکایی ها، بختیار و مدنی تشکیل شد ، هدف جمع آوری نریوهای بیش تر برای 
اجرای توطئه های آمریکا را به دنبال داشت که در حاشیه ی آن قصد داشتیم با ایجاد جو 
نارضایتی و ناامیدی در بنی مردم، جمهوری اسالمی را تضعیف کرده و در نهایت، منطقه ی 

آزادتری برای فعالیت های مان در فارس به وجود بیاوریم.
قشقایی در مورد چگونگی ارتباط های خود باگروه های ضدانقالب گفت: این ارتباط ها 
در دو مرحله صورت گرفت. در مرحله ی نخست از گروه مائوئیست شخصی به اسم ایرج 
کشکویل و رنجربان که مائوییست بودند و در مرحله ی بعد که پس از سی ام تری صورت 
گرفت، تعداد زیادی از عناصر، از جمله چندین نفر از س���ازمان منافقنی به ما پیوستند  که 
یکی از آن ها شخصی موسوم به علی بود که با ساخنت بمب در جریان به شهادت رساندن 

آیت الله دستغیب شرکت داشت.
وی در این مصاحبه اعرتاف کرد: من یک سال قبل از دستگریی از سه طریق خلیج فارس، 
کردستان و بلوچستان قصد فرار از ایران را داشتم که پس از عدم موفقیت در فرار از دو 
طریق اول، توسط شخصی بنام جهان پوالد یکی از ایادی مان با تهیه ی وسایل مقدماتی 
تصمیم گرفتیم از طریق زاهدان به پاکستان و از آن جا به کشورهای خارج فرار  کنیم و در 

شریاز دستگری شدیم.
وی در پایان این مصاحبه که پانزده دقیقه به طول انجامید، به عنوان یک مهره ی مستقیم 
سازمان سیای آمریکا و بازوی اجرایی امرپیالیسم آمریکا در ایران، عاقبِت نافرجام توطئه های 
خود علیه نظام جمهوری اسالمی ایران را مصداق بارز بیان ضدامرپیالیستی امام امت که 
آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند دانست و گفت: من با حمایت های همه جانبه ای که 
از سوی آمریکا می ش���دم و همکاری های زیادی که عناصر ضدانقالب اسالمی با من 
داشتند، نتوانستم همکاری مردم را در اجرای برنامه هایم جلب کنم و در نهایت توطئه هایم 
به شکست انجامید و از نزدیک لمس کردم که واقعًا آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند.۱

آن چه در این اعرتاف از زبان خسرو قشقایی می شنویم همان اتهاماتی است که مصطفی 
کاظمی و اطالعات سپاه به او می زدند. مشابه همن اعرتافات را دوازده سال بعد از زبان 
سعیدی سریجانی می شنویم که بازجوی او  کاظمی بود. وی شخصاً به همه ی آن چه کاظمی 
در گفتگ���وی مطبوعاتی در مورد او مطرح کرده بود اعرتاف می کند و به درگاه خداوند 

توبه می کند. 
رفسنجانی تأکید می کند که اعرتافات تلویزیونی خسروخان قشقایی را تماشا کرده است.

۱- روزنامه ی کیهان ۲۴مهر ۱۳۶۱، صفحه ی ۱۹.
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هر کس که بهره  ی اندکی از عقل و شعور برده باشد می فهمد این اعرتافات واقعی نیست 
و تحت فشار اخذ شده است. با این حال مصطفی کاظمی به پاس جنایاتی از این دست 

قدرت گرفت و در سال  های بعد نیز به کار خود ادامه داد. 

مدیرکل اداره ی اطالعات فارس
پ���س از تشکیل وزارت اطالعات، کاظمی، مدیرکل این وزارتخانه شد. عبدالله شهبازی 
یکی از اعضای سابق حزب توده و پژوهشگر ارشد دستگاه اطالعاتی نظام که خود اهل 

شریاز است در مورد چگونگی انتصاب وی می گوید: 
در سال ۱۳۶۳علی فالحیان، به عنوان قائم مقام وزارت اطالعات-در دوران وزارت 
محمد محمدی ری شهری-، به شریاز رفت تا فردی به نام »صدیقی« را به عنوان 
اّولن مدیرکل اطالعات فارس معرفی کند. حکم مدیرکلی »صدیقی« صادر و توسط 
وزی���ر امضا شده بود ویل، در پی مذاکره ی خصوصی فالحیان با سیدمحمدحسن 
ارسنجانی، فالحیان سه روز در شریاز ماند و پس از تماس های تلفنی مکرر با وزیر 
وقت اطالعات سرانجام موفق شد مصطفی کاظمی را، فردی که ارسنجانی به او 

معرفی کرده بود، در مقام مدیرکل بگمارد.۱
رجبعلی طاهری، نیز که مصطفی کاظم���ی را به خوبی می شناخت هنگامی که روح الله 
حسینیان کوشی���د وی را به »اصالح طلب ها« بچسباند و نتیج���ه  بگرید قتل ها را آن ها 

سازمان دهی کرده اند، گفت: 
رابطه ی موسوی با فالحیان از همان ابتدای کار حسنه شد و یکی از افراد منسوب 
ب���ه خط سه که صالح نمی دانم نامی از ایشان ب���ربم، معرف موسوی بود. موسوی 
به واسطه ی یک روحانی که در قم ساکن است و با فالحیان دوست بوده، برای تصدی 
مدیرکلی اطالعات فارس معرفی می شود و با وجود این که گفته اعالم می شود که 
مصطفی کاظمی  صالحیت مدیرکل شدن را ندارد، اما فالحیان موسوی را به عنوان 
اولن مدیرکل اطالعات فارس پس از تشکیل وزارت اطالعات منصوب می کند.۲

ارسنجانی امام جمعه ی خرامه فارس و از دوستان فالحیان بود که ظاهراً در دوران خمینی 
برکنار شد و پدرش سیدمحمدحسن ارسنجانی عضو مجلس خربگان رهربی بود.

انتقال به تهران و مدیریت کل راست 
و جریانانت سلطنت طلب

کاظم���ی از سال ۱۳۶۳تا ۱۳۶۸مدیرکل اطالعات فارس بود و پس از انتقال به تهران تا 
1-www.shahbazi.org/pages/Services6.htm

۲-روزنامه ی آفتاب امروز، چهارم آذر ۱۳۷۸
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س���ال ۱۳۶۹مشاور فالحیان بود و بعد از آن مدیرکل راست و جریانات سلطنت طلب در 
معاونت امنیت به مدت یک سال و سپس قائم مقام معاونت امنیت و مدیرکل چپ، در تمام 

دوران مسئولیت سعید امامی در آن معاونت شد. 
مه���دی پرورده معروف به مجیدی مدیرکل حراست در امنیت، پسر دایی و شوهرخواهر 
کاظمی بود که در بسیاری از جنایت های باند سعید امامی شرکت داشت و از عوامل اصلی 
ترانزیت موادمخدر در کشور بود که از طریق شبکه ی اطالعات به اروپا نیز قاچاق می شد. 
گفته می شود سیدمصطفی کاظمی روابط ویژه  ای با زنان تن فروش داشت و از آن ها در 

پروژه های وزارت اطالعات استفاده می کرد. 
عبدالله شهبازی می گوید به خاطر آن که کاظمی با محی الدین حائری شریازی امام جمعه 
و نماین���ده ی خامنه ای در فارس مشکل پیدا کرد به تهران انتقال یافت اما بعید می دانم 
چنن روایتی صحیح باشد، امام جمعه دارای چنن قدرتی نبود که مسئول اطالعات استان 
را تغیری دهد. احتماالً او به خاطر همشهری  بودن با سعید امامی و یا به پاس خدماتی که 
انجام داده بود و هم چنن مشکالتی که با امام جمعه داشت، ارتقا مقام یافت و به مرکز 

فراخوانده شد.

سازمان دهی توطئه های وزارت اطالعات علیه مجاهدین 
کاظم���ی همراه با سعید امامی توطئه های گوناگونی را علیه مجاهدین در ایران و عراق 

سازمان دهی کرد. 
وی به منظور قدرت نمایی چهره ای رسانه ای یافت و در دهه ی ۷۰هر از چندی در گفتگوهای 
مطبوعاتی به قدرت نمایی می پرداخت. وی در گفتگو با کیهان هوایی از عملیات علیه این 

سازمان در عراق خرب داد: 
موسوی نژاد مدیرکل امنیت داخلی وزارت اطالعات در تماس تلفنی خربنگار کیهان هوایی 

گفت:
 چه���ل تن از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین که با یک دستگاه اتوبوس برای 
گذران���دن دوره ی آموزش نظامی و شرکت در عملی���ات تروریستی عازم یکی از 
پایگاه های این سازمان در عراق بودند، در بغداد مورد حمله یک گروه مسلح قرار 
گرفتند و تمامی آن ها به هالکت رسیدند. این اتوبوس که از سوی سپاه دوم نریوی 
زمینی ارتش عراق برای انتقال جهل نفر از اعضا و هواداران گروهک رجوی به یک 
پایگاه نظامی در اختیار این گروهک قرار گرفته بود، در بن راه با گروهی مسلح مواجه 
می شود. به گفته ی شاهدان عینی این گروه مسلح پس از پیاده کردن راننده اتوبوس که 
یک فرد عادی و غرینظامی بود، سرنشینان اتوبوس را به رگبار  گلوله می بندند و پس 
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از اطمینان از  کشته شدن تمامی چهل نفر، ده ها قبضه تفنگ کالشینکف و مقداری 
مهمات دیگر موجود در اتوبوس را با خود به غنیمت می برند.

گفتن���ی است که طی بیست روز گذشته این سومن بار است که خودروهای ارتش 
عراق در حال جابه جایی افراد سازمان مورد حمله گروه های مسلح قرار می گریند. بار 
اول یک خودرو متعلق به ارتش عراق حامل عناصر سازمان در منطقه »امام ویس« 
در استان »دیاله« عراق هدف حمله ی مسلحانه قرار گرفت که بر اثر آن چهار تن از 
عوامل سازمان کشته و هفت تن دیگر به شدت مجروح شدند. هم چنن هفته ی گذشته 
به هنگامی که سه تن از اعضای رده باالی سازمان به همراه دو عضو استخبارات-

سازمان امنیت عراق-در شهر کرکوک در جلسه ای محرمانه مشغول گفت و گو بودند، 
بر اثر انفجار بمبی که در یک کیف دستی جاسازی شده بود، دو عضو سازمان به 

هالکت رسیدند و نفر سوم نیز مجروح شد.۱
او هم چنن در گفتگو با ایرنا از عملیات مکرر علیه مجاهدین در عراق خرب داد: 

موسوی ن���ژاد مدیرکل امنیت داخلی وزارت اطالع���ات طی یک گفتگو با »ایرنا« 
منجمله اظهار داشت: عملیات های مکرر در عراق برعلیه منافقنی نیز آن کشور را از 
حالت مأمن برای آن ها درآورده و در الک حفاظتی فرو رفته اند و کلیه ی ترددهای شان 
حتی در بغداد مسلحانه است و ادامه ی این روند که حالت آماده و شبانه روزی دارد 
برای شان دشوار است چون در امان نیستند... به دلیل همکاری علنی گروهک رجوی 
با ارتش عراق در کش���تار مردم بی دفاع این کش���ور از جمله کردهای مقیم شمال و 
شیعیان جنوب عراق شاید این گروه مهاجم از معارضان عراقی باشد. گفتنی است 
هواداران گمراه گروهک تروریستی رجوی در جریان سرکوب اعرتاضات مردمی در 
عراق، با اشغال پست های بازرسی در داخل عراق، حتی از انتقال کمک های غذایی 
و دارویی برای کردهای شمال عراق نیز جلوگریی می کردند و به همنی دلیل مورد 
نفرت ش���دید مردم این کشورند. چندی پیش نیز رادیو اتحادیه ی میهنی کردستان 
عراق ضمن اعالم خرب تاراج مواد غذایی و دارویی متعلق به مسلمانان عراق به این 

عمل غریانسانی سازمان مجاهدین شدیدًا اعرتاض کرده بود.۲

اجرای عملیات تروریستی علیه سفارت فرانسه در تهران 
وی در آذرم���اه ۱۳۷۲پس از عزیمت مریم رجوی از عراق به پاریس تهاجم تروریستی به 
مراکز فرانسوی در تهران را که هشداری از سوی دستگاه امنیتی به دولت فرانسه بود، به 

مجاهدین نسبت داد و گفت:  
۱-کیهان هوایی، ۱۴ بهمن ۱۳۷۱. 

۲-روزنامه ی ابرار، ۵ اردیبهشت ۷۳
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به گفته ی مدیرکل امنیت داخلی وزارت اطالعات در پی سوءقصدهایی به سفارت 
فرانس���ه و دفرت هواپیمایی این کشور در تهران، با هماهنگی وزارت امور خارجه ی 
کشورمان و سفارت فرانسه تیم ه���ای تحقیقاتی وارد عمل شده و یکی از عناصر 
منافقن را که در این سوءقصد شرکت داشت بازداشت کردند. با پیگریی های بعدی، 
دو تن از منافقن که در طرح های خرابکاری مشارکت داشتند شناسایی و به هنگام 
خ���روج از مرز در استان ایالم در درگریی به هالکت رسیدند. گفتنی است در این 
درگریی یک تن از منافقن به هالکت رسید و نفر دوم که مجروح شده بود، اقدام به  
خودکشی کرد. به گفته ی مدیرکل امنیت داخلی وزارت اطالعات هدف از طراحی 
این عملیات خدشه دار کردن چهره ی حزب الله و دادن رنگ و بوی تروریستی جهت 

فراهم نمودن زمینه ی تبلیغاتی علیه نظام جمهوری اسالمی در غرب بوده است.
 موسوی ن���ژاد هم چنن در مورد منافقینی که دارای فعالیت های تروریستی هستند گفت: 
گفتگوهایی با سرویس های اطالعاتی چند کشور جهت کنرتل و اسرتداد آن ها در جریان 

است.۱خربگزاری فرانسه در این رابطه گزارش داد: 
مطبوعات به نقل از موسوی نژاد، رییس بخش امنیت داخلی در وزارت اطالعات 
تأکید کردند که مجاهدین می خواستند مسئولیت اعمال شان را به حزب الله نسبت 
داده و به روابط فرانسه ایران ضربه بزنند و فرانسه را مجبور به اتخاذ اقداماتی علیه 
تهران کنند. موسوی نژاد بدون دادن توضیحات دقیق در مورد این »توطئه ی بزرگ« 
اعالم کرد که دیگر هیچ تهدیدی علیه منافع فرانسوی در ایران وجود ندارد، نریوهای 
انتظام���ی و سرویس های اطالعاتی اوضاع را در دست کنرتل دارند. بنا به گفته ی 
موسوی نژاد، مجاهدین می خواسته اند از فضای نارضایتی قابل پیش بینی ایجادشده 
در حزب الله در اثر عمل نابخردانه ی فرانسوی ها در مورد پذیرایی از مریم رجوی« 

استفاده  کنند.۲
تهاج���م تروریستی به سف���ارت فرانسه و دفرت هواپیمایی »ایر فران���س« در تهران، آغاز 
یک سلسله اعمال ماجراجویانه و جنایتکارانه از سوی مصطفی کاظمی و سعید امامی بود. 
این دو در ماه های بعد اعمال جنایتکارانه ی متعددی را سازمان دهی کرده و مسئولیت آن ها 

را متوجه مجاهدین کردند. 

قتل کشیش های مسیحی و مصاحبه های کاظمی
در تاری���خ سی دی ماه ۱۳۷۲ کشیش هایک هوسپیان مهر سه روز پس از به نتیجه رسیدن 
تالش هایش برای آزادی مهدی دیباج  و در حایل که به فرودگاه مهرآباد می رفت در بن 

۱-تلویزیون رژیم، اول آذر ۱۳۷۲.
۲-خربگزاری فرانسه، سی آبان ۱۳۷۲.
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راه توسط عوامل کاظمی و امامی ربوده شد و به قتل رسید. 
چن���د ماه بعد در ت���ری ۱۳۷۳اسقف تاتائوس میکائیلیان و کشی���ش مهدی دیباج توسط 
جوخه های ت���رور وزارت اطالعات که زیر نظر امامی و کاظمی فعالیت می کردند، کشته 

شدند. 
کاظمی که بیش تر از سعید امامی چهره ی رسانه ای بود، با نام مستعار »موسوی نژاد« به 
صحن���ه آمد و در مصاحبه ای با خربگزاری جمهوری اسالمی با ادعای دستگریی سه زن 

هوادار مجاهدین که در این قتل ها شرکت داشتند، تأکید  کرد: 
با روشن شدن جزییات مربوط به قتل کشیش های مسیحی و بمب گذاری در اماکن 
مقدسه، توطئه ی گروهک تروریستی منافقن برای ایجاد تفرقه میان مذاهب و نیز 
ایجاد جّو روانی بر ضد جمهوری اسالمی ایران شکست خورده است. وی با اشاره 
به اعرتافات صریح منافقِن دستگریشده در مورد قتل اسقف هائیک هوسپیان مهر 
به وسیله ی گروهک منافقن افزود:  منافقنی می خواس���تند با این اقدام و اقدام های 
مشابه جمهوری اسالمی ایران را به نقض حقوق بشر و نادیده گرفنت حقوق اقلیت های 

دینی و مذهبی متهم کنند.۱
خربگزاری رویرت روز بعد خرب داد:  

موسوی نژاد یک مقام اطالعاتی گفت: ...سالح ها و اعالمیه های تبلیغاتی مرتبط به 
یک گروه اپوزیسیون مستقر در عراق را در خانه ای پیدا کرده که مورد استفاده زنان 

دستگریشده به اتهام قتل دو کشیش و طرح بمب گذاری ها بوده است.
موسوی ن���ژاد گفته است: در آن خانه، ما در ضم���ن دو تپانچه ی برتا پیدا کردیم که 
میکائیلیان به وسیله ی یکی از آن ها کشته شده است. ما در ضمن در مورد هویت فرد 
چهارم بنام مجید اسفندیاری اطالع یافتیم... این فرد به همراه مرد دیگری توانستند 
کش���ور را در پنجم ژوئیه از طریق مرز ای���الم -به طرف عراق- ترک کنند. وزارت 
خارجه مان با عراق برای بازگرداندن آن دو تماس گرفته است... موسوی نژاد گفت 
میکائیلیان به ضرب گلوله کشته شده و در یک فریزر، در خانه ی مورد استفاده ی آن 
زنان قرار داده ش���د. به گفته ی وی آن ها زندانیان سابق بودند... موسوی نژا د  گفت 
آن ها در ضمن نقشه  ای پیدا کردند که آن ها را به نقطه  ی دفن دیباج رهنمون می کند. 
با این نقشه توانستند جسد را پیدا کنند که از ناحیه گردن چاقو خورده بود. او گفت 
جالل اصفهانی صاحبخان���ه، در بیست و نُه ژوئن در حال صحبت با شهبازپور و 
وافری بوده که صدایی از طبقه ی دوم می شنود. آن دو جلوی وی را برای تحقیق در 
مورد آن صدا می گریند ویل وقتی او در را باز می کند انامی -فرحناز- تپانچه  ای را 

۱-خربگزاری جمهوری اسالمی،ایرنا، ۲۴ تریماه ۱۳۷۳.
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به طرف وی می گرید. او گفت: آن ها با کمک یک جوان سی ساله دست ها و پاهای 
او را بسته و محل را ترک می کنند.

در اسفند ماه همان سال در ادامه ی خیمه شب بازی، امامی و  کاظمی، سه زن-فرحناز انامی، 
مریم شهبازی و بتول وافری کالته-متهم به قتل کشیش های مسیحی در دادگاه علنی که 
نمایندگ���ان سفارت خانه ها هم در آن شرک���ت داشتند توسط غالمحسن رهربپور رییس 
دادگاه انقالب محاکمه و ب���ه پانزده سال حبس محکوم شدند. شهبازی و وافری کالته 
عالوه بر قتل کشیش ها، متهم به تالش برای انفجار حرم »حضرت معصومه« در قم و 

»حرم امام خمینی« بودند. 
سپ���س در مرداد ۱۳۷۵ کتابی تحت عنوان »س���رداب و گرداب« در دویست و بیست و 
چهار صفحه که توسط دستگاه  اطالعاتی نوشته شده بود، به نام این سه نفر و با مقدمه ی 

سعیدی سریجانی انتشار یافت.

انفجار حرم امام رضا
انفجار حرم امام رضا یکی دیگر از جنایت های سازمان دهی شده توسط امامی و کاظمی 
بود که توسط تیم  عملیاتی نظام اسالمی اجرا شد و از این زنان به عنوان »طمعه« بدون 

آن که اطالعی از ماوقع داشته باشند، استفاده شده بود. 
روز دوشنبه سی خرداد ۱۳۷۳ هم زمان با عاشورا و درست در زمانی که رواق ها، صحن ها، 
بست ها و اطراف حرم مملو از جمعیت بود، بمبی قوی، معادل ده پوند ماده ی منفجره ی 
تی. ان. تی در محلی واقع در قسمت باالی سر ضریح منفجر شد. که منجر به کشته شدن 
بیست و شش نفر و زخمی شدن بیش از سیصد نفر شد؛ و پس از موج عظیمی از تبلیغات 

عوام فریبانه، کاظمی در گفتگو با واحد مرکزی خرب اعالم کرد: 
به دنبال دستگریی مهدی نحوی، یکی از عوامل اصلی بمب گذاری در حرم مطهر 
ام���ام هشت���م-ع-،  و در پی مواجه حضوری نام برده با مناف���ق بهرام عباس زاده، 
خوشبختانه سرنخ اصلی این فاجعه آشکار شد و ابهامات موجود در مدت اختفای 
وی برطرف شد و از متهم عب���اس زاده مجدداً اعرتافات ارزشمندی اخذ گردید که 
تحرکات دیگر سازمان از آن جمله اند. عباس زاده، مسئولن خود و منافق نحوی... 
را ع���ذرا علوی و علریضا گوینده و محبوبه جمشیدی معرفی کرده و اظهار داشت 
تیم های ترور و انفجار اخری، در پادگان ابوغریب واقع در سی کیلومرتی غرب بغداد 
آم���وزش دیده و از نوار مرزی ایالم با کمک سازمان استخبارات عراق وارد کشور 

شده اند.۱

۱-رادیوی رژیم، ۱۱مرداد ۱۳۷۳. 
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عبدا لله شهبازی که مسئولیت آموزش فرماندهان حفاظت اطالعات سپاه پاسداران را بر 
عه���ده داشت و از روابط نزدیکی با مرتضی رضایی فرمانده ی وقت این نریو برخوردار 

بود، در مورد این جنایت می گوید: 
اعرتافات تلویزیونی دستگریشدگان برای افکار عمومی قانع کننده نخواهد بود. ما در 
ماجرای جنجال پرونده ی »قتل های زنجریه ای« از طریق مطبوعات با ماجرای مهدی 

نحوی آشنا شده ایم و صحت این ماجرا به تائید افراد مطلع و موثق رسیده است.
در ماجرای انفجار خونن حرم مطهر رضوی-ع- بمب گذاران شناخته نشدند. سعید 
امامی، معاون وقت امنیت وزارت اطالعات، سناریویی را طراحی کرد. او ابتدا شنود 
مکالمات یکی از فرماندهان طالبان، مستقر در نزدیکی مرزهای ایران در افغانستان 
را به مقامات مربوطه ارائه داد  که می گفت: عملیات انجام شد. آن زمان در افغانستان 
روزانه هزاران عملیات انجام می شد ویل سعید امامی مدعی شد که این شنود مربوط 
ب���ه انفجار حرم رضوی-ع-است و چون اعالم این خرب به تشدید اختالف میان 
شیع���ه و سنی و جنگ احتمایل با طالبان خواهد انجامی���د، برای اجتناب از این 
تعارض باید بمب گذاری را به منافقن منتسب کرد. در نتیجه، جوانی هیجده، نوزده 
سال���ه از »توابن« زندانی عضو فرقه ی رجوی-منافقن-، به نام مهدی نحوی، را 
یافتند و با وعده ی آزادی او را به همکاری ترغیب کردند. مهدی نحوی را به صورت 
فردی مج���روح در اثر اصابت گلوله گریم کردند. سپس، در بیمارستان مصاحبه ای 
تصویری با وی انجام دادند و وی، که گویا در آستانه ی مرگ بود، بمب گذاری در 
حرم را متقبل  شد. سپس، نحوی را با اتومبیل به تهران پارس بردند و او را آزاد کردند. 
کمی پس از آزاد شدنش، او را به محاصره گرفتند و به گلوله بستند. نحوی کشته شد. 
همان شب خرب درگریی مسلحانه در تهران پارس و مجروح شدن و اندکی بعد مرگ 
عامل بمب گذاری در حرم رضوی-ع-، به همراه مصاحبه ی نحوی، از تلویزیون 

پخش شد.۱
خامن���ه ای که در نرینگ و فریب، دست  هر حقه بازی را از پشت بسته، پس از انفجاری 
ک���ه توسط »سربازان گمنام« خودش ص���ورت گرفته بود، با انتشار پیامی موضوع را به 

مجاهدین نسبت داد و گفت: 
دشمن���ان منافق و معان���د و سنگ دل با این کار نشان می دهن���د که به هیچ یک از 
موازین انسانی پای بند نیستند و دشمنی آنان با ملت غیور و مؤمن هیچ حد و مرزی 
نمی شناسد. منافقن کور دل و خائن نشان می دهند  که برای حریم مقدس اهل بیت 
عصمت و طهارت علیه السالم نیز، هیچ گونه حرمتی قایل نیستند و زمان و مکانی به 

1-www.shahbazi.org/Oligarchy/Rahpouyan.htm
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این عظمت و قداست مانع و رادع خون خواری و ددمنشی و کینه ی سبعانه ی آنان 
نسبت به ملت ایران نیست.۱

البته پیش از شهبازی، پن���ج سال پس از واقعه و در جریان اوج گرفنت موضوع قتل های 
زنجریه ای و دستگریی امامی و کاظمی در سال ۱۳۷۸روزنامه های دولتی و روزنامه نگاران 
و فعاالن سیاسی هم چون اکرب گنجی، عماد  الدین باقی، عبدالله نوری، بهزاد نبوی و... با 
انتشار مقاالت و گفتگو هایی به نقش وزارت اطالعات در این جنایت بزرگ اشاره کردند. 
ام���ا کسانی که برای بریون آمدن تار م���وی زنی فریاد واشریعتا سر می دهند حتی به روی 
مبارک شان نیاوردند و تولیت آستان قدس رضوی و ... هیچ گاه خواهان رسیدگی به این 
جنایت خودی نشدند. پس از برمال شدن نقش وزارت اطالعات در قتل های زنجریه ای، 
رسانه های دولتی مسئولیت جنایات مربوط به قتل  کشیش ها و انفجار »حرم امام رضا« را 

نیز به وزارت اطالعات نسبت دادند. 
روزنامه ی ابرار در پنج دی ۱۳۷۸خرب داد که طرح به دره افکندن اتوبوس حامل نویسندگان، 
قتل عام کشیش های مسیحی، بمب گذاری در حرم امام رضا-ع-،... گوشه  ای از اقدام های 
همکاران و هم فکران فالحیان در وزارت اطالعات بود که تحت عنوان تحکیم پایه های 

امنیت ملی انجام می شد.
روزنامه  خرداد در تاریخ بیست وهفتم آبان ۱۳۷۸با تأکید بر ساختگی بودن صحنه های 
دادگاه نوشت: سه متهمی که در مصاحبه    ای تلویزیونی مسئولیت قت�ل کشیش ها را به عهده 
گرفتند چه رابطه  ای با سعید ام�ام�ی داشته اند؟ کشیش های ایرانی... به چه جرم�ی ربوده شده 
و پس از قطعه قطعه شدن در یخچال نگهداری شدند؟ افرادی که به جرم ارتکاب ب�ه ق�ت�ل 
کشیش ها مصاحبه ی تلویزیونی وادار شدند، چگونه ت�ن به چننی مصاحبه هایی دادند و 

سرنوشت آن ها به کجا انجامید؟...

قتل سعیدی سریجانی اجرای منویات خامنه ای 
سعیدی س�يرجانی دیگر قربانی امامی و  کاظمی بود. پیش تر خامنه ای حکم مرگ وی را 
در نامه ای به وی ابالغ کرده بود. و سعیدی  نیز پاسخش را داده و از آمادگی خود برای 

قربانی شدن خرب داده بود: 
پیام عتاب  آمیز جناب عایل را آقای صابری برایم خواند، و متأسف شدم، نه به علت 
این ک���ه مورد قهر  آن مقام معظم قرار گرفته  ام و ب���ه زودی امت همیشه در صحنه ی 
حزب  الل���ه حسابم را خواهند رسید که مرگ در راه دفاع از  حق شهادت است و ما 
م���رگ شهادت از خدا خواسته  ایم. تأسف و تأثرم از پندارهای باطل خویش بود و 

1-http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=2719
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امیدهای برباد  رفته  ام درباره ی سعه ی صدر جناب عایل و سرنوشتی که ملت ایران در 
دوران رهربی شما خواهند داشت. 

بگذریم از لحن توهن  آمیز پیام که حتی قاصد را شرمنده کرده بود و از هر مسلمان 
با تقوایی بعید می نمود تا چه رسد  به رهرب مسلمانان جهان. حریتم از این است که 
جناب عایل به استناد کدامن سند و قرینه و امارت مرا مرتد قلمداد  کردید و نامعتقد به 
اسالم. اگر مستند به نوشته  های من است ای کاش موردش را مشخص می فرمودید، 

و اگر مبتنی بر  واردات غیبی است و اشراف بر ضمایر،که انالله و اناالیه راجعون. 
می  دانم در حکومتی که مرحوم شریعتمداری با آن مقام فقاهت، مهندس بازرگان 
ب���ا آن تقوای دینی و سیاسی، آیت الله  منتظری ب���ا آن  سوابق مبارزاتی دق مرگ و 
خانه  نش���ن و مطرودند، تکلیف امثال بنده معلوم اس���ت و بر ما کجا برازد دعوی 
 بی  گناهی.  و می دانم رهرب جلیل القدری که با یک نهیبش نمایندگان مجلس اسالمی 
در الک سکوت و وحشت می خزند، البته  می تواند با تیغ بی دریغ تکفری، حمله بر 

من درویش یک قبا آرد. ۱
سریجان���ی در بیست و س���وم اسفن���د ۱۳۷۲بازداشت گرديد. مصطفی کاظمی که با نام 
موسوینژاد مديركل امنيت داخلی وزارت اطالعات در رسانه ها حضور می یافت در گف�ت و 
گ�ویی در مورد آيت الله عبایی امام جمعه ی موقت مشهد  كه چن�دی بع�د از امام�ت بركن�ار 
ش�د-و احتمااًل توسط وی و امامی کشته شد۲، و نیز درباره ی اتهامات سعيدی سيرجانی 

اعالم كرد: 
سعیدی سيرجانی به اتفاق فردی به نام محمدصادق سعيد به نام م�ستعار ني�از كرم�انی در 
یک شبكهی موادمخدر و مفاسد اخالقی رديابی و توسط مأمورين مب�ارزه ب�ا م�وادمخ�در 
دس�تگير شدند و به كليهی موارد هم اعرتاف كرده اند ویل به علت استعالمی ك�ه از س�وابق 
اي�ن اف�راد از وزارت اطالعات شد دو متهم اصل���ی يعن�ی س�عيدی و ني�ازكرم�انی ب�ه دلي�ل 
داش�نت س�ابقه ی همكاری و عضويت در ساواک تحويل وزارت اطالعات شدند. در اسناد 
ساواک سوابق سوء سعيدی مبن���ی بر معرفی عناصر مبارز و انقالبی به س�اواک موج�ود 
است و در نامه ای ه���م ک���ه در سال ۱۳۴۸ ب���ه ساواک نوشته شده صراحتاً به در اختيار 
گذاشنت قلم خود به نفع رژيم شاه و همكاری با ساواک اعرتاف كرده و ارتباط با سرويس 
اطالعات���ی بيگانه هم در سوابق وی موجود است. با انجام تحقيقات بیش تر متهمن به 

موارد زير اعرتاف كرده اند.

1-www.ssirjani.com/letters/toKhaamenei3.htm
۲-وی  در اسفند ۱۳۸۳در مسری بریجند مشهد در فیض آباد دچار حادثه ی   تصادف  رانندگی  شد و به  علت  
شدت  جراحات  در بیمارستان  بسرتی  شد و در حایل که  حالش رو به  بهبودی  بود، در همان  بیمارستان  
دچار حمله   قلبی  شد و در سن  شصت و نُه سالگی  فوت کرد و به جایش علم الهدا امام جمعه مشهد شد.
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اعرتاف به حمل و نقل و توزيع و استعمال موادمخدر و معرف���ی اف�راد جدي�دی از . ۱
ش�بكه در كرمان و تهران كه از طريق انجام قرارهای پنهانی اين مواد تحويل ني�از كرم�انی 

و سعیدی می شده است
اعرتاف به ساخت و نگهداری و توزيع مشروبات الکی.. ۲
اعرتاف به فعاليت های شنيع اخالق���ی و همجنسبازی كه از آن به عن�وان خ�وردن . ۳

کشک و بادمجان نام میبرده اند.
اعرتاف به ارتباط با شبكه ای از افسران ساواکی مرتبط با كودتای ن�وژه و فعالیت   های . ۴

بم�بگذاری و هم چن���ن وصل به شبكه ی جاسوس���ی از طريق برادران رفیع زاده در 
آمریکا.

اعرتاف به دريافت مبالغ قابل توجهی ارز از شبكههای ضدانقالبی مستقر در آمريكا و . ۵
اروپا و كشف صورت حساب واريز برای مبالغ به حساب های ارزی سعيدی در آمريكا 

و انگليس.۱
عماد الدین باقی در مقاله ی اسرار مرگ نویسنده که در بیست و پنجم آذر ۱۳۷۸در روزنامه ی 
عصر آزادگان انتشار یافت در مورد نامه  ی سعیدی سریجانی خطاب به بازجویش که در 
تاریخ دوازده خرداد ۱۳۷۳یعنی کم ت���ر از ي�ک م�اه بع�د از مصاحبه ی مصطفی کاظمی 

-موسوی نژاد-در مطبوعات چاپ شد و به همه ی اتهامات اعرتاف کرد، می نویسد: 
در آن ايام مسئله ی قتل کشیش های م�سیحی و وق�ايع مرب�وط ب�ه تخري�ب م�سجد ف�يض 
م�شهد و درگيری با برادران اهل سنت زاهدان كه به قتل جمعی از آن ها منج�ر ش�د ني�ز 
در جه�ان، ف�شارها و اعرتاضات سنگین���ی را متوجه ايران ساخت و متعاقب آن وقوع 
انفج�ار در ح�رم ام�ام رض�ا در امت�داد حوادث فوق م���یتوانست چنن نشان دهد كه 
جمهوری اسالمی، اهل سنت و مسيحيان قرب�انی ي�ک توطئهی خارجی مشرتک هستند  
كه هدف آن ه���ا ايجاد  كينه و خصومت ميان پيروان مذاهب مختل�ف است، لذا نگاه 
كنجكاوانه و شبهات متوجه به یک گروه مافیایی در داخل را به منبعی ديگر من�صرف 
كند. در چنن شرایط���ی نامهی دوم سعيدیسيرجانی برای مطبوعات از داخل زندان 
منتشر ش�د ك�ه در آن ضم���ن اعالم تنفر از عامالن این فاجعه تائید و تأکید دیگری بر 
نامه ی قبلی خویش داشته و در ابتدای آن می نویسد: بنده شرمنده  ای که حتی یک سطر 
از آثارش را نمی توان یافت که در آن توهینی به  اسالم و تعریضی به  تشیع نباشد. در 
این نامه نیز نمونه های تاریخی از حمله  ی روس ها به گنبد امام رضا-ع-داده شده و در 

پایان مخالفان ایران را عامل این فاجعه معرفی می کند. 
پ���س از آن نیز روزنامه ی کیهان متنی را تحت عنوان دست نوشته های سعیدی سریجانی 

۱-روزنامه ی کیهان ۵ اردیبهشت ۱۳۷۳.
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در م���ورد منافقن چاپ می کند که مقدمه  ی کتابی اس���ت از خاطرات سه دخرت متهم به 
بمب گذاری در حرم امام رضا که ویرایش این کتاب را سریجانی در زندان به عهده گرفته 
است. هرچند سرنوشت این سه  متهم که در مصاحبه  ای تلویزیونی هم شرکت کردند تاکنون 
نامعلوم مانده، اما تقویت موضوع از طریق نوشته ی سریجانی معنایی ویژه داد و عالوه بر 
احساس نیاز به جلب اعتماد و تقویت خرب اعرتافات این سه متهم، سریجانی هم احتمااًل از 
پاره  ای از جزییات موضوع اطالع یافته و اسراری را که نباید دریافته است. ...سریجانی را 
به  جبهه می برند و فیلم، عکس و مصاحبه ای هدایت شده تدارک می شود که وقتی یک ماه 
بعد به قتل رسید، بگویند او در  اثر مشاهده ی مناطق جنگی تکان خورده و تحول یافته و 
هم چن���ن به افکار عمومی گفته شود که او دیگر زندان نبوده و آزادی سفر داشته است. 
ام���ا در این سفر هم او یک  زندانی همراه با بازجو و تحت کنرتل است نه فردی آزاد...۱

عمادالدین  باقی سپس به مقاله ی موسوی نژاد که هشتم آذر ۱۳۷۳در روزنامه ی اطالعات 
که با نام مستعار »س���ید«، »دوس���ت گمنام مرحوم سعیدی سریجانی« و تحت نام »در 

سوگ سعیدی باید  گریست« چاپ شد، اشاره می کند. 

درخواست از ایرانیان خارج از کشور برای بازگشت 
کاظمی پس از فارغ شدن از این جنایات، از ایرانیان خارج از  کشور می خواهد که به کشور 

بازگردند چرا که رژیم »صبور« است: 
موسوی ن���ژاد مدیرکل امنیت داخلی در وزارت اطالعات گفت: حکومت می تواند 
در برابر گروه های سیاسی که خواهان براندازی رژیم نیستند، صبور باشد... اگر واقعًا 
یک جریان سیاسی معتقد به آزادی و حفظ استقالل و تمامیت ارضی ایران باشد و 
شعار براندازی ندهد ما با آن ها هیچ گونه مشکلی نداریم... ما فکر می کنیم آن قدر به 
ثبات و امنیت داخلی رسیده ایم که به دور از غوغاساالری قادر خواهیم بود نظرات 
آنان را بش���نویم. آقای موسوی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود در روزنامه ی 
اطالعات هوایی از ایرانیان خارج از  کشور دعوت کرد به میهن بازگردند. مدیرکل 
امنیت داخلی وزارت اطالعات در این زمینه گفت: کلیه ی کسانی که مرتکب قتل 
نشده اند و یا کسانی که سرنوشت شان را با برخی از رهربان فاسد جریانات سیاسی 
گره نزده اند و فعالیت به عنوان یک نریوی برانداز را  کنار گذاشته اند می توانند آزادانه 
به ایران رفت و آمد کنند و در میان آن ها کس���انی که قصد س���رمایه گذاری دارند از 

تسهیالت الزم برخوردار خواهند شد...۲
غفار حسینی فریب دعوت های نمایندگان رفسنجانی و سفریان امنیتی را خورد و در سال 
1-https://ganjiophil.files.wordpress.com/2009/10/nevisandeh.pdf

۲-روزنامه ی اطالعات ۲۱ بهمن ۱۳۷۳ 
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۱۳۷۲ب���ه کشور بازگشت و عاقبت طعمه ی کاظمی و امامی شد و در آبان ۱۳۷۵با تزریق 
آمپول پتاسیم به قتل رسید. 

ف���رج سرکوهی در نامه ای به پیام امروز در باره ی قتل غفار حسینی نوشت: خرب را آقای  
هاشمی، در یک جلسه ی بازجویی به من داد و گفت: »غفار را هم حذف کردیم« شبی 
را به یاد آوردم که غفار در جلسه ی مشورتی کانون نویسندگان گزارش داد  که او را در یکی 

از هتل های تهران، تحت فشار قرار داده اند و تهدید به مرگ کرده اند.
یکی از اتهامات غفار حسینی هشدار دادن به نویسندگان عازم ارمنستان بود که نادانسته در 

اتوبوس مرگ سوار بودند. هوشنگ گلشریی درباره ی وی می نویسد: 
در جلسات ما، غّفار حسینی معمواًل جمالت حکیمانه می گفت و گاهی توی خال 
می زد. یک بار-در جریان سفر نویسندگان به ارمنستان-گفت: همه تان را می اندازند 

توی دّره۱

اتوبوس ارمنستان و نقش کاظمی
در ماجرای اتوبوس ارمنستان در مردادماه ۱۳۷۵هم کاظمی فردی بود که پس  از ناکامی 

نقشه ی قتل نویسندگان، آن ها را به زندان آستارا می برد.
فرج سرکوهی که خود در آن اتوبوس بود می گوید که مصطفی کاظمی و چند نفر دیگر 
هم جلوی اتوبوس حرکت می کردند ما دیده بودیم افراد سواری جلویی مسلح اند و برای 
این مسافت دور ه���م یک راننده گذاشتند اما آننت ما نگرفت که طرح یک قتل جمعی 
در ک���ار است. وقتی طرح با گریکردن اتوبوس به صخره شکست خورد و ما فهمیدیم که 
یک توطئ���ه ای در کار بوده به پلیس زنگ زدیم و خالصه پلیس آمد و ما همگی رفتیم 
کالنرتی و وقتی گفتیم این راننده می خواست ما را بیندازد به دره و ما شکایت داریم اول 
می خواست پرونده درست کند و شکایات ما را ثبت کند اما چند وقت بعد آمد و رفتارش 
عوض شده بود و گفت پرونده شما به وزارت اطالعات ربط دارد و ما نمی توانیم این جا 

پرونده تشکیل دهیم.
سرکوه���ی در این رابطه افزود، تعجب آور این بود که م���ا در اداره ی اطالعات که همان 
نزدیک���ی بود موسوی یا مصطفی کاظمی را دیدیم که می خواست همه ی ما را به تهران 
برگردان���د معلوم شد آن خودروی���ی که جلو اتوبوس بود و مسلح هم بودند در واقع افراد 
اطالعات و نفرات موسوی بودند و مأموریتش این بود راهنمای راننده اتوبوس باشد که 

ما را در چه محلی به دره بیندازد.
و موسوی یا کاظمی که من او را می شناختم شخصاً آمده بود که فرماندهی این جنایت 

۱-ماهنامه ی پیام امروز، شماره ی ۳۳، شهریور و مهر ۱۳۷۸، ص ۳۱.
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یعنی انداخنت ما به دره را به عهده داشته باشد این احتمال وجود دارد که او در خودرویی 
دیگر و عقب اتوبوس و با کمی فاصله حرکت می کرده که با شکست خوردن طرح سقوط 
اتوبوس، سریع خود را رساند  که اطالعات درز نکند و اوضاع را در دست بگرید و همن 
کار را کرد و تهدید  کرد که چیزی نشده یک سوءتفاهم بوده و مطلقاً شرت دیدید، ندیدید.

مسعود بهنود، به نقل از مصطفی کاظمی در مورد قتل آقای سریجانی می نویسد: وقتی ما از 
مرگ در آن اتوبوس نجات پیدا کردیم، بعد آمدند و ما را گرفتند و از محلی که گردنه حریان 
بود در نزدیکی آس���تارا، ما را منتقل کردند به زندان آستارا. بیست نفر بودیم، همه مان را 
کردند توی یک اتاق. در آن جا، آن شخصی که آمد به عنوان به اصطالح مأمور اطالعاتی، 
پیدا بود که یکی از مدیران وزارت اطالعات است، وقتی من را خواست برای بازجویی، 
در حرف هایی که می زد به من گفت که ما با ماجرای سعیدی س���ریجانی برای شما پیام 
فرستادیم، و شما نشنیده گرفتید... او همان است که بعداً به اسم مصطفی کاظمی، معاون 
سعید امامی، مطرح شد و نامش آمد نفر دوم پرونده ی قتل های زنجریه ای. من به او گفتم 
که آقای هاشمی، شما دارید به من می گویید  که سعیدی سریجانی را کشته اید؟... او جواب 
خیلی پر معنی ای به من داد. به من گفت... واقعیت همان است که من دارم به شما می گویم.۱

پرکارترین سال قاتالن
سال ۱۳۷۵آخرین سال ریاست جمهوری رفسنجانی بود و پرکارترین سال قاتالن. بسیاری 
از روشنفکران و نویسندگان و رهربان اهل سنت و مسیحی، هواداران مجاهدین و... در 
این سال به قتل رسیدند. خوشبختانه قاتالن در پروژه ی قتل فرج سرکوهی و به دره افکندن 

نویسندگان راهی ارمنستان ناموفق ماندند. 
مصطفی کاظمی به همراه امامی تا هنگام دستگریی، صدها پروژه ی جنایتکارانه در داخل 
و خارج از  کشور اجرا کردند. بیش ترین قربانیان قتل های زنجریه ای، زندانیان مجاهد آزاد 
شده و هواداران مجاهدین بودند  که در شهرهای مختلف توسط جوخه های رژیم دستگری 
یا ربوده می شدند و پس از تحمل شکنجه های گوناگون سربه نیست می شدند و مقامات 

امنیتی و قضایی نیز از پذیرش مسئولیت دستگریی آن ها سر  باز می  زدند. 
هفتم خردادماه ۷۹مصطفی نوروزی معروف به محسنی در مورد قتل های زنجریه ای می گوید:

ابتدا باید عرض کنم کار حذف فیزیکی و دیگر  کارهای از این قبیل، کار دستگریی و 
انتقال متهم، آموزش دفاعی و جسمانی و مراقبت ثابت و غریه از سال ۷۰در پرینت 
کاری که از طرف وزارت برای ما مشخص شده بود و این کارها جزء وظایف قسمت 
م���ا بود... و کاًل این ن���وع کارها در وزارت زیاد انجام می شد چه در خارج و چه در 

۱-مروری بر قتل های زنجریه ای پس از هفت سال: بخش سوم، اتوبوس مرگ، وب سایت رادیو فردا.



چهره های اطالعاتی و امنیتی
203

داخل و تنها این مورد بود که به این صورت در آمد...۱
در بازجویی تاریخ چهارم خرداد ۱۳۷۹، علی صفایی می گوید:

...الزم به توضیح این که این جان���ب در ابتدا حدوداً چند ماه در حفاظت فیزیکی 
بودم و بعد به پشتیبانی معاونت امنیت رفتم که حدوداً سال ۶۵یا ۶۶بود که از آن جا 
به عملی���ات وزارت-اطالعات-آمدم که بعنوان نفر تیم مشغول به کار شدم که کار 
-در-عملی���ات دستگریی و ربایش و ح���ذف فیزیکی تیم های منافقن و خانه ی 

تیم های منافق و ضدانقالب و مخالف نظام، کارشناس عملیات شدم.۲
اصغر اسکندری معروف به سیاحی در پانزدهم تریماه اعالم نموده است:

...نکت���ه ی دیگر آن که این نمونه اقدامات روال کار تشکی���الت وزارت بوده و در 
نتیج���ه ی اقدامات مذکور، بار اول این جانب نیز نبوده است ما از چندین سال قبل 
از حذف ه���ای موسوم به قتل های زنجریه ای ب���ا آن مأنوس بوده ایم تا حدی که در 
پیش بین���ی برنامه ای ساالنه شاخص ترین فعالیت ها، حذف و ربایش در نظر  گرفته 

می شد و این امر هنوز به صورت مکتوب در اسناد تشکیالت باقی است.۳
رسول کاتوزیان معروف به رسویل در تاریخ ششم اردیبهشت ۱۳۷۹ اظهار می دارد:

...ب���ا توجه به سابقه ی این گونه کارها در وزارت می بینیم که هیچ گاه در طول عمر 
وزارت که هر سال در پیش بینی ساالنه ی برنامه کاری موضوعات که به تائید وزیر 
وقت می رسید هر کدام یک یا چند حذف فیزیکی را در برنامه پیش بینی نموده و 
ب���ه کابینه ی وزیر می رسیده و در طول سال حذف ها انجام می گرفته که اکثراً مورد 

تشویق و تمجید قرار می گرفتند.۴
مصطفی کاظمی به همراه سعید امامی مسئوالن طرح »الغدیر« بودند که مختص ربایش و 

قتل زندانیان آزاد شده ی مجاهد و هواداران این سازمان بود. 
در این باب، رییس اداره ی چپ نو در وزارت اطالعات، دهم فروردین ۷۹اظهار می دارد:

...با هماهنگی قبلی قرار شد از یکی از محیط های اداری بهشت زهرا که در اختیار 
حراس���ت قرار دارد، استفاده شود. روشن، ناظ���ری و سایر دست اندرکاران »طرح 
الغدیر« قبل از شروع عملیات پاییز ۷۷، از این محل مستمراً استفاده می کردند. قرار 

شد از این محل برای به قتل رساندن مختاری استفاده شود...۵
تالش ناموفق مأموران امنیتی اعزامی از تهران برای ربودن مجید رنجرب یکی از زندانیان 

۱-پرونده ی قتل های زنجریه ای، صفحه ی ۱۲۳۱.
۲-پیشن، صفحه ی ۱۲۸۲.
۳-پیشن، صفحه ی ۱۳۰۵.
۴-پیشن، صفحه ی ۱۲۴۳.

۵-پیشن، اعرتافات مهرداد عالیخانی معروف به صادق مهدوی، رییس اداره ی چپ نو در وزارت  اطالعات، 
از صفحه ی ۱۱۰۷ به بعد.
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آزاد شده ی مجاهد در مشهد و فرار وی از دست جانیان در خیابان و در انظار عمومی، 
موجب متوقف شدن اجرای این طرح بعد از کشنت شش زندانی آزاد شده ی مجاهد در 

مشهد بن سال های ۷۵ و ۷۶ بود. 
عمادالدین باقی یکی از اعضای دفرت نشر آثار امام خمینی و بنیاد شهید و از  گردانندگان 
روزنامه ه���ای دوم خ���ردادی در یکی از مقاالت���ش در رابطه با قتل ه���ای زنجریه ای، 
از شش مفقود شده ی سیاسی در مشهد -زهرا افتخاری، مرتضی علیان نجف آبادی، امری 
غفوری، سیدمحمود میدانی، جواد صفار، جالل مبینی زاده- نام برد، البته بدون ذکر این 
واقعیت که آن ها بن سه تا ده سال سابقه ی زندانی بودن به خاطر هواداری از مجاهدین 
داشته ان���د. ذکر همن مطلب در مقاله ی مزبور یکی از موارد  کیفرخواست دادگاهی بود 
ک���ه برای رسیدگی به اتهامات وی تشکیل شد. نماین���ده ی دادستان در »دادگاه عدل« 
جمهوری اسالم���ی برای اثبات اتهاماتش علیه عمادالدین باق���ی، از رضایی نماینده ی 
وزارت اطالعات به عنوان نماینده ی دولت »اصالح طلب« خاتمی خواست که به عنوان 
شاه���د در دادگاه حاض���ر شود. فرد یاد شده به عنوان نماین���ده ی دولت شهادت داد که 
هر شش نفر ی���اد شده به عراق گریخته و در »ارت���ش آزادی بخش« مجاهدین بر علیه 
»مردم ایران« در حال توطئه می باشند و عمادالدین باقی با نشر اخبار جعلی و خالف 
واق���ع به نظام جمهوری اسالمی و امنیت ملی لطمه وارد آورده است. بدین ترتیب دولت 
»اصالح طلب« خاتم���ی از اساس منکر ربوده شدن و به قتل رسیدن شش نفر یاد شده 

توسط سرویس های امنیتی جمهوری اسالمی شد.
تمامی کسانی که راجع به این موضوع افشاگری کردند، مورد غضب رژیم قرار گرفتند، از 
گنج���ی و باقی و  گرفته تا مجله ی هامون و ای���ران فردا و روزنامه زن و ... این قتل ها در 

شریاز، یاسوج، قوچان، اصفهان، تهران و ... نیز ادامه یافت.

قائم مقام معاونت امنیت وزارت اطالعات
مصطفی کاظمی با چنن پرونده  و سابقه ای در دولت خاتمی، با تائید وی، پست قائم مقام 
معاونت امنی���ت وزارت اطالعات را عهده دار شد. کاظمی در این دوران به جای رتق و 
فتق امور با حمید سرمدی که معاونت امنیت را به عهده داشت با سعید امامی که مشاور 
وزیر بود هماهنگی می کرد. دیگر پست کاظمی در دوران خاتمی، مدیر کّل طرح و بررسی، 

مسئول بولنت و ارزیابی، خط مشی و هدف گذاری وزارت اطالعات بود. 

قتل های زنجریه ای پاییز ۷۷ و تالش برای انحراف افکار عمومی
در پاییز ۱۳۷۷قتل فروهرها، مختاری و پوینده در فضای سیاسی جدید، جامعه ی سیاسی 
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ایران را تکان داد. 
روزنامه های کیهان، جمهوری اسالمی و رسالت همراه  با چهره های اصلی جناح راست با 

وجود آن که به خوبی قاتالن را می شناختند به فرافکنی پرداختند. 
جمعیت مؤتلفه ی اسالمی احتمال داد  که قتل ها نتیجه ی نوعی تصفیه های درون گروهی 
باشد.۱ مسعود ده نمک���ی از چهره های انصار حزب الله، به نریوهای امنیتی و اطالعاتی 
توصیه کرد ک���ه عامالن قتل ها را از می���ان دگراندیشان پیدا کنن���د.۲ جمعیت ایثارگران 
انقالب اسالمی در بیست و شش آذر همان سال با صدور بیانیه ای باند مهدی هاشمی را 
یکی از متهمان احتمایل قتل ها دانست، و سه هفته بعد، خربی در مورد ارتباط یکی از 
دستگریشدگان در رابطه با قتل های زنجریه ای با باند مهدی هاشمی منتشر شد.۳ روزنامه ی 
جمهوری اسالمی در بیست و سه آذر خرب داد  که دستگاه های امنیتی ایران فهمیده اند که 
قتل ها توس���ط دستگاه های جاسوسی خارجی و با هدف خدشه دار کردن چهره ی نظام 
جمهوری اسالمی ایران انجام شده است. محمدرضا باهرن، عضو هیأت رییسه ی مجلس 
پنجم، اعالم کرد که عامالن قتل ها یا به گروه مهدی هاشمی و جریانات قم ارتباط دارند 
یا به مجاهدین و یا تحت تأثری سرویس های اطالعاتی خارجی بوده اند. روزنامه ی قدس 
وابسته به آستان قدس رضوی و روزنامه ی جمهوری اسالمی نیز سازمان مجاهدین خلق را 
متهم اصلی پرونده معرفی کردند.  حبیب الله عسگراوالدی در تحلیلی متفاوت، قتل های 
زنجریه ای را کارکردهای طرفدار ترکیه و مخالفان عبدالله اوجاالن دانست. پیش از آن، 
خرب از دستگریی چند نفر در ارتباط با قتل فروهرها داده شد و آن ها از نزدیکان و افرادی 

که به خانه وی رفت وآمد داشته اند، معرفی شدند.۴ 
حسن شریعتم���داری در سرمقاله روزنامه ی خود نوشت که عام���الن این جنایت را در 
میان دوستان و آشنایان فروهر هستند که افراد وابسته به جریان های مخالف نظام، عناصر 
ضدانقالب، خربنگ���اران رادیوها و رسانه های بیگانه بوده اند و رابطه قاتل یا قاتالن با 

سرویس های جاسوسی آمریکا و دنباله های داخلی آن ها کشف خواهد شد.۵
همن روزنامه به نقل از خامنه ای نوشت که دخالت مستقیم یا غریمستقیم دشمن در این 
حوادث آشکار خواهد شد؛ و از این که عده ای نظام جمهوری اسالمی را در این قتل ها 

شریک می دانند انتقاد کرد.۶
روزنامه ی جمهوری اسالمی قتل ه���ا را با سازمان دهی سازمان سیا دانست که هدف آن 

۱-روزنامه ی آریا، ۱۰آذر ۱۳۷۷.
۲-روزنامه ی ایران، ۱۰آذر ۱۳۷۷. 

۳-روزنامه ی کیهان، ۱۷دی ۱۳۷۷. 
۴-روزنامه ی رسالت، ۸آذر ۱۳۷۷. 
۵-روزنامه ی کیهان، ۱۰ آذر ۱۳۷۷. 
۶-روزنامه ی کیهان، ۲۴ آذر ۱۳۷۷.
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احیای کانون نویسندگان می باشد، تا بتوانند با گرفنت مجوِز فعالیِت مجدد، از این کانون 
به عن���وان اهرم بزرگ فرهنگی غرب در این کشور استفاده کنند.۱ همن روزنامه نوشت 
ک���ه این قتل ها توطئه ای است که نریوهای امنیتی نظام، در معرض حمله قرار  گریند و به 
سهل انگاری، سوءمدیریت، ناتوانی و بی کفایتی متهم شوند. تا ساختار امنیتی کشور از 

حالت فعال خارج شده و در موضع انفعایل قرار گرید.۲
ب���ا یادداشت���ی به قلم محمدکاظم انبارلویی قتل ه���ای زنجریه ای ک���ار عامالن سازمان 

سیا و پنتاگون شمرده شد که در پوشش گروه های توریستی به تهران رفت وآمد دارند.۳
با این حال دیری نپایید که معلوم شد این قتل ها توسط وزارت اطالعات و با دستور باالترین 
مقامات قضایی و امنیتی و با هدایت سعید امامی، مصطفی کاظمی و مهرداد عالیخانی 
صورت گرفته است. تنها کسانی که در نظ���ام اسالمی شرمنده نشدند، افراد و رسانه های 

یاد شده بودند. 

چگونگی تصمیم گریی و اجرای قتل های زنجریه ای پاییز ۷۷ 
مصطف���ی کاظم���ی در بازجویی های خود ب���ا شرح دیدارهای متع���دد شخصی اش با 
دری نجف آبادی و هم چن���ن دیدارهای مشرتکی که به همراه مهرداد عالیخانی-صادق 
مهدوی- با وی داشتند به چگونگی تصمیم گریی و اجرای قتل های زنجریه ای می پردازد. 

او در بازجویی های خود تأکید می کند دری نجف آبادی به آن ها گفت: 
این فروهر و زنش کی می گوید دو نفر بیش تر نیستند؟ این ها هر روز جلسه می گذارند 
و ه���ر روز دانشجویان را پهلوی ایشان می برن���د برای شان حرف می زنند، آن ها را 
تحریک می کنند، هر روز مصاحبه با رادیو اسرائیل با رادیو آمریکا و رادیو بی بی سی 
می کنن���د، هر روز اطالعیه می دهند، بیانیه می دهند، هر چه می خواهند می گویند. 
چرا یک کاری سر این ها نمی آورید یک کاری بکنید و این قدر با تندی و عصبانیت 
می گفتند که گفتم من ک���اره ای نیستم گفتند همه تان همن را می گویید یک کاری 

بکنید، نگذارید این ها هر چه می خواهند بگویند، یک کاری سر این ها بیاورید. 
کاظم���ی با جزییات دقیق حقه بازی های دری نجف آبادی برای پنهان ماندن نقشش در 
قتل ه���ا را توضیح می دهد. وی توضیح می دهد پس از آن که مهرداد عالیخانی-صادق 

مهدوی- در مورد فعالیت های کانون نویسندگان توضیح داد: 
آقای دّری گفتند مگر این ها چند نفر هستند آقا صادق گفتند همه شان حدود پنجاه 
نفر ویل افراد اصلی ایشان پانزده نفر هستند که مرتب جلسه می گذارند، آقای دّری 

۱-روزنامه ی جمهوری اسالمی، اول دی ۱۳۷۷.
۲-روزنامه ی جمهوری اسالمی، ۶ دی ۱۳۷۷.

۳-روزنامه ی رسالت، ۲ دی ماه ۱۳۷۷. 
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گفتند هم���ه ی آن ها را جمع کنید یک جا و آن ها را بزنید با یک رگبار، یک بمب 
زیرش���ان بگذارید تو سرشان بزنید، یک نارنجک داخل شان بیندازید ویل مطمئن 

شوید همه ی آن ها کشته شده اند... 
او ب���ا جزییات چگونگی انجام قتل فروها را تشریح می کند و سپس توضیح می دهد به 

منظور تصمیم گریی در مورد قتل خسرو سیف و پزشکپور نزد دری  نجف آبادی می روند: 
روز ُنهم آذر ۷۷ساعت ش���ش بعدازظهر با آقای دّری صحبت کردم و در رابطه با 
نحوه ی شناسایی و پوشش جهت ورود به منزل فروهر گفتم با پوشش نریوی انتظامی 
رفته اند و فروهر حدود نیم ساعت معطل نموده و با لباس رسمی به درب منزل با 
خانمش می آیند و به او می گویند با این رنو سرقت شده است و این رنو متعلق به 
شما است که آن ها تائید می کنند و سپس وارد منزل می شوند و در رابطه با بازرسی 
من���زل، به فروهر می گویند طبقه ی باال را نیز بازرس���ی نماییم و فروهر در طبقه ی 
پاین روی مبل می نشیند و آقای صادق هم با او بحث از مسائل سیاسی می نماید 
و فروه���ر می گوید این آقای الجوردی همن طور آدم می کش���ت و افراد را اعدام 
می کرد و فروهر را در طبقه ی اول و همسرش را در طبقه دوم می زنند  که آقای دّری 
می خندیدند و می گفتن���د: خوب، خوب! و با خندیدن و اظهار خوشحایل خوب 
خوب! می گفتند و بعد من گفتم حاج آقا در رابطه با عملیات روی خسرو سیف که 
به جای فروهر آمده و محسن پزشکپور آقای صادق نظر دادند عملیات انجام شود و 
آقای دّری از کنار من بلند شدند و رفتند با فاصله چند مرتی من روی صندیل نشستند 
و گفتند آقای موسوی بروید برسید به مسئله ی منافقن گفتم حاج آقا یعنی دیگر کار 
تمام شد و دیگر عملیات انجام ندهیم، آقای دّری گفتند بروید همان کانونی ها را 
بزنید من گفتم آقای صادق می گویند کانونی ها جلسه تشکیل نمی دهند و بایستی 
یکی دو نفراز آن ها زده شوند تا دور هم جمع شوند و جهت دادن بیانیه بر روی آن ها 
عملیات انجام شود. آقای درّی گفتند همن کار را بکنید و ابراهیم یزدی را هم اگر 

می توانید در همان خارج کشور بزنید...
کاظمی تأکید می کند به خاطر آن که خامنه ای در حضور دّری نجف آبادی و... گفته بود 
نشریه ی »صنعت و توسعه« که توسط پوینده اداره می شد، »بوی بیگانه« می دهد، او را 

به قتل رساندند. 
او هم چنن تأکید می کند: ضمناً وقتی ]مهرداد عالیخانی[ می خواس���ت مختاری و بعد 
پوینده را ربایش نماید به او گفتم آقای درّی روی هوشنگ گلشریی حساس بود خیلی و 
او را بزنید گفت این گلشریی در دسرتس است و هر موقع بخواهیم مشکلی نیست، لذا بنا 
به نظر خودش مختاری و پوینده را انتخاب کرده بود که معتقد بود دو تن از تئوریسنی های 
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کانون هستند.
کاظمی از دیدار با دّری  نجف آبادی در منزلش و پس از بحرانی شدن اوضاع می گوید: 

روز بیست و هفتم آذر ۷۷روز جمعه آقای پاکدامن به تلفن همراه من زنگ زد و من 
منزل بودم گفت من کشیک وزارت هستم آقای دّری گفته اند به منزل ایشان بروید و 
من با صادق تماس گرفتم که آقای دّری گفته اند به منزل شان بروم و شما هم بیا برویم 
که اگر سئواالتی در رابطه با عملیا ت ها و  کار داشتند جواب بدهیم و صادق آمد و با 
اصغر سیاحی بود و اصغر در ماشن نشست و ما رفتیم درب منزل آقای دّری و زنگ 
زدیم و نگهبان آن جا صدا زد زنگ نزنید و وقتی متوجه شد زنگ زده ایم ناراحت 
شد  گفتم آقای دّری خودشان گفته اند. سرنگهبان مسئول اکیپ حفاظتی آقای دّری 
را صدا زد و همان موقع آقای دّری آمد درب را باز کرد تا ما را دید با دست تندتند 
اش���اره کرد که بروید پشت دیوار و من و صادق هم رفتیم در کوچه ی پشت دیوار که 
درب ب���زرگ به حیاط آق���ای دّری درآن واقع می شد و یک نفر از منزل شان بریون 
آم���د و در جهت مخالفی که ما ایستاده بودیم او حرک���ت کرد و رفت و آقای دّری 
از درب کوچ���ک منزل شان که ح���دود سی چهل قدم یا کم تر می شود آمدند پشت 
دیوار و گفتند بیایید بروی���م داخل، رفتیم نشستیم... آقای صادق مهدوی در رابطه 
ب���ا عملیات در شهرستان گفتند که چون جّو پلیسی شده در شریاز و گیالن عملیات 
انجام بدهن���د آقای دّری گفتند نه بگذارید برای بعد از ماه رمضان و من مسئله ی 
سفارش گل و رف���نت یک خانم و چند آدرس را به چند  گل فروشی بدهد تا گل به 
منزل فرضاً گلشریی گل فروشی برساند و بنویسد فوت همسرتان را تسلیت می گوییم 
را مطرح کردم و آقای دّری گفتند این کار روانی است کار خوبی است انجام بدهید 
و بعد خداحافظی کردیم و آمدیم در بریون از منزل آقای درّی، آقای صادق مهدوی 
گفتن���د این آقای دّری می خواست یک حرفی بزند، ن���زد. ...به هر حال روز شنبه 
مسئله ی مالقات با آقا-خامنه ای-وجود داشت که آقای خزایی در ساختمان امام 
گفت مگر نمی آیی برویم پهلوی آقا؟ گفتم من باید با آقای امری تهرانی برویم مجلس 
و در یکی از کمیسیون ها صحبت کنیم که آقای خزایی اصرار نمود که شما بیا و من 
می دانستم آقا می خواهند در رابطه با مسائل عملیات ها صحبت بفرمایند و-به دلیل-

ای���ن اصرار آقای خزایی من احساس نمودم در جریان کار با آقای دّری قرار دارد و 
-بعداً-مالقات با آقا انجام شده بود که من می خواستم بروم پهلوی امری تهرانی 
که به مجلس برویم، جلو درب بلوک امنیت آقای حقانی را دیدم که رنگش پریده 
است گفتم مالقات بوده اید؟ گفت بله، گفتم ناراحت نباش و آقای دّری گفته اند ...

روز سی ام آذر ۷۷ آقای قائم پناه زنگ زدند و گوشی را برداشتم و گفتند با آقای دّری 
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صحب���ت کنید و آقای دّری گفتند شب ساعت هفت و نیم با آقای صادق بیایید... 
رفتی���م طبقه باال و به آقای قائم پناه گفتم به آقای دّری بگوئید ما آمده ایم. ... دیدم 
آقای قائم پناه آمد درب را بست و دو نفر که آقای پورمحمدی و خزایی بودند از اطاق 
آقای درّی بریون آمده و از جلو اطاقی که ما بودیم رد شدند، فرمودند اگر سرمدی 
متوجه شد نگوئید که من در جریان بوده ام. آقای صادق مهدوی گفتند حاج آقا شما 
مطمئ���ن باشید آقای سرمدی هیچ سرنخی ندارد اگر او متوجه شد که ما می گوییم 
خودمان بوده ایم ویل اگر شما رفتید و گفتید ما می گوییم که شما گفته اید.  آقای دّری 
با صدای بلند دو سه بار گفتند من من من گفتم؛ من و صادق گفتیم بله شما گفتید و 
من گفتم اگر شما نگفته بودید که ما این کار را انجام نمی دادیم و صادق گفت شما 
که توان مقاومت را نداشتید می خواستید حکم ندهید و شروع به تند و تیز صحبت 
علی���ه آقای دّری نمود که دّری گفت من گفتم مرگ یک بار شیون هم یک بار و به 
ص���ادق گفت یک میوه بردار و برب بریون و به من گفت شما باشید و وقتی صادق 
رفت درّی گفتند اگر سرمدی متوجه شد شما بگویید من حکم از آقایان دستغیب 
گرفته ام که من گفتم آقایان دستغیب طرفدار خاتمی هستند و آن ها خاتمی را جهت 
انتخاب���ات معرفی نمودند و شما گفتید حاج آقا، برای من اگر آقایان دستغیب هم 
می گفتند حجِت نه شرعی و نه تشکیالتی داشت که دّری باز  گفت من گفتم مرگ 
یک بار شیون یک بار و شما بروید یک سناریو درست نمایید و من آمدم بریون و با 
صادق صحبت نمودم جهت سناریو که ابتدا نمی پذیرفت و بعد قبول نمود که یک 
سناریو درست کنیم دو سه اوباش و افراد الت را پیدا نموده و پویل به آن ها داده شود 
که ترکیه بروند و منبع صادق هم از آلمان به ترکیه بیاید و آن ها را توجیه نماید که بیاید 
روی خانه گلشریی که نریوی انتظامی است و آن جا نریوی انتظامی آن ها را دستگری 
نماید و این ها بر اساس توجیهی که شده اند در بازجویی ها بگویند ما در ترکیه توجیه 
شده ایم و قرار بوده بعد از عملیات هم از کشور خارج گردیم و نریوی انتظامی هم 
خیال نماید اشخاص دیگری نیز که داریوش فروهر و پروانه اسکندری و مختاری و 
پوینده را زده اند از کشور خارج گردیده اند و نهایتاً صادق پیگریی ننمود و گفت این 

مشکل دّری است و خودش برود حل کند.۱
اعرتافات منتشر شده ی مهرداد عالیخانی از دیدار های متعددشان با دری نجف آبادی و 
دستور وی برای قتل اعضای کانون نویسندگان و دگراندیشان و هم چنن درخواست وی 
ب���رای تهیه سناریوهای غریواقعی و... مشابه اعرتافات مصطفی کاظمی است و صحت 

ادعاهای او را می رساند.۲ 
1-http://freedomvatan.blogspot.se/2009/01/05011377-1010-1056-1377-marze-por-gohar.html
2-www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=70744



210
سیدمصطفی  کاظمی  ارسنجانی

مصطفی کاظمی-موسوی-در بازجویی نهم تری ۱۳۷۹ در پاسخ به کتمان دّری نجف آبادی 
در مورد آمریت قتل ها می نویسد: 

آیا جا ندارد با توجه به کتمان موضوع، موضوع حذف پریوز دوانی-که- ایشان به 
رییس جمهور کتبی می نویسد از دوانی خرب ندارد و به سرمدی هم همن را می گوید 
ویل باالخره در اواخر می پذیرند  که حکم پریوز-دوانی-را داده و در جریان بوده اند 
آیا این را نمی رساند  که در مورد پنج فقره قتل هم کتمان می کنند؟ آیا سزاوار است که 

وزیر مرا ترغیب کند بعد من و امثال-من را-به پای میز محاکمه بکشند؟
... م���ا عملیات ها را انج���ام داده ایم با این که معن مدیرکل حفاظت و حاج کاظم 
معاون���ت حفاظت و بعد ه���م نیازی می گفتند م���ا می دانیم آق���ای دّری -وزیر 
اطالع���ات-در جریان-قتل ها-بوده و گفته عملیات ها را انجام دهید ویل ما را به 
زندان انداخته اند تا امروز نیز در زندان به خاطر کتمان آقای دّری هستیم... اگر دّری 

کتمان نمایند و این اگر در دنیا ثابت نشود در قیامت خواهد شد. 
این دو نفر در بازجویی های شان اعرتاف می کنند از یک جا به بعد حتی حق  نداشته اند 

نامی از دری نجف آبادی بیاورند و در صورت تخطی »تعزیر« یا شکنجه می شدند. 

محاکمه ی غریعلنی 
بدون حضور خانواده ی مقتوالن و وکالی آن ها

دادگاه کاظمی و دیگر متهمان قتل های زنج���ریه ای بدون حضور خانواده ی مقتوالن و 
وکالی آن ها به صورت غریعلنی تشکیل شد و در فاصله سوم تا سی ام دی ۷۹به صورت 
غریعلن���ی و بدون حضور هیچ یک از وکال یا اعضای خان���واده ی مقتوالن به ریاست 
محمدرض���ا عقیقی رییس شعبه ی دادگاه نظامی یک تهران برگ���زار شد. این دادگاه در 
حکمی مصطفی کاظمی قائم مق���ام وقت معاونت امنیت���ی وزارت اطالعات و مهرداد 
عالیخانی مدیرکل وزارت اطالعات را به جرم آمریت و صدور دستور چهار فقره قتل به 

چهار بار حبس ابد محکوم کرد. 

روایت باطبی از گفتگو با  کاظمی 
احمد باطبی ک���ه مدت کوتاهی با مصطفی کاظمی و مهرداد عالیخانی در سال ۸۰-۷۹ 

هم بند بوده می گوید: 
این دو م���دت زمان کوتاهی داخل بند بودند و آن ها را در داخل دو اتاق مختلف 
گذاشته بودند. ... مصطفی کاظمی می گفت: این ها یک کاری کردند  که من اعرتاف 
کنم به دخرت ده ساله ام تجاوز کردم و این خیلی من را آزار می داد. به همن دلیل آن دو 
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به لحاظ روانی خیلی رنجور شده بودند و از محیط اطراف شان می ترسیدند. مصطفی 
کاظمی یک مق���داری با بچه ها ارتباط برقرار می کرد اما مهرداد عالیخانی به هیچ 
عنوان ارتباط برقرار نمی کرد. حتی یک سالم خشک و خایل هم به کسی نمی کرد و 
ما هم که سالم می کردیم یک سری تکان می داد و می رفت و تمام مدت روزش را در 
نمازخانه بند نماز می خواند. نمازی هم که می خواند نماز عادی نبود، سرش را به یک 
حالت خاصی تکان می داد و نمازی که زیر لب می خواند نماز نبود به احتمال زیاد دعا 

بود و یا هر چیز دیگری که بود به هر حال کلمات نماز در آن نبود.۱
باطبی در مورد سخنان کاظمی در مورد  کشتار اراذل و اوباش می گوید: 

... بعد از مدتی وزارت اطالعات به این نتیجه رسیده بود که این سیستم حذف فیزیکی 
می تواند در بخش های دیگر جامعه هم کارآمد باشد. به خاطر همن هم برای حفظ 
امنیت اجتماعی در صدد حذف آدم های شرور هم برآمد. مثاًل وزارت اطالعات در 
سلسله مراتب قتل های زنجریه ای از روشفکران کشت و از اراذل و اوباش هم دقیقًا 
با همن مکانیزم کشت. منظور از اراذل و اوباش گروهی بود از گردن کلفت ها و باج 
گریان و کسانی که شر می کردند و کنرتل این ها از طریق نریوی انتظامی مشکل بود. 
وزارت اطالعات با همن مکانیزم آن ها را نیز حذف می کرد و حذف فیزیکی را از 

این لحاظ نیز در دستورکار خودش داشت...
سردار اسماعیل احمدی مقدم فرمان���ده سابق نریوی انتظامی هم در مورد کشتار اراذل و 

اوباش می گوید: 
در دهه ی ۷۰حتی گروه های خودجوشی بودند که برای حذف اراذل و اوباش شکل 
گرفتند و معتقد بودند دستگاه قضایی کار خاصی نکرده و اراذل را یک جا می بردند 

و سر به نیست شان می کردند. ۲
باطبی در مورد پول سازی وزارت اطالعات به نقل از مصطفی کاظمی می گوید: 

هم زمان با این فعالیت ها وزارت اطالعات وارد یک فاز اقتصادی نیز شد و در واقع 
دست به کار تولید پول هم زد و در کنارش هم کارهای خالف قانون انجام می داد. 
برای مثال خیلی پیش آماده بود که شرکت های بزرگ و آدم های بزرگ که سرمایه 
در جاه���ای دیگر دنیا داشتند وزارت اطالع���ات آن ها را احضار می کرد و از آن ها 
می خواست که با وزارت همکاری کنند و یا پویل به عنوان باج به وزارت اطالعات 
می دادن���د و یا حتی وزارت اطالعات را شری���ک پروژه های اقتصادی بزرگ شان 
می کردند و به این ترتیب هم سرمایه های کلی مملکت زیر نظر وزارت اطالعات بود 
و هم این که یک در آمد دیگری برای وزارت اطالعات پدید می آمد و در عن حال 
1- http://marzeporgohar.net/fa/?p=141
2-www.isna.ir/news/92082716428
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ی���ک تئوری هم در آن دوره داشتند که به هر حال غرب جایی است که کفار در آن 
زندگی می کنند و باید آن ها حذف بشوند و از بن بروند. به همن خاطر بخشی از 

فعالیت وزارت اطالعات ترانزیت مواد مخدر بود.
باطبی به نقل از  کاظمی، »بیت رهربی« را مسئول صدور فتوای قتل معرفی می کند: 

مصطف���ی کاظمی می گفت که پدر خانم یکی از پسران خامنه ای اگر اشتباه نکنم 
پدر خانم مجتبی-مسعود-خامنه ای امام جماعت -آیت الله خوشوقت-یکی از 
مسجدهای تهران بود. ... به هر حال مسئولن اجرایی این دستورات به صورت غری 
رسمی تائیدیه ی این کار را از نماینده خامنه ای و در آن مسجد می گرفتند و سپس 

حکم شرعی رهربی باید انجام می شد.
حضور این دو نفر در بند زندانیان سیاسی که از قضا روزنامه نگاران زندانی هم در آن جا 
به سر می بردند با این هدف انجام گرفته بود که از طریق آن ها به افکار عمومی اطمینان 
دهند که این دو بعد از محاکمه در زندان به سر می برند. با این حال این دو و دیگر متهمان 
پرونده ی قتل های زنجریه ای به سرعت از زندان آزاد شدند و تجربیات آن ها در زمینه های 

مختلف مورد استفاده دستگاه امنیتی قرار گرفت. 
کاظمی و عالیخانی قربانی سیستمی شدند که خود در به  وجود آوردن آن نقش اساسی و 
تعین کننده داشتند. با این حال سرنوشت آن ها درس عربتی برای دیگر جانیان نشده و آن ها 

هم چنان به جنایات خود ادامه می دهند. 
 



سیدعلی اصغر حجازی

سیدعلی اصغر حجازی متولد همدان و یکی از دانش آموختگان مدرسه ی علوی است. 
برادران وی سید جعفر و سید باقر در جریان جنگ کشته شدند. سیدجعفر متولد ۱۳۴۱ در 

سال ۱۳۶۵ در فاو کشته شد. 
محمدحس���ن فرزند وی که در سال ۱۳۶۰ در همدان متولد شد، در سن نوزده سالگی در 
حایل که دیپلمه بود مدیرعامل مؤسسه ی تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تهران شد و تا 
سال ۱۳۸۲این مسئولیت را به عهده داشت. وی در سال ۱۳۸۹و در سن بیست و نه سالگی 
در رشته ی ادیان و عرفان از دانشگاه آزاد تهران -واحد شمال، مدرک فوق دیپلم گرفت 
و سپ���س در سال ۱۳۹۲از دانشگاه تهران مرکزی کارشناسی الهیات گرفت و در ۱۳۹۴ از 
دانشگاه آزاد علوم تحقیقات در رشته ی برنامه ریزی فرهنگی کارشناسی ارشد گرفت. او که 
در طول دو دهه ی گذشته ی پست های مدیریتی گوناگونی را تجربه کرده و به ریاست هیأت 

مدیره گروه هتل های ایرانگردی و جهانگردی رسید. ۱
در آب���ان ماه ۱۳۹۶سیدمحمدحسن حجازی، توسط محمد علی نجفی شهردار تهران به 
مدیرعاملی و عضویت در هی���أت مدیره شرکت نوسازی عباس آباد وابسته به شهرداری 

تهران منصوب شد.۲

1-ttps://khabarfarsi.com/u/43889940
2-https://www.didgahenow.com/1396/08/08/6895
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پدر وی سیدجواد حج���ازی از نزدیکان آیت الله اسدالله مدنی در همدان و از پیشتازان 
مبارزه با بهاییت در این شهر است. وی به واسطه ی حضور فرزندش در »بیت رهربی«  از 
نفوذ بسیاری در همدان برخوردار است. وی رییس ستاد اجرایی فرمان امام و مدیر عامل 

مؤسسه ی خرییه ی دار االیتام در همدان است.

سرپرست هیأت پاک سازی و سالم سازی ادارات 
سید علی اصغر حجازی پس از پریوزی انقالب به حزب جمهوری اسالمی پیوست و کار 
خ���ود را به عنوان سرپرست »هیأت پاک سازی و سالم سازی ادارات« در سال ۵۹ آغاز 
کرد و در سرکشی ب���ه ادارات و مراکز دولتی به توطئه چینی و پرونده سازی علیه زنان و 
مسئله حجاب و... می پرداخت و با توجه به تالشی که نظام اسالمی برای تغیری ساختار 
سیستم اداری و هم چنن پاک سازی افراد به خرج می داد از قدرت بسیاری برخوردار بود. 
در دوران ی���اد شده در تمام ادارات، بانک ها، وزارتخانه و مراکز دولتی اعم از نظامی و 

قضایی و... هیأت های پاک سازی تشکیل شده بودند. 
فعالیت این هیأت در تریماه ۱۳۵۹در پی سخرنانی خمینی و انتقاد او از اوضاع ادارات 
و تأکی���د بر لزوم از بن رفنت آرم ها و آثار رژیم گذشت���ه که تا آن تاریخ بر روی کاغذ ها و 
سربرگ های بعض���ی ادارات وجود داشت، تشدید شد. این هیأت با صدور اطالعیه ای 

اعالم کرد:
مملکت ما باز مملکت شاهنشاهی است. وزارتخانه ها طاغوتی است و ما نتوانسته ایم 
آن ها را اصالح کنیم، باید در اسرع وقت اصالح شود و اگر اصالح نشود در اسرع 

وقت اصالح می کنیم. 
در ادام���ه ی این اطالعیه هشدار داده بود که هیأت پاک س���ازی در اجرای فرامن رهرب 
انقالب با افراد غریانقالبی و مسامحه کار طبق الیحه ی پاک سازی با شدت رفتار خواهد 

شد. مواردی که اطالعیه روی آن تأکید  کرده بود عبارت بودند از :
کلیه آث���ار طاغوت مانند سرنامه ها، پاکت ها، تابلو ه���ا، اعالنات، پرچم، نشریات 
طاغوتی، مهرها و غریه از تمامی مراکز فعالیت اداری و فنی و انبارها با همکاری و 
هماهنگی مسئوالن بایستی به فوریت جمع آوری شود. هم چنن با کلیه ی افرادی که 
به نحوی از انحاء با شایعه پراکنی و توطئه در جهت تضعیف انقالب اسالمی و لوث 
کردن خون شهیدان برآیند با شدت رفتار شود. ... در ادارات خانم ها و آقایان بایستی 

ضوابط و شعائر اسالمی را کاماًل رعایت کنند. ... ۱
حجازی در زمان یادشده در دادستانی کل انقالب، معاونت سیاسی قدوسی را به عهده 

۱-روزنامه ی اطالعات، یک شنبه ۸ تری ۱۳۵۹، ص ۲
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داشت و سرزده به ادارات مراجعه می کرد. وی تحت عنوان نماینده تام االختیار دادستان 
کل انقالب مشاهدات خ���ود را در بازدید از سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی با 

خربنگاران در میان گذاشت. وی در مورد سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: 
در بازدیدی که روز پنج شنبه گذشته از سازمان برنامه داشتیم، سه نکته جلب توجه 

می  کرد. 
پوشش اسالمی اغلب بانوان ناقص بود و در بسیاری موارد رعایت نشده بود. . ۱
اکثر اطاق ها از مسئولن و کارمندان خایل بود و اداره به نظر تعطیل می رسید. . ۲
آرمان های منحوس شاهنشاهی بر سربرگ  کاغذها جلب نظر می کرد. در این . ۳

رابطه نامه ای به آقای مهندس سحابی مسئول این سازمان نوشتم و اشکاالت را 
یادآور شدم. ویل متأسفانه جواب ایشان این بود که همنی که این ها پوشیده اند 
خوب است. موی سر پوش���یده باشد دیگر مسئله ای نیست.این تمام جواب 

ایشان بود. 
وی در مورد بازدید از بانک مرکزی گفت: 

...هنگامی که من درصدد بازدید از کشو میز خانم فریوزه خلعتربی برادرزاده خلعتربی 
معدوم که ریی���س ادارات سیاست های اقتصادی بانک مرک���زی است برآمدم با 
ممانعت و مقابله ی شدید مواجه شدم و گفته  شد که چکاره  هستم که به درون کشو ها 
سر می کش���م. در بانک مرکزی متأسفانه خانم ها با همان وضع شاهنشاهی سرکار 
حاضر می شوند و با توجه به وضع خانم خلعتربی حکم قطع حقوق و مزایای وی، 

به عنوان متخلف از فرمان امام صادر شد.۱ 

حضور در وزارت اطالعات و بیت رهربی
اولن پست اطالعاتی او نمایندگی خمینی در شورای فرماندهی اطالعات سپاه پاسداران 
ب���ود. مرتضی رضایی فرمانده���ی این شورا را به عهده داشت. وی پ���س از راه اندازی 
وزارت اطالعات به این وزارتخانه منتقل شد اما پستش را در سپاه پاسداران حفظ کرد و 
پس از مدتی معاونت خارجی وزارت اطالعات را به عهده گرفت. در این معاونت او امور 
مربوط به عراق و لبنان و معارضان عراقی مسائل حزب الله و امل را نیز دنبال می کرد. در 
این پست، وی مشکالتی نیز با اطالعات سپاه که توسط فریدون وردی نژاد اداره می شد 

داشت و گله هایش را با هاشمی رفسنجانی در میان می گذاشت. 
وی ب���ا آن که در معاونت خارجی مسئولیت داشت ام���ا شخصاً سرکوب مجاهدین در 
عملیات »مرصاد« را پیگریی می کرد. هاشمی رفسنجانی در خاطرات دهم مرداد ۱۳۶۷ 

خود می نویسد: 
۱-روزنامه ی اطالعات پنج شنبه ۲۶ تری ۱۳۵۹، ص ۲. 
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آقای ]سیدعلی اصغر[ حج���ازی از وزارت اطالعات آمد. درباره ی انهدام منافقن 
گف���ت و خواست که به سپاه و ارتش دستور دهم که اطالعات درباره ی منافقن را 
ب���ه وزارت اطالعات بدهند که به طور متمرکز مورد استفاده قرار گرید، دستور دادم. 

درباره ی سازمان حفاظت اطالعات نریوهای مسلح هم مذاکره کردیم. ۱ 
در ای���ن دوران وی با نام مستعار »صادق« شناخت���ه می شد. سعید امامی نیز در همن 
بخش با او کار می کرد. زمینه ی آشنایی او با خامنه ای به دوران قبل از انقالب در مشهد 
برمی گ���ردد. بع���د از انتخاب خامنه  ای به عنوان رهرب انق���الب وی به همراه بخشی از 
کارگ���زاران وزارت اطالع���ات به بیت رهربی انتقال یافت ت���ا وی را که از کوچک ترین 
صالحیتی برای تصدی چنن پستی برخوردار نبود برای تسلط بر کشور و ساکت کردن رقبا 
یاری رسانند. حجازی به خاطر تجربه ای که داشت ریاست بخش اطالعات و امنیت دفرت 
و شاهرگ حیاتی آن را عهده دار شد. با این که مسئولیت حفاظت از خامنه ای و دفرت او بر 
عهده ی یک گروه ویژه سپاه پاسداران به نام »سپاه ویل امر« است اما علی اصغر حجازی، 

مسئولیت حفاظت اطالعات بیت خامنه ای را نیز به عهده دارد. 
بنا به ادعای سازمان مجاهدین وی شخصاً آزادی و اسرتداد دو قاتل دکرت  کاظم رجوی از 
فرانسه را دنبال می کرد و برای مذاکره و تحویل گرفنت آن ها شخصاً در راس یک هیأت 
به فرانسه رفت و آن ها را تحویل گرفت. در دوران زمامداری حجازی در این پست، ده ها 

فعال سیاسی اپوزیسیون و مخالف جمهوری اسالمی در خارج از کشور ترور شدند.

مشارکت مستقیم در پروژه ی قتل های زنجریه ای
حجازی از موضع  هماهنگ کننده ی دستگاه های امنیتی از نزدیک در ارتباط با قتل های 

زنجریه ای بود. 
سعید امامی در مورد اطالع وی از قتل فروهرها می  گوید: 

... فردای آن روز به گمانم دوشنبه بود و طبق روال هر دوشنبه در وزارتخانه ما شورای 
عایل وزارت داشتیم که از طرف... اتفاقاً طبق هماهنگی -من اطالعی ندارم- آمده 
بودند که در آن جا من و آقا مصطفی و سیدصادق رفتیم و مشروح عملیات را شرح 
دادیم، منتها طبیعی بود که چون چند نریوی غری وزارتی در آن جلسه بودند و... هم 
آن جا بود ما مواردی را ذکر نکردیم که عصر همان روز- در جلسه ای که با حضور 
حاج آقا دری و حاج آقا فالحیان در دفرت آقای حجازی تشکیل شده بود، تمام موارد 
و حتی کشفیات از منزل را ذکر کردیم که آقای حجازی عنوان کردند مؤید باشید و 

برای مابقی کار آماده شوید.۲
۱-کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی ۱۳۶۷، مرکز نشر معارف اسالمی، ص ۲۴۷. 

۲روزنامه ی انقالب اسالمی در هجرت شماره ۸۲۸ از ۳۰ اردیبهشت  تا ۱۲ خرداد ۱۳۹۲
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مأمور انتقال نظرات خامنه ای به دولت و مجلس 
در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی، و به ویژه دوره ی اول آن، از آن جایی که بیت رهربی 
و خامنه ای در بهت به سر می بردند و هنوز نتوانسته بودند نهاد ها و سیاست  های الزم برای 
مهار رییس جمهور غریمنطبق با منویات رهربی را ایجاد کنند با ایجاد مکانیسم نفر رابط 
کوشیدن���د دغدغه های خامنه ای را به دولت و مجلس انتقال دهند. مریحجازی در این 
دوران با انتقال نظرات خامنه ای به دولت و مجلس، تالش داشت تا سیاست های آنان را 

با وی سازگار و هماهنگ کند. 
شانزدهم مرداد ۱۳۷۹، خامنه ای طی نامه ای به مجلس که کروبی با بدعتی عجیب از آن 
به عنوان »حکم حکومتی«، یاد  کرد خواستار خارج کردن طرح اصالح قانون مطبوعات 
از دستور کار مجلس ششم شد. قانون مطبوعات دست پخت سعید امامی و بر اساس طرح 

وی در آخرین روزهای مجلس پنجم به تصویب رسیده بود.
این حکم توسط مریحجازی به مهدی کروبی رییس مجلس ششم داده شد. پیام خامنه ای 
در جلوگ���ریی از تحقیق و تفحص از صدا و سیما و قتل های زنجریه ای در دهه هفتاد از 

جمله این پیام ها بود. 
پس از به قدرت رسیدن احمد ی نژاد اخباری مبنی بر اختالف نظر حجازی با احمدی نژاد 
منتشر ش���د. گفته می شد وی با حمایت دف���رت خامنه ای از احمدی ن���ژاد، در دوره اول 
ریاست جمه���وری اش نیز مخالف بود. از قرار معلوم به همن دلیل در دوران احمدی نژاد 
وی دیگ���ر نقش رابط دفرت رهربی و دولت را ب���ازی نکرد و این وظیفه به دوش وحید 

حقانیان معاونت اجرایی بیت رهربی که سپاهی است افتاد. 

سازمان اطالعات موازی
پس از مقاومت خاتمی و وزارت اطالعات در مقابل طرح پیشنهادی »سازمان اطالعات 
کشور«، طرحی دیگر به صورت غریرسمی در دستور کار قرار گرفت که بر اساس آن، همن 
سازم���ان اطالعاتی به صورت غریقانونی و غریرسمی ایجاد شد و به فعالیت خود ادامه 
داد. اطالعات موازی یک تشکیالت شبکه ای بود که از به هم پیوسنت چند نهاد مختلف 

اطالعاتی و امنیتی و قضایی ایجاد شد  که هماهنگی آن با حجازی بود. 
وزارت اطالعات در سلسله گزارشی که در ارتباط با سازمان اطالعات موازی انتشار داد در 

مورد نقش حجازی و دفرت اطالعات رهربی در هدایت خامنه ای نوشت: 
یک���ی از ابزار  های سازمان اطالعات موازی برای تمهید بسرت روانی برای پیش ُبرد 
پروژه ه���ا، برنامه ریزی سخرنانی ه���ای ویژه ای است که توسط ره���ربی نظام ایراد 
می شود. منت این سخرنانی ها به طور دقیق زیر نظر قائم مقام دفرت اطالعات رهربی 
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تنظیم می شود و محورهای آن نیز با مسئوالن پرونده ها در سازمان موازی هماهنگ 
می شود.

دو هدف کلی از این شیوه برای کار دنبال می شود:
توجیه شرعی و ایدئولوژیک و مشروعیت بخشی به کار، در افکار عمومی، به . ۱

واسطه ی تمسک جسنت به جایگاه رهربی و منفعل کردن کسانی از مسئوالن و 
فعاالن سیاسی که قصد پیگریی پرونده و سرنوشت متهمان را دارند.

تضعیف روحیه ی متهمان و حامیان آن ها و تقویت روحیه ی بازجویان، منابع و . ۲
دیگر نریوهای دخیل در پرونده، با این توجیه که ایشان در جریان مسائل هست 

و پشتیبان اقدامات شماست.
در تمام پرونده های ک���الن اطالعات موازی از این شیوه استفاده شده است. آغاز 
پرون���ده ی نریوهای ملی مذهبی با سخرنانی ره���ربی نظام در جمع دانشجویان در 
دانشگاه امریکبری بود که به عن���وان یک دیدار صمیمی ایشان با دانشجویان تبلیغ 
می شد. در این دیدار، مقام رهربی ملی مذهبی ها را »برانداز قانونی« نامید و دستور 
برخورد با ایشان را صادر کرد. طرح موضوع »تهاجم فرهنگی« از سوی رهربی بر 
اساس اطالعات و تحلیل هایی که از سوی اطالعات موازی می رسید و در واقع از 
وزارت اطالعات دوره ی فالحیان و سعید اسالمی به ارث رسیده بود، بارها منجر به 

برخورد با روزنامه نگاران و نویسندگان فرهنگی شد.
پی���ش از آن هم برای زمینه چینی کار قلع و قمع گس���رتده ی مطبوعات، یک دیدار 
عمومی با جوانان بسیجی تحت عنوان »دیدار یار« در مصالی تهران ترتیب داده 
شد  که در آن جا رهربی از مطبوعات به عنوان »پایگاه های دشمن« نام برد، و اگرچه 
گفت ما هنوز بنای برخورد با این ها را نداریم اما چند روزی طول نکشید که بیش از 

هجده نشریه تعطیل شدند.
حتی در پرونده ای که تحت نام »نظرسازی« برای تعدادی از نریوهای اصالح طلب 
شاغل در مؤسسه ی آینده تشکیل شد و آن ها به جاسوسی و ارتباط با خارج و جعل 
سند متهم شدند، با آن که مدتی از تشکیل و پیگریی پرونده گذشته بود اما به جهت 
این که مشروعیت پرونده و اتهامات جداً زیر سئوال رفته بود، باز رهربی را وارد میدان 
کردن���د تا با ایراد صحبت های سنگن و خشمگینانه علیه اصالح طلبان و متهمان 
پرونده ی نظرسنجی، نریوهای سازمان اطالعات موازی را در اعرتاف گریی و اثبات 

اتهامات ناچسب ثابت قدم سازد.۱
 

1-http://news.gooya.com/politics/archives/028643.php
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ایفای نقش در کودتای انتخاباتی ۸۸
حج���ازی نقش مهمی در کودتای انتخاباتی ۸۸به نفع احمدی نژاد که بیت رهربی آن را 
هدایت ک���رد، داشت. وی که از روابط نزدیکی با مجتبی خامنه ای برخوردار است بعد 
از حوادث تابستان ۸۸و به عنوان یکی از هماهنگ کنندگان پروژه ی کودتای انتخاباتی 
به نیابت از سوی خامنه ای، پروژه ی جمع آوری امضا علیه رفسنجانی در مجلس خربگان 
ره���ربی و در میان طالب و فضالی قم را هدایت کرد. وی در طول سال های بعد نیز به 
همن ترتیب دغدغه های خامنه ای را به گوش اعضای مجلس خربگان رهربی می رساند. 
در سای���ه ی نقش آفرینی های او و دستورات���ی که خامنه ای می داد ریاست این مجلس به 

محمدرضا مهدوی کنی و سپس محمد یزدی و احمد جنتی رسید. 
از ابتدا در یک تقسیم کار هدایت روابط علنی دفرت خامنه ای به محمدی گلپایگانی سرپده 

شده بود و بخش غریعلنی و نامحسوس بیت رهربی را مریحجازی اداره می کرد.
اتحادی���ه ی اروپا طی تصمیم مورخ چهارم فروردی���ن ۱۳۹۱، هفده مقام ایرانی از جمله 
علی اصغ���ر مریحجازی را به دلیل نقشی که در نقض گسرتده و شدید حقوق شهروندان 
ایرانی داشته ان���د، از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کرد. کلیه ی دارایی های این 

مقامات نیز در اروپا توقیف خواهد شد.
بر اساس بیانی���ه ی اتحادیه ی اروپا، مریحجازی متهم ش���ده است که به دستور مستقیم 
ره���رب ایران طرح های »سرکوب اعرتاضات« را از سال ۲۰۰۹، هدایت کرده است. پس از 

اتحادیه ی اروپا، آمریکا نیز مریحجازی را به فهرست تحریم هایش افزود. 
حجازی کم تر در مالءعام دیده می شد و کم تر عکسی از او در رسانه ها انتشار می یافت؛ 
اما در نمایشگاه کتاب سال ۱۳۸۹از او در کنار خامنه ای رونمایی شد و از آن پس چهره ای 

نسبتاً علنی یافت. 
حج���ازی یکی از نقش آفرینان تصویب برجام در مجل���س شورای اسالمی بود. پس از 
جلس���ه ی وی با علی الریجانی و علی شمخانی دب���ری شورای امنیت کشور، نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی به سرعت طرح اجرای برجام را به تصویب رساندند. حضور اصغر 
مریحج���ازی که در سال های گذشته کم تر اسمی از او برده شده بود در رابطه با پرونده ی 

هسته ای برای بسیاری تعجب برانگیز بود. 





اکرب خوش کوشک

اکرب خوش کوشک متولد ۱۳۳۶در شهرستان مرند و بزرگ شده ی محله  ی نازی آباد تهران 
است. پدرش حسن معروف به »حسن قارداش« سماورساز محله بود. اهل درس و مشق 
و به سختی تا کالس چهارم دبستان تحصیل کرد. خانواده ی آن ها در محله ی نازی آباد به 
فساد اخالقی مشهور بودند. پس از پریوزی انقالب اعضای خانواده در چرخشی ناگهانی 
انقالبی شدند. یکی از خواهرانش عضو سپاه پاسداران شد و دو برادرش که بسیجی و 

کمیته ای بودند در جبهه های جنگ کشته شدند. 
س���ردار رضا سیف اللهی یکی از مهره های اطالعاتی نظام و فرمانده اسبق نریوی انتظامی 
دخرتش را به عقد پسر خوش کوشک درآورد اما پس از مدتی با زور طالق دخرتش را گرفت.

 
چماقداری و عضویت در کمیته ی انقالب اسالمی 

خوش کوشک یکی از چماقداران و اراذل و اوباش نازی آباد بود که پیش از سی خرداد 
۶۰ در پوشش مأمور کمیته، »برادران مکتبی« و »امت حزب الله«، به هواداران گروه های 
سیاسی که مشغول فروش نشریه و یا پخش اعالمیه بودند حمله می کرد و ضمن ضرب و 

شتم شان، بساط کتاب فروشی آن ها را به هم می زد. 
وی ب���ه خاطر خوی جنایتکارانه ای که داشت پ���س از سی خرداد با توجه به حضورش 
در گروه ضربت کمیته ی منطق���ه  ی ۱۲و همراهی با »اسی تیغ زن« و ارتباط نزدیکش با 
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دادستانی اوین قدرتی به هم زد و به »یکه بزن« نازی آباد تبدیل شد. وی مدتی راننده ی 
داوود  کریمی۱ فرمانده سپاه تهران بود. 

در دی م���اه ۶۰ مأموریت دستگریی من از طرف دادستانی انقالب اوین، به عهده ی اکرب 
خوش کوشک نهاده شده بود که در آن زمان، از اعضای گروه ضربت کمیته ی منطقه ۱۲ 
نازی آباد و رابط بن این کمیته و دادستانی انقالب در اوین بود و مأموریت های محوله از 

سوی آنان را نیز اجرا می کرد. 
پس از گذراندن بازجویی و شکنجه ی مقدماتی با تعدادی  از بچه های ناز ی آباد که همگی 
توسط اکرب خوش کوشک دستگری شده بودند هم سلول شدم و تازه متوجه شدم که وی در 
محل به »اکرب خوش گوشت« معروف است. آن ها که با دیدن اعمال اکرب خوش کوشک 
نمی توانستند خشم شان را فروخورند تعریف می کردند که وی در دوران نوجوانی بارها در 

محل، مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته بود و به این صفت شهره بود. 
باشگاه »تاج« سابق، پشت کمیته قرار داشت و از پنجره ی سلول بخشی از ساختمان آن 
پیدا بود، هم سلویل هایم با نشان دادن ساختمان مزبور تأکید می کردند تشک کشتی باشگاه 
ت���اج شاهد است که چه ها با او نکرده اند. آه و افسوس هم سلویل هایم زمانی شدت پیدا 
می کرد که وی کسی را برای شکنجه می برد و یا تازه دستگری شده ای را با کتک به سلول 
می انداخت. یکی از  کسانی که وی دستگری کرده  بود، نوجوانی بود هوادار »راه کارگر« 
ک���ه مادرش با رختشویی در خانه های مردم با مشقت وی را که از دو پا فلج بود بزرگ 
کرده بود. او با کمک دو عصای زیربغل چوبی راه می رفت و بخاطر مشکالت جسمی که 

داشت به سختی می توانست صحبت کند. 

پیوسنت به وزارت اطالعات و شرکت در جوخه های تروریستی
پس از تشکیل وزارت اطالعات به این دستگاه آدم کُشی پیوست و به خاطر تسلطی که در 
تریان���دازی و آدم کشی داشت ابتدا مسئول گروه ضربت و سپس ارتقای مقام یافت و در 
دوران فالحیان مشاور عملیاتی وزیر اطالعات شد و در تیم های تروریستی رژیم در اروپا 

سازمان دهی شد. 
او در این دوران با اشاره به سابقه اش در کشتی فرنگی، اذعان می کرد که »فرنگی کار«۲ 

۱-وی که یکی از مقلدان آیت الله منتظری و منتقدان نظام بود، در دی ماه ۱۳۷۲دستگری و تا اردیبهشت 
۷۳ در زندان بود. او که یکی از مخالفان محسن رضایی بود،  در سال ۱۳۸۲در گذشت. زیر جنازه ی او را 
بازجوهایش گرفته بودند و سخرنان مراسمش محسن رضایی بود! برای درگذشت وی آیت الله منتظری، 

خامنه ای، رفسنجانی، خاتمی پیام تسلیت دادند. 
۲-کشت���ی فرنگ���ی یکی از رشته های ورزش کشت���ی است. در میان کشتی گ���ریان ایرانی، کسانی که 
کشتی فرنگی می گریند به فرنگی کار معروف هستند. خوش کوشک با اشاره به این موضوع به شغل 

خود که شرکت در تیم های ترور در خارج از کشور بود اشاره می کرد. 
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است! می گویند وی در ترور فریدون فرخزاد، احتماالً دکرت  کاظم رجوی و بمب گذاری در 
حرم امام رضا و...۱ شرکت داشته   است. 

اشته���ار او به دس���ت داشنت در تروریسم بن المللی تا آن جا بود ک���ه در دهه ی ۹۰ دولت 
کان���ادا یکی از دالیل���ی را که براساس آن به تقاضای پناهندگ���ی منصور آهنی۲ مأمور 
وزارت اطالعات در ونکوور کانادا جواب منفی داد داش���نت عکس مشرتک با تروریست 
معروف اکرب خوش کوشک در شهر رم بود. نکته جالب توجه آن که ماهیت اکرب خوش 
کوشک برای سرویس های امنیتی اروپایی و آمریکایی نیز مشخص بود، اما اقدامی برای 

دستگریی او به عمل نیاورده بودند. 
وی هم چنن در سرکوب اعرتاضات مردمی در قزوین نقش داشت. 

دستگریی در ارتباط با قتل های زنجریه ای 
بعد از دستگریی عوامل اصلی وزارت اطالعات که در قتل های زنجریه ای دست داشتند 
و اع���رتاف صریح آن ها مبن���ی بر اجرای دستور سازمانی ک���ه از سالیان گذشته صورت 
می گرفته، یک باره سناریو تغیری  کرد و عده ای از مدیران وزارت اطالعات و از جمله اکرب 
خوش کوش���ک دستگری شدند. طی یازده ماه اسارت، او را چنان شکنجه کرده بودند که 
شایع���ه ی مرگش نیز در روزنامه ها مطرح ش���د. وی در جریان بازجویی ها پس از تحمل 
تحقری و توهن های بسیار به شکل رقت باری اعرتاف کرد که همه ی خانواده اش جد اندر 

جد بهایی  بوده اند.۳
خوش کوشک در گفتگو با انصاف نیوز در مورد دستگریی اش می گوید: 

بعد ک���ه در قتل های زنجریه ای مشخص شد که چه اتفاقی افتاده است، آمدند همه 
را مشخ���ص کردند و بعد سعید امامی را هم بردند »بیمارستان فجر«. حالش هم 
خوب بود، همان جا ترتیب سعید امامی را دادند. چون سعید امامی نه در قتل های 
زنجریه ای بود و نه جای دیگری. بعد که سعید را کشتند ماها را گرفتند، بردند به جرم 
این که این ها قتل های زنجریه ای را انجام داده  اند؛ مثالً چه کسی؟ زن سعید امامی 
را برای قتل های زنجریه ای بردند؛ نه کارمند وزارت بود نه چیز دیگری، یک خانم 
خان���ه دار بود. ما اعضای شورای مدیران امنیت بودیم، ما را هم گرفتند و بردند در 

زندان.
۱-بمب گذاری در حرم امام رضا در مشهد، در عاشورای سال ۷۳)سی خرداد( اتفاق افتاد. تعداد زیادی 
از مردم کشته و زخمی شدند. ابتدا آن را به مجاهدین نسبت دادند اما بعدها در رسانه های وابسته به 

رژیم مطرح شد که اکرب خوش کوشک بمب را به داخل انتقال داده بود. 
۲-آهنی در ۱۴اکترب ۱۹۹۱وارد ونکوور در کانادا می شود و ظاهراً به خاطر هواداری از مجاهدین خواستار 
موقعیت پناهندگی می شود دادگاه فرجام فدرال کانادا در حکم خود مبنی بر اخراج آهنی می  گوید:  فرد 

بازداشت شده-آهنی-یک قاتل آموزش دیده توسط سرویس های مخفی ایران بوده است.
3-www.youtube.com/watch?v=bCMKCZ-DoNI
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اصاًل از ما سئوال نکردند که با قتل های زنجریه ای چه ارتباطی داشتیم. من می گفتم 
باب���ا، آقای »جواد آزاده«! من که می دانم که چه کسی تو را این جا گذاشته و من که 
می دان���م تو را چه کسی گذاشته که این پرون���ده را پیگریی کنی؟! مگر شما دنبال 
قتل های زنجریه ای نیستید؟! اصاًل من می گویم که آقا بسم الله  الرحمن الرحیم من 
اکرب خوش کوشک هستم، به این رسیدم که این ها ناصبی هستند و من کشتم شان. بعد 

شما من را اعدام کنید و تمام شود برود دیگر.
گفتند برو دنبال کاِرت؛ آن پرونده که تمام شده، چیزهای دیگر را بگو؛ چی بگو؟ 
از حس���ن خمینی بگو، احمد خمینی را چرا...؟ صیادشریازی را چرا کشتی؟ بمب 
امام رضا را شما گذاشتید، بمب دادستانی را شما گذاشتید، شما اسراییل رفتید، شما 
بهایی هستید. بردند، یازده ماه زدند و داغان کردند و آوردند. پس از آن با نظر رهربی 
معظم انقالب، سران سه قوه و ریاست مجمع تشخیص مصلحت از آن تربئه شدیم. 
تنها کسی که ما را پذیرفت که حرف های مان را گوش کند، مرحوم آیت الله هاشمی و 
آقای ناطق، رییس وقت بازرسی رهربی بود. سه ساعت رفتیم و تظلم خواهی کردیم. 
بع���د هم گفتند که به آن ها ده سال زندان دادند اما شنیدم که بعد تربئه شان کردند و 

دارند در جایی کار می کنند، همان ها که در آن فیلم آن کارها را کردند!
آن فیلم را هم برای آقای خاتمی برده بودند، فیلم های قتل های زنجریه ای و این ها 
را این ها فیلم برداری می کردند  که قاضی ما را نبیند که ما بگوییم نه. چه کردند؟ ما 
را آن طرف زدند و این طرف اقرار گرفتند که قاضی فیلم را نگاه کند. حکم هم دست 
آقای -...- بود، می خواست ما را اعدام کند. حکم ما را بدهد و تمام شود و برود. 

که آن جا من در کما به بیمارستان رفتم. زن سعید امامی داشت می مرد.۱

 بازنشستگی اجباری از وزارت اطالعات 
خوش کوشک پس از دلجویی، به خاطر رابطه ی نزدیکی که با علی یونسی وزیر اطالعات 
وقت داشت هم چون دیگر نریوهای اطالعاتی به ک���ار  سابق خود در وزارت اطالعات 

بازگشت.
چیزی از آزادی  اکرب خوش کوشک نگذشته بود که پدرش فوت کرد و در مراسم ختم اش 
بسیاری از صاحب منصبان نظام و از جمله مهدی کروبی که ریاست مجلس را به عهده 
داشت به همراه قدرت علیخانی نماینده ی سابق مجلس و یکی از نزدیکان رفسنجانی در 

مجمع تشخیص مصلحت شرکت کردند تا بلکه از او دلجویی شود. 
خوش کوشک در مورد دلیل و نحوه ی بازنشستگی اش می گوید:  

1-www.ensafnews.com/88938
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م���ن قصد نداشتم بازنشست���ه بشوم اما آق���ای احمدی نژاد م���ن را از طریق آقای 
محسن���ی اژه ای ]وزیر اطالعات وقت[ ب���ه زور بازنشسته کرد. ایشان از سال ۸۴ که 
رییس جمهور شد فشار آورد  که من بازنشسته شوم. آقای احمدی نژاد برای شهرداری 
ته���ران به خاطر پرونده ی سوآپ نف���ت در اردبیل رد صالحیت ش���ده بود. آقای 
ناطق نوری از آقای یونسی خواهش می کند که احمدی نژاد را تائید صالحیت کند 
که آقای یونسی ایشان را تائید می کند. قبل از این که احمدی نژاد رییس جمهور شود 
من با ایشان بر سر پرونده ی زمن های امید درگریی داشتم. ایشان که رییس جمهور 
شد دائم فشار می آورد که من نباشم تا این که به زور در اوایل نیمه دوم سال ۸۶ من 

را بازنشسته کردند.۱

ثروت اندوزی از خوان گسرتده ی نظام والیی
او روابط نزدیکی با چهره های امنیتی و اطالعاتی از فالحیان و ری شهری و یونسی گرفته 
تا دُری نجف آبادی و محسنی اژه ای و علی رازینی و... داشت. هم چنن وی مدت ها یکی 
از چهره های خرب ساز ختم های سیاسی در کشور بود و تاج  گل های اهدایی او در مراسم 

خودنمایی می کرد.۲
خوش کوشک که فاقد سواد درست و حسابی بود و آهی در بساط نداشت تا با ناله سودا 

کند در مهرماه ۱۳۶۰ ازدواج کرد. او در این باره می گوید: 
از نظر مایل هم به جز حقوق ماهیانه هیچ نبود. با همکاری مرحوم پدرم و همیشره ام 
که پاسدار بود مبلغی جمع شد، نهصد تومان حلقه خریدیم و یک جفت کفش، مانتو، 
چادر، یک ناهار هم خوردیم که با کرایه ماشن شد هزار و دویست و سی و پنج تومان. 
سه روز بعد، رفتم مسجدالرس���ول-ص-در نازی آباد، دوهزار تومان قرض الحسنه 
گرفتم، میوه و شریینی و ناهار مهمان در خانه ی عروس خانم و یک شام کوچک 
در خانه ی عروس خان���م. در مسجد رسول نازی آباد در روز مبارک عید غدیر خم 

عروسی گرفتیم.۳
او ک���ه علی القاعده کارمند دولت و حقوق بگری ساده بود از رانت  قدرت استفاده کرده و 
بدون سرمایه و یا شم  اقتصادی در نظام »عدل اسالمی« به ثروت میلیاردی رسید. او در 

هر پروژه ای که نیاز به استفاده از زور و قدرت بود سهیم می شد. 
در دهه ی هفتاد و در اوج فعالیت های اقتصادی وزارت اطالعات او و جواد خجسته باقرزاده 
برادر زن خامنه ای همراه با برادران افراشته بطور غریقانونی موبایل از دوبی وارد کرده و 

1-www.1agazade.blogfa.com/post-246.aspx
2-www.mashreghnews.ir/fa/news/97898
3-http://vazeh.com/n-8954019
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در بازار آزاد می فروختند. وقتی پای برادران افراشته برج سازان معروف تهران به زندان و 
دادگاه باز شد باز هم کسی کاری به کار او و برادر زن خامنه ای که از شرکای آن ها بودند 

نداشت. 
دلیل به زندان افتادن برادران افراشته بر می گشت به پاپوشی که سربازان گمنام امام زمان 
برای آن ها دوختند. در دوران رونق ساخت و ساز در تهران وزارت اطالعات که عالوه بر 
شرکت در قاچاق مواد مخدر به فعالیت  در عرصه های مختلف اقتصادی نیز روی آورده 
بود متوجه شد که نان اصلی در بساز و بفروشی است. به همن دلیل برای وارد شدن در 
این بازار سعی در حذف بزرگ ترین مقاطعه کاران و برج سازان تهران کرد. به همن دلیل 

قرعه ی فال به نام برادران افراشته افتاد. 
در جلس���ه ی پنجم دادگاه برادران افراشته، نقش اکرب خوش کوشک و وزارت اطالعات 
در انجام اعمال خالف از پرده بریون افتاد با این حال محسنی اژه ای که در نمایش مزبور 
نقش قاضی دادگاه را بازی می کرد از خوش کوشک که جرمش محرز بود به عنوان مطلع 

یاد کرد و اتهامی را به او نسبت نداد. 
در همن جلس���ه داوود افراشته نحوه ی کالهربداری اک���رب خوش کوشک با استفاده از 

پشتوانه ی امنیتی اش را شرح می دهد:
...در س���ال ۱۳۷۳اکرب خوش کوشک برای ساخنت ساختمانی به من مراجعه کرد و 
کمک خواست که در قب���ال این کار وی طی قراردادی که بن شرکت مخابرات و 
»شرکت فران« ]وابسته به وزارت اطالعات[ بسته شده بود و در آن عنوان شده بود 
سیصد دستگاه موبایل گرفته شود را یادآور شد و گفت که مایل است یک صد دستگاه 
آن را به من بفروشد  که بعد من بابت خرید یک صد میلیون تومان چک به وی دادم 
و قرار شد چند روز بعد هم موبایل ها را تحویل بدهد. بعد از مدتی در تماس با وی 
برای تحویل موبایل ها وی گفت شرکت کم کاری کرده و از من خواست تا در تماس 
با دوبی از آن جا  گوشی خریداری و بعد از تحویل به فرودگاه به نام »اکرب اکربی« 
]نام مستعار اکرب خوش کوشک[ به تهران آمده و پس از ورود گوشی ها در عرض سه 
تا چهار ماه وی فقط بیست و ُنه دستگاه تلفن به من تحویل داد و حتی تعدادی را 
نیز به شخصی بنام همایون طوسی فروخت، ویل بعدها به علت تاخری در تحویل، 
ما تقاضای پول مان را کردیم که ایشان نمی دادند و تهدید می کردند باالخره پس از 

مدت ها دوندگی توانستیم از وی به صورت چکی بلندمدت بگرییم.۱
موض���وع ساختمانی که افراشته در م���ورد آن توضیح می دهد برمی گ���ردد به زمینی که 
خوش کوش���ک به مدد حمایت دستگاه اطالعاتی و ب���ه زور در باالی خیابان پاسداران

۱-روزنامه ی اطالعات -سوم مهر۱۳۷۶ 
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 تصاحب کرد و با کاله برداری از این و آن به ساخت و ساز در آن مشغول شد و برای آن 
که کسی جرأت نکند به او چپ نگاه کند دو طبقه از ساختمان مزبور را به سعید امامی 
و مصطفی  کاظمی که از مسئوالن اصلی دستگاه امنیتی و سرکوب بودند اجاره داد و در 
طبقه ی دیگرش خودش زندگی می کرد. به این ترتیب سه نفر از مهره های اصلی قتل های 

زنجریه ای همسایه هم بودند و در یک مجتمع زندگی می کردند. 
اکرب خوش کوشک تلفن ها را تحت عنوان ک���االی امنیتی و از طریق وزارت اطالعات 
وارد می کرده که مأموران گمرگ۱هم جرأت بازرسی آن ها را نداشته اند اما محسنی اژه ای 
در جلس���ه ی رسیدگی به اتهامات حتی تمایلی نشان نمی دهد که از متهم اصلی که اکرب 

خوش کوشک بود برپسد چگونه تلفن همراهی را که ورودش ممنوع بود وارد می کرد.۲
در دادگاه مزبور که به خوبی نشانگر فساد و بی عدالتی حاکم بر دستگاه قضایی رژیم است، 
اکرب خوش کوشک حتا در ارتباط با یکی از صدها خالفی که مرتکب شده و راز آن از 

پرده بریون افتاده هم مورد مؤاخذه قرار نمی گرید. 
او هم چنن مؤسسه ی اعتباری توسعه را در شهریور ماه ۱۳۷۶پس از اخذ مجوز از بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی راه اندازی کرد. این مؤسسه ی اعتباری به عنوان نخستن مؤسسه ی 
اعتباری با هدف ارائه ی خدمات مایل اعتباری در عرصه ی نظام بانکی کشور، آغاز به کار 

نمود. وی دارای برجی مسکونی در خیابان پاسداران بود. 

شرکت در ستاد انتخاباتی مهندس موسوی 
و رابطه با اصالح طلبان

پس از کودتای بیست و دوی خرداد ۸۸، کودتاچیان، خوش کوشک را در زمره ی فعاالن 
ستاد انتخاباتی موسوی معرفی کردند و از تالش های او در حمایت از »جنبش سبز« خرب 

دادند. 
سایت پارسینه در گفتگو با وی پرسید، آیا این صحت دارد که شما در انتخابات ۸۸ حامی 

مهندس موسوی بودید؟ و او در پاسخ گفت: 
بله درست اس���ت، من افتخار می کنم که برای پرشور شدن انتخابات که نظر مقام 
عظم���ای والیت نظرشان بود، تا ساعت دوازده شب بیس���ت و دوی خرداد و ۲۳ 
خرداد فعال بودم، مقام رهربی که انتخابات را تائید کردند من هم قبول کردم و دیگر 
هیچ نوع فعالیت نکردم، اما بعضی از پس  مانده های قتل های زنجریه ای می خواستند 
با ادعاهای واهی با من برخود کنند، اما معاونت محرتم وقت حفاظت از من دفاع 
۱-در آن دوران تع���دادی از شکنجه گران، بازجویان، پاس���داران دادستانی هم چون اسالمی، محمد 
خاموش���ی و ... در گمرک مهرآباد مشغول کار بودند که می توانستند به خوش کوشک و باند همراه او 

کمک کنند. 
۲-خوش کوشک که رابطه ی نزدیکی با محسنی اژه ای دارد در مراسم ختم مادر وی شرکت کرد. 
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کرد در شواری عایل امینت ملی که بنده هیچ نقشی نداشتم اما روزنامه ... و سایت 
... و خیلی آشغال های دیگر برعلیه من می نوشتند  که من مسئول شورش های خیابانی 
س���ال ۸۸ هست���م. این را به این خاطر می گفتند چون م���ن در بیست اسفند ۸۷با 
دوستان مان میزبان جناب مهندس موسوی در حسینیه ی بازار دوم نازی آباد بودیم 

و مهندس موسوی همان جا برای کاندید ریاست جمهوری نهم اعالم نامزدی کرد. ۱
وی خود را یکی از هواداران خاتمی معرفی کرده و می گوید:

م���ن جزء کسانی بودم که برای آقای خاتمی سروکل���ه شکاندم. اطالعاتی بودم و 
حق نداشتم بروم کار تبلیغاتی بکنم و  کار تبلیغاتی هم نکردم. اما کاری که از من بر 
می آمد، همان در حد یک دمپایی جفت کردن را انجام می دادم، چون اعتقاد داشتم 

که آقای خاتمی بیاید و رییس جمهور شود.۲
من���زل اکرب خوش کوش���ک در جماران از سوی شبدوست ماالم���ریی کجوری یکی از 
نریوه���ای امنیتی سابق و میلیاردرهای رژیم خریداری شده و وی در آن جا ساکن است. 
سایت جماران متعلق به حسن خمین���ی و »بیت امام« گفته می شود با پشتیبانی مایل و 
لجستیکی شبدوست ماالمریی کجوری اداره می شود و خوش کوشک ارادت ویژه ای به 

حسن خمینی دارد. 

حضور در مجالس اصطال ح طلب ها و تهدید به قتل 
روابط اصالح طلب های نظام با وی به همن جا ختم نمی شود. مهدی خزعلی در اردیبهشت 
۱۳۹۳خرب داد که در مجلس عزایی که در بیت آیت الله سیدمحمد موسوی بجنوردی پدر 
زن حسن خمینی برقرار بود، بسیاری از رجال اصالحات و اعتدال و خاندان امام حضور 
داشتند، از سیدخندان خاتمی و خوئینی ها و انصاری و... گرفته تا سیدحسن و سیدعلی و 

سیدیاسر خمینی و مسیح بروجردی و مهدی هاشمی و...
وی در ادامه می گوید: 

مجلس تمام گشت، خواستم بروم، مهدی هاشمی روی صندیل دم در نشسته بود، 
داشتم ب���ا او خداحافظی می کردم که یکی از متهمن قتل ه���ای زنجریه ای ]اکرب 
خوش کوشک[ مرا دید! -می گویم متهمن که فردا یقه مرا نچسبد و بگوید مگر تو 
آن جا بودی که من آدم می کشتم! و از من طلب چهار شاهد عادل نماید که به عینه 
دیده باشند  که چه کسی چشم های فرخزاد را درآورد و یا فاطمه قائم مقامی را نزدیک 
وزارت کشت! و این بار برای اولن بار با شاکی خصوصی راهی بی دادگاهی شوم 
ک���ه او را رها کرده تا راست راست بگردد و مرا تهدید کند!-انگار خواستگار ننه 
1-www.parsine.com/fa/news/168577
2-www.ensafnews.com/88938
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یا مزاحم عیال���ش را رؤیت فرموده باشد، سخت برآشفت و مهدی هاشمی را هم 
در تعرضاتش شاهد گرفت و برای چهارمن بار–اما این بار با صراحت بیش تر–مرا 

تهدید به قتل کرد!
او گفت: اگر اجازه دهند ظرف چند دقیقه تو را خواهم کشت!... اسم و آوازه اش را 
شنیده بودم، خوانده بودم که سعید امامی و کاظمی در خانه ی سه طبقه ای که نزدیک 
وزارت ساخته بود زندگی می کردند، فیل���م اعرتافات او را در یوتیوپ دیده بودم، 
جسته گریخته حرف های زیادی راجع به او می شنیدم، از وجه تسمیه اش تا جنایات 
منتس���ب به او در فضای مجازی و حقیقی، حتی از اعرتاف او به قتل یادگار امام، 
دوست داشتم یکبار او را به سرای قلم دعوت کنم، که اصحاب اندیشه و قلم با متهم 

قتل های نویسندگان از نزدیک آشنا شوند.
شب���ی در عروسی دخرت یکی از هم بندهای اوین، با پ���ای خودش آمد سر میز ما، 
قدی کوتاه، هیکلی چاق و درشت، صورتی گوشت آلو، ورم کرده، بی عاطفه و خشن 
داشت. خودش را معرفی کرد و بدون مقدمه گفت: من به اندازه موهای سرت آدم 
کشتم و افتخار می کنم!آن شب با فرزند آیت الله منتظری-ره-سر یک میز بودم، 
گفتم: خوب اگر چننی نگوید، وجدان درد می گرید، دارد وجدانش را می خواباند! 
این الالیی برای خواب وجدان است. آن شب هرگز فکر نمی کردم که آمده است تا 
مرا تهدید به قتل کند! این که من به اندازه موهای سرت آدم کشته ام و افتخار می کنم، 
یک توجیه برای وجدان نبود، بلکه یک تهدید برای من بود و صد البته کمی هم از 
خط قرمز و والیت گفت...!-فرزند آیت الله منتظری-ره- می گفت: این عروسی 

چه خرب است، همه یا زندانی اند یا زندان بان...!
... کمی بعد او را در روضه منزل آقای یونسی دیدم و این بار دیگر او را می شناختم، 
یادآوری سرای قلم و تائید مجدد حضور... برای هفته بعد دعوتش کردم، گفت: سرا 
نه، می آیم دفرتت، چند نفر هم بیش تر نباشند...!باز هم پذیرفتم، چند نفر از دوستان 
اهل قلم و روزنامه نگار را خرب کردم بیایند و سئواالت خود را از یک قاتل زنجریه ای 
-متهم- برپسند. او نیم ساعت قبل از جلسه در خیابان بود و ساختمان دفرت را تحت 
نظر داشت که چه کسی می رود و چه کسی می آید، این هم شیوه این ها است، همسرم 
می گفت: چرا با او قرار گذاش���تی، مگر نمی دانی قاتلنی زنجریه ای بارها و بارها با 
قربانیان خود نشست و برخاست می کنند و نزدیک می شوند...، دیدم که خانواده 
از این ارتباط دل نگرانند! اما یک محقق باید خطر کند، می خواستم روحیه ی این 

فرد را بشناسم.
دوربن اتاق را به سمت سق���ف برگرداندیم که خیالش آسوده باشد. چهارساعت 
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جلسه ی چالشی بود و او باز هم کم آورد، همه ی قتل ها را توجیه می کرد، یکی سنش 
باال بود و پری و کشنت نداشت! یکی زیبا و خوشگل نبود که معشوقه ی کسی باشد! 
و حرف هایی که شرم از بیان آن دارم و آن چه مشرتک بود، همه ی مقتولن و همه ی 
اپوزیسیون خارج از  کشور، همکاران و عوامل وزارت بودند! کم مانده بود بگوید که 
امام هم که انقالب کرد عامل ما بود و محمد رضا پهلوی را هم ما گفتیم برود و بمرید...!

در این چهار ساعت هر چه از او پرسیدیم، به کم ترین بهانه ای در پاسخ از دو حرف 
»ک���اف و سن« استفاده می ک���رد، به گونه ای که همه ی حاض���ران از بی ادبی او 

آزرده خاطر بودند و در آخر متأسف که وقت خود را صرف این مهمالت نمودند.
یکی از حاضران پرسید: تحصیالت شما چیست؟ با کمال وقاحت گفت: من دکرتای 
علوم سیاسی دارم! اما نه مثل این دکرتای تخمی که همه می گریند، من بیست سال 
برای دکرتای خود زحمت کشیدم! خربنگار پرسید: دکرتای خود را از کدام دانشگاه 
و کدام کشور گرفتید؟ او پاسخ داد: من هر ترم را در یک کشور گذراندم و بیست سال 
به درازا کشید! او رفت و دوستی می گفت: البد فریدون فرخزاد را دو واحد و بختیار 

را چهار واحد حساب کرده اند!
جلسه با تلخی تمام شد و او خالف قرارمان گفت: اگر ضبط کرده اید، پاک کنید، 
وگرنه می روید پیش سعید امامی! شما باشید چه می کنید، کسی شما را تهدید به قتل 
کند، تنها مدرک جرم که همان صدای ضبط شده ی او در حضور پنج شاهد است 
را از ب���ن می برید؟ من هم ناگزیر برای حفظ جانم، فایل صوتی را در چند سرور 

خارجی در کشورهای اروپایی نگهداری کردم که خطری مرا تهدید نکند.
چندی بعد داشتم با دوستان به سمت محل کارم می رفتم که یک لندکروزر مدل باال 
آینه به آینه ما را وادار به باز  کردن شیشه کرد و خودش بود! با لحنی تهدیدآمیز هر 

چه خواست گفت...!
یک بار دیگر در سالگرد یادگار ام���ام، او را در کنار لندکروزرش داخل حرم دیدم، 
با توجه به اعرتاف او به قتل یادگار امام، در ذهنم خطور کرد که قاتلن -متهمن- 
همیشه به محل وقوع جرم باز می گردند! و استغفار  کردم و راهم را از او دور کردم که 
با او روبرو نشوم! اما این سئوال آزارم می داد  که او در پاویون حرم امام و فرزندش چه 
می کند؟! دیگر او را ندیدم تا دیشب که صراحتاً اعالم کرد: اگر اجازه دهند ظرف 

چند دقیقه تو را خواهم کشت!
به آقایان اصالح طلب می گویم، شایسته ی شما نیست که با چنن موجودی آمد و شد 
داشته باشید، مگر این که از گذشته خویش بیم داشته و برتسید این مهره ی سوخته و 
بی آبرو آن را برمال کند! نرتسید، باج ندهید و با قاتلن زنجریه ای-متهم-هم سفره 
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نشوید! مردم می بینند و می گویند  که این ها دست شان در یک کاسه است و ما سر 
کاریم! یعنی راست می گویند؟ یعنی شما هم با این موجودات سر و سری داشته اید؟ 
یعنی با این حذف های فیزیکی-اسم کالنرتی ترور و قتل های زنجریه ای-موافق 
بوده ای���د؟ نشست و برخاست و حشر و نشر با تروریست ها به چه معناست؟ آن هم 

کسی که پشیمان نیست و افتخار می کند!۱

حمایت از اعدام ریحانه جباری 
خوش کوش���ک یکی از دوستان نزدیک مرتضی عبد العلی سربن���دی یکی از نریوهای 
زبده ی اطالعات و امنیت سپاه پاس���داران و مسئول آموزش گارد پرواز سپاه پاسداران، و 
وزارت اطالعات ب���ود. وی پس از ترک وزارت اطالعات در س���ال ۱۳۷۲با استفاده از 
رانت های حکومتی پزشک شد و به قول وکیل مدافع اش متخصص بیهوشی و فعال در 
حوزه ی تجارت لوازم پزش���کی بود و به قول خانواده اش پزشک عمومی. وی در حایل 
که قصد داشت به دخرتی نوزده ساله به نام ریحانه  جباری تجاوز کند، توسط او به قتل 
رسید. تالش دستگاه امنیتی برای اعدام ریحانه جباری واکنش های زیادی در داخل و 

خارج از کشور برانگیخت.۲
خوش کوشک بع���د از اعدام ریحانه ی جباری ادعا کرد ک���ه سربندی یکی از دوستان 
نزدی���ک و همکاران وی در وزارت اطالعات ب���وده است. وی ضمن حمایت از اعدام 
ریحانه  جباری، ادع���ا کرد که می خواستند وزارت اطالعات را بدنام کنند و وعده داد که 

ماجرای قتل او را توضیح خواهد داد اما هیچ گاه لب به سخن نگشود.۳

اکرب خوش کوشک آینه ی تمام قد نظام اسالمی است. او در سایه ی قتل و شکنجه و کشتار 
از هیچ به همه جا رسید. 

۱-مقاله ی در عزا و عروسی مرا تهدید می کنند! ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۳
2-www.irajmesdaghi.com/maghaleh-565.html
3-www.ensafnews.com/14673





علی ربیعی 

علی ربیعی، در سال ۱۳۳۴در محله ی جوادیه ی تهران و در یک خانواده ی کارگری متولد 
شد. پدر و مادرش اهل منطقه ی بوئن  زهرا و روستای رودک هستند. وی در سال های پیش 
از پریوزی انقالب به عنوان تکنیسن کارخانه ی جرنال موتورز، ارج و قرقره پرستو فعالیت 
می کرد و در سال های ۵۶و ۵۷از فعالن اعتصابات کارگری شهرک اکباتان و  کارخانه ی 

محل کار خود به شمار می رفت. 
ربیع���ی در سال ۱۳۵۹با نرگس حسن زاده تربی���زی از کارمندان وزارت کار که همکار وی 
در ح���زب جمهوری اسالمی بود ازدواج کرد که ماحصل این ازدواج چهار فرزند بود که 
فرزند آخرش بنام محمدجواد در سن پانزده سالگی در رمضان ۱۳۸۶در تصادف با یک 
اتوموبیل در سعادت آباد به کما رفت و پس از سه هفته، و همسرش به علت بیماری سرطان 

در خرداد ۱۳۸۵درگذشتند. 

عضویت در حزب جمهوری اسالمی، 
خانه ی کارگر و سرکوب نریوهای مرتقی

عل���ی ربیعی و علریض���ا محجوب سران اعتصاب شه���رک اکباتان و ج���رنال موتورز 
پ���س از پیوسنت به ح���زب جمهورى اسالمی، از سوى بهشتی ریی���س و گرداننده ی این 
حزب، مأموریت راه اندازی و  گسرتش فعالیت شاخه ی کارگرى حزب جمهوری اسالمی 
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را به عهده گرفتند. 
در  بهار ۵۸ ربیعی و محجوب با هدایت صدها نریوی حزب اللهی و شبه نظامی با حمله 
به »خانه ی کارگر« که در تسلط نریوهای چپ و مبارز بود، آن را به اشغال خود در آوردند. 
این یورش مقدمه ای شد برای یورش و اشغال دفاتر سازمان های مرتقی و پیشرو در مرداد 

۵۸ و دانشگاه ها در اردیبهشت ۵۹.  
بدین شکل این نهاد در سال ۵۸ برای هماهنگی فعالیت های ضد کارگری نریوهای رژیم 
و به منظور سرکوب کارگران پیشرو و مرتقی در کارخانجات سراسر کشور تشکیل شد. از 
ابت���دای تشکیل تا دور دوم ریاست جمه���وری خاتمی، این نهاد، نقش اصلی و اساسی 
در انتخ���اب وزیر  کار و امور اجتماعی را به عهده داشت و به عنوان یک حزب سیاسی 
دارای سهمیه  در »مجلس شورای اسالمی« -علی محمد عرب، حسن کمایل، علریضا 
محجوب، سهیال جلودارزاده، ابوالقاسم سرحدی زاده، عبدالرحمان تاج الدینی و...- و 

اولن شورای شهر تهران -مرتضی لطفی- بوده است. 
در دوران احمدی نژاد نقش این نهاد رو به افول گذاشت اما دوباره در دوران روحانی به 
واسطه ی حضور ربیعی در وزارت کار جان گرفت. نقش این تشکل در پیشربد سیاست های 
رژیم در کارخانجات و محیط های کارگری طی دهه ی سیاه ۶۰ همانند نقش »دفرت تحکیم 

وحدت« در دانشگاه ها بود.
به خاطر پیچیدگی و حساس بودن مسائل کارگری و نقش اساسی کارگران در پیشربد امر 
تولی���د از یک طرف و کمرشکن کردن دولت از طرف دیگر -نمونه ی اعتصاب کارگران 
صنعت نفت در دوران انقالب ۵۷- ، »خانه ی کارگر« دارای وظایف پیچیده و در عن 
حال حساسی است. به همن دلیل از ابتدای تشکیل این نهاد، در یک تقسیم کار داخلی 
علریض���ا محجوب نقش دبریکلی و چهره  ی علنی آن و عل���ی ربیعی یکی از مهره های 

اطالعاتی مهم رژیم، نقش پشت صحنه و هدایت گر آن را به عهده گرفتند.
خانه ی کارگر دست پخت علی ربیعی و هم فکران، به همه چیز شبیه است اال یک تشکل 
کارگری، هر گون���ه متاعی در این تشکل سیاسی-کارگری پیدا می ش���ود، از روزنامه و 

خربگزاری گرفته تا »دانشگاه اسالمی کار«.
خربگزاری ایلنا یکی از ارگان های وابسته به این نهاد است که در سال های اولیه ی  دهه ی  
هشتاد مدیرعامل آن حیدری و یکی از گردانندگان آن صالح فرزند جوان علی ربیعی بود. 
روزنامه ی کار و کارگر به عنوان ارگان رسمی این نهاد در دهه ی ۶۰ فعالیت خود را تحت 
عنوان هفته نامه آغاز کرد و در سال ۶۹ به عنوان روزنامه به فعالیت پرداخت. صاحب امتیاز 
این روزنامه علی ربیعی بود. مسئولیت آن در ابتدا به عهده سیدتقی علی حسینی گذارده 
شد. از سال ۱۳۷۵تا سال ۱۳۷۹در حایل که در دولت خاتمی و دبریخانه ی شورای عایل 
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امنیت ملی مسئولیت داشت سکان دار هدایت روزنامه بود. 
مرتضی لطفی عضو سابق شورای شهر تهران سومن مدیر مسئول این روزنامه بود و پس 
از وی اسرافی���ل عبادتی عهده دار این مسئولیت شد. در آبان ۱۳۸۰ربیعی به عنوان مدیر 
مسئول روزنامه ی کار و کارگر در دادگاه مطبوعات توسط قاضی مرتضوی محاکمه شد.۱ 
 هرچن���د دادگاه برایش قرار موقوفی تعقیب صادر کرد اما او دیگر به روزنامه بازنگشت.

راه اندازی دانشگاه و تولید مدرک برای وابستگان رژیم و گردانندگان شوراهای اسالمی 
ک���ار و ... از یک ط���رف و ایجاد یک مرکز عمده ی درآمد از طرف دیگر، یکی دیگر از 
فعالیت های این نهاد سیاسی تحت نظر ربیعی بوده است. به عنوان مثال »مرکز آموزش 
علم���ی کاربردی خانه ی کارگر« که شاخ���ه ای از »دانشگاه اسالمی کار« وابسته به این 
به اصطالح تشکل کارگ���ری است، در ده ها شهر بزرگ و کوچک کش���ور با راه اندازی 
مراکزی با دریافت مبالغ هنگفت در ماه، مدارکی را در زمینه های مختلف از زبان انگلسی، 
خربنگاری، حسابداری، گرافیک، روابط عمومی، علوم سیاسی و جامعه شناسی، ارتباطات 
و مدیریت گرفته تا ماشن افزار ، تعمریات مکانیک شیفتی و نرم افزار و سخت افزار ارائه 
می دهد. حسن صادقی رییس شورای اسالم���ی کار و یکی از  گردانندگان خانه ی کارگر 
در ط���ی دو دهه ی گذشته یکی از  کسانی است که دارای مدرک لیسانس علوم سیاسی 

»دانشگاه اسالمی کار« است. 
در اختیار  گرفنت اتحادیه ی  امکان۲ بزرگ ترین تعاونی مصرف کشور در سال ۱۳۶۸، ورود 
خانه  ی کارگر به عرصه ی ُپر سوِد ساخت و ساز  به ویژه در دوران پس از جنگ و »سازندگی« 
را امکان پذیر ساخت. با در اختیار گرفنت این اتحادیه، خانه ی کارگر از یک پشتوانه ی مایل 
عظیم میلیاردی برخوردار شد. از سوی دیگر به مدد آن، توزیع اجناسی که بر اساس ُبن های 
کارگری به کارگران تعلق می گرید، در اختیار گردانندگ���ان »خانه ی کارگر« قرار گرفت. 
ربیع���ی در سال ۱۳۵۸از طریق بهشت���ی در کمیته ی پیگریی ش��ورای انقالب در بخ��ش 
ص��نع���ت فعال شد و سیاست ه���ای این حزب را در محیط های کارگ���ری به مورد اجرا 
گذاش���ت. وی از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰ عض���و شورای عایل کار بود و در کمیسیون تدوین 

قانون کار در دهه ی ۶۰ عضویت داشت. 

عضویت در سپاه پاسداران و وزارت اطالعات
ربیعی عالوه بر فعالیت های صنفی کارگری، همراه با عده ای از دوستان هم محله ای خود 
از سال ۱۳۵۹به سپاه پاس���داران پیوست و در جبهه های غرب و مناطق عملیاتی حضور

1-www.isna.ir/news/8008-06422
۲-اتحادیه ی امکان متویل ساخت مسکن کارگران است.
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 یافت. وی در سپاه پاسداران، عضو شوراهای فرماندهی پایگاه تهران، منطقه ی ۳ کشوری 
و قرارگاه حمزه سیدالشهداء بوده و مسئولیت اطالعات سپاه در استان های شمایل ایران را 
به عهده داشته است. ربیعی هم چنن مدت ها مدیرکل اطالعات استان آذربایجان شرقی 

بوده است. وی در قرارگاه حمزه جانشن محمدرضا نقدی بود. 
اسفندی���ار رحیم مشایی بانام مستعار »مرتضی« یک���ی از نریوهای تحت امر ربیعی در 

وزارت اطالعات بود. 
وی سپ���س ب���ه وزارت اطالعات پیوست و ب���ا نام مستعار »عباد« جنای���ات زیادی را 
مرتکب شد. یکی از مسئولیت های وی در وزارت اطالعات معاونت پارلمانی و حقوقی 

وزارت اطالعات از ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۲در دوران ری شهری و فالحیان بود. 
عبدالل���ه شهبازی یک���ی از اعضای سابق حزب ت���وده که پس از دستگ���ریی در سال 
۱۳۶۲ ب���ه یکی از پژوهشگران وزارت اطالع���ات و مدرسان حفاظت اطالعات سپاه و 
وزارت اطالعات۱ ارتقاء یافت، رابطه ی نزدیکی با علی ربیعی داشت. دوستی آن دو پس 
از برمال ش���دن پروژه ی قتل های زنجریه ای در سال ۱۳۷۷ که عاقبت به قتل سعید امامی 
یکی از دست اندرکاران آن منجر شد، هم خورد و در حضور مرتضی رضایی از فرماندهان 

ارشد سپاه پاسداران و حفاظت اطالعات سپاه به مشاجره با یکدیگر پرداختند.۲
شهبازی بنیانگ���ذار و همه کاره ی مؤسسه مطالعات و پژوهش ه���ای سیاسی وابسته به 

وزارت اطالعات و علی ربیعی از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳رییس آن بود. 
شهبازی پ���س از شکر آب شدن روابط اش با ربیعی که تاکنون ادامه داشته، به ذکر یک 
خاطره در مورد »عباد« مسئول اداره ی اطالعات آذربایجان پرداخت و توضیح داد  وی در 
کمال خونسردی به وی گفت: در آذربایجان تعدادی از اعضای یک گروهک را دستگری 
کردیم.  باید آن ها را برای حضور در دادگاه از راه آستارا به گیالن می فرستادیم. نگهبان و 
محافظ به اندازه  ی کافی نداشتیم. همه را در تابوت خوابانیدیم و در تابوت ها را میخ زدیم 
و با کامیون اعزام شان کردیم. زمانی که در مقصد در تابوت ها را باز کردند همه به علت 

خفگی مرده بودند!
سال ها از این موضوع گذشت و بارها در مقاالت و نوشته های فعاالن سیاسی و حقوق 
بشری به آن اشاره شد اما به دنبال به وزارت رسیدن علی ربیعی در دولت روحانی، عبدالله 

شهبازی اطالعیه ی زیر را در تکذیب گفته های پیشن خود انتشار داد. 
 تکذیب یک انتساب در باره  ی دکرت علی ربیعی 

اطالعیه ی مهم
این روزه���ا جمله  ای به نقل از من درباره ی آقای دکرت علی ربیعی، یکی از اعضای 
1-www.shahbazi.org/Oligarchy/Hoseinian_Emami.htm
2-www.shahbazi.org/Oligarchy/Oligarchy_Me.htm
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معرف���ی شده  ی کابینه ی آقای دکرت حسن روحانی، نقل و تکرار می شود. من چنن 
سخنی نگفته ام. مطلب���ی درباره ی فرد دیگر نوشته بودم بدون ذکر نام، که ابتدا در 
بخش فارسی صدای آمریکا، در برنامه  ای که برای تخریب  آقای خاتمی تهیه شده 
 بود، آن را بر اساس قرینه به آقای علی ربیعی منتسب کردند و اینک همان ادعا را 

تکرار می کنند.۱
با توجه به اطالعیه ی عبدالله شهبازی باید پرسید مگر ما چند تا عباد در وزارت اطالعات 
داشتی���م و مگر چند عباد مسئول اطالعات آذربایجان شرقی بوده اند؟ در زندگی نامه ی 
علی ربیعی آمده  است که او مسئول اطالعات آذربایجان شرقی بوده  است. شهبازی در 
نوشته های خود در مورد دیدارش با علی ربیعی، مرتب از او به نام عباد یاد کرده  است.  
مگر این که شهبازی چند نف���ر را با نام عباد بشناسد که اتفاقاً آن ها هم، هم زمان، رییس 
اطالع���ات آذربایجان شرقی بوده باشند. نکته ی قابل توجه آن که شهبازی هنگامی این 
مسئل���ه را برمال کرد که با علی ربیعی بر سر پرونده ی سعید امامی و قتل های زنجریه ای 
درافتاده بود و تأکید می کرد دیگر هیچ ارتباطی با او ندارد. موضوع مدت ها پیش از آن 
که توسط بخش فارسی صدای آمریکا مطرح شود بارها از سوی من در گفتگوهای رادیو 
و تلویزیونی و مقاالتم مطرح شده بود. شهبازی تنها به منظور ایجاد فضای توطئه و به میان 

کشیدن پای »شیطان بزرگ«، به بخش فارسی صدای آمریکا اشاره کرده است.

دولت خاتمی، شورای عایل امنیت ملی 
و کمیته پیگریی قتل های زنجریه ای

علی ربیعی که مدت ها پست معاونت و مدیرکلی وزارت اطالعات را به عهده داشت در 
دولت خاتمی جدای از ریاست دبریخانه ی »شورای عایل امنیت ملی«، پست معاونت 
و مش���اورت اجتماعی محمد خاتمی را نیز به عهده گرفت. این انتخاب نشان دهنده ی 
زاویه ی دید و برخورد خاتمی با مشکالت اجتماعی نیز بود، او به مسائل اجتماعی نیز از 

زاویه ی امنیتی می نگریست 
وی در پاییز ۱۳۷۷از سوی خاتمی به همراه ناصر سرمدی۲ و علی یونسی عضو  کمیته ی 
پیگ���ریی قتل های زنجریه ای شد و چنان چه در اعرتافات متهمن قتل های زنجریه ای هم 
آمده، مصطفی کاظمی -موسوی شریازی- یکی از متهمان اصلی قتل های زنجریه ای که 

1-www.shahbazi.org/blog/Archive/9207.htm
۲-عبدالله شهبازی در مورد سرمدی می گوید:  فردی که نامش را سانسور کرده ام همان کسی است که از 
رهربان حزب توده اعرتافات اجباری دال بر سازمان دهی کودتا گرفت و به اطالع امام رسانید. بعدها، 
ای���ن فرد تحت عنوان اعرتاض به »اخذ اعرتافات اجباری« از متهمان پرونده »قتل های زنجریه ای« 
یکی از مؤثرترین افراد در بسنت پرونده فوق بود. فیلم بازجویی از فهمیه دری، همسر سعید امامی، نیز 

توسط همنی افراد منتشر شد. 
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پیش تر از سوی تیم خاتمی -حجاریان، ربیعی، خسرو تهرانی- برای پست معاونت امنیت 
وزارت اطالعات دولت »اصالحات« پیشنهاد شده بود برای اعرتاف در زمینه ی دست 
داشنت وزارت اطالعات و تیم همراه او در قتل ها و به منظور چاره جویی شبانه به منزل علی 
ربیعی می رود. چرا که او دوست و همراه پیشن اوست که در موقعیتی جدید در مصدر کار 

است و می تواند در زمینه ی رفع و رجوع مسائل احتمااًل  کمک کند. 
کمیته ی پیگریی به منظور جمع و جور کردن پرونده ی قتل های زنجریه ای که بیش از هشتاد 

مورد را شامل می شد، تصمیم  گرفت پرونده  را محدود به چهار قتل پاییز ۱۳۷۷ کند. 
گروه اول بازجویی از متهمان قتل های زنجریه ای زیر نظر سازمان قضایی نریوهای مسلح 
و به انتخ���اب علی ربیعی آغاز به کار کرد و در جهت تحقق منویات خامنه ای با اعمال 
شکنجه های وحشیانه پرونده را از مسری اصلی خارج ساخته و متهمان را مجبور به اعرتاف 
به انواع و اقسام »انحرافات جنسی« و انجام قتل ها به توصیه ی موساد و اسرائیل کردند.

ب���ه توصیه ی ربیعی در م���رداد ۱۳۷۸ گروه اول بازجویی منح���ل و با تشکیل گروه دوم 
-موسوم به گروه بازخوانی- موافقت گردید. مأموریت این گروه جمع و جور کردن پرونده 
و منحصر کردن آمریت قتل ها به سعید امامی و مصطفی کاظمی بود تا پای روحانیون و 
مسئوالن ارشد قضایی و امنیتی و وابستگان بیت رهربی به میان نیاید و منافع نظام اسالمی 

تأمن شود. 
ربیعی هم چنن مسئول اجرایی شورای عایل امنیت ملی از سال ۷۴ تا ۸۴، مسئول کمیته ی 
سیاست گذاری تبلیغات شورای امنیت  ملی از سال ۱۳۷۲تا ۱۳۸۴، مسئول کمیته ی امنیت 
داخلی شورای عایل امنیت ملی، دبری ستاد مبارزه با فساد و ارتقاء سالمت نظام اداری در 

دولت خاتمی از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۴بوده است. 
در تابست���ان ۱۳۸۴الریجانی ریاست شورای عایل امنیت ملی را به عهده گرفت و پست 

مسئول اجرایی دبریخانه را حذف کرد و مراسم تودیعی برای ربیعی برگزار کرد. 
ربیعی مشاور مرکز تحقیقات اسرتاتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام از سال ۱۳۷۴ 
تاکنون و عضو شورای سیاست گ���ذاری مرکز بررسی های راهربدی ریاست جمهوری با 

حکم خاتمی تا مرداد ۱۳۸۴ بوده است. 

نزدیکی به مریحسنی موسوی و عضویت در کابینه ی روحانی
ربیعی در انتخابات ۱۳۸۸یکی از نزدیکان موسوی محسوب می شد و در اولن کنفرانس 
مطبوعاتی که موسوی در آن نظام اسالمی را متهم به تقلب در انتخابات کرد، ربیعی یکی 
از اف���رادی بود که با او وارد سالن نشست خربی شد. با این حال وی بدون هیچ مشکل 
خاصی دو بار از مجلس شورای اسالمی در دولت روحانی رأی اعتماد گرفت چرا که نظام 
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اسالمی به نقش و کارایی او در مهار جنبش های احتمایل کارگری واقف بود، در حایل 
که وزرای آموزش عایل و آموزش و پرورش و ورزش و جوانان با اتهام نزدیکی به جریان 
»فتنه« قادر به کســب رأی اعتماد مجلس نشــدند. وزارت کار هم چون وزارت نفت و 
وزارت خارجه منافع کل نظام را تأمنی می کنند به همنی خاطر خامنه ای مخالفتی با وزارت 
آن ها نداشت. زنگنه نماینده ی ویژه ی موسوی بود و به راحتی می شد او را با انگ »فتنه« 

از صحنه بریون کرد. در دولت خاتمی هم ربیعی قرار بود وزیر کار بشود اما میسر نشد. 
علریضــا محجوب، نماینده ی مردم تهران و رییس فراکســیون کارگــری و یار غار وی از 
اولــنی روزهــای پریوزی انقالب در حمایت از وی به عنوان وزیر پیشــنهادی تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی گفت: آقای ربیعی با درخواســت تشــکل های کارگری و نمایندگان این 
صنف مسئولیت را پذیرفته است، بنابراین از نمایندگان می خواهم در دادن رأی اعتماد 
خودخواسته های کارگران را رعایت کنند. علریضا محجوب پس از سخنان خود به جمع 
نمایندگان آمد و طوماری را که از سوی تشکل های کارگری و نمایندگان صنوف کارگری 
برای حمایت از وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شده بود به نمایندگان 

نشان داد.1
وی که روابط نزدیکی با روحانی از هنگام ریاست وی بر شورای عایل امنیت ملی داشت، 

در تشکیل و ترکیب کابینه ی دولت وی نیز نقش قابل توجهی داشت.
ســید رضا صالحی امریی که در دولت روحانی به عایل ترین پســت ها دســت یافت با نام 
مستعار »سیدرضا فالح« دستیار ویژه ی علی ربیعی در اداره ی اطالعات آذربایجان غربی 
بود و در بسیاری از جنایات نظام اسالمی در آذربایجان و کردستان در دهه ی ۶۰ خورشیدی 
نقش مستقیم داشت. صالحی امریی در دولت خاتمی مدیرکل اداره ی اطالعات خوزستان 

بود. الیاس نادران نماینده ی مجلس در مورد سوابق او می  گوید: 
در زمان مدیریت ایشــان در خوزســتان دو اتفاق در آن جا افتاده است. اول به دلیل 
انفجار در لوله های گاز، مدیر وقت وزارتخانه از ایشان می خواهد که متهمنی را پیدا 
کند، این امر ممکن نمی شــود مگر این که عده ای از رزمندگان دفاع مقدس که از 
خادمان ملت بودند ویل با گرایش چپ، به اتهام انفجار لوله ها زندانی می شــوند. 
آن ها آن قدر مورد ضرب و شــتم قرار می گریند  که یکی از آن ها اقدام به خودکشــی 

می کند. 2
صالحی امریی در دولت اول روحانی ابتدا، سرپرست وزارت ورزش و جوانان و سپس به 
عنوان وزیر معرفی شد که رأی اعتماد نگرفت. این مهره ی امنیتی سپس رییس کتابخانه ی 
ملی شد! پس از کناره گریی علی جنتی به عنوان وزیر ارشاد اسالمی رأی اعتماد گرفت 
1-www.tasnimnews.com/fa/news/1392/05/23/117081
2-www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920805001143
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و عاقب���ت در دولت دوم روحانی به عنوان قائم مقام شهردار تهران و هم زمان به ریاست 
کمیته ی ملی المپیک ایران منصوب شد. 

وی در اسفند ۱۳۹۶ استیضاح شد و با اختالف یک رأی، وزیر باقی ماند اما کم تر از شش 
ماه بعد در مردادماه ۱۳۹۷دوباره استیضاح شد و این بار رأی اعتماد نگرفت و برکنار شد. 
دلیل اصلی برکناری او، دعوای جناح های رژیم برای تسلط بر شستا یکی از بزرگ ترین 

مجموعه های اقتصادی نظام اسالمی است. 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل نزاع جناح های درون نظام است و نمایندگان 
مجل���س و وزرا برای دست اندازی به اموال کارگ���ران و مزدبگریان با یک دیگر رقابت 

می کنند. 

ربیعی و پسرانش
در پی چاپ مطلبی با عنوان ابهامات تأمل برانگیز درباره ی عمل کرد صندوق بازنشستگی 
کشوریدر بیستم شهریور ماه ۱۳۹۵روزنامه  ی کیهان، صالح و حسن ربیعی فرزندان علی 
ربیعی وزیر تع���اون، کار و رفاه اجتماعی با ارسال توضیحی ب���ه روزنامه اعالم کردند: 
هیچ گونه دخالتی در انتصاب و یا جابه جایی افراد در هیچ یک از سازمان های تابعه ی این 
وزارتخانه نداشته چرا که اساسًا از لحاظ قانونی بستگان یک مقام مسئول در جایگاهی 

برای انجام چننی اموری قرار ندارند.۱
پیش از آن در هفتم مهر ۱۳۹۳صالح ربیعی با انتشار تصاویر سفر »خانوادگی – کاری« در 

کابن اختصاصی هواپیما با پدرش خربساز شده بود. 
در عکس انتشار یافته، ربیعی به همراه پسر جوانش در کابن اختصاصی هواپیما به سفر 
استان���ی دولت در کرمانشاه می رفتند. با انتشار سریع تصاویر فوق در سایت های خربی؛ 
برای بسیاری این سئوال ب���ه وجود آمد  که اصواُل الزم است همه ی وزرا برای سفرهای 
استانی از »هواپیمای شخصی« و یا »کابن اختصاصی« استفاده کنند؟ و از آن مهم تر 
این سئوال مطرح بود که صالح ربیعی-فرزند وزیر- دارای چه سمتی در وزارتخانه پدرش 
است که می بایست در کابن اختصاصی هواپیما؛ پدرش را در سفرهای استانی مشایعت 
کند؟ هنوز ساعاتی از انتشار خرب فوق نگذشته بود که فرزند وزیر کار رفاه و امور اجتماعی 

با ارسال پیامی به »تهدید حقوقی رسانه ها« پرداخت.۲ 

استاد دانشگاه، پژوهشگر، جامعه شناس
وی در سال ه���ای گذشته با استفاده از رانت اسالمی ق���ادر شده است بدون حضور در 
1-http://kayhan.ir/fa/news/85851
2-www.hamandishi.ir/news/239410
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کالس درس و دانشگاه، لیسانس مدیریت دولتی از دانشگاه تهران، فوق لیسانس مدیریت 
فرهنگی -علوم اجتماعی- از دانشگاه عالمه طباطبایی و دکرتای تخصصی مدیریت 

اسرتاتژیک بگرید. 
ربیع���ی که یک عمر مسئولیت اطالعات���ی و امنیتی داشته، با آغاز ب���ه کار دانشکده ی 
امام محمدباقر وزارت اطالعات به تدریس جن���گ روانی در این دانشکده پرداخت و 
هم زمان با موج گرفنت مدرک دکرتا از سوی چهره های اطالعاتی و امنیتی رژیم، به خیل 
»جامعه شناسان« کشور پیوست و کتاب های »جامعه  شناسی تحوالت ارزشی« و »زنده باد 

فساد! جامعه شناسی سیاسی فساد در دولت های جهان سوم« را منتشر کرد. 
در نظام اسالمی که کوچک ترین ارزشی برای علم و تخصص قائل نیست، او قادر شده 
است با استفاده از رانت های عجیب و غریب اسالمی دارای مرتبه ی دانش یار پایه ی ۲۳ 
شود. عضویت در هی���أت علمی دانشگاه پیام نور، عضویت در هیأت علمی مؤسسه ی 
آموزش عایل کار  که دست پخت خودش در خانه ی کارگر است، بخشی از سوابق علمی 

و آموزشی اوست. 
وی در نظام اسالمی به تدریس در مقطع دکرتا و  کارشناسی ارشد دانشکده ی علوم سیاسی 
دانشگ���اه تهران، در مقطع کارشناسی ارشد دانشکده ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران، 
در دانشکده ی اطالعات مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، در دانشگاه کیش مقطع 
کارشناسی ارشد رشته ی روابط بن الملل، در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد 
علوم تحقیقات، در رشته های مدیریت، ارتباطات و جامعه شناسی، در مقاطع کارشناسی 
ارشد و دکرتی در دانشگاه پیام نور، در مؤسسه ی آموزش عایل کار در مقطع کارشناسی و 

کارشناسی ارشد و در مقطع کارشناسی در دانشگاه علوم انتظامی پرداخته است. 
ربیعی هم چنن دبری گروه دکرتای جامعه شناسی دانشگاه پیام نور، عضو شورای تخصصی 
گروه مدیریت بازرگانی و MBA و شورای تخصصی مدیریت رسانه و ارتباطات دانشگاه 

پیام نور و معاون پژوهشی دانشگاه کار است.

عضویت در »انجمن های علمی« 
وی هم چنن عض�و هیأت مدیره ی چن�دین »انجم�ن علم�ی« اس�ت. عضویت در هیأت های 
 ،GMJ- تحریریه ی فصل نامه ی علمی–پژوهشی »مجله جهانی رسانه« دانشگاه تهران
فصل نامه ی علمی پژوهش���ی »راهربد اجتماعی فرهنگی« مرکز تحقیقات اسرتاتژیک 
به هم���راه عضویت در هیأت های مدیره ی انجمن علم���ی ایرانی مطالعات فرهنگی و 
ارتباطات، انجمن علمی علوم سیاسی ایران و عضویت در انجمن  جامعه شناسی ایران، 
انجمن علمی جهانگردی ایران، انجمن علمی رفتار سازمانی، عضو هیأت مؤسس و عضو 
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هیأت مدیره ی موسسه ی »فرهنگ و تمدن ایران زمن« از ۱۳۸۴ بخشی از فعالیت های 
وی در زمینه ی »علمی« است. 

حضور در بخش صنعت و اداره ی شرکت های صنعتی بزرگ
ربیعی در حوزه ی صنعت، عضو هیأت مدیره ی شرکت پایور، ستاد اجرایی فرمان حضرت 
ام���ام، عضو هیأت مدیره ی شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر، عضو هیأت 
مدی���ره ی شرکت نشاسته گلوگز بنیاد شهید، رییس هیأت مدیره ی شرکت اکسدانه کوثر، 
رییس هیأت مدیره ی شرکت های صنعتی ساوه بنیاد مستضعفان، رییس هیأت مدیره ی 
شرکت رزین های صنعتی ایران، عضو هیأت مدیره ی شرکت تولید داروی تاکستان ستاد 

اجرایی فرمان حضرت امام، بوده است. 
علی ربیعی هنگامی که دبری ستاد مبارزه با فساد در دولت خاتمی بود، از سوی رقبایش 
در نظام اسالمی به تاسیس شرکتی با نام »الفت« متهم گردید  که به فعالیت های کالن در 

زمینه های سیاسی-اقتصادی دست می زند. 

نقش آفرینی در طرح های پژوهشی 
ربیعی در طرح های پژوهشی زیر مشارکت داشته است:

طرح پژوهشی بررسی چالش های قومی و ارائه ی راهربد سیاست های قومی در 	 
جامعه ی ایران به سفارش شورای عایل امنیت ملی؛

مجری پروژه ی تدوین اسرتاتژی مقابله با تهدیدات آمریکا در ابعاد مختلف به 	 
سفارش شورای عایل امنیت ملی؛

مجری پروژه ی طرح ایجاد ساختار برای تدوین راهربد مقابله با عملیات روانی 	 
به سفارش شورای عایل امنیت ملی؛

مج���ری طراحی الگوی استقرار مدیریت دانایی در آموزش عایل به سفارش 	 
مرکز تحقیقات اسرتاتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام؛

مجری طرح پژوهشی تحلی���ل محتوای نشریات دانشجویی به سفارش مرکز 	 
تحقیقات اسرتاتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام؛

مجری طرح پژوهشی خصوصی شدن دانشگاه های دولتی و آثار آن به سفارش 	 
مرکز تحقیقات اسرتاتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام؛

مج���ری طرح پژوهشی نارکوتروریسم و چالش های آن برای ایران به سفارش 	 
کمیته ی مواد مخدر دبریخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام؛

 ناظر پروژه ی راهربد جمهوری اسالمی ایران در برابر تروریسم به سفارش مرکز 	 
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تحقیقات اسرتاتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ 
عضو کمیته ی فنی پ���روژه ی آسیب های اجتماعی ای���ران نگاهی به آینده به 	 

سفارش مرکز تحقیقات اسرتاتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام؛
ناظ���ر پروژه بررسی و مطالعه نقش بافت و پراکندگی کشور در امنیت ملی با 	 

رویکرد استفاده از فرصت تنوع اقوام در کشور در ساختار دفاعی به سفارش 
مرکز تحقیقات راهربدی دفاعی ستاد کل نریوهای مسلح.

 	





حسنی طائب 

نام اصلی وی حسن و متولد ۱۳۴۲ در تهران است؛ با این حال به نام حسن طائب شناخته 
می ش���ود. حسن نام برادرش بود که در جنگ کشته ش���د. او ادعا می کند پس از پایان 
تحصیالت ابتدایی و متوسط���ه در مدارس محله  ی هفده شهریور تهران، به تحصیالت 
حوزوی در حوزه های علمیه ی تهران -مدرسه مجتهدی در سه راه سریوس-، قم و مشهد 
پرداخت و در دروس خارج فقه و اصول جواد تربیزی، فاضل لنکرانی و علی خامنه ای 

حاضر شد. 
طائ���ب دارای دو برادر به نام های مهدی و علی است که هر دو روحانی هستند و داماد 
حجت االسالم حسینی معروف به »حسینی اخالق در خانواده« و باجناق حجت االسالم 

سیدحسن شاه مرادی دبری شورای فرهنگ عمومی کشور است. 
مهدی برادر بزرگ تر وی که متولد ۱۳۳۸ و داماد غالمحسن حقانی یکی از حکام شرع 
و کشته شدگان انفجار دفرت حزب جمهوری اسالمی در هفتم تری ۱۳۶۰ است، پیش از او در 
سال ۱۳۵۳به تحصیل علوم دینی در حوزه ی علمیه قم پرداخت و به عنوان مسئول عقیدتی 
-سیاسی به تیپ محمد رسئول  الل���ه که بعدها به لشکر تبدیل شد، پیوست. وی پس از 
مدتی ترجیح داد به جای حضور در جبهه در پایتخت بماند به همن خاطر در اطالعات 
نخست وزیری مشغول کار شد و سابقه ی کار امنیتی پیدا کرد. وی از طریق برادرش حسن، 
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پایش به بیت رهربی باز شد و شروع به سخرنانی در جمع انصار حزب الله کرد. 
پس از آن که خامنه ای به رهربی رسید، مهدی طائب به همراه برادر کوچک ترش علی، 

مأمور کنرتل و محدودسازی مراجع تقلید و روحانیون در قم شدند. 

عضویت در سپاه پاسداران و وزارت اطالعات
وی در س���ال ۱۳۶۱به عضویت سپاه پاسداران درآمد و در سپاه منطقه ی ده تهران و سپاه 
استان ه���ای قم و خراسان رضوی فعالیت ک���رد. وی در این دوران به خدمت در بخش 
اطالع���ات سپاه پاسداران مشغ���ول شد و پ���س از تشکیل وزارت اطالع���ات و ادغام 
دستگاه های اطالعاتی وق���ت در آن، به این وزارتخانه پیوست. طائب ابتدا از نریوهای 
تحت امر پورمحمدی در بخش ضد جاسوسی وزارت اطالعات بود و بعدها به معاونت 
این بخش نیز رسید. او در وزارت اطالعات اسم سازمانی اش حسن عبداللهی بود و از نام 

مستعار »میثم« استفاده می کرد. 
گفته می شود او به یک���ی از بی رحم ترین حلقه های وزارت اطالع���ات مرکب از جواد 
عباسی کنگوری -معروف به جواد آزاده و مشهور به آملی-، احمد شیخ ها -معروف به 

احمد نیاکان، مشهور به تفتازانی- و حاج کاظم قادری تعلق داشت. 
معلوم نیست کسی که پس از پایان دوران دبریستان و از نوزده سالگی عضو سپاه پاسداران 
ب���وده و در مأموریت های نظام���ی و اطالعاتی به سر می برده  کی و کجا وقت تحصیل و 

شرکت در کالس های درس مرسوم در حوزه های علمیه را داشته است. 

درافتادن با مهدی هاشمی و اخراج از وزارت اطالعات 
در اواخر سال ۱۳۷۳و دوران قدرت هاشمی رفسنجانی، او پا را فراتر از گلیم اش دراز کرد 
و پرونده ای در خصوص مفاسد اقتصادی مهدی هاشمی و مدیران شرکت نفت تشکیل 

داد که موجب دردسر بزرگی برای او شد.
او ک���ه قادر به دستگریی مهدی هاشم���ی نبود، دوست، ام���ن و صندوقدار وی عباس 
یزدان پناه یزدی را به همراه تعدادی از مدیران شرکت نفت دستگری  کرد. اتهام عباس یزدان پناه 
جاسوسی بود اما موضوع بازجویی و پرونده ربطی به اتهام وی نداشت. چنان چه موضوع 

اتهام به غری از جاسوسی بود، امکان دستگریی  وی توسط نهاد زیر نظر طائب نبود. 
از ابت���دا معل���وم ب���ود ک���ه ه���دف شخ���ص دیگ���ری اس���ت. یزدان پن���اه توس���ط 
طائ���ب تح���ت فشار ق���رار گرفت ت���ا علی���ه رفسنجان���ی و فرزندش مه���دی اعرتاف 
کن���د. از اعرتاف���ات وی فیلم���ی تهی���ه ش���د ک���ه ج���رأت پخ���ش آن را نیافتن���د. 
یزدان پن���اه پس از تحمل پنج ماه سل���ول انفرادی و فشارهای مختل���ف در پی اعمال 
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نف���وذ مهدی هاشم���ی به مرخصی فرستاده ش���د و بالفاصله از کشور خ���ارج شد و به 
لن���دن رفت و دیگر به کش���ور بازنگشت اما هم چنان روابط نزدی���ک خود را با مهدی 
هاشمی حفظ کرد و نام���ش در پرونده های نفتی و افتضاحات بن المللی به میان آمد.

طائب پس از ناامید شدن از بازگشت یزدان پناه به کشور در مهرماه ۱۳۷۴ ترتیب محاکمه و 
محکومیت غیابی او را در شعبه ی اول دادگاه انقالب به ریاست علی مبشری داد. 

یزدان پناه در پاییز ۱۳۷۴در نامه ای که برای هاشمی رفسنجانی نوشت به چگونگی انجام 
مصاحبه   اش علیه خانواده  ی هاشمی که سناریوی آن توسط طائب نوشته شده بود، اشاره 
ک���رد. افشاگری یزدان پناه موجب خشم هاشمی رفسنجانی شد و وی به فالحیان دستور 
اخراج و بازداشت حسن طائب را داد. دستگریی و شکنجه ی طائب منجر به سکته ی وی 

در سن سی و دو سالگی در جریان بازجویی ها در بازداشتگاه توحید شد. 
این فیلم پس از بازگشت مهدی هاشمی به کشور و دستگریی او، توسط طائب و از طریق 

خربگزاری تسنیم که به اطالعات سپاه نزدیک است، انتشار یافت.۱ 
یزدان پناه در تریماه ۱۳۹۲بر اساس طرحی که اطالعات سپاه و طائب ریخته بودند، در دبی 
ربوده شد و با تزریق دارو از طریق بندری در شارجه به ایران بازگردانده شد و پس از تحمل 
شکنجه های مختلف و اعرتاف علیه مهدی هاشمی و خانواده ی رفسنجانی به قتل رسید. 
در اسفند ۱۳۹۳ امارات متحده ی عربی، شش مأمور وزارت اطالعات را به اتهام ربودن 
عباس یزدان پناه یزدی به حبس محکوم کرد. حکم سه تن از متهمان به طور غیابی صادر 

شد و رهرب عملیات در زندان درگذشت.۲
طائب ها دشمنی ویژه ای با خانواده ی رفسنجانی دارند و همن نزد خامنه ای یک امتیاز 
مثبت محسوب می شود. دستگریی مهدی هاشمی بر اساس پرونده ای که حسن طائب 
فراه���م آورده بود، صورت گرفت و محکومیت وی به زندان، پاسخی بود به اخراج وی 
از وزارت اطالعات به دستور رفسنجانی. برادرش مهدی نیز از هر فرصتی برای حمله به 

رفسنجانی استفاده می کند. 

حضور در بیت رهربی و معاونت هماهنگ کننده 
طائ���ب پس از آزادی از زندان در سال ۱۳۷۴، از وزارت اطالعات اخراج شد و به خاطر 
آشنای���ی با سیدعلی اصغر مریحجازی به »بیت رهربی« که از بدو تشکیل محل و مأمن 
نریوهای اخراجی و مأمور به خدمت وزارت اطالعات هم هست نقل مکان کرد و معاون 
هماهنگ کننده »بیت« شد. مریحجازی مدیر امنیتی -سیاسی »بیت رهربی« است که به 

1-www.tasnimnews.com/fa/news/1394/02/02/718973
2-www.radiofarda.com/a/f14_uae_sentenced_six_iranians_life-in-jail_yazdanpa-
nah_yazdi/26870483.html
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همراه محمدی گلپایگانی رییس دفرت خامنه ای و حمید صنوبری و ... از وزارت اطالعات 
به »بیت رهربی« کوچ کردند و اداره ی آن را به دست گرفتند. 

طائب هم چنن به تحصیالت خود در مدرسه ی مجتهدی ادامه داد و لباس روحانیت به 
تن کرد. وی در آن جا هم درس مجتبی خامنه ای شد که می رفت مقدرات »بیت رهربی« را 

به دست گرید و به یکی از قدرتمندترین افراد پشت پرده نظام تبدیل شود. 
مدرسه ی مجتهدی در تهران یکی از مراکز تولید جنایتکار در نظام است. عناصر اطالعاتی 
زیادی به این مدرسه رفت و آمد داشتند. رسول کاتوزیان مدیرکل پشتیبانی عملیاتی معاونت 
امنیت وزارت اطالعات و یکی از متهمان پرونده ی قتل های زنجریه ای، داماد محمدعلی 
مجتهدی رییس این حوزه بود. دیگر فرزندان خامنه ای نیز در این حوزه تحصیل کرده اند.

حض���ور در بیت رهربی و شرکت در کالس »خ���ارج« خامنه ای و هم درسی با مجتبی 
خامنه ای سوگلی »بیت«، پشتوانه ی قوی ای برای طائب ساخت. 

بازگشت به سپاه پاسداران و فعالیت اطالعاتی
حسن طائب که از وزارت اطالعات اخراج شده بود، به سپاه پاسداران بازگشت و بیش از 
سه سال معاونت فرهنگی ستاد مشرتک سپاه و فرماندهی دانشکده ی فرهنگی دانشگاه 
امام حسن را به عهده گرفت. وی پس از مدتی دوباره به بخش اطالعات سپاه پاسداران 
پیوست و با نام میثم طائب و حسن عبداللهی شروع به فعالیت در این بخش کرد. و در 
جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ یکی از اعضای ستاد انتخاباتی محمدباقر 

قالیباف بود. 
حسن طائب که تا پیش از قتل های زنجریه ای، خیلی به چشم نمی آمد و عنصر اطالعاتی 
مهمی نبود، در جریان سرکوب جنبش هیجده تری تبدیل به یک عنصر مهم امنیتی شد و در 

جریان رسیدگی به پرونده  ی متهمان قتل های زنجریه ای به چشم آمد. 
وی ک���ه در دوران بروبیای سعید امامی به همراه جواد عباسی کنگوری و احمد شیخ ها 
از وزارت اطالع���ات اخراج شده بود مانند هم محفلی هایش کینه ی او را به دل داشت. 
جواد عباسی کنگوری -احمد آزاده- پس از اخراج از وزارت اطالعات، مسئول حراست 
وزارت بازرگانی شد و احمد شیخ ها مسئولیت حراست صدا و سیما را به عهده گرفت اما 
حاج کاظم قادری که یکی از قسی القلب ترین مهره های نظام بود هم چنان در وزارت ماند 

و مدتی مسئول حفاظت اطالعات این ارگان امنیتی هم شد. 
پ���س از دستگریی سعی���د امامی، پرونده ی فهمی���ه ُدری نوگورانی همس���ر وی و دیگر 
بازداشت شدگ���ان را به هم���ن اف���راد که دل خون���ی از او داشتند، سرپدن���د و آن ها طی 
بازجویی های خود، فهمیه ُدری را مجبور کردند ضمن آن که کثیف ترین اتهامات جنسی 
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را به خود و همسرش بزند به وابستگی شان به اسرائیل و موساد و سیا و... اعرتاف کند. 
ج���واد آزاده و احمد شیخ ها در گ���زارش هشتاد صفحه  ای مربوط به قتل های زنجریه ای 
به طور مشمئز کننده ای مدعی شدند  که مقعد سعید امامی به خاطر انجام مستمر عمل لواط، 

از حالت عادی خارج شده بود. 
در تریماه ۱۳۷۸حسن طائب، هدایت سرکوب جنبش دانشجویی و برخورد با دانشجویان 
معرتض را به عهده گرفت. او هم چنن مانع بازشدن پای سپاه پاسداران به پرونده ی ترور 
حجاریان شد که توسط »سپاه« برنامه ریزی و اجرا شده بود و پرونده های دیگر وابستگان 
به اطالعات سپاه و باندهای سیاه آن نیز در پرده ماند. در جریان بازجویی های مربوط به 
پرونده ی قتل های زنجریه ای نیز تالش کل نظام بر این قرار گرفت که تنها چهار قتل مورد 
رسیدگی قرار گرید و به دست های پشت پرده و آمرین قتل ها و فتواهای مذهبی اشاره نشود. 

شرکت در تشکیل اطالعات موازی در بیت رهربی 
بعد از افشای ماهیت عاملن قتل های زنجریه ای و برکناری دری نجف آبادی وزیر اطالعات 
و بازداش���ت تعدادی از معاون  ها و پرسنل وزارت اطالعات، سرتیپ پاسدار طه طاهری 
-مسعود صدراالسالم-۱ ک���ه در آن زمان به تازگی از سوی خامنه ای از سپاه پاسداران به 
ن���ریوی انتظامی منتقل و فرمانده معاونت اطالع���ات نریوی انتظامی شده بود به همراه 
غالمحسن رمضانی مسئول اطالعات نریوی انتظامی و رضا سراج که با حکم خامنه ای 
از لشگر بیست و هفت محمد رسول الله برای تشکیل هسته های امنیتی به قرارگاه ثارالله 
تهران منتقل شده بود، پیشنهاد تشکیل یک سازمان مستقل اطالعاتی را که مستقیماً زیر 
نظر خامنه ای عمل کند، ارائه دادند. طبق طرح آن ها این سازمان با ادغام بخش هایی از 
نریوهای اطالعاتی سپاه با وزارت اطالعات ایجاد می شد. در حایل که حفاظت اطالعات 
نهادهای نظام���ی کماکان به طور مستقل عمل می کردند و معاونت اطالعات سپاه نیز 
عالوه بر تغذیه تشکیالت جدید، وظیفه ی اقدام و عملیات این سازمان جدید را بر عهده 
می گرف���ت. بر اساس این طرح، وزارت اطالعات نیز هم چنان به فعالیت خود در دولت 
ادام���ه داده و از طریق حراست وزارتخانه ه���ا و ادارات تابعه ی دولت امور حفاظتی و 

اطالعاتی خود را در بخش دولت و قوه مجریه پی می گرفت. 
خامنه ای ابتدا با طرح مذکور موافقت می کند اما پس از مدتی مشاوران امنیتی رهربی به 
خامنه ای اعالم می کنند چنان چه فعالیت های اطالعاتی و امنیتی به طور رسمی زیر نظر 
وی انجام گرید مسئولیت اقدامات این نهاد اطالعاتی مثل قتل های زنجریه ای و شکنجه 
و... نی���ز متوجه ی وی می شود، به همن دلی���ل طرح مزبور کنار گذاشته می شود و در قدم 

1-www.irajmesdaghi.com/page1.php?id=392
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بعدی تصمیم می گریند که از راه های »موازی« و با میان ُبرهای موجود این تشکیالت را 
به سرانجام برسانند. به این ترتیب با تقویت معاونت اطالعات سپاه پاسداران و استخدام 
نریوهای اخراجی وزارت اطالعات و... یک دستگاه امنیتی »موازی« را پایه ریزی کردند 
که هیچ کس پاسخگوی اعمالش نبود. نشریات وابسته به جناح مقابل که از طریق مذاکرات 
ص���ورت گرفته در شورای امنیت ملی و نهاد های رسم���ی به وجود »سازمان اطالعات 

موازی« پی برده بودند هر از چندی به صورت منفعل دست به اعرتاض می زدند. 
در اردیبهش���ت و خرداد ۱۳۸۴وزارت اطالعات دولت خاتمی طی سلسله مقاالتی که در 
سایت گویا انتشار یافت همراه با اسناد و مدارک متعدد از بازجویی ها و... به چگونگی 

تشکیل سازمان اطالعات موازی و »پروژه هایی« که دنبال کرده بود پرداخت: 
درست در ماه های واپسن سال ۷۸در حایل که وزارت اطالعات تحت فشار شدید 
مطبوعات اصالح طلب قرار داشت تا غده سرطانی درون خود را تصفیه کند و باب 
قتل های زنجریه ای را برای همیشه ببن���دد، سه تن از نریوهای بلندپایه ی حفاظت 
اطالعات سپاه که یکی از آن ها از نریوهای اخراجی وزارت اطالعات بود و پرونده ی 
سوءاستف���اده مایل یکی دیگر هم با اعمال نفوذ یک عضو سابق شورای نگهبان 
مختومه شده بود، طرحی را برای مقام رهربی بردند که در آن با سوءاستفاده ی آشکار 
از فض���ای مطبوعاتی موجود علیه وزارت اطالعات، پیشنهاد تشکیل یک سازمان 

مستقل اطالعاتی که مستقیماً زیر نظر رهربی عمل کند، مطرح شده بود.
طراحان ایده ی خطرناک سازمان موازی اطالعاتی، تشکیالت پیشنهادی خود را 
»سازمان اطالعات کشور« نام گذاشت���ه بودند و کلمه ی امنیت را هم صرفاً برای 
آن که به شباهت با ساواک شناخته نشوند، حذف کرده بودند. اما چارت تشکیالتی 
پیشنه���ادی، شباهت کاملی با ساواک داشت و جالب است که در آن معاونت های 
وی���ژه، نریوی انسانی، امنیت و اداره ی عملیات به طور کامل از وزارت اطالعات به 
سازمان مذکور انتقال می یافتند و برعکس حساسیت ویژه ای بر روی حوزه هایی مثل 
بررسی و اسناد، معاونت اقتصادی، حفاظت اطالعات و معاونت اطالعات خارجی 
وجود داشت... نریوهای دادستانی تهران و مجموعه ی اطالعات نریوی انتظامی 
در نق���ش ضابط خاص قوه قضاییه، با پشتیبانی حفاظت اطالعات سپاه در نقش 
بازوی اطالعاتی و با پوشش اداره ی اماکن ناجا به عنوان بازوی عملیاتی، در کنار 
حفاظت اطالعات قوه قضاییه و اطالعات ناتب -نریوی انتظامی تهران بزرگ- و 
در مواردی معاونت اجتماع���ی و اداره ی مبارزه با مفاسد اجتماعی این نریو قرار 

گرفته اند تا مجموعاً سازمان اطالعات موازی را تشکیل دهند.۱

1-http://news.gooya.com/politics/archives/028463.php
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حسن طائب در هماهنگی با قوه قضاییه و در اختیار گرفنت چند بازداشتگاه در زندان اوین 
-بند ۲ الف- و بازداشتگاه های پنجاه و نه و صد و ده تهران و هم چنن در قرارگاه ثارالله و 
پادگان بسیج در اتوبان بسیج -افسریه- به دستگریی و بازجویی از روشنفکران و منتقدان 
نظام و فعاالن حقوق اجتماعی و... پرداخت. وی برای پیشربد و بهبود کارها، امکانات 

زیادی را در اختیار نریوهای عملیاتی اطالعات سپاه قرار داد.
در آن ای���ام، »اطالعات موازی« با فرمان خامنه ای تحت عن���وان مبارزه با »براندازی 
ن���رم« سراغ فعاالن سیاسی و مدنی رفت. نریوه���ای »ملی مذهبی« نخستن قربانیان 
»اطالعات موازی« بودند. در آذرماه سال ۱۳۷۹مهندس عزت الله سحابی و عده ای از 
فعاالن ملی مذهبی توسط اطالعات سپاه بازداشت و روانه زندان پنجاه و نه سپاه پادگان 
عشرت آباد گردیدند. این بازداشت ها تا اواسط اسفند همان سال ادامه یافت و در اوایل 
فروردین ۱۳۸۰ اعضاء نهضت آزادی ایران را هم فرا گرفت. پانزده شخصیت ملی مذهبی 
از جمله محمد بسته نگار، دکرت مسعود پدرام، دکرت حبیب الله پیمان، دکرت محمد رفیعی، 
دکرت رضا رییس طوس���ی، دکرت علی رضا رجایی، تقی رحمانی، رضا علیجانی، مهندس 
عزت الله سحابی، هدی صابر، محمود عمرانی، مرتضی  کاظمیان، سعید مدنی، محمد 
محمدی اردهایل و دکرت محمد ملکی بعد از رها شدن از زندان در آبان ماه ۱۳۸۱در نامه  ای 
سرگشاده خطاب به افکار عمومی پرده  از جنایات بازجویان »اطالعات سپاه« برداشتند. ۱

مهندس عزت الله سحابی در نامه ای به سران سه قوه در بهمن ۱۳۸۱ضمن آن که تأکید کرد 
مرا اعدام کنید و دست از سرم بردارید!، نوشت:

ب���ا قاطعیت تمام عرض می کنم که این بازداشت و رفتارهایی که با من شد نسبت 
به دفعات قبلی بازداش���ت من حادثه ی جدید و غریقابل تصوری بود. من در قبل 
از انق���الب از سال ۱۳۳۳تا سال ۱۳۵۰پنج بار به اتهاماتی بسیار سنگن تر از اتهام 
بازجویی های سال ۷۹ بازداش���ت و تحت بازجویی و تحقیق قرار گرفتم و بعد از 
انقالب نیز یک بار توسط وزارت اطالعات در سال ۶۹ و چند بار در دادگاه مطبوعات 
شعب ۱۴۰۸ و ۱۴۱۰و نیز شعبه ی ۳ دادگاه انقالب بخاطر شرکت در کنفرانس برلن 
تحت تعقیب و بازجویی و تحقیق و اعالم اتهام قرار گرفتم، اما آن چه در این مرتبه 
بر من گذشت از نظر کیفیت رفتار، و اتهامات غریقابل تصور و اهانت ها و شگردهای 
روان گردانه هرگز با آن دفعات قابل قیاس نبود. نتیجه آن شد که نه فقط در این مدت، 
دو بار دچار بحران قلبی و شوک های عصبی شدم که کار به و... کشید مغز و اعصاب 
من به کلی کار کرد و حالت طبیعی خود را از دست داد، به طوری که پس از آزادی 

1-http://ettelaat.net/3-nameh.htm
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تاکنون که نزدیک به یک سال است تحت درمان عصبی و بیماری افسردگی هستم. ۱
اختالفات امنیتی می���ان وزارت اطالعات و سازمان امنیت موازی باعث شد تا مأموران 
وزارت اطالعات در سلسله گزارشی امنیتی به اقدامات رقیب در شکنجه ی ملی مذهبی ها 

از جمله به موارد زیر اشاره کنند: 
تهدید ب���ه اعدام، تجاوز جنسی، محاکمه ی صحرایی و هتک حیثیت خانوادگی، 
ارائه ی اخبار و روزنامه های جعلی و مطلقاً کذب به متهمان با هدف فریب دادن و 
درهم شکسنت ایشان، تهدید همسر و اعضای خانواده بازداشت شدگان، بازجویی از 
همسران متهمان، انتقال همسر و خواهر یکی از متهمان به زندان ۵۹ که مخصوص 
مردان بود و بازداشت فرزند یکی از متهمان و روبرو کردن او با پدرش تا به سناریوی 

ساختگی بازجو اعرتاف کند.
م���وج بعدی حمله ی »اطالعات موازی« به فعاالن سیاسی و مدنی در سال های ۸۳ و 
۸۲بود. طیف وسیعی از فعاالن سیاسی بازداشت و در زندان »۲ الف« به زنجری کشیده 
شدند. بازداشت شدگان عده ای فعاالن ملی مذهبی، فعاالن دانشجویی و وبالگ نویسان 
بودن���د. اتهام آن ها بران���دازی حکومت با هدایت سرویس ه���ای اطالعاتی خارجی و 

هماهنگی با اپوزیسیون برانداز خارجی بود. 

معمار سرکوب و کشتار 
طائ���ب هم چن���ن یک���ی از حامی���ان و گردانندگان پشت پ���رده ی انص���ار حزب الله و 

لباس شخصی هایی بود که در دوران خاتمی همه  جا سر و کله شان پیدا می شد.
وی برای جمع کردن بساط »اصالحات«، معتقد به برخورد با آن ها و کشتار دسته جمعی 
دست اندرکاران آن بود تا نظام را بیمه کند. این طرح با دستگریی آن ها پس از انتخابات 
۸۸ ب���ه گونه  ی دیگ���ری اجرا شد. در واق���ع طرح کودتا که از پی���ش توسط اطالعات 
سپاه پاسداران و قرارگاه ثارالله و »بیت رهربی« و دولت احمدی نژاد ریخته شده بود با 
یورش ناگهانی نریوی اطالعاتی به ستاد انتخاباتی موسوی در پایان انتخابات و دستگریی 
آن ها کلید زده شد؛ بسیاری از بازداشت شدگان در بیدادگاه های قاضی صلواتی و مقیسه 

و... به حبس های پنج سال به باال محکوم شدند. 
مصطفی ت���اج زاده، عضو شورای مرکزی حزب مشارکت بعدها در نامه ای به خامنه ای، 
نوشت: وکالی ما به هنگام مطالعه ی پرونده ها، احکام دستگریی ما را که در روزهای قبل 

از بیست و دوی خرداد صادر شده بود، مشاهده کردند.۲

1-http://ettelaat.net/3-nameh.htm
2-http://sahamnews.org/2012/06/212931
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فرماندهی بسیج و تشکیل ارگان های سرکوب
طائب در ســال ۱۳۸۴پس از انتخاب احمدی نژاد به ریاســت جمهوری و قدرت گرفنت 
مصباح یزدی در ســپهر سیاســی ایران، اوج بیش تری در نظام گرفت و نقش مهم تری را 
عهده دار شد. چرا که عالوه بر »بیت رهربی، در دولت و در حوزه هم از پشتیبانان مهمی 
برخوردار شده بود. در پی انتخاب جعفری به فرماندهی سپاه در شهریور ۱۳۸۶، وی به 
جانشینی فرماندهی بسیج رسید و به دنبال تغیریات ساختاری در سپاه پاسداران، جعفری و 

طائب از تشکیل »گروه های رزمی  کربال« خرب دادند.
پیش از این در اوایل دهه هفتاد و پس از خیزش مردم در مشــهد، قزوین، اسالم شــهر و 
شریاز، بسیج سپاه پاسداران مبادرت به تشکیل گردان های عاشورا و الزهرا کرد. هدف و 

مأموریت  اصلی تشکیل این گردان ها سرکوبی شورش و ناآرامی شهری بود.
در آذرماه ۸۶ پانزده هزار بسیجی از اعضای گردان های عاشورا و الزهرا در مقابل خامنه ای 
حاضر شدند و  بخش دیگری از بسیجیان برای اولنی بار تحت عنوان »گروه های رزمی 
کربال« به انجام مانور و رژه پرداختند.  تعداد این گروه های رزمی را فرمانده کل سپاه سی 
هزار و حسنی طائب بیست و هشت هزار  گروه عنوان کرد که در قالب دویست و بیست و 

هشت هزار هسته ی مقاومت تشکیل شده اند. 
یک روز پس از اعالم موجودیت گروه های رزمی کربال، جعفری فرمانده ســپاه خرب داد 
گردان های عاشورا برای  دفاع از مناطق شهری و گروههای رزمی کربال برای عملیات های   

 ویژه و نربدهای نامتقارن تشکیل شده اند. 
طائب در جریان تغیری و تحوالت گســرده در سپاه پاســداران در سال ۱۳۸۷ارتقای مقام 

یافت و به فرماندهی بسیج و معاونت فرماندهی کل سپاه  پاسداران انتخاب شد.  
حســن فریوزآبادی رییس ســتاد کل نریوهای مســلح وقت در  مراســم معرفی فرماندهان 
نریوی زمینی، بســیج و قرار گاه ثارالله سپاه پاســداران گفت: حسنی طائب فرمانده جدید 
نریوی مقاومت بسیج بهرتین   گزینه ای است که  می تواند بسیج مدنظر فرمانده کل قوا را 

سازمان دهی و آماده  کند.
بــا توصیف فریوزآبادی معلوم بود که خامنه ای نقش ویژه ای به عهده ی طائب گذاشــته 
اســت. نقش نریوی بســیج در سرکوبی اعراضات مردمی در جریان جنبش ۸۸ نشانگر 
اهداف و وظایفی بود که خامنه ای برای این نریو تعریف کرده  بود. سرکوب جنبش ۸۸ 
نشــان داد که فرماندهان کودتا از اعضای گردان  های عاشــورا و گروه های رزمی کربال، در 

سرکوب اعراضات مردمی استفاده کرده اند.
وی ابتدا منکر نقش بســیجیان و پلیس ضدشــورش در ایجاد خرابکاری شد اما پس از 
انتشار گسرده ی فیلم ها و عکس هایی حاکی از نقش نریوهای رسمی در این خرابکاری ها 
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در اینرتنت وی در ادعایی مضحک مدعی شد: اغتشاش���گران برای ایجاد خرابکاری، 
لباس بسیج و نریوی انتظامی را پوشیده بودند.

طائب در جریان سرکوب از نریوهای بسیجی در دو شاخه ی متفاوت استفاده کرد. از یک سو 
این نریوها به شناسایی، آدم ربایی و بازجویی و شکنجه اقدام می کردند و از سوی دیگر در 
حمله به مردم و ضرب و جرح و قتل آن ها با استفاده از سالح گرم و سرد شرکت داشتند. 
عملکرد نریوهای بسیج تحت امر او در جریان اعرتاضات پس از انتخابات با انتقادات 
زی���ادی روبرو شد چنان چه پنج تن از معاون���ان وزارت اطالعات در نامه ای به خامنه ای 
ضمن برشمردن سوابق حسن طائب هشدار دادند که با رویه های اخری، وزارت اطالعات 
در شرف از هم پاشیدگی است. و علی مطهری، در نامه به کیهان نوشت؛ شما از سکوت 
در برابر به خاک افتادن »بس���یجی« معرتضید، ویل ما عالوه بر آن، به برخاک افکندن 
»بسیج« به خاطر رو در رو قرار دادن آن با مردم عادی معرتضیم... وقتی ما مدیریت بحران 
اخری را به دست افرادی مانند طائب می دهیم که با باتوم بیش تر مأنوس است تا فکر و 

عقل و تدبری، نتیجه همنی خواهد بود.
حسن همدانی فرمانده ی سپاه تهران در جریان سرکوب ۸۸ که رابطه ی نزدیکی با طائب 

به عنوان فرمانده بسیج داشت می گوید: 
هم���ه ی فرماندهان پایگاه های بسیج را در دو تجمع ب���زرگ جمع کردم و به همه 
مأموریت دادم. از همه خواستم تا سازمان دهی خود را حفظ کنند و امنیت محله ی 
خود را تأمن کنند. گفتم پایگاهی که نتواند این دو اقدام را انجام دهد پایگاه نیست.

با کار اطالعاتی اقدامی انجام دادیم که در تهران صدا کرد. پنج هزار نفر از کسانی که 
در آشوب ها حضور داشتند ویل در احزاب و جریانات سیاسی حضور نداشتند بلکه 
از اشرار و اراذل بودند را شناسایی کردیم و در منزل شان کنرتل شان می کردیم. روزی 
که فراخوان می زدند این ها کنرتل می شدند و اجازه نداشتند از خانه بریون بیایند. بعد 
این ها را عضو گردان کردم. بعداً این سه گردان نشان دادند که اگر بخواهیم مجاهد 

تربیت کنیم باید چنن افرادی که با تیغ و قمه سروکار دارند را پای کار بیاوریم.۱
او در ارتباط با نقش اراذل و اوباش تحت امر بسیج در سرکوب مردم اضافه می کند: 

وقتی که جلسه شورای تأمن استان تهران در شب عاشورا برگزار شد همه ی برآوردها 
این بود که فردا تهران آرام خواهد بود. برآورد من این بود که روز عاشورا اتفاقاتی در 
پیش خواهد بود. به همن خاطر دو بار دیگر درخواست جلسه ی فوق العاده دادیم و 
جلسه تشکیل شد و آماده باش اعالم کردیم. همه ی سینماهای تهران را اجاره کردم. 
تمام مدارس و حسینیه ها را در اختیار  گرفتیم. بچه ها با لباس مشکی در میدان حضور 

1-http://sahamnews.org/2015/10/291154
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داشتند. نزدیک به سی هیأت را هم که با من مرتب در تماس بودند آماده کردیم و 
گفت���م دسته ها را به سمت میدان دانشگاه بیاورید. در روز عاشورا همن سه گردان 

غائله را جمع کردند.۱
طائب پس از سرکوب اعرتاضات مردم در دولت احمدی نژاد یکی از کاندیداهای جدی 
تصدی وزارت اطالعات بود اما خامن���ه ای نقش مهم تری را در سیستم امنیتی برای او 
در نظر گرفته بود. او برخالف توصیه های خریخواهان نظام که سرپدن مدیریت بحران به 

طائب را غلط می دانستند، وی را به مهم ترین پست امنیتی کشور رساند. 

سازمان اطالعات سپاه یا دستگاه اطالعاتی اصلی کشور 
خامنه ای پس از سرکوب جنبش ۸۸ به آرزوی دیرینه اش جامه عمل پوشاند و با ارتقای 
واحد اطالعات سپاه پاسداران به سازمان اطالعات به گسرتش کمی و کیفی آن پرداخت. 
چ���را که مسئوالن این سازمان مستقیماً توسط وی انتخاب می شوند و با تغیری دولت ها، 

دست »نامحرم« ها به آن نمی رسد و مجلس نظارتی بر آن ندارد. 
در واق���ع کارهای امنیتی مربوط به داخل کش���ور را »اطالعات سپاه« انجام می دهد و 
کارهای مربوط به خ���ارج از کشور را وزارت اطالعات. این جدای از موضوع استقالل 
سپاه قدس و کارهای اطالعات���ی و امنیتی ای است که این نریو در خارج از کشور انجام 
می دهد. خامن���ه ای از سال ها قبل وقتی متوجه شد تغی���ری وزارت اطالعات به سازمان 
اطالع���ات هزینه های زیادی را ب���رای او و رژیم به بار خواه���د آورد با چراغ خاموش 
»سازمان اطالعات« مورد نظر خود را تشکیل داد و از پذیرش مسئولیت آن نیز سرباز زد. 
حسن طائب که از پشتیبانی تام و تمام مجتبی خامنه ای و بیت رهربی برخوردار بود برای 
پیش ب���رد سیاست  مشت آهنن و در دست گرفنت کامل مقدرات امنیتی کشور به ریاست 

سازمان اطالعات سپاه، ارتقای مقام یافت و جانشن غالمحسن رمضانی شد.
وی پ���س از ارتقای موقعیت اطالعات سپاه به سطح یک نریو در سطح دیگر نریوهای 
سپاه پاسداران هم چون نریوی زمینی، هوایی، دریایی و سپاه قدس، نقش تعین کننده ای در 
نظام یافت و برای آن که در تریرس نباشد کم تر در مجامع عمومی پیدایش می شود و یا تن 

به مصاحبه و گفتگو می دهد تا هرچه مرموزتر باشد. 
او در ای���ن دوران جواد عباس���ی کنگوری -معروف به ج���واد آزاده- و احمد شیخ ها 
-معروف به احمد نیاکان-، بازجویان و شکنجه گران فهمیه دُری نوگورانی همسر سعید 
امامی و دیگر متهمان قتل های زنجریه ای را که از دیرباز رابطه ی نزدیکی با وی داشتند به 
اطالعات سپاه آورد و همن باعث درگریی او با سردار حسن همدانی و ترک محل کار 

1-http://sahamnews.org/2015/10/291154
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از سوی وی شد. 
در دوران ریاست طائب بر اطالعات سپاه، دخالت این نریو و بازجویان آن در پرونده های 

امنیتی بیش از پیش شد. 
فاطمه-آتنا-دائمی یک فعال حقوق کودک در گفت وگو با کمپن بن المللی حقوق بشر 
در مورد دخالت اطالعات سپاه در حکم سنگینی که از دادگاه گرفت، می گوید:پرونده ی 
ما به هیچ عنوان عادالنه مورد قضاوت قرار نگرفت بلکه بیش تر نظر بازجوها و سپاه دخیل 
بود. و امید علی شناس در اظهار نظر مشابهی گفت که در پرونده ام نامه ای از اطالعات 
سپاه پاسداران وجود دارد که از دادگاه خواسته هیچ تخفیفى در حکم اعمال نشود. وی 
اضافه کرد: چندین بار مادرم از دادگاه بدوى یا تجدید نظر پرسیده بود که چرا چننی حکم 
س���نگینى دادید... دادگاه گفته بود ما از از طرف اطالعات سپاه زیر فشار هستیم و حتی 
مادرم چندین بار بازجوی مرا در دادگاه در حایل مالقات کرده بود که س���عی می کرد در 

پرونده تأثری بگذارد.
امی���د علی شناس و فاطمه-آتنا-دائمی، در ماه ه���ای شهریور و مهر ۹۳توسط نریوهای 

اطالعات سپاه پاسداران بازداشت و به هفت سال زندان محکوم شدند.۱
در نیمه ی اردیبهشت ۱۳۹۰رسانه های رژیم هیاهوی زیادی در مورد دستگریی عباس غفاری 
رمال و جن گری دولت احمدی نژاد انتشار دادند. او که توسط اطالعات سپاه دستگری شده 
بود و طائب شخصاً بر بازجویی از او نظارت داشت با توجه به کیفرخواستی که برای او 
تهی���ه کردند به اعدام محکوم شد و سپس این حکم به هشت سال زندان تقلیل یافت و 
در آستانه ی انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ از زندان آزاد شد تا روحانی و رفسنجانی و 
... را طلسم کرده زمینه ی شکست شان در انتخابات را فراهم کند. طائب و نریوهای تحت 
امر هر روز ادعاهای عجیب و غریبی راجع به قدرت این فرد، ارتباطش با شیاطن و اجنه 

مطرح می کردند  که حاکی از اعتقاد خودشان به این امور بود.۲
محمدعلی طاهری بنیان گذار عرفان حلقه دیگر قربانی  وی  بود که در سال ۱۳۸۹توسط 
مأموران اطالعات سپاه پاسداران و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی دستگری و پس از شصت 
و هفت روز بازجویی در بند ۲ الف-متعلق به سپاه- زندان اوین به قید وثیقه آزاد شد. 
او اوایل سال ۱۳۹۰مجددا به اتهام ارتداد، محاربه، توهنی به مقدسات، فساد فی االرض و 

سب النبی دستگری و زندانی شد.
وی در سال ۱۳۹۴ با اعمال نفوذ اطالعات سپاه به اتهام فساد فی االرض به دلیل انحراف 
گسرتده ی جوانان به اعدام محکوم شد که پس از اعرتاض وکالی او به دیوان عایل کشور، 

1-www.radiofarda.com/a/f7-four-civil-activists-received-jail-sentenses/28025033.html
2-https://khodnevis.org/article/45341
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این حکم نقض شد.
دستگریی افراد وابسته به حلقه ی عرفان در طول سال های اخری و شناسایی و بازداشت 
شبکه ی ترویج مسیحیت و کلیساهای خانگی در مرداد ۱۳۹۶یکی دیگر از اقدامات این 

نهاد سرکوبگر بود. 

دستگاه اطالعاتی و جاسوسان اسرائیل
به موازات تشدید شعارهای ضد اسرائیلی نظ���ام اسالمی و وعده ی نابودی اسرائیل در 
بیست و پنج سال آینده، جاسوسی برای اسرائیل در میان مهره های محافل امنیتی نیز رشد 
بی سابقه ای یافته است. رضا علیجانی یکی از فعاالن ملی مذهبی در اردیبهشت ۱۳۹۴با 

انتشار گزارش مبسوطی به گوشه ای از این واقعیت اشاره کرد. 
از مدت ه���ا پیش خربی در محافل سیاسی داخلی و بن المللی مطرح شد که یک 
جاسوس و نفوذی اسرائیل در بن نزدیکان حسن نصرالله بازداشت شده است. از 
هم���ن طریق یک شبکه ی جاسوسی اسرائیل در ایران نیز لو رفت که نفوذ عمیقی 
در ایران و حتی در سطح بیت مقامات باالی کشور داشت. هر چند این مسئله یک 
شوک اطالعاتی به ایران بود اما زنگ خطر از مدت ها پیش به صدا در آمده بود. 
از مدت ها قبل جاسوسان اسرائیل در مراکز حساس و غریحساس در ایران کشف و 
بازداشت و بعضاً اعدام شده بودند.خربها و شنیده های جدی حکایت از آن دارد 
که در سالیان اخری »مسئول« میز اسرائیل در اطالعات سپاه به اتهام جاسوسی برای 
اسرائیل دستگری و پس از ماه ه���ا بازجویی اعدام شده است. همن اتفاق در سال 
گذشته برای »مسئول« میز اسرائی���ل در وزارت اطالعات نیز اتفاق افتاده و او نیز 

همان فرجام هم ردیف خود در اطالعات سپاه را داشته است. 
گفته می شود بیش از سی نفر از افراد با اتهام های اثبات شده در رابطه با همکاری 
مستقیم با اسرائیل بازداشت شده اند. این ها تمامی از افراد اطالعات، سپاه و بسیج 
بوده اند با چهره هایی مذهبی که معمواًل از این نوع افراد انتظار می رود. افراد رده 
باالی جاسوسی برای اسرائیل به ندرت در بازداشتگاه های عمومی تر و همراه دیگر 
زندانیان، محبوس می شوند. اما افراد رده میانی و پاین تر با دیگر زندانیان سیاسی و 
به قول حاکمان، زندانیان امنیتی در یک بازداشتگاه و  گاه حتی در یک سلول قرار 
می گریند. بنا به هم���ن خربها و شنیده های مکرر که دیگر جدی و قابل تأمل شده  
است اکثر این افراد در مأموریت ها و سفرهای خارجی جذب اسرائیلی ها شده اند. 
به خصوص در البی های هتل های کشورهای اط���راف ایران؛ مأموران و همکاران 
اطالعات���ی اسرائیل با نشان دادن در باغ سبز م���ایل به سراغ آن ها می روند. گفته 
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می شود یکی دیگر از تله های آن ها به اصطالح فرستادن برخی »زنان« به سراغ شان 
و سوءاستفاده از نقطه ضعف های این افراد در حوزه های جنسی است.

متأسفان���ه این خربها و شنیده ها حکای���ت از آن دارد که میزان پ���ویل که به افراد 
جذب شده برای همکاری با اسرائیل داده می شود عموماً اندک و ناچیز است. یعنی 
مقاومت این افراد در برابر جاذبه های مایل بسیار پاین است و آن ها با پرداخت هایی 
حتی در حد ماهی یکی، دو هزار دالر خود و کشورشان را به اسرائیلی ها می فروشند.

گفته می شود فردی در ازای دریافت حدود شصت هزار دالر در یک سال اطالعات 
و نقش���ه ی کل پادگان های سپاه در تهران را به اسرائیلی ها داده است.گفته می شود 
ف���ردی که مدتی راننده ی سردار نقدی بوده-البته ظاه���راً پس از آن دوران جذب 

اسرائیلی ها شده- یکی از این افراد است. ....
گفته می شود یکی از افرادی که به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت شده به 
اف���راد هم بندی خود گفته است من یک بار که برای مالقات با خانواده ام به محل 
مالق���ات رفته بودم سرتیم بازجوی���ی ام را دیدم که او نیز با چشم بند برای مالقات 

خانواده اش آمده بود. او هم جاسوس اسرائیل بوده است!
هم چن���ن به طور مکرر در ماه های اخری شنیده ش���د که یکی از مسئوالن و معاونن 
نریوی انتظامی در امر ترافیک که مسئول دوربن های نصب شده در سطح شهر تهران 
بوده نیز همراه همسرش به همن اتهام بازداشت شده است. نوار دوربن های کنرتل 
ترافیک در دوران جنبش سبز توسط وی در اختیار اطالعات و سپاه قرار می گرفت 
و ب���ه شدت علیه فعاالن جنبش و برای بازداش���ت و سرکوب آن ها مورد استفاده 
امنیتی قرار داشت. بنا به شنیده های مکرر وی-یا همسرش-در یک سفر خارجی 
جذب اسرائیلی ها ش���ده است. آن ها در ازای پرداخت پ���ول درخواست دریافت 
فیلم های دوربن های اطراف بیت رهرب جمهوری اسالمی و مسریهای تردد وی و نیز 

دوربن های اطراف سفارت خانه های خارجی را داشته اند.
هر چند افرادی سپاهی نیز حتی به خاطر جاسوسی برای فرانسه بازداشت و حکم ده 
ساله دریافت کرده اند. و یا فردی در حد معاونت فرهنگی وزارت اطالعات و یا فرد 
دیگری که کارمند حراست ایرنا بوده به اتهام جاسوسی برای آمریکا بازداشت و در 
زندان به سر می برده اند. شگفت انگیزتر این که فردی از وزارت دفاع که از مرتجمان 
این وزارتخانه بوده نیز به اتهام جاسوسی برای روسیه بازداشت و حکم هفت ساله 
دریافت کرده است. اما عمده جاسوسی ها برای اسرائیل بوده و هست. مانند یکی 
از مسئ���والن اطالعات در خوزستان و یا فردی سپاهی ک���ه دو نفر از اقوامش نیز 
بازجوی امنیتی هستند و گفته می شود هفتاد هزار دالر از اسرائیلی ها دریافت کرده و 
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یا سرهنگی از سپاه که وی نیز حکمی ده ساله به جرم جاسوسی برای اسرائیل دارد.۱
در اردیبهش���ت ۱۳۹۷بنیامن نتانیاهو نخست  وزیر اسرائیل اعالم کرد که که این کشور به 
»آرشیو برنامه ی اتمی« رژیم در تهران که شامل پنجاه و پنج هزار صفحه و پنجاه و پنج هزار 
فایل دیجیتال می شود دست یافته است. گزارش های بعدی حاکی از آن بود که این اسناد 
به وزن نیم ُتن در اول فوریه ۲۰۱۸از یک انبار مرتوکه در شورآباد با کامیون خارج شده و 
به دست مأموران اسرائیلی رسیده است. بدون همکاری نریوهای امنیتی و به ویژه اطالعات 
سپاه این عملیات نمی توانست انجام شود. در حایل که ده ها شهروند ایرانی دوتابعیتی به 
منظور باج خواهی به  اتهام جاسوسی برای »دول متخاصم« دستگری شده اند، اطالعات 
سپاه پاس���داران و دیگر دستگاه های امنیتی نظام اسالم���ی در رابطه با رخنه ی مأموران 
وابست���ه به سرویس امنیتی اسرائیل در نهاد های امنیتی و نظامی سکوت اختیار کرده اند. 

به حاشیه راندن وزارت اطالعات و پروژه های »ضد جاسوسی«
حسن طائب با دستگریی عبدالرسول ُدری اصفهانی یکی از اعضای تیم مذاکره  کننده ی 
هسته ای به اته���ام جاسوسی علریغم مخالفت وزارت اطالعات و اعالم وزیر مبنی برای 
همکاری وی با این دستگاه، نشان داد که برای پاپوش دوزی علیه رقبا به هر اقدامی متوسل 
می ش���ود. ُدری  اصفهانی گفته می شود در دو دهه اخری در برخی از معاهدات بن المللی 
حضوری فعال داشته و سبب شده تا نزدیک به دو میلیارد یورو به ایران بازگردانده شود. 
طائ���ب و تیم او سه نفر از دیگر اعض���ای تیم مذاکره کننده ی هسته ای از جمله سریوس 
ناصری یکی از بلندپایه تری���ن دیپلمات های نظام اسالمی در چهار دهه ی گذشته را نیز 

جاسوس قلمداد کردند.۲
دستگریی فعاالن محیط زیست به اتهام جاسوسی از دیگر اقدامات او بود که باعث شد 
محمود صادقی نماینده ی مجلس شورای اسالمی در نامه ای سرگشاده او را خطاب قرار دهد: 
ناهماهنگی و درمواردی تعارض اقدامات شما با دیگر دستگاه های اطالعاتی به شائبه 
چند پارچگی حاکمیت در کشور دامن زده و موجب بی اعتمادی و سردرگمی مردم 
و فعاالن در حوزه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی شده است. 
سیطره ی نگاه امنیتی به مقوالت اجتماعی و سیاسی یکی از ویژگی های مدیریتی 
جنابعایل است که آسیب  جدی به جایگاه سپاه پاسداران انقالب اسالمی در افکار 
عمومی زده است. به عنوان نمونه نحوه عمل سازمان تحت امر شما با فعاالن محیط 
زیست از یک سو در ناهماهنگی و تعارض کامل با معاونت و مسئوالن ذیربط در

1-www.kaleme.com/1394/02/18/klm-215092
2-www.radiofarda.com/a/who-is-the-nuclear-spy/28791656.html
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 وزارت اطالع���ات اس���ت و از سوی دیگر متضمن نق���ض آشکار حقوق قانونی 
متهمانی است که باوجود گذشت حدود سه ماه از بازداشت آن ها از حق دسرتسی به 

وکیل و مالقات با خانواده های شان محرومند.۱

دستگریی آمریکایی ها و دو تابعیتی ها به منظور باج خواهی
هشت���م م���رداد ۱۳۸۸نریوی انتظام���ی مبادرت به دستگ���ریی سه خربنگ���ار و کوهنورد 
آمریکایی به نام های سارا شورد، شن بائر و جاشوا فتال کرد و آن ها را در اختیار اطالعات 
سپاه پاسداران قرار داد. مقامات ایرانی مدعی بودند آن ها به طور غریقانونی وارد خاک 
ایران شده اند و اعضای خانواده ی این سه آمریکایی روی غریعمدی بودن کار آن ها تأکید 
داشتند. سیزدهم بهمن ۸۸احمدی نژاد در مصاحبه با سیمای جمهوری اسالمی پیشنهاد 
مبادل���ه ی آن ها با زندانیان ایرانی در آمریک���ا را مطرح کرد و سپس دوم خرداد ۸۹حیدر 
مصلحی وزیر اطالعات پیشنهاد مبادله ی این افراد با ایرانیان زندانی در آمریکا را مطرح 
کرد و تأکید کرد که جاسوس ب���ودن این سه آمریکایی »مشخص« است. البته هم زمان 
ب���ا حضور مادران آمریکایی های بازداشت شده در ایران-بیست و نهم اردیبهشت ۸۹-، 
دو شهرون���د ایرانی که نریوهای آمریکایی به ترتیب هفت سال و سه سال پیش در عراق 
بازداشت کرده بودند، آزاد شدند و سپس در شهریور ۱۳۸۹سارا شورد آزاد شد و پس از 

مدتی دو گروگان دیگر هم آزاد شدند. 
اطالعات سپاه پاسداران با دستگریی جیسون رضائیان، امری حکمتی، سعید عابدینی و 
نصرت الله خسروی، آن ها را با هفت نفر از نریوهای خود که به خاطر نقض تحریم های 
بن المللی و هک کردن و نفوذ به سیستم کامپیوتری آمریکا زندانی شده بودند، مبادله کردند. 
بعد از امضای برجام و مبادله ی زندانیان بن ایران و آمریکا، نریوهای طائب هم چنان به 
دستگریی دو تابعیتی ها ادامه دادند. از مهرماه ۱۳۹۴ تا تری ۱۳۹۵اطالعات سپاه، دست کم 
شش ایرانی دو تابعیتی را دستگری  کرد تا در مذاکره با آمریکایی ها آن ها را با دیگر زندانیان 

وابسته ی رژیم مبادله کند.
دامنه ی این دستگریی ها به شهروندان ایرانی دارای تابعیت اروپایی هم چون نازنن زاغری 
راتکلیف و دکرت احمدرضا جالیل و هما هودفر-کانادایی/ایرلندی-و یک لبنانی نزار 
ذکا که میهمان نظام اسالمی هم بود رسید که به بهانه های واهی روانه  ی زندان شدند تا از 

طریق فشار روی کشورهای اروپایی به باج خواهی برپدازند.
بنا به گزارش روزنامه ی بریتانیایی دیلی تلگراف دولت بریتانیا اعالم آمادگی کرده است تا 
در ازای آزادی نازنن زاغری چهارصد میلیون پوند پول به ایران بازپرداخت کند. از قرار 

1-http://news.gooya.com/2018/04/post-14051.php
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معلوم هم چنان چانه زنی ها ادامه دارد و بر سر مبلغ دریافتی به توافق نرسیده اند. 
کمال فروغی ابری، دیگر شهروند دوتابعیتی بریتانیایی-ایران���ی در سال ۱۳۹۱در ایران 
بازداشت شد و به جرم جاسوسی برای سرویس اطالعاتی انگلیس به هشت سال زندان 
محکوم شد و هم چنان در زندان به سر می برد. وی در زمان دستگریی به عنوان مشاور برای 

پرتوناس شرکت ملی نفت و گاز مالزی، در ایران مشغول به فعالیت بود.
محمدرضا هاشم نبی، شهروند ایرانی مقیم بریتانیا، از دی ماه سال ۹۵، هنگام سفر به ایران 
به قصد دیدار با خانواده و پدر بیمارش، در فرودگاه امام خمینی تهران بازداشت شده و 

تاکنون در زندان اوین به سر می برد.
وی که »جانباز« دوران جنگ ایران و عراق است، متهم به اقدام علیه امنیت ملی است. 
احسان عبده تربیزی دانشجوی دکرتای علوم سیاسی دانشگاه دورهام انگلستان در سال 
۱۳۸۹هنگ���ام بازگشت به ایران بازداشت و به اته���ام توهن به رهربی، اجتماع و تبانی 
از طریق حضور در تظاهرات اعرتاضی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم مقابل 

سفارت ایران در لندن، به هفت سال حبس تعزیری محکوم شد.
شیوی���ی وانگ، دانشجوی چینی-امریکایی به خاطر کپی برداری از اسناد رسمی دوران 

قاجاریه به اتهام جاسوسی دستگری شد. 
خربگزاری رویرتز در آبان ماه ۱۳۹۶ گزارش داد که مطابق گفته  های برخی وکال، دیپلمات ها 
و خانواده های افراد دوتابعیتی و هم چنن گزارش های منتشر شده در رسانه های مختلف 
درباره ی بازداشت افراد ایرانی و غریایرانی در ایران، سپاه پاسداران در طول دو سال گذشته 
حداقل سی فرد دوتابعیتی و غریایرانی را دستگری و زندانی کرده است. اتهام اغلب این 

افراد جاسوسی عنوان شده است.
در گزارش رویرتز آمده است نوزده نفر از این افراد بازداشت شده کسانی هستند که تابعیت 
دوگانه ی ایرانی-اروپایی دارند. این در حایل ست که تا پیش از این بیش تر افراد دوتابعیتی 

بازداشت شده در ایران تابعیت ایرانی-آمریکایی داشتند.
در به���ار ۱۳۹۷درحایل که دولت انگلیس در ح���ال چانه زنی بر سر آزادی نازنن زاغری 
ب���ود، ماهان عابدین و عباس عدالت دو نفر از اعضای البی رژیم در خارج از کشور که 
در سال های گذشته خدمات بسیاری به نظام اسالمی کرده بودند توسط اطالعات سپاه 
دستگ���ری شدند. این دو که به دول���ت روحانی نزدیک بودند به منظور فشار بیش تر روی 

دولت دستگری شدند. 
عباس عدالت با مرکز بررسی اسرتاتژیک نهاد ریاست جمهوری همکاری می کرد و ماهان 
عابدی���ن تحت عنوان تحلیل گر مسائل امنیتی در بی بی س���ی و ... حضور می یافت و از 

سیاست خارجی نظام اسالمی و رویکرد های امنیتی آن دفاع می کرد. 



262
حسن  طائب

بر اساس گفته های وکال و خانواده های این افراد، جمهوری اسالمی از زندانی کردن این 
افراد به عنوان حربه و وزنه ای برای چانه زنی در مورد مسائل بن المللی استفاده می کند. 
هم چن���ن سپاه پاسداران که زیر نظر ره���رب جمهوری اسالمی است، با تشدید این رویه از 
آن به منظور ناامید کردن شرکت های اروپایی از حضور و سرمایه گذاری در ایران استفاده 

می کند.
منابع خربگ���زاری رویرتز در تمام موارد گفته اند بازداشت شدگان هیچ گونه جاسوسی ای 
نکرده اند و تنها به دلیل داشنت شهروندی مضاعف دستگری شده اند. آن ها تمایل خود را 
برای گرفنت یا انتشار جزییات بیش تر درباره این بازداشت ها اعالم کرده اند اما گفته اند که 

هم مقامات ایرانی و هم دولت های غربی آن ها را در بی خربی و تاریکی نگه داشته اند.
بستگان برخ���ی از افراد دوتابعیتی زندانی در ایران، وکی���الن آن ها و هم چنن برخی از 
دیپلمات های غربی، اطالعاتی هم چون نام، تاریخ بازداشت و اتهامات وارد شده به افراد 
بازداشت شده را در اختیار دارند. این در حایل است که در بسیاری از موارد، منابع رسمی 
چنن اطالعاتی را منتشر نکرده و عماًل بازداشت این افراد را تائید نکرده اند. نزدیکان 
این افراد نیز به دلیل ترس از عواقب احتمایل اقدام خود، حاضر به اطالع رسانی درباره ی 

این بازداشت ها نیستند.۱
ارس امریی، دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشگاه کینگستون انگلیس که با فرهنگستان 
بریتانی���ا نیز همکاری می کرد، یکی از آخرین نمونه ها است که در اسفند ۱۳۹۶در تهران 
بازداش���ت شد اما خانواده از اعالم دستگریی او خ���ودداری می کرد تا پسرخاله ی وی 
در خ���ارج از  کشور در گفتگو با رسانه ها در این زمینه روشنگری کرد. امریی در برگزاری 
نمایشگاه، فستیوال فیلم و فستیوال های فرهنگی-هرنی بن ایران و بریتانیا همکاری داشته 
که یادِ آینده: هرن پس���اانقالبی درایران؛ صبحانه در تهران: زنان در ایران معاصر از جمله 

آن هاست. این نمایشگاه ها با هماهنگی وزارت ارشاد ایران در انگلیس برگزار شد. 
به گفته ی جعفری دولت آبادی دادستان تهران فرهاد عبدصالح، کامران قادری، و علریضا 
امیدوار که توسط اطالعات سپاه به اتهام جاسوسی و همکاری با دولت امریکا دستگری 

شده بودند هر یک به ده سال حبس محکوم شدند. 
کامران قادری شهروند ایرانی-اتریشی در سال ۱۳۹۵یکی از دویست فعال اقتصادی بود 
که در سفر رییس جمهوری اتریش به تهران رفته بود و دستگری شد. وی در حوزه ی فروش 
و پشتیبان���ی پروژه های فناوری اطالعاتفعالیت می کرد و هم چنن به مدت هفده سال با 
صنعت بانکی ایران در زمینه ی به روزرسانی سامانه های بانک تجارت در حال همکاری 
بود. علریضا امیدوار، دانش آموخته ی دانشگاه تاتینگهام در انگلستان، مدیر بخش توسعه ی 

1-www.radiozamaneh.com/366911
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مشارکت اجتماع���ی در شرکت سامسونگ بود. رسانه ی تبلیغ���ی وابسته به اطالعات 
سپاه پاسداران در مورد جرم این افراد نوشت:

این افراد  که قبال گزارش های مختلفی از حضور آن ها در ایران تحت عنوان پروژه ی 
نف���وذ سیاسی-اقتص���ادی در رسانه ها منتشر شده بود، از ماه ه���ا پیش و به دنبال 
راه اندازی پروژه ه���ای کارآفرینی و اقتصادی و هم چنن برگ���زاری استارتاپ های 
دانشگاه���ی وارد ایران شده بودند. آن ه���ا در این مدت با منابع مایل کالنی که از 
کشورهای غربی دریافت می کردن���د، با برگزاری همایش های بزرگی مانند پیش 
همایش ه���ای »ibridge« و»Young Global Leaders« فعالی���ت جذب نریوهای 
مستع���د و نخبگان جوان کشور را کلید زده و از سوی دیگر هم با حضور در مراکز 
مختلف اقتصادی، آماری و حتی زیرساختی در عرصه هایی چون مخابرات و فضای 

مجازی برخی شریان های اطالعاتی-مایل کشور را به دست گرفته بودند.
طبق بررسی نهادهای قضایی و امنیتی کشور، تاکنون مشخص شده که باقر نمازی، 
سیامک نمازی، فرهاد عبدصالح، کامران قادری، نزار زکا و علریضا امیدوار مجموعًا 
وجوهی بالغ بر هشت میلیارد و چهارصد میلیون دالر از دول متخاصم برای اجرای 
پروژه های خود در ایران دریافت کرده اند، که حاال و با حکم قضایی آن ها موظفند که 

مبلغ یاد شده را به کشور پرداخت نمایند.۱

نقش اطالعات سپاه پاسداران در ترورهای هسته ای
این احتمال می رود که ترورهای هسته ای نیز توسط باندهایی از اطالعات سپاه پاسداران یا 
با اطالع و هدایت آن ها صورت گرفته باشند. این ترورها پس از تصدی اطالعات سپاه 
توسط طائب در مهرماه ۱۳۸۸ صورت گرفتند. اولن ترور در بیست و دوم دی ماه ۱۳۸۸با 
قتل دکرت مسعود علی محمدی به وقوع پیوست و تا سال بعد ادامه یافت. چنان چه انتظار 
می رفت هیچ یک از قاتالن دستگری نشدند و دستگاه اطالعاتی و امنیتی با طرح انواع و 
اقسام سناریوها عده ای بیگناه را به زیر بدترین شکنجه ها برد و آن ها را مجبور کرد اعرتاف 
کنند که قتل ها را به دستور اسرائیل و با هدایت موساد انجام داده اند. با این حال پس از 
روی ک���ار آمدن دولت جدید با آن که بارها از محاکمه ی قاتالن و ... دم زدند و وعده ی 
مج���ازات عادالنه دادند، همه ی دستگری شدگان آزاد شدند و کسی دیگر پیگری ماجرای 

این قتل ها نشد. 
پیش ت���ر در تاریخ بیست و شش دی ماه سال ۱۳۸۵ دکرت اردشری حسن پور اولن دانشمند 
هست���ه ای کشور کشته شده  بود. مقامات امنیتی م���رگ وی را در اثر گازگرفتگی در منزل 

1-www.yjc.ir/fa/news/5824761
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مسکونی اعالم کردند. خانواده ی حسن پور قتل او را به دستگاه امنیتی رژیم نسبت  دادند. 

طائب و اطالعات سپاه و بابک زنجانی 
و پرونده های مفاسد اقتصادی 

سازمان اطالعات سپاه پاسداران در دوران حیات جدید خود و با اختیاراتی که خامنه ای 
به این نهاد تفویض کرده در تمامی عرصه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، سیاسی 
و امنیتی کشور دخالت مستقیم می کند. آخرین نمونه ی آن دخالت این نهاد در پیگریی 
آن چه که »تخلف های اقتصادی« می خواند است. طائب در هماهنگی با بیت رهربی و 
به منظور در منگنه قرار دادن جناح رقیب در »پرونده های مفاسد اقتصادی کالن کشور« 
ورود می کند. یکی از این موارد پرونده »حقوق های نجومی« بود که مشکالت زیادی 
ب���رای دولت روحانی به وجود آورد و خامن���ه ای برخالف موارد مشابه خواهان »کش 
دادن« ب���ه آن شد. طائب به منظور پاپوش دوزی برای جناح رقیب مدعی شد س���ازمان 
اطالعات در حال رصدکردن پش���ت پرده ی این گونه تخلفات اس���ت و اگر این روند را 

متخلفان ادامه بدهند مطمئن باشند با برخورد قاطع و قانونی روبه رو خواهند شد.۱
این درحایل ست که اطالع���ات سپاه پاسداران پشتیبان اصلی بابک زنجانی به حساب 
 آمده و چهره های اصلی آن درگری این پرونده بودند. منتهی برخورداری از رانت قدرت 
باع���ث شد که دستگ���اه قضایی به آن ها نزدیک نشود. محمد ی���زدی، معاون اقتصادی 
وزارت اطالعات دولت احمدی نژاد و حسن طائب، به عنوان مهم ترین چهره های امنیتی 
درگری در این پرونده نام برده شده اند. محمد یزدی در دولت روحانی به سازمان اطالعات 
سپاه رفته است. از سوی دیگر، مهدی شمس، دیگر متهم این پرونده نیز در دفاعیات خود، 

از همکاری با سازمان اطالعات سپاه پرده برداشته است. 
با فشارهای سازمان اطالعات سپاه، پرونده ی بابک زنجانی در اختیار وزارت اطالعات 
قرار نگرفت تا دولت به اسرار این پرونده دست پیدا نکند. در جریان دادگاه نیز به توصیه ی 
این نهاد بابک زنجانی در دفاعیات خود دولت روحانی و وزیر نفت را آماج حمالت 
خود ق���رار داد و صلواتی قاضی دادگاه طبق سناریو ب���ه او اجازه داد هرچه دل تنگش 

می خواهد بر زبان بیاورد. 
طائب و اطالعات سپاه پاسداران که یکی از مخالفان جدی انتخاب محمدعلی نجفی 
به عنوان شهردار ته���ران بودند، پس از ارسال پرونده ی مفاسد اقتصادی و حیف و میل 
ده ها هزار میلیاردتومان در شهرداری دوران محمدباقر قالیباف به قوه قضاییه به خشم آمده 
و پروژه ی دستگریی نجفی را با به جریان انداخنت پرونده ی رقص کودکان در برج میالد 

1-www.tasnimnews.com/fa/news/1395/04/22/1121914
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کلید زدند تا دیگر مستندات پرونده ی وی را تهیه کنند. قالیباف از سرداران سپاه و متحدان 
طائب به شمار می رود و فس���اد در شهرداری تهران با هماهنگی سپاه پاسداران صورت 
گرفت���ه بود. از سوی دیگر اطالعات سپاه پاسداران با دستگریی فعاالن محیط زیست و 

قتل کاووس سید امامی در زندان جنایت دیگری را رقم زد. 
ع���دم رسیدگی جدی به پرونده ی فساد مایل و غارت اموایل عمومی ابو الفضل مریعلی 
نشان دهنده ی صوری ب���ودن مانور های عدالت جویانه ی اطالعات سپاه است. طائب و 
مجموعه ی تحت امرش با دستاویز ق���راردادن شعار مبارزه با فساد اقتصادی و ... رقبا و 
مخالف���ان را از میدان به در می کند. مریعلی خودی است. او و منوچهر متکی عالوه بر 
آن که در مؤسسه ی ثامن الحجج فعالیت می کردند، همراه با حسن خامنه ای، برادر ویل فقیه 

مسلمن جهان از اعضای هیأت مدیره ی شرکت »لیسار ماه« است. 
ابوالفضل مریعلی متهم اول پرونده ی دوازده هزار میلیاردی مؤسسه ی ثامن الحجج، کارمند 
سابق »دادسرای ویژه ی روحانیت« مشهد و داماد حجت االسالم غالمحسن ابراهیمی 
حاکم ش���رع »دادگاه ویژه ی روحانیت« و امام جمعه سابق سبزوار است که در سال ۹۶ 
ف���وت کرد.۱ غالمحسن ابراهیمی شوهرخواهر علی رازینی »رییس اسبق دادگاه ویژه ی 
روحانیت« است. ربابه ابراهیمی دخرت غالمحسن ابراهیمی و همسر ابوالفضل مریعلی 
متهم ردی���ف دوم پرونده ی مزبور است. عکس ابوالفضل مریعلی در کنار محمدجعفر 
منتظری دادستان کل کشور و »رییس دادگاه ویژه ی روحانیت« و احمد علم الهدی پدر زن 
»دادستان ویژه ی روحانیت« و محمد سلیمی قاضی و »دادستان پیشن ویژه ی روحانیت« 
گویای هم دستی مهم ترین چهره های قضایی نظام اسالمی در غارت اموال عمومی است. 

اطالعات سپاه و تشکیل حزب سیاسی
سازم���ان اطالعات سپاه پس از افزایش دامنه ی فعالیت هایش به سازمان دهی احزاب و 
گروه های سیاسی نیز دست زده و به گزارش منابع درونی نظام این نهاد نریوهای خود را 
در قال���ب »جمنا« و بدون کسب مجوز سازمان داده است. و به تهدید رقبای انتخاباتی 

آن می پردازد. 
سایت کلمه گزارش داد: ماموران اطالعات سپاه در تماس با اکثریت اعضای شورایعایل 
سیاست گذاری اصالح طلبان آن ها را تهدید کرده  که در جلسات این شورا حضور نیابند. 

۱-وی درسال ۱۳۶۰به پیشنهاد رازینی، به ریاست شعبه ی دوم دادگاه انقالب اسالمی منصوب و پس از 
دو سال با حفظ سمت قبلی، به ترتیب مسئولیت دادگاه انقالب عمومی سپاه پاسداران و دادگاه انقالب 
ارت���ش در مشهد را عه���ده دار و در سال ۱۳۶۴ با ادغام دو دادگاه نظامی در سازمان قضایی نریوهای 
مسلح خراسان به مدت دوازده سال مسئولیت آن نهاد قضایی را برعهده داشت.پس از آتش بس به اهواز 
رفت و در شعبه یکم دادگاه نظامی نریوهای مسلح مشغول رسیدگی به پرونده های نظامی شد و از سال 
۱۳۶۷به مدت دوسال، مسئولیت دادگاه نظامی نریوهای مسلح سیستان و بلوچستان را برعهده داشت.
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اطالع���ات سپاه در حایل به دخالت های بی حد و مرز خ���ود در حوزه ی سیاست ادامه 
می دهد که حتی نیاز به نگه داشنت حفظ ظاهر هم ندیده و نریوهای خود را در قالب جمنا 
و بدون کس���ب مجوز سازمان داده است. خربگزاری فارس و تسنیم و روزنامه هایی چون 
جوان و سایت هایی چون مشرق و... مجموعه رسانه ای این تشکیالت جناحی ترین مواضع 
ممکن را در بنی رسانه های موجود دارند. تجمع پول و اسلحه و اطالعات و زندان و رسانه 
در این نهاد نظامی تمامیت خواه در حدی است که طبعًا نمی تواند از سیاست بگذرد و با 
همنی ابزار زورگویانه در عرصه ی سیاست نیز حضور می یابد. نکته ی جالب این که در کنار 
تماس بازجویان سپاه با اعضای شورای عایل اصالح طلبان، سایت مشرق نیز در روزهای 
اخری گزارشی منتش���ر کرد مبنی بر غریقانونی بودن ش���ورای عایل اصالح طلبان. بازوی 
رس���انه ای و امنیتی این نهاد نظامی در حال حاضر یک بازی مشرتک را پیش می برند.۱

ترانه موسوی و طائب
در روزهای داغ جنبش ۸۸، دو روزنامه نگار به نام های لیال ملک محمدی و رضا ویل زاده 
که به ترکیه سفر کرده بودند به منظور دریافت پناهندگی از کشورهای اروپایی، خرب دروغی 
در مورد دستگریی، شکنجه و تجاوز به ترانه موسوی توسط نریوهای طائب را با انتشار 
عکسی منتسب به قربانی منتشر کردند. این دو مدعی شدند که جنازه ی وی بعد از قتل، 
سوزانده شده است. آن ها هم چنن در روزهای بحرانی تابستان ۸۸با استفاده از جو ملتهبی 

که وجود داشت قادر شدند  کمیته ی تحقیق موسوی و  کروبی را نیز فریب دهند. 
چیزی نگذشت که مشخص شد موضوع ترانه  موسوی از اساس غریواقعی است و چنن فردی 
وجود خارجی ندارد. عکس انتشار یافته متعلق به دوران تحصیل لیال ملک محمدی یکی از 
جاعالن خرب بود که رتوش شده بود. این دو نفر، یکی خربنگار »رادیو فردا« شد و دیگری 
همکار رادیو های فارسی زبان. آن ها به جای پذیرش مسئولیت و درخواست پوزش از مردم، 
یک سال بعد با انتشار اطالعیه ای هم چنان خریه سرانه مدعی وجود ترانه  موسوی شدند و 
تکذیب آن را به سربازان پیدا و پنهان نظام اطالعاتی و امنیتی جمهوری اسالمی نسبت دادند.۲ 
از آن روز تاکنون که بیش از ُنه سال از ماجرا می گذرد هیچ کس از هویت بستگان، دوستان 
و آشنای���ان ترانه موسوی آگاه نیست؛ چرا که چنن فردی وجود خارجی ندارد. خانم ها 
فرشته  قاضی و مسیح علی نژاد که به گفتگو با خانواده های قربانیان جنبش ۸۸ مشغولند 
کوششی برای گفتگو با خانواده ی ترانه موسوی انجام نداده و یا گزارشی در مورد شکست  

تالش های شان انتشار نداده اند. 
در آن دوران، طائ���ب که در مظ���ان اتهام بود، به منظور اثبات دروغگویی دشمنانش، از 
1-www.kaleme.com/1397/06/12/klm-268585/
2- http://news.gooya.com/politics/archives/2010/08/109728.php
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آن جایی که مطمئن بود چنن فردی وجود خارجی ندارد، دست به حماقت بزرگی زد که 
نشان داد عنصر پیچیده ای نیست. وی به طرز شتاب زده ای خانواده ی باجناقش، سیدحسن 
شاه مرادی را به صحنه آورد. زن برادر شاه مرادی از قضا ترانه  موسوی نام داشت که ساکن 
کانادا بود. طائب تصور می کرد با استفاده از این حربه می تواند به شایعات پایان دهد اما 
برخالف تصور او، برمال شدن ارتباط خانوادگی سوژه با طائب، نه تنها مشکلی را از وی 

حل نکرد بلکه باعث ایجاد سوءظن بیش تری نسبت به او شد. 

پروژه ی امنیتی سعیده پورآقایی 
طائ���ب و نریوهای تحت امرش و چهره های امنیتی چون محسنی اژه ای که آن موقع وزیر 
اطالع���ات بود دست بردار نبودند و به منظور اثبات دروغ پردازی مخالفان در ارتباط با 
اعمال تجاوز و شکنجه و قتل معرتضان نتایج انتخابات، با الگوبرداری از دروغ پردازی 
لی���ال ملک محمدی و رضا ویل زاده، پروژه ی امنیتی سعی���ده پورآقایی را کلید زدند و به 
گونه ای وانمود کردند که او در حال الله اکرب گویی بر پشت بام، دستگری شده و سپس مورد 
تجاوز قرار گرفته و به قتل رسیده است. سپس جنازه ی سوخته ای را به مادرش نشان دادند 

و قربی را نیز در قطعه ی ۳۰۲ بهشت زهرا به عنوان محل دفن وی مشخص کردند.۱ 
در ای���ن پروژه نیز  کمیته ی تحقیق موسوی و کروبی فریب خورد اما این بار از »اطالعات 

سپاه« و حسن طائب و وزارت اطالعات و محسنی اژه ای. 
در این پروژه، دست طائب و محسنی اژه  ای باز بود، چرا که قربانی در بازداشت خودشان 
بود. مریحسن موسوی حتی در مجلس ختم تصنعی سعیده پورآقایی که توسط دستگاه 
امنیتی برگزار شد شرکت کرد. وقتی داستان باال گرفت به اشاره ی طائب و محسنی اژه ای، 
سعیده پورآقایی را از پرده بریون آورده و به گفتگوی تلویزیونی و مصاحبه دیکته شده با 
وی و م���ادرش پرداختند و کروب���ی و موسوی بیش از پیش در مخمصه افتادند. هرچند  
کروبی همان موقع پاسخ فریبکاری آن ها را داد، اما اژه ای و کمیته ی تحقیق الریجانی نیز 
به مدد حقه بازی ای که کرده بودند دست باال را پیدا کردند.کروبی در این رابطه در نامه ی 

سرگشاده ی خود نوشت: 
جال���ب است که سعیده پورآقایی را در شیپور کرده اند و یک روز دادستان کل کشور 
ماجرای آن را بازگو می کند و یک روز رییس قوه قضاییه و یک روز یک مقام دیگر 
و خالص���ه این ماجرا را دست به دس���ت می چرخانند. انگار  که همه ی مستندات 
تجاوزها، سعیده پورآقایی بود و آن همه سندی که ما دادیم باد هوا بود و یک گوش 
آقایان در بود و یک گوش دیگرشان دروازه. و البته که ماجرای سعیده پورآقایی هم از 

1-www.radiofarda.com/a/F11_Iran_Postelections_Protest_Saide/1840424.html
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آن ماجراها و صحنه سازی های مضحکی است که نمونه ی آن را در ماجرای قتل های 
زنجریه ای و ادعای بازداشت عده ای به اتهام طراحی انفجار حرم امام پیش تر دیده 
و تجربه کرده بودیم. خالفی می کنند و آن را می خواهند با خالفی دیگر پنهان کنند. 
شرح ماجرای سعیده پور آقایی داستانی تکراری است که دوباره نمی خواهم شرح 
کامل آن را بازگو کنم. همن حد اما بگویم که این سند بر خالف دیگر سندهایی که 
این جانب به کمیته ی تحقیق ارائه کردم، سندی بود که صرفاً به صورت شفاهی مطرح 
شد و قرار ما بر این بود که در جلسه ی بعدی اسناد مشخص آن ارائه شود؛ من اما 
از آن جایی که متوجه شدم این ماجرا بوی صحنه سازی و تله گذاری می دهد و خرب 
کشته شدن و نشان دادن جنازه نیز توسط یکی از اعضای نهاد ریاست جمهوری- که 
نمی خواهم نام او را بربم-به خانواده پورآقایی منتقل شده است، به کُنه ماجرا پی 
بردم و در جلسه ی بعدی کمیته، خود پیش از دیگران و در آغاز جلسه به سست بودن 
این ماجرا اشاره کردم. جالب آن که خواهر سعیده پورآقایی نیز  که در همان زمان پیگری 
ماجرا شده بود اکنون در توصی���ف آن سناریوی ساختگی چنن ادعا کرده است: 
به عمد اطالعات غلط به مادر س���عیده داده شده بود و ایشان با توجه به عالیمی 
که روی جسد دیده بود تصور می کرد که دخرتش کشته شده است... شماره ای هم 
به او داده و از او خواس���ته بودند که با آن ها در تماس باش���د و هر وقت او با این 
شماره تماس می گرفته این آقایان که ظاهرًا مأموران امنیتی بوده اند به او می گفته اند: 
س���عیده را فراموش کن و زینب وار تحمل کن... و زمانی که من داشتم تحقیقاتم را 
انجام می دادم، پیش از آن که سعیده را به تلویزیون بیاورند از سوی وزارت اطالعات 
مرا احضار کردند و به من گفتند که: باید موضع ات را مشخص کنی. چند روز دیگر 

سعیده پیدا می شود و این قضیه کاماًل تمام می شود.۱
در مهرماه سال ۸۹ باراک اوباما در بیانیه ای خطاب به کنگره این کشور، هشت مقام ایرانی 
از جمله طائب را به علت آن چه نقض جدی و مداوم حقوق بشر می نامید، تحریم کرد و 

خواستار ممنوعیت صدور ویزا و ضبط دارایی های احتمایل آن ها در آمریکا شد.
در تریماه ۱۳۹۰نیز اتحادیه ی اروپا سه تن از فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمی را 
به اتهام دخالت در امور داخلی سوریه در لیست تحریم های جدید خود قرار داد. بر این 
اس���اس، حساب های این افراد مسدود و ورودشان به خاک اتحادیه ی اروپا ممنوع شد. 
نام طائب به همراه محمدعلی جعفری و قاسم سلیمانی در فهرست تحریم های اتحادیه ی 

اروپا قرار گرفت.

1-www.rahesabz.net/story/5705



269
چهره های اطالعاتی و امنیتی

تغیری و تحوالت در اطالعات سپاه 
در آخرین تغیری و تحوالت در سازمان اطالعات سپاه پاسداران، سردار عبدالله ضیغمی 
از مسئوالن قرارگاه ثارالله و سرکوب جنبش ۸۸ به معاونت جنگ روانی طائب و سردار 
حسن زیبایی نژاد معروف به سردار نجات فرمانده سابق سپاه ویل امر  که مسئولیت حفاظت 
از خامنه ای را به عهده داشت به جانشینی طائب انتخاب شدند  که نشان از سازمان دهی 

گسرتده ی سپاه پاسداران و سازمان اطالعات آن برای تحوالت پیش رو دارد.
طائ���ب هم چنن با دستگریی مدیران کانال ه���ای تلگرامی در اسفند ۱۳۹۵ضمن تالش 
برای تأثری گذاری در انتخابات ریاست جمه���وری، به پرونده  سازی علیه وزیر اطالعات 
پرداخت. محسنی  اژه ای در مقام دادستان کل کشور مدعی شد که آن ها دارای ارتباطاتی 
با وزیر اطالعات بوده  اند. آخرین اقدام طائب و اطالعات سپاه، فشار برای رد صالحیت 
نامزدهای انتخابات شورای شهر بود که باعث برکناری تعدادی از تائید صالحیت شدگان 

شد. 
در آخرین تغیری و تحوالت در مهرماه ۱۳۹۶ به  درخواست سازمان اطالعات سپاه و طائب، 
هفت تن از رهربان جبهه ی منحله ی مشارکت اسالمی از جمله محمد نعیمی پور دو سال 
و شکوری راد، آذر منصوری، کاشفی، جالیی پور، محمدرضا خاتمی و صفایی فراهانی هر 
کدام به یک سال زندان محکوم شدند تا فضا را امنیتی نگه دارند و رعب و وحشت از 

دل اصالح طلبان بریون نرود.





ساختار اطالعاتی و امنیتی 
سپاه پاسداران

»سازم���ان اطالعات سپاه«، در کنار »سازمان حفاظت اطالعات سپاه« و »حفاظت و 
امنی���ت سپاه« سه زیرمجموعه ی سپاه پاسداران هستند  که به انجام وظایف اطالعاتی- 

امنیتی می پردازند.

سازمان اطالعات سپاه
»سازمان اطالعات سپاه« پس از ارتقای »معاونت اطالعات« سپاه پاسداران که از آن 
به عنوان »اطالعات سپاه« یاد می شد در مهرماه ۱۳۸۸با هدف سیطره ی اطالعاتی بر 
کشور و چنگ انداخنت به تمامی حوزه  های اجتماعی و مغایر با قوانن جمهوری اسالمی 

به دستور خامنه ای تشکیل شد. 
پ���س از تشکیل هسته ی اولیه ی سپاه پاسداران، بخش اطالع���ات و امنیت آن با هدف 
جمع آوری اطالعات از گروه های مخالف به فرماندهی  محسن رضایی شروع به کار کرد. 
چون غالب مراکز ساواک، در شهرستان ها و مراکز  کل ساواک در تهران، مقر سپاه پاسداران 
شده بود، از همان بدو تأسیس، سپاه به اطالعات و تجربه  ی ساواک در زمینه هاى مختلف 

دسرتسى پیدا کرد.
کادر های این واحد را عمدتاً نریوهای جوان و فاقد تجربه تشکیل داده بودند. هدایت  و 
فرماندهی آن ها با کسانی بود که قبل از انقالب تجربه ی فعالیت های مخفی و برخورد با 
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ساواک را داشتند. در سال های ۵۹ و ۶۰ تعدادی از دانشجویان پریو خط امام و اعضای 
انجمن های اسالمی نیز به این واحد پیوستند و در فاصله ی کوتاهی از جزوات ساواک، 
دانش اطالعاتی و امنیتی آموختند و با سرکوب مخالفان تجربه ی الزم را کسب کرده و 

تشکیالت گسرتده ای را راه اندازی کردند. 
واحد اطالعات سپاه در واقع نقش اداره ی سوم ساواک را در نظام نوپا به عهده گرفت. پس 
از آن که الجوردی به دادستانی انقالب اسالمی مرکز گمارده شد، این دادستانی نیز بخشی 
از وظایف اداره ی سوم ساواک را عهده دار  گردید و به رقیب اطالعات سپاه تبدیل شد. 
این واحد در سال های اولیه دهه ی ۶۰، بخش ۲۰۹ اوین و از سال ۱۳۵۹ کمیته ی مشرتک را 
اداره می کرد و نقش مهمی در سرکوب فرقان، مجاهدین، پیکار و حزب توده ایران داشت. 

یکی از »سربازان گمنام امام زمان«، عضو واحد اطالعات سپاه در دهه ی ۶۰ می گوید: 
اصالً نوع کار الج���وردی با کار تشکیالتی سپاه متفاوت بود و اساساً بضاعت و 
امکانات���ی که در واحد اطالعاتی سپاه ب���ود، در دادستانی وجود نداشت. قدرت 
دادستانی حکمی بود که صادر می کرد، زندانی بود که در اختیارش بود و عملیات 
و بازجویی بود و اساساً نگاه اطالعاتی درازمدت در واحد اطالعات سپاه بود که 
از قبل تعقیب و مراقبت و کار می کردند. چنان چه چیزی می گویند فکر می کنم از 

این زاویه است.۱ 
پ���س از شکست عملیات امریکا در طبس، دانشجویان خط امام که مقاومت گسرتده ای 
به مدت شش ماه گذشته برای عدم تحویل گروگان ها به دولت موقت و شورای انقالب 
داشتند با همکاری اطالعات سپاه به مسئولیت محسن رضایی تصمیم گرفتند گروگان ها 
را در چند دسته به شهرهای مختلف اعزام کنند. دلیل این تصمیم عدم تجمع گروگان ها 
برای شکست هر گونه عملیات رهایی بود. مشهد، ساری، رشت، یزد، اصفهان، شریاز و 
چند شهر دیگر مقصد گروه هایی از دانشجویان پریو خط امام و گروگان ها بود که مخفیانه 
با لباس های مبدل به این شهرها سفر می کردند. در اواسط تابستان ۵۹ فرار ناموفق یکی از 
گروگان ها و سخت شدن نگهداری از  گروگان ها سبب شد تا شورای مرکزی دانشجویان 
در توافق���ی با سپاه پاسداران گروگان ها را در اختیار دولت رجایی قرار دهد. بدین ترتیب 
گروگان ها به ۲۰۹ اوین و زندان کمیته ی مشرتک-توحید- که توسط اطالعات سپاه اداره 

می شد منتقل شدند. 
قراردادن مواد منفجره در ساک حجاج و ایجاد بلوا در عربستان سعودی در سال ۱۳۶۶ از 

جمله افتضاحاتی است که »اطالعات سپاه« به وجود آورد. 
الجوردی در دوران قدرتش خصم اطالعات سپاه بود و عاقبت آن ها را از اوین بریون کرد 

1-http://defapress.ir/fa/news/29546



273
چهره های اطالعاتی و امنیتی

و شخصاً با حضور در پادگان سپاه، توابینی را  که در اختیار اطالعات سپاه بودند بازداشت 
و همراه خود به اوین برد و مقابل جوخه ی اعدام قرار داد.

تا س���ال ۱۳۶۲جمهوری اسالمی دارای ارگان های امنیتی متعدد و پراکنده ای بود که کار 
منسجم اطالعاتی را سخت می کرد. سعید حجاریان برای متمرکز کردن فعالیت اطالعاتی 
و امنیتی، مقدمات و طرح تفضیلی تشکیل وزارت اطالعات را تهیه و در اختیار مجلس 
گذاشت. این طرح در سال ۱۳۶۳ از تصویب مجلس گذشت و وزارت اطالعات و امنیت 
در همان سال تشکیل شد. با تشکیل وزارت اطالعات، اطالعات سپاه موظف شد کلیه ی 
امکانات و اسناد و مراکز خود را تحویل این وزارتخانه دهد و در امور اطالعاتی با این 

وزارتخانه هماهنگ باشد. 
با این حال اطالعات سپاه ک���ه در واقع ستون فقرات وزارت اطالعات قرار بود باشد به 

سادگی تن به این امر نمی داد. محمدی شهری در این رابطه می گوید: 
واحد اطالعات سپاه از نظر نریوهای کارآمد،  اسناد و مکان های موردنیاز، بیش ترین 
امکان���ات را در اختیار داشت و بدین جهت انتقال هم���ه ی آن ها به وزارتخانه ی 
تازه تأسیس ب���رای مسئوالن سپاه بسی���ار سخت بود. روزی آق���ای مرحوم شهید 
محالتی – که در آن وقت نماینده ی امام در سپاه بود- و نیز آقای محمدی عراقی 
-جانش���ن ایشان- به تفصیل در باره ی این که انتقال امکانات اطالعاتی سپاه به 
وزارت اطالعات مصلحت نیست و سپاه نمی تواند از آن تمکن نماید با من صحبت 
کردند. هم چنن آقای محسن رضایی - فرمانده وقت سپاه- در بیت حضرت امام 
خمینی در همن زمینه با من صحبت کرد و پیشنهاد نمود که شما به واحد اطالعات 
سپاه کار نداشته باشید. چه ضرورتی دارد که این واحد را به وزارت اطالعات منتقل 
کنید؟ ما اطالعات مورد نیاز شما را در اختیارتان قرار می دهیم و ضمناً اشاره کرد که 

اصواًل انتقال اطالعات سپاه به وزارت اطالعات غریممکن است.۱
باالخره سپاه با اکراه و از سر اجبار و به دستور خمینی به این مسئله تن داد. پس از تشکیل 
وزارت اطالع���ات، اطالعات سپاه با محدودیت زی���ادی در عرصه ی داخلی و خارجی 

روبرو گردید و اطالعات سپاه مدت ها به رکود کشیده شد.
با افشای نقش وزارت اطالعات در قتل های زنجریه ای، ُدری نجف آبادی وزیر اطالعاِت 
م���ورد اعتماد خامنه ای که قباًل سرسرپدگی خود را ب���ه او اثبات کرده بود، استعفا داد و 
بخشی از کادرهای وزارت اطالعات کنار گذاشته شدند. این امر موجب شد که خامنه ای به 
تقویت بخش اطالعات سپاه روی آورد و مأموریت های درون مرزی را هم به وظایف آن 

اضافه کند تا از این طریق کنرتل اطالعاتی را در دست داشته باشد. 

۱-خاطره ها، جلد سوم،  محمد محمدی ری شهری،  انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی، تهران، ص ۶۴. 
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اطالعات سپ���اه در آن دوره با مج���وز خامنه ای برای شنود مکالم���ات دگراندیشان و 
منتقدان، مقامات دولتی، نمایندگان مجلس، وزارت اطالعات و رقبا، اقدام به وارد  کردن 
سیستم ه���ای شنود نمود. خامنه ای برای دور زدن قانون با هماهنگی »اطالعات سپاه« 
و عناصر تصفیه ش���ده ی وزارت اطالعات در جریان قتل های زنجریه ای، اطالعات ناجا 
و حفاظ���ت اطالعات قوه قضاییه، اطالعات م���وازی را تحت عنوان »دفرت اطالعات 
رهربی« راه اندازی کرد. این دفرت پوششی برای اقدامات غریقانونی اطالعات موازی بود 

که سرکوب دگراندیشان و منتقدان را هدایت می کرد. 
اطالعات سپاه پاسداران در سال های ۷۹و ۸۰به منظور زمینگری کردن پروژه ی »اصالحات«، 
ط���رح »براندازی نرم« را پیش کشید و با دستگ���ریی گسرتده ی اعضای نهضت آزادی 
و ملی مذهبی ه���ا، آن ه���ا را تح���ت شکنجه های جسم���ی و روانی شدیدی ق���رار داد. 
»مرکز رسیدگی به جرائم سازمان یافته« در سال ۱۳۸۶به عنوان زیرمجموعه ی اطالعات 
سپاه پاسداران تاسیس گردی���د و اولن پروژه ی این مرکز، دستگریی بیش از چهل و پنج 
نفر از کسانی بود که به اتهام راه اندازی و مدیریت وب سایت های پورنوی فارسی، تحت 

تعقیب قرار گرفته بودند. این پروژه ی معروف به »گرداب«-مضلن-شد. 
چند ماه پس از دستگریی، آن ها در برنامه های تلویزیونی اعرتاف کردند که قصد داشتند 
از طری���ق فاسد  کردن جوانان، پایه های نظام جمهوری اسالمی را سست کنند و از دولت 
آمریکا برای اداره ی سایت های پورنو پول دریافت می کردند. حدود یک سال و نیم بعد، 
برخی از بازداشت شدگان یا خانواده های آن ها سکوت خود را شکستند و از شکنجه های 

شدیدی که  آن ها را مجبور به اعرتاف کرده بود پرده برداشتند.
شش نفر از متهمن پرونده ی مضلن یا گرداب سپاه پاسداران به اعدام محکوم شدند اما 
حکم صادره در اثر فشارهای بن المللی اجرا نگردید و سه نفر به حبس ابد و سه نفر دیگر 

به حبس های طویل المدت محکوم شدند. 
وحید اصغری یکی از دستگریشدگان در بخشی از شکواییه ای که پس از بیست و دو ماه 
بازداشت خطاب به قاضی صلوات���ی و دادسرای تهران نوشت از شکنجه های خود در 

اطالعات سپاه پرده برداشت.۱ 
انتخابات ۸۸فرصت مناسبی بود که اطالع���ات سپاه اقدام به بازداشت جمعی فعالن 
سیاسی از جمله اصالح طلبان نماید. حکم بازداشت آن ها، پیش از انتخابات صادر شده 
بود. اطالعات سپاه قبل از این که شمارش آراء انتخابات به پایان برسد برنامه ی از قبل 

طراحی شده ی خود را به اجراء گذاشت و اقدام به دستگریی گسرتده کرد.
اطالعات سپاه، هم در طرح »براندازی نرم« و قبوالندن آن به خامنه ای و هم در کودتای 

1- www.hra-news.org/2010/hranews/gerdab-2/
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انتخابات���ی سال ۸۸ که در جریان سرکوب، قربانی���ان را به توطئه  برای انجام »کودتای 
مخملن« معرفی  کردند، نقش برجسته  ای داشت. 

بعد از توافق وین، خامنه ای برای فعالیت سازمان اطالعات سپاه میدان فراخ تری فراهم 
آورده است. در پی اعالم خامنه ای مبنی بر تالش غرب برای »نفوذ« و »استحاله ی نظام 
از درون« وی رصد کردن »نفوذ« غرب را به سازمان اطالعات سپاه واگذار کرده است. 
این سازمان طی یک سال گذشته تحت عنوان مبارزه با »نفوذ«، روزنامه نگاران و فعاالن 

سیاسی و مدنی را دستگری و روانه ی زندان  کرده است. 
تشدید فعالیت اطالع���ات سپاه به معنی نقض هرچه بیش تر حقوق شهروندی، فشار و 
تهدید، افزایش زندانیان سیاسی و زندان ها، کنرتل بیش تر فعاالن سیاسی و مدنی، مسدودتر 

شدن حوزه های عمومی و تشدید جو اختناق در دانشگاه ها و در سطح کشور است.
»سازم���ان اطالعات سپاه« با توجه به تجربیاتی که خامن���ه ای در دوران شانزده ساله ی 
ریاست جمهوری خاتمی و احمدی نژاد کسب کرد ایجاد شد تا با تغیری رؤسای جمهوری، 
سیطره ی او بر دستگاه اطالعاتی و امنیتی کشور محدود نشود. این »سازمان« برخالف 
وزارت اطالعات مستقیماً زیر نظر خامنه ای اداره می شود و در مقابل مجلس نیز جوابگو 
نیست. با ارتقای معاونت به »سازمان اطالعات« برخالف گذشته که معاونت اطالعات 
سپاه به طور غریرسمی در حیطه ی مسئولیت وزارت اطالعات دخالت می کرد، »سازمان« 
جدید، رسماً یکی از دو دستگ���اه اطالعاتی جمهوری اسالمی ایران محسوب می شود 
و با حمایت خامنه  ای و برخ���ورداری از قدرت سپاه، رشد و گسرتش زیادی یافت و در 
بسیاری از عرصه  های داخلی، به اصلی ترین سازمان اطالعاتی و امنیتی تبدیل شد و در 

تصمیم سازی های راس قدرت نقش قابل توجهی دارد.
ریاست این »سازمان«، از زمان تاسیس آن تاکنون با حسن طائب است. در سال ۱۳۹۵ 
سردار حسن زیبایی نژاد-نجات-جانش���ن رییس سازمان اطالعات سپاه شد. پیش تر 

سرتیپ پاسدار مجید حسینی عهده دار این پست بود.

سازمان حفاظت اطالعات سپاه
در سال ۱۳۶۱حسن زیبایی نژاد به پیشنهاد محسن رضایی مسئول حفاظت اطالعات سپاه 
شد که تا قبل از آن، مجموعه ی جمع و جوری بود که شاید عدد آن در کل کشور به صد 

نفر هم نمی رسید.
پس از حضور زیبایی نژاد در این ارگان، در اکثر استان های کشور حفاظت اطالعات سپاه 
تشکیل شد و گسرتش پیدا کرد. در اواخر سال ۱۳۶۲قانون وزارت اطالعات تشکیل شد، 
در قانون وزارت اطالعات، حفاظ���ت اطالعات سپاه تبدیل به یک سازمان شد، یعنی 
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حفاظت اطالعاِت نریوهای مسلح،  تبدیل شد به یک سازمان و از نظارت وزارت اطالعات 
خارج شد. 

به این ترتیب سازمان حفاظت اطالعات سپاه پاسداران در سال ۱۳۶۳ تأسیس شد و ریاست 
آن به علی سعیدی۱ از دانش آموختگان مدرسه ی حقانی رسید. وی تا سال ۱۳۷۲ریاست 
این نهاد را به عهده داشت و سپس جای خود را به سردار مرتضی رضایی داد که در سال 
۵۹با حکم بنی صدر فرمانده سپاه بود و پس از برکناری بنی صدر وی نیز مجبور به استعفا 

شد. 
سردار مرتضی رضای���ی از سال ۱۳۷۲تا اردیبهش���ت ۱۳۸۵ریاست حفاظت اطالعات 
سپاه پاسداران را به عهده داشت بعد از آن که غالمحسن رمضانی به این سمت برگزیده 
ش���د، رضایی نیز جانشن فرمانده سپاه پاسداران شد. غالمحسن رمضانی از اردیبهشت 
۱۳۸۵تا اسفند ۱۳۸۷ریاست حفاظت اطالعات سپاه را به عهده داشت و جای خود را به 
سردار محمد  کاظمی داد. از آبان ۱۳۸۸تا فروردین ۱۳۹۰دوباره ریاست حفاظت اطالعات 

و امنیت سپاه را که تبدیل به »سازمان« شده بود به عهده گرفت. 
از آبان ۱۳۹۰تا کنون مجدداً سردار محمد کاظمی ریاست این »سازمان« را به عهده دارد. 
سازمان حفاظت اطالعات سپاه، برخالف سازمان اطالعات سپاه صرفاً به موضوعات 
مربوط به داخل سپاه از جمله مقابله با جاسوسی در داخل سپاه، جلوگریی از ورود و نفوذ 
جریان های غریخودی و نریوهای مخالف با خط مشی سپاه و جلوگریی از نشت اطالعات 
محرمانه به خارج از سپاه می پردازد. نظارت سیاسی -امنیتی بر فرماندهان و پرسنل سپاه 

نیز به عهده حفاظت اطالعات است.

سازمان حفاظت و امنیت سپاه
سازمان حفاظت و امنیت سپاه، که بعضاً تحت عنوان »سپاه حفاظت« هم از آن نام برده 
می ش���ود در سال ۱۳۸۷از ادغام سه یگان سپاه تشکیل شد. تا سال ۱۳۸۷سه یگان سپاه 
حفاظت انصار المهدی -ویژه حفاظت از مجلس، شورای نگهبان، نهاد ریاست جمهوری، 
کابینه، مجمع تشخیص مصلحت، قوه قضاییه، رییس جمهور، وزیران ارشد وقت و سابق، 
فرماندهان ارشد سپاه، رییس مجلس شورای اسالمی، نمایندگان ارشد مجلس، رییس قوه 
قضاییه، تمامی مقامات کش���وری و لشگری... در سال ۱۳۶۰تشکیل شد؛ سپاه حفاظت 
ویل ام���ر -ویژه ی حفاظت از بی���ت رهربی و رهرب-در س���ال ۱۳۶۵ تأسیس شد؛ سپاه 

۱-علی سعیدی سپس از سوی خامنه ای به عنوان قائم مقام سازمان تبلیغات اسالمی منصوب شد و پس 
از هش���ت سال حضور در این نهاد در س���ال ۱۳۸۰دوباره به سپاه بازگشت و جانشن موحدی کرمانی 
نماین���ده ی ویل فقیه در سپاه پاسداران انقالب اسالمی شد. وی در س���ال ۱۳۸۴، به عنوان نماینده ی 

ویل فقیه در سپاه پاسداران انقالب اسالمی منصوب شد.
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حفاظت هواپیمایی-ویژه ی امنیت زمینی در فرودگاه های کشور و مقابله با هواپیماربایی و 
اقدامات خرابکارانه در هواپیما ها- در سال ۱۳۶۳تشکیل شد؛ زیر نظر نریوی مقاومت، و 
از لحاظ سازمانی تمامی معاونت های زیرمجموعه ی آن ها زیر نظر معاونت های مرتبط در 
نریوی مقاومت بودند. پیش از ادغام نریوی مقاومت در نریوی زمینی سپاه، سردار نجات 
ک���ه فرماندهی سپاه حفاظت ویل امر را بر عهده داشت، مأموریت یافت تا سازمانی در 
سپاه به وجود آورد به نام سازمان حفاظت تا این سه یگان زیر نظر آن سازمان مشغول به 

فعالیت شوند. 
فرمانده سپاه حفاظت، سرتیپ علی اصغر گرجی زاده است که با حفظ سمت، از مهرماه 
۱۳۹۳جانشن محمد جواد خوش نواز، در فرماندهی سپاه حفاظت انصارالمهدی شد و از 
آن تاریخ هر دو سمت را بر عهده دارد. جانشینی فرمانده حفاظت سپاه، با سرتیپ دوم 

پاسدار محمدحسن کاظمی است. 
فرماندهی سپاه حفاظت هواپیمایی با سرتیپ دوم صفرعلی موسوی و فرماندهی سپاه 
ویل امر با سرتیپ تمام ابراهیم جباری است که در سال ۱۳۸۹جایگزین سردار نجات شد. 





علی محمد بشارتی 

علی محم���د بشارتی جهرمی متولد ۱۳۲۳ به خاطر همشه���ری بودن با اعضای جهرمی 
سازمان مجاهدین از جمله تراب حق شناس، عبدالنبی معظمی، حسن ابراری و ابراهیم 
آوخ با مجاهدین آشنا شد. اما هیچ گاه به عضویت این سازمان در نیامد و به هواداری از آن 
نیز نرپداخت. وی در اردیبهشت سال ۵۳همراه سه تن از دوستان دانشجویش به نام های 
وحید صفاری، حمید صفاری و بهروز قناعت پیشه در شهر قم دستگری و به دو سال حبس 
محکوم شد. علت دستگریی او از سوی ساواک، رسیدن به محمدحسن ابراری یکی از 
اعضای فعال مجاهدین بود که در سال ۵۴با همکاری وحید افراخته دستگری و سال بعد 

اعدام شد. ابراری روابطی نیز با بشارتی که همشهری اش بود، داشت.

ابراز ندامت و تعهد همکاری با ساواک
بشارتی در مرداد سال ۵۵با ابراز ندامت و تعهد همکاری با ساواک از زندان آزاد شد و به 
خاطر ارتباطاتی که با ساواک داشت در دوره ی اول مجلس شورای اسالمی، اعتبارنامه اش 
مورد اعرتاض قرار گرفت اما با بسیج نمایندگان حزب جمهوری اسالمی و دیگر باندهای 

رژیم از تصویب مجلس گذشت.
او پس از آزادی از زندان نیز ارتباطش با ساواک را حفظ کرد. طبق اسناد منتشر شده ی 
ساواک، او با اظهار ندامت نس���بت به اعمال گذش���ته خود ظاهرًا تغیری عقیده داده و با 



علی محمد بشارتی
280

مشاهده ی پیشرفت هایی که به رهربی خردمندانه ی اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر 
نصیب ایران گردیده آمادگی خود را جهت همکاری و خدمت صادقانه اعالم می نماید.

یکی از انگیزه های وی برای همکاری با دستگاه امنیتی منظور داشنت سنوات خدمتش در 
آموزش و پرورش و اجازه ی بازگشت به اداره  ی مزبور و رفع تبعات ناشی از محکومیت 
دوسال���ه اش بود. او که در سال ۴۴به استخدام دولت درآمده بود حیفش می آمد سابقه ی  

خدمتی اش در دستگاه دولتی را از دست بدهد.
مأمور ساواک در مالقات با بشارتی می گوید برای انجام چنن کاری او بایستی شایستگی 
و صداقت  خود را به ثبوت برس���اند تا بت���وان در زمینه ی تقاضای وی تصمیمات الزم 
اتخاذ نمود و بشارتی برای نشان دادن حسن نیتش در مالقات اظهار می دارد که امکاناتی 
به منظور نفوذ در گروه های خرابکار و تروریست دارد و وعده می دهد عده ای از دوستان 
خ���ود را نیز بدین منظور آماده نموده و قادر خواهد بود ضمن شناس���ایی، از چگونگی 
فعالیت عناصر گروه های مذکور اطالع حاصل نماید. او هم چنن به مأمور ساواک تأکید 
می کند که اجرای این... خظرات زیادی برای وی خواهد داشت، لیکن بنا به انگیزه ی دینی 

و وظیفه ی ملی در این راه فعالیت خواهد کرد.
طبق اسناد ساواک بشارتی در تاریخ مهر ۱۳۵۶مذاکرات تلفنی با بخش ۲۰ه ۱۲ساواک 
داشته و برای انجام مأموریت به تهران سفر می کند و قرار مالقات هایی هم از طریق تلفن 

۶۵۵۳۵۳ با آقای عامری می گذارد.
در حاشی���ه ی سند فوق خطاب به پرویز ثابتی مدیر کل اداره ی سوم ساواک نوشته شده 
است: محرتمًا به استحضار می رساند در این مدت به تصویب رییس دایره  ی یک و رهرب 
عملیات مجاهدین پس از تماس این شخص با وی مذاکره و وی را توجیه و دسرتسی وی 
هدف مربوطه مشخص و نتیجه به استحضار می رسد تا در مورد مشار الیه تصمیم مقتضی 

اتخاذ گردد. امضاء ...شش مهرماه ۲۵۳۶ مطابق با ۱۱۳۵۶
بشارتی در خاطرات خود با زرنگی موضوع همکاری با ساواک را دور زده و به رفع اتهام 

از خود می پردازد و می گوید:
موض���وع سوم سیاست ساواک در تشدید شکنجه ب���رای همکاری مبارزانی بود 
که در آستان���ه ی آزادی از زندان بودند. ساواک همواره می کوشید از عناصری از 
مبارزین علیه مبارزین و مبارزه استفاده کند. از جمله می کوشید در داخل زندانیان 
عناصری تعبیه کند تا اخبار داخل زندان را به ساواک منعکس نمایند. یا افرادی که 
می  خواستند آزاد شوند را دعوت به همکاری می کرد. خداوند سبحان را سپاسگزارم 
که در این امتحان بزرگ نیز مرا یاری کرد، زیرا به استناد مدارک موجوددر ساواک 

۱-اسناد در صفحات ۷ و ۸ نشریه مجاهد شماره ی ۱۱۶ پنج شنبه ۲۷فروردین ۱۳۶۰آمده اند. 
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سابق، هرگز شکنجه گران نتوانستند در این مورد هم در من اثر بگذارند.
عالوه بر اسناد فوق، در سال ۱۳۵۸، در شب  نامه ای که به طور گسرتده در تهران پخش شد، 
سندی نیز انتشار یافت که نشان می داد بشارتی دارای کُد ویژه  ی ساواک۱ هم بوده است.

بشارتی در کتاب عبور از شط شب که توسط مرکز اسناد انقالب اسالمی انتشار یافته دلیل 
 آزادی خ���ود از زندان را اعالم فضای باز سیاسی از سوی شاه و بهبود شرایط زندان ها 

اعالم می کند که آن هم دروغی بیش نیست. در کتاب مزبور می گوید :
در انته���ای مباحث مرب���وط به خاطرات زن���دان، الزم می دانم ب���ه تبین بازتاب 
مساله ی ایجاد فضای باز سیاسی در زندان برپدازم؛ چیزی که با مطرح شدن آن خیل 
عظیم���ی از زندانیان آزاد شدند و من نیز یک���ی از آن ها بودم که در مردادماه ۱۳۵۵ 

آزاد شدم.
فض���ای باز سیاسی در کشور و بهبود شرای���ط زندان ها متعاقب انتخاب جیمی کارتر به 
ریاست جمهوری آمریکا در دی ماه ۵۵ به وجود آمد. در حایل که بشارتی پنج ماه قبل از 
ریاست جمهوری کارت���ر و در دوران حضور جرالد فورد در کاخ سفید از زندان آزاد شده 
بود. تعدادی از زندانیانی که در مراسم شاهنشاه سپاس بهمن ۵۵ شرکت داشتند و از زندان 
آزاد شدند نیز دوستان و همراهان بشارتی از جمله عسگراوالدی، حاج حیدری، مهدی 

کروبی، قدرت  علیخانی، مهدی عراقی، محی الدین انواری و... بودند.
در آن زمان نیز هنوز نسیم فضای باز سیاسی به کشور نرسیده بود و این افراد برای مبارزه با 
نریوهای انقالبی و مرتقی بعد از تقاضای عفو از شاه، توسط ساواک آزاد شدند. متعاقب 
ای���ن سیاست در مرداد ۵۶نیز تعداد دیگری از عناصر وابسته به مؤتلفه مانند الجوردی، 

بادامچیان، کچویی، احمد احمد و... از زندان آزاد شدند.
بشارتی که با تعهد به ساواک و همکاری با دستگاه امنیتی و به مناسبت کودتای ۲۸مرداد 
عفو خورده و از زندان آزاد شده بود با بی شرمی در مورد زندانیان چپ ایران که بسیاری 

از آن ها اسطوره های مقاومت و ایستادگی در زندان شاه بودند، می گوید:
کلی���ه  ی کمونیست ها اعتقادشان بر این بود که باید با ساواک بجنگند تا جایی که 
دستگری نشوند. به مجردی که دستگری شدند، دیگر باید سازش کنند تا فشاری روی 
جسم شان نیاید! این چیزی بود که ما بریون نخوانده بودیم و در زندان آن را درک کردیم!

البته از جنایتکارانی چون بشارتی که هست و نیست ملتی را به نابودی کشانده اند، غری 
از دروغگوی���ی و پشت هم اندازی انتظاری نمی رود. اما کیست ک���ه زندان بوده باشد و 
نداند که همایون کتریایی را با زنج���ری و دست و پای بسته شکنجه می کردند؛ مقاومت 
حماسی مسعود احمدزاده و بهروز دهقانی و ...را از یاد برده باشد؛ گلسرخی و دانشیان را

۱- پیشن.
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 فراموش کرده باشد. مگر می شود نامه ی شورانگیز احمد خرم آبادی خطاب به مادرش را 
فراموش کرد یا از روی دفاعیات خسرو روزبه گذشت و وارطان را  کرد. چگونه می شود 

دفاعیات قهرمانانه ی بیژن جزنی و شکرالله پاک نژاد و ... را از خاطر برد.

دیدار با  گالیندوپل و دروغ پردازی 
بشارتی در دروغگویی ید طوالیی دارد؛ او در دیدار با گالیندوپل نماینده ی ویژه ی سازمان 
ملل متحد برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران، دوسال زندان خود را به پنج سال 
تبدیل کرده و می گوید:  پنج سال در دوران شاه زندانی شده، یک سال این مدت را در حبس 
انفرادی به سر برده و تحت شکنجه های وحشیانه قرار گرفته بود.-گزارش دوم ژانویه ی 

۱۹۹۲رینالدو  گالیندوپل-
چنان چه ذکر شد و در کتاب »عبور از شط« وی و اسناد ساواک نیز آمده است، بشارتی 
در اردیبهشت ۵۳دستگری و در مرداد ۵۵پس از گذشت دو سال و سه ماه از زندان آزاد شد.

او در مورد بازجویی از تهرانی شکنجه گر و بازجوی ساواک می گوید: مرحوم ربانی شریازی 
به من گفت آقای بشارتی شما که مدت ها زندانی بوده اید بیایید و این بازجویی ها را انجام 
دهید. من در اتاقم نشسته بودم که دکرت تهرانی را آوردند یک شکنجه گر خونخوار. بلند 
شدم زدم روی شانه اش و به او گفتم آقای دکرت شما من را می شناسید؟ شما هزار شالق 

بیش تر به من زدید...۱
بشارتی در مورد شکنجه شدن توسط تهرانی و خوردن بیش از هزار شالق از او نیز دروغ 
می گوی���د. در ساواک و هنگام بازجویی، زندانیان بر اساس مذهبی بودن یا غریمذهبی 
ب���ودن و وابستگی به گروه مسلح یا غریمسلح و... دسته بندی ش���ده و به بازجویان ویژه 
س���رپده می شدند. تهرانی مسئول بازجویی از زندانیان چپ و هم چنن تهیه ی بولنت های 
ساواک بود و کاری به زندانیان مذهبی نداشت. هم اکنون نیز در اوین و وزارت اطالعات 

و اطالعات سپاه و... همن تقسیم بندی ها رعایت می شود.

بازجویی از فرماندهان نظامی و وابستگان نظام پهلوی 
بشارتی در مورد اقدامات خود پس از پریوزی انقالب ضد سلطنتی می گوید: 

اقدام مهمی که بالفاصله پس از بیست و دوم بهمن توسط انقالبیون صورت گرفت، 
دستگریی و اعدام سران حکومت، خصوصاً فرماندهان نظامی بود. ما می  خواستیم 
این ها هرچه سریع تر به حساب ش���ان رسیده شود؛ چون عناصر خائن، وطن فروش 
و خونخ���واری بودند  که دست شان تا مرفق به خون این ملت عزیز و سربلند آغشته 

1-www.jamaran.ir/fa/NewsContent-id_20253.aspx
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بود. این ها نیاز به محاکمه نداشتند. محاکمه برای اثبات جرم است و جرم این ها 
آشکار بود و نیازی به اثبات نداشت. ....

م���ن، خود، در جریان بعضی از محاکمات و اعدام ها بودم. بعدها دستوری هم از 
امام خمینی در این خصوص دریافت کردم. مفهوم دستور العمل این بود که با توجه 
به این که سال ها زندان بودم ]دو سال زندان[ و تجربه ی زیادی در بازجویی داشتم 
این���ک به این امر مبادرت کنم. لذا ش���روع به بازجویی از عناصر خونخوار رژیم یا 
زندان بانان و بعضی از بازجوها کردم. در خیابان پاسداران محلی بود که بعضی از 
متهمن بازداشت موقت می شدند. آن ها پس از بازجویی و تکمیل پرونده به زندان 

قصر منتقل می شدند....
پ���س از اعدام این ها-رحیمی، خسروداد، ناجی، نصریی-بعضی ها سرو صدا راه 
انداختند. به خصوص منافقن زیاد نوحه سرایی می کردند با این بهانه که چرا این ها 
زود اعدام شدند و تخلیه ی اطالعاتی نگردیدند! من معتقدم که این رسوبات برای 
دوره ی روشنفک���ری است. ... بهرتین موقع هم���ان بود که این ها زود سر به نیست 
شون���د. بعداً هم مشخص شد کسانی که با تأخ���ری اعدام، محاکمه و اعدام شدند، 

اطالعاتی به ما ندادند و ضرر تأخری در اعدام آن ها بیش از فایده اش بود.
یک جا می گوید ربانی ش���ریازی او را به پست بازجویی گمارده و در جای دیگر مدعی 
می شود که دستوری از خمینی در این باره دریافت کرده است و در گفتگو با سایت جماران 

موضوع را فراموش کرده و می گوید:
من یک بار به امام عرض کردم که اولن بازجویی ها در بعد از انقالب را من انجام 

داده ام.

بنیان گذاری واحد اطالعات سپاه پاسداران 
بشارت���ی از بنیانگذاران سیاه تری���ن دستگاه های اطالعات و امنی���ت رژیم یعنی واحد 
اطالعات سپاه پاسداران است. این واحد به عنوان یکی از قدیمی ترین نهادهای اطالعاتی 
جمهوری اسالمی، از مهم ترین بخش های تشکیل دهنده ی سپاه پاسداران از بدو تأسیس 
ب���ود. این نهاد بالفاصله پس از تشکی���ل هسته ی اولیه ی سپاه شکل گرفت و به سرعت 
گسرتش یافت. از آن جایی که مراکز ساواک، در تهران و شهرستان ها قرارگاه ها و ستادهای 
گوناگون سپاه پاسداران شده بود، سپاه و به ویژه بخش اطالعات و امنیت آن به دستاوردها 
و تجربیات ساواک در زمینه های مختلف اطالعاتی و امنیتی دست یافت. به این ترتیب 
واح���د اطالعات سپاه بر پایه ی مناب���ع آموزشی و جزوات برج���ای مانده ی ساواک به 
تشکیل و آموزش کادرهای خود پرداخت.این بخش در سال های بعد عالوه بر در اختیار 
داشنت زندان توحید »کمیته ی مشرتک«، مسئولیت بخش ۲۰۹ اوین و بازداشتگاه پادگان 
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عشرت آباد را نیز به عهده می گرید و نقش عمده ای در سرکوبی مخالفان رژیم ایفا می کند.
علی محمد بشارتی اولن فرمانده واحد اطالعات و تحقیقات سپاه پاسداران بود. پس از 
وی محسن رضایی و ... فرماندهی این بخش را به عهده گرفتند و مرتکب جنایات زیادی 

در کشور شدند.
بشارتی در مورد چگونگی راه اندازی واحد اطالعات سپاه پاسداران می گوید:

انگیزه ی ما این بود که هرچه زودتر به حساب سران طاغوت رسیدگی شود و به همن 
دلی���ل، در همان روزه���ای اول پس از پریوزی انقالب، تع���دادی از سران نظامی 
حکومت در مدرسه ی رفاه اعدام شدند. مرحوم آیت الله ربانی شریازی مخالف این 
گون���ه اقدامات بود و شکایت ما را به امام خمینی -ره- کردند و من از مدرسه ی 
علوی بریون آمدم. به این صورت که امام خمینی -ره- با نهایت مالطفت و محبت 
گفتند: »شما بروید امنیت را در کشور برقرار کنید.« ... من در چارچوب سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی، هرکاری از دستم بر می آمد انجام دادم که از جمله  ی مهم ترین آن ها 
بازجوی���ی بود؛ چون قباًل هم کار بازجویی انج���ام داده بودم و هم رشته ی حقوق 
خوانده بودم. من عالوه بر عضویت در شورای فرماندهی سپاه پاسداران، مسئولیت 
واحد اطالعات و تحقیقات آن را نیز پذیرفتم. »اطالعات« برای حفاظت، حراست 
و امنیت مملکت بود و تحقیقات هم برای پرسنلی بود که قصد عضویت در سپاه را 

داشتند و می بایست از کانال ما عبور کنند تا بتوانند استخدام شوند.

بشارتی و غرضی دوقلوی خودسر یا دست آموزان قدرت
بشارتی و غرض���ی در بهار ۱۳۵۸مسئولیت نهاد سرکوبی که می رفت شکل بگرید را در 
دست داشتند و قدرتی به هم زده بودند. این دو در یک چیز شبیه بودند. هر دو توان تحمل 
دوران سخت زندان را نداشتند. غرضی و ناصر... در میان ده ها دستگری شده ی مجاهدین 
در س���ال ۱۳۵۰ که محاکمه شدند تنها افرادی بودند که توبه نامه  نوشتند. بشارتی پس از 

دستگریی به عنوان منبع نفوذی ساواک درآمد. 
بشارت���ی در مورد فعالیت های مه���م خود از جمله به نق���ش اش در دستگریی مجتبی 
طالقانی فرزن���د آیت الله طالقانی اشاره کرده و می گوی���د به عنوان مسئول اطالعات و 
تحقیقات سپاه از محمد غرضی مسئول عملیات سپاه خواسته است مجتبی طالقانی را که 

از سفارت فلسطن بریون آمده بود، دستگری  کنند.
با توجه به ارتباط احمد خمینی با غرضی و ارتباط ویژه ی بشارتی با خمینی و رشد سریع 
غرض���ی بعد از دستگریی فرزندان آیت الله طالقان���ی، بعید به نظر می رسد اقدام این دو 
خودسرانه بوده باشد. به نظر می رسد توطئه ای بود برای تضعیف موقعیت آیت الله طالقانی.
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اق���دام واحد اطالع���ات سپاه پاسداران و واکنش سریع آیت الل���ه طالقانی موجب بروز 
بحرانی گس���رتده در کشور شد و شورای انقالب مجبور به محکوم کردن این توطئه شد. 
سپاه پاسداران ب���ه دروغ مشارکت خود در دستگریی فرزندان آیت الله طالقانی را انکار 
می کرد. در جو ایجاد شده محمد غرضی دستگری و مورد بازجویی قرار گرفت. توطئه ی 
مزبور را بشارتی، غرضی، رفیق دوست و اصغر صباغیان برنامه ریزی و اجرا کرده بودند. 
آیت الله طالقانی تا زنده بود علریغم تقاضاهای مکرر حاضر به دیدار و گفتگو با آن ها نشد.

عوامل پشت پرده با نفوذی که داشتند بالفاصله غرضی را آزاد کرده و به معاونت استانداری 
کردست���ان رساندند. وی در بهمن ۱۳۵۸به جای دریادار مدنی استاندار خوزستان شد و 
جنایات زیادی را رقم زد. وی نقش مستقیمی در تضعیف ارتش در خوزستان داشت که 
موج���ب تسهیل حمله  ی ارتش عراق به ایران شد. او هم چنن نقش مستقیمی در اعدام 
نوزده افس���ر ایرانی در خوزستان به جرم کودتا داشت. او کاندیدای نخست وزیری شد و 
در دول���ت موسوی به پاس خدماتی که انجام داده بود به وزارت نفت و وزارت پست و 

تلگراف و تلفن رسید. 
ناخدا هوشنگ صمدی در مورد اقدامات وی چهل و پنج روز قبل از شروع جنگ می گوید: 

در ابتدا این موضوع را اعالم کنم که نوژه یا نقاب، کودتا نبود و آن کودتا یک اقدام 
ساختگی بود. زیرا کودتا باید در پایتخت انجام می شد ویل چرا از خوزستان باید به 
تهران می آمدند و چه کارآمدی داشت؟ دشمن این کار را کرد تا لشکر ۹۲زرهی اهواز 
و پایگ���اه شکاری دزفول را از کار بیندازد. چند نفرخودفروخته این اقدام را انجام 
دادند و در نهایت نیز دیدید که توسط نریوهای ارتشی این اقدام افشا شد. در همان 
زم���ان سه فرمانده نظامی خوزستان عوض شد. شهید جهان آرا که دوست عزیز من 
بود، فرمانده منطقه ی سوم دریایی خرمشهر، شمخانی فرمانده لشکر ۹۲زرهی اهواز 
و یک فرد دیگری که شانزده سال و نیم داشت به سمت فرماندهی پایگاه چهارم 
دزف���ول انتخاب شدند. آیا این افراد توانای���ی اداره ی این واحدها را داشتند و آیا 
واحد ها از این افراد تبعیت می کردند؟ گذشته از این موضوع، شما به عنوان استاندار 
خوزستان، چه جایگاهی داشتی که این افراد را عوض کردید؟ باید از ستاد ارتش 
در مرکز تقاضا می شد ویل این اتفاق صورت نگرفت. این فرد اطالعاتش ضعیف  
بود و از جنگ هیچی نمی دانست و دشمن نیز از این اقدامات سوءاستفاده کرد. این 
اتفاقات که رخ داد باعث تضعیف دو چندان ارتش به ویژه لشکر ۹۲زرهی شد. این 
لشکر با عظمت را آن قدر ضعیف کردند که در بولنت عراقی ها نوشته بود در ابتدای 
جنگ، هشت تانک فعال داشت. من اول مهر ۵۹به ستاد عملیات اروند رفتم و به 
من گفتند که به گردان تانک بروم و تانک تحویل بگریم. در آن جا مشاهده کردم که 
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یک سروان مخابرات گردان تانک چیفنت را اداره می کند! این گردان باید توسط 
یک سرهنگ با تجربه مدیریت می شد. در آن زمان همان گونه که در گذشته گفتم، 
نوزده نفر در میدان صبحگاه اع���دام شدند ویل آقای غرضی می گوید من اعدام 
نکردم و اگر صمدی سند دارد ارائه دهد! من قوه قضاییه نیستم که مدرک ارائه دهم. 

من رزمنده بودم که به چشم اعدام را دیدم و مسئولیت آن زمان با استاندار بود.۱
بشارتی هم چنن از مشارکت خود در دستگریی محمدرضا سعادتی می  گوید: 

م���ن به عنوان مسئ���ول اطالعات دستور دادم که سعادتی را دستگ���ری کنند. او را با 
همان بلی���زری که امام خمینی را از فرودگاه به بهش���ت زهرا بردند، دستگری کردند 
و آوردن���د؛ چون این ماشن شناخته شده ب���ود آن را تعقیب کرده و فهمیده بودند  
ک���ه مربوط به کجاست. آمدند داد و فری���اد راه انداختند، راه پیمایی برگزار کردند، 

اعالمیه های متعدد دادند و سپاه را محکوم نمودند. ...
آقای دانش منفرد که آن موقع فرمانده سپاه بود، مذاکراتی انجام داد که با وساطت 
دولت، سعادتی با پنج میلیون تومان ضمانت آزاد شد، ]شود[ به شرطی که از حوزه ی 
قضاییه تهران خارج نش���ود و هر وقت هم احضار شد، برگردد. آقای دانش منفرد 
خ���ودش این را امضا کرده و آورده بود تا ما هم آن را در شورا تصویب کنیم. اولن 

کسی که با آن مخالفت کرد من بودم. 

نماینده ی مجلس شورای اسالمی 
و عضو هیأت رسیدگی به شایعه ی شکنجه در زندان ها

بشارتی در اولن دوره ی  انتخابات مجلس شورای اسالمی از جهرم به مجلس راه یافت 
و در آذر ۵۹به حکم خمینی یکی از اعضای هیأت رسیدگی به شایعه ی شکنجه و وضع  
زندانیان شد. این هیأت چنان که از اسمش پیداست در بیست و نه فروردین ۶۰طی گزارشی 

وجود شکنجه در زندان های کشور را رد کرد و آن را »شایعه« خواند.
بشارتی در گزارش بیست و دوی فروردین خود به مجلس شورای اسالمی در این مورد گفت:

هیات بررسی شکنجه تاکنون از زندان ه���ای قصر، قزل حصار، قزل قلعه، آگاهی، 
دژب���ان و... دیدن ک���رده، ما از روز  اول خیال می کردی���م که مسائل مورد بحث و 
بررسی قرار می گرید ویل چیزی که از آن صحبت نشد مساله ی شکنجه بود. مسائلی 
ک���ه در زندان ها جریان دارد، افتخار جمهوری اسالمی است. یک و نیم درصد از 
زندانیان اعضای یکی از گروه ها هستند و نود درصد شکایات نیز از همن هاست. 
ما آن ها را می شناسی���م. کار هیأت در تهران نزدیک به اتمام است. ما برای اعتبار 

1-www.ghanoondaily.ir/fa/news/main/91478
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جمهوری اسالمی ایران این کار را انجام دادیم و به ملت ایران می گوییم که در ایران 
شکنجه نیست و اگر هم بوده مربوط به شش ماه قبل است.

در آن تاریخ اساساً زندان قزل قلعه وجود خارجی نداشت و سال ها قبل تخریب شده بود. 
و بشارتی شهادت زندانیان سیاسی را که مورد شکنجه واقع شده بودند معترب نمی دانست 
چ���را که از اعضای گروه های سیاسی بودند. در حایل که بر اساس گزارش های رسیده به 
ریاست جمهوری بنی صدر و بر اساس فشار و روشنگری او و گروه های سیاسی، خمینی 

مجبور به تعین این هیأت شده بود.
حسن ملکی یکی از دوستانم که آن موقع زندان بود تعریف کرد، غیاثی نامی که به اتهام 
کودتای نوژه دستگری شده بود، به شدت مورد شکنجه واقع شده و بازجویان پشت گردنش 
را سوزانده بودند. غیاثی برای زندانیان تعریف کرده بود که محمد منتظری با دیدن گردن 
وی گریه می کند. غیاثی بعد از شنیدن گزارش هیأت از تلویزیون که وجود هرنوع شکنجه 
را انکار می کرد، در حایل که به شدت برافروخته بود در بند فریاد می زد مگر من لخت 

نشدم، مگر من گردنم را به شما نشان ندادم؟ 

هدایت گروه جنایتکار قنات 
چند ماهی از انتشار این گزارش و تکذیب شکنجه نگذشته و هنوز مرکب آن خشک نشده 
بود که در تابستان سال ۶۰بشارتی به همراه عبد الحسن آیت اللهی امام جمعه ی جهرم و تنی 
چند از جنایتکاران جهرمی گروه »قنات« را در این شهر تشکیل دادند. این گروه ده ها نفر 
از وابستگان گروه های سیاسی به ویژه مجاهدین را پس از دستگریی و ربایش تا حد مرگ 
شکنجه کرده، بدن های تکه تکه شده ی آن ها را در قنات  های اطراف شهر می انداختند. 
اعض���ای این گروه هیچ ابایی نداشتند که مجروح را از روی تخت بیمارستان ربوده و به 
فجیع ترین شکل به قتل برسانند و یا قربانی را در خیابان به پشت اتوموبیل ببندند و در 

مقابل چشمان حریت زده ی مردم روی زمن بکشانند.

قائم مقام وزارت امور خارجه و وزارت کشور
بشارتی تا سال ۶۳در مجلس شورای اسالمی بود و پس از پایان اولن دوره ی مجلس در 
سال ۶۳در حایل که به هیچ زبان خارجی مسلط نبود به عنوان قائم مقام علی اکرب والیتی 

در وزارت خارجه معرفی شد و تا سال ۷۲به مدت یک دهه در این مقام بود.
س���رپدن یکی از باالترین مقامات سیاسی و دیپلماتیک کشور به کسی که در بازجویی و 
اع���دام دست داشته و مسئولیت اطالعات کشور را به دوش می کشیده، نشانگر ماهیت 
سرکوبگرانه ی رژیم جمهوری اسالمی است. وگرنه در کجای دنیا مرسوم است که یکی از 
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بلندپایه ترین مقامات سیاسی و دیپلماتیک کشوری دارای چنن سابقه ای باشد.
بشارتی که در عرصه ها ی گوناگون کارایی خود را نشان داده بود، پس از حضور ده ساله در 
پست قائم مقامی وزیر خارجه، در دوره ی دوم ریاست جمهوری رفسنجانی پست حساس 
وزارت کش���ور را عهده دار شد و در این پست نیز به عنوان وزیر کشور مسئولیت سرکوب 

تظاهرات مردم به جان آمده ی اسالم شهر و دیگر نقاط کشور را به عهده داشت.
بشارتی در حایل که وزیر کشور بود از سوی خامنه ای با »اختیارات کامل« به عنوان جانشن  
فرمانده  کل  قوا در نریوی  انتظامی  انتخاب شد. وی به خاطر سوابقی که دارد مشاور امنیتی 

هاشمی رفسنجانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. 



محسن رضایی
 

سب���زوار رضایی مریقائد مشهور به محسن رضایی متولد شهریور ۱۳۳۳در روستای بنه از 
تواب���ع الیل در خوزستان است. وی اواخر سال ۱۳۵۴با معصومه خدنگ ازدواج کرد و 
صاحب دو پسر و سه دخرت به نام های احمد، سارا، علی، زهرا و مهدیه شد. احمد فرزند 
ارش���د وی، در س���ال ۱۳۷۷به آمریکا پناهنده شد و پس از انجام مصاحبه های جنجایل 
ب���ه کستاریکا رفت و نزد هژبر یزدانی مشغول کار ش���د و در سال ۱۳۸۴با رایزنی پدرش 
بی سروص���دا به ایران بازگشت. وی بارها از سخت گریی پ���درش در دوران کودکی در 
ارتب���اط با رعایت شعائر اسالمی می گفت. وی که پس از بازگشت به کشور تحت فشار 
زیادی قرار داشت به دبی رفت و در هتل گران قیمت گلوریا در یک سوئیت اختصاصی 
زندگی می کرد که در آبان ۱۳۹۰خرب مرگ وی انتشار یافت و جسدش را عمویش امیدوار 
رضایی به ایران بازگرداند. احمد دارای دو دخرت از سه ازدواج خود با یک ایرانی، یک 

آمریکایی و یک کره ای است. 
محسن رضایی یک زندگی نامه ی جعلی در مورد پسرش انتشار داد و در پایان آن مدعی شد: 
احمد همیشه به ایرانی بودن خود افتخار می کرد، گرچه در این اواخر به منظور رعایت 
مسائل امنیتی گاهی از گذرنامه ی غریایرانی و اسم مستعار استفاده می کرد اما هرگز 
ملیت و تابعیت ایرانی خود را تغیری نداد و برای همیشه به عنوان یک ایرانی باقی 
ماند. الزم به ذکر است از احمد دو دخرت به نام های دیانا و ریحانه هفت و سه ساله 
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به یادگار مانده است.۱
طبق قوانن مدنی ایران که از دوران رضاشاه به جا مانده افراد با گرفنت تابعیت کشورهای 
ثالث، تابعیت ایرانی خود را از دست نمی دهند. برای سلب تابعیت ایرانی دادگاه بایستی 
تصمیم گ���ریی کند که پروسه ای بسیار سخت است و عماًل کسی از آن استفاده نمی کند. 
استفاده از گذرنامه ی غریایرانی به معنای داشنت تابعیت کشور صادر کننده ی پاسپورت است.  
علی دیگر فرزند وی با نبریه ی خمینی هدی طباطبایی ازدواج کرد. وی در حال حاضر معاون 
اطالع رسانی، پژوهش و امور بن الملل دبریخانه ی مجمع تشخیص مصلحت نظام است. 

راه یابی به دانشگاه و عضویت در گروه منصورون 
رضای���ی در سال ۱۳۵۰هنگام تحصیل در هرنست���ان صنعت نفت اهواز در یک هسته ی 
مذهبی متشکل از اسماعیل دقایقی، عبدالله ساکیه، فریدون مرتضایی، غالمرضا قمیشی 
علی احم���دی و... به فعالیت پرداخت. او و دیگر اعض���ای این هسته که فعالیت های 
خ���ود را در سال ۱۳۵۱آغاز ک���رده بودند در آبان ۱۳۵۲به اته���ام اقدام علیه امنیت کشور 

توسط ساواک دستگری و پس از تحمل سه ماه زندان آزاد شدند. 
وی در سال ۱۳۵۴دیپلم صنعتی گرفت و در رشته ی مهندسی مکانیک در دانشگاه علم و 

صنعت پذیرفته شد و راهی تهران گردید.  
پس از تغیری ایدئولوژی در سازمان مجاهدین خلق در سال ۱۳۵۴و سرخوردگی تعدادی 
از اعضای آن، گروه منصورون از اتحاد چند هسته ی مبارزاتی در اهواز، خرمشهر و دزفول 
که رضایی با تعدادی از آن ها در زندان اهواز آشنا شده بود، تشکیل شد. اما به علت نفوذ 

ساواک در این محفل در همان ابتدا به شدت ضربه خورده و متالشی شدند. 
غالمحسن صفاتی دزفویل یکی از وابستگان سابق مجاهدین خلق نقش محوری در این 

گروه داشت که در بهمن ۵۵در درگریی کشته شد. 
عبدالل���ه شهبازی یکی از مدرسان حفاظت اطالعات سپاه پاسداران و از محققان نظام 

اسالمی می نویسد: 
گروه منصورون در سه مرحله مورد تهاجم س���اواک قرار گرفت: در مرحله اول، با 
حمله به اتومبیل و سپس خانه ی تیمی در اصفهان، صفاتی -رهرب گروه- و هرمزی 
کشت���ه شدند و هرندار دستگری و در زندان به قتل رسید. در مرحله ی دّوم، با حمله 
به خان���ه ی تیمی در اصفهان، شاه صفدری مقتول و رفیع���ی دستگری و در زندان 
کشت���ه شد. در مرحله ی سوّم، صفری و جهان آرا در ی���زد و اراک، جداگانه، مورد 
تهاجم مسلحانه ساواک قرار گرفتند. در سال های فوق، اشراف اطالعاتی ساواک 

1-http://fararu.com/fa/news/96507
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بر گروه منصورون تا بدان جاست که یکی از کارشناسان سرشناس اطالعاتی، که در 
جمهوری اسالمی ایران به مقامات عایل نظامی و انتظامی رسید، به طور جدی به 
حضور یک یا چند عامل نفوذی مؤثر و فعال ساواک در محفل فوق اعتقاد دارد. 
این کارشناس در سال های اّولیه پس از پریوزی انقالب پرونده ی گروه منصورون را با 
دقت مطالعه کرده است. بقایای گروه در روزهای مشرف به پریوزی انقالب به جذب 
نریوی بیش تر دست زدند و چند مأمور شهربانی دون پایه را ترور کردند. مهم ترین این 
قربانیان سرگرد عیوقی، رییس گارد دانشگاه جندی شاپور، بود که دوشنبه دوم بهمن 
۱۳۵۷در مقابل خانه اش کشته ش���د. گروه منصورون با انتشار اعالمیه ای در اهواز 

مسئولیت این ترور را به عهده گرفت.۱
محسن رضایی، محمدباقر ذوالقدر، علی شمخانی، غالمعلی رشید، محمدعلی جهان آرا، 
اسماعیل دقایقی، حمید صفری، سید احمد آوایی، مجید بقایی از دیگر اعضای این گروه 

بودند که در سال ۱۳۵۷فعال شدند. 
رضای���ی که در مهر ۱۳۵۴تحصیل را شروع کرده و متأه���ل شده بود، پس از دستگریی 
عبدالله ساکیه در ابتدای سال ۵۵، تحصیل را رها کرد و به زندگی عادی روی آورد و در قم 
و دزفول و کاشان مخفی شد و صاحب دو فرزند شد. رضایی که به جز چند ماه تحصیل در 
دانشگاه علم و صنعت دیگر رنگ دانشگاه ندیده است در نظام اسالمی مدارک متعدد را 
پشت سرهم دریافت کرد تا خود را دکرت محسن رضایی بخواند. چنان چه ادعا می شود وی 
در مرکز آموزش سازمان برنامه و بودجه لیسانس اقتصاد و از دانشگاه تهران فوق لیسانس 

و دکرتای اقتصاد گرفته است. 
دخرت بزرگ  وی سارا نیز کارشناس تغذیه از دانشگاه شهید بهشتی است که همن مدرک 
ه���م با رانت اسالمی گرفته شده و سپ���س فارغ  التحصیل فوق  لیسانس رشته ی اقتصاد 

دانشگاه آزاد از خوراسگان اصفهان شده است! 

حضور در تیم ترور و مشارکت 
در حمله به مشروب فروشی ها و کاباره ها

باقی مانده ی اعضای گروه منصورون در سال ۵۷ دوباره فعال شدند و در شهرهای مختلف 
به مشروب فروشی ها، کاباره ها و دانسینگ ها و مراکزی که محل های »فساد« می نامیدند 
حمله می کردند.۲ متأسفانه در دوران انقالب این گونه اقدامات که با همکاری اراذل و 

اوباش صورت می گرفت، به مأموران ساواک نسبت داده می شد. 
محسن رضایی در پاییز ۱۳۵۷در ترور دو افسر شهربانی در بهبهان به عنوان راننده ی شرکت 

1-www.shahbazi.org/pages/Services_SAVAK4.htm
۲-راه، تاریخ شفاهی، محسن رضایی، مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، بهمن ۱۳۹۴، جلد اول، ص ۲۰۶.
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داشت. این دو از پشت هدف گلوله اعضای منصورون قرار گرفتند.۱ وی در دی ماه ۱۳۵۷ 
همراه با محمدعلی جهان آرا و محمد فالح قصد ترور رییس شهربانی شوشرت را داشتند. 
او هم چنن در چندین عملیات دیگر در زمستان ۱۳۵۷از جمله ترور ملک محمد بروجردی 
رییس بخش بهره برداری شرکت نف���ت در اهواز شرکت داشت و سپس در بهمن ماه به 
تهران آمد و پس از بازگشت خمینی به ایران، همراه با محمد بروجردی از گروه توحیدی 
صف با نریوهای شان به حفاظت از خمینی پرداختند. وی و دیگر اعضای گروه منصورون 

در حمله به پادگان ها در روز بیست و دوی بهمن شرکت داشتند. 
اعض���ای گروه منصورن در اولن روزهای انقالب، مراکز تسلیحاتی و نظامی خوزستان 
را در اختی���ار  گرفتن���د و برای مقابله با نریوهای چپ و مجاهدی���ن در استان خوزستان 
کمیته ه���ای انقالب اسالمی اه���واز، سپاه اهواز و سپاه منطق���ه را شکل دادند و سپس 
جملگی از فرماندهان عایل سپاه پاسداران شدند. در آن جنگ قدرتی که از ابتدای تشکیل 
سپاه پاسداران میان باند های مختلف برای تسلط بر این نهاد مهم نظامی به وجود آمده، 

اعضای گروه منصورون دست باال یافته و اداره ی این نهاد را به دست گرفتند. 

پیوسنت به سازمان مجاهدین انقالب اسالمی
بع���د از تشکیل ح���زب جمهوری اسالمی در اسفند ۱۳۵۷، بح���ث چگونگی استفاده 
از نریوهای مسلمانی ک���ه در دوران شاه مبارزه ی مسلحانه و چریکی می کردند در نظام 

اسالمی باال گرفت. 
از آن جایی که اعضای این گرو ه ها را جوانان و دانشجویان تشکیل می دادند به توصیه ی 
مطهری و بهشتی آن ها از پیوسنت به حزب جمهوری اسالمی خودداری کرده و یک سازمان 
نظامی برای برخورد با نریوهای مجاهدین که از نظر آن ها خطر اصلی محسوب می شد، 
به وجود آوردند. این سازمان در ماه ها و سال های بعد پایه گذار اصلی نریوهای نظامی و 
امنیتی رژیم نوپای اسالمی شد. این گروه ها با سوءاستفاده از نام سازمان مجاهدین، نام 

سازمان تازه تأسیس را »سازمان مجاهدین انقالب اسالمی« گذاشتند.  
اسامی نمایندگان گروه های تشکیل دهنده ی سازمان جدید عبارت بودند از:

بهزاد نبوی و محسن مخملباف و بعدها صادق نوروزی، از امت واحده، محسن رضایی 
و ذوالقدر از منصورون، الویری، فروتن، از گروه فالح، محمد بروجردی، براتی و صادقی، 
از گروه صف، بخشنده از موحدین، حسن واعظی و مصطفی تاج زاده از خارج از کشور 

-فلق-، عبدالعلی علی عسگری و حسن فدایی از گروه بدر. 
در فروردین ۱۳۵۸پس از اعرتاض آیت  الله طالقانی به دستگریی فرزندان شان که توسط 

۱-پیشن، ص ۲۱۰.
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واحد اطالعات سپاه پاسداران به سرکردگی علی محمد بشارتی انجام گرفته بود، محسن 
رضای���ی به همراه دیگر اعضای سازمان مجاهدین انقالب اسالمی، یکی از سردمداران 
راه پیمایی علیه آیت الله طالقانی بود. اطالعیه ی راه پیمایی به نام مجاهدین انقالب اسالمی 

صادر شد. 

عضویت در سپاه و تشکیل واحد اطالعات
در اسفن���د ۱۳۵۷به منظور تشکیل سپاه پاسداران انقالب اسالم���ی و دعوت از سازمان 
مجاهدین انقالب اسالمی برای پیوسنت به آن، محسن رضایی به همراه مرتضی الویری 
و یوس���ف فروتن در شورای مرکزی دوازده نفری که هاشمی رفسنجانی تشکیل داده بود 
شرک���ت کردند. این عده هم چنن در تدوین و تصوی���ب اساسنامه ی سپاه در اردیبهشت 

۱۳۵۸مشارکت داشتند. 
از آن جای���ی که در نگاه شورای انقالب و دولت موقت، سپاه پاسداران قرار نبود در نقش 
نریوی امنیتی و اداره ی سوم ساواک فعالیت کند، در اساسنامه ی اولیه آن، واحد اطالعات 
جای���ی نداشت. پس از ترور سرلشگر محمد ویل قرن���ی، مرتضی مطهری و ترور ناموفق 
هاشمی رفسنجان���ی، محسن رضایی در خرداد ۱۳۵۸ ط���رح تشکیل واحد اطالعات و 

بررسی های سیاسی را به عنوان یک سازمان اطالعاتی جدید در دستور کار قرار داد. 
واحد اطالعاتی جدید با حمایت خمینی که به ضرورت تشکیل و تقویت یک دستگاه 
اطالعاتی و امنیتی مکتبی اعتقاد داشت جان گرفت.۱ مشوقن اصلی محسن رضایی در 

تشکیل اطالعات سپاه و انجام  کارهای اطالعاتی و امنیتی، بهشتی و خامنه ای بودند. 
محسن رضایی ابت���دا قصد داشت سازمان مجاهدی���ن انقالب اسالمی را به یک نهاد 
اطالعاتی تبدیل کند اما از آن جایی که این سازمان ظرفیت حکومتی نداشت و از پشتوانه ی 
قضایی الزم برخورد نبود تصمیم به ایجاد یک واحد اطالعاتی در سپاه پاسداران گرفت.۲ 
وی تأکید می کند انگیزه ی اصلی اش از تشکیل واحد اطالعات برخورد با مجاهدین و 

مقابله با کودتا بوده است.۳ 
در خ���رداد ۱۳۵۸با موافقت جواد منصوری فرمان���ده ی سپاه که از طرف بهشتی به این 
مسئولی���ت گمارده شده بود، واحد اطالعات در خیابان پاسداران، خیابان بوستان هشتم 

و در ستاد مرکزی سپاه، در یکی از طبقاتی که مربوط به شنود ساواک بود تشکیل شد. 
در همان ابتدای کار اعضای انجمن حجتیه که در حدود پانزده تا بیست نفر می شدند از 

۱-پیش از آن سپاه دارای واحد اطالعات و تحقیقات با مسئولیت علی محمد بشارتی بود که کارهای 
پرسنلی را نیز انجام می داد.

۲-راه، تاریخ شفاهی، محسن رضایی، مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، بهمن ۱۳۹۴، جلد اول، ص ۲۲۷.
۳-پیشن، صص ۲۲۷ و ۲۴۲.
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طریق خامنه ای به اطالعات سپاه وصل شدند و به کار تحلیل و تهیه ی بولنت های خربی 
و... مشغول بودند. اما این عده بعد از چهار پنج ماه توسط محسن رضایی اخراج شدند.۱ 
مسئول���ن و کادرهای اصلی واحد اطالعات را خ���ود محسن رضایی انتخاب و گزینش 
می ک���رد. با این حال محافظ اصلی وی، حسن رنجرب از هواداران مجاهدین بود و همه 
جا همراه او بود. رنجرب قرار بود بمبی شبیه به بمبی که برای قدوسی کار گذاشته بودند، 
زیر میز او کار بگذارد که به خاطر رابطه ی عاطفی با محسن رضایی با وجود انتقال بمب 
به اتاق وی از انجام این کار سرباز زده بود. هم چنن یک بار هم از گذاشنت ساک حاوی 
بمب در اتاق او سرباز زده بود.۲ اما وقتی لو رفت، محسن رضایی به او رحم نکرد و بعد 

از شکنجه های بسیار اعدام شد. 
در اوایل سال ۵۹ ساختار اطالعاتی جامعی در واحد اطالعات سپاه با توجه به آموزش های 
مکتوب ساواک و عناصر دوایر مختلف این سازمان که به خدمت گرفته شده بودند، ایجاد 
شد و با استفاده از تجربیات ساواک در همان ابتدا، دارای مرکز اسناد، تیم های تعقیب 
و مراقبت، بخش بررسی و عملیات شد و به خاطر کارایی و توانمندی  بیش ترش توانست 
از دیگ���ر مراکز اطالعاتی رژیم در امر سرکوب داخلی پیشی بگرید. این واحد بر اساس 

تقسیم بندی ساواک دارای بخش، چپ، راست و التقاط بود.
واح���د اطالعات از طریق قانون���ی و غریقانونی توانست به اسناد شهربانی و اطالعات 
شهربانی، کمیته ی  ضدخرابکاری، پرونده های کاخ سلطنتی و دفرت شاه، رکن دو ارتش و 
وزارتخانه  ه���ا دست پیدا کند. بنا به ادعای نزدیکان و همکاران محسن رضایی، آن ها از 
طریق دست یابی به این اسناد شروع به زدن مهره های موساد در ایران از جمله معاون دوم 

موساد در ایران کردند.۳ 
واح���د اطالعات سپاه به سرع���ت دارای اطالعات خارجی هم ش���د. ماشن های مورد 
استفاده ی آن ها شورولت، بی ام و، ولو وهای اداره ی دوم ساواک، و اتوموبیل های مصادره 
ش���ده بود. حتی ویاله���ای مردم را مصادره می کردند و ادعا می کردند اگر ثابت ش���د 

صاحب این ویال مشکل ندارد، ما آن وقت فکر دیگر می کنیم.۴ 
دیدار های رضایی با خمینی که به منظ���ور ارائه ی گزارش فعالیت های واحد اطالعات 

صورت می گرفت، زمینه ی آشنایی خمینی با وی را فراهم کرد. 
او در بیمارستان قلب در حایل که خمینی مالقات ممنوع بود و حتی اعضای شورای انقالب 
ق���ادر به دیدار با وی نبودند به دیدار او رفت و با زرنگی خاص خود در گوش وی خرب 

۱-پیشن، ص ۲۷۷. 
۲-پیشن، ص ص ۲۷۹ و ۲۸۱. 

۳-پیشن، ص ۲۶۰.
۴-پیشن، ص ۳۰۷. 
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دستگریی اعضای گروه فرقان و رهرب آن ها گودرزی را داد و خود را مسئول این موفقیت 
جا زد. در حایل که ناطق نوری و حمیدرضا نقاشیان محافظ خمینی تأکید می کنند که این 
کار توسط آن ها صورت گرفت.۱ از آن جایی که موضوع امنیت و سرکوب نریوهای سیاسی 
برای خمینی از اولویت باالیی برخوردار بود، محسن رضایی اجازه یافت به اندرونی او 

راه یافته و شخصاً گزارش های امنیتی را به صورت شفاهی در اختیار او قرار دهد. 
اطالعات سپاه نقش مهمی در سرکوب کردستان، آذربایجان غربی، خوزستان، بندرعباس، 
سیستان و بلوچستان، گیالن، مازندران، ترکمن صحرا و هم چنن قتل رهربان ترکمن داشت. 

اطالعات سپاه و اشغال سفارت آمریکا 
محس���ن رضایی فاش می کند که تسخری سفارت آمریک���ا در سیزده آبان ۱۳۵۸با هدایت 
مخفیانه  ی اطالعات سپاه صورت گرفته است. بر همن اساس با هماهنگی و شناسایی 
قبلی، اطالعات سپ���اه و بخشی از نریوهای پادگان ویل عص���ر در بریون سفارت به طور 
غریمحسوس مستقر می شوند و سپس دانشجویان وارد سفارت می شوند. آن ها ماجرای 
گروگان گریی را ده روز پیش انداختند تا مبادا حزب توده زودتر سفارت را تسخری کند.۲  
نریوهای اطالعات سپاه مواظب بودند که مب���ادا وابستگان دیگر گروه های سیاسی وارد 
سفارت شوند. بعد از حمله ی نظامی شکست خورده ی آمریکایی ها در طبس، گروگان های 
آمریکایی با نظارت محسن رضایی به شهرهای مختلف برده شدند و تعدادی از آن ها در 

۲۰۹و زندان کمیته ی مشرتک که تحت نظر اطالعات سپاه و وی بود نگهداری شدند. 

رابطه ی حزب توده با اطالعات سپاه و  کودتای نوژه 
وی در ارتباط با همکاری حزب توده با نهادهای امنیتی نظام اسالمی می  گوید: 

درب���اره ی کودتا چهار پنج ماه بعد از پریوزی انقالب، اطالعاتی از ناحیه ی حزب 
توده رسید. ... آن موقع حزب توده در زمینه ی جمع آوری اطالعات از شبکه ی بسیار 
گسرتده و با نفوذی برخوردار بود. مثاًل حتی از توی روستاها اطالعات می دادند. 
مثاًل  می گفتند در فالن روستا، پریش���ب در منزل فالن کس این اتفاقات روی داد 
و از طری���ق عامل خود جزء به ج���زء صحبت هایی که شده و اتفاقاتی که افتاده بود 
را در گزارش ه���ا می آوردند. از سرتاسر ایران هم برای آن ها خرب می رسید. عمده ی 
اطالعات شان هم مربوط به جریان راست؛ یعنی سلطنت طلب ها، ملی گراها و ... بود. 
... آن ها اطالعات خود را هم برای اطالعات و تحقیقات نخست وزیری و هم برای 

۱-علی اکرب ناطق نوری، روزنامه شرق، ۷ تری ۱۳۹۳، شماره ۲۰۵۰
۲-راه، تاریخ شفاهی، محسن رضایی، مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، بهمن ۱۳۹۴، جلد اول، ص ۳۶۰.
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دادستانی آقای الجوردی می فرستادند. دو نسخه از آن هم برای ما می فرستادند.۱
وی سپس چگونگی لو دادن ابراهیم ستوده را که جزو شاخه ی سیاسی کودتا و از بستگان 

بختیار بود توضیح می دهد. ستوده پس از دستگریی اعدام شد. 
محسن رضایی هم چنن توضیح می دهد که دک���رت شیخ االسالم  زاده وزیر بهداری دولت 

هویدا، یکی از کسانی بود که از درون زندان کودتا را لو داد: 
دوستان م���ا در اوین، دکرت شیخ االسالم���ی را که در زمان ش���اه وزیر بود به خاطر 
برجستگی ها و نخبگی در امر پزشکی، مسئول بیمارستان زندان اوین کرده بودند. 
وی یک هفته قبل به شهید محمد کندوانی و برادرمان آقای حسن خراسانی که از 
طرف ما در اوین مستقر بود، گفته بود رییس گارد اوین که حراست اوین بر عهده اش 
است، به من گفته شما آم���اده باشید، ممکن است کودتایی صورت بگرید و از من 
خواسته با تعدادی از زندانی  ها در این مورد صحبت کنم. ... شیخ االسالمی به سبب 
اطالع رسان���ی در مورد  کودتا از اعدام نجات پیدا کرد. نکته ی جالب این است که 
رییس گارد اوین ج���زء کودتاچی ها بود و مأموریت داشت به محض شروع کودتا 
و بمباران مراکز اصل���ی در تهران،  زندان ها را آزاد  کند که به کودتاچی ها بپیوندند. 
قاعدتاً این افراد چون کادرهای مهمی بودند، اگر به کودتاچی ها اضافه می شدند، 

می توانستند نقش زیادی ایفا کنند.۲
معل���وم نیست چه تعداد انسان را به دالیل موهوم و ب���ا پرونده سازی در ارتباط با کودتا 
به قتل رساندن���د. تردیدی نیست که در طراحی یک کودت���ای جدی، روی احتماالت 
این چنینی حساب نمی کنن���د. به ویژه که معلوم نیست تعدادی زندانی بی خرب از همه جا 
چگونه می توانند به ی���اری کودتاچی ها برپدازند. نمی دانم آیا شیخ االسالم زاده راجع به 
کودتا خربی به آن ها داده یا نه؟ او زنده نیست تا از خودش دفاع کند، اما تردیدی نیست 
ک���ه او یک سال قبل از کودتای ن���وژه با یک درجه تخفیف به حبس ابد محکوم شد و 

محسن رضایی به سادگی دروغ می گوید.
او هم���ن ادعا را در مورد کشت���ار ۶۷ کرده و ادعاهایی را مطرح می کند که مورد تمسخر 
ساده ترین عنصر امنیتی و  کسی که کوچک ترین اطالعی از طرح های عملیاتی داشته باشد 

قرار می گرید. او می گوید: 
در سال ۶۷، آن ها با زندانیان خودشان در اوین تماس گرفته و  گفته بودند  که وقتی 
در عملیات مرصاد وارد کرمانشاه شدند، یک بخش از نریوها را با هلیکوپرت به تهران 
می آورن���د و تعدادی از نریوها هم از داخل زندان اوی���ن آزاد شده و مراکز مهم را 

۱- پیشن، ص ۳۸۵. 
۲- پیشن، ص ص ۳۸۸، ۳۸۹. 
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می گریند.۱ 
آیا امکان پذیر است در بحبوحه جنگ و درگریی، چند نفر با هلیکوپرت از غرب کشور از 
پدافند هوایی و جت های جنگنده ی گذشته، خودشان را به پایتخت رسانده به زندان اوین 

رفته و نریوهای شان را آزاد کنند؟
عملیات مجاهدین در آخر تریماه ۱۳۶۷تصمیم گریی شده، و از سوم مردادماه شروع شده 
است، در این فاصله با چه وسیله ای آن ها با اوین تماس گرفته و طرح را به اطالع زندانیان 
رسانده و موافقت آن ها را در همه ی بندها کسب کرده اند؟ او توضیحی نمی دهد زندانیان 
گوهردشت و بقیه ی زندانی���ان سراسر کشور را چرا در سال ۶۷ کشتید؟ زندانیان چپ و 

پریمرد های توده ای را چرا قتل عام کردید؟ 
محس���ن رضایی ادعا می کند که در جریان کودتای نوژه نهص���د تا هزار نفر را در تهران 
دستگری و در شهرستان ها نیز بن هزار تا هزار و پانصد نفر دستگری شدند که با انتقال به ۲۰۹ 

اوین بازجویی از آن ها آغاز شد.۲ 

نقش اصلی در سرکوب دهه ی ۶۰
محس���ن رضایی را می توان یکی از طراحان اصلی سرکوب دهه ی ۶۰ و مسئول کشتار و 

شکنجه در زندان های سراسر کشور دانست. هاشمی رفسنجانی در خاطراتش می گوید: 
یک شنبه بیست اردیبهشت ۱۳۶۰

ش���ب، آقایان رضایی و محم���دزاده آمدند و درباره  ی تصمیم���ات اخری دولت و 
شورای عایل قضایی در خصوص برخورد با گروه های ضدانقالب بحثی داشتند. 
سپ���اه معتقد است که نباید به آن ها مشروعی���ت سیاسی بدهیم و با توجه به وجود 

جنگ و کارشکنی ها، با آن ها برخورد قاطع بشود و سرکوب شوند.۳
وی در مورد چگونگی تقویت ۲۰۹اوین و کمیته ی مشرتک بعد از سی خرداد می گوید: 

در ادامه دیدی���م توان مان ضعیف است، لذا سی نفر از برادران سازمان مجاهدین 
انقالب اسالمی که با افکار ما سنخیت بیش تری داشتند را تحت عنوان بررسی آورده 
و در اختیار آقای رمضانی مسئول ۲۰۹اوین قرار دادیم و برادرمان آقای جوادی را هم 

که من در لرستان به خانه شان رفته بودم مسئول این کار کردیم.۴
حضور اعضای یک گروه سیاسی مسلح در اطالعات سپاه، قبل از هرچیز زیرپاگذاشنت 

قانون است. 

۱-پیشن، ص ۵۴۰ .

۲-پیشن، ص ۳۸۱.
۳-عبور از بحران-کارنامه  و خاطرات  هاشمی رفسنجانی، ۱۳۶۰، ص ۱۰۵.

۴-راه،تاریخ شفاهی، محسن رضایی، مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، بهمن ۱۳۹۴، جلد اول، ص ۴۷۴.
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محسن رضایی تا شهریور ۱۳۶۰مسئول واحد اطالعات سپاه ماند تا این که با حکم خمینی به 
فرماندهی سپاه پاسداران رسید و جایگزین مرتضی رضایی شد. 

با این حال وی هم چنان فعالیت های اطالعات سپاه را زیر نظر داشت و از موضع فرماندهی 
سپاه می کوشید این نهاد اطالعاتی را که ربط مستقیم به امنیت نظام داشت تقویت کند. 

واحد اطالعات سپاه پس از سی خرداد ضربات جدی به سازمان های سیاسی از پیکار 
گرفته تا مجاهدین و پیکار و رنجربان و اکثریت و اقلیت واردکرد.

حمله  به پایگاه موسی خیابانی و اشرف ربیعی، ضربات دوازده اردیبهشت ۱۳۶۱به بخش 
اجتماعی مجاهدین و ضربه دهم م���رداد ۱۳۶۰به مجاهدین شاخص ترین عملیات های 

اطالعات سپاه است. 
در بهمن ۱۳۶۱اطالعات سپاه پاسداران مزد همکاری حزب توده را داد و با یک یورش 
سریع کیانوری و ده ها عضو ارشد حزب توده را دستگری کردند. سپس در اردیبهشت ۱۳۶۲ 
ب���ا دستگریی بقیه ی نریوهای حزب توده، با شکنجه های هولناک سناریوی کودتا را که 

پیش تر حزب توده برای مخالفانش طراحی می کرد روی خود آن ها سوار کردند.
مریحسن موسوی در مورد توطئه  ای که محسن رضایی و دست پروردگانش چیده بودند 

می گوید: 
در جریان حزب توده به ما تلفن زده شد که حزب توده توطئه ی وسیعی را پی ریخته و 
مسئله چنن مطرح بود که ظرف چهل و هشت ساعت یا بیست و چهار ساعت ممکن 
است اتفاقاتی بیفتد. ما تلفن کردیم به برادرمان جناب هاشمی رفسنجانی و مسئله با 
بقیه ی مسئوالن باالی مملکتی مطرح شد. گویا حضرت آیت الله خامنه ای با آیت الله 
موسوی اردبیلی آن وقت تشریف نداشتند. باالخره فوراً خدمت امام رفتیم. برادران 
اطالعات مسئله را گزارش دادند. حضرت امام با دقت مسئله را گوش دادند. سپس 
تحلیل���ی در ظرف چند دقیقه از روند حرکت شرق و غرب ارائه کردند و فرمودند: 
این اطالعات کاماًل نادرست است، هیچ مسئله ای پیش نخواهد آمد. اصرار شد  که 
آقا چنن نیست، خود آنان اعرتاف کرده اند. ایشان فرمودند: من نمی گویم مواظب 
نباشید و تحقیق نکنید ویل بدانید این مسائ���ل و اطالعات دروغ است. بعد هم 

تحلیل حضرت امام درست درآمد و نظر ایشان ثابت شد...۱
در نتیجه ی این تحلیل و اقدامات افراطی اطالعات سپاه در بازداشت سران حزب توده، 
دولت شوروی در صدد تالفی امر برآمده، و نظام اسالمی در حال جنگ با عراق تحت 

فشار قرار گرفت. هاشمی رفسنجانی در باره ی لزوم این برخورد با تردید سخن می گوید:
ی���ک کار ضد دیپلماتیک در مورد شوروی انجام ش���د که شاید هم الزم بود و آن،

۱-فصل نامه ی حوزه، شماره ی ۳۸-۳۷
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 برخورد با حزب توده و دستگریی سران آن بود. این کار با تبلیغات گسرتده همراه شد 
و به دنبال آن، روابط ما با شوروی مشکل شد... اگر آن کار را نمی کردیم، بهرت بود. ما 
حزب توده را زیر نظر داشتیم. من برای این حرف که آن ها به فکر کودتا بودند، دلیلی 

پیدا نکردم، البته به نفع شوروی فعالیت هایی داشتند.۱
در جنب���ش ۹۶نیز او از توطئه ی طراحی شده در اربیل سخن ب���ه میان آورد و دروغ های 

عجیبی سرهم کرد و گفت: 
چند ماه پیش در اربیل عراق جلسه ای بن رییس میز عملیات ویژه ی CIA که مسئول 
میز عملیات ایران است، قصی رییس دفرت پسر صدام و هانی تلفا برادر زن صدام 
نماینده ی بارزانی ها، نمایندگان منافقن و نماینده ی عربستان تشکیل شد. در این 
جلسه، تاریخ عملیات در ایران مشخص شد؛ آن ها مشخص کردند که اواخر آذرماه با 
استفاده از فضای مجازی کار را شروع کرده و در دی ماه و بهمن هدف براندازی را 
دنبال کنند. این عملیات اسرتاتژی هم گرایی نتیجه بخش نام داشت. تصور می کردند 
با این کار، کنرتل تمام شهرها از دست مسئولن خارج شده، در گام بعدی اسلحه وارد 
کشور می کنند که به این واسطه تعداد زیادی از مردم کشته شده و در نهایت آمریکا 
از شورای حقوق بشر مصوبه ای علیه ایران درخواست کرده و در نهایت تحریم های 

جدیدی را اعمال کنند و پس از آن منافقن وارد فاز بعدی شوند.۲
او توضیح���ی نمی داد مردم چرا در سراسر کشور ب���ه دعوت آن ها پاسخ دادند و علریغم 

سرکوب شدید به مبارزه ی خود ادامه دادند. 
در مردادماه ۱۳۶۰واحد اطالعات سپاه توسط دو تیم عملیاتی مجاهدین با آرپی چی هفت 

مورد حمله قرار گرفت که باعث زخمی شدن محسن رضایی شد. 

تشکیل وزارت اطالعات 
محس���ن رضایی تشکیل وزارت اطالعات و انتقال اطالع���ات سپاه به آن را در لفافه به 

توطئه  ی خارجی نسبت داده و سپس می گوید:
از اواخرس���ال ۱۳۶۲، نغمه هایی شروع شد  که اطالعات باید ازعملیات جدا شود. 
بحث هایی شد وجلساتی گذاشتند. آن موقع، جناب آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان 
ریی���س مجلس ومقام معظم رهربی-رییس جمهور-از طرف امام مسئول پیگریی 
موضوع شدند. دوسه جلسه با من گذاشتند. از طرف دیگر، برخوردهای دادستانی 
ته���ران جناب آقای الجوردی با بچه های اطالع���ات درکشورتشدید شد. چند تا 
موضوع را طرح کردند  که اواًل مسئول اطالعات کشور باید مجتهد باشد. یک روحانی 

۱-گفتگو با روزنامه ی همشهری، ۷دی ۱۳۸۵
2-http://news.gooya.com/2018/01/post-10830.php
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مجتهد باشد. بعد عده ای می گفتند اصاًل نباید درسپاه اطالعات باشد، درحایل که 
]در آن زمان[ اطالعات سپاه در اوج قرار داشت. یک  مرتبه فضاسازی هایی شد. تا 
این که در اول مهرماه ۱۳۶۳ما به دستورامام، واحد اطالعات را ازسپاه جدا کردیم و 
به  قول  معروف، آش را با جایش تحویل دوستان جدید دادیم. تنها کاری که شد این 
بود که روی تابلوی سپاه نوشتند: وزارت اطالعات جمهوری اسالمی ایران ویل نود و 

پنج درصد تشکیالت وآدم ها و سازمان ها وحتی محل ها را تحویل دادیم.۱
آن چه محسن رضایی می گوید واقعیت ندارد، او می کوشد نقش حجاریان و اطالعات 
نخست وزی���ری در تشکیل وزارت اطالعات را منکر ش���ود. در حایل که پس از تشکیل 
وزارت اطالع���ات هیچ یک از معاونت ها به افراد وابسته به اطالعات سپاه واگذار نشد. 
آن ها حت���ی به پست های مدیرکلی هم راه نیافتند. ج���دا از ری شهری و فالحیان دیگر 
گردانندگان روحانی وزارت اطالعات از جمله محمدی گلپایگانی، علی اصغر حجازی، 
مصطف���ی پورمحمدی و ... ربطی به اطالعات سپاه نداشتند. حتی تعدادی از نریوهای 
اطالعات سپاه مانند ربیعی و مصطفی کاظم���ی و ... به جریان چپ وزارت اطالعات 

گرایش پیدا کردند. 
رض���ا سیف اللهی، فریدون وردی نژاد، سیدکاظم کاظم���ی، عمران صالحی، محمدرضا 
نقدی، هدایت لطفیان، احمد وحیدی، حسن خراسانی، کورش شریازی، عباس افشاری، 
محمدعلی رمضانی، حسن صادق پور، محمدباقر قاضیانی، محمدحسن اسدی، هوشنگ 
طاه���ری، وحید ناصری، اصغر رسول زاده، مرتضی دلداری، حسن یاوری، و... اساساً به 

وزارت اطالعات راه نیافتند و یا دارای موقعیتی نشدند. 
رضایی مدعی  است اطالعات سپاه در سال ۱۳۶۳در اوج قرار داشت در حایل که واقعیت 
ندارد. آن ها توسط الجوردی از اوین بریون رانده شده بودند. آن قدر ناتوان شده بودند که 
الجوردی و گروه ضربتش به پادگان سپاه رفته و توابینی را که با آن ها همکاری می کردند 

به زور می برد و مقابل جوخه ی اعدام قرار می دهد. 
اطالعات نخست وزی���ری به خاطر ندانم کاری اطالعات سپاه در پرونده ی حزب  توده، 

حتی اطالعات خود را به آن ها نمی داد. 

خاطرات شفاهی و دروغ های آشکار 
جلد اول خاطرات شفاهی محسن رضایی در سال ۱۳۹۴ انتشار یافت که حاوی دروغ های 

بی شماری است. او چنان تصویری از خود می دهد که گویا »فیثاغورث« نظام است.
گاه دروغ هایی که او و اطرافیانش مطرح می کنند آن قدر ناشیانه و ابلهانه است که باعث

۱-راه، تاریخ شفاهی، محسن رضایی، مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، بهمن ۱۳۹۴، جلد اول، ص ۵۴۵ .
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 حریت می شود. تنها به چند نمونه ی آن اشاره می کنم، وگرنه کم تر موردی در خاطرات وی 
دیده می شود که دقیق باشد و یا احساس مسئولیتی در بیان حقایق از خود نشان داده باشد. 
او مدعی می شود ک���ه برای اعزام نریو های کمکی به آمل و سرکوبی حمله ی اتحادیه ی 
کمونیست ها به این شهر، با جواد منصوری فرمانده وقت سپاه صحبت کردم و ایشان نیز 

دستور دادند نریوهای کمکی اعزام شوند. 
حمل���ه ی آمل در بهم���ن ۱۳۶۰صورت گرفت، جوادمنصوری پ���س از ریاست جمهوری 
بنی صدر در ابتدای سال ۵۹ برکنار شد و خود محسن رضایی از شهریورماه ۱۳۶۰ فرمانده ی 

سپاه پاسداران بود. 
دروغ  بزرگ تر را حسن یاوری مسئول واحد اطالعات شمال کشور که از نزدیکان محسن 
رضایی است مطرح می کن���د. وی که از مسئوالن سرکوب واقعه ی آمل بوده در ادامه ی 
صحبت های رضایی می گوید:  من یادم اس���ت در یکی از تعزیرات ما از شهید مطهری 
حکم گرفتیم، زیرا یکی از معاندین جنگلی حرف نمی زد. آقای مطهری حول و حوش 
ساعت دو نیمه شب موافقت کرد به خاطر دروغش هشتاد تا ضربه ی شالق به وی بزنیم. 
ش���هید سعید موسوی اشتباه کرد و هش���تاد و یک ضربه زد. من او را خواباندم و به فرد 
ضد انقالب گفتم یک ضربه شالق به وی بزن. وی این کار را نکرد، ویل خجالت زده و 
متنبه شد و ]این کار [ زمینه ای شد تا دوستان ما در رعایت مسائل شرعی حواس خود را 

جمع کنند.۱ 
مطهری در اردیبهشت ۱۳۵۸ترور شد. واحد اطالعات سپاه در خرداد ۱۳۵۸ تأسیس شد. 
حمله  به آمل نزدیک دو سال و نُه ماه بعد از مرگ مطهری صورت گرفت با این حال حسن 

یاوری حکم »تعزیر« یکی از »معاندین جنگلی« را از »شهید مطهری«  می گرید. 
محسن رضایی دروغ دیگری تولید کرده و می  گوید: 

شهید قدوسی دو هفته قبل از شهادت خود برای من تعریف کرد که مسعود رجوی 
یک ماه قبل پیش من آمد و گفت ما مخلص روحانیت هستیم. شما مرا نخست وزیر 

کنید تا هرچه میل و خواست شما است اجرا کنم.۲
قدوس���ی چهارده شهریور ۱۳۶۰ کشته شد. مسعود رجوی روز هفتم مرداد ۱۳۶۰به فرانسه 
گریخت. در آذرماه ۱۳۵۹دادستان انقالب اسالمی مرکز حکم احضار و دستگریی کادر 
مرکزی مجاهدین خلقرا صادر کرده بود.۳ مجاهدین مسئول بمب گذاری هفتم تری شناخته 
شده بودند و پیش از آن واقعه ی سی خرداد پیش آمده بود و جوخه های اعدام یک دم 
از کار نمی ایستادند، آیا منطقی است که مسعود رجوی به دیدار قدوسی برود و تقاضای 

۱-پیشن، ص ص ۳۵۵و ۳۵۶.
۲-پیشن، ص ۳۹۰.

۳- نشریه ی مجاهد شماره ی ۱۰۰، سه شنبه ۱۸آذر ۱۳۵۹.
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نخست وزیری کند؟  از سال ۵۹به بعد هیچ دیداری بن مجاهدین و مسئوالن نظام صورت 
نگرفت. 

یک���ی دیگر از دروغ های حریت انگیز محسن رضایی، روایت وی از نحوه ی کشته شدن 
موسی خیابانی در نوزده بهمن است. 

او در صفحه ی ۴۹۵ کتاب خاطراتش می گوید: 
اما برخالف انتظار ما موسی خیابانی توانس���ت در برود. او از حیاط بریون آمد و 
سم���ت ماشن ضدگلوله اش رفت و در ماشن را باز  کرده، آماده فرار شد. بچه ها که 
منتظر این واکنش نبودند، چند لحظه غافلگری شدند. یکی از برادران تیم عملیات 
ب���ه نام آقای صابری نارنجکی را به زیر ماشن انداخت، ویل ماشن ضد گلوله بود 
و نارنجک اثر نکرد. تنها لطف خدا شامل دوستان شد و به مصداق آیه... تریی به 
موسی خیابانی که در حال سوار شدن به ماشن بود اصابت کرد و وی در دم کشته 
شد. البته نریوهای عملیاتی دنبال این بودند که موسی خیابانی را زنده بگریند، ویل 
آن یک تری با این که به قلبش هم نخورد سبب کشته شدن وی شد. اشرف ربیعی نیز 

در آن جا کشته شد. یک نفر هم دستگری شد. 
یک صفحه ی بعد او در مورد نحوه ی کشته شدن موسی خیابانی داستان دیگری می  گوید: 
از من هم سئوال کرده بودند که اگر درگریی سخت شد آیا از آرپی جی استفاده بکنیم؟ 
من گفته بودم می توانند از آرپی چی استفاده کنند. منتهی برادری که عمل کننده بود، 
موقع���ی که ماشه را فشار می دهد، آرپی چی عمل نمی کند. او خودش را با کمک 
یکی دیگر از دوستان سریع به پارکینگ می رساند و می بینند دخرت خانمی جلو ماشن 
پژو کشته شده و یک مرد هم به حالت مرده روی فرمان افتاده است، اما وقتی به او 
نزدیک می شوند، یک مرتبه سرش را بلند می کند و کلت می کشد. برادری که جلو 
بوده، بر سر نفر پشت سر خود فریاد می کشد که شلیک کن. نفر پشت سری شلیک 
می کند. بعد معلوم می شود ]این فرد[ موسی خیابانی بوده که درجا کشته می شود و آن 
برادر این قدر ماهرانه و دقیق و با توکل به خدای متعال عمل می کند که با این که موسی 
خیابانی در حالت و فرم تریاندازی بوده، اما فرصت تریاندازی پیدا نکرد و کشته شد. 

بی کفایتی در جنگ و به کشنت دادن جوانان
انتخاب رضایی به عن���وان فرمانده سپاه پاسداران با توجه به سوابق اطالعاتی و امنیتی 
او بیانگ���ر اولویت سرکوب داخلی در نگاه خمینی بود. محس���ن رضایی بدون داشنت 
کوچک ترین سابق���ه و یا تجربه ی نظامی، باالترین مسئولیت نظامی کشور را در دوران 
جنگ ب���ه عهده گرفت و نقش تعین کننده ای در ادام���ه ی جنگ ضد میهنی و نابودی 
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سرمایه های ملی بازی کرد. 
او یکی از مخالفان اصلی پایان جنگ در خرداد ۱۳۶۱بود. عراق پس از پذیرش شکست  
در جبهه های جنگ آمادگی خود را برای پایان دادن به جنگ اعالم کرد، کشورهای عربی 
حاضر به پرداخت ده ها میلیارد غرامت جنگ بودند اما خریه سری محسن رضایی و دیگر 
فرماندهان سپاه و مسئوالن حزب جمهوری اسالمی و سازمان مجاهدین انقالب اسالمی 
و احمد خمینی و بیت امام مانع تحقق این امر شد و جنگ برای شش سال دیگر ادامه 

یافت و جز تخریب و ویرانی چیزی عاید  کشور نشد.  
صدهاهزار تن از کودکان، نوجوانان و جوانان تحت عنوان بسیجی در کاروان های »راهیان 
کربال«، »سپاهیان محمد«، »لبیک یا امام« و... به جبهه های جنگ برده شده و به کشنت 
داده شدند. صدهاهزار نفر معلول و مجروح زندگی شان تحت تأثری جاه طلبی های محسن 
رضایی و امثال او قرار گرفت. در سال ۱۳۶۳در پادگان ویل عصر شورشی علیه او صورت 

گرفت که به سرعت سرکوب شد. 
وی هر آن چه که خواست خمینی برایش تأمن کرد تا بلکه به وعده هایش جامه ی عمل 
بپوشان���د. در درگریی او با علی صیادشریازی که خ���ود یکی از عوامل اصلی سرکوب 
در ارت���ش بود، خمینی و نظام اسالمی جان���ب او را گرفتند و صیادشریازی جایش را به 
حسنی سعدی در فرماندهی نریوی زمینی ارتش سرپد. خمینی با پیشنهاد او مبنی بر ادامه ی 
نخست وزیری مریحسن موسوی موافقت کرد و در مقابل خواسته ی خامنه ای، جامعه ی 

مدرسن حوزه ی علمیه قم و جناح راست نظام ایستاد. 
در تاری���خ بیست و ش���ش شهریور ۱۳۶۴خمینی با تشکیل سه ن���ریوی هوایی،  زمینی و 
دریایی برای سپاه که خواست���ه ی محسن رضایی بود موافقت کرد. با این حال هیچ یک 
از این امتیازات نه تنها گشایشی در امر جنگ ایجاد نکرد بلکه شکست های متوایل در 
عملیات ه���ای کربال ۴ و ۵ موجب افزایش فشارها روی محسن رضایی شد و او عاقبت 
در تاریخ ُنهم اردیبهشت ۱۳۶۶برای کم کردن فشارها استعفای صوری داد که مورد پذیرش 

خمینی قرار نگرفت. 
سردار محمد جعفر اسدی در رابطه با عملیات کربالی چهار می گوید که به شدت از دست 
مسئوالن قرارگاه مرکزی عصبانی بودم، ماشنی را برداشتم و گازش را گرفتم. وقتی رسیدم 
آن جا دیدم محسن رضایی با تلفن صحبت می کند. این پا و آن پا می کردم که بروم تلفن 
را از دستش بگریم و بزنم زمنی. از حرفهایش فهمیدم آن طرف خط حاج احمد آقاست. 
محس���ن در حایل که رنگ و رویش مثل گچ سفید ش���ده و دستانش میلرزید، وضعیت 

جبهه ها را گزارش می داد...۱

1-http://defapress.ir/fa/news/25995
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از ابتدای سال ۶۷ شکست های پی در پی در جبهه های جنگ نظام را در موقعیت بسیار 
بغرنجی قرار داد. دیگر نعره های جنگ جنگ تا پریوزی و جنگ جنگ تا رفع فتنه در 

عالم خمینی از کارآیی افتاده بود. 
در خردادم���اه ۱۳۶۷پس از آن ک���ه هاشمی رفسنجانی به فرماندهی کل قوا منصوب شد 
زمزمه ی این بود که محسن رضایی به فرماندهی ستاد مشرتک نریوهای نظامی منصوب 
ش���ود که با مخالفت شدید نریوه���ای نظامی و به ویژه امنیت���ی و اطالعاتی روبرو شد. 
هاشمی رفسنجانی در خاطرات روز یک شنبه هشت خرداد ۱۳۶۷خود از دیدار با سرهنگ 
مصطفی ترابی رییس حفاظت اطالعات ارت���ش، علی رازینی رییس عقیدتی سیاسی 
سپاه، علی یونسی دادستان دادگاه نریوهای مسلح، محمدی ری شهری وزیر اطالعات و 
علی اصغر حجازی معاون وزارت اطالعات و ابراز نگرانی آن ها نسبت به انتصاب رضایی 

به ریاست ستاد خرب می دهد. 
محسن رضایی که پاسخ���ی برای شکست ها نداشت در تریم���اه ۱۳۶۷پیش از پذیرش 
قطع نامه ی ۵۹۸برای ادامه ی جنگ و پریوزی بر صدام حسن خواهان امکانات زیر شده بود: 

سال ۶۷؛ افزایش تیپ های پیاده به شصت تا هفتاد تیپ، افزایش زرهی-تانک- 
۱۰۰۰، هواپیما آموزشی؛

سال ۶۸؛ افزایش تیپ های پیاده صد تیپ، افزایش زرهی-تانک-۱۵۰۰، ۷۰ هواپیما؛ 
 سال ۶۹؛ افزایش تیپ های پیاده ۱۶۰ تیپ، افزایش زرهی-تانک- ۱۷۰۰، ۱۲۰ هواپیما؛
 س���ال ۷۰؛افزایش تیپ های پی���اده ۲۵۰تیپ، افزای���ش زرهی-تان���ک-۲۰۰۰،... ؛
سال ۷۱؛ افزایش تیپ های پیاده ۳۵۰ تیپ، افزایش زرهی-تانک-۲۵۰۰، ۳۰۰ هواپیما.

نکات مورد توجه:
الف: مسئله ی  تهیه ی هواپیما و تالش جدی برای ساخت سالح های لیزری و... در این 
مدت از ضرورت ها و در نربد بسیار مؤثر است ویل اگر حاصل نشد، این طور نیست که 
 پریوزی به دست نیاید، بلکه فشارهای سنگینی را باید تا کسب پریوزی متحمل شویم.

ب: مهم ترین قسمت این طرح تهیه و در اختیار قرار گرفنت بودجه الزم است که با توجه 
به تجربه ی سال گذشته بعید می دانیم دولت و ستاد به تعهدات خود عمل کند. ...

پیوست ۲:
کلیه ی نریوهای بن هفده تا پنجاه سال شرعاً مکلف باشند که ساالنه چهارماه 	 

در جبهه باشند.
دولت و مجلس در اولویت یکم، بودجه را در اختیار نریوهای مسلح قرار دهد.	 
نظارت بر بودجه  ی کشور به منظور تشخیص رعایت اصل فوق به عهده ستاد 	 

فرماندهی کل قوا باشد.
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صنایع و کارخانجات کشور در اولویت یکم موظف به تأمن مایحتاج رزمندگان 	 
اسالم باشند.

دولت جمهوری اسالمی موظف باشد امکان���ات آموزشی الزم را در اختیار 	 
ستاد کل قرار دهد.

امکانات تبلیغاتی کشور در اولویت اول در اختیار نیازمندی های جنگ قرار 	 
گرید.

قوه قضاییه کشور موظف به دفاع از رزمندگان اسالم و خانواده های آن ها باشد 	 
و حقوق آن ها باید در سریع ترین زمان ممکن تأمن شود.۱

خمینی که هیچ  تجربه ی جنگی نداشت، پرسیده بود این همه تانک و هواپیما را از  کجا 
می خواهند تأمن کنند؟ رضایی خواهان ساخت سالح های لیزری و اتمی نیز شده بود. 

خمینی پس از دریافت نامه ی محسن رضایی بالفاصله قطع نامه ی ۵۹۸ را پذیرفت چرا که 
می دانست وی و همراهانش نظام را به ورطه ی سقوط خواهند کشاند. 

اگر نبود درایت رفسنجانی، با فرمان دوم مرداد ۶۷ خمینی که خواهان محاکمه ی صحرایی 
فرماندهان سپاه و ارتش به خاطر شکست در جبهه ها شده بود چه بسا جان محسن رضایی 

و بسیاری از فرماندهان سپاه به خطر می افتاد.

استعفا از سپاه و  کناره گریی از مشاغل نظامی
محسن رضایی در ۱۳۷۶و پس از استعفاء از فرماندهی سپاه و  کناره گریی از فعالیت های 
نظامی، از سوی خامنه ای به عنوان عضو و دبری مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب 
شد و از سال ۱۳۷۹نیز ریاست کمیسیون اقتصاد  کالن مجمع تشخیص مصلحت نظام را 

برعهده گرفت. 
او دبریخانه ی مجمع تشخیص را بسیار گسرتش داد و معاونت ها و کمیسیون های زیادی را 
ذیل این دبریخانه ایجاد  کرد. این کمیسیون ها درباره ی برنامه های کالن، سیاست های کلی 
و چشم اندازها فعالیت دارند. وی سرداران و اعضای قدیمی سپاه را به عنوان بازوان خود 

در آن جا مشغول کار  کرد.
وی به خاطر ورود به عرصه ی سیاسی کوشید رسانه های هوادار خود را ایجاد  کند. سایت های 
بازتاب و آینده و... در همن رابطه ایجاد  کنند. سپس سایت تابناک را راه اندازی کرد که 
جزء ده سایت پربیننده ایران است. در این سایت سال ها امریعلی امریی مدیر مسئول بوده 
است و ارتباط بسیار نزدیکی به لحاظ فکری و ساختاری با رضایی دارد. او از سرداران 

قدیمی سپاه است که از سال ۵۸ با رضایی در سپاه همکاری می کرده است.

1-http://old.alef.ir/vdcd9s0xjyt0os6.2a2y.html?243368
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در س���ال ۱۳۷۸خود را کاندیدای نمایندگی مجلس در ته���ران کرد و در فهرست جناح 
»اصولگرا« و جامعه روحانیت مبارز قرار داشت، اما موفق به کسب آرای الزم نشد.

او نمی توانست درک کند که به خاطر نقشش در سرکوب و ادامه ی جنگ، تا کجا مورد 
نفرت عمومی است. او در هر انتخاباتی شرکت کرد با شکست مفتضحانه روبرو شد. 

در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۴نیز با شعار انتخاباتی »دولت عشق« با سروصدای 
بسیار و با به صحنه  آوردن دخرتش سارا حضور یافت. دخرت وی که بیست و هفت ساله 
بود با الگوبرداری از انتخابات های ریاست جمهوری در آمریکا، به گفتگوی مطبوعاتی 
پرداخته و به نفع پدرش سخرنانی می کرد. اما دو روز پیش از برگزاری انتخابات محسن 
رضایی با عنوان جلوگریی از تشت���ت آرا، کناره گریی خود را اعالم کرد تا هدایت آرا به 
سمت احمدی نژاد، ساده تر صورت گرید. به ویژه که خامنه ای با صدور دستور به شورای 
نگهبان مبنی بر تائید صالحیت مصطفی معن و مهرعلی زاده کوشید در جبهه ی مقابل 
تشتت آرا به وجود آورد. به ویژه زواره ای را که به جناح راست وابسته بود و سال ها معاونت 
شورای نگهبان را بر عهده داشت تائید صالحیت نکرد تا موجب تشتت آرا در جناح مورد 

عالقه اش  نشود. 
در سال ۱۳۸۸نیز رضایی یکی از نامزدهای ریاست جمهوری بود. 

وی در تاریخ سیزدهم اردیبهشت ۸۸ هنگام اعالم رسمی نامزدی برای انتخابات گفت: 
ادام���ه ی کار دولت احمدی نژاد، کش���ور را به پرتگاه می برد.و روز بیست و هشتم خرداد 
همان سال در گفتگوی تلویزیونی به صراحت از ریخته شدن آرایی به میزان حدود یک و 
نیم برابر دارندگان حق رأی در بسیاری از حوزه های انتخابیه سخن گفت. وی هم چنن 
حفاظت از آرای نادیده گرفته شده مردم را هم چون حفاظت از ناموس خود دانست اما 

در میان تعجب همگان چند روز بعد در تاریخ سوم تریماه شکایتش را نیز پس گرفت. 
وی در نوزده فروردین ۱۳۹۴از این جا رانده و از آن جا مانده، دوباره تحت عنوان انتقال 
تجربی���ات نظامی، پس از نزدیک به دو دهه، ب���ار دیگر به سپاه پاسداران بازگشت و در 
مراسم ها با لباس نظامی سپاه شرکت می کند. وی دلیل این کار را تدوین کافی سیاست های 
کالن اقتصادی کشور برای پنجاه سال آینده در طول زمان حضورش در مجمع تشخیص 
مصلحت نظ���ام و هم چنن در اولویت بودن امنیت ملی ایران برای سال های نزدیک به 

موجب ناامنی هایی که در سال ۱۳۹۳و ۹۴در مرزهای ایران حادث شده بود، عنوان کرد.

مشارکت در تروریسم بنی المللی 
وی به هم���راه محسن رفیق دوست در سال ۱۳۵۹به لبنان سفر کرد تا همراه با انیس نقاش 
در طراحی ترور بختیار شرکت کند. چندی  بعد انیس نقاش در ارتباط با تالش برای ترور 
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بختیار و قتل یک پلیس و شهروند فرانسوی دستگری شد. رفیق دوست در خاطراتش ادعا 
می کند که حکم ترور بختیار را از محمدی گیالنی گرفته بود. 

او هم چنن یکی از کسانی است که در تروریسم بن المللی و از جمله انفجار مقر تفنگداران 
آمریکایی و فرانس���وی و سفارت آمریکا در بریوت در سال های اولیه ی دهه ی ۶۰ دست 

داشت که باعث کشته شدن صدها نفر شد. 

محسن رضایی، انیس نقاش، محمد صالح الحسینی، محسن رفیق دوست

محسن رفیق دوست وزیر سپاه پاسداران طی سخنانی در یکی از کارخانجات صنایع دفاع 
کشور گفت: 

در پ���ریوزی انقالب در لبنان و در خیلی از جاهای دنیا، آمریکا ضرب شست ما را 
بر پیکر منحوس خودش احساس می کن���د و می داند آن مواد منفجره ای که با آن 
ایدئولوژی ترکیب شد و در مقر تفنگدار های دریایی، چهارصد افسر و درجه دار و 
سرباز را یک مرتبه به جهنم فرستاد، هم تی ان تی آن مال ایران بود و هم ایدئولوژی اش 

از ایران رفته بود. این برای آمریکا بسیار محسوس است.۱ 
و نیز محسن رضایی طی سخنانی گفت:  آمریکا هرچه اسرائیل را بیش تر تقویت کند و در 
حفظ آن بکوشد، کینه ی بیش تری از مسلمانان خریده است و روزی جرقه های این خشم 

نفرت در دل واشنگنت زبانه می کشد.۲ 
رضای���ی از کسانی است که حکم جلب بن المللی اش از سوی اینرتپول و به درخواست 
دادگسرتی آرژانتن به اتهام مشارکت در انفجار مرکز همیاری یهودیان بوینس آیرس صادر 

شده است.
مریحس���ن موس���وی در سال ۱۳۶۷در نام���ه ی استعفای خود به خامن���ه ای روی نقش 

سپاه پاسداران در تروریسم بن المللی و خطرات آن دست گذاشته و می نویسد: 
عملی���ات برون مرزی که بدون اطالع و دست���ور دولت صورت می گرید. شما بهرت 

۱-روزنامه ی رسالت بیست و نهم تری ۱۳۷۰.
۲-روزنامه ی کیهان، ۲۹ مهر ۱۳۷۰.
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می دانید که تاکنون فاجعه آفرینی و اثر نامطلوب آن ها برای کشور چقدر بوده  است. 
بعد از آن که هواپیمایی ربوده می شود، از آن باخرب می شویم. وقتی مسلسلی در یکی 
از خیابان های لبنان گشوده می شود و صدای آن در همه جا می پیچد، متوجه قضیه 
می شویم. پس از کشف مواد منفجره از حجاج ما در جده، این جانب از این امر آگاه 
می شوم. متأسفانه و علریغم همه ی ضرر و زیانی که این حرکت متوجه کشور کرده است، 
هنوز نظری این عملیات می تواند هر لحظه و هر ساعت به نام دولت صورت گرید.۱ 
آیت الله منتظری و هاشمی رفسنجانی نیز روی نقش سپاه پاسداران در قراردادن تی ان تی 
در ساک حجاج دست می گذارند و احمد خمینی نیز آن را تائید می کند. سال بعد در 
اثر توطئه ی وزارت اطالعات برای اشغال خانه ی کعبه، حمله ی پلیس عربستان به حجاج، 

بیش از چهارصد نفر از حجاج کشته و ششصد و چهل و ُنه نفر زخمی شدند. 

تالش برای تماس با دولت آمریکا و تیم ریگان
محسن رضایی علریغ���م شعارهایی که آن روزها می داد و م���واردی که این روزها مطرح 
می کن���د با جدیت تمام به دنبال تماس با آمریکایی ها ب���رای دریافت اسلحه و ... بود. 

هاشمی رفسنجانی  می نویسد: 
 عص���ر علی-اخوی زاده-آمد؛ از خوزستان احضارش ک���رده بودم. گزارش دیدار 
و مذاک���ره مجدد با آمریکایی ها را داد، قبل از اق���دام او را نهی کرده بودم. به من 
گفته بودند  که به آمریکا رفته و با ریگان درباره ی سقوط صدام مذاکره کرده است. 
گفت به آمریکا نرفته، بلکه به نوع���ی ادامه ی همان رشته ارتباط های سابق بوده با 
]الیور[ نورث عضو شورای امنیت ملی آمریکا و پویندکسرت ]از طراحان رابطه آمریکا 
با ایران[، ]آلربت[ حکیم و سام صحبت کرده معلوم شد انجیل با امضای ریگان را، 
او آورده و این کار را با اصرار آقای محسن رضایی کرده است... احمد آقا هم آمد. 

نگران همان دیدار بود.۲ 
هاشمی رفسنجانی در ادامه می نویسد: 

آقای محسن رضایی آم���د و برای توجیه فرستادن علی-اخوی زاده-برای مذاکره 
با آمریکایی ها در مورد گروگان های لبنان حرف زد که قانع کننده نبود و گفتم اشتباه 
کرده است. اما از جهتی به ایشان حق دادم، زیرا احساس نیاز به سالح را بیش تر از 
دیگران دارد و از طرفی پی برده که فاز اول در آستانه ی بن بست است و فکر  کرده با 

در صحنه قرار گرفنت برادرزاده ی من، پیشرفت کار بهرت خواهد بود.۳
1-http://tarikhirani.ir/fa/files/27/bodyView/185

۲-ماجرای مک فارلن، فروش سالح، آزادی گروگان ها، نوشته ی محسن هاشمی-حبیب الله حمیدی، دفرت 
نشر معارف انقالب، سال ۱۳۸۸، ص ۳۵۱. 

۳-پیشن، ص ۳۶۵. 
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نقش آفرینی در قاچاق سیگار 
در سال ۱۳۸۶احمدی نژاد وی را متهم به مشارکت در قاچاق سیگار  کرد و  گفت: 

کسی هست که اگر م���ن اشاره کنم شما می شناسید. دخانیات ما برای این که این 
شبکه را به هم بزند گفته است که آقا من امتیازات واردات سیگار به جای این که دست 
یک نفر باشد، آزاد می گذارم. هر کس می خواهد طبق مقررات و ضوابط بهداشتی 
و عوارض گمرکی سیگار وارد کند. کس دیگری هم آمده که حاال آدم به ظاهر سالمی 

است و گفته است من بدون قاچاق و تقلب و رشوه می خواهم سیگار وارد کنم. 
آقایی که هن���وز هم در یکی از مراکز است و زیاد هم مصاحبه می کند و ادعاهای 
خیل���ی گنده می کنه و تحلیل های عجیب و غریب، این آق���ا را صدا زده و گفته تو 
می خواهی سیگار وارد کنی؟ گفته بله. گفته است پنج میلیارد دالر۱ باید بدهی به 
فالن آقا. گفته است برای چی باید بدهم؟ گفته مگر نمی خواهی سیگار وارد کنی؟ 
گفته بله می خواهم وارد کنم و ع���وارض قانونی را می پردازم و سیگار مورد قبول 
بهداش���ت را وارد می کنم. گفته است نخری نمی شود تا تو این پول را ندهی امکان 

ندارد بتوانی سیگار وارد کنی. این فرد هم نرپداخته است. 
رییس دخانیات آمد پیش من و گفت فالن آقا مرا صدا کرده و گفته چرا می خواهی 
به این فرد مجوز وارد کردن سیگار بدهی؟ تو حق نداری به این مجوز ورود سیگار 

بدهی. واال با تو برخورد می کنیم.۲
سایت رجانیوز در ادامه خرب داد: 

گفته می شود فرد مورد اشاره ی رییس جمهور که عضو یک مجمع نیز می باشد، قاچاق 
سیگار Marlboro به ایران از طریق شرکت»الراشدین«امارات را در دست دارد. وی 
هم چنن با العقیلی، قاچاقچی بزرگ ایرانی االصل مقیم دبی نیز زدوبند داشته و پس 
 Dunhill و Kent از آن ک���ه شرکت دخانیات در دولت نهم، امتیاز واردات سیگارهای
از سوی این قاچاقچی را لغو کرد، این نظامی سابق، رایزنی ها و فشارهای متعددی 
برای بازگشت این تصمیم ولو در  کوتاه مدت انجام داد که در نهایت ناکام ماند. ۳

محسن رضایی که از تمکن م���ایل باالیی برخوردار است، پس از مرگ پسرش در یک 
سوئیت اختصاصی در دوبی، در یک گزارش سفارشی مدعی شد: 

احم���د برای امرار معاش و گذراندن زندگی مدتی در رستوران های امریکا به عنوان 
کارگ���ر و بعد از یک س���ال به دلیل دستمزد پاین کار در رست���وران در یک شرکت 
مخابراتی مشغول به ک���ار می شود. بعد از مدتی متوجه می شود که منافقن به اسم 

۱- این ادعای احمدی نژاد است؛ ویل پنج  میلیارد تومان یا پنج میلیون دالر منطقی تربه نظر می رسد.
2-http://fararu.com/fa/news/48441
3-http://rasekhoon.net/news/show/218268
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کمک های انسانی و بشردوستانه، میلیون ها دالر جمع آوری و برای پادگان اشرف و 
نریوهای نظامی خود هزینه می کنند. لذا برای جلوگریی از این فریبکاری موضوع را 

با پلیس امریکا در میان می گذارد و بارها پیگری موضوع می شود. 
چ���ه ربطی بن دو موضوع فوق وج���ود دارد را بایستی از محسن رضایی که خود را در 

همه ی زمینه های نظامی و اقتصادی و سیاسی عقل کل می داند پرسید. 

ترویج زندگی ایرانی اسالمی 
محسن رضایی در م���رداد ۱۳۹۲به جای حجت االسالم عباسعلی اخریی ریاست هیأت 

امنای بنیاد صبح قریب را به عهده گرفت. وی در جلسه معارفه ی این بنیاد  گفت: 
جریان بنیاد فرهنگی صبح قریب نباید تنها به جریان مقاومت و فلسطن اختصاص 
یاب���د بلکه این بنیاد باید به کار فرهنگ���ی در همه ی ابعاد با محوریت اندیشه های 

اسالم، قرآن و امام راحل در داخل و خارج از کشور برپدازد.۱
بنیاد فرهنگی صبح قریب از سال ۱۳۸۶با هدف تبینی گفتمان مقاومت، آشنا سازی اقشار 
مختلف جامعه با فرهنگ دفاع مقدس و ارتقاء سطح فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه 
توسط حسن  تهرانی مقدم و خانواده اش و با حمایت جمعی از فرماندهان سپاه تشکیل 
شد. و بعد از  کشته شدن تهرانی مقدم خانواده ی وی به محسن رضایی پیشنهاد برعهده 
گرفنت تولیت این بنیاد را دادند و او به عنوان رییس هیأت امنا مسئولیت بنیاد را پذیرفت 

و دفاتر این بنیاد در شهرستان ها نیز راه اندازی شد. 
محس���ن رضایی فعالیت های بنیاد را در چهار محور خالصه کرده است. دو محور 
آن پرداخ���نت به امور خرییه و فرهنگ زکات و ترویج فرهنگ کاربردی که مهم ترین 
آن فرهن���گ »زهد و شکر« از جمله آن هاست که بیش تر جنبه ی شعاری دارد. اما 
محور های  اول و سوم آن مهم  هستند که عبارتند از  کادرسازی و ترویج فرهنگ جهاد 
و مقاومت که گسرته ی آن در ایران و کشورهای سوریه لبنان عراق و یمن است و بنیاد 
باید فعالیت های خود در این حوزه را منسجم تر از گذشته برنامه ریزی و اجرا نماید. 
وی هم چنن در این رابطه بر لزوم تقویت گروه های جهادی برای مقابله با ترویج و 

گسرتش فرهنگ وهابیت تأکید می کند.۲
اهداف این بنیاد چیزی نیست جز صدور بحران و بنیادگرایی به کشورهای منطقه و ترویج 

خرافات و موهومات مذهبی و بسنت فضا در داخل کشور. 

1-pana.ir/news/112894
2-www.isna.ir/news/94061711316
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دون کیشوت اسالمی 
او که ظاهراً شناختی از قدرت نظامی آمریکا و جنگ های مدرن ندارد، در یک گفتگوی 
تلویزیونی، تهدید به اسارت یک ه���زار سرباز آمریکایی در دو هفته ی اول جنگ کرد و  
گفت برای آزادی این اسرا، هزاران میلیارد غرامت می گرییم و مشکل اقتصادی کشور را 

حل می کنیم: 
آمریکا نیز بداند از لحاظ نظامی علیه ایران هیچ کاری نمی تواند بکند. من به عنوان 
یک سرباز و پاسدار انقالب قول می دهم اگر آمریکایی ها بخواهند به ایران چشم بد 
داشته باشند و به فکر حمله ی نظامی باشند مطمئن باشند ما در هفته ی اول حداقل 
یک هزار آمریکایی را اسری می گرییم و آن موقع برای آزاد  کردن هر یک از آن ها باید 

چند میلیارد دالر بدهند. آن موقع مشکل اقتصادی ما نیز ممکن است حل شود.۱
وی سکان برنامه ریزی کالن اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت را در دست دارد و هفت 
سال فرمانده ی جنگ بوده تصور این که وی با این سطح از دانش چه فجایعی را بر سر 
کشور آورده هولناک است. وی در یک اظهارنظر اطالعاتی در مورد خیزش مردم در دی 

و بهمن۱۳۹۶ که بیش از یک صد شهر ایران را فرا گرفت گفت: 
حادثه ی آشوب های اخری دارای دو سابقه بود، چند ماه پیش در اربیل اتاق عملیاتی 
تشکیل شد که مسئولیت آن با مایک  آندریا رییس ویژه ی عملیات سازمان سیا بود 
که بر روی پرون���ده ی ایران کار می کرد؛ هم چنن در این اتاق عملیات رییس دفرت 
پسرِ صدام و برادر زن صدام نیز به همراه نماینده ای از عربستان سعودی و نماینده ی 
منافقن نیز حضور داشتند؛ بحث هایی نیز در مورد حضور داشنت نماینده ی امارات 

هم در این اتاق عملیات مطرح است که ما در حال بررسی آن هستیم.
این اتاق عملیات آن ها تاریخ عملیات را اواخر آذرماه در نظر گرفتند که با استفاده از 
فضای مجازی کارشان را شروع کنند و تا بهمن به زعم خود کار نظام را تمام کنند. 
اسم پروژه را اسرتاتژی همگرایی نتیجه بخش گذاشتند. این هماهنگی ها انجام شد 
و فک���ر می کردند در مرحله ی اول شهرهای ایران را از کنرتل نظام خارج می کنند. 
بعد از آن می خواستند اسلحه وارد کشور کنند که با به جای گذاشنت کشته ها بتوانند 
تحریم های جدیدی علیه ایران وضع کنند. از آن طرف هم منافقن وارد کشور شوند و با 
کمک خواسنت از کشورهای اروپایی و دیگر کشورها، امنیت کشور ما را به هم بزنند.۲

اظهارات محسن رضایی آن چنان بی پایه و اساس بود که صدای بهرام قاسمی سخنگوی 
وزارت خارجه را نیز در آورد و آن را تکذیب کرد. 

1-www.entekhab.ir/fa/news/214831
2-www.asriran.com/fa/news/584201
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تالش برای توجیه قتل عام نریوهای سپاه و بسیج در عملیات کربالی ۴ 
در دی ماه ۱۳۹۷ محسن  رضایی با نگارش توئیتی جنجال برانگیز در مورد عملیات کربالی 
۴مدعی شد: عملیات کربالی ۴برای فریب دشمن انجام شد... با عملیات کربالی ۴به 
دشمن وانمود کردیم که عملیات ساالنه ی ما تنها همنی بوده است. ده روز بعد در همان 
نقط���ه و در زمانی که نریوهای ارتش بعثی به مرخصی رفته بودند، عملیات کربالی ۵را 
انجام دادیم.این عملیات که در باالترین سطح و از اتاق فرماندهی لو رفته بود با اصرار 
محسن رضایی انجام می گرید و باعث قتل عام نریوهای بسیج و سپاه می شود که همان 

موقع نیز اعرتاضات شدیدی را در میان نریوهای سپاه و بسیج برانگیخت.
این دروغ محسن  رضایی، پس از سه دهه دوباره واکنش های شدیدی را در میان نریوهای 
نظام والیی برانگیخت و او از همه سو مورد حمله قرار  گرفت. ازجمله حسام الدین آشنا، 
مش���اور روحانی رئیس جمهوری اسالمی، خواست���ار پاسخگویی به پرسش های مطرح 
درباره ی »رازهای سربه مهر« جنگ ایران و عراق شد و خطاب به محسن رضایی نوشت: 
شما تا به حال در قامت یک قهرمان ملی جلوه کرده اید. اما اکنون با این سخنان در 
باب آن عملیات تلخ دیگر نمی توانید پشت نام سرداران شهید پنهان شوید و باید 

خود را برای سواالت سخت آماده کنید.
آشنا تأکید  کرد:

بن عملیات فریب و عملیات لو رفته، تفاوت از زمن تا آسمان است. تحلیل های پسینی 
مشکلی را حل نمی کند. ما شایدخطاکاران را ببخشیم اما خودشیفتگان را هرگز.

آسیه باکری، فرزند حمید باکری، از فرماندهان جنگ ایران و عراق نیز خطاب به محسن 
رضایی نوشت: برای آخر عاقبت خودتان و راحتی اعصاب بازماندگان جنگ تحمیلی، 

دیگر ننویسید، مرهم نیستید، عذرخواهی بلد نیستید، الاقل سکوت را تمرین کنید.
محمدباقر قالیباف نیز محسن رضایی را مورد نکوهش قرار داد. 

رضای���ی پس از واکنش های گسرتده به توئیتش درباره ی عملیات کربالی ۴ گفت که از 
توئیت او بد برداشت شده است و این عملیات، عملیات اصلی بوده است، نه عملیات فریب.

وی سپ���س با نفوذی که در سیمای جمهوری اسالمی داشت با شرکت در یک برنامه ی 
تلویزیون���ی همراه با قاسم سلیمانی مدعی شد عملیات کربالی ۴فریب نبوده، بلکه این 

عملیات را تبدیل به فریب دشمن کردیم.
مقامات اسالمی هرگز آمار  کامل و با جزئیاِت کشته شدگان دو عملیات کربالی ۴و ۵ را 
اعالم نکردند. اما حسن عالیی، فرمانده سابق نریوی دریایی سپاه پاسداران، از پنج هزار 
کشته و یازده هزار مجروح درکربالی ۴و دوازده هزار  کشته و مفقود و پانزده هزار مجروح 

در عملیات کربالی ۵ سخن گفته است.



رضا سیف اللهی 

رض���ا سیف اللهی در سال ۱۳۳۶در خانواده ای مذهب���ی در اصفهان به دنیا آمد. وی در 
رشته ی فیزیک دانشگاه صنعتی شریف تحصیل کرد و هم زمان در مدرسه ی حقانی نیز 
به تحصیل دروس حوزوی پرداخت. وی متاهل و دارای سه فرزند پسر و دخرت است. دخرت 

وی عروس اکرب خوش کوشک بود که عاقبت با زور طالق او را گرفت. 

از مؤسسنی سپاه پاسداران اصفهان 
و پیوسنت به دانشجویان پریوخط امام 

وی پ���س از پریوزی انقالب از مؤسسن سپاه پاس���داران اصفهان بود و طی حکمی از 
سوی خمینی، جهاد سازندگی این استان را نیز تأسیس کرد. در آبان ۱۳۵۸به نمایندگی از 
سپاه پاسداران به شورای مرکزی دانشجویان مسلمان پریو خط امام پیوست و آخرین اخبار 

و اطالعات گروگانگریی و تحوالت مربوطه را به اطالع سپاه می رساند. 
وی به هم���راه اصغرزاده، مریدامادی، بی طرف و باطنی مسئولیت مدیریت انتشار اسناد 

سفارت آمریکا را برعهده داشتند.

پیوسنت به اطالعات نخست وزیری و اطالعات سپاه
سیف اللهی پس از پایان گروگان گریی همراه با حبیب الله بی طرف، محمد هاشمی اصفهانی، 
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محسن امن زاده۱ و محمود نعیمی راد۲ به اطالعات نخست وزیری و اطالعات سپاه پیوستند. 
وی با کسب تجربه ی امنیت���ی در اطالعات نخست وزیری، قائم مقام محسن رضایی در 
اطالعات سپاه پاسداران ش���د. او رابطه ی بسیار نزدیکی با محسن رضایی داشت و در 
کلی���ه ی توطئه ها وی را همراهی می کرد. در بهار و تابستان ۱۳۶۰این دو نقش مهمی در 

اجرایی کردن توطئه ی کودتا علیه بنی صدر و سازمان دهی سرکوب پس از آن داشتند.
رفسنجانی در خاطراتش از روز هفت فروردین ۱۳۶۰می نویسد محسن رضایی و سیف اللهی 
نزد وی آمده و گزارش���ی از وضع ضد انقالب و کودتاچیان داده و در خصوص تحویل 
گرفنت مرکز اسناداس���المی اصرار داشتند. در این مرکز اسناد طبقه بندی  شده ی ساواک 

جمع آوری شده بود. 
وی در مورد روز هشت خرداد ۶۰می نویسد:  صبحانه را در خدمت آقای منتظری، در منزل 
ایشان صرف کردیم. آقایان محسن رضائی و]رضا[سیف اللهی آمدند و درباره  ی کیفیت 

عملکرد پس از بیانات امام، بحث کردیم. 
رفسنجانی در خاطرات خود از روز شنبه بیستم تری ۱۳۶۰می نویسد: آقایان ]محسن[ رضایی 
و ]رضا[ سیف اللهی آمدند و از پیشرفت کار در کشف ضد انقالب و بازداشت اطرافیان 
بنی صدر و پیدا کردن رد پای او  که در اختیار مجاهدین اس���ت، خوش���حال بودند و از 

تصمیمات قاطع ستاد امنیت در سرکوبی ضد انقالب راضی تر. 
و روز بیست و دوی مرداد ۱۳۶۰می نویسد:  عصر آقای ]محس���ن[ رضایی و آقای ]رضا[ 
سیف اللهی از اطالعات سپاه آمدند راجع به حادثه ی حمله به مقر سپاه و پیشرفت مبارزه 

با تروریسم، توضیحاتی دادند. 
اول شهریور ۱۳۶۰رفسنجانی می نویسد: آقایان محسن  رضایی و رضا سیف ]اللهی[ آمدند 
وعجله داش���تند، برای تحویل گرفنت مرکز اسناد اسالمی و بریون کردن مدیر فعلی. آقای 

باهرن جواب مساعدی نداد و ناراحت شدند.
او در مورد هفده شهریور ۱۳۶۰می نویسد: سپس من به منزل احمدآقا رفتم. آقایان رضایی 
و سیف اللهی از اطالعات سپاه آمدند و گزارش پیشرفت کار مبارزه با تروریسم را دادند. 
پیشرفت خوب اس���ت. و تصمیم درباره ی فرماندهی سپاه گرفتیم و مطالبه ی واگذاری 

۱-محسن امن زاده مدت ها در اطالعات نخست وزیری، وزارت ارشاد و وزارت اطالعات مشغول کار 
ب���ود و در دوران خاتمی به معاونت آسیای وزارت امور خارجه رفت و وزیر در سایه ی دوران وزارت 
کمال خرازی بود. وی تجربیاتش در »آسیا«  را در دوران خدمت در وزارت اطالعات کسب کرده بود. 
هنگامی که آمریکا در صدد حمله  به افغانستان بود، وی در سمت معاونت وزارت خارجه ترتیب سفر 
ی���ک هیأت از سپاه پاسداران به آمریکا را داد تا به منظور همکاری و همگامی در حمله ی نظامی به 

افغانستان با مقامات نظامی آمریکایی گفتگو کنند.
۲- با تشکیل وزارت اطالعات از آن جایی که نعیمی پور در اطالعات سپاه فعال بود به این نهاد پیوست 
و مدیرک���ل بولنت های وزارت اطالعات ش���د. وی سال ها در وزارت ن���ریو در پروژه های سدسازی و 

نریوگاه سازی فعال بود. 
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ساختمان ساواک قدیم و کاخ ریاست جمهوری را به سپاه داشتند.۱
پ���س از انتصاب رضایی به فرماندهی سپاه در س���ال ۱۳۶۰ که سیف اللهی در آن نقش 
داشت، وی شخصاً مسئولیت اطالع���ات سپاه پاسداران را عهده دار شد و نقش مهمی 
در سرکوب نریوهای سیاسی و دستگریی و اعدام فعاالن سیاسی داشت. وی در دوران 
جنگ ایران و عراق مسئولیت های مختلفی در سپاه از جمله ریاست ستاد مرکزی سپاه، 
فرماندهی سپاه دوم سیدالشهدا بر عهده داشت. سپس در دی ماه ۱۳۶۲به عنوان فرمانده ی 

سپاه اصفهان به حضور خمینی رسید. 
در سال ۱۳۶۲او و محسن رضایی از مخالفان تشکیل وزارت اطالعات، و خواهان الحاق 
دستگاه امنیتی به سپاه پاسداران بودند تا خمینی دارای دو بازوی نظامی و امنیتی در سپاه شود. 
در س���ال ۱۳۶۵سیف اللهی همراه با محمدی ری شهری به منظ���ور ضربه زدن به  آیت الله 
منتظری نزد خمینی رفتند تا زمینه  ی دستگریی سید مهدی هاشمی را فراهم کنند.۲ریشه ی 

اختالفات سیف اللهی با سید مهدی هاشمی به درگریی های سپاه اصفهان برمی گشت.

حفاظت اطالعات و فرماندهی نریوی انتظامی
هنگامی که عبدالله نوری به وزارت کشور در دولت رفسنجانی رسید او معاونت امنیتی و 
انتظامی وی را هم زمان با دبریی ستاد مبارزه با مواد مخدر به عهده داشت و نقش مهمی 

در ادغام شهربانی، کمیته و ژاندارمری، و تشکیل نریوی انتظامی داشت.
وی به واسطه ی تجربیات امنیتی که داشت در دوازدهم فروردین ۱۳۷۰با دریافت درجه ی 
سرتیپی از سوی خامنه ای به فرماندهی حفاظت اطالعات نریوی انتظامی انتخاب شد. 
این نریو به تازگی از ادغام شهربان���ی، ژاندارمری و کمیته   های انقالب اسالمی تشکیل 
ش���ده بود. وی سال بعد در دوم مهرماه ۱۳۷۱با حکم علی خامنه ای به سمت فرماندهی 
نریوی انتظامی منصوب شد و در طول فرماندهی اش در نریوی انتظامی در انجام این نریو 

و سروسامان دادن به طرح ادغام نریوهای انتظامی تالش کرد. 
وی بسیاری از فرماندهان سپاه پاسداران از جمله محمدرضا نقدی و اسماعیل احمدی مقدم 
را وارد این نریو کرد و به فرماندهی دانشگاه علوم انتظامی منصوب کرد. احمدی مقدم در 

سال ۱۳۸۴فرمانده ی نریوی انتظامی شد.
نقدی نیز فرماندهی حفاظت اطالعات نریوی انتظامی را به عهده گرفت. عبدالله نوری 
از دوران نمایندگی خمینی در سپاه او را می شناخت و سیف اللهی نیز که مدت ها مسئول 
اطالع���ات سپاه بود شناخت عمیقی از وی داش���ت. عبدالله نوری به عنوان وزیر کشور 
و جانشن فرمانده���ی کل قوا در نریوی انتظامی و سیف اللهی به عنوان فرمانده این نریو 

۱-عبور از بحران، کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی ۱۳۶۰، دفرت نشر معارف انقالب. 
2-http://defapress.ir/fa/news/30262
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محمدرضا نقدی را به خامنه ای پیشنهاد کردند. با انتصاب سرتیپ هدایت الله لطفیان به 
فرماندهی ناجا در سال ۱۳۷۵سیف اللهی از نریوی انتظامی خارج شد و با حکم خامنه ای 

به عنوان مشاور نظامی فرماندهی کل قوا منصوب شد. 

تالش مجاهدین برای ترور سیف اللهی
سیف الله���ی در سال ۱۳۷۸فرمانده قرارگ���اه نصر شد  که عملیات تروریستی در عراق را 
سازمان دهی می کرد. در شهریور ۱۳۷۹ از یک سوءقصد توسط مجاهدین جان به در برد. 

در اطالعیه ی مجاهدین راجع به تالش برای ترور سیف اللهی آمده است:
عملیات ترور سرتی���پ پاسدار رضا سیف اللهی و سرتی���پ پاسدار محمد مهاجر، 
بزرگراه پ���ارک وی -شهید چمران-تهران: ح���وایل ساعت ُنه شب یکشنبه ششم 
شهریور۱۳۷۹واحدهای قهرمان عملیاتی مجاهدین برای مجازات پاسدار سرتیپ رضا 
سیف الله���ی و سرتیپ پاسدار محمد مهاجر وارد عمل شدند. این تهاجم انقالبی 
در تقاط���ع بزرگراه پارک وی با خیابان مالص���درا در شمال غرب تهران آغاز شد و 
خودروهای حامل دژخیمان با رگبار مسلسل و تفنگ های نارنجک انداز هدف قرار 
گرفت و یکی از مجاهدین قهرمان با نارنجک به میان محافظان رفت و شش نفر از 
آن ها را کشته و زخمی کرد. سیف اللهی و مهاجر نیز زخمی شدند و به بیمارستان آتیه 

در شهرک غرب منتقل شدند.۱
خ���ربی از واحد های قهرم���ان عملیاتی مجاهدین خلق و رگبار مسلس���ل و تفنگ های 

نارنجک انداز نبود. سیف اللهی و مهاجر نیز زخمی نشدند. 
آرش صامتی پور یکی از اعضای مجاهدین که به تازگی از آمریکا به عراق رفته بود همراه 
مهدی بایمانی مأم���ور انجام این عملیات می شوند. بایمان���ی در این عملیات کشته و 
صامتی پور دستگری می ش���ود. وی در راه انتقال به کالنرتی سیانورش را می خورد  که به 
خاطر فاسد بودن عمل نمی کند. در کالنرتی، صامتی پور را بازرسی بدنی نمی کنند و او 
ضام���ن نارنجکی را که همراه داشته می کشد و در اثر انفجار دست راستش قطع و پا و 
شکم اش به شدت مجروح می شود. ترکش های نارنجک چند نفر را هم زخمی می کند. 
او پس از تحمل چهار سال زندان آزاد شد و به هلند رفت و به همکاری با سرویس امنیتی 
نظام اسالمی علیه مجاهدین پرداخت. افشن بایمانی که تنها به فرار برادرش کمک کرده 
بود به حبس ابد محکوم شد و هم چنان پس از گذشت هیجده سال در زندان به سر می برد. 
هیاهوی تبلیغاتی مجاهدین در ارتباط با این عملیات دو وجه داشت؛ یک وجه به خاطر 
تهیی���ج نریوهای خودشان در عراق بود و وجه دیگر آن که بخش مهم این گونه تبلیغات 
بود برمی گشت به تالش برای جلب رضایت کارفرمای عراقی و دولت صدام حسن که 

۱-نشریه ی مجاهد، شماره ی ۵۱۳
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خواهان چنن عملیاتی بود. 
اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نریوی انتظامی در ارتباط با این عملیات می گوید:  

یادم هست در نریوی انتظامی در ستادمان بودیم که جلوی نمازخانه ستادمان در ونک، 
مرک���ز نریوی انتظامی یک خمپاره خورد و چند تا از سربازان مان مجروح شدند. از 
باغ های دره ی ونک خمپاره زدند.یک طرفش باغ انبوهی است که هنوز هم هست و 
از آن جا با خمپاره ۶۰ زدند. به آن جا که رفتیم، چند تا از بچه ها مجروح افتاده بودند که 
جمع شان کردند و بردند. در مورد عملیات منافقن و زدن شهید صیادشریازی باید به 
دستگاه های اطالعاتی مراجعه کنید. این ها عملیات های سفارشی بعثی بود. بچه های 
ب���در از باغ های اطراف با کاتیوشا، بغداد و کاخ را می زدند، آن ها هم این را زدند. 
آن ها رفتند عُدی صدام را زدند، آن ها آمدند جایش شهید صیادشریازی را زدند. البته 
 دیگران هم مد نظرشان بود، ویل به عنوان هدف دم دستی ایشان را پیدا کردند و زدند.

در آن مقط���ع کسانی که هدف قرار گرفتند، شهید صیادشریازی و آقای سیف اللهی 
بود... حاال چرا آقای سیف اللهی؟ 

ایشان از سال ۷۸مسئول فرماندهی قرارگاه نصر مربوط به عراق شد که پیش از آن آقای 
علی آقامحمدی بود. قرارگاه نصر زیر نظر شورای عایل امنیت ملی یا قرارگاه خاتم 
ق���رار داشت. مقرشان همان مرکز تحقیقات دفاعی کنونی است. هدف آن ها آقای 
سیف اللهی با پیشینه ی نریوی انتظامی یا اطالعات نبود. فکر می کردند این عملیات ها 
و ترورهای داخل عراق و موشک زدن ها را قرارگاه نصر هدایت می کند. خیلی هم 
ربطی نداشت، چون این ها بیش تر شاخه ی سیاسی مجلس اعال بودند و شاخه ی 
نظامی دست قرارگاه رمضان بود. وقتی عده ای را گرفتند با اسنادی که پیدا کردند، 
ادعا شد دستور زدن ُعدی از شعبه ای از قرارگاه رمضان در اهواز صادر شده است.۱

در واقع هم نظام اسالمی و هم عراق از طریق بازوهای شان در دو کشور، عملیات نظامی و 
انتقامی انجام می دادند. حکومت اسالمی از طریق مجلس اعالی انقالب اسالمی عراق 
و سپاه بدر و دولت عراق از طریق مجاهدین و ارتش آزادی بخش ملی ایران. البته به خاطر 
حضور مؤثر شیعیان در عراق ، دست رژیم برای انجام عملیات های تروریستی و ایذایی به 

مراتب بیش تر باز بود. 

شرکت در عملیات تروریستی در اروپا 
سیف اللهی در عملیات تروریستی در اروپا نیز دست داشت. به شهادت ابوالقاسم مصباحی 
در دادگاه میکونوس، وی یکی از اعضای »شورای امور ویژه« بود که درباره ی قتل های 

1-www.mehrnews.com/news/2890707
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سیاسی در خارج از کشور تصمیم می گرفت. 
س���ال ۱۳۹۰با حکم محسن رضایی معاونت  های ام���ور قوا، اجرایی، امنیتی، بن الملل و 

اطالع  رسانی زیرنظر سیف اللهی تحت عنوان معاونت هماهنگ کننده اداره می شد. 

معاونت امنیت داخلی دبری شورای امنیت ملی 
سیف اللهی در س���ال ۱۳۹۲پس از آن که علی شمخانی به عنوان دبری شورای امنیت ملی 
معرفی شد، به معاونت امنیت داخلی دبری شورای امنیت ملی منصوب شد. پس از حمله ی 
داعش به مجلس شورای اسالمی او به لحاظ موقعیتی که در شورای امنیت ملی داشت در 

ارتباط با این حمله با رسانه ها  گفتگو می کرد. 
پس از م���رگ رفسنجانی، سیف  اللهی از سوی شمخانی مأمور ش���د تا پرونده ی مرگ 
رفسنجان���ی را پیگریی کند. او هم چنن مسئول پیگریی موضوع حصر موسوی و کروبی 
و رهن���ورد بود اما در پی درگریی های درونی جناح های نظ���ام وی از شورای معاونان 
دبریخان���ه ی شورای امنیت ملی برکنار شد و دوب���اره با تالش محسن رضایی در مجمع 

تشخیص مصلحت نظام به کار مشغول شد. 
در فیلم ماجرای نیمروز  که به منظور تحریف تاریخ دهه ی ۶۰تهیه شده است، نقش »رحیم« 

بازسازی چهره ی او است. 



محمدباقر ذوالقدر 

محمدباقر ذوالقدر در سال ۱۳۳۳در خانواده ای مذهبی در فسا متولد شد. وی از دوران 
نوجوانی وارد فعالیت های مذهبی شد. 

فعالیت در گروه منصورون 
وی پی���ش از انقالب در رشت���ه ی اقتصاد از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد و بعد از 
تشکیل گروه منصورون در سال ۱۳۵۵به آن ها پیوست. این گروه تا سال ۱۳۵۷هیچ عملیاتی 
نداشت. از پاییز ۵۷به بعد، پس از فروپاشی کمیته ی مشرتک ساواک و تضعیف شدید این 
ن���ریوی امنیتی، این محفل جان گرفت و نریوهای جدیدی در استان های فارس و تهران 
و... جذب کرد و به عملیات مسلحانه روی آورد. ذوالقدر یکی از نریوهای این سازمان در 
شریاز بود که به تازگی به آن ها پیوسته بود. سید منری الدین حسینی در مورد چگونگی فعال 

شدن گروه منصورون در تابستان ۵۷می گوید: 
... قرار شد منزیل در دماوند تهیه کنند تا دو ماه قبل از ماه رمضان به اتفاق آقایان ذوالقدر، 
شریف، آقا معزالدین-اخوی بنده-، و آقا مصطفی-دامادمان-به آن جا برویم. در آن 
منزل، آقا مریزاعبدالله توسلی و نیز آقای شرعی هم رفت  و آمد داشتند و آن حضرات 
تعین می کردند  که چه کاری در آن زمان الزم است. بنده هم چنان تأکید می کردم که 
به همان میزان که انقالب رشد و بلوغ می یابد، باید ابزارهای فکری اش هم مهیا گردد 
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و نباید تنها به جلسات هفته ای یک بار اکتفا شود... در منزل دماوند نشستی ترتیب 
یافت و ما متنی را در ب���اره ی اقتصاد با زبان ساده تنظیم کردیم... روزی ذوالقدر، 
که در آن زمان ماشن ژیانی داشت و در ورود و خروج ها هم کاماًل رعایت اختفا و 
مسائل امنیتی را می کرد، به منزل ما آمد. عصر پنجشنبه کوچه را کنرتل کردند تا بیاید و 
بعدازظهر جمعه هم به آهستگی خارج شد. روزی که می خواست به ما اطالع دهد که 
گروهی به نام منصورون تأسیس شده است، از آن جا که نزدیک منزل ما جایی برای 
پارک ژیان نیافته بود، به من گفت باید مسائل حفاظتی و امنیتی را خودتان رعایت 
کنید. از من خواست به جای موردنظر او بروم. محل قرار در بیابان های اطراف قم 
در محل کنونی دانشگاه صدوق بود. وقتی با هم مالقات کردیم، خرب تأسیس گروه 
مزبور را به م���ن داد و گفت: شما را به عنوان ایدئولوگ گروه در نظر گرفته ایم. نام 
مستعار شما علی است!گفتم: بنده خودم را محدود به هیچ گروهی نمی دانم... اجازه 

بدهید که عضو اسمی سازمان شما نباشم.۱

از قدیمی ترین بازجویان نظام والیی
وی از اول���ن بازجویانی است که در س���ال ۱۳۵۸در ۲۰۹اوین به کار بازجویی و شکنجه 
مشغول شد. پس از دستگریی اعضای گروه فرقان و اکرب گودرزی رییس این گروه، وی در 
سمت معاون حمیدرضا نقاشیان همراه با وی بازجویی از آن ها را به عهده داشت و در 
سال های ۶۰ و ۶۱ یکی از شکنجه گران و مسئوالن بخش ۲۰۹اوین در ارتباط با مجاهدین 

خلق -بخش التقاط-بود.
 

بنیانگذاری سازمان مجاهدین انقالب اسالمی 
پس از پریوزی انقالب وی به همراه محسن رضایی یکی از نمایندگان گروه منصورون در 

مذاکراتی بود که منجر به تأسیس سازمان مجاهدین انقالب اسالمی شد. 
ذوالقدر پس از پریوزی انق���الب در پایه گذاری کمیته ی انقالب اسالمی شرکت کرد و 

سپس با تشکیل سپاه پاسداران به این نهاد پیوست.
پس از سرکوب نریوهای سیاسی در سال های ۶۰ و ۶۱ درگریی در میان جناح های سازمان 
مجاهدی���ن انقالب اسالمی اوج گرفت. وی به دلی���ل نزدیکی به آیت الله حسن راستی 
نماینده ی خمینی در این سازمان، رهربی جناح راست در مجاهدین انقالب اسالمی را 

به عهده گرفت که به انحالل این سازمان به فرمان خمینی در سال ۶۵منجر شد. 
پس از احیای سازم���ان مجاهدین انقالب اسالمی در س���ال ۱۳۷۰وی همواره یکی از 

مخالفان جدی و سرسخت سازمان  جدید التأسیس به شمار می رود. 
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آموزش سپاه پاسداران و قرارگاه جنگ های نامنظم سپاه
ذوالق���در به علت نزدیکی ب���ه گردانندگان سپاه پاسداران در س���ال  ۶۱مسئولیت آموزش 
سپاه پاسداران را به عهده گرفت و سپس فرمانده قرارگاه جنگ های نامنظم سپاه و قرارگاه 

رمضان شد که تنها قرارگاه برون مرزی سپاه پاسداران بود. 
مأموریت این قرارگاه انجام عملیات های چریکی و پارتیزانی با همکاری نریوهای کُرد 
عراق���ی در خاک این کشور بود که منجر به بمباران شیمیایی حلبچه و  کشتار هزاران تن 
از اه���ایل این شهر توسط ارتش عراق شد. یگان های این قرارگاه متشکل از لشکر ۹بدر 
عراقی ها به فرماندهی اسماعیل دقایقی و محمدرضا نقدی، لشکر۶ویژه ی پاسداران به 
فرماندهی صادق محصویل، تیپ هوابرد به فرماندهی محسن شفق، تیپ ظفر به فرماندهی 

محمد مقدم و تیپ ابوذر به فرماندهی محمدرضا حکیم جوادی بودند. 
ذوالقدر در این قرارگاه روابط بسیار نزدیکی با جالل طالبانی و مسعود بارزانی رهربان 

اتحادیه ی میهنی کردستان و حزب دمکرات کردستان عراق داشت. 

ریاست ستاد مشرتک سپاه و راه اندازی انصار حزب الله 
پس از پایان جنگ محمدباقر ذوالقدر به تهران بازگشت و در دوران رفسنجانی به مدت 
هشت سال رییس ستاد مشرتک سپاه بود. پس از جنگ نیز با استفاده از رانت اسالمی 
بدون حضور در دانشگاه تهران مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته ی مدیریت دولتی 
اخذ ک���رد و سپس در رشته ی  مدیریت راهربدی از دانشگاه عایل دفاع ملی دکرتا گرفت 
و هم چون دیگر فرماندهان سپاه پاسداران به »مدارج علمی« دست یافت تا عقده های 

فروخورده  اش ارضا شود. 
وی در سال ۱۳۷۱، به همراه  حسن الله کرم و عبدالحمید محتشم، پایه گذار انصار حزب الله 
ش���د که در کارنامه ی آن مجموعه ای از اقدامات خشونت آمی���ز از جمله ترور، آدم ربایی، 
حمله به مراکز مطبوعاتی و انتشاراتی، سینما ها، زنان بدحجاب و سرانجام حمله به کوی 

دانشجویان دانشگاه تهران ثبت شده است. 
حجت االسالم پروازی، از بنیانگذاران »انصار حزب الله«، در چهارده تری ۱۳۷۶در محل 
کتابخانه مّلی مطالبی خصوصی و محرمانه برای محسن امن زاده، از نزدیکان سیدمحمد 
خاتمی رییس جمهور، بی���ان کرد. اظهارات پروازی، که نسخ���ه ای از آن در اختیار دفرت 
رییس جمهور و نسخه ای در اختیار دفرت رهربی قرار گرفت، برخالف تمایل رییس جمهور و 
امن زاده و پروازی، به وسعت پخش شد و جنجال آفرید. پروازی در این گفتگو تاریخچه ی 
شکل گریی »انصار حزب الله« را بیان کرده است. او »انصار حزب الله« را ادامه ی محفلی 
به نام »هیأت رزمندگان تهران« می داند  که با شرکت او و دوستانش در سال ۱۳۶۷تشکیل 
شد. این محف���ل در سال های ۱۳۷۱- ۱۳۷۲به »انص���ار حزب الله« تبدیل شد. به گفته ی 
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پروازی، در سال ۱۳۷۲ما انصار را کامل کردیم، تعداد مؤسسان انصار هیجده نفر بودند 
که به سه گروه تقسیم می شدند.گروه وابسته به ذوالقدر که تعدادشان هفت نفر بود. هفت 
نفر هم با عبداللهی ]عبدالحمید محتشم[ بودند و چهار نفر هم با ]حسنی[ الله کرم... اسم 
انصار در آن تاریخ اصاًل مطرح نبود. می گفتند بروبچه های هیأت رزمندگان. به مرور اسم 
انصار به میان آمد و با قوی شدن حضور وابستگان ذوالقدر و الله کرم حضور رزمندگان 

کم رنگ شد.۱
اقدامات خشونت آمیز این گروه به بازداشت تعدادی از اعضای گروه فوق در سال ۱۳۷۱ 
توسط وزارت اطالعات انجامید ویل اندکی بعد، به رغم اعرتاف صریح دستگریشدگان به 
جرایم متعدد، به علت فشار برخی کانون های سیاسی آزاد شدند. عبدالله شهبازی در مورد 

دستگری شدگان و پرونده شان می نویسد: 
دستگریشدگ���ان سال ۱۳۷۱عب���ارت بودند از: عبدالحمید محتش���م با نام مستعار 
عبداللهی، حسن روشن، محمد عسگری و فالح مرادی. اتهام آن ها ترور، آدم ربایی و 
انفجار مراکز مطبوعاتی و انتشاراتی در زمان وزارت ارشاد سید محمد خاتمی عنوان 
شد. دستگریشدگان اعرتاف کردند که به چند فقره ترور و تریاندازی به سوی افراد و 
آدم ربایی، از جمله ربودن عباس معروفی و ضرب و شتم وی و تعدادی از نویسندگان 
و افراد فرهنگی، و انفجار اماکن مطبوعاتی، از جمله انفجار دفاتر نشریات دنیای 
سخن و فاراد، دست زده اند. پرونده ی متهمان به شماره های ۴۰۹۶- ۷۱-ط-۲ و ۴۰۹۶- 
۷۱-ط-۳ و ۴۰۹۶- ۷۱-ط-۴به دادگ���اه  انقالب ارسال شد ویل متهمان آزاد شدند و 
در جلسه ای با حضور برخی مسئولن بلندپایه ی اطالعاتی مورد تقدیر قرار گرفتند. 
به پرونده های ایشان نیز رسیدگی نشد. گروه فوق در سال های بعد اقدامات خود را 
ادامه داد و در سال ۱۳۷۴انتشارات مرغ آمن، واقع در خیابان کریم خان زند را آتش 
زد ک���رد و به سینما قدس حمله کرد. گروه شبه نظامی »انصار حزب الله« در حمله 
به خوابگاه دانشجویان دانشگاه تهران در هیجده تری ۱۳۷۸ نقش فعال داشت. در 
برخی اسناد عبدالحمید محتشم-عبدالله���ی- را دارای ارتباط بسیار نزدیک با 
سردار ذوالقدر معرفی کرده اند که تحت نفوذ او عمل می کند. و افزوده اند: با آقایان 
عسگراوالدی، محمد جواد باهرن، دکرت شهاب الدین صدر، جنتی و احمد توکلی و... 
رابطه نزدیکی دارد و در چندین موارد از آقایان عسگراوالدی و از بودجه کمیته ی 
امداد وام دریافت کرده است جهت تهیه ی کاغذ جهت چاپ یالثارات الحسنی. وی 
مدیر مسئول نشریه ی فوق بود که ارگان »انصار حزب الله« به شمار می رفت. حسن 
روشن پرسنل رسمی سپاه پاس���داران و در سال های ۱۳۶۹-۱۳۷۰مسئول اطالعات 
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سپاه شهر ری بود. طبق برخی اسناد، وی توسط ذوالقدر آزاد است که برای انصار 
حزب الله فعالیت کند و حق���وق دریافت نماید. فالح مرادی از معاودین عراقی و 
محمد عسگری در زمان دستگ���ریی دانشجوی دانشکده ی فنی دانشگاه تهران و 

ساکن دولت آباد شهر ری بود.۱

قائم مقام و جانشنی فرمانده کل سپاه پاسداران 
در شهریور ۱۳۷۶خامنه ای که خشنود و راضی از اقدامات سرکوبگرایانه  و خشونت آمیز 
ذوالق���در بود، او را ارتقاء مقام داد و به جانشینی فرماندهی کل سپاه پاسداران منصوب 
کرد تا در سرکوب پتانسیل آزاد شده در انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ از قدرت و امکانات 

بیش تری برخوردار شود. 
ذوالق���در در جری���ان مبارزات انتخابات���ی ریاست جمهوری خرداد س���ال ۷۶و دوره ی 
ریاست جمه���وری خاتمی یکی از مخالفان سرسخت اصالحات شناخته می شد و از او 
تحت عنوان هدایت کنندگان تحرکات گروه های فشار علیه دانشجویان و اصالح طلبان نام 
برده می شد. در حمله به کوی دانشگاه در هیجده تری ۱۳۷۸وی به همراهی سردار نجات و 
نقدی و ... دانشجویان معرتض را به شدت سرکوب کردند. او هم چنن جزو ده ها فرمانده 

سپاه بود که نامه ی شدیداللحنی را برای خاتمی ارسال کرده و به تهدید او دست زدند. 

اطالعات موازی و مهندسی انتخابات 
ذوالقدر یکی از گردانندگان اصلی سازمان اطالعات موازی بود که نقش مهمی در سرکوب 
روزنامه نگاران، دگراندیشان و فعاالن سیاسی، و نیز در سازمان دهی فّعالیت های انتخاباتی 
سپ���اه و بسیج در جریان انتخابات شورای شهر دوم ته���ران، مجلس هفتم و انتخابات 
ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴داشت. وی در همایش فرماندهان بسیج اداری و کارگری در 

ارتباط با چگونگی رساندن احمدی نژاد به ریاست جمهوری گفت: 
نریوه���اى اصول گرا بحمدالله با طراحى درست و چندالیه توانستند در انتخابات 

پریوز شوند.۲

معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور 
در دول���ت محمود احمدی نژاد وی با کسب اجازه از خامنه ای به سمت معاون امنیتی و 
انتظامی وزارت کشور و جانشن پورمحمدی منصوب شد تا »دولت اسالمی« مورد نظر 
را شک���ل دهد. از وی به عنوان وزیر در سایه کشور یاد می شد. وی بسیاری از فرماندهان 
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سپاه پاس���داران را با خود به وزارت کشور برد و اداره ی تعدادی از استانداری ها به آن ها 
داده شد. عالوه بر این او به عنوان قائم مقام علی الریجانی دبری شورای عایل امنیت ملی 

فعالیت می کرد.
او که سرمست از موفقیت هایش ب���ود در آذر ۱۳۸۶به دستور احمدی نژاد به دلیل صدور 
فرمان آماده ب���اش نظامی به فرماندهان نظامی و مسئوالن سیاسی استان ها برای مقابله 

با حمله ی قطعی آمریکا به خاک ایران برکنار شد. روزنامه ی اعتماد در این باره نوشت:
دلی���ل اصلی کناره گ���ریی ذوالقدر از وزارت کشور مباح���ث مربوط به چگونگی 
برخورد با ناامنی های احتمایل در صورت تشدید فشارهای خارجی و بی توجهی به 

برنامه ریزی های پیش بینی شده در این باره است. 
هرچند در ابتدا کوشیدند موضوع را به استعفای وی ربط دهند اما سایت تابناک متعلق 

به محسن رضایی خرب داد که او برکنار شده است.۱ 
عدم حضور ذوالقدر در مراسم تودیع نشان داد که برخالف میلش از وزارت کشور اخراج 

شده است. 
علریضا افشار معاون سیاسی وزیر کشور نیز که از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران بود برکنار 

شد و کمی بعد پورمحمدی نیز به جرگه ی اخراجی های دولت احمدی نژاد پیوست.  

سقوط اسرائیل و مهدی گرایی
عبدالله شهبازی در مورد دیدگاه ذوالقدر در تبین مسائل منطقه ای و به ویژه اسرائیل که در 

کتابی تحت عنوان »سقوط اسرائیل « بازتاب یافته می نویسد: 
فصل پنجم این کتاب به س���قوط اس���رائیل به رهربی ایرانیان، قبل از ظهور مهدی 
موعود-عج-، اختص���اص دارد و واپسن نربد آخرالزمان-آرماگدون- پیش بینی 
ش���ده است. ایرانیان رهربی این نربد علی���ه اسرائیل را به دست دارند که به پریوزی 

موقت ایشان می انجامد ویل سرانجام مجبور به عقب نشینی می شوند:
از ظاه���ر روایات چنن برمی آید که نریوهای نظامی ایران���ی بعد از مجازات رژیم 
اسرائیلی... برای مدتی در فلسطن باقی می مانند تا از مّلت فلسطن در برابر توطئه های 
بن المللی حمایت کنند. در همن حال کشورهای بزرگ اروپایی به طراحی برنامه های 
نظامی و سیاسی مشغول اند تا اسرائیل را به موقعیت سیاسی قبلی، به عنوان قوی ترین 

قدرت نظامی منطقه، بازگردانند...۲
بدین س���ان، ذوالقدر به عن���وان یکی از متنفذترین مبلغان م���وج سیاسی »مهدی گرایی 

۱-روزنامه ی اعتمادملی، شنبه ۱۷آذر ۱۳۸۶، ص ۲. 
۲-مهدی حمدالفتالوی، سقوط اسرائیل، ترجمه و تحقیق از محمدباقر ذوالقدر، قم: انتشارات بوستان 

کتاب-دفرت تبلیغات اسالمی حوزه ی علمیه قم-، چاپ اّول، ۱۳۸۶، ص ۲۷۹.
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افراط���ی«، و نظریه پرداز تأویلی خاص از احادیث ظهور، شناخته شد که از سال ۱۳۸۴با 
انتش���ار  کتاب »دهه ی ظهور« نوشته دکرت سیدحسن سجادی از مشهد آغاز شد و بعدها 

نمایندگان خامنه ای در سپاه و بیت رهربی و... روی آن تأکید  کردند. 

دست وپا  کردن شغل برای همسر و فرزند و اقوام
وی که با شعار ضد فساد و تبعیض احمدی نژاد به پا خیز در رساندن او به ریاست جمهوری 
نقش داشت، پس از به ق���درت رسیدن احمدی نژاد اولن کاری که کرد دست و پا کردن 
شغل برای همسر و دامادش بود. صدیقه بیگم حجازی همسر وی از سال ۱۳۸۶به عنوان 
مدیرک���ل دفرت امور زنان و خان���واده در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی مشغول به 
کار شد و دامادش کاظم غریب آبادی که متولد ۱۳۵۳است از سن بیست و چهار سالگی 

مسئولیت های مختلفی را در نظام اسالمی به عهده داشته است. 
وی به مدد نفوذ پدر زنش مدیرکلی وزارت دفاع را تجربه کرد و در دوران متکی پله های 
ترقی را در وزارت خارجه طی کرد. وی بدون داشنت کوچک ترین تجربه  در امر مذاکرات 
سیاس���ی ناگهان سر از مذاکرات هسته ای در آورد و سپس به سمت معاون مدیرکل امور 
سیاسی بن المللی وزارت امور خارجه منصوب شد و عاقبت در سال ۱۳۸۸سفری ایران در 
هلند شد و پس از روی کارآمدن دولت روحانی وی همراه با محمدباقر ذوالقدر به قوه ی 
قضاییه کوچ کرد و معاون امور بن الملل و همکاری های بن المللی قضایی ستاد حقوق 

بشر قوه ی قضاییه به ریاست محمدجواد الریجانی شد. 

معاونت بسیج ستاد کل نریوهای مسلح 
پ���س از اخراج ذوالقدر از وزارت کش���ور، خامنه ای برای بازگشت او به فعالیت نظامی 

سمتی با عنوان معاونت بسیج ستاد کل نریوهای مسلح ایجاد کرد. 
او در نیمه ی شهریور ۱۳۸۸در سخنانی در مشهد گفت که کشته شدگان در جنگ سخت در 

زمره شهدا و کشته شدگان در جنگ نرم در زمره منفورترین ها هستند.۱
آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی نماینده ی ویل فقیه در کهگیلویه وبویراحمد، چند 
سال بعد عیناً همن مضمون را به کار برد که نشان می دهد این گونه اظهارات از یک اتاق 

فکر هدایت می شود و می کوشد یک فرهنگ را جا بیاندازد. 
کشته شدگان جنگ ن���رم، ِله شدگان این جنگ هستند ویل در مقابل، کشته شدگان 
جن���گ سخت شهدایی هستند که با غ���ریت و مردانگی همانند هشت سال دفاع 

مقدس در مقابل دشمن ایستادند.۲
1-www.emruznews.com/2010/04/post-628.php
2-http://boyerkhabar.ir/news/52746
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تحریم از سوی قطعنامه ی شورای امنیت 
در قطعنامه ی ۱۷۴۷شورای امنیت سازمان ملل از محمدباقر ذوالقدر به عنوانی یکی از 
پانزده مقام جمهوری اسالمی که در برنامه ی هسته ای و موشکی جمهوری اسالمی نقش 

دارند یاد شد و مورد تحریم قرار گرفت. 

معاون حفاظت اجتماعی و پیشگریی از وقوع جرم
ذوالقدر پ���س از تصدی قوه ی قضاییه توسط ص���ادق الریجانی مشاور اجتماعی وی 
ش���د. چهار ماه بعد در فروردین ۱۳۸۹، الریجانی در اقدامی تأمل برانگیز، ذوالقدر را با 
حفظ سمت به عنوان معاون حفاظت اجتماعی و پیشگریی از وقوع جرم منصوب کرد و 
به این ترتیب برای اولن بار در ایران، یک مقام نظامی به معاونت دستگاه قضایی رسید. 
الریجانی در اردیبهشت ۱۳۹۱ذوالقدر را به عنوان معاون راهربدی قوه قضاییه منصوب کرد. 
وی نقش مهمی در راه اندازی و ریاست ستاد »جبهه مردمی نریوهای انقالب اسالمی« 
-جمنا-و حمایت از کاندیداتوری ابراهیم رییسی داشت اما برخالف گذشته موفقیتی 

حاصل نکرد.



محمد حسنی زیبایی نژاد

محمد حسن زیبایی نژاد معروف به سردار نجات در سال ۱۳۳۴در شریاز متولد شد. وی در 
سال ۱۳۵۶از دانشگاه علم   و صنعت فارغ التحصیل شد و کارشناسی ارشد را در دانشگاه 
شری���ف آغاز کرد که با انقالب مصادف شد. در س���ال ۱۳۵۶ازدواج کرد و دارای چهار 

فرزند دخرت و سه پسر است. 
وی در سال ۱۳۵۹در بخش اقتصادی کمیته ی ایدئولوژی سازمان مجاهدین انقالب  اسالمی 
مسئولیت داشت. او و همراهانش به منظور کمک به سپاه پاسداران در سرکوب کرستان، 
کمیته ای را در سازمان مجاهدین انقالب به نام کمیته پشتیبانی کردستان تشکیل دادند. 
نج���ات فعالیت امنیتی خود را پس از انفجار حزب جمهوری اسالمی در هفتم تری۱۳۶۰ 
همراه با ده ها نفر از اعضای این سازمان با پیوسنت به واحد اطالعات سپاه آغاز  کردند. 

وی می گوید: 
در آن موقع هم همن بخش امنیتی را یک بخشی از کار بر روی منافقن و سازمان 
پیکار را به ما واگذار کردند که الحمدالله نتایج خوبی هم داشت. یعنی ضرباتی که به 
منافقن وارد شد که منجر به خروج بخش نظامی منافقن از کشور شد، حاصل همن 

زحماتی بود که آن موقع برادرها کشیدند.۱
وی در سال ۱۳۶۱به پیشنهاد محسن رضایی مسئولیت حفاظت اطالعات سپاه پاسداران 
1-www.tasnimnews.com/fa/news/1396/06/31/1526963
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را به عه���ده گرفت و این واحد را که تا آن زمان در سراسر کشور یک صد عضو نداشت به 
تشکیالت بزرگ تبدیل کرد و در اکثر استان های کشور این حفاظت اطالعات تشکیل 

شد و گسرتش پیدا کرد. 
وی یکی از اعضای جناح راست سازمان مجاهدین انقالب اسالمی بود. این سازمان در 
اواخر سال ۱۳۶۱با بحران شدیدی مواجه شد که منجر به انحالل آن به دستور خمینی شد. 
اواخر سال ۱۳۶۲وزارت اطالعات تشکیل شد و در قانون مربوط به تشکیل وزارت اطالعات 
حفاظ���ت اطالعات سپاه تبدیل به یک سازمان شد و علی سعیدی در سال ۱۳۶۳اولن 
ریی���س آن شد. در یک تقسیم کار بن نجات و سعیدی، وی مسئول حفاظت اطالعات 

یگان های سپاه در جبهه شد. وی در مورد مسئولیت های خود می گوید:
یک س���ایل در امنیت داخلی بودم و بعد به حفاظت اطالعات رفتم. بعد حفاظت 
قرارگاه خاتم االنبیا بودم تا آخر جنگ. بعد از جنگ در ستاد کل نریوهای مسلح بودم 
و بعد به معاونت پارلمانی وزارت دفاع هم رفتم. آقای الریجانی معاون پارلمانی بود 
و من مدیرکل ایشان بودم. بعد که آقای الریجانی از وزارت دفاع رفتند، من معاون 
پارلمانی وزیر دفاع شدم. از وزارت دفاع بریون آمدم و مسئول بازرسی سپاه شدم. 

دو سال هم جانشن ستاد مشرتک بودم.۱
پس از دوم خرداد و شروع دوران خاتمی وی به قرارگاه ثار الله رفت و در سرکوب هیجده 
ت���ری و دستگریی های پس از آن نقش مهمی داش���ت. در جریان خیزش دانشجویی وی 
به همراه دیگر سرداران سپاه پاسداران ضمن تهدید خاتمی به کودتا، آمادگی شان را برای 
سرکوب و خونریزی اعالم داشتند. وی  تأکید می کند: پنج شش ماه بعد از تری ۷۸به این 
نتیجه رسیدند که فرماندهی قرارگاه ثارالله مستقل باشد و من فرمانده قرارگاه ثارالله شدم. 
نجات در سال ۱۳۷۹به پاس مسئولیتی که در سرکوب جنبش دانشجویی داشت به سمت 
فرماندهی سپاه ویل امر؛ سپاه حفاظت از خامنه ای رسید و به مدت یک دهه این سمت را 
در اختیار داشت. آشنایی او با خامنه ای به سال ۱۳۶۱برمی گشت که وی در شورای امنیت 
کشور شرکت کرده و راجع به حفاظت از شخصیت ها که در حیطه ی وظایفش بود گزارش 
می داد. وی هم چنن به هنگام حضور خامنه ای در جبهه نیز مسئولیت حفاظت از وی را 

شخصًا به عهده می گرفت.
وی نقش فعایل در سرکوب جنبش ۸۸داشت و در جریان خیزش مردم گفت:  اگر مردم به 

سوی بیت رهربی بیایند با دوشکا آن ها را مورد حمله قرار خواهم داد.
ب���رای شناخت نگاه حاکم بر سازمان اطالعات سپ���اه و میزان درک آن ها از مشکالت 
اجتماعی هیچ چیز گویاتر از اظهار نظر »سردار نجات« در ارتباط با جنبش اعرتاضی ۸۸ 

1-www.farsnews.com/printable.php?nn=13930416001311
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نیست. او در مورد شرکت کنندگان در تظاهرات می گوید: 
در جریان همن آشوب ها بود که ما از تمامی گروهک های ضدانقالب حتی منافقن، 
هواداران چریک های فدایی خلق، بهاییان و... افرادی را بازداشت کردیم و در میان 
آن ها زن های بدنامی بودند ک���ه هر کدام چند بادیگارد داشتند. این ها به میان مردم 
می آمدند از وقایع فیلم می گرفتند، در خانه های شان استودیوهای مجهز داشتند و از 
آن جا فیلم ها را برای رسانه های غربی و برخی مراکز دیگر در خارج ارسال می کردند.۱

پس از سرکوب جنبش ۸۸نظر به اهمیت موضوع امنیت و مهار حرکت های اعرتاضی وی 
به دعوت سعید جلیلی معاونت امنیت داخلی شورای عایل امنیت ملی را به عهده گرفت. 

طرح حصر موسوی و کروبی از جمله ابتکارات سردار نجات در دبریخانه شورای امنیت 
ملی است که به اشاره ی خامنه ای بدون یک رأی منفی به تائید این شورا رسید. 

وی در م���ورد احتمال رفع حصر موسوی و کروبی گفت: اگر ش���ورای عایل امنیت ملی 
تصمیم بگرید که حصر را بردارد، این حق قوه ی قضاییه است که این  افراد را محاکمه کند. 
علی القاعده نیز چنان چه این نوع جرائم به قوه ی قضاییه برود و فرد محاکمه شود، بعید 

می دانم حکمی کم تر از اعدام یا حبس ابد به آن ها بخورد.۲

جانشنی اطالعات سپاه 
سردار نج���ات در دی ماه ۱۳۹۵به سازمان اطالعات سپاه پیوست و جانشن طائب شد. 
وی  از زمان انتصاب به عنوان جانشن فرمانده سازمان اطالعات سپاه، همواره مشارکت 
موث���ری را در دستگریی و سرکوب روزنامه نگاران، فع���االن سیاسی مدنی، اقلیت های 

مذهبی و قومی و فعاالن فضای مجازی داشته  است.
وی در یک گفتگو با رسانه ها کوشید خنثی سازی عملیات تروریستی بیست و دوم بهمن 
۱۳۹۵، دستگریی عبدالمالک ریگی و اسرتداد مبلغ یک میلیارد و هفتصد و ده میلیون دالر 
از آمریک���ا را به اطالعات سپاه ربط دهد که با واکنش وزارت اطالعات روبرو شد. یک 
مقام امنیتی با مرور نقش وزارت اطالعات در ماجرا های فوق ادعاهای سردار نجات را 

تکذیب کرد و  گفت: 
در هیچ یک از موارد سه گانه مذکور نهادهای دیگر به غری از آن چه گفته شد نقشی 
نداشتن���د، افتخار سربازان گمن���ام امام زمان-عج-این اس���ت که با هماهنگی و 
همکاری نریوهای نظامی و انتظامی بسیاری از اقدامات را به نتیجه رسانده که از 
همک���اری دیگر نهادها برخوردار بوده در اطالع رسانی به نقش و همکاری آن ها 

تصریح گردیده و از آن تقدیر شده است.۳
1-http://fararu.com/fa/news/329240
2-www.isna.ir/news/96070100007
3-www.isna.ir/news/95120805034
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فشار به دولت با دستگریی برادران روحانی و جهانگریی 
یکی از محص���والت مشرتک طائب و زیبایی ن���ژاد برای فش���ار روی دولت روحانی، 
دستگریی و بازجویی از حسن فریدون برادر حسن روحانی است. با آن که اتهامات حسن 
فریدون مایل عنوان شده اما جلسه ی بازجویی وی با حضور طائب و نجات برگزار شد 
که بیش از هرچیز امنیتی بودن دستگریی را می رساند. اگر اتهامات مایل وارده بر حسن 
فریدون صحیح بود، پرونده ی وی باید در دادسرای مفاسد اقتصادی تحت رسیدگی قرار 
می گرفت. سپاه پاسداران با دستگریی حسن فریدون روی برادرش حسن روحانی فشار 

آورده و مقاصدش را تأمن می کند. 
دستگ���ریی مهدی  جهانگریی برادر اسحاق جهانگریی معاون اول روحانی نیز از دیگر 

اقدامات این دو برای تحت فشار قرار دادن دولت روحانی است. 

پرونده سازی برای داماد سابق
علی غزایل مدیر سایت بازتاب امروز در شهریور ۱۳۹۵دستگری و توسط سردار نجات پدر 

همسر سابقش، برای وی پرونده سازی شد. 
وی پیش تر در هشت اردیبهشت ۱۳۹۲پس از انتشار خرب جنجایل »نوار هشت میلیونی« 
در سایت بازتاب امروز دستگری شده بود. در این نوار صوتی از طرف برخی مسئوالن به 
احمدی نژاد گزارش داده می شود که رأی واقعی وی در انتخابات ۸۸، شانزده میلیون است، 
اما برای این که شائبه ی تقلب پیش نیاید و اختالف آرا زیاد به نظر برسد، قرار است بیست 
و چهار میلیون رأی اعالم شود. اما محمود احمدی نژاد به آن مسئوالن تأکید می کند همان 
رأی واقعی وی که شانزده میلیون است، اعالم شود و رأی غریواقعی اعالم نشود. ادامه ی 
نوار مربوط به تماس احمدی نژاد با مسئوالن مختلف کشور است که در آن از آن ها خواسته 
شده، از اعالم رأی غریواقعی خودداری شده و همان رأی شانزده میلیونی اعالم شود.۱

در زم���ان زندانی شدن غ���زایل، دخرت سردار زیبایی نژاد-نج���ات-، به دلیل اختالفات 
خانوادگ���ی و فش���ار پدر، از او ج���دا شد. وی هم چن���ن در آذرم���اه سال۹۳نیز مدتی 
توس���ط وزارت اطالعات و با شکایت تقوی ن���ژاد مدیرعامل وقت بانک سپه و حمید 
پورمحمد گل سفید در بازداشت به سر برد. او متهم به جاسوس���ی برای غرب و نفوذ در 

نهادهای امنیتی و جمع آوری اطالعات است. 
نشر اسامی هفتصد و چهل و ُنه نفر از دانشجویان بورسیه ی که با بازتاب گسرتده ای مواجه 
ش���د و صدای خامنه ای را نیز درآورد، یکی دیگر از م���واردی بود که وی را تا آستانه ی 

دستگریی پیش برد. 

1-www.ommid.com/fa/news/5963
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حسن فدایی آشتیانی در سال ۱۳۳۴در شه���رری به دنیا آمد. در دوران جوانی با مهدی 
شاه آبادی آشنا شد و سطوح اولیه ی دروس حوزوی را نزد وی فراگرفت. 

شرکت در فعالیت های مذهبی و سیاسی پیش از انقالب 
حضور وی در هیأت های مذهبی، مراسم سینه زنی و کالس های قرآن در مسجد محل، 
باع���ث آشنایی وی با تعدادی از جوانان مذهبی شهرری شد که به اتفاق آن ها در سال 

۵۵ پایه های یک تشکل سیاسی ریخته شد. 
جلسات این گروه را در مسجدی نزدیکی میدان شهرری با پیش نمازی شیخ اسماعیل 
مرادی، مغ���ازه کتاب فروشی یکی از اعضاء در اط���راف حرم شاه عبدالعظیم و مکان 

مرتوکه ای در جوار امامزاده ابراهیم شهرری برگزار می شد.۱
آن ها در مسجد به کار نمایشی و تأتر پرداخته و امکاناتی برای چاپ و توزیع اطالعیه های 

خمینی و تکثری نوارهای سخرنانی او فراهم کرده بودند. 

1-www.mahaleman.ir/detail/print/21116
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حسن فدایی به همراه عبدالعلی علی عسگری۱، حسن اسالمی مهر۲، حمید قلنرب۳،حسن  
طاهر نژاد۴، محسن اخوت، محمدعلی تقوی راد، مداحی، آصف، فاتحی افراد برجسته ی 

گروه بودند  که با حجت االسالم مهدی شاه آبادی ارتباط پیدا کردند. 
در اواخر سال ۵۵بع���د از حاد شدن مشکل حاشیه نشینی در تهران و تخریب خانه های 
خ���ارج از مح���دوده در شمریان نو در شم���ال شرق تهران، این محف���ل سیاسی به این 
مناسبت اطالعیه ای تحت عنوان »گروه توحیدی رضایی« انتشار داد. این گروه اگرچه 
اطالعیه های دیگری تحت نام گروه مقداد و ابوذر نیز داده بودند اما تا زمان انقالب به 

نام گروه توحیدی رضایی شناخته می شدند.
در واق���ع آن ها تحت تأثری خانواده ی رضایی -احمد، مهدی، رضا و صدیقه- بودند که 
در مبارزه با رژیم سلطنتی جان خود را از دست داده بودند. انتشار این اطالعیه باعث لو 
رفنت  محفل سیاسی مزبور و دستگریی حسن فدایی، حسن اسالمی مهر و حسن طاهرنژاد 
شد که بعد از دوماه از زندان آزاد شدند. افراد این گروه قصد داشتند نام محفل شان را با 
شبیه سازی نام سازمان مجاهدین خلق ایران که در جامعه جا افتاده بود، سازمان توحیدی 

خلق ایران بگذارند  که با دستگریی اعضای گروه عماًل منتفی شد. 

تالش برای انجام اقدامات مسلحانه 
پ���س از آزادی از زندان، در س���ال ۱۳۵۶با شل شدن بند های سرکوب در جامعه و ایجاد 
۱-عبدالعلی علی عسگری متولد ۱۳۳۷در دهق و بزرگ شده  ی شهرری است. وی در سال ۱۳۵۶دستگری 
و در ۲۲بهم���ن ۱۳۵۷از زندان آزاد شد. وی در ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵در پی استعفای محمد  سرافراز با 

حکم خامنه ای به ریاست صدا و سیما برگزیده شد. 
۲-حسن اسالمی مهر در سال ۱۳۸۴به عنوان رییس مرکز سیمافیلم منصوب شد. وی مدتی مدیرعامل 
بنیاد سینمایی فارابی بود. در سال ۹۲به سمت مشاور عایل معاون سیما و مدیرکل آموزش و پژوهش 
تلویزی���ون منصوب شد. وی عضو هیأت مؤسس خربگزاری فارس و شورای سردبریی این خربگزاری 

نیز بوده است.
۳-حمید قلنرب متولد ۱۳۳۹، دانشجوی رشته ی حقوق و علوم سیاسی دانشجویان تهران، در مرداد ۵۸ 
ب���رای مقابله با روس ها به افغانستان رفت، اما بالفاصله به ایران بازگشت و به سپاه پاسداران پیوست 
وهمراه همسرش به بلوچستان رفت و فرماندهی سپاه ایرانشهر و زابل را به عهده گرفت. وی پس از 
مدتی عهده دار مسئولیت روابط عمومی و اطالعات و تحقیقات سپاه زاهدان و فرماندهی سپاه استان 
ش���د. در سن ۲۱سالگی وی به معاونت سیاسی استانداری سیستان و بلوچستان رسید و پس از مدتی 
مسئولیت واحد اطالعات ستاد منطق���ه ی شش سپاه شامل استان های کرمان، هرمزگان، و سیستان و 

بلوچستان نیز بر دوش وی نهاده شد. وی در شهریورماه ۱۳۶۰در کرمانشاه ترور شد. 
۴-حسن طاهرنژاد متولد ۱۳۳۸در سال ۱۳۵۶با ساکی از اعالمیه دستگری شد و به مدت ۳ ماه در زندان 
به سر برد و پس از آزادی به سربازی رفت. وی در سال ۵۸ به کردستان رفت و در کامیاران به عنوان یکی 
از اعضای پیش مرگان کرد مسلمان مشغول به خدمت گردید و سپس مسئول سازمان پیش مرگان کرد شد. 

در سال ۱۳۵۹وی وارد سپاه شد و در واحد اطالعات مشغول به فعالیت گردید. 
در سال ۱۳۶۱به عنوان قائم مقام واحد اطالعات پادگان توحید مشغول به فعالیت شد. سپس به عنوان 
مسئ���ول واحد اطالعات و عضو شورای فرماندهی سپاه شه���رری و وارمن برگزیده شد. وی در سال 
۱۳۶۲دوباره به کردستان اعزام شد و به عنوان مسئول واحد اطالعات و عملیات قرارگاه حمزه برگزیده 

شد. در سی و یکم خرداد ۱۳۶۳ در عملیات بدر کشته شد. 
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»فضای باز سیاسی« در کش���ور، اعضای این گروه مشی مسلحانه را پذیرفتند. هسته  ی 
اصلی تشکیالت همان افراد هیأت شهرری بودند. فدایی می گوید:  

بعد از مدتی تصمیم گرفتیم وارد فاز نظامی شویم و در این راستا چندین عملیات 
را طراح���ی کردیم و قب���ل از انجام هر کاری از آق���ای شاه آبادی صالح و مشورت 
می کردیم. در سالگرد پانزده خرداد تصمیم داشتیم در یک روز حدود صد مکان را 
منفجر و به آتش بکشیم. قبل از انجام این کار از آقای شاه آبادی سئوال کردیم ایشان 
دو سه روز فرصت خواستند بعد جواب آوردند که حضرت امام راضی نیستند؛ امام 
برای دولت مالکیت قائل است و این خسارت بر اموال عمومی ا ست. ما به دنبال 

علت هم نبودیم، گفتند  که امام موافق نیست ما هم انجام ندادیم.۱
تص���ور این که چند عض���و یک هیأت مذهبی در شهرری ق���ادر باشند در یک روز صد 
مک���ان را منفجر و به آتش بکشند، از دو حال خارج نیست یا گوینده دست گوبلز را در 
دروغ گوی���ی از پشت بسته است یا بیانگر بالهت اوست. برای انجام یک صد عملیات 
نظامی در یک روز، جدا از امکانات انفجاری، نیاز به تدارکات لجستیکی عظیم و آمادگی 
رزمی ده ها تیم عملیاتی دارد. تعداد اعضای این گروه از انگشتان دست تجاوز نمی کرد و 

پیش از آن حتی یک عملیات نیز انجام نداده بودند. 
این عده در شریاز به علت تهی���ه ی سالح دستگری شدند. یکی از اعضای گروه در زمان 
سربازی، یک کلت کالیرب ۴۵ و یک دوربن شکاری نظامی و چندین کارد سنگری برداشته 
و به آن ها می دهد که باعث لو رفنت  و دستگریی دست جمعی شان در سال ۱۳۵۶می شود. 
آن ها بدون آن که محاکمه شوند تا روز بیست و دوم بهمن ۵۷در زندان قصر محبوس بودند. 
فدایی از هم���ان روز آزادی در دستگریی نظامیان و چهره ه���ای سیاسی وابسته به رژیم 
سلطنتی مشارکت داشت. وی به سرعت کمیته ی انقالب اسالمی و سپس جهادسازندگی 

شهرری را راه اندازی کرد و خود مسئولیت آن ها را به عهده گرفت. 

شرکت در بنیانگذاری سازمان مجاهدین انقالب اسالمی 
این عده پس از آزادی از زندان نام گروه توحیدی بدر را روی خود گذاشتند و استفاده از 
اسم سازمان توحیدی خلق ایران منتفی شد. در بحث های هفت گروه مسلمان برای تشکیل 
سازمان مجاهدین انقالب اسالمی در اسفند ۱۳۵۷عبد العلی علی عسگری و حسن  فدایی 
نمایندگی گروه بدر را به عهده داشتند. فدایی پس از تشکیل سازمان مجاهدین انقالب 
اسالمی، به عضویت شورای اجرایی و مجلس مشورتی آن درآمد. وی در مورد اختصاص 

نریوها و امکانات مجاهدین انقالب اسالمی برای سرکوب مجاهدین خلق می گوید:

1-www.farsnews.com/newstext.php?nn=8711150824
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م���ن در رابطه با مجاهدین خلق پیشنهاد  کردم ظرفیت نریوهای سازمان مجاهدین 
انقالب را برای مقابله با منافقن بگذاریم بعضی ها مثل آقای ... خیلی موافق نبودند. 
می گفتند ممکن است سازمان متالشی شود. اما باالخره سازمان تصمیمات خوبی 
گرفت. همکاری های خوبی با سپاه و دادستانی انجام داد. اداره ی بخش اصلی بند 
۲۰۹زندان که بند منافقن بود زیرنظر دادستانی و سپاه بود و کارهای اصلی را بچه های 
سازمان بر عهده داشتند. من و آقای آرمن و آقای ذوالقدر و دیگر بچه ها با هم بودیم. 

افراد دیگری هم دورادور در جریان بودند.۱

تأسیس انجمن های اسالمی کارخانجات شهرستان ری 
از آن جایی که کارخانجات زیادی در شهرستان ری بودند و نظام اسالمی هراس بسیاری 
از مب���ارزات کارگران و تأثری  گروه  های چ���پ در محیط های کارگری داشت وی مبادرت 
به تأسیس انجمن های اسالمی کارخانجات شهرستان ری کرد که در واقع چشم و گوش 
نظام اسالمی در محیط ه���ای کارگری بودند و قبل از آن که »حراست« در کارخانجات 

فعال شوند نقش سرکوبگرانه ی آن ها را نیز به عهده داشتند.

انبارکردن سالح برخالف قواننی جمهوری اسالمی 
در حایل که مجاهدین انقالب اسالمی و نریوهایشان هر روز خرب از کشف انبار اسلحه ی 

مجاهدین و فدایی ها و ... می دادند، حسن فدایی در مورد این گروه می گوید: 
»در شرایط���ی بودیم که به سرعت نهادهای انقالب هم شکل می  گرفت و به سرعت و 
لحظه ای شکل می  گرفت منتهی چون بچه ها قبل از انقالب آموزش دیده بودند و آماده 
بودند سریع همدیگر را پیدا می کردند و حتی ما با اجازه حضرت آیت الله مهدوی کنی و 
با هماهنگی ایشان اسلحه خانه های مخفی درست کرده بودیم و یک سری اسلحه مخفی 
ک���رده بودیم که اگر سلطنت طلب ها و کودتاچی ها کاری کردن���د و الزم شد بتوانیم این 
اسلحه ها را دست مردم برسانیم و چون انسجام داشتیم و بچه ها سیاسی بودند، خدمات 

شایسته  ای در آن زمان برای انقالب صورت گرفت.۲

بازجوی ۲۰۹ اوین در دهه ۶۰
حسن فدایی در سال ۵۹به اطالعات سپاه پاس���داران که نقش اداره ی سوم ساواک در 
امنیت داخلی و سرکوب گروه های مخالف را به عهده گرفته بود پیوست. او از بازجویان 
و شکنجه گ���ران بی رحم ۲۰۹ اوی���ن بود و نقش مهمی در سرکوب و شکنجه و کشتار در 
1-www.farsnews.com/newstext.php?nn=8711150824
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سال های سیاه دهه ی ۶۰به عهده داشت. 
پ���س از سرکوب سی خرداد و کشتار وسیع در سراسر کش���ور، تضادهای درونی سازمان 
مجاهدین انقالب اسالمی از یک طرف و درگریی آن با مؤتلفه و دادستانی انقالب اسالمی 

از طرف دیگر باال گرفت. فدایی در این رابطه می گوید: 
در زندان، بند ۲۰۹ که منافقن بودند یک اختالف بروز کرده بود که شاید کم تر  گفته شده 
باشد، این ب���ود که عده ای از دستگریشدگان تواب شدند و اعالم همکاری کردند آقای 
آرمن و دوستان شان پیشنهاد داشتند  که تواب ها بچه های زرنگی هستند بیایند عضو سازمان 
مجاهدی���ن انقالب شوند این یکی از نقاط اختالفی ما بود و ما مخالف بودیم که البته 
آقای آرمن و دوستان شان نتوانستند در مقابل نریوهای فقاهتی سازمان کاری انجام دهند.۱

اگرچه حسن فدای���ی و ذوالقدر و دیگر نریوهای راس���ت مجاهدین انقالب اسالمی، 
هنگامی که در ۲۰۹اوین به شکنجه و کشتار مشغول بودند به لحاظ نظری و دیدگاهی به 
الجوردی نزدیک بودند، اما در سال ۱۳۶۲ که الجوردی اطالعات سپاه را از اوین بریون 

کرد، آن ها نیز مجبور به ترک اوین شدند.

ستاد فوریت های جنگ و نماینده وزیر سپاه
حسن فدایی پس از رانده شدن از اوین، مسئول ستاد فوریت های جنگ و نماینده ی وزیر 
سپاه در مجلس شورای اسالمی شد. وی نتوانست رشد چندانی در نظام بکند و باالترین 
پس���ت وی در دوران جنگ مدیرکل بنیاد مستضعفان و جانبازان تهران بود. وی پس از 

تشکیل فروشگاه های زنجریه ای رفاه در دهه ی ۷۰نایب رییس هیأت مدیره ی آن شد. 
وی مانن���د اکثر قریب به اتفاق مسئوالن نظام، با استف���اده از رانت اسالمی در رشته ی 

اقتصاد از دانشگاه عالمه طباطبایی مدرک گرفت. 

دبریکل جمعیت ایثارگران انقالب اسالمی
در اواخ���ر سال ۱۳۷۵چند ماه قبل از آن که جناح راس���ت و کاندیدای آن ناطق نوری در 
انتخابات ریاست جمهوری دوم خ���رداد ۱۳۷۶ شکست بخورد، حسن فدایی به همراه 
علی اکرب ابوترابی، نایب رییس مجلس؛ علی دارابی، معاون صدا و سیما؛ مجتبی شاکری؛ 
داوود دانش جعف���ری، وزیر اقتصاد؛ علی یوسف پ���ور، نماینده ی مجلس؛ عبدالحسن 
روح االمینی، از فرماندهان سپاه و رییس انستیتو پاستور؛ احمدعلی مقیمی، هادی ایمانی 
و اصغر صبوری، معاون سابق نریوی زمینی سپاه؛ با حمایت خامنه ای و فرزندش مجتبی 
اق���دام به تشکیل یک حزب سیاسی کردند. این ح���زب در تاریخ پانزده مرداد ۷۸با نام 

1-www.farsnews.com/newstext.php?nn=8711150824
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جمعیت ایثارگران انقالب اسالمی مجوز خود را دریافت کرد. لطف الله فروزنده، الیاس 
نادران، احمد نجابت و ... بعدها به آن ها پیوستند. از بدو تأسیس این حزب، حسن فدایی 
به عنوان دبریکل انتخاب شد و تا شهریور ۹۶، این پست را در اختیار داشت اما ناگهان 
استعفا کرد و جای خود را به محمدجواد عامری داد. از همان ابتدا مشخص بود که قرار 

است پست مهم تری بگرید. 

آبادگران ایران اسالمی و شورای شهر تهران 
اولن حضور جدی وی در سپهر سیاسی ایران در بهمن ۱۳۸۱و در جریان دومن دوره ی 

انتخابات شورای شهر تهران بود.
قبل از انتخابات دومن دوره شوراهای اسالمی شهر و روستا، شورای هماهنگی نریوهای 
انقالب اسالمی تصمیم گرفت تشکلی را با نام جدیدی در انتخابات شوراها شرکت دهد. 
در هم���ن راستا سرانجام »آبادگران ایران اسالمی« به تصویب رسید و قرار شد محمود 
احمدی نژاد و حسن فدایی مسئولیت انتخاب کاندیداها و هدایت تبلیغات انتخاباتی را 

در تهران، مراکز استان ها و شهرستان های مهم به عهده بگریند. 
در ای���ن انتخابات نظارت استصوابی شورای نگهبان نبود، و انتخابات زیر نظر مجلس 
شش���م صورت می گرفت و بسیاری از داوطلبان توانستد از فیلرت نظارت عبور کرده و در 
انتخابات شرکت کنند. در این انتخاب���ات به جز »راست سنتی«، طیف هایی متنوع از 
جمله، نهضت آزادی و نریوهای ملی-مذهبی شرکت داشتند اما هیچ یک اقبایل نیافتند. 
جبهه ی دوم خرداد نیز به علت عدم تفاهم چندین فهرست ارائه داد. راست سنتی از دادن 
فهرست خودداری کرد. اما کاندیداهای ائتالف آبادگران ایران اسالمی با کسب حداقل 
آرا در تهران پریوز مطلق شدند و شورای شهر تهران را شکل دادند. آن ها با اعتماد به نفسی 
ک���ه پیدا کرده بودند توانستند احمدی نژاد را علریغم داشنت پرونده ی فساد در اردبیل به 

شهرداری تهران و سپس ریاست جمهوری برسانند. 
خامنه ای به خاطر اعرتاض به نبود نظارت استصوابی و پذیرش چهره های وابسته به ملی 
مذهبی و نهضت آزادی به کنارک در جنوب شرقی کشور رفت و در انتخابات شرکت نکرد. 

راه یابی به مجلس شورای اسالمی 
و نقش آفرینی در بنی اصولگرایان 

پس از پریوزی آبادگران در انتخابات شورای شهر تهران، حسن فدایی با اعتماد به نفس 
و ع���زم بیش تری وارد صحنه ی سیاسی شد. در انتخاب���ات مجلس هفتم با قلع و قمع 
کاندیداه���ای رقیب توسط شورای نگهبان نه تنها جریان او پریوز انتخابات مجلس شد 
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بلکه خ���ود وی نیز از حوزه ی شهرستان انتخابیه تهران، ری، شمریانات و اسالم شهر در 
دوره های هفتم و هشتم به مجلس راه یافت. مسئولیت کار گروه مبارزه با مفاسد اقتصادی 
مجلس هفتم، نایب رییس کمیسیون اصل نود مجلس هشتم،و نایب رییس کمیسیون مشرتک 
بررسی طرح نظارت بر نمایندگان، مهم ترین فعالیت های او در دوران نمایندگی بوده  است. 
وی در مجلس هفتم و هشتم از چنان قدرتی برخوردار بود که در جلسه ی سران سه قوه به 

عنوان نماینده ی مجلس حضور می یافت. 
وی در تعی���ن کاندیدا های جبهه ی متحد اصولگرایان در انتخابات مجلس نهم و دهم، 
هم چنن انتخابات پنجمن دوره ی خربگان رهربی و انتخابات ریاست جمهوری از سال 

۱۳۸۴به بعد نقش اساسی داشت.

انتشار رنج نامه ی علیه رفسنجانی 
و پرونده سازی برای مهدی هاشمی 

در سال ۱۳۸۴تمایل اولیه ی مجتبی خامن���ه ای به قالیباف بود و فدایی دنباله  روی بیت 
رهربی بود و با آن جا کوک می شد. در آخرین روزها مجتبی و سپاه به سوی احمدی نژاد 
چرخیدند. از این جا به بعد ناطق نوری به حاشیه رانده شد و فدایی که به هاشمی ستیزی 

معروف بود قدرت گرفت. 
در پرونده ی مهدی هاشمی نیز رد پای فدایی را به نیابت از بیت رهربی به خوبی می توان 
دید. در »یوم الله« دی  ۱۳۹۴با اشاره ی خامنه ای و مجتبی، فدایی با انتشار »رنج نامه « ی 
خود خطاب به هاشمی رفسنجانی کیفرخواست تهیه شده توسط بیت رهربی علیه وی را 
انتشار داد. در اردیبهشت ۱۳۶۸احمد خمینی با انتشار »رنجنامه« ی شریرانه ی خود به 
آیت الله منتظری در واقع کیفرخواست ایشان را تنظیم کرد اما با مرگ خمینی اجرایی کردن 
آن را به خامنه ای و تیم جدید سرپد. این بار خامنه ای با کپی برداری از اقدام احمد خمینی، 

»سرباز رهربی« را به میدان فرستاد.۱ 
فدایی در رنجنامه اش تأکید کرده بود مهدی هاشمی سال ۸۴به او پیام داده بود: اگر برای 
ژنرال ما مشکل پیش بیاید، ژنرال شما را می زنیم. در گزارش کمیسیون اصل ۹۰مجلس که 
دی ماه ۹۰توسط فدایی خوانده شد، مهدی هاشمی مهره ی اصلی اتاق جنگ فتنه معرفی شد. 

جانشنی ناطق نوری در دفرت بازرسی رهربی
فدایی در تشکیل »جمنا« و معرفی رییسی به عنوان کاندیدای جناح راست نظام نیز به 

نیابت از بیت رهربی نقشی تعین کننده داشت. 

1-www.farsnews.com/newstext.php?nn=13941006000487
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حس���ن فدایی در تاریخ هفت آبان ۱۳۹۶چن���د ماه پس از استعفای ناطق نوری از پست 
ریاست دفرت بازرسی رهربی، به حکم خامنه ای به جای وی منصوب شد. یکی از دالیل 
جدایی ناطق نوری از جریان راست، قدرت یافنت حسن فدایی بود. انتخاب فدایی به جای 
وی پیام روشن خامنه ای به ناطق نوری بود که در سال های اخری دل خوشی از او نداشت 
و روی دست اش مانده بود. خامنه ای مدعی است که دفرت بازرسی رهربی آخرین ملجا و 
پناه مردم است. آن ها وقتی از شکایت به دوایر دولتی و قضایی و... درمانده می شوند به 
بیت رهربی متوسل می شوند و دفرت بازرسی بازوی رهربی و والیت فقیه برای رسیدگی به 

مشکالت و شکایات مردم است.
انتخاب حسن فدایی که نامش با جنایت کهریزک گره خورده و از اولن روزهای تشکیل 
نظام اسالم���ی دست در شکنجه و قتل و کشتار داشته است، سمت و سوی دفرت بازرسی 
و میزان صداقت خامنه ای را نشان می دهد. حسن فدایی هم چنن یکی از بنیان گذاران 

انصار حزب الله و دستجات حزب اللهی به شمار می رود. 

نقش آفرینی در سرکوب جنبش ۸۸
فدایی که از طرح و برنامه ی خامنه ای و سپاه پاسداران برای کودتای انتخاباتی خرب داشت 

در اردیبهشت ۱۳۸۸نسبت به انتخابات پیش رو و توطئه های دشمن هشدار داد. 
در بحبوحه ی سرکوب جنبش اعرتاضی مردم در سال ۸۸از وی به عنوان یکی از مسئوالن 
و شکنجه گران کهریزک یاد می شد. نام وی حتی در مجلس شورای اسالمی نیز مطرح شد. 
پس از قتل محسن روح االمینی در کهریزک که به افشای جنایات صورت گرفته در آن جا 
انجامید، عبدالحسن روح االمینی پدر وی به همراه داوود دانش  جعفری که از همراهان 
حسن فدایی در راه اندازی جمعیت آبادگران بودند از این تشکل استعفا دادند که به روشنی 
مؤید نقش فدایی در این بازداشتگاه مخوف بود. هرچند فدایی کوشید با حضور در مراسم 
تشییع محسن روح االمینی نقش خود را انکار کند اما هیچ کس فریب ترفند وی را نخورد. 
وی روز هف���ده تریم���اه ۱۳۸۸در گفتگو با خربگزاری فارس به تهدید مردمی که به نتایج 

انتخابات معرتض بودند پرداخت و گفت: 
اغتشاشگران و کس���انی که با برنامه های قبلی این کار را انجام داده اند، مطمئنًا با 
مجازات روبه رو می شوند« و تأکیدکرد قوه ی قضاییه اشد مجازات را برای این افراد 
منظور می کند. وی هم چنن با اشاره به اتهاماتی که به دولت و نظام زده شده است، 
افزود: این اتهامات به مرور زمان بازسازی و افکار عمومی روشن می شود و آن هایی 
که با برنامه های قبلی این کار را انجام داده اند مطمئنًا با مجازات روبه رو می شوند.۱

1-www.khabaronline.ir/detail/12239
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وی در بیست و دوم تریماه ۱۳۸۸ضمن آن که مسئولیت قتل آقاسلطان به دوش معرتضان 
به نتایج انتخابات انداخت، خواستار پخش اعرتافات اجباری دستگریشدگان شد و گفت:

ما شاهدیم که در غائله ی حوادث پس از انتخابات در کشور ما وقتی خانمی به نام ندا 
آقاسلطان را به قتل می رسانند، می خواهند آن را به گردن جمهوری اسالمی بیندازند 
تا چهره ی نظام را مخدوش کنند که این کار توطئه آمیز بود و یکی از سردمداران آن 
آلمان ها بودند  که دم از دموکراسی و حقوق بشر می زنند و امروز می بینیم که در کشور 
خود آن ها، این خانم به جرم داشنت حجاب به قتل می رسد. از صداوسیما و نریو های 
امنیت���ی می خواهیم که با نمایش اقدامات بازداشت شدگان و اعرتافات آنان، ابعاد 
جنایات رخ داده را افشا کنند و کسانی که خواستار آزادی آن ها هستند نمی خواهند 

ابعاد این جنایت فاش شود.۱ 
حسن فدای���ی در خردادماه ۱۳۸۹به کشتار دهه ی شص���ت اعرتاف کرده و گفت: نظام 
جمهوری اسالمی وقایع فتنه انگیز مختلفی را پشت سر گذاشته است؛ وقایعی چون سی 

خرداد سال ۶۰، اعدام منافقنی، عملیات مرصاد و جبهه ملی و هیجده تری سال ۷۸ و...۲
وی در گفتگوی خود با خربگزاری فارس در حایل که علی الظاهر پست قضایی نداشت، 
در م���ورد آزادی دستگری شدگان جنبش اعرتاضی مردم پس از انتخابات ۸۸ گفت:  این 
افراد بایس���تی انزجار و فاصله خود را با کانون فتنه و سران آن اعالم و اثبات کنند. وی 

هم چنن تأکید  کرد: 
در ب���ن افرادی که در دادگاه محکوم شده و حکم قطع���ی آن ها صادر گردیده در 

صورتی که:
خودشان تقاضای عفو داشته باشند؛. ۱
 حوادث گذشته را محکوم کنند؛. ۲
جریان فتنه و سران آن را محکوم نمایند؛. ۳
پیوند تشکیالتی خود را با فتنه گران قطع کرده باشند،. ۴

امکان عف���و وجود دارد. اگر برای دستگاه های امنیت���ی و قضایی ابراز ندامت و 
پشیمانی این افراد احراز شد تقاضای عفو آن ها قابل بررسی است، ویل اگر  کسی 
روی مواضع فتنه گرانه ی خود باقی باشد، هیچ عاقلی دنبال عفو چنن فتنه گرانی 
نخواهد بود. ... در صورتی که شرایط عفو از سوی دستگاه های اطالعاتی و امنیتی 
و قضایی مهیا باشد می توان عفو داد؛ اما این عفو باید همراه با اشراف اطالعاتی 

باشد.۳ 

1-www.magiran.com/npview.asp?ID=1902217
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در حایل که هنوز موسوی و کروبی به حصر نرفته بودند، وی روی محاکمه ی آن ها تأکید 
می کرد و آن را مطالبه  ی مردم ایران جا می زد و از دستگاه قضایی می خواست آمادگی کامل 
داشته باشد تا سران فتنه را در زمان مناسب و با قوت محاکمه کند.۱ وی موسوی و کروبی 
را »مفسد فی االرض«  و ناطق نوری را »می توانست بازوی رهربی« باشد معرفی می کند. 

1-www.rajanews.com/news/35750



 سید کاظم کاظمی

کاظم  کاظمی در سال ۱۳۳۶در بخش »آرادان« شهرستان »گرمسار«، در یک خانواده ی 
مذهبی که به کار کشاورزی مشغول بودند، متولد شد و در تهران به تحصیل پرداخت. وی 
در دوران پهلوی بخاطر فعالیت های مذهبی یک بار به مدت ده روز بازداشت شد. پیش 
از آن نیز یک بار بخاطر داشنت رساله و کتاب حکومت اسالمی خمینی بازداشت شده بود. 

تحصیل در ایاالت متحده آمریکا
وی پ���س از اخذ دیپلم در سال ۱۳۵۴معافیت پزشکی گرفت و به تهران عزیمت کرد. او 
ابتدا دوره ی کوتاه مدت نقشه کشی ساختمان را پشت سر گذاشت و بعد از آن در سازمان 

تربیت بدنی استخدام شد.
کاظمی در سال ۵۵ پس از پایان دوران متوسطه برای ادامه ی تحصیل به ایالت تگزاس 
آمریکا رفت و در رشته ی مهندسی مکانیک مشغول تحصیل شد. در همان جا بود که به 

انجمن اسالمی دانشجویان آمریکا و کانادا راه یافت. 
اعضای این انجمن تا اواخر سال ۵۶ به جز برگزاری مراسم دعا و نماز در مسجد و تالش 
ب���رای دست یابی به گوشت ذبح اسالمی، فعالیتی بر علیه شاه نداشتند و در تظاهرات  و 
فعالیت های سیاسی شرکت نمی کردند. تالش این دسته افراد برای کشتار غری بهداشتی 
گوسفن���د و گوساله  در وان حمام و ... شرمندگی های زیادی را برای جامعه ی ایرانی در 
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سال های یاد شده در تگزاس به وجود آورده بود. کاظمی در نامه هایی به خانواده ی خود 
از جمله به موارد زیر اشاره می کند: 

از نظر غذا هم وضع مان خیلی بهرت از تهران است و از لحاظ گوشت هم در مضیقه 
نیستیم، چون بچه ها خودشان گوسفند و گوساله ذبح می کنند.

وی در جای دیگری می نویسد: 
تمام برنامه ی تفریح ما هم دو چیز است اول مطالعه، دوم رفنت به مسجد در شب های 
جمع���ه که برنامه ی آن نماز جماعت و دو ساعت تفسری قرآن و گاهی هم سخرنانی 

می باشد که بسیار مفید و قابل استفاده است.
ایالت تگزاس به خاطر حضور ابراهیم یزدی یکی از مراکز مهم فعالیت انجمن اسالمی در 
آمریکا بود. کاظمی پس از مدتی به معاونت و سپس مسئولیت انجمن اسالمی مزبور در 
تگزاس رسید. در سال ۵۷ پس از شعله ور شدن  آتش قیام در سراسر ایران، اعضای این 

انجمن ها نیز به فعالیت سیاسی روی آوردند. 

بازگشت به ایران و پیوسنت به سپاه پاسداران 
سید کاظم کاظمی دوازدهم اسفند ماه ۱۳۵۷به کشور بازگشت و در فروردین سال ۱۳۵۸با 
گذراندن دوره ی آموزش عمومی سپاه در پادگان امام علی-ع- به عضویت سپاه پاسداران 
در آمد و بالفاصله برای سرکوبی مردم کردستان به نقده اعزام شد. کاظمی در کردستان 
تجربیات زی���ادی را در امور اطالعاتی و امنیتی کسب ک���رد که زمینه ساز فعالیت او در 

سرکوبی گروه های سیاسی در سال های بعد شد. 

راه یابی به دانشگاه تهران 
وی در سال ۵۸ در یکی از رشته های علوم انسانی دانشگاه تهران پذیرفته شد و از بدو ورود 
به دانشگاه هم و غم خود را معطوف به مبارزه با گروه های سیاسی انقالبی و مرتقی کرد. 
یکی از دوستان دوران دانشجویی سیدکاظم کاظمی، خاطره ای از وی را تعریف می کند 
که نه تنها ماهیت او را افشا می کند بلکه انزوای عوامل رژیم در محیط های دانشجویی را 

هم می رساند. او می گوید:
در شرایطی ک���ه گروهک ها با ائتالف قبلی به منظور به دست گرفنت جو دانشگاه 
قصد داشتند اعضای شورای دانشکده را به اصطالح در جوی دمکراتیک و آزاد، 
از طریق انتخابات مشخص کنند –تا بتوانند بر امور دانشگاه و دانشجویان مسلط 
شوند و دانشگاه را به سنگری علیه انقالب و نظام تبدیل نمایند – او در آگاه سازی 

دانشجویان نقش به سزایی ایفا کرد.
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نقل می کنند در جلسه ای که همه حضور داشتند و قرار بود پس از مشخص شدن اسامی 
کاندیداها رأی گریی صورت پذیرد، ایشان با شجاعت و صالبت برخاست و با قاطعیت 
گفت: ما نه شما را قبول داریم و نه انتخابات را. بدین ترتیب آن ها را در به اجرا گذاشنت 

نقشه ی شوم و از قبل طراحی شده شان ناکام گذاشت.

پیوسنت به اطالعات سپاه پاسداران 
سیدکاظ���م کاظمی پس از مراجعت از کردستان ب���ه همراه تعدادی از نریوهای سرکوبگر 
رژی���م در سپاه پاسداران، به ای���ن واحد تازه تأسیس اطالعات سپ���اه پیوست که توسط 
محس���ن رضایی آغاز به کار کرده بود. وی در پایه  ریزی و گسرتش این واحد شرکت کرد و 
خ���ود مسئولیت تشکیالت گروه های چپ  را به عهده گرفت. این واحد با زیر نظر گرفنت 
فعالیت های گروه های چپ از ابتدا در صدد بود تا در موقع مقتضی ضربه ی خود را به این 
گروه ها وارد کند. او با هدایت یکی از مخوف ترین بخش های اطالعاتی کشور، دست در 
خون شریف ترین فرزندان میهن داشت. کاظمی به خاطر جنایاتی که مرتکب شد به سرعت 

به قائم مقامی فرماندهی اطالعات سپاه پاسداران رسید. 

بازجویی و شکنجه از گروه های چپ 
کاظمی هم چن���ن در زمره ی مسئوالن بخش ۲۰۹اوین و  کمیته مشرتک-زندان توحید- 
اصلی ترین شکنجه گاه های رژیم در تهران بود. وی در این دوران قائم مقام واحد اطالعات 

و مسئول گروه های چپ بود و از نام مستعار »نذیر« استفاده می کرد. 
ضدیت کاظمی با گروه های چپ به قبل از انقالب و حضور در آمریکا بر می گشت. او در 
نامه  ای که از آمریکا برای خانواده ی خود در ایران نوشته، در مورد فعالیت های گروه های 
چ���پ در خارج از کشور که در قالب کنفدراسیون نقش اساسی   در افشای رژیم سلطنتی 

داشتند،  می  نویسد: 
از فرست���ادن اعالمیه-به جز اعالمیه ی آقا، ک���ه زود این جا پخش می شود-دریغ 
نفرمایید که شاید با پخش آن به عنوان بازتابی از جریانات ایران، هم انجام وظیفه ای 

کرده؛ و هم حقایق را در برابر تحریفات مشتی دانشجوی چپی نشان دهید.
سازمان پیکار و بخش انتشارات و چاپ آن که از مدت ها پیش تحت نظر واحد اطالعات 
سپاه پاسداران بود، اولن سازمانی بود که در بیست و یکم تریماه ۶۰ در تهران ضربه خورد 
و دامنه ی آن تا تربیز کشیده شد. در این ضربه بسیاری از کادرهای پیکار دستگری و پس از 
تحمل شکنجه های سبعانه، تنها در سی و یک تریماه ۶۰ پانزده نفر از آن ها در تهران اعدام 
شدند. کاظمی در این دوران خود شخصاً در شکنجه   و کشتار فعالن چپ شرکت می کرد 

و سرپرستی بازجویی ها و پرونده ها را به عهده داشت. 
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ضربه ی تریماه زمینه  ساز ضربه  ی بهمن ماه بخش اطالعات سپاه پاسداران به سازمان پیکار 
بود که در نهایت به فروپاشی این سازمان منجر شد. 

علریض���ا سپاسی آشتیانی که در ضربه ی بهمن ۱۳۶۰ همراه تع���دادی از کادرهای مرکزی 
سازمان پیکار دستگری شده بود، یکی از  کسانی است که در زندان کشته شد. 

مسئول تعقیب و مراقبت اطالعات سپاه استان تهران می گوید کاظمی بعد از شنیدن خرب 
دستگریی سپاسی آشتیانی از فرط خوشحایل با وزن نود کیلویی اش مثل موشک تا تاق 

پرید که وقتی پاینی آمد تمام ساختمان لرزید و صدا کرد.۱ 
سپاسی آشتیانی در طول بازجویی، خمینی و مسئوالن نظام را مسخره و تحقری می کرد و 
حاضر به گفتگو با بازجویان نبود. قائم مقام بخش التقاط واحد اطالعات سپاه در مورد 

او می گوید: 
سپاسی آشتیانی با وجود این که سابق���ه ی اسالمی زیادی داشت ویل آدم لجبازی 
بود، کیش شخصیت داشت و زود وارد بحث نمی شد و بدون بحث  کردن طرف را 

ضایع می کرد.
وی در ادام���ه می گوید:  دو سه جلسه با او صحب���ت کردم. می گفت شما قاتل هستید، 
دارید راه را کج می روید و تمام حاصل مبارزات خلق را از بن می برید. اگر شما نبودید، 
گروه ه���ای حرفه ای عظیمی که ایجاد شده بودند واقعاً به امرپیالیسم ضربه می زدند ویل 

شما نگذاشتید.۲  
احمد احمد، مسئول روابط عمومی اوین در مورد سرنوشت علریضا سپاسی آشتیانی می گوید: 
او در دوره ی بازداشت به مقدسات اسالمی اهانت کرد و روزهایی پر از درگریی و 
هیاه���و داشت و حتا به درگریی با پاسداران پراخت. وی روزی هنگام فرار توسط 

زندانبانان اوین کشته شد.۳
اطالعات سپاه و به ویژه بخش مربوط به گروه های چپ هم چنن نقش مهمی در تعقیب و 
مراقبت و سرکوبی حزب توده و دستگریی اعضا و فعالن آن داشت. بر اساس سناریو یی 
که در واحد اطالعات سپاه نوشته شد حزب توده را متهم را برنامه ریزی برای کودتا کردند 

و سپس بر اساس آن با شکنجه از افراد اعرتاف گرفتند. 
س���ردار حسن شریازی زاده دبری انجمن سپ���اس در همایش بزرگداشت شهید  کاظمی و 

شهدای واحد اطالعات سپاه در این باره گفت:
در واحد اطالعات سپاه یکی از حوزه های فعالیت مقابله با گروه های مارکسیستی،

۱-رعد درآسمان بی ابر، تاریخ شفاهی مبارزه ی امنیتی با سازمان مجاهدین خلق ۱۳۵۷-۱۳۶۷به اهتمام 
محمد حسن روزی طلب و محمد محبوبی،  انتشارات یازهرا، ص ۱۷۶.

۲-پیشن، ص ۲۶.
۳-رجوع کنید به خاطرات احمد احمد. 
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 ماتریالیستی و گروه های چپ بود. مدیریت و عملکرد شهید کاظمی باعث شد تا این 
گروه ها و حزب توده که به اصطالح به آن ها گروه های چپ گفته می شد ضربه های 
سخت���ی بخورند و منهدم شوند. همن فعالیت ها باعث شد تا برای نخستن بار از 
سوی امام خمینی-ره- به این عزیزان در سپاه »سرباز گمنام« بگویند. آن چه امروز 

نیز »سرباز گمنام« می نامیم حاصل تالش و فعالیت های سیدکاظم کاظمی است.۱
در زندگی نامه ی کاظمی به نق���ل از همکارانش آمده، کاظمی نقش مهمی در سرکوبی 
سازمان های فداییان خلق -اکثریت-و رنجربان داشت و بازجویی از اعضای این گروه  ها 
را نیز خود به عهده داشت. کاظمی به شهادت زندانیانی که از زندان های  جمهوری اسالمی 

جان به در بردند، با بی رحمی به شکنجه   و آزار و اذیت فعاالن چپ می پرداخت.۲

معاونت سیاسی – امنیتی استانداری سیستان و بلوچستان
در سال ۶۳با تأسیس وزارت اطالعات و یک پارچه شدن دستگاه امنیتی، واحد اطالعات 
سپاه پاسداران نیز منحل شد و کاظمی پس از گذراندن مراحل مختلف مسئولیتی در واحد 
اطالعات سپاه و سرکوبی گروه های سیاسی، به سیستان و بلوچستان رفت و سمت معاونت 

سیاسی–امنیتی استانداری سیستان و بلوچستان را عهده دار شد. 
وی پس از مدتی مجدداً به سپاه بازگشت و ضمن عضویت در شورای عایل سپاه، سرپرستی 
واحد اطالعات سپاه در عملیات جنگی را به عهده گرفت. کاظمی در روز دوم شهریور 
ماه سال ۱۳۶۴به هنگام بازدید از خط مقدم جبهه  جنگ در منطقه  ی طالئیه  مورد اصابت 

ترکش توپ قرار گرفت و  کشته شد. 
سید کاظم کاظمی، دارای دو فرزند بود. در وصیت نامه ای که از خود به تاریخ پنجم خرداد 

۱۳۶۱به جا گذاشته می نویسد: 
شما باید ابوالفضل گونه، زینب گونه، یاسرگونه، و عمارگونه راه پرافتخار شهادت را 

ادامه داده و مزدوران خارجی و داخلی را در این راه نیست و نابود بکنید.
اگ���ر می خواهید م���ن آرامش داشته باشم لحظه ای از دشم���ن داخلی-منافقن و 
ملحدین-غافل نباشید. من هم سعی کردم این طور باشم، و در این راه سعی و تالش 

خودم را کردم....
راه ام���ام و م���ردم را از راه دولتیان غری خط ام���ام ارجح بدارید، لحظه ای منافقن 
و ملحدی���ن به خصوص سازمان منافقن و حزب خائن ت���وده و مارکسیست ها را 

به خودشان وا مگذارید.هر کجا که آن ها را یافتید بگریید و بکشید. 

1-www.mashreghnews.ir/news/782255
2-http://fa.alalam.ir/news/3398971
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مسئولن قضایی: به خون شهدا، به خون سرور شهیدان مظلوم انقالب دکرت بهشتی 
و یارانش، به خون مدنی و دستغیب و دیگران خیانت نکنید و منافقن و ملحدین 
تواب را آزاد نکنید اگر رأفت اسالمی هم است بگذارید در زندان بمانند، در زندان 
به آن ها برسید و آن ها را آدم کنید، اگر هر کس به وسیله ی توابن شهید شود خونش 

پای مسئولن نیست.۱

1-www.isna.ir/news/94031508032



اکرب براتی

 
اک���رب براتی در سال ۱۳۳۵در خیابان ایران یکی از محالت سنتی تهران به دنیا آمد. وی 
پیش از انقالب تحصیالت خود را در حوزه ی علمیه قم آغاز  کرد. در سال ۵۵ او در یکی از 
هیأت های مذهبی تهران با محمد اکربی آهنگران یکی از اعضای بخش مذهبی مجاهدین 
آشنا شد  که در سایه ی تحوالت درون مجاهدین و مسلط شدن بخش مارکسیست  لنینیست 
ب���ر آن، از این سازمان جدا شده بود. وی به سرعت به همراه همسرش سرور آالدپوش در 

درگریی با نریوهای ساواک کشته شدند. 

شرکت در گروه صف و اقدامات تروریستی
براتی در س���ال ۱۳۵۶به گروه توحیدی صف به محوریت محمد بروجردی که به تازگی 

تشکیل شده بود پیوست. 
از دیگر اعضای اولیه ی گروه، محسن کنگرلو و علی تحریی، مشهور به آقا مصطفی، یکی 

از نظامیان فراری ارتش بود که به اعضای گروه آموزش نظامی می داد. 
محسن آرمن، مجید بیک زاده، هادی بی���ک زاده، عباسعلی احمدی، حسن صادقی و 
حسن مظفر از دیگر اعضای آن بودند. حسن صادقی و محمد بروجردی به سوریه و لبنان 
رفتند وپس از گذراندن دوره ی آموزش نظامی در سازمان الفتح فلسطن، با مقادیری مواد 

منفجره اهدایی الفتح به ایران بازگشتند.
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اکرب ترابی در ارتباط با عملیات های تروریستی این گروه می گوید: 
از جمله عملیات های صف حمله به دو هلیکوپرت در اصفهان با بمب گذاری بود که 
یکی شان موفقیت آمیز بود. هم چنن حمله به مینی بوس حامل مستشاران آمریکایی در 

مسری شهرک آمریکایی ها که دو بار حمله شد و یکی از آن ها موفقیت آمیز بود.
در تهران حمالت ما از رستوران خوان ساالر شروع شد و آن قدر صدا کرد که بسیاری 
از مراکز عیش و نوش وآمریکایی ها تعطیل شد. مدت ها کسی جرأت نمی کرد به 
مراکز فساد بیاید. هم چنن به مینی بوس حمل خانواده های آن ها در رسالت حمله 
شد که موفقیت آمیز بود و وحشت زیادی در دل آن ها ایجاد شد و در کل یک انقالب 

هراسی برای آمریکایی ها ایجاد کرد.۱
در دی ماه ۱۳۵۶هم زمان با سفر کارتر این گروه دست به انفجار موتورخانه ی کاخ جوانان، 
انه���دام دکل برق، انفجار و اشتعال کارخانه کیان تایر زد و در دوران انقالب نیز تخریب 

مشروب فروشی ها و... در دستور کار این گروه قرار گرفت. 
مهم ترین عملیات تروریستی این گروه بمب گزاری در رستوران سنتی خوان ساالر تهران، 
واقع در میدان آرژانتن، در بیست و دوم  مرداد ۱۳۵۷بود. در این انفجار یک نفر کشته و 

چهل و پنج نفر زخمی شدند. روزنامه ی اطالعات فردای آن روز در خربی نوشت:
در انفجار رستوران سنتی خوان س���االر تهران واقع در حوایل میدان آرژانتن، یک 
تن کشته و چهل و پنج نفر زخمی شدند که حال پنج تن از آنان وخیم گزارش شده 
است. در اثر این انفجار دست و پای عده ای قطع شد و یک نفر شنوایی خود را از 
دست داد. به هنگام انفجار حدود هفتاد نفر در رستوران بودند. ده تن از زخمی ها 
آمریکایی بودند. انفجار توسط بمب به وسیل���ه ی فرد ناشناسی رخ داد که بعداً در 

بیمارستان درگذشت.
عباس علی احمدی که به همراه علی تحریی مجری این بمب گزاری بود در این واقعه یک 

دست و یک پایش را از دست داد و کشته شد.
روز نوزده مهرماه ۱۳۵۷مهرماه، گروه توحیدی صف مسئولیت انفجار بمبی در اصفهان 
را نیز برعهده گرفته است. انفجاری که هشت آمریکایی در آن مجروح شدند. این بمب 
توسط چند ناشناس به سوی یک اتوبوس دولتی که حامل دوازده کارمند آمریکایی بود، 

پرتاب شده بود. در این حادثه تروریست ها موفق به فرار شدند.

حفاظت از خمینی و عضویت در کمیته انقالب اسالمی 
پس از ورود خمینی به کشور، اکرب ترابی همراه با بروجردی و علی-مصطفی-تحریی 

1-www.mashreghnews.ir/news/337085
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با تشکیل چند تیم نظامی وظیفه ی حفاظت از وی را از فرودگاه مهرآباد تا بهشت زهرا و 
هم چنن روزهای بعد که وی در مدرسه رفاه حضور داشت عهده دار گردید.۱

براتی از اواخر بهمن ۵۷تا اردیبهشت  ۵۸ عضو کمیته ی مرکزی انقالب اسالمی بود و یکی 
از اعضای واحد بازرسی به شمار می رفت که ریاست آن با بهزاد نبوی بود. 

آغاز فعالیت های اطالعاتی و امنیتی 
براتی که همراه با اعضای گ���روه صف به عضویت سازمان مجاهدین انقالب اسالمی 
درآم���ده بود در سال ۵۹از این گروه کناره گ���ریی کرد و به خدمت سپاه درآمد. وی مربی 
آموزش نظامی بسیاری از نریوهای نظام و از اعضای حلقه تشکیل دهنده ی سپاه پاسداران 

انقالب اسالمی است. 
نام اصلی وی علریضا است و در کارهای اطالعاتی از نام مستعار »اکرب« استفاده می کرد. 
وی در ده���ه ی ۶۰به عنوان یکی از مسئوالن واحد اطالعات سپاه پاسداران فعالیت های 
امنیت���ی خود را آغاز کرد. سابقه ی امر به پیش از آن بر می گشت. وی در سال ۵۹ با ترک 
حوزه ی علمی���ه قم با توصیه ی محسن  رضایی به معاونت هدایت لطفیان در اطالعات 
غرب کشور برگزیده شد و در سرکوب نریوهای سیاسی به ویژه مجاهدین درکرمانشاه همراه 
با فالحیان نقش مهمی داشت. وی سپس به بخش التقاط واحد اطالعات سپاه منتقل 
شد و به جنگل های شمال رفت تا با مجاهدینی که در جنگل های مازندران و  گیالن مستقر 
بودند مقابله کند. وی در دوران مزبور جانشن اطالعات شمال کشور بود و با دستگریی 
نزدی���ک به سی نفر از مجاهدین مستقر در جنگل به حضور آن ها در جنگل های شمال 
پایان داد. این عده پس از دستگریی به تهران منتقل و تحویل الجوردی شدند که همگی 

اعدام شدند. 
براتی بعد از پایان مسئولیتش در شمال، جزو مؤسسان قرارگاه رمضان بود که به عملیات 

تروریستی در عراق می پرداخت.

عملیات های تروریستی برون مرزی
براتی در ارتباط با طرح های تروریستی ای که مبتکرش بوده می گوید: 

تا زمان تشکیل وزارت اطالعات تقریباً عمده فعالیت های منافقن در داخل کشور 
جمع و به خارج از کشور منتقل شده بود که یک  سری طرح برای فعالیت در خارج 
از کش���ور دادیم. این طرح ها معلق ماندند تا ب���ه وزارت رفتند. وزارت تشکیل شد 
و کمیسیون ه���ا آمدند، بحث وزارت بود ک���ه می آمدیم و در جلسات زیادی شرکت 

1-http://oral-history.ir/?page=post&id=7616
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می کردیم. بعداً هم از تهران دعوت می کردند و می آمدیم و شرکت می کردیم تا وقتی 
ک���ه قانون تصویب و وزارت شد. آمدند تقسیم کردند و گفتند  کل واحد اطالعات 
سپ���اه به وزارت اطالعات برود. آقای ری شهری آمد و برای بچه ها صحبت و آقای 
فالحیان را معرفی کرد که هر کسی می خواهد بیاید و این جا هم نظام و قانون است 
و فرقی نمی کند و اگر می خواهید بیایید، بایستید و کار کنید. کاًل شاکله را به آن جا 
بردن���د و تعدادی جدا شدند، از جمله من که گفتم به وزارت نمی آیم. به من گفتند 
حضرت آقا-که رییس جمهوری بودند-طرحی را برای تشکیل ستاد جنگ های 

نامنظم داده اند. رفتم و طرح را دیدم و گفتم دست نوشته ی آقا را بدهید ببینم.۱

عضو شورای اطالعات نظامی 
پس از تشکی���ل وزارت اطالعات و پیوسنت واحد اطالعات سپ���اه به آن، بنا به تصمیم 
فرماندهان سپاه پاسداران و تدبری علی شمخانی و فضل الله محالتی نماینده ی خمینی در 
سپاه، واحد اطالعات نظامی به فرماندهی مرتضی رضایی شکل گرفت و براتی نیز به آن 
پیوست. در این دوران که هنوز سپاه قدس تشکیل نشده بود قرارگاه های رمضان و بالل 

زیرنظر این شورا کار می کردند. 
سپس شورای فرماندهی اطالعات شکل گرفت که فریدون وردی نژاد، محمد تهرانی  مقدم 
-برادر حسن تهرانی مقدم که در انفجار مالرد کشته شد-، سید محمدهاشمی و ... نیز از 

جمله اعضای آن بودند و علی اصغر حجازی نماینده ی خمینی در این شورا بود. 
برات���ی هم چنن از سوی ری شه���ری جهت شرکت در کمیسیون هش���ت نفره ی تدوین 
تشکیالت خارجی وزارت دعوت شد که به صورت هم زمان در این کمیسیون نیز شرکت 

می کرد. وی در سال ۱۳۶۴از سوی قرارگاه بالل به لبنان اعزام شد. 

همکار پورمحمدی 
و دستگریی به جرم فساد و غارت اموال عمومی

براتی، در سال ۱۳۸۴ با مصطفی پورمحمدی که از دوران مسئولیت وی در بخش خارجی 
وزارت اطالع���ات با او همکار بود ب���ه وزارت کشوِر دولِت نخسِت احمدی نژاد رفت و 

مدیریت عاملی تعاونی این وزارت خانه را بر عهده گرفت. 
وی یکی از دوستانش به نام علریضا فروزنده دوست را به عنوان مشاور مدیر عامل و مسؤل 
ام���ور ملکی و ساختمانی در شرکت منصوب کرد. شرکت تعاونی کارکنان وزارت کشور 
در س���ال ۱۳۸۰با مشارکت پنج هزار و هفت ت���ن از کارکنان و بازنشستگان وزارت کشور، 

1-https://sahebnews.ir/254361
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استانداری ها و فرمانداری ها تشکیل شد. در زمان مسئولیت براتی، اختالس در پروژه ی 
فروش زمن به اعضای تعاونی وزارت کشور مدتی در صدر اخبار بود و گزارش اختالس 

و کالهربداری در آن به سیمای جمهوری اسالمی نیز راه یافت.۱
براتی و همکارانش زمینی را که سند ابطال شده داشت به پنج هزار نفر فروختند که منجر 

به دستگریی وی دوازده نفر دیگر شد.۲
ابوالفضل آسیایی مدیرعامل تعاونی شماره چه���ار وزارت کشور که در زمان این اتفاق 
به عنوان بازرس شرکت تعاونی کارکنان وزارت کشور -کوک-فعالیت می کرده می گوید: 

واقعی���ت این است االن این زمن وجود خارجی ن���دارد. آقای هداوند دو هکتار 
صاحب ملک در آن منطق���ه بوده و الباقی زمن های دولت بوده که با حقه بازی و 
تبانی که احتمااًل با ادارات دولتی داشتند سند گرفته بودند که این سند هم سه سال 
ب���ود ابطال شده بود. با همن سند ابطال شده از ماده ی ۱۴۷این زمن را به شرکت 

تعاونی فروختند.
در شرکت تعاونی یازده میلیارد توم���ان از پنج هزار نفر عضو پول جمع کرده بودند 
ویل فق���ط هشتصد میلیون تومان به آقای هداوند داده بودند. این قصه از سال ۸۵ 
شروع شده و هشتاد و هفت شکایت کشی شروع شد که هم زمان با دوره ی طالیی 

احمدی نژاد بود.۳
هم چنن در زمان مسئولیت علریضا-اکرب-براتی در وزارت کشور، وی با دستور مصطفی 
پورمحم���دی، مبلغ چهل و پنج میلیارد تومان از حساب های این تعاونی را به نام »خرید 
اتوب���وس« برداشت کرد تا این اتوبوس ها در اختی���ار شهرداری ها قرار گرید. در سال ۸۶ 
قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران به نیابت از واحد اطالعات سپاه، درخواست بازداشت براتی 
را از قاض���ی حداد رییس دادسرای امنیت مطرح کرد و وی با حکم علی نمازی رییس 
وق���ت شعبه ی دو دادسرای امنیت و حداد سرپرست این دادسرا بازداشت و در بازرسی 
اولیه از منزل او، مقادیری سالح و اسناد دارای طبقه بندی حفاظتی نیز کشف شد. وی که 
یکی از نزدیک ترین افراد به پورمحمدی محسوب می شد در سلول انفرادی بند الف اوین 

تحت بازجویی و شکنجه قرار گرفت.
در همن زمان نیز پرونده ی اختالس تعاونی مسکن کارکنان وزارت کشور توسط صداوسیما 
رسانه ای شد تا فشار بر پورمحمدی بیش تر شود. اطالعات ارائه شده از سوی براتی و فشار  

اطالعات سپاه منجر به برکناری پورمحمدی در اردیبهشت ۱۳۸۷شد. 
پرونده ی براتی به دادگاه ارسال نشد تا از این پرونده ی مفتوح به عنوان اهرم فشاری جهت 

1-www.youtube.com/watch?v=ehNCffRPfuQ
2-www.khabaronline.ir/detail/454043
3-www.khabaronline.ir/detail/454043



352
اکرب براتی

اجرای مطامع این سازمان امنیتی استفاده شود. اطالعات به دست آمده از اعرتافات براتی 
و دیگ���ر آگاهان تخلفات پورمحمدی، پرونده ی قطوری برای او ساخت اما نفوذ او در 

دستگاه اطالعاتی و امنیتی اجازه ی رسیدگی به پرونده ها را نداد. 

پرونده ی پورمحمدی در وزارت کشور
احمد بخشایش  اردستانی نماینده ی مجلس در مورد فساد صورت گرفته در وزارت کشور 

دوران پورمحمدی گفت: 
زمان مسئولیت آقای پورمحم���دی در وزارت کشور ایشان بیست میلیارد تومان از 
بودجه ی این شرکت برداشت و به شرک���ت تعاونی کارکنان وزارت کشور داد ویل 
هنوز این مبلغ به حساب وزارت کشور بازنگشته و پرونده ی آن تشکیل شده است که 

آقای پورمحمدی خودش باید جواب دهد.
هم چن���ن در آن دوران ایشان به معاون عمرانی خ���ود دستور می دهد از تبصره ی 
۱۳سوخت، پانصدمیلیون تومان به آقای مسعود ن. می دهد که همیشه با هم بودند و 

االن این آقا فوت کردند و این پول، هیچ زمانی برگشت داده نشد.  
عالوه بر این مبالغ ده میلیارد تومان هم به کاووس یدایی سیاه پوش، که یک برج ساز است 
پرداخت شده اس���ت پرونده ی این موضوع در دادسرای دولت نیز تشکیل و شاکی آن 
نیز وزارت اطالعات است ویل قاضی این پرونده که مردی شریف است و در عنی حال 
نماینده ی مجلس هم است این پرونده را به جای دیگری ارجاع داد که معلوم نیست چه 

شد.
بخش هایی از نامه ی رحمانی فضلی رییس دیوان محاسبات خطاب به پورمحمدی رییس 
ستاد سوخت کشور را برای تان می خوانم. در این نامه آمده است شرکت پرسان که وجود 
خارجی ندارد و البته ممکن است تا این لحظه تشکیل شده باشد در قراردادی مشارکت 
داده می ش���ود که ارزش آن چهار میلیارد دالر و یک میلی���ارد تومان برای انعقاد خرید 
شش هزار و پانصد دس���تگاه اتوبوس انجام شد. پورمحمدی پانصد اتوبوس از شرکت 

بوتانگ چنی به این شرکت واگذار می کند.
آقای پورمحمدی چکاره بوده اس���ت که با شرکت چینی چنی چن با وزارت کشور برای 
طراحی و س���اخت هتل و تامنی اتوبوس به ارزش پنج میلیارد و سه میلیون دالر قرارداد 
می بندد؛ س���ئوالم از آقای پورمحمدی این اس���ت که مگر فقط دولت ها اجازه ندارند با 
دولت های خارجی آن هم از طریق شرکت های خصوصی قرارداد ببندند، پس این اقدام 
شما چه ارتباطی با وزارت کشور داشت و اصال چرا پذیرفتید که در صورت ایجاد مشکل 

دراین قرارداد، دادگاه زوریخ سوئیس در مورد آن حکم کند.۱
1-www.tabnak.ir/fa/news/338366
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مه���دی دواتگری، نماینده ی مجلس از حوزه ی مراغه و رییس هیأت تحقیق و تفحص 
از عملک���رد ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کش���ور در تاریخ سیزده بهمن ۹۴طی 
مصاحبه ای گفت: حس���ب دستور پورمحمدی وزیر کشور و چکی که مصطفی رویانیان 
رییس وقت ستاد حمل و نقل س���وخت در سال ۸۵صادر کرده است، مبلغ ده میلیارد و 
پانصد میلیون تومان در اختیار یک ش���رکت صوری به نام پرسان سپاهان احیا قرار گرفته 
اس���ت. با این که در قانون پیش بینی شده بود س���تاد تبصره ی ۱۳باید با شرکت هایی که 
تولیدکننده ی خودرو هستند اقدام به خرید اتوبوس های حمل و نقل عمومی کند، یکی 
دو ش���رکت صوری شکل گرفته که هیچ گونه فعالیتی در امر خودروسازی نداشتند حتی 
بعضًا بعد از پرداخت قرارداد یک صد و پنج میلیارد ریایل شکل گرفتند و تا به حال نیز 
این وجوه به حساب خزانه برگشت داده نشده است. خود من قاضی پرونده یک صد و 
پنج میلیارد ریال بودم شخصا دو نفر از متهمان را بازداشت کردم. کسی که دستور پرداخت 
این وجه را داده وزیر وقت کش���ور بوده است. وی صراحتًا در یادداشتی دستور پرداخت 
وجه را داده است. در یک کاغذ دو برگ یادداشت اداری نوشت که مبلغ یک صد و پنج 
میلیارد ریال در اختیار فالنی قرار بگرید. این دستور صریح وزیر کشور است. از نظر قانون 
محاسبات عمومی کشور، هم وزیر کشور، هم اشخاصی که این چک را امضا کردند همگی 
پاس���خگو هستند.  با توجه به این که این موضوع در حوزه ی  صالحیت دادسرای ویژه ی 
روحانیت است قطعًا دادسرای عمومی انقالب تهران صالحیت بررسی ندارد و در مورد 

این موضوع دادسرای ویژه ی روحانیت باید پاسخگو باشد.۱

روشنگری آرمنی و براتی در مورد سوابق یک دیگر
بعد از آن که در دعواهای درونی نظام، براتی درباره ی سابقه ی محسن آرمن روشنگری 
ک���رد و او را یکی از بازجوی���ان ۲۰۹در سال ۶۰ معرفی کرد، محسن آرمن در پاسخ روی 

پرونده ی فساد مایل براتی دست گذاشت و گفت: 
...من وضعیت آقای براتی را درک می کنم. از گرفتاری های سال های اخری ایشان مطلعم 
و می دانم که آقای براتی و دوستان شان به عنوان مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره سابق 
شرکت... در دولت گذشته بودند و پس از روی کار آمدن دولت جدید از سوی تعاونی 
مذکور به کالهربداری و تصرف در مال غری و  میلیاردها سوءاستفاده ی مایل متهم شدند. 
نهایتاً ایشان و دوستان شان به حکم شعبه... به اتهام های مختلفی نظری کالهربداری به 
نحو فروش مال غری، مشارکت در فروش مال غری و خیانت در امانت محکوم به زندان 
شدن���د. آقای براتی مدتی نزدیک به یک سال ونیم مجازات زندان را تحمل کرد.۲

1-www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=136909
2-www.ion.ir/News/257060.html
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مشخص بود که اشاره ی آرمن به پرونده ی تعاونی وزارت کشور است اما معلوم نشد چرا 
سردار اسماعیل احمدی مقدم باجناق احمدی نژاد و فرمانده سابق نریوی انتظامی موضوع 

را به خودش گرفت و ارتبطش را با اکرب براتی تکذیب کرد.۱ 
س���ردار احمدی مقدم در اسفند ۱۳۹۳به اتهام اخالل در بازار ارز، دست اندازی به منابع 
عمومی و واریز نکردن پول حاصل از فروش نفت به خزانه از فرماندهی نریوی انتظامی 
برکن���ار و به مدت دو روز بازداشت شد. در این پرونده دست کم دوازده نفر از مسئوالن 
ارشد بنیاد تعاون ناج���ا و سرداران مرتبط با این باند، از جمله سردار ابوالفضل  قنربپور 
مدیرعامل سابق این بنیاد، دستگری شدند. پنهان کاری شدید دستگاه قضایی با همکاری 

نهاد های امنیتی، ابعاد تخلفات این پرونده بزرگ مخفی ماند. 
رد پای چند سردار سپاه که اکثر آن ها در زمان فرماندهی قالیباف به نریوی انتظامی منتقل 
شده بودند و برخی از آن ها با قالیباف به شهرداری رفته بودند، هم در این پرونده به چشم 

می خورد.۲ داماد و پسر احمدی مقدم نیز از جمله متهمان این پرونده هستند. 

1-www.bartarinha.ir/fa/news/596419
2-www.kaleme.com/1394/02/29/klm-215698/



خسرو قنربی -تهرانی-

خس���رو قنربی در سال ۱۳۳۳در تهران در یک خانواده ی نسبتاً مذهبی متولد شد. دوران 
متوسط���ه را در مدرسه ی علوی گذراند و در آن جا با مجاهدین آشنا شد. حسن صادق و 
حسن ابریشمچی برادر ناصر، صادق و مهدی ابریشمچی هر دو هم کالس وی بودند. او 
از طری���ق آن ها در جریان دفاعیات مجاهدین در دادگاه قرار می گرفت. در همن مدرسه  
محمد علی رجایی و علی اصغر منتظرحقیقی، از اعضای مرکزیت مجاهدین که در فروردین 

۱۳۵۱در درگریی با نریوهای رژیم کشته شد معلم خسرو قنربی بودند. 
به دنبال دستگریی سیدمحسن خاموشی و وحید افراخته دو تن از اعضای بخش مارکسیست 
لنینیست مجاهدین در مرداد ۱۳۵۴، حسن ابریشمچی و خسرو قنربی که دانشجوی رشته ی 
کش���اورزی کرج بود، از طریق خاموشی لو  رفته و دستگری شدند. خسرو قنربی در زندان 
به همراه حسن ابریشمچی به لطف الله مثیمی نزدیک شد، اما سرانجام به رجایی و نبوی 

پیوست و در سال ۱۳۵۷ از زندان آزاد شد. 

بنیانگذاری کمیته ی انقالب اسالمی و اطالعات نخست وزیری
پس از پریوزی انقالب، وی به همراه مصطفی قنادها، عزت شاهی، بهزاد نبوی، محمد 
شریعتمداری و... کمیت���ه ی انقالب اسالمی را راه اندازی کردند. آن ها روابط نزدیکی با 

بهشتی داشتند و به توصیه ی او در کمیته ی مرکزی باقی ماندند. 
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»تهرانی« پسوند نام خانوادگی او نیست، بلکه وی به عنوان یک عنصر اطالعاتی از نام 
مستعار »تهرانی« استفاده می کرد که بعدها به عنوان پسوند، به نام خانوادگی او اضافه شد 

و به »خسرو تهرانی« و یا خسرو قنربی تهرانی معروف شد.
در س���ال ۱۳۵۹ رجای���ی از وی که در دوران دبریستان مدتی شاگ���ردش بود و در زندان 
نیز هم دوره بودند دعوت کرد که معاونت اطالعاتی اش را به عهده گرید. به این ترتیب او 
به همراه مصطفی قناده���ا، محمد شریعتمداری، سعید حجاریان، حبیب  داداشی، تقی 
محم���دی و... اولن نریوهای اطالعات نخست وزی���ری بودند و بعد از تسخری سفارت 
آمریکا توسط دانشجویان پریو خط امام، حبیب الله بی طرفان، سیدمحمد هاشمی با نام 
مستعار موسوی زادگان، محسن ام���ن زاده و رضا سیف اللهی نیز به آن ها پیوستند. بعدًا 

مسعود کشمریی یکی از نریوهای نفوذی مجاهدین خلق نیز به آن ها ملحق شد.
 

توطئه چینی برای سرکوب نریوهای سیاسی
وی به همراه دیگر عناصر اطالعات نخست وزی���ری به عنوان سازمان اطالعاتی نظام، 
نقش مهمی در سرکوب خرداد ۶۰ و وقایع بعدی داشتند. بهزاد نبوی در مورد چگونگی 

توطئه چینی  خسرو تهرانی و اطالعات نخست وزیری علیه جبهه ملی می گوید: 
جبهە ی ملی در اعالمیه ای مردم را ب��ه راهپیمایی علیه الیحه ی قص��اص در بعدازظهر 
روز بیس���ت وپنجم خرداد شصت فراخوانده بود. قرار بود فردای آن روز نمایندگان 
مجل���س دو فوریت طرح عدم کفایت سیاسی بنی صدر را در مجلس بررسی کنند. 
دوست���ان دفرت اطالعات و تحقیقات نخست وزی���ری کس��ب اطالع کردند که قرار 
است بنی صدر در راهپیمایی جبهە ی ملی حاضر شود و میلیشیای مجاهدین خلق نیز 
در پوشش شرکت در این راهپیمایی به خیابان بیایند و آش��وب کنند. خاطرم است 
که آقای خسرو تهرانی دربارە ی تبع���ات برگزاری این راهپیمایی و سوءاستفادە ی 
مجاهدین خلق از آن نگران بود. از نخست وزیری با دفرت حضرت امام تماس گرفته 
شد و موضوع به اطالع ایشان رسید و مقابله  ناممکن اعالم شد. ... امام نیز برای 
ناکام کردن طرح مجاهدین خلق، ظه���ر آن روز بالفاصله و فی البداهه از دفرتشان 
خواست عده ای را جمع کنند و سخرنانی تندی علیه جبهە ی ملی و مجاهدین خلق 
ایراد کرد. در واقع هدف اصلی از سخرنانی امام مقابله با برنامە ی  مجاهدین خلق 
ب���ود و نه سخن گفنت علیه جبهە ی ملی؛ وگرنه در آن دوره، ]اعضای جبهه ملی[ از 

افراد سالخورده بودند.۱
خمین���ی در سخرنانی خ���ود جبهه ی  ملی را مرت���د اعالم ک���رد. در روز فوق مجاهدین 

۱-اندیشه پویا، شماره ی ۴۱، ویژه نامه ی نوروز ۱۳۹۶
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هیچ برنامه ای نداشتند. از آن جایی که جبهه ملی برای تظاهرات فراخوان داده بود، مجاهدین 
به همه ی نریوهای شان دستور داده بودند که در پایگاه ها و مراکز این سازمان و منازل شان 
باقی  بمانند و از حضور در تظاهرات خودداری کنند تا مبادا جبهه ملی بهره آن را بربد. من 
یکی از آن نریوهای مجاهدین بودم که برخالف روزهای قبل به همراه ده ها نفر دیگر از 
نریوه���ای تشکیالتی مجاهدین در پایگاه مان در حوایل میدان امام حسن ماندیم. در آن 
روز نریوهای حزب اللهی که صحنه را خایل می دیدند شعار می دادند خلقی ها کوشن، تو 
سوراخ موشن. روز سی خرداد که نریوهای تشکیالتی مجاهدین مرکز تهران را در اختیار 
گرفتند و صد ها هزار نفر به آن ها پیوستند، در پاسخ به آن ها شعار می دادند بهشتی، رجایی، 

خلق آمده، کجایی؟

پرونده  ی انفجار نخست وزیری 
هشت���م شهری���ور ۱۳۶۰انفجاری در دف���رت نخست وزیری صورت گرف���ت و محمدعلی 
رجایی رییس جمهور و محمدجواد باهرن نخست وزیر در اثر انفجار، عبدالحسن دفرتیان 
مدیرکل مایل اداری نخست وزیری در اثر خفگی در آسانسور و هوشنگ وحیددستجردی 
در اثر جراحات ناشی از سوختگی و سقوط و یک عابر در بریون ساختمان کشته شدند. 
آن ها برای شرکت در جلس���ه ی شورای امنیت کشور گردهم آمده بودند که این حادثه رخ 
داد. در نشس���ت نخست وزیری عالوه بر افراد یادشده، خسرو تهرانی مسئول اطالعات 
نخست وزیری و جمعی از فرماندهان ارشد نظامی از جمله سرهنگ موسی نامجو وزیر 
دفاع، یوسف کاله دوز مسئول سپاه پاسداران، تیمس���ار شرف خواه معاون نریوی زمینی، 
سرهنگ اخیانی معاون ژاندارمری و سرهنگ محمدمهدی کتیبه رییس اداره ی دوم ارتش 

نیز حضور داشتند که همگی با جراحاتی جان به در بردند. 
در  ابتدا تصور شد که مسعود کشمریی ک���ه دبری شورای عایل امنیت ملی بود نیز در این 
انفجار کشته شده و قطعاتی از اجساد دیگران به عنوان بازمانده ی جسد وی دفن شد ویل 
پس از مدتی معلوم شد  که وی از مرتبطان با سازمان مجاهدین و عامل اصلی انفجار بوده 

و به خارج از ایران گریخته  است. 
خسرو قنربی در گفتگو با پایگاه جامع تاریخ معاصر ایران، وابسته به مؤسسه مطالعات و 
پژوهش های سیاسی یک���ی از ارگان های پژوهشی وزارت اطالعات در مورد چگونگی 

پیوسنت کشمریی به اطالعات نخست وزیری می گوید: 
در هنگام تشکیل ستاد خنثی سازی کودتای ن���وژه، نهادهای مختلف اطالعاتی، 
حفاظتی، امنیتی و نظامی در تشکیل این ستاد نقش داشتند. از این افراد می توان به 
آقایان محسن رضایی از سپاه، من از نخست وزیری و آقای رضوی و تیم شان از اداره 
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دوم ارتش اشاره کرد. ورود کشم���ریی نیز در آن زمان توسط بچه های اداره ی دوم 
ارتش بود که وارد ستاد خنثی سازی کودتا شد. ... اداره ی رکن دوم ارتش در ابتدای 
انقالب به عهده افرادی نظری آقای رضوی بوده، اما جالب آن است که هنگامی که 
قرار شد کشمریی را جهت دبریخانه ی شورای امنیت به نخست وزیری بیاوریم، بحثی 
بن من و محسن رضایی در گرفت که وی را با خود بربیم. چرا که در آن زمان نریوی 
کارآمد و مؤمن کم بود. با توجه به این که کشمریی خود را فرد متشرعی نشان می داد 
ما اصاًل فکر نفوذی بودن او را هم نمی کردیم، حتی وقتی بمب در نخست وزیری 
منفجر شد، ما فکر نمی کردیم کار کشمریی باشد که بعدها با کار اطالعاتی متوجه 
شدیم که کار او ب���وده است. کشمریی، چون منشی جلسه بود زیاد از جلسه خارج 
می شد و برمی گشت. ... او منشی جلسه بود و کارش ضبط جلسات و پیاده کردن نوار 

جلسات، دعوت از اعضا و تقسیم صورتجلسات بود.۱
در جن���گ قدرت درونی نظام اسالمی، تهرانی و تع���دادی دیگر از اعضای اطالعات 
نخست وزیری که به سازمان مجاهدین انقالب اسالمی وابسته بودند، توسط دادستانی 
انقالب و با پرونده سازی الجوردی که از گردانندگان هیأت های مؤتلفه بود در ارتباط با 

انفجار نخست وزیری دستگری شدند. 
با محقق نش���دن امکان بازجویی از برخ���ی افراِد در مظان اتهام ک���ه در قدرت بودند 
هم چون سعید حجاریان و بهزاد نبوی، در شهریور ۱۳۶۳تعدادی از متهمن از جمله حسن 
کامران، محسن سازگارا، خسرو تهرانی، تقی  محمدی، علی اکرب تهرانی به ظن سهل انگاری 
یا خیانت، در این ارتباط دستگری و زندانی شدند. حسن کامران که بعدها به همراه همسرش 
نریه اخوان نماینده ی مجلس از اصفهان شدند نزدیک دو سال و علی اکرب تهرانی چهار 
سال را در زندان سرپی کردند. در همن رابطه بعدها دو نفر اعدام شدند و تقی محمدی 
گفته شد که در تاریخ نوزده فروردین ۱۳۵۹در زندان خودکشی کرده است، اما شواهد و 

قرائن نشان می داد  که به قتل رسیده است. 
تهرانی در رابطه با دستگریی خود می  گوید: 

زندان بعد از انقالب یک حال گریی اساسی بود، درست است که شکنجه ای نبود 
اما به نظر من خود زندان انفرادی یکی از بدترین شکنجه ها است. من سه تا چهار 
م���اه تمام را در سلول انفرادی به سر ب���ردم که یکی از تلخ ترین ایام زندگی من بود 
بازجویی هایم با چشم بسته انجام می گرفت. من یادم هست که امام گفته بود پرونده 
مختوم���ه است و حتی آن هایی که خودشان ای���ن دستگریی ها را انجام دادند باید 

جوابگو باشند و من از خود امام دست نویس دارم که این ها که بودند؟! 

1-http://revolution.pchi.ir/show.php?page=contents&id=13700
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وی در مورد سناریوی الجوردی می گوید: 
سناری���وی بچگانه ی دادستانی مبنی بر آن بود که ما می خواستیم رجایی را بکشیم 
ت���ا نب���وی را نخست وزیر  کنیم. البت���ه در نهایت این پرونده با نام���ه ی صد نفر از 

دست اندرکاران نظام به امام، و دستور مستقیم ایشان مختومه شد. 
او اضافه می کند: 

یک ب���ار با الجوردی جلسه ای داشتیم به او گفت���م یعنی تو می گویی ما رجایی را 
کشتیم. گفت: من چننی جسارتی هیچ وقت نسبت به شما نمی کنم اما ته ذهن او این 

بود که ما یک جور منافق هستیم.۱ 
علی اکرب تهرانی متهم ردیف دوم پرونده ی انفجار دفرت نخست وزیری و از دوستان نزدیک 
کشمریی بود. وی متهم شد شرایط نفوذ وی به دفرت نخست وزیری را فراهم کرده است. 
تهران���ی فارغ التحصیل دانشکده ی علوم دانشگاه تهران است و از بدو پریوزی انقالب 
به همراه مسعود کشمریی در کمیته ی اداره ی دوم ارتش شروع به فعالیت می کند. علی اکرب 
تهرانی و کشمریی به همراه جواد قدیری۲و تقی محمدی در بخش ضدجاسوسی اداره ی 
دوم نیز به صورت هم زمان فعالیت می کنند. خیلی ها او را با خسرو تهرانی اشتباه می گریند. 
او هم اینک کارمند شرکت نفت است و از تهران به یکی از شهرهای شمال شرقی کشور 

عزیمت کرده است.
محمدمحس���ن سازگارا متولد ۱۳۳۴پیش از انق���الب، در انستیتو تکنولوژی ایلینوی به 
تحصی���ل پرداخت و با انجمن های اسالمی دانشجویان مسلمان همکاری می کرد و در 
آن جا با ابراهیم یزدی آشنا شد. در روزهای اوج انقالب به نوفل لوشاتو رفت و یکی از 
کسانی بود که ترجمه ی سخنان خمینی را بر عهده داشت. سازگارا در روزهای نخست 
انقالب ب���ه همراه آیت الله حسن الهوتی، ابراهیم یزدی، صباغی���ان و... در پادگان ُحّر 
-باغشاه سابق- اعالم تشکیل سپاه کردند. وی اولن اساسنامه ی سپاه پاسداران را نوشت 

و اولن مسئول اطالعات و تحقیقات سپاه بود.
تقی محمدی متولد ۱۳۳۶از اعضای سازمان مجاهدین انقالب اسالمی بود. وی پیش از 
انقالب شغل آزاد داشت اما به عنوان یک عنصر اطالعاتی به همراه جعفر ذاکر، یکی 
دیگر از عناصر امنیتی نظام به میان دانشجویان پریو خط امام رفتند. محمدی که در کمیته ی 
انق���الب منطقه ی نازی آباد فعال بود، به کمیت���ه ی اداره ی دوم ارتش رفت و در بخش 
ضدجاسوسی و ستاد ضدکودتای نوژه فعال شد. وی سپس به جمع حاضر در اطالعات 
نخست وزیری پیوست. پس از انفجار هشت شهریور، تقی محمدی ابتدا به عنوان مأمور 

1-http://revolution.pchi.ir/show.php?page=contents&id=13700
۲-جن���اح راست نظام والیی روی این مسئله که وی شوهر خواهر عطریان فر است تأکید می کنند اما 

صحبتی از این که وی برادر آیت الله محمد حسن قدیری عضو اسبق شورای نگهبان است نمی کنند. 
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دفرت اطالعات و تحقیقات نخست وزیری به کویت اعزام، و سپس به عنوان کاردار ایران 
در افغانستان منصوب می شود.

حبیب الل���ه داداشی متولد آمل و هم دانشگاهی مهندس محمد کاظم رضوی بود. وی در 
رشت���ه ی ریاضی از دانشگاه صنعتی فارغ التحصیل ش���د. وی نیز هم چون محمد کاظم 
رضوی پیش از انقالب به اتهام نگهداری مواد منفجره و وسایل تکثری، زندانی شد. در 
زندان با اعضای گروه فالح آشنا شده و به عضویت این گروه درآمد. وی پس از انقالب 
هم چ���ون دیگر اعضای این گروه از مؤسسن سازمان مجاهدین انقالب گردید و به همراه 
رضوی وارد کمیته ی اداره ی دوم ارتش شد. وی هم چنن همکاری هایی با وزارت کشور، 
کمیته ی مرکزی انقالب اسالمی، دادگاه انقالب ارتش و  گزینش وزارت صنایع سنگن 
داشته است. حبیب داداشی و سعید حجاریان و مسعود کشمریی از اختیارات ویژه ای در 
رفت و آمد آزادانه به محل بایگانی اسناد طبقه بندی شده برخوردار بودند. )در ص ۳۶۷ 

هم آمده است.(

به کارگریی اعضای ساواک در اطالعات نخست وزیری
یکی از مسئولیت های اطالعات نخست وزیری، اداره ی سایت های شنود پیشرفته و سّری 
آمریکایی ها در بهشهر و کبکان بود که در دوران حکومت پهلوی با هدف شنود از درون 

خاک اتحاد شوروی ایجاد شده بود. 
تحرکات حزب توده هم زمان از طریق اطالعات نخست وزیری و اطالعات سپاه پاسداران 
رصد می شد. کنرتل فرودگاه مهرآب���اد، ورود و خروج افراد، اداره  یگذرنامه و... زیر نظر 
اطالع���ات نخست وزیری بود. این نهاد ج���زو اولن نهاد های اطالعاتی کشور بود که با 
به کارگریی تعدادی از اعضای ساواک فعالیت خود را شروع کرد. خسرو تهرانی در این 

رابطه نقش تعین کننده ای داشت. محمد شریعتمداری در این خصوص می  گوید:
• اصاًل بخشی از ساواک را ما مجدداً راه اندازی کردیم. اطالعات کشور در حوزه ی 

امنیتی کار سخیفی می کرد.
- مثاًل؟

• فرض کنی���د اگر ضدجاسوسی در ساواک بود و به ای���ن دلیل که این سیستم را 
آمریکایی ها طراحی کرده بودند در حوزه ی شرق بیش تر تمرکز و قدرت داشتند.

- ثمره اش را هم بعداً در منحل شدن حزب توده دیده ایم.
• شاید. این هم گفتم به دلیل این بود که آمریکایی ها این جا بودند و طبیعتاً روی شرق 

باید بیش تر  کار می کردند.
- چند درصد از ساواکی ها را جذب کردید؟
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• خاط���رم نیست. ویل تعدادی از این ها ک���ه در حوزه ی امنیت در مسائل خارجی 
کار می کردن���د به ویژه در حوزه ی جاسوسی و ضدجاسوسی به کار  گرفته شدند که 

اطالعات از آن ها گرفته شود و مشخص شود که چه کارهایی انجام شده است.
- امام در جریان جذب ساواکی ها بودند؟

• بله. حتماً مسئوالن دولت، امام را در جریان گذاشته بودند.
- پیشنهاد این کار را چه کسی داد و چه کسی نظارت بر این کار داشت؟

• معاونت امور انقالب نخست وزیری متصدی این کار بود که معاون نخست وزیر 
محسوب می  شد و بالطبع خود نخست وزیر که شهید رجایی بودند مسئولیت این کار 

را بر عهده داشتند. ایشان هماهنگی های الزم را با امام در این زمینه داشتند.۱
همکاری نخست وزیری با ساواک به قبل از تشکیل دولت رجایی برمی گشت. در واقع 

آن ها مسریی را که دولت موقت پیموده بود در پیش گرفتند.
منوچهر هاشمی آخرین رییس اداره ی هشتم ساواک یکی از معاونانش را عامل برقراری 

ارتباط و آغاز همکاری میان اداره ی هشتم و دولت موقت می داند. او می گوید: 
اولن اداره ای را که به کار  گرفتند، اداره ی من، اداره  یکل هشتم بود. یکی از معاونینم 
رفت پیش استادش که با نخست وزیر بازرگان ارتباط بسیار خوبی داشت. گفته بودیم 
آرشیوی بسیار ارزنده و مال مملکت و حیف است به دست این و آن بیفتد و از بن 
برود. بازرگان خودش او را خواسته بود و به-ابراهیم-یزدی معرفی کرده و یزدی 
به آن اداره آمده و این سازمان را گشته بود... بعد هم چمران آمد و برادرش را آن جا 
گذاشت. آن اوایل مدتی هم پسر بازرگان بود. به هر صورت اولن اداره ای که به کار 
گرفتند، اداره ی هشتم بود ... در یکی دو سال اول من با سیستم ارتباط داشتم ویل 

بعد ارتباط قطع شد.۲
پرویز ثابتی مدی���ر امنیت داخلی ساواک، افرادی که ب���ا نظام اسالمی همکاری کردند 
را این چن���ن معرفی می کند: علی اکرب فرازیان مدیرکل اداره ی دوم س���اواک یعنی امور 
اطالعات خارجی بود. او موقعی که سرلشگر ویل الله قرنی، ریاست رکن دوی ارتش را 
داشت، آجودانش بوده، به همنی دلیل مقارن انقالب در آمریکا بود و به ایران برگشت و 
بعد با تیمسار کاوه، ده ماهی برای بازرگان و چمران و یزدی کار  کردند ... البته شایعاتی 
هم بود که او در ترور شهریار شفیق-فرزند اشرف پهلوی-دست داشت اما من گفتم که 
او چننی جربزه ای ندارد! یزدی و چمران... رفتند یک بخش از ساواک را گرفتند و بعد 
فرازیان را برگرداندند که مدتی کار  کردند. ...بعد از این که بازرگان از قدرت برکنار شد،

1-www.mashreghnews.ir/news/181153
2-www.asriran.com/fa/news/323715
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یزدی به فرازیان و  کاوه گفته بود ما نمی توانیم امنیت ش���ما را تأمنی کنیم و بهرت است از 
کشور خارج شوید، آن ها هم خارج شدند.۱طبیعی بود که نظام اسالمی به هیچ کس رحم 

نمی کند، کما این که ارتشبد فردوست را هم پس از خدمات بسیار از پای درآوردند.

وظایف اطالعات نخست وزیری
واحد اطالعات نخست وزیری، وظایف اداره ی کل هشتم ساواک-ضد جاسوسی-را 
به دست گرفت و با بهره گریی از نریوها و منابع ساواک به طور عمده به فعالیت اطالعاتی 

در زمینه ی مقابله با نفوذ اتحاد شوروی و بلوک شرق مشغول بود. 
خس���رو قنربی، با نام مستع���ار »تهرانی«، به عنوان مع���اون نخست وزیر و رییس واحد 
اطالعات و تحقیقات نخست وزیری تا تأسیس وزارت اطالعات، در این سمت بود. سعید 
حجاریان، با نام مستعار »مظفری«، معاون وی بود. هاشمی رفسنجانی در یادداشت های 

روزانه ی خود گاه به دیدارهایش با خسرو تهرانی اشاره کرده است:
سه شنبه، نوزده آبان ۱۳۶۰: 

عص���ر آقای ]خسرو[ تهرانی، مسئول اطالعات کش���ور، آمد و گزارشی از پیشرفت 
کارهای ضد اطالعاتی داد. از ع���دم فعالیت اطالعاتی اکثریت سفارتخانه های 

اجانب در ایران گفت. و معتقد است فقط چند سفارت فعالیت اطالعاتی دارند. 
سه شنبه، پنج بهمن ۱۳۶۱: 

عصر... آقای ]خسرو[ تهرانی از اطالعات نخست وزیری آمد و راجع به سایت های 
باقی مانده ی آمریکایی ها گفت. نگهداری آن ها در اختیار کمیسیون مشرتکی از سپاه 
و نریوی هوایی و نخست وزیری است و دستگاه های پیچیده ای دارد که آمریکایی ها 
در زمان شاه برای کنرتل شوروی ها آورده اند و پس از انقالب آن ها را ناقص کرده و 

رفته اند. ما توانسته ایم رمز آن ها را کشف کنیم...
چهارشنبه، سی و یک فروردین ۱۳۶۲: 

آق���ای خسرو تهرانی و همکارانش آمدند و از عدم همکاری سپاه در مورد تعقیب 
توده ای ها با آن ها گله داشتند و احتمال می دادند اعرتاف سران ]حزب[ توده در مورد  
کودتا ممکن است برای این باشد  که خودشان را فدا کنند تا مسائل جاسوسی حزب 

توده و خدمت برای بیگانه تحت الشعاع قرار بگرید. 
یکشنبه، ۳ مهر ۱۳۶۲: 

آقای ]خسرو[ تهرانی، مسئول اطالعات نخست وزیری، و همکارانش آمدند. راجع به 
آینده ی ]وزارت[ اطالعات توضیح خواستند. از  کم اعتقادی نخست وزیر ]مریحسن

۱-در دامگه حادثه، گفتگویی با پرویز ثابتی، عرفان قانعی فرد، شرکت کتاب، چاپ نخست، ص ۶۶۴.
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 موسوی[ به خودشان گله داشتند. 
پنجشنبه، هفده آذر ۱۳۶۲: 

آقای خسرو تهرانی آمد و راجع به ]تشکیل وزارت[ اطالعات مطالبی داشت و در 
موردسایت های مهم باقی مانده از آمریکایی ها  در بهشهر و کبکان، که برای خربگریی 
از ش���وروی درست شده، اطالعاتی داد و پیشنهاد بازدید از آن جا و تعین سیاست 

کار را داشت. 
محمد شریعتمداری تأکید می کند که به توصیه ی خسرو قنربی، مجموعه  ی افراد اطالعات 
نخست وزیری با ری شهری که خود یک دفرت اطالعات عملیاتی در دادگاه ارتش را اداره 
می کرد، وصل می شوند تا او مسائل شرعی شان را حل و فصل کند. برای مثال س���ر در 
س���وراخ کلید مردم کردن،  کار بدی اس���ت ویل بنا بر حکم ثانویه ممکن است این کار، 
واجب و الزم ش���ود.۱به این ترتیب ری شه���ری هرجا که به مشکل برمی خوردند، حالل 

مشکالت شان بود. 
معاون���ت امور انق���الب و معاونت اطالعات که مهدی چمران و خس���رو تهرانی اداره 
می کردند، مجموعه ای از فعالیت ه���ای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی را در بر 
می گرفت که بعدها در نخست وزیری تفکیک شدند. یکی معاونت سیاسی شد که معریی 
مسئولیت این معاونت را برعهده گرفت، معاونت اقتصادی مسئولیت اش با مشایخی بود. 
بعد ها همه ی این ها زیر مجموعه های بیش تری شدند ویل در آن مقطع همه ی این کارها در 

یک مجموعه انجام می شد و خسرو قنربی نقش تعین کننده در آن ها داشت. 
وی به همراه حجاریان از در مقابل ایده ی سازمان اطالعات از تشکیل وزارت اطالعات 
حمایت می کردند و معتقد بودند کنرتل آن راحت تر است و می توان آن را پاسخگو  کرد. 
وی هم چنن در تشکیل و سازمان دهی وزارت اطالعات به اتفاق حجاریان به ری شهری 

پیوستند. 
خسرو تهرانی به واسطه ی فعالیت در کمیته ی مرکزی انقالب اسالمی روابط نزدیکی با 
آیت الل���ه مهدوی کنی و برادرش باقری کنی داشت. وی در سال تحصیلی۶۴-۶۳پس از 
ادغ���ام دفرت اّطالعات نخست وزیری در وزارت اّطالعات به دانشگاه »امام صادق« که 
توسط این دو اداره می شد رفت و مشغول تحصیل شد. وی در سال ۱۳۷۲ توانست دوره ی 
کارشناس���ی ارشد پیوسته ی خود را در رشته ی علوم سیاسی و معارف اسالمی، به اتمام 
برساند. پایان نامه ی تحصیلی او ساخت روانی و جامعه شناسانه سازمان مجاهدین خلق 
ایران با نگاه به مباحث تکنیکی با مشاوره ی احمد علم الهدی و محمد محمدی ری شهری 

و به راهنمایی دکرت سریع القلم ارائه شد.

1-www.mashreghnews.ir/news/181153
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قنربی سابقه ی تدریس در دانشگاه عالمه طباطبایی و دانشگاه تهران را دارد و هم اکنون 
از مدیران دانشگاه ارشاد دماوند است. 

خسرو تهرانی در دولت محمد خاتمی،  مشاور امنیتی او شد. پرونده ی قتل های زنجریه ای 
پاییز ۱۳۷۷زیر نظر کمیته ی تحقیق سه نفره منصوب از سوی خاتمی، شامل علی یونسی 
-رییس وقت سازمان قضایی نریوهای مسلح-، علی ربیعی-عباد- و ناصر سرمدی و به 

مشاورت سعید حجاریان و خسرو تهرانی مورد رسیدگی قرار  گرفت.



سعید حجاریان کاشانی
 

 

سعید حجاریان در سال ۱۳۳۲در محله جوادیه ی تهران در یک خانواده ی متوسط سنتی 
به دنی���ا آم���د و در نازی آباد بزرگ شد. پدرش خیاط بود ام���ا بعد به فرش فروشی روی 
آورد. به گفته حجاریان پدرش گرایش های سیاسی متفاوتی داشته و به جلسات گروه های 
مختلف می رفته  است، اوایل سراغِ دار و دسته ی منشی زاده و حزب سومکا رفته بوده که 
گرایش های ناسیونالیستی تند داشتند. یک مدت هم به باهماد آزادگان روی آورد که از 
نزدیک���ان کسروی بود، پدرش مذهبی بود و بعداً هم مصدقی شد. او دارای دو برادر به 

نام های مسعود و ساعد است.۱
حجاریان در سال ۱۳۵۱دیپلم گرفت و در رشته  ی مکانیک دانشکده ی فنی تهران که به شدت 
سیاسی بود، قبول شد و به علت گرایشات مذهبی به فعالیت در ارتباط با انجمن اسالمی 
پرداخت. وی از یک سو در کالس های محمود عنایت، هما ناطق، شفیعی کدکنی و سیمن 
دانشور شرکت می کرد و از سوی دیگر تفسری و اصول و فلسفه می خواند، بدایه و نهایه 
را هم پیش اسدالله بیات زنجانی یاد می گرفت. هم در حسینیه ی ارشاد پای صحبت های 

شریعتی می نشست و هم به کالس های قرآن مطهری در باالی شهر می رفت. 
در سال ۱۳۵۴قصد ازدواج با وجیهه  مرصوصی را که دانشجوی پزشکی بود داشت، اما 

۱-در این نوشته از گفتگوی سعید حجاریان با نشریه ی اندیشه پویا شماره ۲، تری و مرداد   ۱۳۹۱استفاده 
کرده ام.
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نامزدش توسط ساواک دستگری و به اتهام ارتباط با مجاهدین به زندان محکوم شد و تا 
سال ۵۷در زندان ماند. این دو در سال ۱۳۵۸با یکدیگر ازدواج کردند.۱

حجاریان پس از تغیری و تحوالت درون سازمان مجاهدین و شکست مبارزه ی چریکی، 
به شدت سرخورده شد و با دست کشیدن از فعالیت سیاسی و دانشجویی در سال ۱۳۵۶به 

سربازی رفت و با رسته ی مهندسی، افسر وظیفه ی ژاندارمری شد. 
وی در دوران انق���الب در حایل که نظامی بود در خوابگاه های دانشجویی نهج البالغه 
درس می داد و در بهمن ۵۷وقتی خمینی فرمان داد سربازان وظیفه، پادگان ها را ترک کنند، 
او نیز فراری شد و به کاشان رفت. پس از پریوزی انقالب به نازی آباد برگشت و مسئولیت 

کمیته ی محل را به عهده گرفت. 

کمیته ی نازی آباد، کمیته ی اداره ی دوم ارتش
حلقه ی نازی آبادی ها مرکب از سعید حجاریان، عباس عبادی، تقی محمدی، عماد الدین 
باقی، فؤاد کریمی، داوود  کریمی، اکرب  گنجی که کمی پیش از پریوزی انقالب شکل گرفته 
بود به همراه اراذیل چون اک���رب خوش کوشک و...ابتدا کمیته ی محل را تشکیل داده و 

سپس به نهاد های مختلف نظامی و امنیتی نظام راه یافتند. 
حجاری���ان و همراهانش دراول���ن ماه های پریوزی انق���الب در شناسایی و دستگریی 

وابستگان نظام پهلوی و معرفی آن ها به دادگاه انقالب فعالیت به سزایی داشتند. 
وی در اواخر اسفند ۵۷وارد کمیته ی اداره ی دوم ارتش شد. اداره ی دوم به نوعی سازمان 
اطالعات نظامی کشور بود و سازمان دهی و تشکیالت اطالعاتی آن در برخی زمینه ها 
حتی از ساواک هم قوی تر بود. بعد از پریوزی انقالب، اداره ی این نهاد اطالعاتی، در 

اختیار شعبه ای از کمیته ی انقالب اسالمی مستقر در رکن دو بود. 
حجاریان در کمیته ی اداره ی دوم با حسن منتظرقائم، علی اژئیان، محمدکاظم پریورضوی، 
مرتض���ی الویری و محمد بروجردی که یک ماه زودت���ر به آن جا رفته بودند به همکاری 
پرداخت. مسئولیت این کمیته با محمدکاظم پریورضوی۲بود. حجاریان، تقی محمدی و 
داوود  کریمی را نیز که از بچه های نازی آباد بودند، با خود به به این کمیته برد. محمدجعفر 
ذاکر یکی دیگر از اعضای کمیته ی اداره ی دوم بود. مسعود کشمریی و محمدجواد قدیری 
نفوذی ه���ای مجاهدین هم در همن ایام به کمیت���ه ی اداره ی دوم راه یافتند. محّمدتقی 
1-http://namehnews.ir/fa/news/418237 

۲-در تریماه ۱۳۵۱در رشته ی برق از دانشگاه صنعتی شریف فارغ التحصیل شد. وی یک بار در ارتباط 
با مجاهدین خلق دستگری و مدتی زندانی شد. پیش از پریوزی انقالب به گروه فالح یکی از تشکیل 
دهنده های بعدی سازمان مجاهدین انقالب اسالمی پیوست. رضوی پس از خروج از کمیته ی اداره ی 
دوم ب���ه اطالعات نخست وزیری پیوست. از سوی موسوی به عنوان نامزد وزارت اّطالعات مطرح، و 
به دلی���ل وجود شرط اجتهاد، منتفی ش���د. وی مدتی در وزارت صنایع سنگن مشغول شد و سپس به 

شرکت مخابرات رفت و دیگر خربی از او در دست نیست. 
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امانپور، بیژن تاجیک، نادر قوچکانلو، حبیب الله داداشی، علی اکرب تهرانی دیگر اعضای 
این کمیته بودند که پایه گذار »سازمان مجاهدین انقالب اسالمی« و بعدها جزو مؤسسان 
دفرت اطالعات نخست وزیری شدن���د. در دوران پس از پریوزی انقالب، اعضای سازمان 
مجاهدین انقالب اسالمی، ضمن آن که برای سرکوب گروه های رقیب از جمله مجاهدین 
و نریوهای چپ نقشه می کشیدن���د، در پایه گذاری نهاد های نظامی و اطالعاتی، امنیتی 

مشارکت مستقیم داشتند. 
این عده در کمیته ی اداره ی دوم ضمن آن که مراقب بودند فعالیتی در جهت کودتا صورت 
نگ���رید در همه  ی امور ارتش دخالت کرده و با کمک خامنه ای که نمایندگی خمینی در 

ارتش را به عهده داشت، فرماندهان پادگان ها را تعین می کردند. حجاریان می گوید: 
زیر زمن ستاد مشرتک هفت هشت طبقه زیر زمن بود و درب های بزرگ گاوصندوقی 
بزرگ داشت و اساساً برای اختفای سران حکومتی در زمان جنگ و بمباران های 
احتمایل ضد بمب طراحی شده بود. ما پس از استقرار در ستاد مشرتک در اداره ی 

دوم ارتش کمیته ی زدیم.۱
حجاریان در تریماه ۱۳۵۸مسئولیت اداره ی دوم نریوی دریایی ارتش را از مهدی بازرگان 
گرفت و در دوران مسئولیتش با دریادار احمد مدنی که فرمانده ی نریوی دریایی بود درگری 
شد. موضوع به ح���زب جمهوری اسالمی و بهشتی کشید و عاقبت با پرونده  سازی این 
حزب علیه مدنی، ضمن آن که اعتبارنامه اش در مجلس شورای ملی تائید نشد، مجبور به 

فرار از کشور شد.۲
موض���وع دریافت حکم از بازرگان برمی گشت به توصی���ه ی علی  اژئیان۳خواهرزاده ی 
لطف الله میثمی جهت حل و فصل موقعیت حقوقی اداره کنندگان کمیته ی اداره ی دوم 
ارتش. این کمیته در اولن روزهای پس از پریوزی انقالب خودسرانه تشکیل شده بود و از 

هیچ نهاد و مرجعی حکم رسمی نداشتند. 
به همن دلیل کمیته ی اداره ی دوم با معّرفی چهار نفر به دفرت امور انقالب در نخست وزیری، 
چهار حکم با امضای اب���راهیم حکیمی رییس دفرت بازرگان در تاریخ نهم تریماه ۱۳۵۸ 
ص���ادر می شود و به هر یک مج���وز دسرتسی به احکام تا رده ی به کّلی سّری در یکی از 

نریوهای ارتش داده می شود.

1-www.isna.ir/news/8406-06501
۲-پس از کاندیداتوری احمد مدنی برای ریاست جمهوری، به منظور توطئه چینی علیه او و از میدان به 
در کردنش، حسن علم الهدی با معرفی خامنه ای، به سفارت آمریکا مراجعه کرد و با همکاری واحد 
بررسی اسناد و واحد تبلیغات، اسناد مربوط به همکاری مدنی با امریکایی ها را در سطحی وسیع منتشر 

کردند. علم الهدی در روز ۱۶ آبان ۵۹ در جنگ با نریوهای عراقی کشته شد.
۳-مهن���دس علی اژئیان یک���ی از مسئوالن صوت و تصویر مراسم استقب���ال و سخرنانی خمینی در 

بهشت زهرا بود. وی مدیرکل برق منطقه گیالن و مشاور توانری بود و در دی ماه ۱۳۸۹درگذشت.
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مسعود کشمریی به شماره ی حکم»۱۵۸۴ رزدج« برای نریوی هوایی،
علی اژئیان به شماره ی حکم »۱۵۸۵ رزدج« برای ستاد مشرتک ارتش،
 سعید حجاریان به شماره ی حکم »۱۵۸۶ رزدج« برای نریوی دریایی، 

حبیب الله داداشی به شماره ی حکم »۱۵۸۷ رزدج« برای نریوی زمینی. ۱
ب���ه مرور کمیت���ه ی اداره ی دوم ارتش به کّلیه ی مراکز اّطالعات���ی تسلط پیدا می کند و 
اّطالع���ات نریوها و مراکز دیگر در این کمیته متمرک���ز می شود. آن ها با تسلط بر دادگاه 
ارت���ش و در دست داشنت اّطالعات جام���ع راجع به پرسنل ارتش، قدرت فوق العاده ای 
پیدا می کنند. تا جایی که در تصفیه ی ارتش، تعین صالحیت ها، مأموریت ها و ترفیعات 

دخال��ت مست�قیم می کنند. 

مشارکت در تأسیس »دفرت تحکیم وحدت« 
و انقالب فرهنگی

حجاریان با این که تبدیل به یک عنصر امنیتی صرف شده بود اما از نگاه امنیتی فعالیت  های 
دانشجویی را زیرنظر داشت و در آن ها فعاالنه شرکت می کرد. او به درستی حدس می زد 
دانشگاه ها به عنوان کانون اصلی مخالفت با نظام اسالمی در مقابل آن خواهند ایستاد. 

نظام اسالمی کم ترین اقبال را در دانشگاه  ها داشت. 
او جزو کسانی بود که »دفرت تحکیم وحدت« انجمن های اسالمی دانشجویان، را برای 
وح���دت بخشیدن به فعالیت های پراکنده ی آنان و بسیج کلیه ی امکانات این انجمن ها 
برای پیش برد امر سرکوب در اجتماع و دانشگاه ها، تشکیل دادند و فعال ترین نقش را در 

همکاری با نهادهای سرکوبگر جامعه به عهده گرفتند. 
سابقه ی تشکیل »دفرت تحکیم وحدت« به سال ۵۸ و شکست رژیم در تسخری دانشگاه ها 
و جلب توجه ی دانشجویان بر می گشت. نریوهای وابسته به رژیم که از هر جهت احساس 
خطر کرده و همه چیز را از دست رفته می دیدند، برای مقابله با این بحران در صدد نزدیکی 
ب���ه یک دیگر ب���ر آمدند و تالش کردند تا ارتباط خود با خمین���ی را هر چه نزدیک تر و 
گسرتده تر  کنند. به همن علت درخواست معرفی نماینده ای از جانب وی را مطرح کردند. 
ای���ن پی گریی ه���ا در نهایت منجر به تشکیل شورایی مرکب از هف���ت نفر از نمایندگان 
دانشجویی وابسته به رژیم از سراسر کشور و پنج نفر از وابستگان حکومتی شامل  خامنه ای، 
موسوی خوئینی ها، حسن حبیبی، محمد مجتهدشبسرتی و ابوالحسن بنی صدر شد. این عده 
ط���ی جلسه های مختلف، مسأله ی دانشگاه ها را مورد بح���ث و بررسی قرار دادند و در 
این زمینه گزارش هایی چند به خمینی ارایه کردند. بعدها نام »دفرت تحکیم وحدت« بر 

1-www.bultannews.com/fa/news/36773
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ای���ن شورا اطالق شد که در ابتدا گرچه عنوانی موقت می نمود، اما تا به امروز این نام بر 
این تشکل باقی مانده است. بنیان گ���ذاران و اعضای مؤثر »دفرت تحکیم وحدت« در 
ابتدا عباس عبدى، ابراهیم اصغرزاده، حبیب الله بی طرف، محمدرضا شکورى راد، سعید 
حجاریان، صادق زیباکالم، محسن مریدامادی، محسن کدیور، هاشم آغاجری، حمیدرضا 
جالیی پور، محمود احمدی نژاد، حشمت الله طربزدی و... بودند. افراد فوق همگی نقش 
بزرگی در به راه انداخنت فاجعه ی »انقالب فرهنگی« و سرکوب، کشتار، تبعید و آوارگی 
دانشجویان و اساتید میهن م���ان داشتند. »انقالبی« که اینان در دانشگاه ها بر پا کردند، 
چنان تأثری عمیق و ماندگاری بر نظام آموزش عایل و در نهایت جامعه ی ایرانی گذاشت 
که بی شک ده ها سال باید به کنکاش در زوایای ناروشن و مبهم این فاجعه ی ملی نشست.

نریوهای رژیم در دانشگاه ها در انزوای مطلق به سر می بردند و هیچ شانسی برای اداره ی 
دانشگاه ها و مراکز آموزشی نداشتند. آن ها به ندرت می توانستند در شوراهای تشکیل شده 
از سوی دانشگاهیان حضور یابند. تحرک دانشجویان در سطح جامعه و فعالیت گسرتده ی 
جنبش دانشجویی و نقش به سزای آن در باال بردن سطح آگاهی مردم، مسئوالن رژیم را 
با چالشی بزرگ روبه رو ساخته بود. نریوهای سیاسی، کادرهای ارزنده ی خود را از میان 
دانشجویان برمی گزیدند و از این طریق به گسرتش تشکیالت های سیاسی خود که تهدیدی 
اساسی برای رژیم به شمار می رفت، همت می گماردند. برای هجوم به تمامی دست آوردهای 
انقالب و سرکوب لجام گسیخته ی مردم، الزم بود که یورش همگانی از این نقطه آغاز 
شود. نریوهای سرکوبگر رژیم به همراه حزب اللهی هایی که در اعمال خشونت دست انصار 
حزب الله کنونی را از پشت بسته بودند، با هدایت و جلوداری انجمن های اسالمی »دفرت 
تحکیم وحدت«، با هجوم گسرتده به دانشگاه ها تحت عنوان انقالب فرهنگی و با کشتار 
وحشیانه ی دانشجویان مبارز و انقالبی، به سرکوب تمام عیار جنبش دانشجویی و تعطیلی 
مطلق دانشگاه ها دست زدند. نطفه ی ت���ز »پاک کردن صورت مسئله« برای حل یک 
بح���ران عظیم که بعدها در سال ۶۷با قتل عام زندانیان سیاسی تکرار شد، در سال ۵۹ با 
پاک کردن صورت مسئل���ه ی دانشگاه ها و »انقالب فرهنگی« ادعایی رژیم بسته شد. 
در ادامه ی سرکوب خون بار جنبش انقالبی و مرتقی در خالل سال های ۶۰-۶۱، انجمن های 
اسالمی دانشگاه ها و »دفرت تحکیم وحدت« بعدی، بزرگ ترین نقش را برعهده داشته و 
از سیاه ترین کارنامه ها در زمینه ی مشارکت فعال در سرکوب خونن جنبش دانشجویی در 

سطح جهان برخوردارند و از این بابت می توانند به خود ببالند!
انجمن های اسالمی دانشگاه ها و اعضای فعال آن ها که بازجویان دادستانی و اطالعات 
سپاه پاسداران را تشکیل می دادند، نقشی به سزا در به بند  کشیدن و کشتار انقالبیون و به ویژه 
دانشجوی���ان مرتقی و مبارز را به عهده گرفتند. آنان در واقع هدایت گر و سازمان دهنده ی 
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کلی���ه ی فعالیت های سرکوبگرانه ی رژیم بودند. نگاهی گ���ذرا به ترکیب شورای مرکزی 
جهاد سازندگی، جه���اد دانشگاهی، اطالعات سپاه پاس���داران، بازجویان دادستانی و 
وزارت اطالعات صحت ادعای فوق را ثابت می کند. انجمن های اسالمی دانشجویی، 
یکی از مهم ترین مناب���ع برای پرونده سازی علیه دانشجویان انقالبی و مرتقی بودند. به 
محض مشخص شدن موقعیت تحصیلی فرد مبنی بر دانشجو بودنش، انجمن اسالمی 
دانشگاه مربوطه گزارش بلندباالیی نسبت به وضعیت فرد، تهیه و به شعبه ی رسیدگی کننده 
ارسال می داشت. انجمن های اسالمی مدارس نیز در این زمینه بسیار فعال بودند. آن ها 
به کمک تشکل های »امور تربیتی مدارس«، دانش آموزانی را که در دوران فضای نسبتًا 
باز سیاسی فعال بودند، شناسایی و به دست شکنجه گران دادستانی و سپاه می سرپدند. 
بسی���اری از دانش آموزانی که از پشت میزهای تحصیل و از سر جلسه امتحان دستگری و 
به اوین منتقل شدند، در مدت  زمانی کوتاه سر از میدان های اعدام در آوردند و در مقابل 

جوخه ی آتش ایستادند. 
در بهار ۶۱ و بعد از موفقیت نسبی رژیم در سرکوب و کشتار انقالبیون و به ویژه دانشجویان 
و استادان مرتقی و از بن رفنت زمینه های الزم برای فعالیت سیاسی دانشجویان، زمزمه ی 
بازگشایی بعضی از رشته ها در دانشگاه ها آغاز شد. انجمن های اسالمی دانشگاه نیز به 
موازات آن فعال ش���ده و از طریق »دفرتتحکیم وحدت« فرم هایی را در سطح زندان و 
ب���ن دانشجویان زندانی پخش کردند. از ترکیب پرسش ها به خوبی مشخص بود که کار 
توسط یک سیستم اطالعاتی و امنیتی پیش رفته انجام گرفته و تشکل های »دفرت تحکیم 
وحدت« و انجمن های اسالمی مأمور به پیش برد این سیاست ننگن هستند. با ارائه ی 
فرم ها و الزام دانشجویان به پر کردن آن ها، سیستم اطالعاتی کشور و انجمن های اسالمی 
وابسته به آن با در دست داشنت اسامی کلیه ی دانشجویان سراسر کشور به راحتی می توانستند 
پی بربند که چه تعداد از دانشجویان مبارز و انقالبی در درگریی های خیابانی کشته شده 
و ی���ا به جوخه ی اعدام سرپده شده اند و چه تعداد از آن ه���ا در زندان ها به سر می برند و 
چه تعدادی از آن ها فراری هستند. از این طریق برنامه ریزی می کردند که در پی تعقیب و 
دستگریی چه کسانی باید باشند. این برنامه ریزی، دایره ی کار را محدود تر و موفقیت آنان 

را در شکار انقالبیون، تضمن شده تر می کرد.
انجمن های اسالمی در دهه ی ۶۰، تنها به عنوان ابزار سرکوب و کشتار و ماشن اعزام گوشِت 
دِم توپ به جبهه ها به شمار می رفتند و نقش مهم دیگری در جامعه به عهده نداشتند. این 
انجمن ها همانند بازوهای اجرایی نریوهای گشتاپو و اس اس عمل می کردند. عناصر فعال 
»دفرت تحکیم وحدت« و انجمن های اسالمی دانشجویان به سرعت پست های سیاسی، 
اجتماعی و اقتصادی و گاه اهرم های قضایی، امنیتی و انتظامی را به دست گرفته و هر روز 
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به فراخور دوران، سازی را کوک  می کردند.

اشغال سفارت آمریکا، 
بازجویی و پرونده سازی برای نظامیان آمریکایی 

از اولن روزهای پس از  گروگان گریی دیپلمات های آمریکایی در آبان ۱۳۵۸، حجاریان 
مسئولیت بازجویی و تشکیل پرونده  برای نظامیان آمریکایی مستقر در سفارت آمریکا را به 
عهده گرفت. تقی محمدی و محمد جعفر ذاکر  که از همکاران وی در کمیته ی  اداره ی دوم 

بودند نیز او را در این مسئولیت همراهی می کردند. 
انتشار عکس تقی محمدی و محمدجعفر ذاک���ر در کنار باری روزن وابسته ی فرهنگی 
سفارت آمریکا در سال ۱۳۵۸سروصدای زیادی در دنیا به پا کرد. در ابتدا تصور می شد  که 
این دو نفر از دانشجویان پریوخط امام تسخری کننده ی سفارت آمریکا هستند. آمریکایی ها 

هم نمی دانستند که این دو مسئوالن اطالعاتی و امنیتی نظام نوپای اسالمی هستند. 
حجاریان تا سال بعد که کودتای نوژه اتفاق افتاد، هم چنان درگری پرونده ی گروگان های 
آمریکایی بود که تعدادی از آن ها پس از شکست اقدام نظامی آمریکا در طبس، به زندان 

کمیته ی مشرتک و ۲۰۹اوین منتقل شده بودند. 
حجاریان عالوه بر داشنت مسئولیت امنیتی در ارتباط با پروژه ی گروگان گریی، مسئولیت 
آموزش دانشجویان پریوخط امام را نیز به عهده داشت و به آن ها نهج البالغه درس می داد 

که در سال ۱۳۵۸انتشار یافت. 
وی سپس به درخواست بهشتی جزوه شناخت را برای این حزب نوشت و در روزنامه ی 
جمهوری اسالمی انتشار یافت. آشنایی وی با بهشتی از طریق فرشاد رهربی رییس دفرت 

بهشتی که هم دوره ی او در دوران سربازی بود صورت گرفت. 

کمیته ی اداره ی دوم و کودتای نوژه 
حجاری���ان و کمیته ی اداره ی دوم از طریق حزب توده در جریان کودتای نوژه قرار گرفتند. 
لیلی سلیمی خیاط۱که هرنپیشه ی فیلم های فارسی بود پیش از انقالب با ناخدا سریوس 
حکیمی ازدواج کرد. حکیمی بعد از انقالب یکی از اعضای شبکه ی مخفی حزب توده 

بود. 
سلیمی خیاط از طرف حزب توده مأموریت می یابد که به واسطه ی مناسبات همسرش با 
۱-لیل���ی سلیمی خیاط در سال ۱۳۶۶خورشیدی همراه ب���ا فرزندش از ایران به افغانستان رفت، و پس 
از مالق���ات با علریضا خدایی-مسئولیت سایت راه ت���وده و پیک نت-،علی خاوری، حسن علوی 
-معروف به امن، برنامه ساز سابق رادیو زمانه در هلند-، سیاوش کسرایی ،محمد حقیقت- معروف 
به کریم، معاون ناخدا بهرام افضلی- به هندوستان و سپس اروپا رفت. ناخدا سریوس حکیمی نیز  که 

مدتی با او در گوهردشت هم بند بودم، در جریان کشتار ۶۷ به دار آویخته شد. 
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نظامیان مرتبط با کودتای نوژه، در محافل آنان نفوذ کرده و اطالعات الزم را به دست آورد. 
حجاری���ان اطالعاتی را که لیلی سلیمی خیاط به دس���ت آورده بود از طریق رابط رسمی 
ح���زب توده با اداره ی دوم ارت���ش دریافت می کند و موضوع را به ری شهری که رییس 
دادگاه انقالب ارتش بود اطالع می دهد. ناخدا حمید احمدی-انور-یکی از اعضای 
شبکه ی مخفی حزب توده در نریوی دریایی که مشاور نظامی بنی صدر هم بود در لو رفنت 
کودتای نوژه نقش داشت. حجاریان می گوید:  شب اول که فهمیدیم کودتا لو رفته اصل 

کاری ها در رفتند، افسران ماندند و خلبان ها که دستگری شدند. 
در سال های بعد این تئوری به سرعت رنگ واقعیت به خود گرفت که چه بسا درگریکردن 
خلبان ه���ای ن���ریوی هوایی در کودتا و سپس لو دادن آن ها ک���ه منجر به اعدام شان شد، 
زمینه  سازی برای حمله ی نظامی عراق به ایران بود. نریوی هوایی ایران در آن زمان یکی 
از قوی ترین وپیش رفته ترین نریوهای هوایی دنیا بود. این به اصطالح کودتا، پس از تالش 
ناکام نریوهای آمریکایی برای آزادی گروگان های آمریکایی که در صحرای طبس گرفتار 

توفان شن شدند  و پیش از حمله ی نظامی عراق به ایران صورت گرفت. 

مدیریت بازجویی و پرونده سازی
حجاریان در گفتگو با عماد الدین باقی در پاسخ به سئوال وی که می پرسد: پس شما هیچ وقت 

در کار بازجویی بوده یا نبودید؟ می گوید: 
نه، ما قبل از تشکیل اطالعات و تحقیق���ات نخست وزیری، در اوایل انقالب در 
کمیته هایی که در سطح شهر تشکیل شده بود، حاضر می شدیم. یا در قضیه ی کودتای 
ن���وژه که دستگریی های وسیعی صورت گرفت دوستان از ما خواستند که همکاری 
کنیم و مراحل تحقیقات و بازپرسی ها را انجام دهیم. بعد از اشغال النه جاسوسی 
هم مسئولیت پرونده های نظامیانی که با سرویس های اطالعاتی آمریکا مرتبط بودند 
یا با بخش سفارت آمریکا همکاری داشتند، یا عناصری که از درون نریوهای مسلح 

با سازمان سیا مرتبط بودند بر عهده من بود.۱
در جریان کودتای نوژه صدها نفر دستگری شدند که حجاریان از آن به عنوان »دستگریی های 
وسیع« یاد می کند. مدیریت پرونده و بازجویی از متهمان کودتای نوژه به عهده ی حجاریان 
بود. او دسته دسته متهمان را بدون برخورداری از ابتدایی ترین حقوق شان روانه ی بیدادگاه  
ری شه���ری می کرد که از قبل توسط خامنه ای به او معرفی شده بود و روابط نزدیکی با 
یک دیگر داشتند. این عده  در دادگاه های غریعلنی به سرعت اعدام شدند. عده ی زیادی 
به زن���دان محکوم شدند و یا از  کار برکنار شدند. تصفیه های شدیدی در نریوی هوایی و 

۱-گفت و گو با سعید حجاریان برای تاریخ، از عمادالدین باقی، چاپ سوم ۱۳۷۹، ص ۳۸.
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ارت���ش انجام گرفت اما حجاریان به سادگی از  کنار همه ی این ها می گذرد و عماد  الدین 
باقی که دم از حقوق زندانی و شهروندی می زند به خاطر رفاقتی که از قبل با حجاریان 

دارد تنها نقش شنونده ی این گفتگوی از پیش  طراحی شده را به عهده می گرید. 
حجاریان در مورد سرنوشت نظامیانی که با سرویس های اطالعاتی آمریکا مرتبط بودند 
یا با بخش س���فارت آمریکا همکاری داشتند، یا عناصری که از درون نریوهای مسلح با 
سازمان سیا مرتبط بودند؛ توضیحی نمی دهد. آن ها کسانی بودند که اسامی شان در اسناد 
سفارت آمریکا آمده بود. حجاریان و همکارانش از جمله تقی محمدی، محمد جعفر ذاکر 

و... با پرونده سازی آن ها را دستگری و روانه زندان ها کردند. 
بع���د از کودتای نوژه به منظور خنثی سازی »توطئه ها« یک ستاد تشکیل شد که حجاریان 
مسئولی���ت آن را عهده دار گردید. احمد سعادت از کمیته ی انقالب اسالمی و جواد قدیری 

یکی از اعضای مجاهدین هم به صورت نفوذی در این ستاد حضور داشتند. 

شکل گریی اطالعات نخست وزیری 
بع���د از انقالب، مهندس بازرگان نخست وزیر دولت موقت، دکرت ابراهیم یزدی را مأمور 
تشکیل کمیته ای برای رسیدگی به امور ساواک کرد. یزدی کمیته ای مرکب از دانشجویان 
انجمن اسالمی آمریکا از جمله نژاد حسینیان و عبدالعلی بازرگان در باغ مهران-یکی از 
مراکز تسخری شده ی ساواک-تشکیل داد. این کمیته کارش را با نگهداری اسناد ساواک 
شروع کرد. در آن دوره، روحانیون و اعضای انجمن حجتیه و چهره های وابسته  به نظام که 
اسنادی در ساواک داشتند توانستند به اسناد دستربد زده و رد  پاهای شان را از بن بربند.

دکرت مصطفی چمران نیز با تشکیل دفرتی بنام دفرت تحقیقات نخست وزیری، کار مصاحبه 
و استخدام ساواکی ها را برای راه اندازی دستگاه اطالعاتی جدید آغاز  کرد.

اداره ک���ل هشتم ساواک-ضد جاسوسی- که اساساً علیه شوروی بود، اولن اداره ای از 
ساواک بود که در نظام نوپا آغاز بکار کرد. چمران و نریوهای وابسته به او، با ساواکی هایی 
ک���ه قباًل در این اداره اشتغال داشتند مصاحبه کرده آن ها را مجدداً به کار دعوت کردند. 
تع���دادی از مأموران ساواک که متوجه موضوع ش���ده بودند، برای دریافت حقوق شان 

مقابل نخست وزیری تجمع  هایی را برگزار  کردند. 
یکی از اعضای ساواک در ارتباط با چگونگی استخدامش پس از انقالب می گوید: 

پس از انقالب مسئولن شورای انقالب بالفاصل���ه ما را دعوت به کار کردند و بر 
حس���ب تصادف در سمت جنوب شهر یکی از اعض���ای خانواده ی همسرم من را 
به عنوان شکنجه گر معرفی کردند. بعد از آن وقتی از خانه خارج شدم احساس کردم 
تحت نظرم و به یک باره من را دستگری کردند که بربند برای اعدام انقالبی که همان 



374
سعید حجاریان

لحظه به یک قربانی نظر  کردم برای نجاتم. بالفاصله رییس کمیته گفت فردی که از 
س���اواک دستگری کردید را برای تکمیل شناسایی بفرستید اداره و من هم وقتی که 
خودم را معرفی کردم، دعوت به کار شدم. وقتی فهمیدند که اداره ی هشتمی هستیم 
ف���ردای آن شب آزاد شدم و فوری شروع به کار کردیم. من هم به خاطر تخصصی که 
داشتیم طرحی عملیاتی مطرح کردم و دوم خرداد هفت هزار تومان چک هدیه گرفتم. 
بع���د از آن گفتند  ک���ه همکاران مان را هم دعوت به کار کنیم و پ���س از آن اداره ما 
به دفرت تحقیق���ات اداره ی اطالعات نخست وزیری در خیابان پاستور تبدیل شد و 
هم زمان در انقالب با دست خایل خدمت می کردیم و چون عشق و شوق به وطن و 
اسالم داشتیم موفقیت های چند برابر از  گذشته به دست آوردیم. شهید چمران آن موقع 

بخاطر خدمات من به انقالب هفده هزار تومان به من هدیه داد.۱
بعد از انتخاب رجایی به عنوان نخست وزیر و تشکیل اطالعات نخست وزیری زیر نظر 
خسرو قنربی-تهرانی-، حجاریان به عنوان معاون وی مشغول کار شد و به این ترتیب نقش 
مهمی در راه اندازی این نهاد اطالعاتی با همکاری مأموران ساواک داشت. وی در این 

زمینه می  گوید: 
ب���ا گذشت بیش از یک سال از انقالب عماًل ام���ور اطالعاتی و امنیتی گسرتده و 
گسرتده تر می شد. پراکندگی ها و تداخل هایی که به طور طبیعی از این پراکندگی ها 

نشأت می گرفت در کارها اخالل ایجاد می کرد.
دفرت اطالعات نخست وزیری با ابتکار خود شهید رجایی شکل گرفت. اولن کاری 
ک���ه در آن جا صورت گرفت تقسیم کار میان سپاه و ارتش و کمیته  و شهربانی بود. 
حفاظت اطالعات و اطالعات عملیات مربوط به هر یک از این نریوها به خود آنان 
واگ���ذار شد. کمیته ها در جمع آوری اطالعات آشکار به عنوان ضابط قوه قضاییه 
تعریف شدند و البته بعداً دستگاه قضایی پلیس قضایی را تشکیل داد که بعد از چند 

سال آن را به هم زد و اخریاً مجدداً به دنبال احیاء  آن افتاده اند.
کارهای���ی که برای خود دفرت باقی مان���د یکی حراست های دستگاه های مختلف 
ب���ود، یکی ضدجاسوسی-همان اداره ی هشتم سابق ساواک با تغیری مأموریت ها 
و کادره���ا-،و سازمان جمع آوری پنهان. برخ���ی کارهای ویژه هم زیر نظر این دفرت 
صورت می گرفت. مثاًل برخی خریدهای ویژه ی اطالعاتی، دستگاه های خاص که 
خرید و ورود آن به کشور نیاز به تشریفات ویژه داشت از این طریق صورت می گرفت. 
ی���ک ستاد امنیت کشور هم درست شد  که بیش تر نق���ش دبریخانه ای داشت و در 

جهت هماهنگی عمل می کرد.۲
1-www.dana.ir/news/62507.html
2-www.isna.ir/news/8406-06501
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وی در اطالعات نخست وزیری مسئولیت گزینش را نیز به عهده داشت و سعید امامی را 
بعد از مصاحبه به عنوان منبع در آمریکا پذیرفته بود.

انفجار نخست وزیری و پرونده سازی الجوردی
از آن جایی که مسعود کشمریی عامل انفج���ار دفرت نخست وزیری نفوذی مجاهدین در 
اطالع���ات نخست وزیری بود، الجوردی از آن حربه ای ساخت برای پرونده سازی علیه 
رقبایی که از آن ها نفرت داشت. در جریان پیگریی نقش اعضای اطالعات نخست وزیری 
در ماج���رای انفجار نخست وزیری، مأموران الجوردی در شعبه ی هفت اوین که پس از 
برکناری وی نیز هم چنان مشغول کار بودند، قصد دستگریی حجاریان و نبوی را داشتند که 

موسوی  خوئینی ها مانع شد. حجاریان در این رابطه می گوید: 
در ادامه ی ماجرای انفجار نخست وزیری دستگریی ها دو نوبت بود. یک سری را 
اول گرفتند و چند سال بعد  که اصاًل ماجرا بسته شده بود دوباره عده ای را گرفتند. 
قوچکانل���و و محسن سازگارا و علی تهرانی و کام���ران را دور اول و خسرو تهرانی 
و بی���ژن تاجیک و عده ای دیگر را دور دوم گرفتن���د. دور اول بیش تر بچه هایی را 
گرفتند که با بهزاد نبوی کار می کردند و جنازه را درست کرده بودند. دور دوم زمانی 
ب���ود که آقای خوئینی ها دادستان شد و پرون���ده را دوباره به جریان انداخت. آقای 
خوئینی ها گفت که پرونده را می دهم دست خودشان که تا تهش بروند و معلوم شود 
که هیچی نیست و قضیه یک بار برای همیشه بسته شود. خسرو را گرفتند و من را 
هم می خواستند بگریند. گفتند  که بهزاد نبوی را هم باید بگرییم. خوئینی ها نگذاشت 
بهزاد را بگریند و رفت و با امام صحبت کرد. برای آقای خوئینی ها مشخص شده 

بود که هدف گروه مقابل تسویه حساب است. 
وی در م���ورد خودکشی دوست نزدیکش تقی محمدی که به اتهام مشارکت در انفجار 
نخست وزیری دستگری شده بود و حسنیان مدعی بود دوستانش او را کشته و جنازه اش را 

در سلول انفرادی اوین آویزان کرده اند،  می گوید: 
نمی خواهم اظهار نظر  کنم اما آن قدر پررو شده اند که بگویند او را ما کشته ایم. طرف 
در زندان دس���ت خودشان بوده لطفاً بیایند و بگویند که چطور ما توانسته ایم او را 

بکشیم. ۱
او در جای دیگری می گوید:

بچه ه���ای دفرت اطالعات نخست وزی���ری را گرفتند و آقای الج���وردی و رازینی 
سخت ترین فشارها را بر آن ها وارد کردند. رکورد تاریخی زندان انفرادی برای یکی 
از همن دوستان دفرت اطالعات نخست وزیری در این ماجرا به مدت سه سال که نه 

۱-گفتگوی سعید حجاریان با نشریه ی »اندیشه پویا« شماره ی ۲، تری و مرداد ۱۳۹۱. 
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قبل و نه بعد از انقالب سابقه نداشت رقم خورد.۱

تالش مجاهدین برای ترور حجاریان 
حجاریان در توضیح تالش مجاهدین برای ترور وی در هشت تری ۱۳۶۰ می گوید: 

با موتور به همراه همسر و دخرتم بودم. از آینه ی موتور دیدم که موتورسواری از پشت 
اسلحه کشید و من هم بالفاصله خ���ودم را روی زمن پرت کردم، خوابیدم و  گلوله 
شلیک شده از باالی سرم رد شد و به شیشه ی همسایه اصابت کرد. من هم در آن زمان 
یک کُلت برتا داشتم که به سمت شان شلیک کردم. یک تری به موتورشان خورد  که 
موتورشان از کار افتاد سریع رفتم دنبال شان اما چون نزدیک صف نانوایی بود مجبور 
شدم که با پای پیاده تعقیب شان کنم. آن ها هم پیاده فرار کردند و در شلوغی و ازدحام 
جمعیت در بازار دوم نازی آباد  گم شان کردم. بعداً همن تیم حسن آیت را زدند  که 

البته بعداً دستگری و اعدام شدند.۲
بعد از این که متوجه شدم وی در دهه ی ۶۰با نام مستعار سعید مظفری به فعالیت اطالعاتی 
اشتغ���ال داشته، یاد یکی از مصاحبه های اجباری افت���ادم که در تابستان ۱۳۶۱از سیمای 

جمهوری اسالمی انتشار یافت. 
چند نفر از اعضای تیم های ترور مجاهدین خلق در میان صحبت های شان در ارتباط با 
عملیات ه���ای مسلحانه  ای که انجام داده بودند به موضوع تالش برای ترور فردی به نام 
سعید مظفری در نازی  آباد نیز اشاره کردند. آن ها مدعی شدند از آن جایی که سوژه، فرزند 
کوچکش را سرپ خود قرار داد، از شلیک به سوی وی خودداری کردند. همان موقع بود 
که متوجه شدم فرد مزبور سعید حجاریان بوده است و در گفتگو با رسانه ها بارها موضوع 

را برخالف آن چه که حجاریان ادعا می کرد مطرح کردم. 
عاقبت حجاریان در پاسخ به نشریه ی اندیشه  پویا که روایت من را بدون ذکر نامم مطرح 
ک���رد، مدعی شد  که: این اعرتافات دروغ بود این ها کفرت پرقیچی ش���ده بودند و هرچه 
به آن ها القاء شده بود می گفتند. کسانی که آن ها را گرفته بودند هم چنان دنبال تسویه ی 
حساب با ما بودند. در آن موقع سازمان در اتوبوس نارنجک انداخته و زن و بچه ی مردم 
را کش���ته بود حاال باید شروع می کردند به مظلوم نمایی و ماجرای بچه ی من را درست 
کردند. مگه می ش���د بچه ی نوزاد را در حال رانندگی در دستم بگریم اصاًل شما صحنه 
را تصور کنید که من سوار موتورم و خانمم عقب نشسته و بچه بنی ماست درحال حرکت 
هستیم و دو زنبیل به دو دست موتور است چگونه می توانستم با این وضع بچه را جلوی 
گلوله بگریم. ضمنًا آیا س���ازمان این قدر دل رحم بود که به خاط���ر بچه از ترور یک فرد 

1-www.isna.ir/news/8406-06501
2-www.rajanews.com/news/52266
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بگذرد.۱
اعرتاف حجاریان مشخص کرد آن چه من ادعا کرده بودم حقیقت داشت و او تنها به توجیه 

آن پرداخت.
برخ���الف ادعای حجاریان در مورد افراد یادشده به جز حسن شیخ الحکما که شکنجه 
 هم نشده بود هیچ  یک »کفرت پرقیچی«  نبودند. شیخ الحکما نیز جزو کسانی که موضوع 
را مطرح کردند نبود. من از نزدیک آن ها را می شناختم. این اتهام بی شرمانه ای است که 
حجاریان به آن ها که نیستند تا از خود دفاع کنند می زند. آن ها زیر شدیدترین شکنجه  های 
ممکن که زب���ان و قلم قادر به وصف آن  نیست، تنها پذیرفته بودند  که در یک مصاحبه 
شرکت کرده و به شرح عملیات های شان برپدازند. کوروش خاوریان در حایل که از روی 
تخت دیالیز بلند شده بود و قادر به راه رفنت نبود، در مصاحبه شرکت کرد. عباس صحرایی 
نیز شدیداً شکنجه شده بود. بازجویان پشت دوربن آن ها را تهدید می کردند. این مصاحبه 
برخالف تمامی مصاحبه هایی بود که در آن  سال ها از سیمای جمهوری اسالمی پخش شد 
و مورد اعرتاض اطالعات سپاه و دیگر نهاد های اطالعاتی نظام قرار گرفت. آن ها مدعی 
بودند این مصاحبه به نفع مجاهدین است و »رزمندگی« آن ها را در جامعه جا می اندازد. 
چ���را که چند نفر اعرتاف به ده ها عمل نظامی موفق کرده و تنها به ذکر این که متأسفانه 

سوژه شهید شد اکتفا می کنند. 
در سال ۱۳۶۱دعوای الجوردی و مجاهدین انقالب اسالمی این قدر باال نگرفته بود که 
وی به دنبال چنن داستان سرایی هایی باشد. بهزاد نبوی در زمستان ۶۰در حسینیه ی اوین در 
حضور الجوردی برای زندانیان سخرنانی کرده از اوین بازدید به عمل می آورد. در تابستان 
۱۳۶۱ کالس های درس او از طریق تلویزیون آموزشی اوین برای زندانیان پخش می  شد و 
آن ها ملزم به دیدن این برنامه ها بودند. از این گذشته آن ها به فردی به نام مظفری اشاره 
کردن���د و نه حجاریان و جز عناصر امنیتی که از نزدیک حجاریان را می شناختند کسی 
متوجه نمی شد که منظور چه کسی است. این موضوع دردی از الجوردی دوا نمی کرد که 

در افکار عمومی یکی از سربازان گمنام امام زمان را این گونه زشت معرفی کند. 
تا زمانی هم که من روشنگری نکرده بودم، مطلقاً حجاریان صحبتی از روایت الجوردی 

که از زبان زندانیان مجاهد مطرح شده بود، نمی  کرد. 
طرفه آن که حجاریان خود در جریان دستگریی سه ماهه اش در سال ۱۳۸۸تبدیل به »کبوتر 
پرقیچی«  شد و آن چه را که خامنه ای و بازجویان می خواستند مو به مو در دادگاه مطرح 
 کرد و سپس در گفتگوی تلویزیونی تکرار کرد. اگرچه او به لحاظ جسمی در شرایط بسیار
 سختی به سر می برد اما تحت شکنجه ی خاصی نبود و اتفاقاً در دو ماه آخر در خانه ی امن

۱-گفتگوی سعید حجاریان با نشریه ی اندیشه پویا شماره ۲، تری و مرداد ۱۳۹۱. 
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 دستگاه امنیتی  که خود پایه گذارش بود به سر می برد و از امکانات ویژه برخوردار بود.
اندکی تعمق در آن چه حجاریان می گوید مشخص می کند که او راست نمی گوید. تصور 
کنید از آینه ی موتور کسی را که اسلحه کشیده شما را بکشد، می بینید و در وسط خیابان 
در حایل که همسر و فرزن���د یک ساله همراه تان هستند، بالفاصله خودتان را روی زمن 
می اندازید، هیچ اتفاقی وسط خیابان برای همسر و کودک یک ساله تان نمی افتد، وسط 
خیابان به موتور مهاجمن شلیک کرده و آن را از کار می اندازید و سپس آن ها با پای پیاده 

فرار می کنند! 
حس���ن آیت در مرداد ۱۳۶۰و قبل از تالش برای ترور حجاریان کشته شد و نظام اسالمی 
در سال ۶۰بارها خرب از اعدام عامالن آن داد. حبیب الله اسالمی یکی از آن ها بود که در 
شهریور ۱۳۶۰در اوین از درخت های مقابل ساختمان دادستانی اوین به دار آویخته شد و 

عکس  آن یکی از معروف ترین اسناد جنایات نظام اسالمی است. 
این اعرتاف در سال ۱۳۶۱انجام گرفت و ربطی به تیم ترور حسن آیت نداشت که عامالن 

آن همگی در سال ۱۳۶۰اعدام شده بودند. متهمان در خرداد ۱۳۶۱دستگری شده بودند. 

دستگریی اعضای حزب توده
حجاری���ان در مورد دستگریی اعضای حزب توده و درگریی اطالعات نخست وزیری با 
اطالعات سپاه در مورد آن ها به مطالب مهمی اشاره می کند. اما در دو جا ظاهراً مرتکب 
اشتب���اه می شود. او به تشکیل ستاد زیر نظر موسوی  خوئینی ها اشاره می کند در حایل که 
آن موقع وی مسئولیتی نداشت و احتماالً منظور موسوی تربیزی دادستان کل انقالب است 
که خانه اش نیز در جماران بود. او هم چنن به مهدی پرتوی و اعرتاف در مورد کودتای 
ح���زب توده اشاره می کند  که آن هم نادرس���ت است. هوشنگ اسدی سناریوی کودتا را 

مطرح می کند. 
• نخست وزیری پیگری پرونده ی جاسوسی آن ها بود و سپاه هم پیگری پرونده ی امنیتی 
آن ها. اما کار به یک تداخل جدی داشت می کشید. مثالً کیانوری را نخست وزیری 
تعقی���ب می کرد بعد می دی���د ماشن تعقیب سپاه هم دنبال���ش هستند با توجه به 
حساسیت های زیادی که روی حزب توده بود این کارهای موازی داشت مشکل آفرین  
می ش���د. خسرو تهرانی از آقای موسوی خوئینی ها خواست که تکلیف را مشخص 
کند و جلوی موازی کاری را بگرید. موسوی خوئینی ها با اجازه ای که از امام گرفت 
 ستادی را تشکیل داد با حضور خودش، و نماینده ی سپاه و نماینده ی نخست وزیری.

آقای موسوی خوئینی ها جلساتی را در خانه شان در جماران تشکیل می دادند و آقای 
خسرو تهرانی به نمایندگی از نخست وزیری درآن جلسات شرکت داشت.
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قرار بود کار با هماهنگی و تحت نظارت آقای موسوی خوئینی ها پیش رود اما در 
فاصله ی یکی از این جلسات، به بچه های سپاه اطالعات غلطی داده شد حال آن که 
نخست وزیری هم آن ها را زیرنظر داشت و اگر قرار بود فرار  کنند نخست وزیری هم 

می فهمید.
بعد ه���م، نرفتند سراغ نریوی دست چندم حزب ت���وده، بلکه صاف رفتند سراغ 
کیان���وری که دبری کل ب���ود و او را دستگری کردند. خ���ب، ماهیت ستاد به هم خورد 
رفتیم سراغ آقای موسوی خوئینی ها و  گفتیم چرا این اتفاق افتاده؟ ایشان هم گفتند  که 
بچه های سپاه به من گفته اند که این ها داشتند فرار می کردند و موضوع هم امنیتی است. 
نخست وزیری هم گفت که پس بربید و خودتان بازجویی کنید و به ما هم ربطی ندارد. 
متویل جاسوسی که نخست وزیری است نه قصد دستگریی داشته و نه موضوعیتی برای 
آن می دی���ده. در جاسوسی آخرین مرحله ی دستگریی است. اول باید مشخص شود 
که طرف با چه کسانی ارتباط دارد و چه می کند  که به نظر ما هنوز زمان دستگریی 
نرسیده بود. حاال مشکلی که بچه های سپاه داشتند این بود که آن ها را به عنوان یک 
پروژه ی امنیتی گرفته بودند اما هیچ پرونده ای از عناصری که بازداشت کرده بودند 

نداشتند.
جلسات شان در خیابان فرشته برگزار می شد و ساعت مشخص داشت و چیز مخفی 
نداشتن���د لذا بچه های سپاه در بازجویی درماندند  که چه کنند. پرتوی زاییده ی این 
شرایط بود و از او استفاده کردند  که ادعاها برای کودتا اثبات شود به هر حال مملکت 
به هم ریخته بود و رابطه ی ایران و شوروی خراب شده بود و این اطالعات نادرستی 
که به آقای موسوی خوئینی ها گفته بودند یک جور باید جمع می شد، پرتوی از همن 

جا درآمد و شد محوریت بازجویی ها... 
- چ���را از اول جلوی قضیه گرفته نشد؟ می گویید بدون هماهنگی بازداشت کرده 

بودند نمی شد همان زمان مسئله را تمام کرد؟
• دیگر نمی شد با تبلیغات وسیعی که شده بود نمی شد جلوی ماجرا را گرفت. 

- پس بچه های نخست وزیری دیگر در جریان بازجویی ها حضور نداشتند؟
• مطلقاً، بچه های نخست وزیری دیگر حضور نداشتند و پرونده و سابقه ی توده ای 
را ه���م به سپاهی ها ندادند چرا که می گفتند بحث ما جاسوسی است و شما روی 

کودتا زوم کرده اید. ...
- ماجرا به اعدام هم رسید نخواستید یا نتوانستید متوقف کنید؟

• تحلیل ه���ای خود را بولنت کردیم و به عرض آقایان رسانیدم نتیجه هم این شد که 
آیت الل���ه خامنه ای که رییس جمهور بودند جلوی اعدام بقیه را گرفتند یک عده از 
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این ها را کشتند اما متوقف شد.
- درباره  ی اعدام ناخدا افضلی چطور؟

• او واقعاً جاسوس بود و اطالعات به روس ها داده بود.
- از کجا مشخص شد؟

• سپاه درآورد، ما هم می دانستیم.
- ربطی به گفته های کوزیچکن نداشت؟

• از قبل می دانستیم؛ کارضد جاسوسی شده بود.
- چه چیزی باعث شد لو رود؟

• نمی شود گفت.
- اگر ادعای کوزیچکن مبنای فهمیدن شما نبوده باید بگویید که سندتان چه بود؟
• انواع راه ها بود، انواع شیوه ها در کارهای ضدجاسوسی هست که نمی توان بازگو  کرد.

مثالً شنود کرده بودیم. اسناد نشان می دهد که قبل از این که کوزیچکن از ایران برود 
ما می دانستیم ناخدا افضلی جاسوس بود.

- این یک ادعاست یا سند دارد؟
• سند است در بولنت های دفرت اطالعات نخست وزیری نوشته شده بود که او با حزب 
توده در ارتباط است اما من ضرورتاً از اعدام ناخدا افضلی دفاع نمی کنم شاید راه 
بهرتی می توانستیم پیدا کنیم مثاًل دوبل می خواستیم که جاسوس دوجانبه به نفع ما باشد.

ما نمی خواستیم او بازداشت شود. نخست وزیری مطلقاً نقشی در بازداشت سران 
حزب توده نداشت.

- پس اعرتافات آن ها هم مورد تائید شما نیست؟
• برخی اعرتافات درست است و برخی اعرتافات غلط است.۱

حجاریان در این گفتگو توضیحی نمی دهد که کلیه ی مسئوالن سیاسی، قضایی، امنیتی 
نظام، ائمه جمعه، جامعه ی مدرسن حوزه ی علمی���ه ی قم، روحانیت مبارز تهران و... از 
دستگریی اعضای حزب توده استقبال کرده و خواهان مجازات آن ها شدند. او هم چنن 
صحبت���ی از اعدام بیش از نود درصد اعضای دفرت سیاسی و کمیته ی مرکزی و مشاوران 

کمیته ی مرکزی حزب توده در کشتار ۶۷ نمی کند.
جدا از این هاشمی رفسنجانی در خاطرات روز هفتم آذر ۱۳۶۱خود می نویسد: آخر شب 
جلس���ه ی س���ران بود؛ درباره ی تعقیب حزب توده و میثمی ها بحث شد و در حد گرفنت 
سران حزب توده موافقت شد. مسئوالن امنیتی پیشنهاد گرفنت عده  ی زیادی را دادند که 
نپذیرفیتم. او در چهار دی ۱۳۶۱می نویسد: اول ش���ب دادستان انقالب اسالمی، مسئول

۱-پیشن. 
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اطالعات سپاه و مسئول اطالعات نخست وزیری آمدند و راجع به کیفیت برخورد با حزب 
توده که شیطنت می کنند مشورت شد. رفسنجانی هم چنن روز پنج دی می نویسد: راجع به 

جنگ و برخورد با حزب توده هم بحث کردیم. 

نقش آفرینی در تشکیل وزارت اطالعات 
سعید حجاریان به سبب آشنایی با اسناد ساواک و موساد و ترکیه و سابقه ای که در کمیته ی 
اداره ی دوم ارت���ش و اطالعات نخست وزیری داشت و نزدیکی که با دولت و مریحسن 
موسوی داش���ت از طرف وی مأمور شد تا در مجلس از طرح تشکیل وزارت اطالعات 

دفاع کند. 
حجاری���ان تاکنون صالح ندیده است از نقش ارتشبد فردوست و دیگر مقام های عایل 
ساواک در تشکیل وزارت اطالعات پرده بردارد. نظام اسالمی پس از انتشار چند گفتگوی 
تلویزیون���ی از فردوس���ت، در سال ۱۳۶۶اعالم کرد که او در زن���دان درگذشته است. در 
حایل که او از اولن روزهای سقوط نظام پهلوی به همکاری با نظام اسالمی مشغول بود و 

در اسارت به سر نمی برد. 
محمد جعفری مدیر مسئول روزنامه ی انقالب اسالمی و از نزدیکان بنی صدر که در جریان 

تحوالت پس از انقالب بود، می  نویسد: 
مهندس بازرگان در روز بیست و سه بهمن با تلفن، سپهبد حسن فردوست-دوست 
و ه���م دوره و یار و غار و مشاور پشت پرده و همیشگی محمدرضا پهلوی از دوران 
طفولی���ت،-را به محل خود که تیمسار قرنی ه���م آن جا بوده احضار می کند و بعد 
از این ک���ه وی به محل می رود، تیمسار قرنی از وی می خواهد که چهار نفر را برای 
فرماندهی نریوی زمینی، هوایی، دریایی و ساواک به نخست وزیر مهندس بازرگان 
معرف���ی کند. او هم سپهبد هوشنگ حاتم را برای نریوی زمینی، سپهبد آذربرزین را 
برای نریوی هوایی، دریادار احمد مدنی را برای نریوی دریایی و سپهبد مقدم را برای 
ساواک معرفی می کند. مقدم ابتدا نمی پذیرد ویل وقتی فردوست به او تلفن می کند 

و مطلب را می گوید مقدم می پذیرد.۱
وی در مورد نقش سازمان های اطالعاتی نظام سلطنتی در تأسیس دستگاه امنیتی جدید 

می  نویسد: 
بعضى ها فکر مى کنند  که سازمان هاى اطالعاتى-امنیتى رژیم شاه متالشى و از بن 
رفت. در حایل که دستگاه هاى اطالعاتى-امنیتى رژیم گذشته، تمام و کمال به رژیم 
جدید انتقال پیدا کرد و همه ی آن روش ها و تجربه ها، همراه با اسناد و مدارک کامل 

1-http://news.gooya.com/politics/archives/2012/08/145738.php
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آن، در سازمان اطالعات و امنیت بنیاد گرفته ی جمهورى اسالمى متمرکز گردید.
... تمام دستگاه هاى اطالعاتى /امنیتى رژیم شاه در ساواک و دفرت ویژه ی اطالعات 
متمرکز ب���ود و این دو مرکز، دست نخ���ورده تحویل رژیم نوپ���اى انقالب گردید. 
سایر دستگاه هاى اطالعاتى رژیم گذشت���ه هم نظری رکن دوم ارتش-اطالعات و 
ضداطالعات-، اطالعات شهربانى و... در چمربه ی این دو سازمان بود و آن دو بر 
کلیه ی آن ها مسلط بودند و در حقیقت چنان که از چارت تشکیالتى و شرح وظایف 
دف���رت ویژه ی اطالعات مشهود است، ای���ن دفرت به منزله ی مغز متفکر دستگاه هاى 

اطالعاتى-امنیتى شاه عمل مى کرده و بر همه ی آن ها نظارت تام داشته است.۱
محمد جعفری در مورد ارتباط وی با رهربان نظام اسالمی می  نویسد: 

ارتشبد حسن فردوست تا روز بیست و دوی بهمن سال ۵۷، در دفرت ویژه ی اطالعات 
مشغول فعالیت بود و بع���د از آن با مرحوم قرنى و کسان دیگر از سران انقالب در 
تماس بود و پسرش نیز تا یک سال و نیم بعد از انقالب در وزارت خارجه مشغول 
ک���ار بود و احدى متعرض او نشد. ارتشبد حس���ن فردوست از جمله با سرهنگ 
معمارصادق���ى که تا مدت ها در نخست وزیرى مشغول کار بوده، با بعضى از سران 

انقالب در تماس و ارتباط بوده است.۲
حجاریان درباره ی چگونگی تأسیس وزارت اطالعات می گوید: 

با توجه به تجربیاتی که کسب کرده بودیم و وضعیت عمومی امنیت در کشور با کمک 
بچه های کمیته ی ستاد مشرتک و دفرت اطالعات نخست وزیری طرحی را تدوین کردم 
و توسط آقای الویری در مجلس اول شانزده امضا برایش جمع کردم و به هیأت رییسه 
ارائه شد. این طرح ابتدا مخالفت های جدی را برانگیخت. در کمیسیون داخله ابتدا 
با مسئولیت آقای موحدی کرمانی و بعد با مسئولیت مرحوم موحدی ساوجی و بعدها 
هم که کمیسیون ویژه ای با مسئولیت آقای روحانی برای این موضوع تشکیل شد. 
ط���رح مورد بررسی قرار گرفت. در هم���ه ی این مدت چه زماِن پیشنهاد و چه زماِن 

بررسی و دفاع از طرح، من به عنوان نماینده ی دولت حضور داشتم.۳
وی در مورد مخالفان طرح می گوید: 

به طور جدی می توان گفت که این طرحی بود که در ابتدا همه با آن مخالف بودند. 
خیلی من تالش کردم برای این که این طرح جا بیفتد. رؤسای سه قوه مخالف این 
طرح بودند. سپاه مخالف این طرح بود. هر یک به نوعی استدالل می کرد که تمرکز کار 
 اطالعاتی در وزارتخانه مخالف مصلحت کشور و یا تقسیم کار حکومتی است. ...

1-http://news.gooya.com/politics/archives/2012/08/145738.php
۲- پیشن.

۳-گفت وگو با خربنامه ی داخلی جبهه ی مشارکت ایران، شهریور ۱۳۸۴ 
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آقای موسوی اردبیلی با این طرح مخالف بود و استدالل می کرد که اطالعات ذیل 
و ضابط قضایی است و از بازجویی، تعقیب مراقبت و دستگریی گرفته تا محصول 
کار آن ها به کار قوه ی قضاییه مربوط می شود و در واقع یک پلیس قضایی با قدرت 

است از این جهت با تشکیل وزار تخانه زیر نظر دولت مخالف بود. 
آق���ای خامنه ای که رییس جمه���ور وقت بودن���د استدالل شان این ب���ود که برای 
رییس جمهور ابزاری باقی نمانده است و باید دو نهاد به عنوان بازوی رییس جمهور 
زیر نظر او باشد؛ یکی سازمان برنامه و یکی هم اطالعات. از طرف ایشان آقای جواد 
مادرشاهی می آمد که از ق���درت استدالل و نطق باالیی برخوردار بود. انصافاً هم 
کار  کرده بود و تمام سرویس های کشورهای مختلف را مورد مطالعه قرار داده بود. 
نمودار می آورد، چارت تشکیالتی سرویس ها را روی تخته می کشید و خالصه برای 
 طرح استدالل های خودش معرکه می گرفت و من هم مجبور بودم با او مخالفت کنم.

آقای هاشمی ه���م که رییس مجلس بود و چون عماًل فرماندهی نریوهای مسلح و 
ریاست شورای عایل دفاع را هم داشت با سپاهی ها نزدیک بود. سپاهی ها آن موقع 

جدی ترین مخالفت ها را می کردند. 
یادم می آید محسن رضایی و رضا سیف اللهی به من می گفتند تو از  کشمریی بدتری 
چرا که امام دو بازو دارد یکی بازوی نظامی و دیگری بازوی امنیتی تو می خواهی 
با تمرکز اطالعات در دولت عماًل یک بازوی امام را قطع کنی و آن را بوروکراتیزه 
کن���ی. توقع آن ها این بود که این دو ب���ازو هر دو در سپاه جمع شوند. هاشمی هم 
طرفدار استدالل آن ها بود. شهید محالتی هم که نماینده ی امام در سپاه بود از این 

استدالل دفاع می کرد. 
همن ه���ا رفتند سراغ ام���ام که کجای دنیا اطالعات وزارتخان���ه است که این بابا 
می خواه���د اطالعات را وزارتخانه کند. به امام گفتند که اگر اطالعات، وزارتخانه 
 شود همه ی اطالعات آن رو می شود و این با فلسفه ی کار اطالعاتی مغایرت دارد.

ی���ک روز احمدآقا به من زنگ زد و گفت امام راجع به این طرح نظر مخالف دارند 
و می پرسند  کجای دنیا اطالع���ات وزارتخانه است که شما می خواهید وزارتخانه 

درست کنید.
من دو استدالل برای امام آوردم. آن موقع آقای صافی گلپایگانی دبری شورای نگهبان 
بود. ایشان البته ج���زو روحانیت سنتی به حساب می آمدند و گرایشات راست هم 
داشتند. من با ایشان بحث کرده بودم. ایشان معتقد بود که چون وظایف و اختیارات 
رهربی در قانون اساسی احصاء  شده است و این به معنی حصر این اختیارات است 
عماًل تشکیل سازمان اطالعات توسط رهربی مخالف قانون اساسی است و اگر 
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امام بخواهد که این تشکیالت را سامان بدهد باید از موضع بنیانگذار نظام حکم 
حکومتی بدهد و خارج از قانون اساسی اقدام کند. من این استدالل آقای صافی 
را به اطالع امام رساندم. موضوع دیگری را هم که مطرح کردم این بود که باالخره 
ممکن است در جریان کارهای اطالعاتی و امنیتی اقداماتی خالف قانون صورت 
بگرید، شکنجه ای شود، مشکلی برای بی گناه���ی به وجود آید این ها اگر  کارشان 
مستقیم زیر نظر رهربی باشد این مسائل هم به پای رهربی گذاشته می شود. امام هر 

دوی این استدالل ها را پذیرفت و نظرشان تغیری  کرد.۱
حجاریان ک���ه سال ها در سیستم امنیتی کار  کرده ب���ود، به خوبی در جریان شکنجه های 
هولن���اک و آزار و اذیت زندانیان بود، با دوراندیشی خمینی را متقاعد می کند این گونه 
اعمال به پای او نوشته نشود بهرت است. پس از تشکیل وزارت اطالعات او یکی از افرادی 
ب���ود که در سازمان دهی و برنامه ریزی این نهاد نقش مهمی داشت. وی به همراه خسرو 

تهرانی مسئولیت گزینش وزارت اطالعات را داشتند. 
حجاریان هم چنن مبادرت به طراحی نظام آموزشی وزارتخانه کرد و خود در بخش آموزش 

مشغول کار شد و در دانشکده ی امام محمد باقر وزارت اطالعات به تدریس پرداخت. 
او به واسط���ه ی آشنای���ی که ب���ا ری شهری داش���ت و هم چنن به عن���وان طراح تشکیل 
وزارت اطالع���ات از قدرت زیادی در این وزارتخانه برخوردار بود و قادر شد دوستان و 
هم فکران خود از جمله، عباس عبدی، محسن امن زاده، محمدرضا تاجیک، سید محمد 
هاشمی، محمدرضا نوراللهیان، مرتضی معن، محمود نعیمی پور، اصغر خدایاری و ... را 

به وزارت اطالعات منتقل کند. 

مشارکت در کشتار دهه ی ۶۰
حجاری���ان از اولن روزهای پریوزی انقالب تا س���ال ۶۸بیش از یک دهه در سیاه  ترین 
روزه���ای تاریخ میهن مان باالترین مسئولیت را در تأسیس و راه اندازی نهاد های امنیتی 
کشور از  کمیته ی اداره ی دوم ارتش تا اطالعات نخست وزیری و وزارت اطالعات داشته 
است؛ اما مطلقاً همراه با دیگر دوستانش در سازمان مجاهدین انقالب اسالمی حاضر 
به پذیرش مسئولیت در کشتار و شکنجه های طاقت فرسای سال های ۶۰ تا ۶۸نیست. او خود 
را مربا از همه ی کشتار ها و اعدام ها معرفی می کند. با آن که وزارت اطالعات برنامه ریزی و 
اجرای کشتار ۶۷را به عهده داشت او به عنوان یک مسئول عایل رتبه ی وزارتخانه از قبول 
مسئولیت شانه خایل می کند در حایل که خود را پریو خط امام معرفی می کند و فتوای 
کشتار توسط امام او صادر شده است. او در مورد سی خرداد و شروع کشتار های وسیع و 

1-www.isna.ir/news/8406-06501
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سرلوحه  قراردادن شعار »النصر بالرعب«  می گوید: 
...اما نکن، نکن فایده نداشت، دولت هم قدرت مهار نداشت، یک مرتبه اسلحه 
کشید و همه را کشت. حتا گفت زخمی ها را تری خالص بزنید. ظهر سی خرداد بود، 
این را رادیو گفت، اسم شان را هم نرپسید که چه کسانی هستند. توجیه شرعی اش را 

هم پیدا  کردند.۱
او توضیحی نمی دهد تو  که چنن چیزی را به چشم دیدی چرا با جانیان همراهی کردی؟ 
چ���را مجیز امام را گفتی؟ چرا وزارت اطالع���ات را تأسیس کردی؟  چرا مسئول گزینش 

جانیان شدی؟ چرا آن ها را آموزش دادی؟ 
حجاری���ان و دوستانش نه تنها حاض���ر به بیان حقایق دهه ی ۶۰ چنان ک���ه اتفاق افتاده 
نیستن���د بلکه حاضر به محکومیت جنایات دهه ی ۶۰ نیستند چرا که او و همراهانش در 
سازمان مجاهدین انقالب اسالمی و سپس در جبهه  ی مشارکت اسالمی دارای باالترین 
مسئولیت ها بودند. آن ها حداکثر مطالبی را به صورت گنگ گفته و از روی آن رد می شوند. 
با این حال ب���ا آب و تاب از نقش خود در ممانعت از اعدام سعید شاهسوندی یکی از 
اعضای مجاهدین در سال ۱۳۶۷می گوید، اما در مورد قتل عام هزاران زندانی سیاسی در 

همان سال سکوت می کند:  
• فقط و فقط برای آزاد شدن شاهسوندی کار  کردم درباره ی شاهسوندی حرفم این 

بود که او با ما نیست اما با سازمان بدتر است و بهرت است آزاد شود.
- شما در زمان بازداشت سعید شاهسوندی چه کاره بودید؟

• من در بخش آموزش بودم.
- پس چه ربطی به شما داشته شاهسوندی؟

• مع���اون امنی���ت از من خواست که نظر بدهم که با او چه باید کرد برای اظهارنظر 
سیاسی از من نظر مشورتی گرفتند. من هم چند جلسه با او صحبت کردم.گفتم که 
او با رجوی مشکل دارد و دشمن رجوی است با ما خوب نیست اما بی خطر است 
و می ت���وان ول اش کرد برود.شاهسوندی رده باالیی داشت می توانست در خارج 
فعالیت کن���د آدم عاقل و سالم و باشعوری بود مثل سعادتی که فهمیده بود مبارزه 
مسلحانه جواب نمی دهد. بنابراین به جای این که اعدام شود بهرت بود از او استفاده 
شود؛ بودن شاهسوندی بهرت از نبودنش بود. عفو هم دست رهربی بود و عفو شد 

و رفت پی کارش.۲
حجاریان بنیانگذار و اولن رییس دانشکده ی امام محمدباقر وزارت است. 

۱-نشریه ی چشم انداز، شماره ی ۳۱، اردیبهشت ۸۴ 
۲-گفتگوی سعید حجاریان با نشریه »اندیشه پویا« شماره ی ۲ ، تری و مرداد ۱۳۹۱ 
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خروج از وزارت اطالعات، مرکز تحقیقات اسرتاتژیک
حجاریان که یکی از مخالفان فالحیان بود در مورد چگونگی خروجش از وزارت اطالعات 

می گوید: 
امام فوت کرده بود و چپی ها ضعیف شده بودند پیش آقای هاشمی رفتم و خواستم که 
آقای فالحیان را معرفی نکنند ایشان معرفی کردند و من باز هم رفتم مجلس و تالش 
کردم که آقای فالحیان رأی نیاورد ویل او رأی آورد و من از اطالعات خارج شدم. 
درســال ۶۸مرکز تحقیقات اســراتژیک به ریاست موســوی خوئینی ها راه اندازی شد و 
حجاریان پس از خروج از وزارت اطالعات، معاون وی شد و پروژه ی توسعه ی سیاسی 
را پی گرفت. او معتقد بود بدون توسعه ی سیاسی و دموکراسی نمی توان اصالح دینی و 

اقتصادی کرد.
پروژه ی وی در این دوران، نوســازی سیاســی یا همان اصالحات در ایران شــد. به همنی 
منظور بدون اســتفاده از رانت حکومتی در کنکور شــرکت کرد و در ســال ۱۳۷۲با دفاع 
از پایان نامه ای با عنوان موعودیت در انقالب ایران و روسیه زیر نظر حسنی بشرییه، فوق 
لیسانس و دکرای علوم سیاسی خود را در دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه 

تهران گذراند.

معمار دوم خرداد
پــس از پــریوزی خاتمی در انتخابات ۷۶وی به عنوان مشــاور خاتمی به معمار پروژه ی 
اصالحات معروف شــد. وی با خوش بینی بســیاری از دوم خرداد به عنوان تثبیت کامل 
جمهوریت نظام اسالمی و گامی بلند در جهت نهادینه شدن مشارکت مردمی در سرنوشت 
خود و تادیه حق الناس بود، یاد کرد و سپس در مقاله ی »عربت های انتخابات« که نیمه ی 
دوم خرداد ۱۳۷۶انتشار یافت دغدغه  ی خود را نسبت به ضعف جامعه ی مدنی مطرح 

کرد و نوشت: 
پیش بینی ناپذیر بودن و شگفتی آفرینی سیاسی در ایران کنونی هر چند که گاه ثمرات 
مبارکی را به دنبال دارد اما علی االصول پدیده ای میمون نیست. ضعف نهادهای 
جامعه ی مدنی مهم ترین علت این وضعیت بشمار می رود و با سازمان دهی هر چه 

گسرده ی مردم در این نهادها می توان رفتار سیاسی آنان را قابل پیش بینی نمود. 
هشدار حجاریان در انتخابات ۸۴هنگامی که احمدی نژاد در میان پنج  کاندیدای قدرتمندتر 
از خودش به ریاست جمهوری رسید صحت خود را نشان داد. اما او یک حقیقت را ندید 
و آن این بود که مردم از دست »اصالح طلب« هایی که تنها به دنبال »استمرار« حضور در 

قدرت بودند خسته شده بودند. 
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حجاریان در سال ۱۳۷۷از همن منظر شوراهای اسالمی شهر و روستا را سنگ زیربنای 
جمهوری���ت خواند و درحایل که خود مشاور رییس جمهور بود، نایب رییس شورای شهر 

تهران شد. 
حجاری���ان پس از انتخابات دوم خرداد و تا پیش از آن که در اسفند ۷۸ترور شود چهار 
نظریه ی تقویت جامعه مدنی، حاکمیت دوگانه، فشار از پاین و چانه زنی از باال و فتح 
سنگر به سنگر را مطرح کرد. نظریه های ارائه ی شده ی حجاریان بیانگر عدم شناخت دقیق 
او از بافت حکومت و اصالح ناپذیری آن هم بود. وقتی وی راهربد اصلی جبهه ی دوم 

خرداد را فتح سنگر به سنگر تا رسیدن به سنگر فرماندهی عنوان کرد.۱
تصمیم به »حذف فیزیکی« او از سوی باندهای سیاه قدرت در سپاه پاسداران گرفته شد.

او معتق���د بود ایدئولوژیک کردن دین نه تنه���ا ممکن است که مطلوب نیز هست. و در 
مقاالتی که در هفته نامه ی عصر ما ارگان سازمان مجاهدین انقالب اسالمی نوشت هشدار 

داد که از والیت فقیه بد دفاع نکنیم: 
والیت مطلقه فقیه در آثار فقهی و سیاسی امام خمینی-ره-به معنای والیت عامه ی 
فقیه به کار رفته و منظور از آن اختیارات رییس حکومت در جمیع شئون حکومتی 
است، بنابراین واژه مطلقه در عبارت والیت مطلقه ی فقیه به هیچ رو نباید به معنای 

مطلقیت سیاسی که در عرف سیاسی امروز استبداد معنا می دهد، فهمیده شود. 
در حایل که خمینی به آن چه حجاریان مطرح کرد معتقد نبود و یا در عمل وفادار نبود. حجاریان 
بعده���ا تالش برای مشروطه کردن والیت فقیه را مطرح کرد که آن هم راه به جایی نربد. 
حجاری���ان در سال ۱۳۸۲هنگامی که کشتی اصالحات به گل نشسته بود و خود او روی 
صندیل چرخدار به سختی و با لکنت بسیار صحب���ت می کرد شعار »اصالحات مرد، 
زنده باد اصالحات« را سر داد که از شعار تروتسکی »انقالب مرد، زنده باد انقالب« وام 
گرفته بود: باید بازسازی در اصالحات انجام دهیم. اصالحات در اصالحات بکنیم. او 
شکس���ت پروژه ای که آغاز کرده بود را می دید ویل آن قدر شهامت نداشت که واقعیت را 

بیان کند. 

انتشار روزنامه ی صبح امروز ، ترور و عدالت اسالمی
حجاریان در سال ۱۳۷۷دست به انتشار روزنامه ی  صبح امروز زد که نقش اطالع رسانی 
عمده ای داش���ت و به همن دلیل تاوان سنگن آن را داد. ترور وی بعد از افشاگری های 

روزنامه  ی صبح امروز درباره ی قتل های زنجریه ای صورت گرفت. 
در اسفند ۱۳۷۸سعید عسگر  هنگام ورود حجاریان به ساختمان شورای شهر او را هدف 

1-www.gerdab.ir/fa/news/6446
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گلوله قرار داد. ترور حجاریان و وضعیت ناگوار جسمی او موجب ابراز همدردی عمومی 
با وی شد. سعید عسگر یکی از عناصر »دخمه شهرری« که پیش تر نیز ترورهای متعددی 
را تحت عنوان مبارزه با فساد انجام داده بودند، پس از این ترور در یک خیمه شب بازی 

قضایی محاکمه شد. او در دادگاه با خونسردی جریان ترور را تشریح کرد و  گفت: 
تالش گروه ما به سرپرستی-سیدمرتضی-مجی���دی بر این بود تا پریامون خود را 
از فساد پاک کنیم و اگر اقداماتی از این دست در شهرری انجام داده ایم، با هدف 
پاک سازی جامعه از فساد بوده است... یکشنبه بیست و دوم اسفند ماه سال گذشته 
]۱۳۷۸[ ساع���ت هفت صبح من با اتوبوس و تاکسی به می���دان ُحّر رفتم و طبق 
ق���رار ساعت هشت و دو دقیقه، مجیدی با یک موتور سوزوکی هزار، سر قرار آمد. 
م���ن به او گفتم مگر قرار نبود با هوندا ۱۲۵ بیای���ی؟ جواب داد که قرار عوض شد. 
با   هم���ان موتورسیکلت به نزدیکی ساختمان شورای شهر ]خیابان بهشت[ رفتیم. 
ساع���ت هشت و بیست دقیقه یک نفر با بارانی سرمه ای آمد  که مجیدی گفت او 
]محمدعل���ی[ مقدمی است. مقدمی وارد ساختمان شورا شد و سپس بریون آمد و 
با اشاره گفت که ]سعید[ حجاریان هنوز نیامده است. بعد از این یک خانمی نیز با 
مقدمی صحبت کرد و به سمت شهرداری تهران رفت و سپس مقدمی با اشاره گفت 
حجاریان می آید و به دنبال آن او به سمت حجاریان رفت و با دادن نامه او را متوقف 

کرد... من نیز به سمت آنان رفتم و وسط خیابان »بهشت« اسلحه را مسلح کردم...۱
با آن که وی در دادگاه با اعتماد به نفس عجیبی از پاک کردن فساد در اطراف خودشان 
می گف���ت، رییس دادگاه که از قبل توجیه شده بود حتی نرپسید پاک کردن فساد به چه 

شکل صورت می گرفت. 
سعید عسگر در حایل که در دادگاه می خندید به پانزده سال زندان محکوم شد. محمدعلی 
مقدمی که راننده ی موتورسیکلت حامل سعید عسگر بود به ده سال زندان محکوم شد. 
سعید عسگر پس از  گذشت یک سال از زندان آزاد شد. چهارده سال بعد وقتی با خربنگار 

»تدبری ۲۴« مواجه شد به صراحت گفت که پشیمان نیست.۲
حجاریان که به خوبی عوامل پشت ترور را می شناخت، حتی حاضر به شکایت از آن ها هم 
نشد. او می دانست سعید عسگر و دیگر عوامل ترور، عروسک خیمه شب بازی دست های 
پرق���درت پشت صحنه هستند. حجاریان بعدها فاش کرد: ترور من برای عامل آن حتی 
سوءپیشینه هم به حساب نیامد. سعید عسگر، در سال ۱۳۸۸به سمت رییس امور ایثارگران 

بسیج منصوب شد.

۱- روزنامه ی اطالعات، ۷ اردیبهشت ۱۳۷۹. 
2-www.parsine.com/fa/news/267479
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در حایل که تکلیف عوامل ترور حجاریان یک سال بعد، همگی مشخص شده و از زندان 
آزاد شده بودند، حجاریان تا یک دهه  بعد از ترور نیز با وضعیتی اسف بار یک پای خودش 
و وکیلش به خاطر شکایاتی که از روزنامه ی صبح امروز شده بود در دادگاه مطبوعات بود. 

حجاریان به نقل از دکرت معالجش می گوید: 
آقای ظفرقندی می گفت در جریان درمان من یکی از ائمه ی جمعه ی کش���ور به او 
پیغام داده است فالنی را زده اند که بمرید، آن وقت شما به او آمپول چهارهزار تومانی 
تزریق می کنی تا زنده اش کنی؟ خیلی خنده دار بود که ایشان فکر می کرد چهارهزار 

تومان برای یک آمپول پول خیلی زیادی است. 
تراژدی دستگاه قضایی نظام اسالمی آن جا بود که حجاریان را به خاطر شکایت یکی از 

ضاربانش به پای میز »عدالت اسالمی« بردند.  وی در این باره می  گوید: 
هن���وز حالم کاماًل خوب نشده بود که احضاری���ه ای به دستم رسید مبنی بر این که 
یک نفر از من به دادگاه شکایت کرده است. با هر مکافاتی که شد به وسیله ی ویلچری 
توانستم در دادگاه حضور پیدا کنم. آن جا متوجه شدم یکی از متهمان ترور از من به 
دلیل جعل در مصاحبه ای شکایت کرده است. موضوع شکایت این بود که من در 
حایل که عضو شورای شهر تهران هستم از عنوان مشاور رییس جمهور برایم استفاده 
ش���ده است. قاضی، بریده ی جریده را خواست و برایش مشخص شد  که خربنگار 
این عنوان را به من داده و این مسئله هیچ ربطی به من ندارد و با روشن شدن قضیه، 

قاضی نیز پرونده را مختومه اعالم کرد.۱
»عدالت اسالمی« باز هم مشمول حال او شد. حجاریان می گوید: 

سال ۸۲روزنامه ها و سایت ها نوشتند که متهمان کنفرانس برلن من جمله بنده، سحابی، 
گنجی، اشکوری، علوی تبار و سایرین به دلیل مشموِل مروِر زماِن شدن پرونده، بخشیده 
شدن���د. باالخره من خوشحال ش���دم که در عمرم یک بار تربئه شدم، منتها من زمانی که 
کنفرانس برلن تشکیل شد در بیمارستان سینا در کُما بودم و اصاًل به کنفرانس نرفته بودم. 
نمی دانم قاضی بر چه اساسی مرا نیز به همراه بقیه ی افراد تربئه کرده بود. منتها باز هم یک 

تربئه برای من غنیمت بود.۲

برخورد شیطان بزرگ و صهیونیست های جنایتکار 
حجاری���ان و همراهان���ش در آبان ۱۳۵۸سف���ارت آمریکا را به اشغال خ���ود درآورده و 
دیپلمات های آمریکایی را به مدت چهارصد و چهل و چهار روز به گروگان گرفتند. بهانه ی 
آن ها سفر شاه به آمریکا و بسرتی شدن وی در بیمارستان نیویورک برای درمان سرطان 
1-www.isna.ir/news/92122214776/13

۲- پیشن.
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پیش رفته اش بود. شاه پیش از نزدیک به شش ماه قبل از آزادی گروگان ها درگذشت. 
حجاریان مسئول بازجویی از گروگان ها و تهیه ی پرونده برای گروگان های نظامی بود. طرفه 
آن که وی پس از آن که از  کُما خارج شد، برای ادامه ی درمان به آمریکا سفر  کرد. این بار 
کس���ی دولت آمریکا را برای پذیرش یک بیمار که پیش تر در زجر دادن به دیپلمات های 

آمریکایی سهم به سزایی داشت، مالمت نکرد. 
بع���د از این که کمی حال���م بهرت شد، در روند درمان، امور مرب���وط به نورولوژی و 
فیزیوتراپی باید با هم هماهنگ می شدند و با کم و زیاد  کردن داروها همه ی راه ها 
امتحان شد که کار بسیار دشواری بود. لذا در ایران این بخش از درمان امکان پذیر 
نشد و به دلیل رعشه های بی دلیل، کار فیزیوتراپی پیش نمی رفت. به همن دلیل برای 
ادامه ی درمان به کشور آمریکا اعزام شدم. در آن جا دکرت قاجار پس از معاینه مرا به 
یکی از معتربترین بیمارستان های نیویورک به نام »مونته ساینا« معرفی کرد. ترجمه ی 
نام بیمارستان به زبان عربی »طور سینا« است. هنگام ورود به بیمارستان یک ستاره 
داوود بزرگ بر سردر بیمارستان توجه مرا به خودش جلب کرد. آن جا مرا به بخش 
نورولوژی بردند که در آن بخش پزشکان بسیار با محبتی حضور داشتند و بسیار مرا 

مورد لطف خود قرار دادند و گفتند مرا به صورت رایگان درمان خواهند کرد.
تمام پزشکان حاضر در آن بخش دارای ریش بلند و عرق چن بودند و این مسئله بعد 
از مدتی مرا دچار نگرانی کرد. یاد  کاشان خودمان افتادم. زمان کودکی تابستان ها 
که به آن جا می رفتیم یک م���رد کاله شاپو به سر به محض این که پایش را به محل 
می گذاشت، بچه های محله پا به فرار می گذاشتند و فریاد می زدند »شوفط« آمد. 
پدر و مادرها بچه های شان را زیر بغل می زدند و شوفط با تیغ جراحی آن ها را ختنه 
می ک���رد و همیشه از شوفط در دل بچه های آن محله ها در کاشان ترس بود. بعدها 
شوفط به اسرائیل رفت و خاخام شد و »گدیدیا شوفط« نام گرفت که بلندمرتبه ترین 

ربای یهودیان است.۱
حجاریان در یک بیمارستان مجهز یهودیان نیویورک بسرتی شده بود و »صهیونیست های 
قات���ل« هزینه ی درمان او را تقبل کرده بودن���د و از هیچ محبتی فروگذار نمی کردند، با 
این حال حجاریان با زرنگی موضوع را به دوران کودکی و ختنه ی شوفط ربط می دهد. 

نمونه ی دیگری از توطئه ی استکبار جهانی را در روایت دیگر حجاریان می توان دید: 
در مرکز بازتوانی واشنگنت برای آب درمانی باید به استخر بیمارستان می رفتم. وقتی 
برای تمرین مرا به استخر بردند، متوجه شدم استخر مختلط است؛ لذا من اعالم کردم 
که به این استخر نمی روم. خالصه بعد از صحبت با رییس مرکز  که نسبت به من خیلی 

۱- پیشن.
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لطف داشت، قرار شد یک سانس خارج از ساعت اداری به من اختصاص دهند 
ت���ا روند آب درمانیم را با پزشک مرد طی کنم. یکی از روزهای تمرینم در استخر، 
پریزنی از نریوهای خدماتی بیمارستان که مشغول نظافت بود نظرم را جلب کرد. بنده 
خدا با روسری و حجاب مشغول کار بود. تا چشمش به من افتاد با ترس رویش را 
از من برگرداند. به پزشکم گفتم او چرا این گونه رفتار می کند؟ پریزن را صدا کرد و 
از او دلی���ل را جویا شد. او گفت: به من گفته اند نباید حن آب درمانی شما را ببینم. 
در واقع ماجرای مالحظه ی من برای نرفنت به آب درمانی مختلط با زنان را برای او 
برعکس جا انداخته بودند. گو این که آن ها نباید مرا هنگام آب درمانی می دیدند. 
پریزن سیاه پوست بخت برگشته برای این که خللی در روند آب درمانی من وارد نشود 
با حجاب و پوشش کامل و بدون این که مرا نگاه کند مشغول نظافت کردن محیط 
استخ���ر بود. وقتی ماجرا را فهمیدم کلی خندیدم و برایش توضیح دادم که این قدر 
سختگریی الزم نیست و برای دلجویی مقداری پسته ی ایرانی به او هدیه دادم که 

بسیار موجب خوشحایل اش شد.۱
برخ���ورداری از حداقل وجدان، آیا حجاری���ان را موظف نمی کند الاقل از آن چه بر سر 

گروگان های آمریکایی آورده، پوزش خواهی کند. 

دستگریی و خواندن انزجارنامه
در خردادماه ۱۳۸۸خامن���ه ای، سپاه پاسداران و قوه ی قضاییه   به هیچ وجه نمی خواستند 
تجرب���ه ی دوم خرداد ۷۶تکرار شود. آن ها که از پی���ش به نتایج انتخابات واقف بودند، 
درص���دد انجام کودتای انتخاباتی برآمده و بر اساس طراحی از پیش انجام شده، پس از 
اعالم نتایج انتخابات حجاریان را به جرم تالش برای »انقالب مخملی« دستگری کردند. 
عص���ر روز انتخابات نیز با حمله به ستاد مریحسن موسوی مبادرت به دستگریی رهربان 
»اصالح طل���ب« کردند. در تریماه ۸۸پسر او مصطفی نی���ز برای چندی دستگری شد و 
دخرتش زینب با نگارش چندین نامه برای مراجع تقلید نسبت به وضعیت ناگوار پدرش 

ابراز نگرانی کرد. 
زینب حجاریان، دخ���رتی حزب اللهی از جنس مادرش بود اما او نیز به دامان »شیطان 
بزرگ« پناه آورد و به آمریکا مهاجرت کرد. وی خرب داد که مأموران پدرش را زیر آفتاب 

داغ گذاشته و به طور ناگهانی با یخ به وی شوک وارد می کنند.
وی در این باره به نوروز گفته بود: پزشک پدرم گفتند  که این قضیه منجر به خونریزی مغزی 
خواهد شد و با توجه به این که یکی از رگ های مغزی پدرم در ترور ایشان به شدت آسیب 

۱- پیشن.
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دیده، این ها می خواهند ایشان را دچار خونریزی مغزی کرده و این گونه بکشند.۱
جانیان حجاریان را که به سختی راه می رفت و سخن می گفت در سلول انفرادی به بند 
کشیدند و تحت فشارهای شدید روحی قرار دادند. حتی اجازه ندادند او وکیل مدافع برای 
خود انتخاب کند و صالحی یکی از وابستگان دادگاه انقالب را به وکالت او برگزیدند. 

حجاریان فاقد اراده ی الزم برای انجام این کار بود و توان مخالفت هم نداشت.۲
او که تاب تحمل نداشت همراه با سعید شریعتی و محمد عطریان فر در برنامه  ای که با عنوان 
آسیب شناسی نظری حوادث پس از انتخابات از سیمای جمهوری اسالمی پخش شد، به 
انتقاد از دیدگاه های سیاسی خود پرداختند و هم چون خامنه ای علوم انسانی را به چالش 
کشیدند. محتوای این برنامه با اتهامات قاضی مرتضوی به متهمان دادگاه های»کودتای 

مخملی« هم خوانی داشت.
حجاریان که تا پیش از این خود برای چگونگی اعرتاف گرفنت از زندانیان و یا تشکیل 
میزگرد های تلویزیونی با حضور زندانیان درهم شکسته برنامه ریزی می کرد خود به همان 
عقوبت دچار شد. خامنه ای پیش تر تحصیل دو میلیون دانشجو در رشته های علوم انسانی 
را نگران کننده خوانده و این علوم را سبب ساز شبهه در مبانی اسالم و جمهوری اسالمی 

دانسته بود. 
خامنه ای، سرمست از پریوزی، اعرتافات بازداشت شدگان پس از انتخابات را قابل اتکا و 

»مسموع« دانست و از پخش تلویزیونی آن نیز در نماز جمعه حمایت کرد. 
سعید شریعتی یکی از دستگری شدگان در دادگاه، منت انزجارنامه ی حجاریان را که به خاطر 
لکن���ت زبان قادر به صحبت نبود، خواند. این اتفاق دردن���اک برای اولن بار در تاریخ 

معاصر می افتاد و هم چون لکه ی ننگی بر پیشانی نظام اسالمی خواهد ماند. 
آن چه بر سر حجاریان آمد، بیانگر بی رحمی و شقاوت خامنه ای و نظام اسالمی بود که از 
یک بیمار هم نمی توانست بگذرد. این اولن بار نبود که یک بیمار به چنن سرنوشتی دچار 
می شد اما این اولن بار بود که مردم ایران و افکار عمومی بن المللی از نزدیک در جریان 
آن قرار می گرفت. همان موقع مقاله ی حجاریان و شقاوت یک نظام ضد بشری را نوشتم.۳ 

وجیهه مرصوصی همسر حجاریان می گوید: 
م���ن از همان ابتدا و جلسه اول دادگاه ک���ه آقایان ابطحی و عطریان فر اظهارات و 
اعرتافات���ی داشتند حدس می زدم که با آق���ای حجاریان نیز قرار است چنن کاری 
صورت گرید. اراده  ای وجود داشت که ایشان را باطل کنند. من در مالقاتی با آقای 
مرتضوی گفتم این کار را نکنید، ما به اندازه ی کافی در ده سال گذشته سختی تحمل 

1-www.radiofarda.com/a/F8_HAJARIAN_HOUSE_ARREST_WIFE/1789551.html
2-www.farsnews.com/newstext.php?nn=8806021461
3-http://pezhvakeiran.com/maghaleh-12851.html
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کرده ای���م، روی زخم ما نمک نپاشی���د، او ده سال پیش ترور جسمانی شد، دیگر 
ترور شخصیت نکنید.حجاریان زحمات زیادی برای نظام کشیده و حق نیست که 
این ط���ور با او برخورد شود. اما متأسفانه به حرف من گوش نکردند و حجاریان را 
ترور شخصیت کردند... من هیچ وقت نمی توانستم این را برای خودم هضم کنم که 
روزی برسد  که حجاریان به این حال بیفتد و او را با این بیماری به بند بکشند. ریه اش 
ناراحت است و در مالقات ها هم هیچ وقت نتوانستم بفهمم چه وضعی دارد چون 
دائم یک دوربن ما را کنرتل می کرد. من در ده سال گذشته هیچ وقت چنن وضعیتی 
پیدا نکرده بودم چرا که دائماً وضعیت ایشان را کنرتل می کردم. تقریباً می توانم بگویم 
ماهی نبود که ما در رابطه با سالمتش مشکل نداشته باشیم، یک روز سرماخوردگی 

سخت، یک روز مشکل گوارشی و...۱

انکار تقلب و تخلف در انتخابات ۱۳۸۸
سعید حجاریان در اوت ۲۰۱۳در گفتگویی اعالم کرد آن چه در جریان انتخابات ۱۳۸۸در 
ایران رخ داده نه تقلب و نه تخلف، بلکه »تدلیس سیستماتیک« بوده  است. حجاریان 
در توضیح تدلیس سیستماتیک گفت: در چهار سال دور اول ریاست جمهوری به عالوه 
دوره ی ش���هرداری، آقای احمدی نژاد چق���در از بیت المال ب���رای رأی آوردن، تدلیس 
کرده اس���ت؟ تدلیس در لغت به معنای پنهان کردن عی���ب است و در اصطالح فقهی و 
حقوقی یکی از مصادیق غش در معامله-خیانت و ریا در داد و ستد-است. در صورت 
اثبات تدلیس، این اقدام می تواند باعث فسخ یا به هم خوردن معامله شود.۲اما او توضیح 
ن���داد، چگون���ه آرای مهدی کروبی که شعارش را دفاع از حقوق بشر ق���رار داده بود از 
پنج میلیون نفر در انتخابات ۸۴به سیصد و سی هزار رأی در انتخابات ۸۸و کم تر از آرای 

باطله تقلیل یافت؟  آیا واقعاً آرای او نصف آرای محسن رضایی بود؟
حجاریان و دوستانش مدعی بودند  کسانی که انتخابات ۸۴را تحریم کرده بودند باعث 
پ���ریوزی احمدی نژاد شدن���د، اما او و هم فکرانش توضیح���ی نمی دهند چگونه وقتی 
تحریم کنندگان انتخابات ۸۴ با هجوم بی سابقه در انتخابات ۸۸شرکت کردند و به موسوی 
رأی دادن���د، آرای احمدی نژاد از هفده میلیون به بیست و پنج میلیون نفر افزایش یافت و 
آرای کروبی با ریزش عجیب روبرو شد. کروبی طی این چهار سال چه عملی انجام داده 

بود که حتی افراد ستاد انتخاباتی اش به او رأی ندادند و احمدی نژاد را پسندیدند.
حجاریان و همراهانش پرده پوشی نمی کنند  که می توانند به همکاری و همراهی با سیاه ترین

1-www.tabnak.ir/fa/news/62048
2-www.bbc.com/persian/iran/2013/08/130811_me_hajarian.shtml 
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و راست ترین باند های نظام اسالمی تن دهند. وی در گفتگو با خربنگار روزنامه ی  ابرار 
می گوید:

خربنگار: شما اخریًا  تمای���ل زیادی به اجماع نشان می دهید، ممکن است حتا با 
راست  سنتی ها هم سنگر شوید؟

حجاریان: وقتی مملکت در خطر بیفتد، بقا در خطر باشد... وقتی شرایط به سمتی 
رفت که با هم باشیم من و بادامچیان هم در کنار هم قرار می گرییم.

خربنگار: حجاریان و بادامچیان در کنار هم؟
حجاریان: مگر در شرایط جنگ کنار هم و در یک سنگر نبودیم در حایل که باهم 

اختالف داشتیم.۱

۱-روزنامه ی اینرتنتی روز ۳ آذر ۱۳۸۴. 



قاسم مریزایی نیکو

قاسم مریزایی نیکو در سال ۱۳۳۴در بخش کیالن از توابع دماوند در خانواده ای مذهبی 
به دنیا آمد. از نخستن سال های تحصیل به همراه خانواده به تهران کوچ کردند. وی پس 
از پایان دوران متوسطه و خدمت سربازی، در سال ۱۳۵۷در رشته ی برنامه ریزی منطقه ای 
به تحصیل پرداخت و در دهه ی ۷۰با استفاده از رانت اسالمی از دانشگاه تهران مدرک 
کارشناسی ارشد معماری و شهرسازی اخذ کرد با این حال هیچ گاه در رشته ی تحصیلی 

خود مشغول کار نشد. 

شروع فعالیت سیاسی و امنیتی 
مریزایی نیکو پس از پریوزی انقالب، فعالیت سیاسی خود را همراه با مرتضی الویری و 
حسن شریعتمداری در دماوند آغاز کرد و مسئولیت دفرت حزب جمهوری اسالمی در این 
شهر را به عهده گرفت. وی سپس به سعید حجاریان نزدیک شد و در سال ۱۳۵۸پس از 
تشکیل سپاه پاسداران به بخش اطالعات این نهاد پیوست و عهده دار پست معاونت و 
قائم مقام اطالع���ات تهران و ریاست مرکز آموزش اطالعات سپاه در سیاه ترین روزهای 
تاری���خ میهن مان شد. حسن شریعتمداری سرپل ارتباطی وی با خسرو تهرانی مسئولیت 

اطالعات نخست وزیری بود. 
مریزای���ی نیکو ع���الوه بر نقش مستقیم در سازمان دهی ت���رور و وحشت، در سرکوب و 
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متالشی کردن سازمان پیکار و گروه فرقان نقش مستقیم داشت و به عنوان یکی از باالترین 
مسئوالن اطالعاتی تهران، نقش مهمی در دستگریی، شکنجه و  کشتار نریوهای سیاسی 

به ویژه مجاهدین داشت. 

ورود به وزارت اطالعات
پ���س از تصویب قانون وزارت اطالعات در سال ۱۳۶۲وی به عنوان یکی از قدیمی ترین 
عناصر اطالعاتی همراه با دیگر بخش های اطالعاتی کشور به وزارتخانه ی تازه تأسیس 
پیوست و به عنوان یکی از نزدیکان حجاریان که مسئولیت سازمان دهی وزارت اطالعات 
را ب���ه عهده داشت، حلقه ی اولیه ی راه اندازی دانشگاه وزارت اطالعات را تشکیل داد. 

وی در مورد چگونگی راه اندازی این دانشگاه می گوید: 
ای���ده از سعید-حجاریان-بود. سعید به شدت به کادرسازی اعتقاد داشت و آن را 
مهم می دانست. بعد از این که هم���ه ی نریوهای امنیتی زیر یک چرت جمع شدند، 
باید آموزش می دیدند و کادر سازی صورت می گرفت. مصطفی شریازی و من از 
سپاه، سعید حجاریان و چند نفر دیگر از نخست وزیری، سه نفر از جمله شخصی به 
نام ساجدی از دادستانی آمده بودند؛ وزارت اطالعات بخشی نیز به نام مرکز اسناد 
داشت که اسناد ساواک را نگهداری می کردند؛ از آن جا نیز چند نفر آمدند و این 
حلقه ی اولیه ی تشکیل دهنده دانشکده وزارت اطالعات شد. ... آقای علی یونسی 
را آقای ری شهری که آن زمان وزیر اطالعات بود به عنوان مسئول آموزش انتخاب 
کرد. شخصی دیگر نیز به نام آقای مریهادی که روحانی بود به عنوان مدیر کل آموزش 
انتخاب شد. بعد از مدتی که دانشکده شکل گرفت و واحدها انجام پیدا کرد، کارها 

به ما سرپده شد و من به عنوان معاون اجرایی انتخاب شدم.۱
مریزایی نیک���و پیش از آن که در دانشگاه امام باقر وزارت اطالعات مشغول تدریس شود 
در دانشگاه امام حسن سپاه پاسداران در حوزه ی اطالعات تدریس می کرد. دانشکده ی 
وزارت خارج���ه یکی دیگر از مراکزی بود که وی در آن جا دروس اطالعاتی را تدریس 

می کرد. او در مورد پشتوانه ی تخصصی و آموزشی خود در زمینه ی اطالعات می گوید: 
اولن مرکز آموزشی که در ایران بعد از انقالب تشکیل شد اداره ی دوم ارتش بود. در 
این مرکز آموزشی اساتیدی از ارتش که از قبل از انقالب باقی مانده بودند و از قبل 
نیز مرکز آموزشی داشتند شروع به آموزش بچه ها کردند. نخست وزیری، سپاه و سایر 
 نهادهایی که کار امنیتی می کردند همه یک دوره در این مرکز آموزش دیدند. در سال
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 ۵۸ما در این مرکز آموزش دیدیم. آن زمان نیز مثل االن گوشی موبایل نبود که بشود 
با آن صدا را ضبط کرد.

ما کلی گشتیم و یک دستگاه ضبط صدای کوچک پیدا و همه ی درس هایی که آن ها 
به ما می دادند را ضبط کردیم. جزوه های آموزشی ساواک را نیز که در اختیار داشتیم. 
بعد آن ها را کنار یک دیگر گذاشتم و آموزش ها را کامل کردم و این گونه شد که وارد 

کار آموزشی امنیتی و اطالعاتی شدم.۱
وی در سال ۱۳۶۸پس از آن که فالحیان به وزارت اطالعات رسید همراه حجاریان و دیگر 
همراهانش از وزارت اطالعات خارج شد و به شرکت هواپیمایی هما پیوست و به عنوان 

بازرس ویژه وزارت راه به فعالیت مشغول شد. 

عضو کمیته ی مسئول گروگانگریی شهروندان آمریکایی و اروپایی
مریزایی نیکو هم چنن نقش مستقیمی در گروگانگریی شهروندان آمریکایی و اروپایی در 
لبن���ان داشت. او جزو کمیته  ای بود که می کوشید با گروگانگریی در لبنان زمینه ی آزادی 
احمد متوسلیان یکی از فرماندهان سپاه پاسداران و همراهانش را فراهم کند. وی در این 

زمینه  می گوید: 
در آن زمان ما یک کمیته تشکیل دادیم که مسئولیت آن را آقای سیداحمد موسوی 
که برادرش نیز جز  گروگان ها بود بر عهده داشت. من، علی حمیظ، محسن خسرو و 
آقای نیازی نیز عضو این کمیته بودیم. رابط ما با حضرت آیت الله خامنه ای-رهرب 
معظم انقالب- که در آن زمان رییس جمهور بودند نیز آقای موسوی بود و بودجه ای 

برای این کار مشخص شد تا روی بازگشت احمد متوسلیان کار  کنیم. 
وی در مورد چگونگی ربودن دیوید ُدج، رییس دانشگاه آمریکایی بریوت و بازجویی از 
وی و مبادله ی او با افسران سوری می گوید:  حزب الله در آن زمان تازه تش���کیل شده بود 
و رهربش سیدحسنی موسوی بود. آن موقع شخصی به نام دیوید ُدج، رییس دانشکده ی 
آمریکایی بریوت بود. این شخص را به شکلی و با کمک حزب الله به تهران آوردند  که آن 

نیز ماجرای دیگری دارد... 

شرکت در بازجویی و تبادل اسرا و گروگان ها 
م���ا از لحاظ اطالعاتی روی آن سوار شدیم. او آدم صاحب نفوذی در لبنان بود و 
همه ی گروه های دیگر از حزب الله گرفته تا مسیحی ها و مارونی ها و غریه او را قبول 
داشتند. ما گفتیم دیوید ُدج برای این که بتوانیم او را با متوسلیان و سایر گروگان ها 
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مبادله کنیم، گزینه ی مناسبی است. با او  کار را پیش بردیم. اطالعات بسیار عمیقی 
داش���ت که از او استخراج شد تا این که یک روز درست زمانی که به نتیجه نزدیک 
ش���ده بودیم همه ی برنامه ها خراب شد.  یک روز آقای رفیق دوست آمد و گفت که 
این شخص را بدهید  که من بربم. ما به او  گفتیم که این زندانی تحویل ما است و شما 
نمی توانید او را بربید. رفیق دوست گفت محسن رضایی او را خواسته است. خود 
محسن واسطه شد تا او را تحویل دهیم. به او گفتیم که باید مسائلی را درباره ی او به 
شما بگوییم؛ او موافقت کرد. من و علی حمیظ رفتیم تا با محسن صحبت کنیم. با او 
صحبت کردیم و گفتیم این مسائل را از او در آوردیم و اگر بگذاریم او برود ضربه ی 
سنگین���ی در رابطه با آزادی احمد می خوریم. به او گفتیم رفیق دوست در قبال این 
آدم به سمت گرفنت اسلحه می رود نه آزادی احمد و سایر گروگان ها! محسن رضایی 
نی���ز گفت که ما هم اکنون تحت فشاریم و به اسلح���ه نیاز داریم و باید با سوری ها 
هماهنگ باشی���م. فاروق الشرع در آن زمان وزیر خارجه ی سوریه بود و هماهنگی 
خوبی با رفیق دوست  داشت. محسن به ما گفت که شما نیز دنبال رفیق دوست و ُدج 
بروید و قبول کردند که آن چهار نفر گروگان هم جزو شروط مبادله قرار بگرید. برای 
بچه ها سریع پاسپورت گرفته شد و بچه های ما نیز همراه رفیق دوست و ُدج رفتند، اما 
متأسفانه نگذاشتند بچه های ما از هواپیما پیاده شوند. محسن رفیق دوست و دیوید 
ُدج به سمت یک میگ رفتند  که هواپیما را هدایت می کردند و سوری ها نیز آمدند 
و آق���ای ُدج را بردند و به جای آن، بیست و یک افسر سوری را آزاد  کردند و یک 
مقدار سالح نیز که ما می خواستیم به ما دادند و به این ترتیب دست ما کوتاه و خرما 
بر نخیل ماند... هنوز نیز به محسن رضایی می گویم که تو باعث شدی احمد آزاد 

نشود و این مبادله صورت نگرید.۱

پیوسنت به دولت خاتمی و بازرس ویژه ی دولت
پس از انتخابات دوم خرداد وی که تجربه ی اطالعاتی زیادی داشت به عنوان قائم مقام 
بازرسی ویژه ی معاون اجرایی خاتمی منصوب شد. نخستن اقدام وی شناسایی عناصر 
پشت پرده ی فیلم مستند »عصر عاشورا« بود که در دوران انتخابات توسط جناح رقیب 
علیه خاتمی تهیه شده بود. وی گزارش پرونده را با جزییات به خاتمی داد و وی بدون آن 
که کاری روی آن انجام دهد تحویل خامنه ای داد. مریزایی نیکو سپس تحقیقات مربوط به 
ماجرای قتل های زنجریه ای را در بازرسی ویژه ی ریاست جمهوری انجام داد و گزارش آن 
را به خاتمی ارائه کرد. در اردیبهشت ماه ۱۳۸۱ روزنامه ی »سیاست روز« خرب داد که قاسم 
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مریزایی نیکو عامل اصلی تکثری و ارسال فیلم بازجویی متهمان قتل های زنجریه ای است. 
وی سپس به توصیه ی محمد شریعتمداری وزیر بازرگانی وقت که از دوران وزارت اطالعات 
او را می شناخت مسئول راه اندازی یازده دفرت رایزن اقتصادی شد. وی پس از سازمان دهی 
این طرح به توصیه ی محمد شریعتمداری به دبی رفت و مرکز توسعه و تجارت ایران در 
ام���ارات را تأسیس کرد. دولت امارات به خاطر سابقه ی امنیتی مریزایی نیکو مدت ها از 
صدور ویزا ب���رای او خودداری می کرد. پس از سفر احمدی نژاد به دبی، وی بالفاصله 

دستور برکناری مریزایی نیکو را صادر کرد. 
مریزایی نیک���و در سال ۱۳۹۵از حوزه ی دماون���د و فریوزکوه به مجلس شورای اسالمی 
پیوست و به هنگام معرفی هیأت دولت به مجلس به شدت از رضا صالحی امریی-برادر 
فالح-وزی���ر ارشاد قبلی که یک عنصر امنیتی و شکنجه گر بود حمایت به عمل آورد و 
نسب���ت به تغیری او اعرتاض کرد و مدعی بود او »ه���وای تازه« به فرهنگ کشور تزریق 

می کند.  





محمد شریعتمداری
 

محمد شریعتمداری روز سوم ت���ری ۱۳۳۹در خانواده ای مذهبی در تهران به دنیا آمد. دو 
خواه���ر و دو برادر دارد و یکی از برادران���ش در جریان عملیات »کربالی هشت« در 
جنگ ایران و عراق جان خود را از دست داد. وی در سال ۱۳۶۰با نیلوفر لوایی ازدواج 
کرد و دارای سه دخرت و یک پسر است. همسر وی مدیر مدرسه توسعه، در بزرگراه چمران 
خیابان سئول است. مرضیه یکی از خواهران شریعتمداری نیز که همسر عطاءالله صالحی، 

فرمانده پیشن ارتش جمهوری اسالمی بود، در شهریور ۱۳۹۵درگذشت.
وی در س���ال ۱۳۵۶در رشت���ه ی مهندسی الکرتونیک وارد دانشگ���اه کرمان شد؛ بعد از 
انقالب به علت اشتغال در امور امنیتی و اطالعاتی و سیاسی به تحصیل ادامه نداد. اما 
در س���ال ۱۳۸۲با استفاده از رانت اسالمی یک باره کارشناسی ارشد در رشته ی مدیریت 
گرفت. نکته ی مضحک آن که پنج سال پیش ادعا کرد  از سال ۱۳۸۲در خارج از ایران در 
مقطع دکرتا به ادامه ی تحصیل اهتمام داشته ام و اینک نیز در مرحله ی دفاع از پایان نامه ی 

دوره ی دکرتی قرار دارم.۱
کسی که هیچ زبان خارجی نمی داند، درحایل که وزیر دولت خاتمی بوده و پس از آن نیز 
مسئولیت های مختلف داشته، ادعا می کند در خارج از کشور به تحصیل در رشته ی دکرتا 

»اهتمام« داشته است. 
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کمیته ی امداد، کمیته ی انقالب اسالمی، نخست وزیری
محمد شریعتم���داری که در زمان انقالب، جوانی هیجده سال���ه بود، به عضویت گروه 
پذیرایی کمیته ی استقبال از خمینی درآمد و در مدرسه ی علوی در تهیه و تدارک شام و 
ناهار فعالیت می کرد. مهدی شایسته، رییس دبریستان علوی شوهرخاله ی وی بود، و از 
آن جای���ی که خمینی در اولن روزهای بازگشت به ایران در این مدرسه اسکان داده شد، 

شریعتمداری نیز از موقعیت مناسبی برخوردار  گردید. 
وی که نسبت خانوادگی با مهدوی کنی داشت، در اولن روزهای پریوزی انقالب به کمیته ی 
انقالب اسالمی مرکز پیوست. پدر وی بعدها یکی از همکاران مهدوی کنی در دانشگاه 

امام صادق شد. در مورد فعالیتش در کمیته ی مرکز می گوید: 
در کمیت���ه ی مرکزی هم پست می دادم، هم لیس���ت حقوق می نوشتیم هم در واحد 

عملیات حضور داستم و با ماشن های گشتی عملیات می دادیم .۱
شریعتم���داری در سال ۱۳۶۰در زمان نخست وزیری محمدعلی رجایی به نخست وزیری 
رف���ت و از همن زمان، زمینه ی آشنایی وی با کاره���ای اطالعاتی و امنیتی فراهم شد. 
خودش می  گوید: بنده با رأی و نظر آیت الله باقری کنی و مهدوی کنی به نخست وزیری 

آمدم و جانشنی آقای خسرو تهرانی در نخست وزیری شدم.۲

متخصص امور اقتصادی و بودجه نویسی و رازداری امنیتی
شریعتمداری که در بیست و یک سالگی، سال اول رشته ی الکرتونیک دانشگاه کرمان 
را نیز پشت سر نگذاشته ب���ود، در سال ۱۳۶۰به واسطه ی افتتاح نخستن حساب جاری 
کمیته ی مرکزی انقالب اسالمی و تهیه ی لیست حقوق مأموران کمیته، به عنوان نماینده ی 
مهدوی کن���ی و کمیته ی انقالب اسالمی به سازمان برنامه و بودجه که توسط موسی خری 
اداره می شد رفت. در دوران مذکور طهماسب مظاهری معاون برنامه ی توسعه بود. وی با 
چنن سابقه  و تخصصی »مسئول ستاد سازمان برنامه« شد و در نگارش بودجه  ی کشور 
مشارک���ت داشت. وی دوباره هنگامی ک���ه در دفرت امور انقالب نخست وزیری فعالیت 

داشت، برای نگارش بودجه به این سازمان رفت.۳
وضعیت بودجه  ای که به دست چنن متخصصینی نوشته شود پیشاپیش مشخص است. 

او  ک���ه خود را شاگرد و مرید ری شهری می داند به همراه وی به وزارت اطالعات رفت و 
به ادعای خودش در نگارش قانون، مس���ائل فکری و اندیشه ای و تاسیس چننی نهادی 

نقش داشت.۴
1-www.mashreghnews.ir/news/181153

۲- پیشن.
۳- پیشن.
۴- پیشن.
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وی با توجه به تجربه ای که داشت توسط ری شهری به معاونت اقتصادی وزارت اطالعات 
برگزیده ش���د. شریعتمداری می گوید ری شه���ری برای مأم���وران اطالعاتی، »اخالق 
اطالعاتی« تدریس می کرد و وی و حجاریان در زمره ی شاگردان کالس درس او بودند. 
کالس »اخالق اطالعاتی« در دورانی تشکیل می شد که آیت الله منتظری در نامه ای به 

خمینی تأکید داشت وزارت اطالعات روی ساواک را سفید کرده است.
وی که در سیاه ترین دوران وزارت اطالعات مسئولیت داشت در گفتگو با مشرق  نیوز با 
این استدالل که ما موظفیم که تشکیالت وزارت اطالعات را در هیچ دوره ای لو ندهیم و 
جزو تعهدات مان است. طبیعی است که من درباره ی این چیزها صحبت نکنم. از ارائه ی 
اطالعات در خصوص وظایف و مسئولیت هایش در این وزارت خانه خودداری می کند.

با خروج ری شهری از وزارت اطالعات او نیز این وزارتخانه را ترک کرد و بعد از سال ها 
ک���ار امنیتی و اطالعاتی، در س���ال ۱۳۶۸در دولت هاشمی رفسنجانی، »قائم مقام وزیر 

بازرگانی« شد. 

مورد اعتماد ویژه ی خامنه ای و بیت رهربی
محمد شریعتمداری مورد اعتماد ویژه ی خامنه ای و بیت رهربی است. وی از سال ۱۳۶۹ 
با حکم خامنه ای مأمور تأسیس و تشکیل »معاونت نظارت و حسا برسی« بیت رهربی 
شد و ت���ا مهر ۱۳۷۶ در این سمت فعالیت کرد و در س���ال ۱۳۷۰از طرف علی خامنه ای 
به عضویت در هیأت امنای ام���وال در اختیار ویل فقیه و در سال ۱۳۷۳به عنوان مسئول 
»ستاد اجرایی فرم���ان حضرت امام« منصوب شد که در واقع امرپاتوری مایل خامنه ای 
اس���ت و در حدود یک صد میلیارد دالر سرمایه دارد. وی از سال ۱۳۷۰در »بعثه ی رهرب 
جمهوری اسالم���ی«، به عنوان »نماینده ی ویژه سرپرست حجاج«، مسئولیت بازرسی و 

نظارت ویژه بر فعالیت های »سازمان حج و زیارت« را برعهده گرفت.

شکست در کار حزبی 
شریعتمداری در حمایت از ری شهری که مرادش بود همراه با شماری دیگر از چهره های 
امنیتی، »جمعیت دفاع از ارزش های انقالب اسالمی« را تشکیل دادند. هدف اصلی این 
تشکل سازمان دهی فعالیت های انتخاباتی ری شهری در انتخابات دوره ی هفتم ریاست  

جمهوری اسالمی در سال ۱۳۷۶بود.
جمعیت ارزش ها مرکب بود از محمد محمدی ری شهری دبریکل، روح الله حسینیان قائم مقام 
دبریکل، احمد پورنجاتی دبری سیاسی، محمد شریعتمداری دبری اقتصادی، و سیدعلی اکرب 
ابوترابی، علی رازینی، محمدصادق عرب نیا، محسن سلطانی شریازی، سیدعلی قاضی عسگر، 
سیدعلی غیوری نجف آبادی، غالمحسن الهام از اعضای هیأت مؤسس آن بودند. این 
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تشکل سیاسی با شکست مفتضحانه در انتخابات ریاست جمهوری در پاییز سال ۱۳۷۷ 
رسماً پایان فعالیت های خود را اعالم کرد.

وزیر بازرگانی و مسئول پروژه های امنیتی 
شریعتمداری در جریان انتخابات ریاست جمهوری به عنوان یکی از اصلی ترین حامیان 
ری شه���ری در مناظره ها و سخرنانی های متعددی شرکت کرد اما بعد از شکست سخت 
وی در دوم خرداد و در پی دعوت محمد خاتمی، مسئولیت »وزارت بازرگانی« دولت 

اصالحات را به مدت هشت سال به عهده گرفت.
سابقه ی اطالعاتی شریعتمداری و نفوذ وی در شماری از دستگاه های امنیتی به حدی 
بود که حتی در زمانی که »وزارت بازرگانی« دولت محمد خاتمی را برعهده داشت، از 
طرف وی، که »شایسته ساالری«  را شعار خود قرار داده بود، مسئول پیگریی وضعیت 
روزنامه نگاران و فعاالن سیاسی اصالح طلب زندانی شد. وی به عنوان نماینده ی دولت 
برای رسیدگی به وضعی���ت این زندانیان به بخش های مختلف زندان اوین رفت و به 
گفتگو با زندانیان پرداخ���ت و گزارش  های محرمانه اش را به خامنه ای و خاتمی ارائه  

کرد. 
به دنبال باال گرفنت شمار زندانیان سیاسی اصالح طلب، محمد خاتمی رسماً شریعتمداری 
را به عنوان فرد مورد اعتماد بیت رهربی به سمت نماینده ی قوه ی مجریه در کمیس���یون 
مشرتک سه قوه برای نظارت بر وضعیت زندانیان جرایم ضدِ امنیت ملی منصوب کرد.

امور بنی الملل و دولت روحانی 
شریعتمداری پس از پایان کار دولت خاتمی در سال ۱۳۸۴به فرمان خامنه ای، بدون داشنت 
هرگونه تخص���ص در امور بن الملل به عضویت »شورای راهربدی روابط خارجی« که 
مرکب از پنج نفر است در آمد و از سال ۱۳۷۶با حکم محمد محمدی گلپایگانی، رییس 
دف���رت خامنه ای، به عنوان »مشاور بیت رهربی« فعالیت می کند. وی در عن حال عضو 
»بنیاد باران« خاتمی است که خامنه ای چشم دیدن او را ندارد. هم چنن برای مدتی عضو 

فدراسیون فوتبال بود. 
حسن روحانی نیز بعد از رسیدن به ریاست جمهوری اسالمی، محمد شریعتمداری را که 
از اعض���ای ارشد ستاد انتخاباتی اش بود، به عن���وان معاون اجرایی خود منصوب کرد. 
وی هم چن���ن مدتی سرپرست���ی وزارت ورزش و جوانان را به عه���ده داشت و جانشن 
رییس جمهور در شورای عایل امور ایرانیان خارج از کشور و رییس سازمان فضایی ایران 

بود. وی در دولت دوم روحانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت شد. 
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 پ���س از رأی عدم اعتماد مجلس شورای اسالمی به علی ربیعی، وی از سوی روحانی 
به خاطر پیشینه ی امنیتی اش به عنوان وزیر تعاون و کار و رفاه اجتماعی انتخاب شد تا در 

کنرتل اعرتاضات کارگری اقدام کند. 

 

سعید حجاریان، محمد شریعتمداری، خسرو تهرانی، نورالدین شریعتمداری، 
رحیم عابدان زاده، محمدرضا مهدوی کنی-بهار ۱۳۶۶

همراهی با ری شهری در آستان قدس حضرت عبدالعظیم 
او به همراه محمد محمدی ری شهری از طریق آس���تان قدس حضرت عبدالعظیم، یکی 
از بزرگ ترین بنیاد های مایل در جمهوری اسالمی یعن���ی »فؤاد ری« را اداره می کرد.۱ 
ری شهری تعداد دیگری از همکارانش در وزارت اطالعات را در این »آستان« مشغول 

کار  کرده است. 
ری شهری در سال ۱۳۹۲ اعالم کرد »آستان حرم عبدالعظیم با »فشار« دولت احمدی نژاد 
مجبور به تعطیل کردن همه ی فعالیت های اقتصادی خود شده و  کارهای اقتصادی خود را 

»به ستاد اجرای فرمان امام« واگذار کرده است.
شریعتمداری هم اکنون نیز عضو هیأت امنا و نماینده ی تام االختیار ری شهری در آستان 
حضرت عبدالعظیم حسنی است. این تغیری و تحول اما خللی در میزان نفوذ شریعتمداری 
بر بسی���اری از شرکت هایی که پیش تر تحت تملک حرم عبدالعظیم قرار داشتند، ایجاد 
نمی کند؛ چرا که او نه تنها عضو هیأت امنای »ستاد اجرایی فرمان امام« است بلکه در 
کنار مصطفی خامنه ای و محمد ایروانی رییس پیشن این ستاد از جمله اصلی ترین مدیران 

»ستاد« به شمار می روند. 
شریعتم���داری در ماه های پایانی سال ۱۳۷۶با استفاده از حضور در دولت به همراه چند 
تن از همراهانش تقاضای تأسیس مؤسسه ی آموزش عایل غریانتفاعی »عالمه امینی« را 

۱-در بخش مربوط به ری شهری در مورد فعالیت های فؤاد ری توضیح داده ام. 
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به وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری ارائه کرد که در منطقه ی بهنمری بابلسر تأسیس شد. 
این مؤسسه در برخی از عناوین دانشگاهی بن رشته ای نظری حقوق تجارت و یا تجارت 

الکرتونیک در مقطع کارشناسی دانشجو جذب کرده است. 

داماد »بچه هیاتی« و »موتلفه ای« 
محمدهادی رضوی، یکی از تهیه کنندگان و سرمایه گذاران سریال پرمخاطب »شهرزاد« 
داماد شریعتمداری است. گفته می شد این سریال هزینه ای بن بیست تا سی میلیارد تومان 
داشته که شصت درصد آن را رضوی تأمن کرده است. اما او بعدًا  ادعا کرد که هزینه ی این 

سریال دوازده میلیارد تومان بوده که وی و محمد امامی مشرتکاً تأمن کرده اند. 
طبق ادعای رضوی، وی دوازده سال در مدرسه ی هیأت مؤتلفه درس خوانده و تجارت 
و بازرگان���ی را خوب یاد گرفته است. او خود را »بچه هیاتی« و »والیت مدار« معرفی 

می کند. 
در اسفند ۱۳۹۵سایت انصاف نیوز خرب داد محمدهادی رضوی در ارتباط با پرونده ی فساد 

صندوق ذخریه ی فرهنگیان و بانک سرمایه چندین ماه است که بازداشت شده است. 
در خرب مزبور آمده بود وی یکی از حامیان برنامه های فرهنگی بخشی از جریان سیاسی 

اصولگرا و از جمله در ارتباط با جشنواره فیلم مدافعان حرم است.۱
سیدمحمدهادی رضوی مدیریت عاملی یک گروه اقتصادی به نام »فاطمی« را برعهده 
دارد. این گروه در برگرینده ی چندین مجموعه از جمله شرکت صنایع آینده سازان فاطمی 
نوین، سیستم های رسانه ای فاطمی، ماشن های اداری فاطمی و  کارخانجات فاطمی است.

هرچند »شهرزاد« اولن سریایل است که رضوی به عنوان تهیه کننده ی آن فعالیت داشته، 
اما این سریال اولن محصول فرهنگی گروه فاطمی نیست. این گروه پیش از این در تهیه 
سریال »شاهگوش« داوود مریباقری نیز حضور فعال داشتند، ویل در آن جا بجای رضوی 
این نام محمد امامی از نزدیکان رضوی بود که در کنار محمد برومند به عنوان تهیه کننده 
می آمد. البته که در »شهرزاد« نیز نام محمد امامی به عنوان تهیه کننده آمده است و احتمااًل 
چ���ون رضوی نمی توانسته در همان اولن حضور نامش را به عنوان تهیه کننده بیاورد در 

فهرست عوامل فیلم، نامش به عنوان سرمایه گذار آمده است.
به گزارش سینماژورنال در کشاکش انتخابات اتاق بازرگانی سیدمحمدهادی رضوی با 
شعار البی ثروت شیعه در مقابل البی سرمایه ی صهیونیست ها پا به عرصه ی این انتخابات 
گذاشت و با بهره گریی از پتانسیل برخی همراهان رسانه ای سعی به معرفی خویش کرد و 

حتی در تبلیغات انتخاباتی در روزنامه های مهم اقتصادی کشور نیز  کم نگذاشت.

1-http://moviemag.ir/cinema/news/iran-news/17016
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رضوی برای کمک به کسب آرا یک نشست خربی نیز در دفرت  کار خود در گروه فاطمی 
برگزار کرد؛ دفرتی پرزرق و برق واقع در خیابان احمد قصری-بخارست-که ورود به آن با 
کفش ممنوع بوده و خربنگاران باید با دم پایی های مخصوص گروه فاطمی وارد آن جا 

می شدند  که همن موضوع اعرتاض برخی خربنگاران را به دنبال داشت.
اما در آخر اعضای اتاق بازرگانی به این جوان جویای نام اعتماد نکرده و وی را مستحق 
دست یابی به کرسی اتاق بازرگانی ندانستند. رضوی همواره سعی کرده خود را چهره ای 
مستق���ل از پدر همسرش نشان دهد اما در برخی سفرهای استانی دولت یازدهم در کنار 

پدرزن خود دیده شده است.۱

رمز موفقیت شریعتمداری
محمد شریعتمداری یکی از پرنفودترین چهره های امنیتی، سیاسی و اقتصادی در ساختار 
نظام اسالمی است. او برخالف یاران سابقش هم چون سعید حجاریان و پورنجاتی و ... 
در تمام این سال ها به بیت رهربی و هسته ی اصلی قدرت در حکومت نزدیک بوده است 

و همن رمز موفقیت او است. 
شریعتمداری در پنجاه و ُنه سالگی فصل مشرتک اصالح طلبان با بیت رهربی و امنیتی ترین 

بخش های نظام جمهوری اسالمی است.

1-http://cinemapress.ir/news/64370





محمدجعفر ذاکر

 

محمدجعف���ر ذاکر در سال ۱۳۳۴به دنیا آم���د. او دارای شش برادر به نام های محمود، 
ابراهی���م، محمدعلی، محمدباق���ر، محمدجواد، جالل، و دو خواه���ر به نام های حوریه 
و صدیقه بود. ذاکر ها یک���ی از خانواده های خوش نام و به شدت مذهبی سنتی خیابان 
گرگ���ان بودند. همگی درس خوان بودند و سرش���ان در الک خودشان بود. اهل نماز و 
روزه و جلس���ه ی قرآن و احکام و... بودند و آزارشان به کسی نمی رسید. در خانه شان به 
مناسبت های مختلف مراسم مذهبی برگزار می شد و مورد اعتماد افراد محله بودند. داشنت 
چنن اعتقاداتی در زمان شاه به کسی آسیبی نمی رساند اما بعد از انقالب موضوع فرق 
می کرد و بسیاری از خانواده های مذهبی سنتی به همکاران رژیم تبدیل شدند و جنایات 

زیادی را هم رقم زدند. 

شروع فعالیت سیاسی و مذهبی 
گرایش سیاسی اعض���ای این خانواده به مسائل سیاسی با دستگریی ابراهیم۱فرزند دوم 
۱-ابراهیم ذاکر -کاک صالح-، متولد ۱۳۲۶تهران در سال ۱۳۴۴وارد دانشکده ی فنی دانشگاه تهران 
شد. در س���ال ۴۹با درجه ی فوق لیسانس مهندسی برق تحصیالتش را به پایان رساند. پس از پایان 
تحصی���الت، مدتی در آموزشگاه ذوب آهن اصفهان به کار پرداخت و مدتی هم استادیار دانشکده ی 
ارتباط���ات بود. وی پس از پریوزی انقالب مسئول مجاهدین در آبادان بود و در سال ۱۳۶۱مسئولیت 
نریوهای مجاهدین در کردستان عراق را عهده دار شد و بعدها یکی از فرماندهان ارتش آزادیبخش شد. 
وی به مدت یک دهه ریاستکمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت را به عهده داشت و 
تحت »والیت« رجوی به یکی از مسئوالن اصلی سرکوب و شکنجه و زندان در مناسبات مجاهدین 

تبدیل شد و سوابق ننگینی از خود به جا گذاشت. وی در فروردین ۱۳۸۲در پاریس درگذشت
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خان���واده  آغاز شد. وی در سال ۱۳۵۲در ارتباط با فعالیت  علیه رژیم سلطنتی دستگری و 
به مدت یک سال در زندان بود. در سال ۱۳۵۵وی دوباره در ارتباط با مجاهدین دستگری 
شد و این بار به خاطر سابقه ی قبلی، با تشدید مجازات روبرو شد و به حبس ابد محکوم 

گردید و جزو آخرین دسته ی زندانیان سیاسی بود که در دی ماه ۱۳۵۷آزاد شد.
در سال های ۵۶ و ۵۷با وسعت گرفنت جو انقالبی در کشور، خانواده ی ذاکر نیز به مبارزه 

علیه رژیم پهلوی روی آورده و فعالیت چشم گریی در این راه داشتند.
محمدجعفر که در رشته ی اقتصاد تحصیل می کرد در سال ۵۷ به خاطر مبارزات دانشجویی 
مدت کوتاهی توسط ساواک بازداشت شد. وی در کالس های تفسری قرآن بهشتی شرکت 

می کرد و از همان جا روابطش با حاکمان جدید گره خورد.
محمدجعفر که سابقه ی عضویت در گروه تأتر دبریستان احمدیه را هم داشت می کوشید 
مضامن مذهبی را به شکل تأتر به خورد نوجوانان و جوانان دهد. او و برادرش محمدجواد، 
با برخورداری از کم ترین مایه و استعداد هرنی، به دنبال ایجاد نوعی از تأتر اسالمی بودند 
که برگرفته از تعزیه و شبیه خوانی بود و به جز چند شعار آبکی و سطحی، بویی از هرن و 

خالقیت نربده بود.

عضویت در کمیته ی اداره ی دوم ارتش 
محمدجعفر هم چون دیگ���ر برادرانش در مسجد مقداد خیابان سلمان فارسی نیز فعال 
ب���ود و پس از پریوزی انقالب، در کمیت���ه  اداره ی دوم ارتش که مسئولیت آن به عهده ی 
محمدکاظم پریورضوی بود به فعالیت پرداخت. کشمریی، علی اکرب تهرانی، تقی محمدی، 
حبیب الله داداشی، بیژن تاجیک، سعید حجاریان و... که بعدها اطالعات نخست وزیری 

را هم تشکیل دادند در همن کمیته حضور داشتند. 
پ���س از پریوزی انقالب و مشخص شدن صف بندی ها، اکثریت اعضای خانواده تحت 
تأثری ابراهیم ذاکر که از اعضای برجسته ی مجاهدین بود به سمت این سازمان گرایش پیدا 

کردند و تنها محمدجعفر و محمدعلی به حمایت از رژیم و خمینی ادامه دادند.

بازجوی گروگان های آمریکایی
محمدجعفر یک���ی از دانشجویان پریو خط امام و اشغال کنندگان سفارت آمریکا بود و 
ب���ه همراه تقی محمدی با مسئولیت سعید حجاری���ان از سوی »کمیته دوم« که نهادی 
اطالعاتی و امنیت���ی بود، بازجویی از گروگان ها را بر عهده داشتند. از همن موضع بود 
که او و تقی محمدی یک هفته بعد از اشغال سفارت، باری روزن، وابسته ی مطبوعاتی 
سفارت آمریکا را که فارسی می دانست، با چشمان و دستان بسته نزد مردمی که شعار مرگ 
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بر آمریکا می دادند، آوردند.۱

محمدجعفر ذاکر و تقی محمدی در دو سوی باری روزن

سایت های وابست���ه به »دانشجویان پریو خط امام«، با انتشار عکس فوق وی را حسن 
سیف معرفی می کنند که نادرست است. 

محمدجعفر ذاکر و رحمان دادمان که هر دو جزو »دانشجویان پریو خط امام« بودند در 
س���ال ۱۳۵۸با دو خواهر که فامیلی شان ناظری بود ازدواج کردند. بعد از حمله ی نظامی 
آمریکا به طبس، رحمان دادمان تعدادی از گروگان های آمریکایی را با خود مخفیانه به 

تربیز برد و در آن جا زندانی کرد.
محمدجعف���ر پیش از آن ک���ه در بیست و دوی مهرم���اه ۱۳۶۵در مأموریت نظامی برای 
آماده سازی تدارکات جنگ در سانحه ی رانندگی در اراک کشته شود، صاحب دو دخرت 
ب���ه نام های زینب و زهرا شد. وی یکی از مسئ���والن تدارکات سپاهیان صد هزار نفری 

»محمد« بود که به »سپاهیان یک بار مصرف« معروف شده بودند.

مسئول اطالعات سپاه پاسداران آذربایجان 
محمدجعفر پس از پریوزی انقالب عالوه بر کار اطالعاتی در آموزش و پرورش نازی آباد 
فعال بود و در دبریستان رهی معریی تدریس می کرد و مسئولیت انجام مصاحبه ی عقیدتی 

سیاسی با متقاضیان استخدام در آموزش و پرورش را به عهده داشت. 
او که مسئولیت اطالعات سپاه پاسداران آذربایجان را پذیرفته بود و نقش مهمی در سرکوب 
نریوهای سیاسی در سیاه ترین روزهای تاریخ میهن مان در دهه ی ۶۰ و در کنار موسوی تربیزی 
را داشت، بعدها به تهران منتقل شد و به جنایاتش ادامه داد. در زندگی نامه ای که از او در 
سایت دانشگاه »شهید بهشتی« انتشار یافته در مورد گروهک هایی که به دستش به عدالت 

1-www.youtube.com/watch?v=A8bC1DEYbI4
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سرپده شدند داد سخن رفته و به قیام او »بر علیه راه و روش منافقن« اشاره شده است.
از آن جایی که او جزو عناصر اطالعاتی محسوب می شد از سال ۶۱ تا ۶۵ چندین بار همراه 
با حجاج به مکه اعزام شد و جزو نریوهای بعثه ی خمینی بود و قاری قرآن آن محسوب 
می ش���د. توطئه های رژیم در مراسم حج که تحت عن���وان مراسم »برائت از مشرکن« و 
... ص���ورت می گرفت با هدایت بخش اطالعات سپاه پاسداران سازمان دهی می شد  که 
عاقبت منجر به جاسازی تی ان تی در ساک تعدادی از حجاج برای انتقال به مکه جهت 

ایجاد انفجار و بلوا و ... شد.

منزوی در خانواده
جعف���ر و محمد علی به خاط���ر گرایش های سیاسی  و مسئولیت هایی ک���ه در نظام والیی 
داشتند، در خانواده منزوی بودند. محمدعلی ذاکر فار غ التحصیل مهندسی مکانیک از 
دانشکده ی پلی تکنیک در سال ۱۳۵۴و برادر بزرگ تر جعفر بود. وی بن سال های ۵۸تا 
۶۸در دولت های مختلف به مدت ده سال سرپرستی و معاونت برنامه ریزی، صنایع فلزی، 
حقوق���ی و پارلمانی، امور مجلس و استان های وزارت صنایع را به عهده داشت و مورد 
اعتماد ویژه ی مریحسن موسوی بود و از سال ۶۸ تا ۱۳۷۲مدیر صنایع موشکی کشور بود 

و احتمااًل به خاطر سوابق برادرانش به وزارت صنایع نرسید.
از اواخ���ر سال ۱۳۵۹و به ویژه پس از دستگریی ب���ار اول مادر ذاکر، بن تمامی اعضای 
خانواده ی ذاکر و محمدعلی و محمدجعف���ر  که حزب اللهی بودند خط کشی شدیدی 
ص���ورت گرفته بود و این دو از طرف خانواده بایکوت بودند و به خانه ی پدری شان هم 
رف���ت و آمد نداشتند. گفته می شد مادر، محمدجعف���ر را از خانه بریون کرده بود یا به او 
گفته بود حق ندارد پایش را در خانه بگذارد. مادر که به شدت مذهبی بود و فرزندانش 
را دست پرورده های عقیدتی خودش می شناخت، می گفت شما بچه های من را »منافق« 

می خوانید؛ به همن خاطر در این خانه جایی ندارید.

خانواده ی ذاکر قربانی شقاوت رژیم در دهه ی ۶۰
پس از سی خ���رداد ۱۳۶۰، محمود، محمدباقر، محمد جواد و جالل و دو خواهرشان به 
نام های حوریه و صدیقه به همراه پدر و مادرشان عباس ذاکر و سکینه محمدی اردهایل 

دستگری و زندانی شدند. همسر محمدجواد نیز دستگری شده بود. 
قبل از این که مادر به اوین منتقل شود، محمدجعفر با وی در پادگان عشرت آباد  که یکی 
از بازداشت گاه های سپاه پاسداران در آن  قرار داشت، دیدار کرده بود. مادر به صراحت به 

او گفته بود شریم را حاللت نمی کنم.
پروان���ه عل���ی زاده در کتاب خوب نگاه کنید راس���تکی اس���ت در مورد م���ادر سکینه  
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محمدی اردهایل -ذاکر-می نویسد:
روزی که می خواستم از اوین به قزل منتقل شوم موقع خداحافظی در گوشم گفت اگر 
دخرتهایم را در »قزل« دیدی بگو که برادرشان جعفر آن ها را لو داده، بگو که شریم 

حرامش است، بگو که حالم خوب است و نگران من نباشند.
م���ادر ذاکر در سال ۱۳۰۳در اراک متولد شد و پ���س از طی تحصیالت ابتدایی، علوم 
مذهبی را نزد پدرش آموخت و سال ها جلسات مذهبی زنان را به ویژه در شرق تهران اداره 
می کرد. وی عضو انجمن مادران مسلمان بود و قبل از سی خرداد ۶۰ نیز یک بار دستگری 
و نزدیک به یک م���اه زندانی بود. در دوران زندان و در بازجویی ها با صالبت برخورد 
می کرد و به همن خاطر به جوخه ی اعدم سرپده شد. او هیچ اتهام مشخصی به جز زبان 
تیزش نداشت. پس از اعدامش در ُنهم دی ماه ۱۳۶۰، مجاهدین به منظور بزرگ نمایی، 

سن او را هفتاد سال عنوان کردند.۱
ایستادگی مادر در زندان و در مقابل جانیان نیز نه به خاطر عشق به رجوی یا شناخت عمیق 
از مجاهدین، بلکه بر اساس اعتماد و عالقه ی وافر به فرزندانش و به ویژه ابراهیم ذاکر بود. 
مادر در مقابل اتهام »منافقن« واکنش صریح نشان می داد و یک سره در مقابل بازجویان 
تکرار می کرد، ابراهیم من منافق است؟ بچه های من منافق اند؟ مادر با توجه به شناختی که 
از اسالم و قرآن و بار بسیار منفی »منافق« داشت به هیچ وجه نمی توانست انتساب چنن 
اتهام���ی به فرزندانش را بپذیرد و آن را به الجوردی و هادی غفاری و سردمداران رژیم 
برمی گرداند. هادی غفاری که نسبت خانوادگی با مادر ذاکر داشت به اتفاق الجوردی از 
وی بازجویی می کردند. او اطالعاتی نداشت که نیاز به بازجویی داشته باشد، جانیان به 

دنبال بهانه  برای اعدام او و َزهرِ چشم گرفنت از خانواده ها و مادران بودند.
پس از مدتی عباس ذاکر، پدر خانواده را به همراه صدیقه دخرت سیزده ساله اش آزاد کردند. 
دخرت نوج���وان به خاطر اعدام مادر و دستگریی خواه���ر و برادرانش به شدت افسرده و 
بیمار شده بود. در واقع از خانواده ی پرجمعیت ذاکر در سال ۶۰ فقط پدر پریشان باقی  
مانده بود و همسر محمدباقر و دخرت بچه ای رنجیده و افسرده؛ بقیه یا زندانی بودند و یا 
فراری. -ابراهیم پس از دستگریی محمود، همسر و فرزندان وی را با خود از  کشور خارج 
ک���رده بود-. این در حایل بود که یک پس���ر خانواده در دولت مریحسن موسوی پست 
معاونت وزیر داشت و پسر دیگر خانواده، چهره   ی امنیتی و اطالعاتی بود و از نزدیکان 

موسوی تربیزی دادستان کل انقالب اسالمی.

1-www.iranncr.org/index.php/2010-02-23-12-54-44/578-2010-08-25-07-18-11





طه طاهری 

 

طه طاهری یکی از مهم ترین چهره های امنیتی نظام که در حال حاضر به عنوان مهندس 
طاهری معروف است و بعضی ها وی را دکرت طاهری می خوانند، در اردیبهشت ۱۳۴۲در 
حوایل میدان خراسان به دنیا آمد. وی فرزند سوم خانواده و دارای دو خواهر بزرگ تر و 
دو برادر کوچک تر از خود بود. طالب برادر کوچک تر او که جزو اطالعات کمیته ی مرکزی 
و یک���ی از اعضای تیم های تعقیب و مراقبت بود در سال ۱۳۶۱در عملیات »مهندسی« 
توسط مجاهدین ربوده و پس از بازجویی و شکنجه کشته شد. وی از طرف شعبه ی هفت 
اوین و اکرب  کبریی آرانی -فکور- یکی از شکنجه گران اصلی این شعبه مأموریت داشت 
تا یکی از خانه های تیمی مجاهدین را زیرنظر داشته باشد که شناسایی شد و به تور آن ها 

افتاد.۱
طه دوران دبستان و راهنمایی را در منطقه میدان خراسان گذراند و در سال ۱۳۵۵به اتفاق 
خان���واده اش به محله ی نریوی هوایی تهران نقل مکان کرد. وی در دبریستان به تحصیل 
در رشته ی اقتصاد مشغول شد و دیپلم خود را در سال ۱۳۶۰از دبریستانی واقع در انتهای 
خیابان پریوزی تهران گرفت. منزل مسکونی طه طاهری در حال حاضر در حوایل غربی ترین 

فاز شهرک قدس-غرب-است. 
۱-مسئ���ول تعقیب و مراقبت واحد اطالعات سپاه اعرتاف می کند که در عملیات شناسایی خانه های 

تیمی از یک بچه  دوازده ساله نیز استفاده می کردند. رعد در آسمان بی ابر، ص ۲۱۹. 



416
طه طاهری

عضویت در کمیته ی انقالب اسالمی،
سپاه پاسداران و وزارت اطالعات

بعد از پ���ریوزی انقالب، طه که سال دوم دبریستان ب���ود به عضویت افتخاری کمیته ی 
انقالب اسالمی درآمد و در آبان ماه ۱۳۵۹به استخدام رسمی این کمیته در آمد و هم زمان 
یکی از نریوهای فعال بسیج سپاه پاسداران نیز بود. او در سال ۱۳۶۰پس از انتقال موقت 
به سپاه برای همیشه از  کمیته خداحافظی کرد و به استخدام رسمی سپاه پاسداران درآمد 
و ب���ه اطالعات سپاه و بخش »التقاط« که روی سازمان مجاهدین متمرکز بود پیوست. 
وی در مرداد ۱۳۶۰هنگام حمله ی تیم های عملیاتی مجاهدین به ساختمان اطالعات سپاه 
در خیاب���ان سلطنت آباد در این مرکز حض���ور داشت و جان سالم به دربرد. در این حمله 

مجاهدین با شلیک موشک های آرپی جی  هفت ساختمان را هدف قرار دادند. 

بازجوی ۲۰۹ اوین 
محمد باق���ر ذوالقدر یکی از سربازجویان اصلی بخش ۲۰۹ اوین بود و طه طاهری با نام 
مستعار »مسعود« کمک بازجو یا به تعبری خ���ودش »نوچه« او بود. طه  طاهری مسئول 
خ���ودش در ۲۰۹را ف���ردی به نام »ن« معرف���ی می کند  که حس���ن زیبایی نژاد-سردار 
محمدحسن نجات-است.۱  طه طاهری، بازجویی از علی اصفهانی محافظ سابق مهدی 
ابریشمچی را که توسط پدرش به اوین معرفی شده بود به عهده داشت. او چندماه پس از 
دستگریی شروع به همکاری کرد و آدرس چند خانه ی تیمی را داد. از آذرماه ۱۳۶۰خانه ی 
خیابان زعفرانیه و چند خانه ی دیگر تحت نظر قرار می گریند و سپس برای مدتی نریوهای 
امنیتی در خانه ی مقابل پایگاه موسی خیابانی در زعفرانیه مستقر شده و آن جا را بیست و 

چهار ساعته تحت نظر می  گریند. 
به محض این که افراد به پایگاه مزبور که مدت ها استفاده ای از آن نمی شد و به لحاظ امنیتی 
»زرد« محسوب می شد مراجعه می کنند، فرمان حمله به آن جا در بامداد نوزده بهمن داده 
می شود. نریوه���ای اطالعاتی و عملیاتی می دانستند آن جا یکی از پایگاه های مرکزیت 

مجاهدین است اما نمی دانستند موسی خیابانی در آن پایگاه هست.
بنا به شهادت »حاج رضا« فرمانده  عملیات بخش التقاط واحد اطالعات سپاه و مسئول 
تعقیب و مراقبت واحد اطالعات، مسعود صدر االسالم شخصاً در محل حاضر می شود. 
مسئ���ول تعقیب و مراقبت واحد اطالعات سپاه در مورد حضور صدر االسالم در پایگاه 

موسی خیابانی می گوید: 
اگر یادت باشد ایشان یک تلویزیون هم از آن جا بلند کرد و به همه گفت تله گذاری 
۱- رعد درآسمان بی ابر، تاریخ شفاهی مبارزه ی امنیتی با سازمان مجاهدین خلق۱۳۵۷-۱۳۶۷، به اهتمام 

محمد حسن روزی طلب و محمد محبوبی،  انتشارات یازهرا، ص ۹۲. 
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اس���ت. همه در رفتند و او تلویزیون را برداشت و به ناحیه ی خودشان برد. آن موقع 
تلویزیون صفحه  بزرگ رنگی گری هرکسی نمی آمد. خیلی شلوغ کن بود.-با خنده-. 

فرمانده عملیات: خیلی قالتاق بود. 
مسئول تعقیب و مراقبت: چیزی را در پرانتز بگویم، یک بار برادر مسعود در چهارراه 
اسالمبول با زنش داشتند می رفتند؛ خانمش داشت طالها را تماشا می کرد و یکی 
از الت ه���ای آن جا به حالت سریع و تهاجمی تنه می زند و رد می شود. مسعود فکر 
می کند که او منافق است و می خواهد کاری انجام دهد، کُلت را می کشد و گلوله ای 
را می زن���د  که از بغل گوش طرف رد می شود و به شیشه ی طالفروشی می خورد و 
همه ی شیشه ها پاین می ریزد. یارو هم شوکه شده بود. مسعود گوش طرف را می گرید 

و به طالفروشی می برد و می گوید خسارتت را از این بگری. خداحافظ.۱
با مدارک به دست آمده در پایگاه موسی خیابانی و پی گریی های بعدی، ضربه ی دوازدهم 
و نوزدهم اردیبهشت به بخش اجتماعی مجاهدین وارد شد و سرانجام ضربه ی ده مرداد 
۱۳۶۱به بخش روابط مجاهدی���ن باعث از هم پاشیدگی تشکیالت مجاهدین در داخل 
کش���ور شد  که طه طاهری نقش مهم���ی در آن داشت. صدر االسالم اعرتاف می کند  که 
برای بازجویی از فردی که قصد انجام عملیات انتحاری در نماز جمعه ی ارومیه و کشنت 
غالمرضا مالحسنی را داشت با هواپیمای اختصاصی سپاه پاسداران به این شهر رفته بود. 
او هم چن���ن شخصاً ضمن مراجعه به شهرهای آذربایجان غربی و شرقی و شمال کشور، 

به بازجویی و شکنجه ی اعضا و هواداران مجاهدین می پرداخت.
او در ضربه به تشکیالت جنگل مجاهدین در گیالن و مازندران شرکت داشت و شخصًا 

بازجویی ها را انجام می داد.

اعزام به لبنان و مسئولیت امور مایل و پشتیبانی حزب الله
وی احتم���ااًل در سال ه���ای ۱۳۶۳- ۱۳۶۲به قرارگاه اطالعات���ی خاتم االنبیا و نریوهای 

برون مرزی و نفوذی به عراق که در حال حاضر سپاه قدس نامیده می شوند، پیوست. 
از سال ۶۵به دعوت وزارت اطالعات در معاونت امنیتی خارجه -بخش برون مرزی- 
مشغول خدمت شد و به لبنان اعزام شد. مأموریت او ُنه سال طول کشید و در سال ۷۴به 

ایران بازگشت.
وی در لبنان به همکاری با شیخ محمد رمضانی که نام مستعار مقدادی داشت، پرداخت.با 
آن که طاهری دارای دیپلم اقتصاد است، در لبنان و ایران به نام »مهندس« طاهری شناخته 
می ش���ود. خود او در مصاحبه  با رسانه  ها تحصیالت���ش را »صنعتی« و تجربه اش را در 
زمینه ی امنیتی معرفی می  کند. با این حال معلوم نیست وی که در سال ۶۰دیپلم اقتصاد خود 

۱- پیشن، ص ۲۲۸. 
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را گرفته و از سال ۵۹تا سال ۶۲دانشگاه  ها تعطیل بوده و وی تا سال ۶۵مشغول فعالیت در 
قرارگاه های مرزی و نریوهای برون مرزی بوده و پس از آن تا سال ۷۴در لبنان به سر برده، 
چگونه قادر ب���ه انجام تحصیالت دانشگاهی آن هم در رشته ی مهندسی که الزمه ی آن 

تحصیل در رشته ی ریاضی در دوران دبریستان است شده؟ 
طه طاهری که در لبنان با نام »اینجینری« یا »مهندس« شناخته می شد مسئولیت امور مایل 
و پشتیبان���ی اقتصادی از حزب الله و نریوهای مأمور ایرانی را بر عهده داشت. وی برای 
تأمن مخارج این نریوها و اقدامات غریقانونی نریوهای سپاه پاسداران و حزب الله لبنان 
به جای آن که از شبکه ی بانکی استفاده کند تمامی هزینه ها را بصورت نقدی و از طریق 
شبکه ی قاچاق به دالر پرداخت می کرد. پول های ارسایل از سه کانال به لبنان می رسید: 

پول ها از طریق پرواز مستقیم از تهران به دمشق ارسال و سپس به صورت قاچاق . ۱
و زمینی از طریق مرزهای شرقی لبنان به حزب الله می رسید. 

پ���ول نقد به صورت زمینی و از طریق کردستان و آذربایجان غربی به صورت . ۲
قاچاق به شهر بندری ازمری و بخش ترک نشن جزیره ی قربس ارسال می شد و 

از آن جا از طریق دریا پول ها به لبنان قاچاق می شد. 
در اواخر از طریق قسمت یونانی نشن قربس هم قاچاق پول صورت می گرفت. . ۳

در جریان جنگ سی و سه  روزه در تابستان ۲۰۰۶هم با آن که زوج طاهری –رمضانی در 
لبنان نبودند اما بیش ترین حجم پول از این دو بندر و شبکه ای که طه طاهری ایجاد کرده 
بود به حزب الله پرداخت گردید. حجم پویل که در هفده روز اول جنگ سی و سه  روزه 
توسط ُنه نفر از مأموران وزارت اطالعات به دست نریوهای حزب الله رسید بالغ بر هفده 

میلیون دالر بود که بصورت نقد و واکیوم شده تحویل داده شد. 

تحول اطالعات نریوی انتظامی 
ط���ه طاهری پس از پایان مأموریتش در لبن���ان، در سال ۷۴به تهران بازگشت و با حکم 
هدایت الله لطفیان فرمانده وقت نریوی انتظامی که از عناصر اطالعاتی محسوب می شد 
با نام مسعود صدر االسالم به سمت معاونت اطالعات ناجا منصوب گردید. وی که یک 
نریوی کارآمد و ورزیده ی اطالعاتی بود جایگزین محمد فالح شد  که در دولت خاتمی به 

ریاست ستاد مبارزه با مواد مخدر منصوب شد.
با ورود مسعود صدر االسالم به معاونت اطالعات نریوی انتظامی، این نریو دچار تحول 
و دگرگون���ی عمیقی به لحاظ شکلی و متحوایی شد و بر دامنه ی فعالیت های آن افزوده 
ش���د. تا پیش از حضور وی به معاونت اطالع���ات، نام تمامی افرادی که در این بخش 
مشغول خدمت بودند مانند دیگر بخش های نریوی انتظامی روی پالکی به لباس رسمی 
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مأم���وران این نریو نص���ب می شد؛ ویل به دستور صدر االسالم ب���ا در اختیار گذاشنت کُد 
اطالعات���ی که اداره ی پرسنلی اطالعات تهیه کرده بود به جای نام مأموران این نریو، کد 
اطالعاتی شان که عددی شش رقمی است و معمواًل با عدد سیصد شروع می شود روی 
لباس ها نصب شد. مجموعه ی معاونت اطالعات-عملیات-که مسعود صدر االسالم 

مسئول آن بود به شرح زیر است: 
اداره ی ک���ل اطالعات وعملیات و تشکیالت پلیس ۱۱۰ که وی بنیانگذار آن . ۱

است.
 اداره ی اتباع بیگانه.. ۲
اداره  ی کل گذرنامه.. ۳
  اداره  ی کل نظارت بر اماکن عمومی.. ۴

ب���ا آمدن مسعود صدر االسالم و ارتباط او با وزارت اطالعات، اطالعات سپاه قدس و 
اطالعات سپاه، معاونت اطالعات نریوی انتظامی بسیار قدرتمند  گردید. در این دوره 
پای نریوهای متخصص اطالعاتی از وزارت و سپاه به معاونت اطالعات ناجا باز شد 
و صدر االسالم از امکانات وسی���ع وزارت اطالعات و بخش فنی آن، به خصوص در 
ارتباط با شنودهای غریقانونی و باز ب���ودن دستش در این وزارتخانه استفاده های دو 

چندان کرد. 
با بودجه ی هنگفتی که لطفیان فرمانده نریوی انتظامی وقت در اختیار او گذاشت، افراد 
بسیج���ی زیادی به استخدام این نریو در آمدن���د و با پرداخت پول های کالن، شبکه های 

اطالعاتی در تهران و اقصی نقاط کشور ایجاد شد. 
معاونت اطالعات، با اجاره ی ساختمان های بزرگ وکوچک، تحت پوشش شرکت های 
مختلف، به ایجاد شبکه های اطالعاتی در مدارس، دبریستان ها و دانشگاه ها همت گمارد. 

نریوها و منابع اطالعاتی این معاونت، با توجه به فعالیت و بازدهی که داشتند مورد تشویق 
قرار گرفته و امکاناتی نظری، موتورسیکلت، اتوموبیل، پالک های محرمانه، بی سیم و غریه 

دریافت می کردند.  
یکی از وظایف اصلی این معاونت، نصب سیستم های شنود و اسرتاق سمع و فیلم برداری 
از مکان های کاماًل خصوصی و حریم مردم و مسئوالن مخالف »اصول گرایان« و  کارهای 

خالف قانون و »شرع« بود. 
به دام انداخنت »اصالح طلب���ان« از طریق توطئه و افرتا در زمینه ی مواد مخدر و مسائل 
اخالقی یکی از زمینه های فعالیت نریوی تحت امرِ مسعود صدر االسالم بود. وی به دفعات 
زنان���ی را سر راه »اصالح  طلب« ها قرار می داد و سپس از موضع دفاع از »شرع« وارد 

عمل می شد. 
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وی همه ی این اعمال را با توجیه داشنت دستور شرعی از ویل فقیه خامنه ای انجام می داد.
 

ضرب و شتم عبدالله  نوری 
و عطاءلله مهاجرانی و شکنجه  ی شهرداران 

پروژه ی خ���راب کردن مهاجرانی وزیر وقت ارشاداسالمی دولت خاتمی به دست وی و 
به خواست خامنه ای انجام شد. مسعود صدر االسالم و همکارانش ضمن دادن آموزش های 

الزم به دخرتهای زیباروی کم سن وسال، آن ها را سر راه مهاجرانی قرار می دادند. 
حتی ضرب و شتم مسئوالن نظام از جمله نوری و مهاجرانی به دست بسیجی ها، به دستور 
او و ب���ا زمینه ی مساعدی که فراهم می کرد تا ای���ن نریوها بتوانند ازنظر فیزیکی به این 

مسئولن نزدیک شوند صورت می گرفت. 
در م���ورد پرونده ی شهرداران مناطق مختلف تهران و اتهامات انتصابی به آنان در سال 
۷۶، مسئولیت کلیه ی اعمال خالف به عهده ی سردار محمدرضا نقدی مسئول حفاظت 
اطالع���ات نریوی انتظامی گذاشته شد، در حایل که بازجوی���ان و مأموران پیگری پرونده 
از ساختمان ه���ای فرماندهی حفاظت اطالعات ناجا استف���اده می کردند و فرماندهی 
اصل���ی این عملیات به عهده ی مسعود صدر االس���الم و بازپرس های ویژه و متخصص 

وزارت اطالعات بود. 

مشارکت در قتل های زنجریه ای
وی نقش مهمی در پاک کردن رد قتل های زنجریه ای داشت اما به دستور خامنه ای اجازه ی 

تحقیق از وی و دیگر نریوهای وابسته به سپاه و نریوی انتظامی داده نشد. 
مصطفی کاظمی-موسوی- یکی از مسئوالن قتل های زنجریه ای در خصوص پروژه ی 

حذف گلشریی و نقش مسعود صدر االسالم در آن می نویسد: 
ص���ادق گفت: در شهرستان ها بیاییم عملیات کنیم و در ش���ریاز و گیالن دو نفر از 
کانونی هایی که ج���زء پانزده نفر هستند وجود دارند که من گفتم شریاز که عملیات 
بشود روی من حساسیت پیدا می شود -مصطفی کاظمی مشهور به موسوی شریازی 
قباًل در پست مسئول اداره ی کل اطالعات فارس بوده که پس از درگریی های زیاد 
و احتمااًل شرکت در قتل های فراوان بهاییان، اهل سنت و غریه... و به قویل درگریی 
با امام جمع���ه ی شریاز، به تهران منتقل می ش���ود- و پذیرفتم و بعد هم با مسعود 
صدراالس���الم صحبت کردم گفتم از این عملیات ها چ���ه خرب که گفت خرب ندارم 
ویل من پیگریی هایی را که اداره آگاهی می کند و به آقای لطفیان -فرمانده نریوی 
انتظامی- می گویند و گزارش می کنند آقای لطفیان نیز به من می گوید و من می آیم و 
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به آقای دّری سرنخ هایی را که وجود دارد و ردهایی که به دست آورده اند را گزارش 
می کنم و از دور هم با سعید اسالمی به طور ایما و اشاره می گویم. و ]من[ گفتم اگر 
شما در این عملیات ها نیستید من هم هستم، گفت الحمدالله خیالم راحت شد و بیا 
محمد عطریان فر-از مسئولن روزنامه همشهری-را بزنیم و این یک سری مقاالت 
را به »جامعه« جهت درج می داده و ما وقتی وسایل روزنامه ی »جامعه« را آوردیم 
دست خط عطریان فر بود که نوشته این مقاله را شما در روزنامه ی »جامعه« بزنید. 
که من به آقای صدر االسالم گفتم آقای دّری حکم کانون نویسندگان را داده است و 
ایشان گفتند از منزل فروهر یک آمپول به دست آمده حواس تان باشد یک خشاب 
نیز به جا مانده بود که گفتم مربوط به بچه های ما نیست و مسعود گفت بده من این 

بچه ها را از کشور خارج کنم گفتم آن ها مشکلی ندارند.
وی هم چنن آمادگی خود را برای شرکت در قتل های زنجریه ای و  کشتار روشنفکران به 

مصطفی کاظمی اعالم می کند:
گفتم حاضری کار کنی گفت هر ک���اری باشد انجام می دهم گفتم می خواهم چند 
گل-دسته گل-بفرستیم و از جمله جهت گلشریی، گفت نریوی انتظامی-اداره ی 
آگاهی-بریون خانه ی گلشریی-مستقر است، گفتم مسئله ای نیست، این خانم با 
چادر و عینک برود و دسته گل را صبح سفارش بدهد و بگوید عصر مثاًل ساعت 
پن���ج به این آدرس بیاوری���د و گلفروشی وقتی گل را ب���ه درب منزل گلشریی بربد 
او را دستگری می کنن���د و بازجویی هم بکنند چیزی بدست نمی آورند و چند نفر 
دیگر که گل فروش هستن���د و گل به آدرس های دیگر می برند آن ها نیز اگر دستگری 
شون���د نتیجه ای نمی گریند  ک���ه آقای مسعود صدراالسالم گف���ت هر  کاری باشد 
انجام می دهی���م. عملیات و هر کاری و نریو و امکانات م���ن دارم و فقط شماره، 
آدرس و مشخصات بدهید  گفت���م در شهرستان ها گفت مشکلی نداریم، براساس 
صحبت صادق که گفته بود در شریاز و گیالن گفتم شریاز و گیالن که آقای مسعود 
صدر االسالم گفت مسئله ای نیس���ت و فقط آدرس و... بدهید  که بعد هم آمد و با 
آقای صادق صحبت کردم .گف���ت: این مسعود نرود به کسی بگوید مطمئن از او 
هستی-گفتم-مسعود انگیزه ی این کارها را دارد و مشکلی ندارد و آدرس شریاز و 
گی���الن با مشخصات بده که آدرس را داد. ویل من آن را به مسعود ندادم که شامل 
آدرس و عکس نفرات بود و بعد شب مسعود تماس گرفت و چون من دنبال خرید 
منزل بودم، گفت این طبقه ای که همسایه ی ما است می خواهد خانه اش را بفروشد 
و نقشه اش هم مثل نقشه ی منزل ما است و شما می خواهی بیا ببن که به منزل شان 
رفتم و بعد مشخصات گذرنامه ای گلشریی را داد  که کپی از  گذرنامه اش گرفته بودند 
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که آن را هم آوردم به محل کارم. 
صادق مهدوی یکی دیگر از متهمان پرونده ی قتل های زنجریه ای در مورد آمادگی مسعود 

صدر االسالم برای قتل نویسندگان در شهرستان ها می گوید:  
آقای موسوی بیست و پنج مسعود صالح را در وزارت مالقات می کند که می پرسد: 
مسعود این قتل ها کار توست؟ او می گوید: نه. موسوی می گوید: من هستم. مسعود 
می گوید: من دنبال سر نخ بودم تا همکاری کنم. قول و قرار با موسوی می گذارد. 
و مسعود در این تاریخ نتایج اقدامات به عمل آمده توسط نهاد ریاست جمهوری و 

نریوی انتظامی پریامون این قتل ها را به موسوی منعکس می کند. 
مسعود می پذیرد قتل نویسندگان در استان ها را انجام دهد. نریوی الزم را خودش 
فراه���م می کند. در ضمن می گوی���د اگر طی کار، برای تیم ه���ا گذرنامه الزم بود 
خودش می تواند به هر تع���دادی الزم باشد صادر کند.-دایره ی صدور گذرنامه ی 
نریوی انتظامی زیرمجموعه ی معاون���ت اطالعات است-موسوی باید بعد از این 
تاریخ هم دیداری با مسعود داشته زیرا آدرس گلشریی و تلفن او را روی کاغذ نوشته 

و به موسوی داده بود. 
موسوی تا چند روز قبل از دستگریی آن را نزد خود داشت. موسوی ساعت بیست 
و یک روز بیست و پنج مرا در خیابان بهشتی جنب-مهناز-دید. جریان مالقات با 
مسع���ود صالح را بیان کرد از من خواست اطالعات در باره ی سوژه های شهرستان 
تهی���ه و به وی بدهم موسوی بعد از قتل مختاری ب���از و گسرتده عمل می کرد و به 
تعدادی ب���رای مشارکت پیشنهاد همکاری کرد از جمله مصطفی تهرانی-مسئول 
امنیت استان خراسان-احمد عبادی، مهدی ریاحی، حمید جالیل، اخوان، محسنی، 

سید موسی...
بعد از این که موسوی مسئله ی طرح موضوع با مسعود را بیان داشت گفتم، نمی شناسم. 
محم���د صداقت-مدیر کل چپ-نظر مثبت���ی روی او و حسن مهدوی -هر دو از 
پرسنل اداره التقاط-نداشته. او گفت دست او در رابطه با طرح الغدیر ]ربودن و قتل 
زندانیان سیاسی آزاد شده ی مجاهد[ زیر ساطور من است. موسوی گفت او مأموریت 
اس���ت و از روز شنبه بیست و هشت آذر آماده ی اقدام پریامون آدرس ها خواهد بود 
اظهار داشت مهدی ریاحی نیز آماده همکاری است. تخصصش زدن کارد است. بعد 
از قتل پوینده در چند نوبت از من آدرس نویسندگان جمع مشورتی را می خواست. 
می گفت این آدرس ها را بده تا من خانم یکی از بچه ها را به چند گل فروشی بفرستم 
تع���دادی گلدان تهیه و به آدرس ها بفرستن���د. برای کار روانی روز پنج شنبه بیست 
و شش آذر ق���رار شد من و موسوی هم دیگ���ر را در اتوبان جهان کودک مالقات 
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کنیم تا عکس و آدرس سوژه های استان را به وی بدهم تا به مسعود صالح بدهد.
 

سرکوب تظاهرات هیجده تری ۱۳۷۸
یکی از خدمات بزرگی که مسعود صدر االسالم برای حفظ نظام والیت فقیه انجام داد 
سرکوب تظاهرات هیجده تری و خیزش مردم در نجف آباد به حمایت از آیت الله منتظری 

پس از حصر ایشان بود. 
در همایش دو روزه ی مدیران اطالعاتی کشور-همایش کوثر- که نوار آن در سال ۷۸به 
صورت گسرتده انتشار یافت، هدایت کننده و مسئول همایش که مهره های اطالعاتی را 
ب���ه پرسش و نقد می گرید و به آن ها آموزش می دهد مسعود صدراالسالم است. وی در 
دوران سرکوب هیجده تری با آن که معاونت اطالعات نریوی انتظامی را به عهده داشت، 
در ارتباط با مسائل امنیتی و اطالعاتی حرف اول را می زد. حتی در قرارگاه مشرتک ثارالله 
ک���ه در زمان »بلوا وآشوب« با حضور نریو ها و فرماندهان رده باالی وزارت اطالعات، 
ارت���ش، سپاه، بسیج و ناجا تشکیل جلسه می دهد باز مسع���ود صدر االسالم حرف اول 
را می زد و فرماندهی کل نریوه���ای امنیتی-اطالعاتی-نظامی و انتظامی و نریوهای 
وزارت اطالعات ب���ا رای گریی به عهده ی مسعود گذارده شد. تا زمانی که وی در پست 
معاونت اطالعات ناجا مشغول خدمت بود از قدرت بسیاری برخوردار بود و فرماندهی 

کل نریوهای اطالعاتی کشور را به عهده داشت. 
وی در جری���ان گردهمایی مدیران اطالعاتی کشور که به »همایش کوثر« معروف بود به 
چگونگی سرکوب و توطئه ی نریوهای امنیتی در هیجده تری اشاره کرد. نوار این همایش 

در سطح وسیعی در فضای مجازی انتشار یافت.۱
اما از روز های بعد در جریان حرکت جمع های کوچک به ناگاه اخباری پریامون به آتش 

کشیدن مساجد و اتوبوس ها و شکسنت شیشه های مغازه ها و بانک ها مطرح شد!
در دهه ی ۷۰، رد پای وی هر جا که صحبت از سرکوب بود دیده می شود. از جمله حمله 
و هجوم لباس شخصی ها در وقایع کوی دانشگاه در سال ۷۸با هدایت وی انجام گرفت.  

اداره ی اطالعات و عملیات 
مسعود صدراالسالم مسئولیت »اداره ی اطالعات و عملیات مستقر در دادگسرتی تهران 
در زمان ریاست علی رازینی را نیز به عهده گرفت. محل این اداره در ساختمان »مجتمع 

امام خمینی« واقع در میدان ارک طبقه ی زیرین و اول بود.
نریوه���ای این اداره متشکل از نریوهای سپاه قدس، یگان های ویژه، اطالعات، آگاهی، 

1-http://iranianuk.com/20090207003600002
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بسیج، پلیس دیپلمات، پلیس تخصصی، حقوقدانان و وکالی دادگسرتی بودند.
هم چنن این اداره از کمک بعضی از نریوه���ای حزب اللهی در وزارت نفت، حفاظت 
اطالعات قوه ی قضاییه، مخابرات، شهرداری، اداره ی ثبت احوال که آموزش های الزم 

اطالعاتی و امنیتی و انتظامی را دیده بودند برخوردار بود.   
ای���ن اداره برای قانونی جل���وه دادن اقدامات خود با گرفنت احک���ام به ظاهر قانونی از 
دادگاه هایی که در طبقه ی فوقانی بودند و در بعضی موارد از قبل با قاضی ها تبانی شده و 

دستورات از سوی رازینی داده شده بود دست به عملیات می زد.  
مثاًل حمله به میهمانی بزرگ خارجیان و ایرانیان در ساختمان های »آ اس پ« یوسف آباد 

در سال ۷۸یک نمونه از این اعمال بود. 
از جمله قضاتی که چشم وگوش بست���ه هر نامه ای را که صدر االسالم می نوشت امضاء 
می کردن���د و دستورهای الزم قضایی را می دادن���د قاضی طاهری رییس وقت شعبه ی 
شش���م دادگاه های انقالب و عمومی تهران و رییس شعبه ی پنجم دادگاه های انقالب و 
عمومی تهران بودند. رییس شعبه ی پنجم دادگاه انقالب با حفظ سمت جانشن الیاس 
محمودی مسئول حفاظت اطالعات قوه ی قضاییه هم بود. وی چند سال پیش به خارج از 
کشور پناهنده شد. این عده کلیه ی اعمال غریقانونی خود را با هماهنگی رازینی رییس کل 

دادگسرتی وقت استان تهران انجام می دادند.  
او هم چنن متهم به شرکت در قتل قاضی بازپرس پرونده غالمحسن کرباسچی شهردار 

وقت تهران است که موضوع شهرداری تهران را نیز دنبال می کرد.
مسعود ضابطیان با نام مستعار مسعود زاهدیان یکی از جالدان اطالعاتی زیرمجموعه ی 
صد راالسالم بود که تمامی موارد غریقانونی و غری »شرعی« و تخلفات و بازجویی ها و 
موارد مشابه دیگر توسط او انجام می گرفت. او بچه ی خیابان دماوند تهران حول و حوش 

قاسم آباد است و بعدها مدیر کل امور اجرایی ستاد مبارزه با مواد مخدر شد.۱
در دورانی که مسعود صدر االسالم مسئول معاونت اطالعات ناجا بود جانشن وی سردار 

حمیدرضا حسن آبادی بود که سپس مدیرکل اداره ی مبارزه با مواد مخدر ناجا شد.

پایان مأموریت در اطالعات نریوی انتظامی 
و ریاست پژوهشکده ی اطالعات 

پ���س از آن که محمدباقر قالیباف شهردار فعلی تهران از نریوی هوایی سپاه به فرماندهی 
نریوی انتظام���ی رسید دوران خدمت مسعود صدر االس���الم که نامش در زمان قتل های 
زنجریه ای و هیجده تری در رسانه های داخلی سر زبان ها افتاده بود و سازمان های اطالعاتی 

1-www.parset.com/News/ShowNews.aspx?Code=115062
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خارج���ی نیز تا ح���دودی با او آشنا شده بودند در معاون���ت اطالعات به پایان رسید و 
شیخ محم���د رمضانی که همکار وی در لبنان بود با نام غالمحسن رمضانی به معاونت 
اطالعات نریوی انتظامی منصوب شد و صدراالسالم برای مدت چهار ماه عهده دار پست 

قائم مقامی رمضانی شد.
از س���ال هشتاد به بعد صدر االس���الم ضمن آن که ریاست پژوهشک���ده ی اطالعات را 
به عه���ده داشت در این دانشکده تدریس هم می کرد. این دانشکده که قسمت کوچکی 
از ساختمان های وزارت اطالعات است در منطقه ی شمایل پاسداران و منطقه ی دارآباد 

مستقر است و دانشجویان آن را زنان و مردان تشکیل می دهند. 

رییس شرکت دخانیات 
وی در م���رداد ۸۵با نام اصلی اش یعنی »مهندس ط���ه طاهری« به عنوان دومن رییس 
شرکت دخانیات در دولت احمدی نژاد اداره ی این بنگاه پردرآمد را به عهده گرفت و در 
تریماه ۸۷ناگهان از کار برکنار شد. شرکت دخانیات در آخرین ماه های ریاست جمهوری 
خاتمی و ریاست عبدالحمید رحمانی خلیلی نیز با بحران مواجه شده بود. خلیلی رحمانی 
که از نیمه ی دوم سال ۸۰به ریاست شرکت دخانیات رسیده بود به همراه معاونش ندافی 
که هم  اکنون مشغول خدمت در وزارت اطالعات است در سال ۸۴به اتهام تضییع س���ه و 
نیم میلیارد تومانی حقوق دولت، دریافت دویست میلیون تومان وجه نقد، شصت دستگاه 
پراید، شانزده دستگاه زانتیا، پنجاه دستگاه لب تاپ، یک کیلو و نیم سکه و شمش طال، 
خرید ساختمان یک میلیارد تومانی باالتر از بهای واقعی، استخدام هزار و دویست نفر از 

نزدیکان و مرتبطان و... دستگری و سپس با قرار وثیقه آزاد شد.۱
مسعود صدر االسالم در دوران ریاست خود بر شرکت دخانیات پا جا پای رحمانی خلیلی 
و ن���داف گذاشت و روابط گسرتده ای با شرکت آمریکایی انگلیسی-B.A.T-که مخفف 
شرکت قدرتمند بریتیش/آمریکن  تباکو است برقرار کرد. بی ای تی، دومن شرکت بزرگ 

دخانیات در سطح بن المللی و دارای شصت هزار  کارمند است. 
در شهریور ماه سال ۸۲مدیران شرکت مزبور پس از آن که با سه فروند هواپیما جت فالکون 
وارد کشور شدند توسط عملیات ویژه ی یکی از ارگان های مسئول دستگری و سپس آزاد 
می شوند. این شرکت تولید سیگار مونتانا را در دستور کار داشت و دارای چنان سرمایه ای 
است که با دادن میلیون ها دالر وجه برای امحای سیگارهای قاچاق به نریوی انتظامی و 
اداره ی دخانیات کشور، بطور غریرسمی انحصار فروش سیگار در ایران را در اختیار خود 
دارد. این شرکت با اجاره کردن انبارهای بزرگ و استاندارد در نقاط مختلف ایران، وارد 

1-www.qudsdaily.com/archive/1384/html/3/1384-03-02/page6.html
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کردن تنباکو از کشورهای آمریکای جنوبی، مخلوط کردن آن با تنباکوهای غریمرغوب، 
ص���دور آن به کشورهای منطقه و در انحصار قراردادن بازار داخلی سودهای نجومی به 
جی���ب می زند. مدیر شرکت مزبور که یک انگلیسی اس���ت و با استفاده از هواپیماهای 
خصوصی و محافظ شخصی زندگی تجملی برای خود فراهم نموده  است، صدر االسالم 

و مسئولن مملکتی را زیر پر وبال اقتصادی خود قرار داده است. 
دف���رت مرکزی این شرکت در طبقه ی هشتم ساختمان سایه روبروی پارک ملت در خیابان 

ویل عصر تهران و در مجاورت بانک »اچ اس بی سی« واقع است.   
ای���ن ساختمان به سیستم های دوربن مداربسته و کارت های هوشمند الکرتونیکی مجهز 
اس���ت. شرکت بی ای تی کارمندان و کارگرانش را ب���ه مسافرت های داخلی وخارجی با 
تورهای گردشی می برد. مسئول حفاظ���ت و امنیت شرکت، شهریار وثیق فرزند تیمسار 
عبدالل���ه وثیق بود که در سال ۵۸ با حکم دادگاه انقالب به اتهام کشتار مردم در خرداد 

۱۳۴۲اعدام شد. وی از هشت سالگی در انگلستان بزرگ شده است. 
طه طاهری در تاریخ شنبه شانزدهم دی ۱۳۸۵در مورد ارزش بازار دخانیات گفت: ارزش 
بازار محصوالت وارداتی و قاچاق به هشتصد و شصت میلیارد تومان می رسد این رقم 
با احتساب فروش داخلی، یک صد و چهل میلیارد تومان امسال، از یک میلیارد دالر هم 

فراتر می رود.
در دوران صدرات طه طاهری، نمایندگی پخش سیگارهای بی ای تی که در دست گروه 
عقیلی و پخش عظیم بود به گروه حسینی رسید. هرچند شایع بود که این فعل  و انفعال به 
خاطر پاین آمدن میزان فروش سیگارهای این شرکت است اما همان موقع مطرح شد که 

دلیل عمده ی آن رقابت های داخلی و برخورد دولت با گروه عقیلی بود. 
طه طاهری پس از پستی که در دخانیات گرفت با توجه به روابطش با شرکت بی ای تی، 
و نفوذ اطالعاتی در کشور و استفاده از رانت قدرتی که در اختیار داشت زندگی  خود را 
متحول کرد و مالک اتوموبیل های خوب، خانه ها و ویالهای بزرگ و گران قیمت در شمال 

تهران و کشور شد. 

اداره ی مبارزه با مواد مخدر 
طاه���ری بعد از کن���ار  گذاشته شدن از پس���ت دخانیات به دوستان خ���ود اعالم کرد که 
می خواهد بازنشسته شود و  کار اجرایی دولتی انجام ندهد ویل دوباره با سفارش دوستان 
و شخص احمدی نژاد که نظر مثبتی به او داشت با حکم اسماعیل احمدی مقدم فرمانده 
نریوی انتظامی، جانش���ن او در اداره ی مبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری شد و دفرت 
کارش به خیابان نفت در بلوار مریداماد انتقال یافت. در واقع وی که تا پیش از این مسئول 
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فروش هرچه بیش تر سیگار و م���واد دخانی به مردم بود به سمت مسئول مبارزه با مواد 
مخدر انتخاب ش���د! وی در حایل مسئولیت مبارزه با مواد مخدر را بر عهده داشت که 
یک محموله ی بیست و ُنه ُتنی تریاک ارسایل از چن که در بمبئی بارگریی شده و با یک 
هواپیمای اختصاصی به ایران حمل شده بود در فرودگاه »امام خمینی« تهران کشف شد 

که ظاهراً دستگاه های امنیتی آن را سفارش داده  بودند. 
پ���س از کشف این محموله ی عظیم ابت���دا سرتیپ دوم نبی الله حی���دری رییس پلیس 
فرودگاه های کشور مقدار تریاک مکشوفه را به بیست ُتن تقلیل داد و سپس احمدی مقدم 
که طه طاهری پست جانشینی او را در ستاد مبارزه با مواد مخدر در دست دارد، این مقدار 
را به هفده تن تقلیل داد و تأکید کرد که محموله به صورت قانونی و برای تهیه ی دارو وارد 

کشور شده است!۱ 
ط���ه طاهری در جریان جنبش ۸۸ با آن ک���ه دارای پست اطالعاتی و امنیتی نبود اما در 

جلسات امنیتی شرکت کرده و در سرکوب جنبش مردمی نقش مهمی داشت. 

ربودن رابرت لوینسون
یکی از مسائل مطرح بن ایران و آمریکا موضوع مفقود شدن رابرت لوینسون، مأمور سابق 
اف بی آی است که در ارتباط با قاچاق سیگار در ایران تحقیق می کرد و در اسفند ۸۵ در 

کیش ناپدید شد. رد پای طه طاهری در این پرونده به روشنی دیده می شود. 
طاه���ری به واسطه ی حضور مستقیمش در سه دهه فعالیت اطالعاتی و امنیتی و به ویژه 
سابق���ه ی چند ساله اش در بخش امنیت خارجی وزارت اطالعات و پست های حساسی 
که در زمینه ی اطالعاتی و امنیتی داشت توطئه های امنیتی زیادی را طراحی و اجرا کرده 
است. وی به خاطر سابقه  ی مدیریتش در شرکت دخانیات با باندهای قاچاق سیگار و 
محافل حامی آن ها از نزدیک آشنا، و بدون شک یکی از  کسانی است که از سرنوشت 
رابرت لوینسون باخرب است؛ به ویژه که مسئولیت عناصر تحِت امِر او در ربودن لوینسون و 

به دردسر انداخنت آمریکا مسجل است.   
طی این عملیات، سرهنگ فریربز حاج اسماعیلی که تا مرداد ۸۵فرمانده نریوی انتظامی 

کیش و عضو ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز ریاست جمهوری بود نیز شرکت داشت. 
فریربز حاج اسماعیلی از دوستان نزدیک و عناصر زبده ی تحت امر مسعود صدر االسالم 
ب���ود. در دوران معاونت اطالعات صدر االسالم در نریوی انتظام���ی وی رییس اداره ی 
عملیات معاونت اطالعات ناج���ا بود و نقش مهمی در سرکوب جنبش هیجده تری ۷۸ 
داشت. ع���الوه بر این دو نفر، حداقل سه نفر از اعض���ای وزارت اطالعات نیز در این 

1-www.asriran.com/fa/news/158282 
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ماجرا درگری بودند. پس از ربودن لوینسون، مسعود صدر االسالم که فرماندهی عملیات 
را به عهده داشت این گونه جلوه می دهد  که وی را با هواپیما به کرمان منتقل می کنند  که 
از نظر من می تواند حقه ی امنیتی و اطالعاتی و به منظور فریب کسانی که ناخواسته درگری 
این پروژه در کیش بودند نیز باشد و به این ترتیب رد او را گم کنند. چرا که منطقی نیست 

فرد ربوده شده به جای تهران یا... به کرمان برده شود.
ع���الوه بر افراد نامربده، محمدرضا نقدی فرمانده بسیج ک���ه در زمان یاد شده معاونت 
احمدی نژاد و ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز را به عهده داشت نیز درگری ماجرا بود.

مسع���ود صدر االسالم و دستگاه اطالعاتی و امنیتی رژی���م از روی پروژه ی دولت لیبی 
ب���رای ربودن امام موسی صدر در س���ال ۱۹۷۸ کپی برداری ک���رده و رابرت لوینسون را 
ربودند. ناپدید شدن لوینسون می توانست پاسخی باشد به پناهنده شدن علریضا عسگری 
معاون سابق وزارت دفاع رژیم که در دسامرب ۲۰۰۶در ترکیه ناپدید شد و بعدها اطالعات 

انتشاریافته نشان می داد که به غرب پناهنده شده است. 
لوینس���ون شب قبل از ناپدید شدنش ب���ا داوود صالح الدین یک شهروند آمریکایی که 
نام های مستعار دیوید تئودور بلفیلد و حسن عبدالرحمان نیز دارد، مالقات کرده و در یک 

هتل در کیش به سر برده بودند.
داود صالح الدی���ن که به همکاری در قت���ل علی اکرب طباطبایی دیپلمات پیشن ایرانی و 
مخالف جمهوری اسالمی ایران متهم است، در سال ۱۹۸۰پس از ارتکاب قتل در ایالت 
مریلند آمریکا به ایران گریخت و بعدها در فیلم »سفر قندهار« محسن مخملباف در نقش 
حسن تنتانی شرکت کرد. تردیدی نیست که دستگاه امنیتی و اطالعاتی، داوود صالح الدین 
را در مسری تحقیقات لوینسون قرار داده بود و وی ساده انگارانه در دامی که برای وی پهن 

کرده بودند افتاد. 
روز بعد از دیدار با داوود صالح الدین، لوینسون هتل محل اقامت خود در جزیره  ی کیش 
را ترک کرد و راهی فرودگاه شد، اما بن فرودگاه و هتل ناپدید شد. رابرت لوینسون که از 
پاییز ۱۳۸۵در رابطه با مبارزه ی با قاچاق سیگار برای کمپانی های خصوصی کار می کرد 
در دی م���اه همان سال تالش کرد از طریق ارتباط با دیوید تئودور بلفیلد تحقیقاتش در 
زمینه ی قاچاق سیگار را به سرانجام برساند. داوود صالح الدین در اسفند ۱۳۸۵پس از 
چندین تماس موفق شد وی را به دبی و سپس به بهانه ی این که اطالعات ذیقیمتی در 
ارتباط با افراد قدرتمند سیاسی ایرانی در معامالت قاچاق سیگار دارد، به کیش بکشاند. 
صالح الدی���ن سال ها قبل از طریق سیلورمن خربنگار تحقیقی که برای نیویورکر هم کار 
می کند در ارتباط با لویسنون قرار گرفته بود و از طریق تلفن و ایمیل با هم در تماس بودند.

محمدحسن آقاسی وکیل مدافع خانواده ی لوینسون می گوید: من با این آمریکایی مالقات 
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کردم، او را به جایی در تهران دعوت کردم. چون خود این فرد در نزدیکی تهران زندگی 
می کند. طی این مالقات من متوجه ش���دم که این شخص مطالبی را بر خالف واقعیت 
مطرح می کند. بعد، من درباره ی صحبت های ایشان، هم در جزیره ی کیش و هم در تهران 
تحقیق کردم و به این نتیجه رسیدم که او دروغ می گوید. البته این شخص من را نیز به طور 

غریمستقیم تهدید می کرد.
وی می افزاید: تصور اولیه ی من این اس���ت که او -لوینسون- به وسیله ی افرادی که در 
ای���ران قدرتی دارند و احتمااًل در قضایایی مرتبط با قاچاق س���یگار و یا موضوع های 
 دیگری که ایشان آمده بود درباره اش بررسی کند، دست دارند-ربوده شده و باید هنوز در

اختیارشان باشد.۱
داوود صالح الدی���ن در جریان سفر لوینسون به کیش، از قبل اتاق مشرتکی را برای خود 
و لوینسون در هتل مریم آن جزیره رزرو کرده بود. از همان ابتدا هم تردیدی نبود که سفر 
وی توسط مقامات امنیتی رژیم برنامه ریزی شده است؛ چرا که سفر یک آمریکایی از دبی 
ب���ه کیش بدون هماهنگی اطالعاتی امکان ناپذیر است. در دهه ی ۹۰ میالدی پاسداران 
گارد پرواز هواپیمای کیش ایرالین از سوار شدن چند خربنگار آمریکایی که قرار بود در 
کیش ب���ا داوود صالح الدین در مورد چگونگی ترور علی اکرب طباطبایی مصاحبه کنند 
جلوگریی کرده بودند. هرچند این گفتگو به صالح دید مقامات امنیتی رژیم در سال ۱۹۹۵ 
در استانبول صورت گرفت و او جزییات ترور را تشریح کرده و توضیح داد چگونه با سه 

گلوله ، طباطبایی را به قتل رسانده است و مطلقاً پشیمان نیست.۲

قائم مقام دبریکل ستاد مبارزه با مواد مخدر 
پس از کودتای انتخاباتی ۸۸و انتخاب سردار مصطفی محمد نجار به عنوان وزیر کشور، 
وی مسئولیت دبریکلی ستاد مبارزه با مواد مخدر را نیز بر عهده گرفت. طه  طاهری قائم مقام 

وی در این نهاد و زاهدیان مدیرکل امور اجرایی آن شد. 
در دی م���اه ۱۳۹۲با حکم رحمانی فضلی وزیر کشور دولت روحانی، وی به عنوان مشاور 

ارشد دبریکل ستاد مبارزه با مواد مخدر منصوب شد. 

1-www.radiofarda.com/content/f35_Levinson.../1615702.html
2--www.youtube.com/watch?v=Y7Mlue9MUL4





احمد سالک کاشانی

 

احمد سالک در سال ۱۳۲۵در خانواده  ای روحانی و پرجمعیت در اصفهان به دنیا آمد. 
پدرش سیدمحمود سالک یک روحانی معمویل بود که سالک می کوشد وی را یکی از 
آیات عظام و عرفای زمان جا بزند. احمد سالک فرزند دوم خانواده و دارای دو برادر و 
پنج خواهر بود. یکی از برادرهایش به نام مهدی در عملیات بیت المقدس در اردیبهشت 

۱۳۶۱ کشته شد. 

مبارزات »انقالبی« سالک
سالک مانند دیگر روحانیون و صاحب منصب���ان نظام اسالمی می کوشد سابقه ی پرو 
پیمانی از مبارزه برای خود در دوران قبل از انقالب برتاشد. به همن منظور ادعا می کند 
پس از پایان دوران ابتدایی یعنی در سیزده سالگی هسته ی مقاومت فرهنگی اصفهان را 
زیر نظر بهشتی-که خود پیش از انقالب دستی در مبارزه نداشت-در دبریستان تشکیل 

داده است. 
این گروه در همه ی مراکز علمی و دانشگاه ها و بازار حلقه های درس و بحث داشت 
و ه���ر پانزده روز یک بار رابطن ای���ن گروه تشکیل جلسه می دادند؛ از میان حدود 
شصت نفر رابط، پنج نفر جزو هسته ی اصلی بودند و بنده نیز جزو یکی از این پنج 

نفر بودم که ارتباط نزدیکی نیز با آیت الله بهشتی داشتم.۱

1-www.asriran.com/fa/news/155863
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سالک در گفتگوی دیگری موضوع را به فعالیت های مخفی ربط داده و مدعی می شود:
 در سال ه���ای ۱۳۴۶تا ۱۳۴۸دوران دبریستان در شبکه های مبارزاتی که تحت نظر 
شهید مظلوم آیت الله بهشتی ره بود در یک هسته پنج نفره فعالیت های ضد رژیم را 

در جلسات مخفی در منازل اداره می کردیم.۱
ظاهراً از نظر حضرات درس احکام و ... »مقاومت فرهنگی« است. در سال های ۴۶تا 
۴۸احمد سالک بیست و یک تا بیست و سه ساله بود و نمی توانست دبریستانی  باشد؛ 
بهشتی در آلمان به سر می برد و مسجد هامبورگ را که زیر نظر دولت شاهنشاهی بود اداره 

می کرد. او در تشریح سوابق انقالبی خود ادعای مضحکی را مطرح کرده و می گوید:  
در جریان حمله ی رژیم پهلوی به مدرسه ی فیضیه قم در پانزدهم خرداد ۴۲و به شهادت 
رسیدن تعداد زیادی از علما، مجروحان آن حادثه که با اتوبوس به اصفهان می آمدند، 
پدرم با مسئول گاراژ اتوبوس ها که مرد شریفی بود، قرار گذاشت که همه ی مجروحان 
را به خانه ی ما بفرستد. بنابراین منزل ما به پاتوق انقالبیون و مجروحان فیضیه ی 
قم تبدیل شد؛ مانند آیت الله حاج علی آقای قدیری، من حتی گیوه های خونی آن ها 

را هم دیده بودم. 
پس از گذشت چهل سال از انقالب، مقامات نظام اسالمی و حوزه ی علمیه قم نمی توانند 
نام یکی از این »علما« را که در حمله ی ساواک کشته شدند، ارائه دهند. مجروحان پس 
از جان به در بردن از حادثه به جای رفنت به شهر خود از قرار معلوم به منظور زیارت آثار 
باستانی به اصفهان وارد شده و پس از تکمیل پرسش نامه نزد »مسئول گاراژ« و اثبات این که 
در حادثه ی مزبور مجروح شده اند با گیوه ی خونی به منزل پدر سالک راهنمایی می شوند. 

 
رفنت به حوزه ی علمیه و معافیت از نظام وظیفه

سالک پس از پایان دوران دبریستان به منظور فرار از خدمت سربازی، تحصیالت حوزوی 
خود را در مدرسه صدر خواجو و مدرسه علمیه زرین شهر آغاز می کند و از امتیاز تبعیض آمیز 
دولت شاهنشاهی برای روحانیون استفاده کرده و از خدمت سربازی معاف می شود. اما با 
حقه بازی موضوع را به شکل حضور در محکمه ی نظامی به علت سوابق مبارزاتی خود 

جلوه داده و می گوید:
بنده در سن بیست و دو سالگی دادگاه نظامی داشتم؛ موضوع دادگاه، بحت معافیت 
سربازی بود که در آن دوران فقط دادگاه های نظامی حکم معافیت صادر می کردند؛ 
من هم از دوران راهنمایی مبارزات انقالبی داشتم به طوری که هر جا بودم، شاه را 
به اصطالح »قورمه« می ک���ردم، در دوران دبریستان هم ساواک همیشه پشت در 

1-http://otaghkhabar24.com/news/15846
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مدرسه ی  ما بود؛ بارها مدرسه را به هم ریختم و حتی چندین بار مدرسه به تعطیلی 
کشیده شد.

»دوران راهنمایی« از سال ۱۳۵۰در آموزش و پرورش آغاز شد و پیش از آن تحصیالت 
در دو دوره ی شش ساله ی ابتدایی و دبریستان پیگریی می شد. 

او در مورد سختی ای که پشت در اتاقی که قرار بوده در مورد معافیت او از خدمت نظام 
تصمیم بگرید کشیده می گوید: 

تا نوب���ت من شود خیلی طول کشید؛ من نیم ساعت روی پا ایستاده بودم در حایل 
که تیمساری که در آن اتاق بود با منشی اش زشت ترین و رکیک ترین حرف ها را به 
یک دیگر زدند؛ که کینه ی مرا نسبت به شاه ده ها برابر کرد به گونه ای که اگر مسلسلی 

داشتم آن افراد را به رگبار می بستم. 
در مورد سطح دانش خود می گوید: 

م���ن در آن دوران همه  یکتاب های مارکسیت ها را خوانده بودم و هیچ مارکسیستی 
نبود که بتواند در بحث حریف من شود؛ کتاب های نهضت آزادی را هم همن طور؛ 
در کن���ار درس و بحث حوزه و مطالعات متفرق���ه، فوتبالیست و شناگر هم بودم و 
کوهنوردی هم می کردم. من در دوران تحصیالت ابتدایی انگلیسی هم می خواندم 
و در مسری خانه تا مدرسه و برعکس لغت انگلیسی حفظ می کردم. به طوری که در 

کالس ششم به زبان انگلیسی مسلط بودم.
این عالمه ی دهر عاجز از بیان یک جمله به زبان انگلیسی است. 

در رابطه با دروسی که در حوزه ی علمیه قم می داد، می گوید: 
در هم���ن دوران بود که مب���ارزات انقالبی ام به اوج رسی���د؛ در مدرسه ی فیضیه 
اصول الفق���ه درس می دادم و بیس���ت و پنج تا شاگرد داشت���م. نصف ساعت را 
اصول الفقه درس می دادم و نیم ساعت دوم را ساواک شناسی! که از لحظه دستگریی 
ت���ا بازجویی و شکنجه و بعد از آزادی، مسریی که مبارزان باید طی کنند، چیست؛ 
یکی از رفقا هم دم در حجره کشیک می داد تا از خطرها ما را آگاه کند.... بعداً که 
دستگری شدم، مأمور ساواک این مسئله را به تمسخر گرفت یعنی که ما متوجه ترفند 

شما شده بودیم.
سالک تا آن زمان حتی یک بار نیز توسط ساواک دستگری نشده بود که تجربه ی برخورد 
ب���ا آن را داشته باشد؛ حوزه ی  علمیه قم به علت وجود جاسوسان و منابع متعدد ساواک 
تنها جایی بود که روحانیون جرأت نمی کردند در آن چنن بحث هایی کنند. سالک هنگام 
دروغ گویی نام کسی را نمی برد تا دستش رو نشود. وی چندین بار پس از منربهایی که 
در روستاهایی هم چون میمه اصفهان، زواره اردستان، سامان شهرکرد، کندوان و بروجن 
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داش���ت، توسط مأموران ژاندارمری و شهربانی مورد پرسش و بازجویی قرار گرفت. وی 
م���وارد فوق را که منجر به بازداشت و زندان نشده به عنوان دستگریی توسط ساواک و 

سابقه ی مبارزاتی خود جا می زند. 

تحمل شکنجه  های محری العقول
سالک در سال ۱۳۵۴در آباده ی شریاز به اتهام داشنت اعالمیه دستگری و سپس به کمیته ی 
مشرتک و اوین منتقل شد و مدتی را در زندان به سر برد. او که تنها به خاطر داشنت چند 
اعالمیه دستگری شده بود دروغ های عجیبی در مورد شکنجه هایی که در کمیته ی مشرتک 
متحمل شده سرهم می کند و خود را قربانی همه ی آن چه در دوران سیاه اسالمی بر مردم 

روا  داشتند معرفی می کند: 
هیج���ده نفر از مأموران ساواک دوازده شبان���ه روز از ساعت ُنه شب تا اذان صبح 
هفده نوع شکنجه را روی بدن من انجام دادند. یکی از شکنجه هاشان این بود که 
با شالق های مسی هفتاد ضربه شالق به کف پا می زدند  که کف پاها کاماًل بریان 
می شد، بعد ما را مجب���ور می کردند روی همان پاها بدویم به طوری که گوشت ها 
می ریخ���ت و به استخوان می رسید؛ یا این که الی زخم ها آب نمک می ریختند یا 
س���وزن می کشیدند که به حالت غش می افتادی���م و گاهی تا هفت شبانه روز اجازه 
نمی دادند بخوابیم. شب دوازدهم قتلگاه، مرا گوشه ای از اتاق قرار دادند به طوری 
که پشتم به آن ها بود و آرمان که شکنجه گر من بود و آن  شب مست کرده بود، با کابل 
مس���ی که روکشی از الستیک داشت، دو ضربه به سرم زد؛ طوری که کل حافظه ام 
پاک ش���د و نصف بدنم به حالت فلج درآمد.پنج شش ماه فلج بودم در حایل که 
کوچک ترین مداوایی برای بهبود من انجام ندادند و فقط مرا با طناب به تخت بسته 

بودند اما به لطف خدا توانستم سالمتی ام را به دست بیاورم.
هفتاد ضربه شالق، حکم شرعی تعزیر است که توسط حاکم شرع برای شکنجه ی زندانیان 
صادر می شود و سپس به صورت متوایل تکرار می شود. در ساواک چنن موردی سابقه 
نداشت. این که زندانی از زیر چشم بند دقیقاً بشمارد چند نفر او را طی دوازده شبانه روز 
می زدند، از عجای���ب روزگار است. کسی که تنها یک ضربه کابل به کف پایش خورده 
باشد، راجع به شکنجه و ضربه های کابل و تأثریات آن چنن خزعبالتی سرهم نمی کند. 

وی که قاعدتاً بایستی بعد از تحمل انواع و اقسام شکنجه ها و فلج شدن و از دست دادن 
حافظه  و شش ماه بسته شدن به تخت با طناب، شکنجه  و بازجویی اش در کمیته ی مشرتک 
تمام شده و تکلیف پرونده اش روشن شده و به دادگاه رفته باشد در مورد شکنجه هایی که 

پس از آن در اوین متحمل شده می گوید: 
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آن جا شیوه های شکنجه شان با جاهای دیگر بسیار متفاوت بود، در اوین زندانی ها 
را از روی نسخه شکنجه می دادند؛ شکنجه هاشان هم از مشت و لگد  گرفته بود تا 
آوی���زان، آپولو، قفس و سوزاندن با پارافن داغ؛ شکنجه گر من هم حسینی بود که 

یکی از شکنجه گرهای معروف ساواک بود.۱
سالک به شهادت زندانیان سیاسی ه���م دوره اش در دوران کوتاهی که زندانی اوین بود 

سابقه ی خوبی نداشت. 

حضور در سپاه پاسداران و نهاد های امنیتی 
وی پس از پریوزی انق���الب، در سال ۱۳۵۷مسئولیت کمیته ی دفاع شهری اصفهان را 
به عهده گرف���ت و در سال ۱۳۵۸به فرماندهی سپاه پاس���داران انقالب اسالمی اصفهان 
رسید. در این دوران یحیی رحیم صفوی، فرمانده سابق سپاه پاسداران و محمد عطریان فر، 

معاونت وی را به عهده داشتند. 
سالک که در آن ایام به آیت الله طاهری امام جمعه اصفهان و سید مهدی هاشمی و جریان 
»انقالبی« اصفهان نزدیک بود، همراه با این دو و محمد عطریان فر در قتل امریعباس 
بحرینیان، فرمانده کمیته ی انقالب اسالمی اصفه���ان دست داشتند. پس از دستگریی 
متهم���ان این ترور ک���ه از نریوهای اطالعات سپاه بودند احم���د سالک از تحویل آن ها 
به نماینده ی دادستانی امتن���اع کرد. این ممانعت، منجر به وقوع درگریی مسلحانه بن 

نریوهای دو طرف و زخمی شدن عده ای گردید. 
سال���ک و عطریان فر  که هر دو از عوامل اصلی اختالفات در اصفهان بودند، برای ختم 
غائله به تهران اعزام شدند. سالک در زمستان ۱۳۵۹پس از برکناری حجت  االسالم امری 
مج���د ۲ اولن فرمانده بسیج، جانشن وی شد و نام این نهاد از »بسیج ملی« به »بسیج 
مستضعفن« تغیری داده شد و زیر نظر سپاه پاسداران قرار گرفت. سالک به خاطر اختالفاتی 
که با محس���ن رضایی فرمانده سپاه داشت در سال ۱۳۶۱از ای���ن نریو کناره گرفت و در 
انتخابات میان دوره ای به مجلس شورای اسالمی انتقال یافت، در سال ۱۳۶۴به ریاست 
کمیته ی مرکزی انقالب اسالمی منصوب شد و روابط نزدیکی با فالحیان ایجاد کرد و 

سپس در دوران وزارت ری شهری و فالحیان به دستگاه اطالعاتی کشور نزدیک شد. 
او در سال ۱۳۶۷به عنوان یکی از مؤسسان سپاه بدر، امور مربوط به عراقی های مقیم ایران 
را دنب���ال می کرد. هاشمی رفسنجانی در خاطراتش از سه شنبه بیست و پنج مرداد ۱۳۶۷ 

می نویسد: 

1-www.asriran.com/fa/news/155863
۲-حجت  االسالم امری مجد که در سال ۱۳۶۰دستگری شد و پس از آزادی نیز مورد آزار و اذیت قرار گرفت 

و خلع لباس شد، در مشهد به کار کشاورزی مشغول است. 
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آقایان]سید محمدباقر[ حکیم و ]سید محمود[ هاشمی شاهرودی و ]احمد[ سالک 
آمدند. در خصوص آینده ی  عراقی های موجود در ایران نگرانی دارند و پیشنهادهایی 
داشتند و خواستار واگذاری امور عراقی ها به مدیریت عراقی و به خصوص مجلس 
اع���ال بودند و تقویت نریوهای مسلح موجود عراق���ی در ایران و استقالل بیش تر 
ظاهری آن ها پس از جنگ و اجازه ی استقرار بعضی از آن ها در کشورهای دیگر مثل 

لبنان و سوریه را می خواستند.۱
سالک در این دوران مسئولیت مرکز هدایت نهضت های اسالمی را نیز به عهده داشت و 
به منظور فراهم آوردن بودجه و انسجام ارگان های مربوط از هاشمی  رفسنجانی استمداد 
می طلبید. با تشکیل سپاه قدس در سال ۱۳۶۹سالک به عنوان نماینده ی خامنه ای در سپاه 
قدس منصوب شد و یک دهه در این سمت باقی ماند و در بسیاری از اقدامات تروریستی 
از جمله در طرح عملیات تروریستی در انفجار مرکز یهودیان بوئنوس آیرس که در هیجدهم 
تری ۱۳۷۳صورت گرفت شرکت داشت. دست  او و سپاه قدس در سقوط هواپیمای پاناما 
ک���ه منجر به کشته شدن دوازده یهودی در تریم���اه ۱۳۷۳شد نیز دیده می شود. در همن 
سم���ت، پس از سقوط دولت صدام حس���ن، ریاست چهارصد و نود و هفت نماینده ی 

ویل فقیه در سپاه بدر در سراسر عراق را بر عهده گرفت.

حفاظت اطالعات سپاه و اطالعات موازی
با افشای پروژه ی قتل های زنجریه ای،  سالک به اشاره ی خامنه ای برای تشکیل اطالعات 
موازی به حفاظت اطالعات سپاه پاسداران فراخوانده شد و به همراه حسن طائب و دیگر 
نریوهای امنیتی نزدیک به خامنه ای، مدیریت بحران های امنیتی را در اختیار گرفتند. به 
این ترتیب او از سال ۱۳۸۰تا ۱۳۸۵در این سمت باقی ماند. با انتخاب محمود احمدی نژاد 
به عنوان ریاست جمهوری دیگری نیازی به حضور وی در حفاظت اطالعات سپاه احساس 
نمی ش���د؛ به همن دلیل از سال ۱۳۸۵دبری هیأت عایل گزینش کشور شد تا با پاک سازی 
مدیران نظام در امر جایگزین سازی مدیران ارشد نظام، دولت احمدی نژاد را یاری کند. 
وی تا سال ۱۳۸۷در این سمت باقی ماند و سپس مشاور احمدی نژاد در دولت نهم شد. با 
برکناری محسنی اژه ای از وزارت اطالعات،  مسئولیت تسویه ی وزارت اطالعات را برعهده 
گرفت و بسیاری از معاونن و مدیران اطالعات را برکنار کرد تا آن را به مشت آهنن و در 

کنرتل نریوهای خارج از مجموعه ی وزارت تبدیل کند.  

نقش آفرینی در کودتای انتخاباتی
وی یک���ی از اعض���ای »هی���أت نظارت ب���ر انتخاب���ات« دهم���ن دوره ی انتخابات 

۱-کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی ۱۳۶۷، دفرت نشر معارف اسالمی ، ۱۳۹۰، ص ۲۶۵. 
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ریاست جمهوری منتخب شورای نگهبان بود و تمامی تالش خود را برای بریون آوردن 
احمدی نژاد از صندوق به خرج داد. 

وی به عن���وان یک���ی از برنامه ریزان کودت���ای ۸۸، سه روز پیش از برگ���زاری انتخابات 
ریاست جمه���وری از آن جایی که می دانست در برابر  کودتای طراحی شده، مردم سکوت 

نخواهند  کرد در مصاحبه به خربگزاری فارس گفت:
آشوبگران خیابانی با به خدمت گرف���نت اراذل و اوباش می خواهند اتفاقاتی را که 

در راستای انقالب های مخملی در آسیای میانه رخ داد در ایران تکرار کنند.۱
وی با بیان این که کسانی که در خیابان ها به بهانه ی حمایت از کاندیدای خاصی دست به 
اغتش���اش می زنند در حقیقت اساس نظام را زیر سئوال می برند، ابراز داشت: در داخل 
کشور کس���انی که سی سال است از مردم س���یلی خورده اند، می خواهند با اغتشاشات 

خیابانی این سیلی ها را پاسخ دهند.۲
کودتاچیان با طرح چنن ادعاهایی پیشاپیش تصمیم  خود برای کودتا به منظور جلوگریی از 

انتخاب کاندیدای جناح مقابل را گرفته بودند. 
سالک پیش از آن نیز در برنامه  ریزی برای حذف رقیب و درآوردن کاندیداهای مورد نظر 

بیت رهربی فعال بود. 
وی در س���ال ۱۳۸۵به عنوان نماینده ی خامنه ای در حفاظت اطالعات سپاه پاسداران در 
همایش یک روزه ی والیت و خربگان رهربی که در شهرستان دورود برگزار شد از فعالیت 
کمیته پنج  نفره ای برای نفوذ دادن افراد خاص به خربگان و در نهایت به انحراف کشیدن 
آن و فروپاش���ی نظام اس���المی خرب داد. بایستی توجه داد منظور سالک از نفوذ دادن 
اف���راد خاص به مجلس خربگان مجتهدانی چون محمدرضا توسلی رییس دفرت خمینی، 
محمدرضا عباسی فرد، اسدالله کیان  ارثی، سیدمحسن موسوی تربیزی، مجید انصاری و... 
ب���ود که به جز توسلی صالحیت بقیه رد شده و امکان شرک���ت در انتخابات را نیافتند. 
عباسی فرد دوازده س���ال عضو شورای نگهبان، هشت سال عضو خربگان، عضویت در 
هیأت رییسه ی مجلس خربگان، هشت سال نماینده ی مجلس، رییس دیوان عدالت اداری، 
معاون اجرایی قوه قضاییه، مشاور رییس جمهور و مشاور رییس مجمع تشخیص مصلحت 
نظام بود. در این انتخابات صالحیت بیش از دویست و چهل و چهار مجتهد از سوی 

شورای نگهبان رد شد.
سالک هم چنن اضافه کرد گروه هایی که در گذشته نقش عامل برانداز را بازی کرده اند 
هم اینک چشم به نفوذ به شوراها دوخته اند و به نتیجه رسیده اند که باید از پاینی و شوراها 

نفوذ خود را گسرتش دهند.
1-www.farsnews.com/printable.php?nn=8803190548
2-www.farsnews.com/printable.php?nn=8803190548
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بازجویی و اعرتاف گریی از اصالح طلبان
سالک در پروژه ی اعرتاف گریی از اصالح طلبان پس از  کودتای ۸۸ فعال بود و مسئولیت 

بازجویی ها را بر عهده داشت. 
وی در م���ورد اعرتافات ابطحی و عطریان فر گف���ت: در طول این دو ماهی که این دو، در 
اختیار بازجویان بودند، به واقعیت آن چیزی که در جمهوری اسالمی می گذرد، پی بردند 

و در دادگاه هم شاهد چهره ی تواب این افراد بودیم.۱
وی در م���ورد عطریان فر که معاون خودش در سپاه اصفه���ان بود و در قتل و سرکوب با 

یک دیگر شریک بودند، گفت:  
در جریان مسائل سیاسی با افرادی که مرتبط بودند، به یک انحراف سیاسی کشیده 

شدند که ثمره ی این انحراف، امروز در دادگاه مشاهده می شود. 
سالک که روند بازجویی ها را هدایت می کرد در مقام سخنگوی جامعه ی روحانیت مبارز 

وارد میدان شد و گفت: 
تشکی���ل دادگاه برای تی���م فکری هدایت اغتشاشگران بع���د از انتخابات دهمن 
دوره ی ریاست جمهوری، نتیجه ی اقتدار جمهوری اسالمی ایران است. با تحقیقاتی 
که این دادگاه انجام داده است، نوع ارتباط تیم مدیریت اغتشاشات، مسائل داخلی 
و خارجی آن ها و اسنادی که دال بر جعل بسیاری از مسائل است، برای مردم روشن 

خواهد شد. 
وی در م���ورد اعرتاف گریی از متهمان و پخش آن توسط رادیو و تلویزیون و رسانه های 

دولتی گفت: 
ای���ن اطالع رسان���ی از دادگاه، م���ردم را نسبت به شبکه های نف���وذ که با گسرتش 
انحراف های سیاسی در قالب جنگ روانی برای رسیدن به اهداف شیطانی افکار 

جامعه را در اختیار گرفته بودند، آگاه تر خواهد کرد. 
او هم چن���ن با بی���ان این که اعرتافات ابطح���ی و عطریان فر نشان دهن���ده ی یک روند 
طوالنی مدت و پنهان در سال های گذشته بوده است، تصریح کرد: اغتشاشات اخری ثمره ی 
پانزده سال تالش برای براندازی نرم بود و این جریان آشوبگرانه نشانگر عمق خیانت و 

مقابله با نظام مقدس جمهوری اسالمی بود. 
وی در مورد احکام دادگاه گفت: در این دادگاه امید است از حقوق مردم به صورت جدی 
دفاع ش���ود و متهمان پس از بررسی دقیق به اشد مجازات برسند و از طرفی به شکایت 

خسارت دیدگان در این اغتشاشات نیز رسیدگی شود.۲
احمد سالک به عنوان یک مقام امنیتی در تریماه ۱۳۹۱در مورد تعداد اصالح طلب های 
1-www.rajanews.com/news/18357
2-www.rajanews.com/news/18357
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محاکمه شده گفت: 
بسی���اری از آقایان اصالح طلب در جریان فتنه دست شان رو شد و بیش از صد نفر 

آن ها هم محاکمه شدند.۱

صدور بحران به منطقه 
سالک در س���ال ۱۳۶۳به خامنه ای نزدیک ش���د و در دفرت ریاست جمهوری، کمیته ی 
بررس���ی مسائل عراق را تأسیس کرد. این کمیت���ه که مرکب از محسن رضایی، فرمانده 
وق���ت سپاه؛ محمدباقر  ذوالقدر،  فرمانده وقت قرارگاه رمضان؛  علی  اکرب والیتی، وزیر 
خارجه؛ و محمدباقر حکیم و... بود، سیاست نریوهای مخالف عراق و مجلس اعالی  
انقالب اسالم���ی عراق را تعین کرده در مورد تأمن مایل و هماهنگی با سایر ارگان ها 

تصمیم گریی می کرد. 
سال���ک هم چنن به عنوان دستیار خامنه ای در تشکیل و مدیریت نهضت های اسالمی 
برون م���رزی فعالیت می کرد. وی که با تغیری خط به جناح راست نظام اسالمی متمایل 
شده بود هم زم���ان با حکم علی اکرب والیتی وزیر امور خارج���ه وقت به ریاست دفرت 
حرکت ه���ای اسالمی و مردمی وزارت خارج���ه رسید. این دفرت به صورت موازی و در 
رقابت با واحد نهضت های آزادیبخش سپاه که در اختیار سید مهدی هاشمی بود فعالیت 

می کرد. 
او تاسیس مجمع جهانی اهل بیت را نیز از جمله دستاوردهای خود می داند و با اشاره به 
برگزاری کنفرانسی با حضور چهارصد نفر از علمای شیعه ایرانی و غریایرانی در تهران، 
می گوید: تشکیل این کنفرانس و ارائه ی گزارش به مقام معظم رهربی به تشکیل مجمع 
جهانی اهل بیت منجر شد. او پس از تشکیل مجمع به معاونت برنامه ریزی و بودجه ی 

آن رسید.۲

دشمنی با همراهان قبلی و اصالح طلبان
او ک���ه مدعی بود پدرش سوگند یاد کرده ب���ه خاطر حافظه ای که دارد طی ده سال مرجع 
تقلید خواهد شد، پس از مرگ خمینی و تشکیل کالس های درس خارج فقه خامنه ای، از 
آن جایی که شامه ی تیزی داشت در درس خامنه ای شرکت کرد و با توجه به شناختی که از 

وی دارد هم چنان به این کالس ها می رود و خیال فارغ التحصیلی ندارد. 
سال���ک برای به دست آوردن دل خامنه ای و ادامه ی حضور در قدرت دست به هر کاری 
می زن���د، او  که ابتدا از همراهان آیت الله منتظری و طاهری در اصفهان محسوب می شد 

۱-رادیو فردا ۲۹ تری ۱۳۹۱. 
2-http://ahmadsalek.blogfa.com/page/zendeginame.aspx
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پس از چرخش سیاسی و نزدیکی به پرورش و جناح »غریانقالبی« اصفهان، به یکی از 
دشمنان آیت الله منتظری تبدیل شد. وی یکی از اعضای اصلی جریان هوادار خامنه ای 
دراصفهان و از حامیان حزب الله اصفهان به شمار می رفت که علیه آیت الله طاهری فعالیت 
و در نم���از جمعه علیه او شعار می دادن���د. در تابستان ۱۳۸۸در بسیج طلبه های قم برای 
نوشنت نامه علیه رفسنجانی مشارکت مستقیم داشت تا ارادت خود را به خامنه ای نشان 

دهد.
وی علریغم آن که چهره ای است امنیتی و در سایه و کم حرف، در خردادماه ۸۷سخنگوی 
جامعه ی روحانیت مبارز شد تا این نهاد را با همراهی پورمحمدی و رییسی دیگر چهره های 
امنیتی به سمت دلخواه خامنه ای هدایت کند. وی در سال ۱۳۹۱پس از کناره گریی از این 

سمت به عضویت هیأت منصفه دادگاه ویژه روحانیت درآمد. 
سال���ک در آبان ۱۳۹۳در م���ورد فرجام موسوی و  کروبی گفت:  موس���وی و کروبی باید 
محاکمه شده و برخی دیگر نیز باید »اعدام« شوند. …اولنی مطالبه ی مردم، محاکمه و 
رسیدگی به وضعیت سران فتنه ی ۸۸ است که آقایان موسوی و کروبی در رأس آن هستند. 
او این دو نفر را صدای دشمنان خوانده و گفت:  حُرّ، شعور توبه کردن داشت اما موسوی 
و کروبی ندارند، این افراد جلوی والیت ایس���تادند و حرفی را زدند که از حلقوم آمریکا 
و اسرائیل برآمد.۱وی هم چنن محمد خاتمی و عبدالله نوری را تهدید  کرد تا مبادا وارد 
مبارزات انتخاباتی سال ۱۳۹۲ شوند. وی به صراحت اعالم کرد: هزینه ی این برگش���ت 

بسیار سنگنی است.۲

شرکت دوباره در مجلس 
و پیگریی طرح های ارتجاعی

سالک پس از شانزده سال بار دیگر در جریان انتخابات مجلس نهم،  اعالم کاندیداتوری 
کرد و برای چهارمن بار به مجلس راه یافت و به ریاست کمیسیون فرهنگی مجلس نهم 
رسی���د. وی پس از سه دهه فعالیت امنیتی و نظامی بر  کرسی ریاست کمیسیون فرهنگی 
تکی���ه زد،  و طرح امر به معروف و نهی از منکر و عفاف و حجاب را پیگریی کرد. او با 
پیگریی طرح امر به معروف و نهی از منکر،  تشویق هایی را برای آمران به مرعوف و ناهیان 

از منکر قانونی کرد.۳
هم زمان با پیگریی طرح تشویق امران به معروف و ناهیان از منکر،  در حوزه انتخاباتی اش 
یعنی شهر اصفهان،  اسیدپاشی به صورت دخرتان جوان موجی از اعرتاضات عمومی را 

1-www.mehrnews.com/news/2409033
۲-رادیو فردا ۲۹ تری ۱۳۹۱. 

۳-۲۶ مرداد ۱۳۹۳. 
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 به همراه داشت او که به خوبی از ماهیت اسید پاشان و ارتباط شان با نماینده ی خامنه ای و

 باندهای سیاه اصفهان با خرب بود اسیدپاشی را بی ارتباط با طرح مزبور دانست.۱
یکی از مهم ترین اقدامات او درارتباط با حوزه ی فرهنگ جلوگریی از دفن ریچارد فرای 
باستان شن���اس آمریکایی در اصفهان ب���ود. او در تذکر خود گفت: آقای رییس جمهور و 
وزیر کش���ور درخواست می کنم که هرچه سریع تر جلوی ورود جنازه ی پلید ریچارد فرای 
جاسوس سازمان سیای آمریکا برای دفن در اصفهان در کنار قرب استاد سارقش آرتور پوپ 
در جوار رودخانه ی زاینده رود گرفته ش���ود و به نمایندگان اعالم می کنم که زاینده رود به 

رودخانه ی مرده رود تبدیل شده است.۲
به دنبال حضور بدون حجابِ درسا درخشانی شطرنج باز هیجده ساله ی ایرانی در تورنمنت 
جبل الطارق و مسابقه دادن برنا درخشانی شطرنج باز پانزده ساله با حریف اسراییلی، احمد 

سالک خواهان برخورد دستگاه های امنیتی با رییس فدراسیون شطرنج شد.۳
با وجود این اقدامات ارتجاعی احمد سالک در انتخابات بحث برانگیز اصفهان به عنوان 
نفر آخر به مجلس دهم راه یافت. و در مجلس دهم نقش زیادی در سازمان دهی اعضای 
جبهه ی پایداری به عهده گرفت. یکی از اقدامات آنان آتش زدن پرچم آمریکا در صحن 

علنی مجلس بود.

1-www.mehrnews.com/news/2409033
2-www.tabnak.ir/fa/news/392142
3-www.bbc.com/persian/sport-39020755
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از بنیانگذاران حزب الله لبنان
غالمحسن رمضانی در دهه ی ۶۰ به همراه طه طاهری که در سال ۱۳۷۴و در دوران ریاست 
هدایت الله لطفیان با نام مستعار مسعود صدر االسالم معاون اطالعات نریوی انتظامی شد، 
نقش مهمی در رشد و توسعه ی حزب الله لبنان داشت. وی در این دوران با نام شیخ محمد 
رمضانی و نام مستعار مقدادی فعالیت می کرد. این دو نزدیک به دو دهه روابط نزدیکی 

با یک دیگر چه در لبنان و چه در نریوی انتظامی با یکدیگر داشتند. 
طه طاهری که در لبنان با نام »اینجینری« یا »مهندس« شناخته می شد مسئولیت امور مایل و 
پشتیبانی اقتصادی از حزب الله و نریوهای مأمور ایرانی را به عهده داشت. وی با همکاری 
رمضانی برای تأمن مخارج این نریوها و اقدامات غریقانونی نریوهای سپاه پاسداران و 
حزب الله لبنان به جای آن که از شبکه ی بانکی استفاده کنند تمامی هزینه ها را به صورت 

نقدی و از طریق شبکه قاچاق به دالر پرداخت می کردند. 
پول های ارسایل از سه کانال به لبنان می رسید.

پول ها از طریق پرواز مستقیم از تهران به دمشق ارسال و سپس به صورت قاچاق . ۱
و زمینی از طریق مرزهای شرقی لبنان به حزب الله می رسید.

پ���ول نقد به صورت زمینی و از طریق کردست���ان و آذربایجان غربی به صورت . ۲
قاچاق به شهر بندی ازمری و بخش ترک نشن جزیره ی قربس ارسال می شد و از 
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آن جا از طریق دریا پول ها به لبنان قاچاق می شد.
در اواخر از طریق قسمت یونانی نشن قربس هم قاچاق پول صورت می گرفت.. ۳

معاونت اطالعات نریوی انتظامی
پ���س از آن که محمدباقر قالیباف در س���ال ۱۳۷۹از نریوی هوای���ی سپاه به فرماندهی 
نریوی انتظامی رسید، دوران خدمت مسع���ود صدر االسالم که نامش در زمان قتل های 
زنجریه ای و هیجده تری در رسانه های داخلی سر زبان ها افتاده بود و سازمان های اطالعاتی 
خارج���ی نیز تا حدودی با او آشنا شده بودن���د در معاونت اطالعات نریوی انتظامی به 
پایان رسید و شیخ محمد رمضانی که همکار وی در لبنان بود با نام غالمحسن رمضانی 
به معاون���ت اطالعات نریوی انتظامی منصوب شد و صدراالسالم برای مدت چهار ماه 

عهده دار پست قائم مقامی رمضانی شد. 
وی که پیش تر ریاست حفاظت اطالعات نریوی انتظامی را بر عهده داشت از آن تاریخ تا 
شهریور ۱۳۸۴هم زمان معاونت اطالعات نریوی انتظامی را نیز به عهده دار شد. او تنها کسی 
بود که به دستور خامنه  ای چنن موقعیتی یافت و هر دو پست را با هم در اختیار داشت. 
سازم���ان اطالعات موازی طی دوران اصالح���ات و ریاست جمهوری خاتمی و پس از 
تغیری و تحوالت درون وزارت اطالعات در جریان برمالءشدن قتل های زنجریه ای و بن 
سال های ۷۸تا ۸۴به وجود آمد. این سازمان شامل نهادهای امنیتی و اطالعاتی و نهاد های 
تحت نظ���ارت رهربی، هم چون سپ���اه و نریوی انتظامی و هم چن���ن بخشی از نریوهای 

وزارت اطالعات و قوه  قضاییه بود. 
اطالعات ناجا در زمانی که غالمحسن رمضانی فرماندهی آن را بر عهده داشت، بخشی از 
اطالعات موازی کشور بود که همراه با دیگر نهاد های اطالعات موازی، نریو های سرکوبگر 
را جهت کنرتل جامعه یاری کرده و به ارعاب و سرکوب، دگراندیشان سیاسی و منتقدان 
رژیم می پرداختند. اهداف اولیه ی این نهاد، روزنامه نگاران، نویسندگان، وبالگ نویسان، 
فعاالن دانشجویی، فعاالن حقوق زنان و... بودند. بازجویی و بازداشت گروهی از فعاالن 
فرهنگی، سیاسی و رسانه ای به اطالعات نریوی انتظامی نسبت داده می شد  که فعالیت های 

خود را تحت پوشش اداره ی اماکن نریوی انتظامی صورت می داد. 
احضار آیدین آغداشلو، معصومه سیحون، سیامک پورزند، داریوش شایگان، هوشنگ 
گلمکان���ی، بهرام بیضایی، فریوز  گوران، بهروز غریب پور، کاوه گلستان، سکینه حیدری، 
فرهاد بهبهانی، امید روحانی و... نعمت الله جهانبانویی، محمدعلی سفری، علی دهباشی، 
ناصر زرافشان و... از روزنامه نگاران و هرنمندان و روشنفکران مطرح کشور، تنها بخش 
کوچکی از پروژه ی ارعاب و وحشت فعاالن فرهنگی از سوی اطالعات نریوی انتظامی 
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بود. 
طی شهریور تا آبان ۱۳۸۳بیست و یک تن از وبالگ نویسان و دست اندرکاران سایت های 
خربی اینرتنت���ی بازداشت و دربازداشتگاهی مخفی حب���س و شکنجه شدند. به دنبال 

اعرتاضات داخلی و بن المللی، بازداشت شدگان آزاد شدند.
قوه قضاییه هفده تن از بازداشت شدگان را از هر گونه تخلفی مربا دانست، اما امید معماریان، 
روزبه مریابراهیمی، شهرام رفیع زاده و جواد غالم تمیمی، چهار تن از بازداشت شدگان این 
پرونده، محاکمه و مجبور به اعرتاف تلویزیونی شدند. این چهار روزنامه نگار پس از آزادی 
موقت از زندان اعالم کردند که در دوران بازداشت تحت خشونت های جسمی و روحی 

بودند و در سلول های انفرادی نگه داشته شده بودند. 
وزارت اطالع���ات در سلسله گزارش خود پریامون سازمان اطالعات موازی که در سایت 

گویا انتشار داد در مورد شیوه ی کار رمضانی و نریوهای تحت امرش نوشت: 
در اواسط شهریور ماه سال گذشته -۱۳۸۳-سه مأمور دادستانی با احکامی که هیچ 
نام متهم و اتهامی در آن دیده نمی شد، به دفرت چند شرکت کامپیوتری مراجعه کردند 
و با خاموش کردن سرورها، بازداشت عده ای از کارکنان و ضبط اموال، دفرت این چند 
شرک���ت را پلمب کردند. هم زمان با این اقدام، چند وبالگ نویس ]امید معماریان، 
شهرام رفیع زاده، روزبه مریابراهیمی، جواد غالم تمیمی[ بازداشت شدند و چند روز 
بعد تعدادی از دست اندرکاران سایت های امروز و رویداد هم به اداره ی اماکن ناجا 
احضار و یا در محل کار خود بازداشت شدند. پروژه برخورد با فعاالن اینرتنتی آغاز 

شده بود.
دو هفت���ه قبل از این، شدیدترین دستور فیلرتینگ از سوی دادستانی به مخابرات و 
شرکت های سرویس دهنده ابالغ شده بود. این دستور شامل چندین سایت اینرتنتی 
و ده ها وبالگ شخصی می شد. در روزهای بعد از استارت پروژه نیز هر چند روز 
یک بار یک متهم دیگر به جمع قربانیان پروژه ی سازمان اطالعات موازی می پیوست. 
بسیاری از افراد دستگریشده، روزنامه نگار بودند و تعدادی از آن ها در واقع حتی جزو 

فعاالن اینرتنتی هم به شمار نمی رفتند.
به جز یک نفر، تمام بازداشت شدگان بدون حکم، بدون ذکر اتهام و بدون حضور 
وکیل، بازداشت شدند و مورد بازجویی قرار گرفتند. پرونده سازی برای این متهمان 
ج���وان در حایل صورت گرفت که نه قانونی ب���رای رسیدگی به اتهامات و جرایم 
اینرتنتی و رایانه ای وجود داشت و نه موارد مصرح در قوانن و آین نامه های موجود 

دادرسی و زندان ها در این پرونده ها رعایت شد.
محل نگهداری متهمان، برخالف صریح قانون، در یک بازداشتگاه مخفی بود که تا 
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سال ۷۹در اختیار معاونت امنیت وزارت اطالعات قرار داشت و پس از آن تا یک 
سال بی استفاده بود تا آن که سازمان اطالعات موازی با هماهنگی نهادی که این باغ 
و ساختمان های موجود در آن را در اختیار گرفته بود، این بازداشتگاه را به عنوان مرکز 

فعالیت های غریقانونی خود انتخاب کرد.
این بازداشتگاه غریرسمی ک���ه سازمان زندان ها هیچ نظارتی بر آن ندارد، در ضلع 
شرقی می���دان جوانان قرار دارد و ساختمان مج���اور آن متعلق به پانا-خربگزاری 
دانش آموزی-است. اطراف این بازداشتگاه تماماً با دوربن های مدار بسته مجهز است 
 و درون آن نیز یک بازداشتگاه با سه سالن و در هر سالن بیش از ده بند وجود دارد.

مسئول این بازداشتگاه زی���ر نظر رمضانی-فرمانده اطالعات ناجا- کار می کند. 
سربازجوی پرونده، خود را ب���ا افتخار بازجوی پرونده حزب توده معرفی می کند 
و مدام به متهمان تأکید می کند که او کیانوری را با آن همه سابقه ی سیاسی به تسلیم 
و اعرتاف مجبور ک���رده و این جوانان که عددی نیستند. دیگر بازجویان پرونده از 
مأموران غالباً کم سابقه حفاظت و اطالعات ناجا هستند که این بازجویی ها برای چند 
نفر از آن ها دوره ی کارآموزی محسوب می شود! ناگفته نماند پس از این که محل 
این بازداشتگاه توسط یکی از عوامل نزدیک به دادستانی لو رفت، متهمان پرونده ی 

سایت ها به یک بند نوساز و مجهزتر در زندان اوین منتقل شدند.
نقط���ه ی استارت پروژه ی برخ���ورد با فعاالن و نویسندگ���ان سایت های اینرتنتی، 
گزارش هایی بود که درباره ی فعالیت های ضد امنیتی بعضی از سایت ها و وبالگ ها 
وجود داشت. مستندترین و هماهنگ ترین گزارش ها از طریق یکی از منابعی به دست 
آمده بود که پیش از این در پرونده ی سینماگران، خود از متهمان اصلی پرونده بود 
و اتفاقاً در چند سایت معروف سیاسی در اینرتنت نیز فعال بود و جزو نویسندگان 

ثابت به شمار می رفت.
ای���ن منبع ]پیام فضلی ن���ژاد[ که در ابتدا تحت فشاره���ا و آزارهای شدید مأموران 
اطالعات موازی در زندان و بریون به همکاری وادار شده بود، در گزارش های خود 
از سایت ها و وبالگ ها و نویسندگان آن ه���ا نام می برد و ارزیابی خود را از میزان 
خطرساز بودن، میزان تأثریگذاری بر مخاطب و موقعیت سیاسی آن وبالگ یا سایت 
در اینرتنت ارائه می کرد. همن گزارش ه���ا به مورد سوءظن قرارگرفنت و بازداشت 
شدن افراد منجر می شد. این متهم سابق که خود نقاط ضعف عمده ی شخصیتی 
و اخالق���ی داشته و به همن علت توسط اطالعات م���وازی اجری شده بود، این بار 

به عنوان کارشناس پرونده به کار گرفته شد.۱

1-http://news.gooya.com/politics/archives/029137.php
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نکته ی قابل توجه آن که نفوذ رمضانی و اطالعات نریوی انتظامی و سازمان اطالعات موازی 
تا آن جا بود که برخالف نظر هاشمی شاهرودی رییس قوه قضاییه متهمان پرونده ی مزبور 
را به حبس و زندان محکوم کردند. شهرام رفیع زاده یکی از متهمان پرونده ضمن انتشار 

دفاعیاتش می نویسد: 
چهارشنبه ی گذشته شانزده بهمن۸۷، اطالع یافتم که ش���عبه ی ۱۰۵۹ دادگاه جزایی 
و انق���الب تهران با گذشت بیش از چهار س���ال از بازداشتم، و چهار سال پس از 
سرگردانی و ابهام در فرجام پرونده ی برخورد با وبالگ ها و وب سایت های اینرتنتی 
که با بازداشت چندین ماهه ی من و بیش از بیست نفر دیگر، همراه بود و به پرونده ی 

وبالگ نویسان شهرت دارد، اقدام به صدور حکم کرده است.
در حک���م صادرشده که پس از چهار بار تغیری قاضی پرونده، در نهایت به امضای 
قاضی حسین���ی با عنوان رییس ش���عبه ی ۱۰۵۹دادگاه جزایی تهران و قاضی دادگاه 
انق���الب، رسی���ده، من شهرام رفیع زاده ب���ه همراه سه متهم دیگ���ر روزنامه نگار و 
وبالگ نویس دیگر-امیدمعماریان، روزب���ه مریابراهیمی، جواد غالم تمیمی-در 
مجموع به هشت سال و نیم زندان و صد و بیست و چهار ضربه شالق محکوم شده ایم.

حک���م ص���ادره از هر جهت بر مبانی سستی بنا شده اس���ت. قاضی امضاءکننده، 
آن گونه که در حکم خود انشاء کرده اصلی ترین استنادش اقاریر متهمان بوده است. 
اقرارِموردنظ���ر قاض���ی همان اعرتافات اجباری است که بن���ا بر سناریوی از پیش 
طراحی شده در مرکزی دیگر، از من و ما، تحت شکنجه ی جسمی و روانی، چشم بند 
و دست بند، نگهداری طوالنی در سلول انفرادی بازداشتگاهی مخفی، تهدید خود 
و خان���واده، و ضرب و شتم، فشارهای روان���ی طاقت فرسا، بی خربی مطلق، عدم 
دسرتس���ی به وکیل و هر وجود و موجود زنده ی دیگری در طول چندماه بازداشت 

غریقانونی اخذ شد.
این درحایل است که پیش از این من و دیگر متهمان ضمن رّد آن اعرتافات اجباریبارها 
و باره���ا شکایتش را به مقامات مختلف کشور برده ایم، و آقای هاشمی شاهرودی 
ریی���س قوه قضاییه در مالقاتی که با وی در بیست و دوم دی ماه ۸۳داشتیم پس از 
شنیدن شکایت ما و آن چه برما رفته بود، مالحظه ی آثار بازداشت، و توضیحات مان، 
ضم���ن تأکید بر بی اعتباری اقاریر اجباری ما خود نیز از اخذ آن اعرتافات اجباری 
تحت شکنجه و سلول انفرادی متأثر شده بود... به عنوان یکی از متهمان پرونده ی 
وبالگ نویسان برای دفاع از حقوق نقض شده ی خودم و دیگر متهمان این پرونده، 
به چهارسال خوشبینی ام به قول رییس قوه قضاییه جمهوری اسالمی که در جلسه ای 
حضوری وعده ی برخورد با عوامل متخل���ف در پرونده ی وبالگ نویسان اعم از 
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قضات و ضابطان و دیگران را به ما داد، و از ما خواست تا شرح آن فاجعه را برای 
حفظ آبروی ایران با دیگران بازگو نکنیم، پایان می دهم.

من به آن درخواست رییس قوه قضاییه در این چهار سال عمل کردم ویل گویا عملی 
کردن وعده ی رییس قوه قضاییه امکان پذیر نبوده و نیست.۱

روزبه مریابراهیمی دیگر متهم این پرونده نیز پس از صدور این حکم منت دفاعیاتش را 
انتشار داد.۲

وزارت اطالع���ات در سلسله گزارش خود پریامون اطالعات نریوی انتظامی و اطالعات 
موازی در سایت گویا انتشار داد نوشت: 

چند هفته به پایان سال ۸۱مانده بود که در عرض چند هفته چندین نفر از نویسندگان 
و فعاالن عرصه ی سینما به اداره ی اماکن نریوی انتظامی احضار، بازجویی و بسیاری 

از ایشان بازداشت شدند.
این متهمان با نشریات سینمایی از جمله گزارش فیلم و سینما جهان ارتباط داشتند 
و اکثراً بر اساس اعرتافات سیامک پورزند احضار و بازداشت شده بودند. سیامک 
پورزن���د مسئول مجتمع فرهنگی تهران و همسر مهرانگیز  ک���ار بود که با تعدادی از 

روزنامه های دوم خردادی هم ارتباط داشت.
پورزند، سالخورده و بیمار، چندان نتوانست در مقابل فشارهای بازجویان اطالعات 
نریوی انتظامی که در این پرونده با پوشش و پشتیبانی عملیاتی اداره ی اماکن ناجا 
وارد ش���ده بودند، مقاومت کند. او به سرعت در مقابل بازجویان تسلیم شد، شروع 
ب���ه اعرتافات گسرتده کرد و در نهایت برای خالص���ی از دست بازجویان سازمان 
اطالعات موازی به مصاحبه ی تلویزیونی هم تن داد، هرچند که آن ها به وعده ی خود 

درباره ی آزادی سریع او عمل نکردند.
بسیاری از روزنامه نگاران و نویسندگان سینمایی به زیرزمن ساختمانی در خیابان 
مطه���ری تهران مراجعه کردند و در موارد متعددی بدون حکم و تشریفات قانونی 
بازداش���ت شدند. در هفته ی اول اسفند ماه ۸۱هر روز خرب بازداشت یکی دیگر از 
فعاالن فرهنگی به گوش می رسید. یکی از اعضای تحریریه ی ماهنامه فیلم که اخریًا 
از کش���ور خارج شده، بخشی از آن چه بر او رفته را برای سازمان های مدافع حقوق 

بشر شرح داده است.
سردار قالیب���اف فرمانده نریوی انتظامی چند هفته بعد ب���ه رسانه ها اعالم کرد که 
ای���ن افراد به ترویج ابتذال فرهنگی مشغول بوده اند و یک شبکه ی گسرتده توزیع 
فیلم ه���ای مبتذل را تشکیل داده بودند که از آن ه���ا بیش از سیزده هزار CD مبتذل 
1-http://aknoononline.blogspot.se/2009/02/blog-post_09.html
2-https://gavras.wordpress.com/2008/05/05/page/2
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کش���ف شده است! قالیباف عن مطالبی را بازگ���و می کرد که در گزارش معاونت 
اطالع���ات ناجا آمده بود، ویل در مقابل این سئوال یکی از خربنگاران که شما در 
این مدت چگونه توانسته اید این همه CD را بررسی و بازبینی کنید که بفهمید آن ها 

مبتذل هستند، جوابی نداشت.۱
ن���ام واحد اطالعات نریوی انتظامی، هم چنن در پرونده ی زهرا کاظمی هم شنیده شد و 
این روزنامه نگار ایرانی- کانادایی که در دوران بازداشت در تهران کشته شد، مدتی را در 

بازداشتگاه ویژه این واحد به سر برد. 

ریاست حفاظت اطالعات سپاه پاسداران 
در اردیبهشت ۱۳۸۵رمضانی که جزو شاگردان خامنه ای محسوب می شد و در کالس های 
درس او شرکت می کرد به سپاه پاسداران انتقال یافت و از تاریخ هفده اردیبهشت ۱۳۸۵ 
تا اسفندماه ۱۳۸۷ریاست حفاظت اطالعات سپاه پاسداران را بر عهده داشت. وی مدتی 
نیز مدیریت حفاظت از خامنه ای را نیز به عهده داشت. به جای وی سرتیپ محمدکاظم 

مؤذنیان به عنوان رییس سازمان حفاظت و اطالعات نریوی انتظامی ایران منصوب شد.
رمضانی از اسفند ۱۳۸۷تا آبان ۱۳۸۸معاونت اطالعات سپاه پاسداران را به عهده داشت 
و بعد از تبدیل این معاونت به سازمان اطالعات سپاه، جای خود را به طائب داد و خود 
تا فروردین ۱۳۹۰فرماندهی سازمان حفاظت و امنیت سپاه پاسداران را عهده دار شد و در 
فروردین ۱۳۹۰به ریاست حفاظت اطالعات وزارت دفاع رسید که هم چنان این پست را 

در اختیار دارد. 
اتحادیه ی اروپا طی تصمیم مورخ بیست و سوم فروردین ۱۳۹۰، هفده مقام ایرانی از جمله 
غالمحسن رمضانی را به دلیل نقشی که در نقض گسرتده و شدید حقوق شهروندان ایرانی 

داشتند، مورد تحریم قرار داد.
 

1-http://news.gooya.com/politics/archives/029239.php
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محمدرضا نقدی در سال ۱۳۴۰در تهران خیابان وحدت اسالمی-شاپور سابق-، به دنیا 
آمد. پدر وی اهل یزد بود و پس از مرگ پدرش به کربال مهاجرت کرد و مجاور شد. وی در 
سال ۱۳۳۸،  ۱۳۳۹به ایران بازگشت و در بازار تهران در حجره اش به تجارت پسته پرداخت. 
وی در یک خانواده ی پرجمعیت به دنیا آمده و فرزند وسط بود. او دارای چهار برادر و 

خواهر بزرگ تر و چهار خواهر و برادر کوچک تر است. 
وی دوران دبستان و دبریستان را در مدرسه ی قدس در خیابان منرییه تهران گذراند و پس 
از اخذ دیپلم ریاضی در سال ۱۳۵۶در رشته ی ریاضی محض دانشگاه گیالن پذیرفته شد. 

وی به همراه دو نفر دیگر انجمن اسالمی دانشگاه را پایه گذاری کردند. 

تشکل انجمن اسالمی و پیوسنت به سپاه پاسداران 
نق���دی می گوید بر اثر یک حادثه سپاهی شده است و ادعا می کند »منافقن« در سال 

۱۳۵۸قصد داشتند در رشت به سپاه حمله کنند. 
خربنگ���ار روزنامه ی ش���رق که ظاهراً با تحوالت پس از انق���الب آشناست، حریت زده 
می پرسد  منافقنی یا گروه های کمونیس���ت؟، چرا که در آن دوران مجاهدین مطلقاً دست 

به سالح نمی بردند. با این حال نقدی خود را از تک و تاب نیانداخته و می گوید:
• س���ال ۵۸ما در دانشگاه به بچه های انجمن اسالمی تهران مرتبط شدیم. مثاًل با 



452
محمدرضا نقدی

آقای محسن مریدامادی مرتبط شدیم که آن ها بعداً رفتند در دانشجویان خط امام. 
آن ها جلساتی داشتند. گفتند امام اعالمیه ای برای راه اندازی جهاد سازندگی برای 
روستاها منتش���ر خواهند کرد. ما برگشتیم به رشت و جه���اد سازندگی را در یک 
مدرس���ه راه انداختیم. امام هم بیست و هفتم خرداد همان سال، اطالعیه را دادند 
و م���ا قبل از اطالعیه آماده بودیم و بچه های انقالبی را سازمان دهی کرده بودیم. 
بع���د از آن، دانش آموزان را جمع می کردیم و ب���ا اتوبوس به روستاها می رفتیم و 
مث���ال به کشاورزی که برای درو، دست تنها بود یا پول نداشت پول کارگر را بدهد، 
کمک می رساندیم و برای���ش درو می کردیم. اوایل انقالب، کشور در محرومیت 
شدید بود. یادم هس���ت جاده های ترانزیتی ایران خاکی بودند. اولن کاری که در 
جهاد سازندگی کردیم، در جاده ی رشت-انزیل بود؛ یک روستا در هشتصدمرتی 
ج���اده ی ترانزیت بود، ویل به ج���اده راه نداشت و بن روستا و جاده، یک حالتی 
باتالق���ی بود. ما رفتیم با دعوا و چانه زنی ب���ا استاندار وقت که عضو جبهه ملی 
ب���ود، چند کامیون گرفتیم و بچه ها با بیل، شن ها را روی باتالق می ریختند و یک 
جاده ی هشتصد م���رتی را با بیل درست کردند. ما ب���رای بچه های جهاد،کالس 
عقیدت���ی گذاشته بودیم. یک بار سر این کالس بودیم که سرآسیمه آمدند، در زدند 
و گفتن���د می خواهند به سپاه حمله کنند و بیایید کمک کنید. سپاه تازه تشکیل شده 
ب���ود و از تهران آمده بودن���د و درست کرده بودند و به بچه ه���ای آن جا سرپدند و 
رفتند. ما هم رفتیم تا نتوانند به سپاه نوپا حمله کنند. آن جا ایستادیم و اسلحه دادند. 

-  اولن بار بود که اسلحه به دست می گرفتید؟ 
•  خری؛ بلد بودیم، ویل آن جا رسمی با ما کار کردند و یاد گرفتیم و آن جا ماندیم. 

- واقعا حمله ای رخ داد؟ چون جایی نوشته نشده. 
•  خ���ری؛ حمله رخ نداد. مدام می گفتند خرب می آید و مراقب باشید. دو روز شد و 
گفتیم حمله نش���د، ما برویم. گفتند نه، قرار است به آستارا حمله کنند. یک ستون 
خودرو و نریو تا آستارا رفتیم. آن جا هم مرز با شوروی بود و همه نگران بودند. آن جا 
هم چند روز بودیم و خربی نشد. گفتند چون نریوهای مان کم است، باید چند روز 
بمانید. ما هم گفتیم حاال که این جا هستیم، الاقل وسایل و امکانات بدهید که کار 

فرهنگی مان را بکنیم. ما هم شروع کردیم و مسئول فرهنگی سپاه گیالن شدم.۱

ورود به اطالعات سپاه گیالن و مشارکت مستقیم در سرکوب
نقدی با شروع جنگ، تحصیل را ناتمام گذاشت و در سال ۱۳۵۹در سپاه رشت مسئولیت 

1-www.tabnak.ir/fa/news/642331
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گرفت. وی می  گوید: 
•  آن جا رییس ستاد شدم. مدتی هم در اطالعات سپاه گیالن بودم. چون آن موقع 
تحرک���ات منافقن و گروه های چریک فدای���ی در جنگل شروع شده بود. با شهید 
انصاری -استاندار وقت گیالن- خیلی رفیق بودم. ایشان یکی از مدیران بسیجی 
واقعی ب���ود. او تحصیل کرده ی آمریکا و مانند شهید چمران بود که متأسفانه زیاد 
شناخته نشد و منافقن ایشان را ترور  کردند. ایشان اشک من را هم درآوردند و گفتند 
تکلیف است که باید مسئولیت اطالعات سپاه را بگریی. حاال من اصاًل نمی دانستم 
اطالعات چی هست! گیالن هم شرایط حساسی داشت که اگر به آن توجه نمی شد، 

می توانست مشکالت جدی به وجود بیاید.

نقدی نفر وسط در کنار ابوالحسن کریمی دادستان انقالب گیالن
 بع���د از آن، رییس ستاد سپاه شدم و بعدش بنا به تکلیف و این حرف ها در منطقه 
سه که گی���الن و مازندران ب���ود، جانشن اطالعات سپ���اه آن منطقه شدم. شهید 
طهرانی مقدم آن جا مسئول بود. ... بچه ها ب���ا وجود این که سن وسال شان کم بود، 
کارهای شان معجزه آسا بود. چ���ون ساواک هم منحل شده بود و کشور اطالعات 
داش���ت. همه ی بچه ها دانشجو بودند و تحصی���الت امنیتی نداشتند. پرونده های 
س���اواک را مطالعه کرده بودند که چطور تعقیب و مراقبت می کنند و از آن جا یک 
چیزهایی یاد گرفته بودند؛ یا این که مثاًل چگونه بازجویی می کنند. ... ما تجربی یاد 
گرفتیم. خب هیچ چیزی بلد نبودیم. حاال چون در مبارزه بودیم، تعقیب و مراقبت و 
این که چگونه مخفی سازی کنیم و این ها را یاد گرفته بودیم. ما از سمت خودمان را 
بلد بودیم، از سمت آن ها را بلد نبودیم که باید چه کار کنیم. با کسی که ورزیده بود، 

قابل مقایسه نبودیم. 
وی در م���ورد معجزات رخ داده در تعقیب و مراقب���ت و بازجویی از چهره های سیاسی 

می گوید که بیانگر نادانی او از تاریخ سیاسی کشور است: 
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•  هم���ان معجزاتی که در جنگ اتفاق افتاد، همن جا هم بود. اتفاقات بزرگی از 
سوی بچه ها رخ داد؛ مثالً تقی روحانی رهرب پیکار بود و سیزده سال در زمان شاه 

زندگی مخفی داشت. 
-  تقی شهرام را می گویید؟ 

•  نه؛ تقی روحانی سیزده سال زندگی مخفی داشت، ویل یک بچه شانزده ساله او را 
تعقیب و مراقبت می کرد. او را در تهران گرفتند. وقتی بازداشت شد، همه را لو داد و 
گفت شما یک چیز دیگری هستید. تعقیب و مراقبت او واقعاً یک الهام خدایی بود؛ 
مثاًل در تعقیب رفته بود در نانوایی، برای این که معلوم نشود، مسئولش از او جلو زده 
و وارد نانوایی شده بود و نان هم به او تعارف زد یا مثالً خود کیانوری که خواست 
بازجویی شود، بازجویش یک دانشجو بود و جای نوه کیانوری بود. اول بازجویی 
کیانوری به او گفت که چی زیر لب می گویی برای خودت؟ که او هم جواب داد 
م���ن دارم سوره »حمد« می خوانم که خدا من را ب���ر تو پریوز کند. کیانوری به او 
می گوید: من همه چیز را به تو می گویم، نیازی به این کارها نیست. من فکر می کردم 
شماها آمریکایی هستید و آمریکایی ها و ساواکی ها می آیند از من بازجویی می کنند. 
ش���ما این طور هستید؟ یا مثالً طربی که تئوریسنی کمونیسم بنی الملل بود، در دست 
همنی بچه ها توبه کرد و در رّد کمونیسم کتاب نوشت. شبکه ی منافقنی را بچه های 

شانزده تا بیست و سه، بیست و چهار ساله شناسایی می کردند.۱
حسن روحانی صحیح است، تقی روحانی گوینده ی تلویزیون ملی ایران بود که در سال 
۱۳۵۸پ���س از آزادی از زندان، توسط نریوهای وابسته به دادستانی ربوده شد و به قصد 
کُشت، مورد ضرب و شتم قرار گرفت، جانیان به تصور این که او مرده است پیکر بی جان 
او را در چاله ای رها کردند. او زنده ماند اما تا آخر عمر فلج و قادر به صحبت  کردن نبود. 
حسن روحانی پس از شکنجه  درهم شکست و به خدمت نظام اسالمی درآمد و عاقبت 
در سال ۱۳۶۳اعدام شد. وی در دوران شاه از سال ۱۳۴۹تا سال ۱۳۵۷در خارج از  کشور 
زندگ���ی می کرد و تنها یک بار در سال ۱۳۵۴ب���رای مدت کوتاهی به داخل کشور آمد و 
دوب���اره کشور را ترک کرد. روحانی در پاییز ۵۷چند ماه قبل از پریوزی انقالب به کشور 

بازگشت. سیزده سال زندگی مخفی وی داستان سرایی است. 
کیانوری نه تنها خود مورد شکنجه قرار گرفت بلکه شاهد شکنجه ی همسر سالخورده و 
دخرتش بود. او دستش به خاطر شکنجه با دستبند قپانی آسیب جدی دیده بود که در نامه  
به آیت الله منتظری و خامنه ای آن را مطرح کرد و در دیدار با گالیندوپل گزارشگر ویژه ی 

ملل متحد روی آن تأکید کرد.۲
1-www.tabnak.ir/fa/news/642331
2-www.rahetudeh.com/rahetude/kianoori/namehKiabeKhamnei.html
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اطالعات سپاه غرب کشور 
و فرماندهی اطالعات قرارگاه حمزه

نقدی در سال ۱۳۶۰به کرمانشاه رفت. فرمانده ستاد غرب که استان های کرمانشاه، ایالم، 
همدان و کردستان را شامل می شد محمد بروجردی بود و وی مسئولیت اطالعات ستاد 

غرب را به عهده گرفت. 
از آن جای���ی که جن���وب آذربایجان غربی تحت نظر منطقه ی پن���ج سپاه-تربیز-و دیگر 
بخش های کردستان در منطقه ی هفت سپاه بود، دوگانگی های بسیاری در امر سرکوب 
پی���ش می آم���د. به پیشنهاد نقدی به جای هم���دان و ایالم و...، کرمانش���اه و  کردستان و 

آذربایجان غربی یک منطقه-منطقه ۱۱ سپاه-شدند و قرارگاه حمزه تأسیس شد. 
نقدی تا سال ۱۳۶۳ که وزارت اطالعات تأسیس شد مسئول اطالعات قرارگاه حمزه بود. 
وی از جمله مخالفان تشکیل وزارت اطالعات بود و اعتقاد داشت می بایستی دستگاه 
امنیتی به صورت سازمانی زیر نظر خمینی باشد و نه دولت تا کارایی بیش تری داشته باشد. 
اطالعات سپاه ستون فق���رات وزارت اطالعات شد، اما نقدی به خاطر مخالفتی که با 

تشکیل وزارت اطالعات داشت به این نهاد نپیوست. 
وی در ارتباط با حضورش در فرماندهی اطالعات قرارگاه حمزه می گوید:

در ابت���دا آقای لطفیان جانشن من بود که بعداً فرمانده نریوی انتظامی شد. بعد از 
ایشان، آقای ربیعی، وزیر  کار فعلی-آن موقع اسمش عباد بود-به عنوان جانشن من 
ب���ود. کارها را به ایشان سرپدم و خودم، خودم را تودیع کردم؛ چون اگر می ماندیم، 
باید می رفتیم آن جا و تکلیف می شد. قبل از آن که دست آن ها به من برسد، رفتم در 
سپ���اه؛ چون آن اطالعات دیگر اطالعات اصلی نبود و دیگر کاری برای من نبود، 
فقط اطالعات عملیات قزوین بود. سال ۶۳ قرارگاه رمضان شمال  غرب را که برای 
جنگ های نامنظم در داخل عراق بود، اداره کردیم. با عشایر عراق تماس گرفتیم، 
سازمان دهی کردیم و ارتباطاتی برقرار کردیم و در عراق پایگاه هایی زدیم. ما تا شمال 

موصل پایگاه داشتیم. 

فرماندهی سپاه بدر و اعزام به بوسنی 
نق���دی در اواسط س���ال ۱۳۶۵به جبهه ی جنوب منتقل ش���د و در کنار سرلشکر باقری 

اطالعات سپاه در مناطق جنگی را به عهده گرفت. 
چی���زی نگذشت که در همان سال با تشکیل لشکر ب���در و کشته شدن اسماعیل دقایقی 
فرمانده  ی اولی���ه آن، نقدی به فرماندهی این لشکر رسید. لشکر بدر از معاودین عراقی 

تشکیل شده بود که از عراق رانده شده بودند و یا خود به ایران پناه آورده بودند.
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ابتدا از آن ها برای شنود مکالمات عراقی ها و بازجویی از سربازان و افسران عراقی استفاده 
می شد. این نریوها ابتدا گردان های شهید صدر نامیده می شدند و بعد به تیپ و لشکر بدر 

و عاقبت سپاه بدر تبدیل شدند. 
به گفته ی نقدی خیلی از مسئوالن طراز اول عراق از جمله هادی العامری رییس کنونی 
نریوهای بدر در عراق رییس ستاد، »ابومهدی« رییس »حشد الشعبی«، مسئول تبلیغات و 

وزیر کشور عراق مسئول نریوی انسانی لشکر بدر در دوران جنگ بودند.  
هم چنن ُنه نفر از استانداران عراق پس از خروج نریوهای آمریکایی، به همراه چند وزیر 
و مقام���ات ارشد دولت عراق از کادرهای سابق لشکر بدر بودند. این لشکر در عملیات 
»فروغ جاویدان« مجاهدین که از سوی نریوهای نظام »مرصاد« خوانده می شود دویست 

کشته دادند. 
در سال ۱۳۶۸وی برای ادامه ی تحصیل در دوره ی  فرماندهی و ستاد نریوی زمینی ارتش 

جمهوری اسالمی پذیرفته شد و دوره ی فرماندهی و ستاد را پشت سرگذاشت. 
پس از پای���ان دوره ی دافوس، نقدی به فرماندهی دانشک���ده ی افسری امام علی سپاه 
منص���وب شد و این دانشکده را تاسیس کرد. همان موقع نریوی قدس تشکیل شد و وی 

دانشکده آن را راه انداخت. 
هن���وز یک سال از راه اندازی این دانشکده نگذشته بود که جنگ های یوگسالوی سابق 
شروع شد و نقدی به نمایندگی از طرف آیت الله جنتی که در آن وقت مسئولیت پشتیبانی 
از مردم بوسن���ی و هرزگوین را بر عهده داشت، در رأس نریوهای سپاه قدس به بوسنی 

هرزگوین اعزام شد و حدود یک سال در آن جا بود. 
بع���د از جنگ و حضور در لبنان و فلسطن، شرکت در جنگ بوسنی اولن حضور سپاه 

قدس در خارج از منطقه خاورمیانه بود. 
حس���ن الله کرم یکی دیگر از نریوهایی بود که در جن���گ بوسنی با نقدی همراه بود. 
نزدیکی این دو در سال های بعد منجر به استفاده از انصار حزب الله در در سرکوب داخل 
کشور شد. حسن الله کرم در دولت احمدی نژاد به عنوان وابسته ی نظامی ایران در بوسنی 

فعالیت کرد. 

مسئولیت در حفاظت اطالعات سپاه 
و مشارکت در شکنجه ی شهرداران 

یک سال پس از بازگشت نقدی از بوسنی هرزگوین، عبدالله نوری وزیر کشور وقت کتباً از 
خامنه ای در خواست کرد تا نقدی، به سمت فرماندهی حفاظت اطالعات نریوی انتظامی 
منصوب شود. چیزی نگذشت که این دو صف شان از هم جدا شد. حمله به عبدالله نوری 
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و عطا ءالله مهاجرانی توسط انصار حزب الله در مسری نماز جمعه توسط نقدی سازمان دهی 
شد و این دو توسط آنان مورد ضرب و شتم قرار  گرفتند. 

در سال  های ۱۳۷۶و ۱۳۷۷پروژه  ی دستگریی کرباسچی و شهرداران کلید خورد. نریوهای 
اصول گرا و بیت رهربی، شه���رداری تهران و کرباسچی را در شکست انتخابات ۱۳۷۶و 
پریوزی خاتمی مؤثر می دیدند و می خواستند به این ترتیب انتقام بگریند. یک صد و شصت 
و چهار ت���ن از شهرداران و کارمندان شهرداری تهران دستگری مورد شکنجه قرار گرفتند. 
موضوع شکنجه  ی شهرداران و شرح آن چه بر آن ها رفته بود در مجلس شورای اسالمی، 

مدت ها سر زبان ها بود. 
پس از آشکار شدن نقش محمدرضا نقدی مسئول حفاظت اطالعات وقت نریوی انتظامی 
در شکنج���ه دادن شهرداران بازداشت ش���ده در بازداشتگاه وصال و محکومیت وی به 
زندان، پرونده ی دیگری هم برای وی تشکیل می شود که موضوع آن مظنونیت به مشارکت 
در قتل قاضی بازپرس اولیه ی پرونده ی کرباسچی است که به طور مشکوکی ناگهان سکته 
کرده بود. گفته می شود که محمدرضا نقدی بر سر صدور احکام سفید امضای بازداشت 
و بازرس���ی از منازل و محل کار اف���راد و هم چنن چگونگی حسابرسی با وی اختالف 
داشته است که به همن منظور و برای حل اختالفات، جلسه ای در منزل محسنی اژه ای با 
حضور او و محمدرضا نقدی و مسعود صدراالسالم برگزار می شود و با صرف شام خاتمه 
می یابد، فردای آن روز وی دچار مسمومیت شدید می شود و به علت کاماًل مشکوک دچار 

ایست قلبی می شود و فوت می کند.
به دنب���ال فوت این قاضی، کمیسیون امنیتی شورای ع���ایل امنیت ملی با وجود اذعان به 
مشکوک ب���ودن فوت قاضی، به دلیل دخیل بودن اف���رادی چون علی رازینی، ریاست 
دادگسرتی استان تهران؛ محسنی اژه ای، ریاست مجتمع قضایی کارکنان دولت و از قضات 
دادگ���اه ویژه ی روحانیت؛ محمدرضا نقدی، رییس حفاظت اطالعات نریوی انتظامی؛ 
و مسعود صدر االس���الم، رییس اطالعات نریوی انتظامی؛دستور مسکوت گذاشنت این 

پرونده را می دهد.۱
نقدی در جلسه پرسش و پاسخ با نمایندگان مجلس پنجم، پرده از نقش خود در ماجرای 

دستگریی شهرداران برداشت و گفت: 
احضار شدیم آن ج���ا حاج آقای رازینی ریاست محرتم دادگسرتی تهران مطلبی را 
فاش کردند و فرمودند که م���ا پرونده ای داریم و تا به حال چندین نوبت پرونده باز 
شده و پیگریی هایی انجام شده. منتها هر بار با اعمال نفوذها و تطمیع ها و مطالب 
این چنینی، افرادی را که روی این پرونده کار می کردند از میدان به در کردند و نهایتًا 

1-http://news.gooya.com/politics/archives/2009/09/093491.php
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متوقف شدند بهرحال جستجو  کردیم که ب���ه کدام یک از ضابطن یا دستگاه های 
اطالعاتی بسپاریم مشاهده کردیم که نریوی انتظامی با فرماندهی که دارد و تشکیالت 
اطالعاتی که دارد می تواند مطمئن تر، این کار را جلو بربد... نهایتاً منجر شد به این که 
فرماندهی ناجا با توجه به مأموریت های زیادی که داشتند این مسئله را قبول کردند 
و محول نمودند به این که جلسه ای با حضور اطالعات نریوی انتظامی و حفاناجا 
برقرار شود و با کمک این ها مسئله پیگریی شود خوب مدتی گذشت و چند روز بعد 
ریاس���ت محرتم دادگسرتی تهران جلسه ای را تشکیل دادند  که این جلسه با حضور 
آق���ای رازینی و آقای قدیانی رییس مجتمع ویژه ی قضایی در دفرت ما تشکیل شد؛ 
ایشان و آقای قدیانی پرونده هایی که از شهردار تهران داشتند و تا آن روز راکد مانده 
بود را اجمااًل توضیح دادند و خواستار وارد عمل شدن ما و اطالعات ناجا و  کّلیت 

نریوی انتظامی شدند... 
ای���ن جلسه گذش���ت، آقای قدیانی و آق���ای رازینی هم تشری���ف بردند و بعد هم 
ارتباط ش���ان وصل شد با اطالعات ناجا و شروع کردند به بعضی از دستگریی ها 
و چون اطالعات  ناجا بازداشتگاه مطمئنی نداشتند برای نگهداری عوامل در این 
سطح مسئولیت -که بهرح���ال عوامل آن جا بتوانند مطمئن باشند نسبت به حفظ 
اطالعات و اسرار پرونده با توجه به سابقه ی اعمال نفوذهایی که متأسفانه در سطوح 
ب���اال می شد و از هر طریق ممکن اطالعات می گرفتند-از ما درخواست کردند که 

بازداشتگاه مان را برای شروع کار در اختیار آن ها قرار دهیم و ما این کار را کردیم. 
مطالبی که آقای رازینی در جلسه فرمودند برای ما خیلی حساس بود ایشان فرمودند 
که حتی توی دستگاه قضایی این ها در پرونده های قبلی خیلی شدید نفوذ کردند و 
تطمیع کردند و تعدادی از قضات و حقوقدان ها را استخدام کرده بودند در شهرداری 

و...۱
نکت���ه ی قابل توجه  آن که نقدی در مورد ابعاد پرونده ی شهرداران که دست پخت رازینی 

بود می گوید:  
نتیج���ه ای که تا به حال این پرونده داشته است از لحاظ میزان عملیات نود و شش 
مورد دستگریی متهم و بازداشت و هزار و هفتصد و ده مورد احضار و دعوت برای 
مصاحب���ه است و نزدیک به ده هزار یا ی���ازده هزار ساعت بازجویی و مصاحبه با 
متهمن شده و نتیجه ی آن احکامی است که تا به حال صادر شده و نتیجه ای که به 

قطعیت حکم رسیده است هر چند بخش کوچکی از پرونده است... 
دادگاه کرباسچی، نام نقدی را بیش از پیش به مطبوعات کشاند.

1-www.dana.ir/news/657103.html
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می���م-ت یکی از شهرداران بازنشست شده، پس از آزادی در الیحه ی شکواییه ی 
خویش برعلیه محمدرضا نقدی و مسعود صدراالسالم شرایط رفتار این دو را چنن 

شرح می دهد:
 بازداش���تگاه ما وصال نام داش���ت و من در سلول ۱۳۰ انفرادی بودم. محل سلول 
من چهارطبقه زیرِ زمنی بود. از بلندگوی بازداشتگاه که در تمام سلول ها صدای آن 
پخش می ش���د، مدام یا صدای ضجه و گریه و روضه خوانی پخش می شد یا قرآن. 
وضع غذای بازداش���تگاه هم بسیار نامطلوب بود و در مدت شصت و پنج روزی 
که من در انفرادی بودم همواره غذا یا تکه نانی خشک و چند خرما بود یا سوپی 
که بیش تر به آب گرم و گوجه و چند لوبیا ش���باهت داش���ت. وشکنجه اصل ثابت 
تمامی بازجویی هایم بود، بازجوی من که خود را ایمان معرفی می کرد با کابل بر 
پشتم می زد و با هر ضربه یا زهرا و یا حسنی می گفت. آقای نقدی در تمام جلسات 
شکنجه خود شخصًا حضورداشت و همواره زیر ضربات کابل از من می خواست 
تا اعرتاف کنم و کتبًا بنویس���م که با خانم ز-م  منش���ی محل کارم روابط نامشروع 

داشته ام...۱
وی چن���دی بعد در دادگاه نظامی ب���ه اتهام شکنجه متهمان به هشت ماه حبس قطعی 
محکوم شد؛گرچه هیچ گاه این حکم اجرایی نشد.۲ و از آن جایی که در این پرونده اوامر 

خامنه  ای را اجرا کرده بود ترفیع مقام نیز  گرفت.

کوی دانشگاه و نشریه ی موج 
در تریم���اه ۱۳۷۸نق���دی از سوی اصالح طلبان متهم شد  ک���ه در حمله به کوی دانشگاه 
ته���ران از جمله کسانی بود که به همراه سردار محمدباقر ذوالقدر جانشن وقت فرمانده 
سپاه پاس���داران و محمد حسن نجات جانشن کنونی سازمان اطالعات سپاه پاسداران و 

دیگر فرماندهان سپاه، طرح سرکوب دانشجویان و حتی عزل محمد خاتمی را داشتند. 
در شهریور ماه ۱۳۷۸نشریه ی دانشجویی م���وج که تریاژ آن در حدود یک صد عدد بود 
مقال���ه ای تحت عنوان »کنکور، وقت ظهور« انتش���ار داد که انتشار داد که بوی تمسخر 
مهدوی���ت از آن برداشت شد. نریوهای ارتجاعی به منظ���ور ایجاد بحران در جامعه، در 
نماز ه���ای جمعه و تریبون هایی که داشتند هیاه���و و جنجال به پا کردند و کفن پوشان در 
شهرها راه افتادند. در این میان نقدی اعالم آمادگی کرد که شخصاً دانشجویان مذکور را 
به قتل برساند که با نهی خامنه ای روبرو شد. حتی دادگاه نظام اسالمی نیز مقاله فوق را 

مصداق »سب« تشخیص نداد. 
1-http://news.gooya.com/politics/archives/2009/09/093491.php

۲-روزنامه ی همشهری، ۸اسفند ۱۳۸۷.
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مسئولیت در ستاد کل نریوهای مسلح و تشکیل »باند کبری«
در شهریورماه ۱۳۷۹با پیشنهاد رییس ستاد کل نریوهای مسلح، نقدی که پیش تر آمادگی 
خ���ود را برای قتل اعالم کرده بود با حکم خامنه ای ب���ه سمت معاون آماد و پشتیبانی 
و تحقیق���ات صنعتی ستاد کل نریوهای مسلح منصوب شد. وی در این سمت مسئولیت 

هدایت طرح های مهم صنعت و فناوری تسلیحاتی نریوهای مسلح را بر عهده گرفت. 
در س���ال ۱۳۷۹محمدرضا نقدی با هدف مبارزه با مفاسد اجتماعی و امر به معروف و 
نهی از منکر تصمیم می گرید گروهی را بطور خودسرانه تشکیل دهد و اقدام به برخورد با 
جوانان و تجمعات آنان مثل پارتی های شبانه کند. این بانِد خودخوانده که به قول خودشان 
غ���ریت دینی شان به جوش آمده بود برای خ���ود خانه و بازداشتگاه نیز فراهم می کنند. 
کارنامه ی این باند،که بعد ها از نام »کبری« استفاده کردند، ده ها فقره تجاوز به عنف، قتل 
جنسی، سرقت مسلحانه، سرقت خودرو، جعل سند، باج گریی، اخاذی و... در شهرهای 

تهران، چالوس، رامسر، کالردشت و اصفهان بود. 
در اوایل سال ۱۳۸۱با ارجاع پرونده ی باند کبری به وزارت اطالعات تعدادی از افراد باند 
شناسایی می شوند. وزارت اطالعات پس از آن دادگسرتی استان تهران و دفرت رهربی را 
در جریان می گذارد و در باره ی بازداشت نقدی کسب تکلیف می کند که باالخره موفق به 
بازداشت وی در پانزدهم اسفند ماه ۱۳۸۱، و انتقالش به بازداشتگاه رمضان، در بزرگراه 

حقانی تهران می شود.
وزارت اطالعات با نظارت دفرت رهربی کار تحقیق و بازجویی از وی را رسماً آغاز می کند 
و پس از گذشت یک ماه در بیستم فروردین ۱۳۸۲شفیعی، معاون وزارت اطالعات ضمن 
ارسال گوشه هایی از اوراق بازجویی و اقرارهای محمدرضا نقدی و نظریه ی مقدماتی 
تیم بازجویی، ضمن درخواست اختیارات بیش تر برای بررسی و بازداشت مابقی افراد 
دخی���ل در اتهامات فوق، ب���رای در اختیار داشنت محمدرضا نقدی و مابقی متهمان از 
معاونت امنیتی دفرت رهربی، حجت االسالم صادق حجازی، طلب تمدید مهلت می کند. 
با گذشت پنج روز از ارسال نامه ی فوق در بیست و ششم فروردین ۱۳۸۲، دفرت رهربی با 
ارسال نامه ای به وزارت اطالعات و بیان شائبه ی اخذ اعرتاف و اقرارهای فوق با ضرب 
و شت���م و شکنجه از متهمان، دستور تحویل متهمان ب���ه دادگاه ویژه روحانیت را صادر 
می کند. خامنه ای و بیت رهربی در جریان ترور حجاریان نیز از آن جایی که متهمان وابسته 
به سپاه پاسداران و سپاه حفاظت از رهربی بودند، اجازه نداد وزارت اطالعات از متهمان 
بازجویی کند و آن ها را در اختیار قوه قضاییه قرار داد. کاماًل آشکار بود که حمایت بیت 

رهربی از محمدرضا نقدی، سرپ دفاعی و حاشیه ی امنی برای وی فراهم آورده بود.
در کم���ال تعجب در اردیبهش���ت سال ۱۳۸۲به هنگام برگ���زاری جشنواره ی مطبوعات، 
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محمدرضا نقدی در یکی از جلسات غرفه ی روزنامه ی کیهان حضور پیدا می کند و به 
سئواالت حاضران پاسخ داده و سخرنانی می کند. وی در جواب سئوال یکی از حضار در 
جلسه که از وی راجع به شایعه  ی بازداشت ایشان و باند کبری سئوال می کند، پاسخ می دهد: 

این ها ساخته رسانه های دشمن است و فعاًل که بنده را این جا می بینید!؟
در اسفند ۱۳۸۱باالخره جلسه ی تفهیم اتهام باند کبری به صورت غری علنی و  کاماًل مضحک 
برگزار شد. بیش از شانزده شاکی به عنوان نماینده ی شاکیان در دادگاه حضور پیدا می کنند 
و برگزاری جلسات بعدی دادگاه به بهانه ی ناکافی بودن تحقیقات به تعویق می افتد. اخبار 

تشکیل این دادگاه در رسانه  ها انعکاس نیافت. 
دستگاه قضایی به منظور تخفیف اتهامات، پرونده را به شعبه ی اول دادگاه عمومی ارسال 
ک���رد. در خرداد ۱۳۸۳پس از آن ک���ه وزیر کشور در مورد این باند مورد سئوال واقع شد، 
احک���ام این دادگاه به صورت سانسور شده توسط خربگزاری ایسنا در سه قسمت انتشار 
یافت.۱ دادگاه کوشید موضوع را به جعل عنوان مأموران وزارت کشور و وزارت اطالعات 

تقلیل دهد و از ذکر نام متهمان خودداری کرد. 
نادر دیزجیان در روایت خود از نحوه دستگریی اش توسط باند کبری می گوید: 

سل���ویل که خود دیده و واقف هستند که خیلی تن���گ و کوچک که حدوداً هشت 
وجب طول و چهار وجب عرض آن بود که حتی موقع خوابیدن و دراز کشیدن انسان 
ب���ا مشکل مواجه می شد، حاال فکر کنید بیست و ی���ک روز در آن زندانی شدن و 

بی حرکت ماندن با آن عذاب ها و شکنجه های روحی و روانی یعنی چه؟
آن ها مرتب مرا تهدید می کردند که صدایم را درنیاورم با این که اصاًل صدایی از من 
درنمی آمد و حتی حق درزدن برای دستشویی رفنت و گرفنت آب هم نداشتم و دائمًا 
تهدید می کردند که اگر در بزنم مرا به طبقه ی پاین برده و از پنکه ی سقفی آویزان 
خواهند کرد و من از ترس صدایم درنمی آمد ]...[ آن ها رادیویی را پشت درب سلول 
گذاشته و صدای آن را آن چنان زیاد و بلند کرده بودند که غریقابل تحمل بود و تقریبًا 
هفتاد درصد  کل زمانی که آن جا بودم آن را خط روی خط به حالت میان امواج که 
سوت ها و صداهای ناهنجار شدیدی از آن بلند می شد، نصب کرده بودند. روزها 
بعض���ی اوقات آن را درست می کردن���د که هم دم من می شد ویل شب ها خیلی از 
اوق���ات به صورت وحشتناک صدای ناهنجار آن باعث می شود که اعصابم به هم 
بریزد و مثل خوره صدای آن اعصاب و روحم را خورد. گرما از یک طرف، تشنگی 
از طرف دیگر همگی باعث شدند که نتوانم بخوابم و شاید جمع خوابیدنم در کل 
آن م���دت به سه شب نرسید و روزها می شد که یک المپ هالوژن کوچکی که در 

1-www.isna.ir/news/8303-06341
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ب���االی درب اتاق نصب کرده بودند خاموش بود و می گفتند که خراب شده و در 
تاریکی مطلق به سر می بردم به طوری که هیچ چیز را نمی توانستم ببینم. گرمای آن جا 
به حدی باال بود که اگر جرعه ای آب می نوشیدم همان لحظه به صورت قطرات از 

بدنم بریون می زد که تا به حال همچن چیزی ندیده بودم. 
]...[ آن ها روز دوم درب سلول را از پشت با گل گرفتند و هرچه که روزنه داشت کور 
شد من شب و روز را از آن روزنه ها که نور خیلی کمی داشت تشخیص می دادم که 
روز است یا شب وقتی این کار را کردم فقط بعضی موقع ها از صدای رادیو که اگر 
خط رو خط نمی افتاد روز و شب را تشخیص می دادم و این کار سبب شد که هوای 
آن جا بسیار گرم و آلوده شود و سرم را دائماً در قسمت درب می بردم و از آن جا هوای 

تازه استنشاق می کردم.
]...[ در طی این بیست و یک روز آقای بازپرس چندین بار آمد و مرا برای بازپرسی 
برد و در هنگام بازپرسی تهدید و ناسزا می گفت و بر سرم می کوفت تا این که آن چه 
را که باب میلش بود بنویسم و هر دفعه بهانه می گرفت که آدم نشده بربیدش تا این که 
همه چیز از یادش برود و دائماً می گفت هر موقع که اسم و فامیلت یادت رفت آدم 
شده ای و دائما می گف���ت بالیی بر سرت می آورم که همه چیز را از یادت بربی و 
می خواس���ت آن چه را که خودش می خواه���د بنویسم و از آن جایی که به یک دیگر 
اعتم���اد نداشتند از م���ن هی سئوال می کردند که دسته چ���ک را کجا انداخته ای، 

پول هایت کجاست. 
]...[ ویل باالخ���ره آن ها با شکنجه های روحی و عذاب ها و کارهایی که کردند مرا 
مجب���ور به نوشنت تمام چیزهایی که می خواستند با زور و شکنجه های بسیار کردند 
و حتی چندین برگه ی سفید امضاء از من گرفتند چون دیگر طاقت نداشتم زیرا که 
بازپرس دستور قطع غذای م���را صادر کرد به مدت ده روز. دائماً این چند روز مرا 
تهدید به شکسنت دندان هایم و یا آویزان کردن از پنکه ی سقفی و زندانی کردن در 
طبق���ه ی پاین بدون غ���ذا و آب و نان و نور و جای بسیار تنگ تر از جایی که بودم 

می کردند.
 ]...[ کاًل با عبادت و نیایش بود که توانستم آن روزها را به سر برسانم؛ البته روزهای 
آخر دیگر به لحاظ روحی کاماًل بهم ریخته بودم و دوست داشتم که همه اش گریه 
کنم و کوچک ترین فک���ری که به نظر می رسید بغض گلویم را می گرفت و به حال 
گریه می افتادم و با راز و نیاز با خدا خود را آرام می کردم، دستور قطع غذا از طرف 
آقای بازپرس اگرچه دیگر بی اشتها شده بودم ویل مرا خیلی ضعیف و نحیف کرد به 
طوری که وقتی آزاد شدم به خاطر ضعیفی و کم کردن وزن، همه تعجب کرده بودند 
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و حدوداً پانزده کیلو در بیست و یک روز الغر شدم ]...[ همه چیز را داشتم فراموش 
می کردم.

 دیزجیان، نهایتاً تأکید  می کند: 
دیگر طاقت نداشتم و بازپرس گفت که این موضوع ادامه دارد یا باید بمریی یا باید 
آدم شوی و باالخره مرا وادار به نوشنت درگریی با مأموران آن ها که نشده بودم کردند 
و کت���ک زدن آن ها که من از آن ها خورده بودم و پیشنه���اد رشوه به دروغ و ایجاد 
هرج و مرج و اغتشاش و نوشنت و امضاء و خیلی نوشته های دیگر مثل توبه نامه به 
صورتی که خودشان می خواستند و دیکته می کردند انجام دادند. و هم چنن بر هم 
زدن نظم عمومی و خیلی نوشته های دیگر و مرا مجبور می کردند که خود را به در و 
دیوار بزنم و توبه کنم و می گفتند که برو در سلول بلند بلند گریه کن و خود را به در و 

دیوار بزن و التماس کن و توبه کن.
 ]...[ مرا مجب���ور کردند به نوشنت این که رفتارشان با من خیلی خوب بوده و هیچ 
شکنج���ه و آزاری نشده ام و غذا خیلی خوب ب���وده و هیچ توهن و حرف ناسزا و 
تهدیدی نکرده اند و کاًل از رفتارشان بسیار راضی بوده ام ]...[ بازپرس حتی دستور 
قط���ع حمام رفنت و حتی دست���ور قطع و ممنوعیت تلفن زدن، بعد از دو دفعه که با 
فاصله ی سه روز بود ص���ادر کرد و دیگر از بهداشت خربی نبود و در این مدت که 
آن جا بودم چندین بار مورد بازپرسی و انگشت نگاری قرار گرفتم و اذیت و آزارهای 

روحی و روانی بسیار زیادی که آقای بازپرس بر من وارد کرد.۱
در این فراز از ماجرایی که نادر دیزجیان تعریف می کند و با تغیریات و سانسور زیاد در 

حکم دادگاه آمده است، چند نکته ی قابل تأمل وجود دارد.
 اول این که باند کبری از دیزجیان اعرتاف نامه هایی می گرید که او از آن ها شکایتی ندارد. 
اگر آن چنان که دادگاه مدعی است کار این باند خودسرانه بوده و صرفاً برای اخاذی باشد 
نیازی به چنن اعرتاف نامه ای نبوده است. چ���ون فرد ربوده شده اصواًل هویت آن ها را 
نمی داند که بخواهد علیه آن ها شکایت کند و از طرفی چنن رضایت نامه ای وقتی به کار 
می آید که این افراد در چارچوب اعمال سازمانی خود اقدام به دستگریی فرد مزبور کرده 
باشند و فقط رفتارش���ان در مدت دستگریی با فرد مزبور غریقانونی باشد. دیگر این که 
آن ها از فرد ربوده شده خواسته اند »توبه« کند و خود را به در و دیوار بزند. این مسئله هم 
مبهم است و در حکم نمی آید  که دیزجیان از چه چیزی می بایست توبه می کرده است. 
و باالخره این که صریحاً در حکم آمده است که ممنوعیت تلفن زدن، بعد از دو دفعه با 

فاصله ی سه روز بوجود آمده است.

۱-روزنامه ی اینرتنتی روز ۵ فروردین ۱۳۸۵.
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در واقع اگر این ربایندگان خودسرانه اقدام به چنن کاری می کردند به هیچ عنوان اجازه 
تماس تلفنی به فرد ربوده شده نمی دادند. آن هم دو بار با فاصله سه روز. یعنی در شش 
روز اول فرد ربوده شده امکان تماس تلفنی داشته است و این در حایل است که خانواده ی 
نادر دیزجیان بالفاصله پس از ربوده شدن او با پلیس تماس گرفته اند و اولن اقدام پلیس 
در این گونه موارد کنرتل تلفن منزل فرد ربوده شده است. پس به راحتی امکان دستگریی 
ربایندگ���ان وجود داشته اس���ت. لیکن از آن جا که این اقدام کام���اًل سازمان یافته بوده و 
خودسرانه نیست، پلیس نمی توانست ربایندگان را که از نریوهای وابسته به حکومت بودند، 

دستگری کند.

تشکیل ستاد پدافند غریعامل 
و ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 

در سال ۱۳۸۲نقدی پس از آزادی از زندان، تشکیل ستاد پدافند غریعامل کشور را پیشنهاد 
کرد و پس از تصویب خامنه ای خود با حفظ سمت به ریاست این ستاد منصوب شد. 

وی در سال ۱۳۸۴در دوره ی  دکرتای امنیت ملی و روابط  بن الملل، دانشگاه عایل دفاع 
ملی پذیرفته شد. همان سال وی در جریان انتخابات ریاست جمهوری با شعار ضد فساد 
و تبعی���ض، احمدی نژاد به پا خیز به حمایت از احمدی نژاد پرداخت. این دو از قرارگاه 

رمضان یک دیگر را می شناختند. 
ب���ا روی کار آمدن دولت نهم، با درخواست احمدی ن���ژاد و موافقت ستاد کل، با حفظ 
سمت معاونت آماد ستاد کل نریوهای مسلح، مسئولیت ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز نیز به نق���دی محول شد. همکاری وی با دولت احمدی نژاد دیری نپایید. افشای 
پرونده ی شرکت »بهزیست بنیاد« که متعلق به اطرافیان احمدی نژاد بود پایان همکاری 
ای���ن دو در بهار ۱۳۸۶شد و او از سمت خود برکنار شد و جایش را به غالمحسن الهام 
وزیر دادگسرتی وقت داد که با حفظ سمت جانشن وی شد. شرکت »بهزیست بنیاد« در 
قاچاق کاالهای پرتوشیمی دست داشت و یکی از نزدیکان احمدی نژاد هم در این ارتباط 

تحت تعقیب قرار گرفت. 

فرماندهی بسیج و معاونت فرهنگی و اجتماعی سپاه
نق���دی در مهرماه ۱۳۸۸به حکم خامن���ه ای به سمت ریاست سازمان بسیج مستضعفن 
-ن���ریوی مقاومت بسیج-منصوب شد و در هف���ده آذر ۱۳۹۵با حکمی دیگر به سمت 

معاونت فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران منصوب گردید. 
وزارت خزانه داری آمریکا، در اسفند ۱۳۸۹، با اشاره به نقش محمدرضا نقدی به عنوان 



چهره های اطالعاتی و امنیتی
465

فرمان���ده بسیج در سرکوب معرتضان به نتایج انتخابات ۱۳۸۸در روز عاشورا، ششم دی 
۱۳۸۸او را در  لیست تحریم های حقوق بشری خود قرار داد.

اتحادیه ی اروپا طی تصمیم مورخ بیست و سوم فروردین ۱۳۹۰ برابر با سیزدهم آوریل ۲۰۱۱، 
سی و دو مقام ایرانی از جمله محمدرضا نقدی را به دلیل نقشی که در نقض گسرتده و 
شدید حقوق شهروندان ایرانی داشته اند، از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کرد. 

کلیه  ی دارایی های این مقامات نیز در اروپا توقیف خواهد شد.

مواضع نقدی 
نقدی در مقام رییس سازمان بسیج مستضعفن، ابلهانه ترین سخنان را بر زبان می راند. وی 

در آذرماه ۱۳۹۵و در دومن روز از هفته ی بسیج طی سخنانی اظهار داشت: 
م���ا ملتی بودیم که پیش از انقالب اکثریت مان حتی س���واد خواندن و نوشنت هم 
نداشتند اما همن ملت امروز سیزده برابر سرعت متوسط علمی دنیا پیشرفت داشته 

است و امروز در رتبه ی هفده علمی در میان کشورهای جهان قرار گرفته است.۱
در ادامه در حایل که پیش از انقالب، ساواک یکی از قدرتمند ترین سرویس های امنیتی 

و اطالعاتی دنیا بود، نقدی مدعی شد: 
کشوری که هیچ دستگ���اه امنیتی و اطالعاتی نداشت، ام���روز از دستگاه امنیتی 
قدرتمندی بهره مند است که سخت ترین تهاجمات جاسوسی دشمن را خنثی می کند.

نقدی هم چنن مدعی شد جمهوری اسالمی ایران تا ده سال دیگر فلسطن را آزاد می کند: 
من در مصاحبه با یک خربنگار فلسطینی گفت���م که تا سال ۲۰۲۵اسراسیلی وجود 

نخواهد داشت.
و در پایان تأکید کرد: 

وقتی آمریکا قدرت اول جهان بود به جنگ با آن ها رفتیم و پریوز شدیم و حاال  که 
به جمع قدرت های برتر جهان پیوسته ایم، به فکر سازش باشیم؟ اگر می خواهیم رشد 

کنیم باید به جنگ طاغوت برویم.
وی هم چنن در موضعی سخیف دخرتان خیابان انقالب را روسپی نامید و گفت: 

به روسپی هایی که حجاب خود را برمی دارند می گویند مخالف حجاب اجباری و 
رسانه ه���ای ما نیز از همان استفاده می کنند این در صورت���ی است که این واژه ها 

حساب شده هستند.۲
سخنان بی پایه و اساس او صدای کالنرتی رییس سازمان محیط زیست را نیز درآورد: 

وقتی سردار نقدی به عنوان یک نظامی اظهارنظر می کند که ایران ظرفیت تولید غذا 
1-www.isna.ir/news/95090100257
2-https://tnews.ir/news/9f3c116647568.html?h=1
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ب���رای یک میلیارد و پانصد میلیون نفر را دارد و انجمن های علمی ما در قبال آن 
سکوت می کنند، باعث می شود همه ی تصمیم گریان منحرف شوند.۱

1-www.isna.ir/news/97061306449



جواد مادرشاهی

محمدج���واد مادرشاهی متول���د ۱۳۲۹ در تهران، در س���ال ۱۳۴۷ وارد دانشگاه صنعتی 
شریف شد و در رشته ی مهندسی برق به تحصیل پرداخت. وی در این دانشگاه با مجید 
شریف واقفی، وحید افراخته و جواد قدیری از اعضای سازمان مجاهدین خلق آشنا شد 

اما به فعالیت سیاسی علیه نظام سلطنتی روی نیاورد. 
وی در سال ۱۳۵۲با دکرت طاهره لباف متولد ۱۳۳۰ازدواج کرد و این دو دارای پنج پسر و یک 
دخرت شدند. طاهره  لباف در سال ۱۳۸۷بانوی نخبه ی نظام اسالمی شد. مادرشاهی به همراه 
همسرش که در سال ۱۳۵۷فارغ التحصیل شد در دوران انقالب در خارج از کشور به سر 
می بردند. طاهره لباف متخصص زنان و زایمانی است که کام نوزادان را با تربت کربال باز 
می کند و در گوش شان اذان و اقامه می خواند.۱سه فرزند این دو با برخورداری از رانت های 
اسالمی پزشک و متخصص شدند. دکرت حجت مادرشاهی پسر بزرگ این دو متخصص 
جراحی گوش و حلق و بینی و همسرش هم دندانپزشک است. دکرت علی مادرشاهی پسر 
دوم وی متخصص جراحی عمومی و همسرش جراح و متخصص زنان و زایمان است. 
هر دو پسر پزشک، هم چون مادر و پدرشان جزو حامیان ابراهیم رییسی یکی از مسئوالن 
کشتار ۶۷در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶بودند.دخرت این زوج، زهرا مادرشاهی 
نیز پزشکی می خواند. یکی از فرزندان آن ها آخوند است و در حوزه علمیه تدریس می کند.

1-www.aparat.com/v/fH9w5
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حضور در انجمن حجتیه
جواد مادرشاهی به واسطه ی سیدحسن سجادی۱یکی از  گردانندگان انجمن حجتیه به این 
انجمن پیوست و به سرعت پله های ترقی را پیمود و یکی از هفت نفر اصلی اداره  کننده ی 
این انجمن شد و رابطه نزدیکی با محمود حلبی رهرب و بنیانگذار حجتیه پیدا کرد. همسر 
وی نی���ز یکی از اعضای فعال انجمن حجتیه بود. این دو پیش از انقالب در سفری به 

اسرائیل کوشیدند اطالعاتی در مورد بهاییان کسب کنند. 
مؤسسه راهربدی دیده بان که خود را مرکز مقابله با جبهه معارض انقالب اسالمی معرفی 

می کند در بازخوانی پرونده ی انجمن حجتیه می نویسد:
عمده ترین نریوهای الیه  ی اول متشکل از افراد زیر می باشند:

شیخ محمود ذاکرتوالیی معروف به شیخ محمود حلبی. ۱
سیدحسن  افتخارزاده سبزواری. ۲
سیدحسن سجادی. ۳
سیدمحمد حسن  عصار. ۴
سیدرضا آل رسول. ۵
غالمحسن حاج محمد تقی تاجر. ۶
اصغر صادقی. ۷
جواد مادرشاهی. ۸

شیخ محمود حلبی به دلیل کهولت سن، سیدحسن افتخارزاده را به سمت قائم مقام انجمن 
برگزید. وی در انجمن شاهنشاهی فلسفه زیر نظر فرح پهلوی مشغول به خدمت بود.۲

هم چنن یکی دیگر از سران انجمن به نام سیدحسن سجادی در زمان شاه با ساواک در 
ارتباط بود. در واقع انجمن از سه الیه افراد تشکیل می شد.

الیه ی اول: عناصر وابسته رژیم ستم شاهی که مغرض بوده اند.
الیه ی دوم: عناصر عافیت طلب���ی که هم می خواستند فعال باشند، در مسائل اجتماعی 

۱-عبدالله شهبازی در مورد کتاب دهه هشتاد دهه  ظهور انشاءالله که سیدحسن سجادی بعد از صعود 
احمدی نژاد منتشر کرد از قول او می نویسد:  

دهه ی پنجاه اگر دهه ی انقالب بود و دهه ی ش���صت دهه ی جنگ و دهه ی هفتاد دهه ی بازسازی و 
سازندگی و تجدید قوا و نفس، دهه ی هشتاد انشاءالله دهه ی ظهور است و نهضت و قیام انقالب و 
منطقه ای و جهانی امام زمان،عج.صص۱۳۶-۱۳۷. از دیدگاه سجادی، مشخصات شعیب بن صالح، 
شخصیتی که مانند »سفیانی« در روایات ظهور نام برده شده، چننی است: جوانی است ۱-گندم گون، 
۲-الغر، ۳-با محاسنی کم، ۴-صاحب بصریت، دارای یقنی و اراده ای خلل ناپذیر.-ص ۱۰۶- سجادی 

این شخصیت احادیث را، احمدی نژاد معرفی کرده است.ص۵۴ 
http://www.shahbazi.org/blog/Archive/8903.htm

۲-غالمعل���ی حدادعادل رییس سابق مجلس شورای اسالمی و از نزدیکان خامنه ای و پدرزن مجتبی 
خامن���ه ای نیز یک���ی از اعضای فعال انجمن حجتیه و »انجمن شاهنشاه���ی فلسفه« بود که توسط 

سیدحسن نصر رییس دفرت فرح پهلوی اداره می شد. 
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حضور داشته باشند و آخرت شان تأمن باشد و هم در دنیا دچار مشکل و سختی نشوند.
الیه ی سوم: عناصری که نه وابسته بودند نه عافیت طلب و خالصانه به زعم خودشان در 

انجمن در حال جهاد و مبارزه بودند.۱
مادرشاهی در مورد مسئولیت خود در انجمن حجتیه که صبغه ی اطالعاتی نیز دارد می گوید: 
آموزش اعضای انجمن به عهده ی کمیته ی تدریس بود. وظیفه ی به دست آوردن خرب 
و تحقیق پریامون عناصر بهایی را کمیته ی تحقیق انجام می دادند. اینان معمواًل در 
برخی از محافل بهایی نفوذ می کردند و اخبار الزم را از طریق ارتباط برقرار کردن 
با بهاییان کسب و به انجمن انتقال می دادند. این کمیته جزو واحدهای مؤثر حجتیه 
ب���ود و در درون خود نیز رده بندی های ویژه ای داشت؛ رده ی اول سعی می کرد به 
محافل بهاییت راه پیدا کند، رده ی دوم نیز با نفوذ در انجمن های بهاییت به اسناد 
و م���دارک آن ها دسرتسی و زمینه ی انتقال آن را به انجمن حجتیه فراهم می آورد. 
البت���ه رسیدن به چنن اهدافی تنها در سایه ی زیرکی های عامل نفوذی میسر بود. او 
می بایست���ی در آداب و رفتار چنان جل���وه می نمودکه اطمینان بهاییان را نسبت به 
خود جلب می کرد. تنها در این صورت بود که چنن عناصر به درون محافل بهاییان 
راه پیدا می کردند و حتی موفق به تصدی موقعیت های کلیدی می شدند. مسئولیت 
این بحث ها به عهده ی مهندس جواد مادرشاهی و گلزاری بود. گلزاری در جلسات 
بهاییان با نام مستعار محمودی شناخته می شد و در کار خود موفق بود. آرشیو مرکز 

اسناد انقالب اسالمی، مصاحبه با جواد مادرشاهی، جلسه ی سوم.۲
برخی از اعضای »انجمن حجیته« مدعی اند که در عملیاتی که مادرشاهی در سال ۱۳۵۶ 
هدایت کرد، آمار و اطالعات تمام بهایی های ایران از ساختمانی در بلوار کشاورز تهران به 
دست »انجمن حجتیه« رساند و آن را در ابتدای پریوزی انقالب به تفکیک دستگاه ها و 

وزارتخانه ها در اختیار سران نظام اسالمی گذاشته اند.

فرماندار گنبد و حضور در مرکز اسناد ملی 
پس از پریوزی انقالب جواد مادرشاهی از طرف کمیته ی انقالب اسالمی گنبد به عنوان 
فرماندار این شهر منصوب شد. در درگریی  یک هفته ای فروردین ۱۳۵۸در گنبد، بیست و 

شش نفر کشته و هفتاد و هفت نفر زخمی شدند.
سابق���ه ی مادرشاهی و نیاز انجمن حجتیه به نابودی اسن���اد مربوط به ارتباط رهربان و 
گردانندگان آن با ساواک باعث شد او بعد از پریوزی انقالب به واسطه آشنایی با چمران 

و خامنه ای به مرکز اسناد ملی، آرشیو ساواک، راه یابد. 

1-http://forum.bidari-andishe.ir/archive/index.php/thread-1352-6.html
2-http://rasekhoon.net/article/show/649692
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پس از استعفای دکرت  کریم سنجابی و رفنت ابراهیم یزدی به وزارت امور خارجه، مصطفی 
چمران به عن���وان معاون نخست وزیر در امور انقالب و بعد ها وزی���ر دفاع اداره ی این 
مجموعه را برعهده گرفت. در همن زمان برادر او مهندس مهدی چمران که ریاست دفرت 
دکرت چمران را برعهده داشت، جواد مادرشاهی را با نام مستعار »مروج« به ریاست مرکز 

اسناد ملی منصوب می کند.۱
بع���د از استعفای دولت موقت، در آذر ۱۳۵۸، با تصوی���ب شورای انقالب، سرپرستی و 
نظارت بر مرکز اسناد ملی که بعداً به مرکز اسناد انقالب اسالمی تغیری نام داد، به خامنه ای 
واگذار شد و خامنه ای هم چنان مادرشاهی را در این پست ابقاء کرد. و وی به خواسته ی 
حزب جمهوری اسالمی اسن���ادی را در اختیار مجلس شورای اسالمی قرار داد که به رد 
اعتبارنامه ی خسرو قشقایی و ابوالفضل قاسمی انجامید.۲عزت  شاهی یکی از گردانندگان 

کمیته ی انقالب اسالمی و زندانیان سیاسی دوران شاه، درباره ی مادرشاهی می نویسد: 
در دوره مسئولیتم در بازپرسی واحد تخلفات کل کمیته خیلی تالش کردم تا از اسناد 
و مدارک ساواک محافظت شود و آدم قابل اعتمادی این کار را به عهده بگرید. این 
مدارک و اسناد در جایی به نام مرکز اسناد نگهداری می شدند و فردی به نام جواد 
مادرشاهی را به مسئولیت آن جا گماشته بودند. مادرشاهی از اعضای انجمن حجتیه 
بود که قبل از پریوزی انقالب نه تنها در امور سیاسی دخالتی نداشت، بلکه بعضی 
از اعض���ای آن در بعضی از موارد با ساواک همکاری می کردند و بده بستان هایی 
داشتند. وجود مادرشاهی این فرصت را به آن ها داد تا مدارک مربوط به خودشان را 

از میان پرونده ها بریون بکشند.۳ 

فرماندهی اطالعات ستاد جنگ های نامنظم 
و مشاور امنیتی خامنه ای

با شروع جنگ و سفر مصطفی چمران و خامنه ای به اهواز و تشکیل ستاد جنگ های 
نامنظم، اقتضائات امنیتی و احتماالً عدم ناسازگاری جواد مادرشاهی با خسرو تهرانی 
سبب شد تا مادرشاهی نیز به اهواز برود و فرماندهی رکن دوی اطالعات، ستاد جنگ های 

نامنظم را به عهده بگرید.۴
خامنه ای که روابط نزدیکی نیز با انجمن حجتیه داشت، پس از تشکیل اطالعات سپاه، 
پان���زده تا بیست نفر از اعضای انجمن حجتیه را برای شروع کار در این نهاد امنیتی به 

۱-چمران در وصیتنامه اش از »سه شمع که سوختند تا نور افروختند« نام می برد که یکی از این سه شمع 
شیخ محمود حلبی بنیانگذار حجتیه »باب هایی از عرفان به »الله« را برایم گشود«. 

2-www.asriran.com/fa/news/323715
۳-خاطرات عزت شاهی، به کوشش محسن کاظمی، تهران: انتشارات سوره مهر، چاپ ششم، ۱۳۸۶، ص ۴۸۸.
4-www.asriran.com/fa/news/323715
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محسن رضایی معرف���ی می کند که بعد از چند ماه وی متوجه کار تشکیالتی آن ها برای 
انجمن حجتیه شده و عذرشان را می  خواهد و نزد خامنه ای بهانه می آورد که فعال نبودند 

و دلیل اصلی آن را ذکر نمی کند.۱ 
در مهرماه ۱۳۶۰ پس از آن که خامنه ای به ریاست جمهوری رسید مادرشاهی نیز ارتقاء مقام 

یافت و مشاور امنیتی او شد. 

واکنش مسئوالن نظام به ارتقای مقام مادرشاهی
احمد جنتی در نماز جمعه قم به انتصاب وی واکنش نشان داد و گفت: 

علت اصرار شما بر این که در مرکز اطالعاتی نفوذ کنید و اطالعات را جمع آوری 
نمائید برای چیست؟ به چه مناسب���ت نمی خواهید در قسمت فرهنگی یا سیاسی 
فعالیت نمائید ؟ دلیل این که اطالعات جمع شده را به مراکز بهره وری و به ارگان های 
انقالب���ی نمی دهید چیست؟ چرا اطالعات را احتک���ار می کنید؟ می خواهید در 
انحص���ار باشد؟ مگر سپاه و یا ارگان های مشاب���ه نباید دارای آن اطالعات باشند 

تا ضدانقالب را پیگریی نمایند؟ چرا با سپاه به صورت کامل همکاری ندارید؟۲
خامنه ای در پاسخ به جنتی و در دفاع از حجتیه که تحت فشار قرار گرفته بود گفت:     

انجمن حجتیه به آن عده ای گفته می شود که در طول بیست و چند سال همت خود را 
مصروف می کردند برای پاسخگویی و مقابله با شبهات بهایی  ها در ایران. من نفس 
وجود این مسئله و عمده کردن مسئله ی انجمن حجتیه را در جامعه متهم می کنم و 
کسانی را که برای اولن بار این شایعه و بحران مصنوعی را سعی کردند که به وجود 
بیاورن���د ناخالص می دانم. به نظر من در میان افرادی که در انجمن حجتیه هستند، 
عناصری انقالبی، مؤمن، صادق، دلسوز برای انقالب، مؤمن به امام و والیت فقیه و در 
خدمت کشور و جمهوری اسالمی پیدا می شوند. هم چنان که افرادی منفی، بدبن، کج 
فهم،     بی اعتقاد و در حال نق زدن و اعرتاض هم پیدا می شود. ... انجمن از نقطه نظر تفکر 
سیاسی و حرکت انقالبی یک طیف وسیعی است و یک دایره ی محدود نمی باشد.۳

رفسنجانی نیز از این که طرح این سئواالت به مسئله ی روز تبدیل شد ابراز نارضایتی کرد. 
از نظر او اعضای انجمن افراد مسلمان و معتقد بودند و گرچه در شمار انقالبیون محسوب 

نمی شدند با این حال نباید مزاحمت برای آن ها پیش می آمد.۴
اما خمینی از طریق احمد نارضایتی خود را به اطالع رفسنجانی رساند:  

عصر، احمدآقا آمد و نظر ام���ام را درباره ی چند موضوع مورد بحث گفت. ...در 
۱-راه، تاریخ شفاهی، محسن رضایی، مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، بهمن ۱۳۹۴، جلد اول، صص ۲۷۷و ۲۷۸. 

۲-کیهان ، ۱۰ آبان ۱۳۶۰، صفحه ی ۲.
3-www.montazeran.ir/makatebe-enherafi/anjoman/293

۴-خاطرات هاشمی رفسنجانی سال ۶۰، عبور از بحران، ص ۳۶۶
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مورد انجمن حجتّیه، نظر امام این است که افراد مؤّثر آن ها در پست های حّساس و 
کلی���دی نباشند. اگر خودشان می خواهند، انجمن منحّل شود وگرنه نظارتی بر کار 

آن ها بشود.۱
با این حال معلوم نیست که چگونه مادرشاهی در پستی کلیدی باقی می ماند و در مهرماه 
۱۳۶۱به همراه حبیب الله عسگراوالدی، به پاکستان رفته و با مأموران سرویس اطالعاتی 
بریتانی���ا،ام، آی ۶، دیدار می کند و اسناد منسوب به والدیمری کوزیچکن، مأمور سازمان 
اطالعات���ی شوروی در ایران را، که در دوازده خ���رداد ۱۳۶۱به بریتانیا پناهنده شده بود، 
دریافت می کند. هاشمی رفسنجانی در یادداشت های دوشنبه پنج مهر ۱۳۶۱ خود درباره  ی 

گزارشات مادرشاهی بر علیه حزب توده و شوروی می نویسد:
عصر مهندس جواد ]مادرشاهی[ و حبیب ]عسگراوالدی[ که برای گرفنت اطالعات 
از ف���ردی مطلع به پاکستان رفته بودند، آمدن���د و مطالب جالب و مفیدی که از او 
گرفته اند، درباره ی عملکرد کا.گ.ب. و حزب توده و سیاست آینده ی شوروی در 

ایران، گزارش دادند.۲
این در حایل است که رفسنجانی پیش تر در تابست���ان ۶۱در مورد نارضایتی اداره ی دوم 
ارتش که ریاست آن با سرهنگ کتیبه یک عضو انجمن حجتیه بود گزارش داده و نوشته 

بود: از اداره ی دّوم ارتش آمدند و از نفوذ انجمن حجتّیه شکایت داشتند.۳

سفر به پاکستان و دیدار با کوزیچکنی 
و دستگریی توده ای ها و نگرانی خمینی

به گفت���ه ی حجاریان، جواد مادرشاهی آن زمان مش���اور امنیتی ریاست جمهوری بوده و 
اطالعات نخست وزیری که مسئولیت رسیدگی به امور جاسوسی را داشته دخالتی در اعزام 
او به پاکستان نداشته است. او می گوید یادم نمی آید آن ها اسنادی را همراه آورده باشند 

اما اسم نفوذی ها را کوزیچکنی آورده بود.۴
حجاریان اطالعات افشا شده توسط کوزیچکن را آن چنان مهم ارزیابی نمی کند و معتقد 
است آن چه او گفت بیش از آن چه سیستم اطالعات ایران از توده ای ها می دانست نبود، چرا 
که به گفته ی او از ماه ها قبل برخی سران حزب توده مثل کیانوری و طربی زیر نظر بودند.

حجاریان تأکید می کند  که این بازداشت ها نه تنها برای توده ای ها بلکه برای نریوهای امنیتی 
اطالعات نخست وزیری و حتی هاشمی رفسنجانی رییس وقت مجلس شورای اسالمی 

۱-پس از بحران، کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی، نشر معارف انقالب، چاپ سوم ۱۳۸۶، ص۱۰۴.
۲-پیشن، ص ۱۲۶.
۳-پیشن، ص۱۹۲.

4-http://tarikhirani.ir/Modules/News/Phtml/News.PrintVersion.Html 
php?TypeId=30&NewsId=2523
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هم غافلگریانه بود. هاشمی رفسنجانی در یادداشت های شخصی هفده بهمن ۶۱می نویسد: 
امروز اطالع دادند  که سران حزب توده را به اتهام جاسوسی دستگری کرده اند. قرار نبود 

قبل از روشن شدن وضع عملیات اقدام کنند ویل گویا خوف فرار داشته اند...۱
هاشمی از قرار معلوم به نارضایتی خمینی در ارتباط با مادرشاهی اشاره کرده و می نویسد:

»پی���ش از ظهر احمدآقا آم���د. ...اشاره به ضرر و خطر انجمن حجتّیه برای بعضی 
مقامات داشت.۲

وی در سال ۱۳۶۲، دوباره دغدغه ی خمینی در مورد انجمن حجتیه را مطرح کرده و می نویسد: 
آقای ]حمید[زیارتی آمد. اخریاً به امر امام، مسئول مرکز اسناد انقالب اسالمی شده 
است. امام گفته اند افراد حجتّیه ای را بریون بریزد. می گفت کارها می خوابد و باید 

قباًل افرادی را پیدا کنیم.۳
بر اساس گفته های منابع داخلی نظام، »حبیب« مسئول بخش التقاط واحد اطالعات 
سپاه پاس���داران که از اعتماد فوق العاده  ی نظام برخ���وردار بود و در سرکوب تشکیالت 
مجاهدین و ضربه به مرکزیت آن موفقیت چشم گریی حاصل  کرده بود نیز همراه مادرشاهی 

به پاکستان می رود. 

نابودی اسناد ساواک در ارتباط با انجمن حجتیه
سّیدحمی���د روحانی-زیارتی-پس از توضیحی درب���اره ی دست یابی گروه های مرموز 

سیاسی به اسناد و مدارک رژیم گذشته پس از پریوزی انقالب، می نویسد:
انجم���ن حجتّیه بر مرکز اسناد چریه شد و سرپرستی آن مرک���ز را بر دوش گرفت و 
نزدیک چهار سال در دوران سرپرستی خود در راه ربودن، نابودکردن و پنهان داشنت 
اسناد خیانت بار انجمن کوشش کرد. از این رو، امروز دستیابی به اسنادی که بتواند 

ماهّیت این گروه ها را به شکل ریشه ای نمایان سازد، به آسانی به دست نمی آید.۴
مادرشاهی در بحث های مربوط به تشکیل وزارت اطالعات به عنوان نماینده ی خامنه ای 

از طرح تشکیل سازمان اطالعات دفاع می کند. حجاریان می گوید: 
آق���ای خامنه ای ک���ه رییس جمهور وقت بودن���د، استدالل شان این ب���ود که برای 
رییس جمهور ابزاری باقی نمانده است و باید دو نهاد به عنوان بازوی رییس جمهور 
زیر نظر او باشد؛ یکی سازمان برنام���ه و یکی هم اطالعات. از طرف ایشان آقای 
ج���واد مادرشاهی می آمد... نمودار می آورد. چارت تشکیالتی سرویس ها را روی 
1-http://tarikhirani.ir/fa/news/30/bodyView/2523
۲-آرامش و چالش، کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی، نشر معارف انقالب، چاپ سوم ۱۳۸۶، ص۵۰.

۳- پیشن، ص۸۳.
۴- نهضت امام خمینی، سید حمید روحانی، انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی، چاپ دوم پاییز۷۴، 

ج۳، ص۱۸۸.



474
محمدجواد  مادرشاهی

تخته می کشید و خالصه برای طرح استدالل های خودش معرکه می گرفت و من هم 
مجبور بودم با او مخالفت کنم.۱

خامنه ای قصد داش���ت او را به عنوان وزیر اطالعات معرفی کند و به علت این که شرط 
اجتهاد برای تصدی این وزارت مطرح شد خامنه ای قادر به معرفی وی نشد.

عدم راه یابی به وزارت اطالعات و تصدی پست های دولتی
با تشکیل وزارت اطالعات، با توج���ه به شناختی که از مادرشاهی داشتند او را گزینش 
نکردن���د و این بار وی به دفرت بازرسی ریاست جمهوری رفته و در آن جا مشغول خدمت 

می شود. 
پ���س از آن تشکیل دول���ت هاشمی رفسنجانی مادرشاهی به م���دت هشت سال مشاور 
محمدرض���ا نعمت زاده وزی���ر صنایع بود. پست مش���اورت باعث شد ک���ه او به سمت 
کارخانه داری میل کند و در حال حاضر فرزندش که مهندسی صنایع خوانده، مدیرعامل 

کارخانه ای است که اداره می کنند. 
مادرشاه���ی هم چنن از مؤسسان دانشگاه علوم پزشکی فاطمیه قم بود که در سال ۱۳۸۱ 
شمس���ی منحل شد. همسر وی نیز عالوه بر عضوی���ت در هیأت مدیره، به عنوان رییس 

دانشگاه از بهمن ماه ۷۱تا سال ۷۹، مشغول کار شد. 
مادرشاهی و همسرش هم چنان روابط نزدیکی با بیت رهربی داشته و به دیدار خصوصی 

با وی می روند. 
این دو عضو هیأت امنای »مرکز جامع علوم اسالمی ویل امر« ویژه ی تخصص های فقه 
کاربردی جهت تامنی نریوی کارآمد و روزآمد حوزوی برای تولید علم دینی موردنیاز جامعه ی 
اسالمی و هم چننی تربیت نریوهای مورد نیاز حکومت اسالمی، هستند. این مرکز در سال 
۱۳۸۷تاسیس شد و هم اکنون صد و نود و پنج طلبه دارد.هیأت امنای این مرکز عبارتند از:

آیت الله محمد مؤمن، رییس هیأت امنا؛ آیت الله محسن اراکی، نائب رییس هیأت امنا؛ آیت الله 
سید هاشم حسینی بوشهری؛ آیت الله محمد مهدی  شب زنده دار؛ حجت  االسالم  عبدالحسن 
خسروپناه؛ حجت االسالم  مسعود عایل؛ مدی���ر مرکز حجت االسالم  حسن جعفرزاده.۲

حضور دو عضو شورای نگهبان و معاون جامعه ی مدرسن حوزه علمیه قم و امام جمعه 
موقت این شهر و دبریکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی که جملگی عضو مجلس 

خربگان رهربی هم هستند بیانگر اهمیت این مرکز است. 

۱-تشکیل وزارت اطالعات به روایت حجاریان، ایسنا، ۱۵ شهریور ۱۳۸۴ 
2-www.najah.ir/Home/Viewkhabar/1



اسفندیار  رحیم مشایی

اسفندیار رحیم مشایی بیست و پنجم آبان ۱۳۳۹در روستای مشاکالیه رامسر در خانواده ای 
غریمذهبی به دنیا آم���د. وی در دوران نوجوانی به تالوت قرآن و مداحی در هیأت های 
مذهبی روی آورد و به عضویت در انجمن حجتیه و داشنت افکار مهدویت مشهور است. 
هوشنگ و کوروش دو برادر تنی اسفندیار رحیم مشایی اویل دو دهه قبل در رامسر فوت 
کرد و دومی که در مشاکالیه او را به نام بختیار می شناسند، در دوران ریاست جمهوری 
محمود احمدی نژاد به دلیل ابتال به سرطان غدد درگذشت. وی چند برادر ناتنی هم به 

نام های ستار، هژبر، نصرت و منصور دارد. 

عضویت در اطالعات سپاه و دادگاه رامسر
اسفندیار رحیم مشایی در سال ۱۳۵۸دیپلم گرفت و وارد دانشگاه شد اما تحصیل را رها 
کرد و به ک���ار در اطالعات سپاه و دادگاه انقالب رامسر مشغول شد. در سال ۱۳۶۰و در 
جری���ان سرکوب خونن نریوهای سیاسی، قائم مقام اطالعات سپاه رامسر بود و شخصًا 
به عن���وان بازجو و مسئول اطالعات نقش مهمی در شکنجه و کشتار نریوهای سیاسی و 
به ویژه هواداران مجاهدین در رامسر داشت. در همن دوران نریوهای تحت امرش شش 

زندانی را بدون محاکمه به جنگل های منطقه ی رامسر برده و به قتل می رسانند. 
رض���ا گلپورچمرکوهی یکی از پژوهشگران حکومتی ک���ه با رحیم مشایی برخورد داشته 
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می نویسد: 
گفتم این قتل هایی که در رامسر به شما نسبت داده می شود چیست؟ پاسخ داد حاال 

چهار تا سگ محارب هم کشته شدند مگر چه اتفاقی اقتاده است؟
گلپور در گفتگو با سروش فرهادیان خربنگار روزنامه ی شرق در مورد قتل های خودسرانه ی 

رامسر به دستور مشایی می گوید:
- در آن سه، چهار جلسه مشایی چه جوابی به شبهات شما می داد؟

• در م���ورد مقوله ی قتل های رامسر در ابتدای انقالب مشایی می گفت کسانی که 
کشته شدند مرتد بودند و سازمان قضای���ی رسیدگی کرده و سال ۷۶هم پرونده را 
به هر شکلی که بوده بسته. این نریوهایی هم که تحت امر من بودند و ادعا کردند که 

به دستور من این قتل ها را انجام دادم دروغ می گویند.
- یعنی قتل بوده اما این که چه کسی دستور کشنت آن افراد را داده جای سئوال است؟

• قتل ه���ا که قابل انکار نیست. اواًل این ها آدم هایی بودند که در ابتدای انقالب در 
حمله ای چند پاسدار و بسیجی  را کشتند. قصه ی برادرش را هم من جوابی نگرفتم که 
حاال این تیم ترور اگر محارب بودند و باید کشته می شدند خب باید نریوهایت، چه 
به امرش چه به چراغ سبزش چه به هر شکل دیگر، اخویت را هم می زدند می کشتند؛ 

چرا این یک نفر متهم سوا شده.
- چه پاسخی به این قتل ها داد؟

• می گفت این طور نبوده و جزییاتی دارد که اگر او نقشی داشت که تربئه نمی شد. 
البته درآن جلسه ،بیش تر تمرکز من روی قصه ادعاهای ارتباط با امام زمان بود.۱

برخی از مجریان دستورات رحیم مشایی و مباشران قتل های غریقضایی فوق و احتمااًل 
م���وارد مشابه در اثر عذاب وج���دان پرونده هایی را در مراجع قضایی تشکیل می دهند. 
نمون���ه ای از آن تا سال های پایانی دهه ی ۷۰ه���م در سازمان قضایی نریوهای مسّلح در 

مازندران و سمنان درحال رسیدگی بود.
عظیم رحیم مشایی پسر عموی رحیم مشایی که در دهه ی ۶۰به جرم هواداری از مجاهدین در 
زندان سپاه رامسر زندانی بوده از مشاهدات خود در مورد نقش رحیم مشایی در دستگریی، 
شکنجه و زجرکش کردن مهدی و ابوالحسن مراد رستمی و اصغر  کریمی شهادت می دهد. ۲

رضا گلپ���ور هم چنن تأکید می کند داوود طالش شریفی، حس���ن شاه منصوریان، فرهاد 
فلکی مقدم، بهزاد صفاتی���ان، فریوز رحیمیان، طاهر رضایی چمنی به حکم رحیم مشایی 
توسط نریوهای تحت امر اسفندیار رحیم مشایی بدون احکام الزم قضایی اعدام شدند. 

۱-این گفتگو قرار بود در نیمه ی دوم شهریور ۱۳۹۰در روزنامه ی شرق منتشر شود اما به دستور مدیرمسئول 
روزنامه انتشار نیافت و سایت عماریون که روابط نزدیکی با بیت رهربی داشت آن را منتشر کرد.

2-www.youtube.com/watch?v=XuX6uvERjQQ
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قربانیان دهه ی ۶۰از میان خانواده ی رحیم مشایی
۱۳۶۳با یکی از متهمانش به نام شهربانو-طاهره- 
ذبیحیان لنگرودی متولد ۱۳۳۸ که هوادار مجاهدین بود و هنگام دستگریی سیانور خورده 
و پرونده ی سنگینی داشت ازدواج کرد. رحیم مشایی دارای سه فرزند به نام های رضا و 
طیبه و زهرا است. طیبه در سال ۱۳۸۹با مهدی پسر بزرگ محمود احمدی نژاد ازدواج کرد. 
فرزندان او رضا متولد هیجده اسفند ۱۳۶۳، طیبه شش آذر ۱۳۶۵ و زهرا بیست و سه آبان 

۱۳۸۴هستند. گفته می شود فرزند سوم وی از همسر دوم زیبا امریالنفر است. 
ب���رادر وی کوروش معروف به بختیار در م���رداد ۱۳۶۰در عملیات نظامی مجاهدین در 
»کتال���م« نقش داشت که منجر به دستگریی وی در تهران می شود. وی برخالف دیگر 
متهمان پرونده که همگی اعدام شدند به حبس ابد محکوم شد و پس از سه سال از زندان 
آزاد شد. هنگام م���رگ وی در سال شهریور ۹۰، در اطالعیه های تسلیت هیأت دولت و 
احمدی نژاد و... نام کوچک او ذکر نمی شد تا موضوع هواداری او از سازمان مجاهدین 
از پرده بریون نیافتد.۱ گفته می شود کافیه رحیم مشایی معروف به اشرف خواهر اسفندیار 

نیز ارتباطاتی با مجاهدین داشته است. 
بستگان نزدیک رحیم  مشایی نیز در زمره ی قربانیان نظام والیی در دهه ی ۶۰هستند. 

عل���ی صالح���ی، خواهرزاده ی رحیم مشایی به اتهام ه���واداری از مجاهدین اعدام شد. 
احمدرض���ا رحیم مشایی پسرعموی وی به اتهام ه���واداری از مجاهدین در تاریخ سیزده 
مهرم���اه ۱۳۶۰ اعدام شد و در حیاط منزلش در کتال���م رامسر دفن شد. رحیم مشایی در 

شکنجه ی بی رحمانه و اعدام آن ها مشارکت مستقیم داشت. 
ناصر رحیم مشایی برادر فوت شده ی اسفندیار رحیم مشایی به دلیل هواداری از مجاهدین 

از وزارت آموزش و پرورش اخراج شد. 
صدیقه رحیم مشایی دخرتعم���وی اسفندیار نیز به دلیل هواداری از مجاهدین دستگری و 

سپس از وزارت اقتصاد و دارایی اخراج شد. 
جواد رحیم مشای���ی پسرعموی اسفندی���ار  کارمند فرودگاه مهرآباد به اته���ام هواداری از 
مجاهدین به سه سال زندان محکوم شد و در اوین و گوهردشت به سر برد. این دو به علت 

آن که به کوروش برادر اسفندیار پناه داده بودند دستگری و زندانی شدند. 
عظیم رحیم مشایی پسرعموی اسفندیار، چندین س���ال سابقه ی زن���دان در ارتب���اط با 
مجاهدین داشته و پس از آزادی به عراق رفت و به مجاهدین پیوست. رحیم مشایی شخصًا 

در بازجویی از وی شرکت داشت. 
عبدالکریم رحیم مشایی کارمند بانک در گیالن به اتهام هواداری از مجاهدین از بانک 

1-www.khabaronline.ir/detail/169677
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اخراج شده است.
خجسته رحیم مشایی دیگر عضو خانواده ی رحیم مشایی نیز هوادار مجاهدین بوده و مدتی 

زندانی بود. 
سکینه-پروانه-ذبیحیان لنگرودی کارمند دانشگاه؛ صاحب-مهدی- ذبیحیان لنگرودی، 
دانشجو، کارمند؛ ابراهیم ذبیحیان لنگرودی و رضا ذبیحیان لنگرودی مکرم پور از بستگان 
همسر رحیم مشایی در ارتباط با هواداری از مجاهدین اعدام شده اند. صاحب، برادر و سکینه، 
دخرتعموی همسر رحیم  مشایی هستند. یکی دیگر از برادران وی نیز در آمریکا اقامت دارد. 

عضویت در قرارگاه حمزه و اطالعات سپاه کردستان 
از آن جای���ی که رحیم مشایی در جریان سرکوب خونن سال ۶۰برای مردم رامسر چهره ی 
شناخته  شده ای بود و بیم  جانش می رفت در صدد فرار از منطقه برآمد. یکی از هم محله هایی 

وی می گوید: 
در سال ه���ای ابتدای انقالب آقای رحیم مشای���ی در دادگاه انقالب رامسر بودند. 
آن روزها ضدانقالب های زی���ادی دادگاهی شدند. دوازده نفر از آن ضدانقالبی ها 
اعدام شدند. ای���ن دوازده نفر هر کدام از یکی از خانواده های بزرگ رامسر بودند. 
این موضوع باعث شد خود آقای مشایی بعد از آن اتفاق ها دیگر در رامسر نماند و 

به شهرهای دیگر رفت.۱
به این ترتیب وی در سال ۱۳۶۱به دعوت محمدرضا نقدی که در کردستان مأموریت یافته 
بود به غرب کشور رفت تا در سمت معاون اطالعات سپاه، واحد کومله مستقر در قرارگاه 
»حمزه سیدالشهداء« فعالیت کن���د. وی با نام مستعار مرتضی محب االولیاء در مناطق 
کردنشن ب���ه اقدامات امنیتی-اطالعاتی دست زد و ب���ا نام اصلی اش یعنی اسفندیار 

رحیم مشایی عضو شورای تأمن استان آذربایجان غربی نیز بود. 
پس از تشکیل وزارت اطالعات در سال ۱۳۶۳، رحیم مشایی مسئول تدوین اسرتاتژی نظام 
جمهوری اسالمی در خصوص اکراد ایرانی بود. در زمان تصدی محمد محمدی ری شهری 
بر وزارت اطالعات، وی مسئولیت »مناطق بحرانی کشور« را عهده دار بود. در میان بدنه ی 

وزارت اطالعات از او به عنوان کارشناس مسائل کردستان یاد می شود.
وی بعد از ترک وزارت اطالعات در سال ۱۳۶۵- ۱۳۶۶تحصیالت دانشگاهی را پیگریی 
ک���رد و از دانشگاه صنعتی اصفهان مهندسی الکرتونیک گرفت. وی در همن زمان در 

اطالعات پایگاه بسیج مسجدالمهدی مرداویج اصفهان فعال بود. 
او هم چن���ن از بنیانگذاران مؤسس���ه ی مطالعات علمی-در س���ال ۱۳۷۶خورشیدی- 

1-www.bartarinha.ir/fa/news/156534
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وابست���ه به وزارت اطالعات است که عمده فعالیتش تحقیق و پژوهش و ارائه ی راهکار 
در خصوص مسائ���ل قومیت های ایرانی است. وی سپس ب���ه وزارت کشور رفت و در 
دوران تصدی علی محمد بشارتی مدیرکل اجتماعی وزارت کشور شد و از آن جا به رادیو 
پیام و سپس به شهرداری تهران منتقل شد. رحیم مشایی تا اسفندماه سال ۱۳۸۸ به مدت 
بیست سال، مدیر مسئول ماهنامه ی »سروه« بود. این نشریه با گسرته ی توزیع بن المللی 
به زبان کردی سورانی و کرمانجی منتشر می شود. مقارن با فرمانداری محمود احمدی نژاد 
در ماک���و وی عضو شورای تأمن استان آذربایجان غربی بود. آشنایی این دو سبب گشت 
تا احمدی نژاد در دوران شهرداری اش به خاطر شناختی که از او در کردستان داشت او را 

به سازمان فرهنگی- هرنی شهرداری تهران فراخواند. 

ریاست سازمان مریاث فرهنگی
اسفندیار رحیم مشایی با آغاز به کار دولت نهم و به دلیل آشنایی پیشن رییس جمهور با وی، 
در بدن���ه ی دولت جذب شد و ریاست سازمان مریاث فرهنگی، صنایع دستی و معاونت 
رییس جمهور را بر عهده گرفت. این سازمان در دوران ریاست وی با چالش های متعددی 
روب���رو شد. آبگریی سد سیوند که پاسارگاد و مقربه  ی کوروش را تهدید می کند، تخریب 
کتیبه ی هخامنشی خارک، حراج سر سرباز هخامنشی توسط انگلستان، سرقت سه نسخه 
رونوشت از کتاب قانون ابوعلی سین���ا در هفته ی مریاث فرهنگی، موضوع الواح گلی 
ایران در آمریکا و تالش برای مصادره  ی آن ها برای پرداخت غرامت به قربانیان اقدامات 
تروریست���ی حماس و حزب الله، حضور در مجلس رقص در ترکیه، تغیری ریاست سازمان 
حج  وزیارت که مخالفت ری شهری و مراجع تقلید را برانگیخت از جمله این چالش ها بودند.

معاونت اویل احمدی نژاد
مشایی در بیست و هفتم تری ۱۳۸۸به عنوان معاون اول احمدی نژاد در دولت دهم معرفی 
شد. این انتخاب با مخالفت ه���ای فراوانی در طیف مخالفان و حتی برخی از حامیان 
احمدی ن���ژاد روبرو شد. خامنه ای مجبور به دخالت شد اما احمدی نژاد وقعی به دستور 
او نگذاش���ت و سرانجام خامنه ای دستورش مبنی بر برکناری رحیم مشایی را انتشار داد. 
محسن���ی اژه ای و صفارهرندی نیز به علت مخالفت شدید با وی از سوی احمدی نژاد از 

هیأت دولت کنار گذاشته شدند. 

خانه نشینی احمدی نژاد و اتهامات علیه رحیم مشایی
احمدی نژاد در اردیبهشت ماه ۱۳۹۰، حیدر مصلحی وزیر اطالعات وقت را برکنار  کرد. 
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دلیل این برکناری جاسوسی و نصب دستگاه های شنود مکالمات اسفندیار رحیم مشایی 
توس���ط وزارت اطالعات بود. خامنه ای در نامه ای دستور داد مصلحی به کار خود ادامه 
دهد. پس از انتشار این نامه، احمدی نژاد یازده روز از حضور در محل کار، خودداری کرد. 
در این دوران، مشایی به زنده کردن فرهنگ ایران و باستان و عدم اهمیت به مسائل شرعی 
و هم چنن فساد مایل و حرکت در راستای زار و ذلیل کردن روحانیت، متهم شد. ارتباط 
با آمریکا و اسرائیل، ارتباط با رماالن، جن گریان و مرتاضان، عرفان گرایی، تالش برای 
تقلب در انتخابات مجلس و ترویج مکتب ایرانی و نیز لیربال بودن و مخالفت با روحانیت 

و ویل فقیه از دیگر اتهاماتی است که به مشایی زده شد.

دستگریی نزدیکان  رحیم مشایی
در اردیبهش���ت سال ۱۳۹۰و پس از موضع گ���ریی حامیان علی خامنه ای علیه اسفندیار 
رحیم مشایی، بیست و پنج نفر از افراد مرتبط با اسفندیار رحیم مشایی، توسط دستگاه های 

امنیتی بازداشت شدند.  
پریوش سطوتی همسر دکرت حسن فاطمی، علریضا مقیمی مدیرعامل منطقه ی آزاد ارس، 
کاظم کیاپاشا مسئول ارشد نهاد ریاست جمهوری، محمدشریف ملک زاده، دبری شورای عایل 
امور ایرانیان خارج از کشور و علی اصغر پرهیزکار مدیرعامل منطقه ی آزاد اروند در میان 

دستگریشدگان قرار داشتند.
عباس امریی فر از نزدیکان مشایی و امام جماعت نهاد ریاست جمهوری به علت ارتباط 
با انتشار سی دی ظهور بس���یار نزدیک اس���ت، بازداشت شده و از سوی دادگاه ویژه ی 
روحانیت تحت بازجویی قرار گرفت. هم چنن در بن این افراد، فردی به نام عباس غفاری 

به جرم رمایل، جن گریی و تجاوز دستگری شد. 
در ادام���ه  ی این رویدادها حمید بقایی معاون احمدی نژاد و یکی از نزدیکان مشایی که 
پیش ت���ر از وزارت اطالعات اخراج ش���ده بود.۱ به چهار سال انفصال از خدمات دولتی 
محکوم شد. هم چنن در بیست و سه خرداد ۱۳۹۰محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه، 

اعالم کرد: بیش از دوازده نفر از افراد مرتبط با جریان انحرافی را دستگری کرده ایم.

مسئولیت  در دولت های نهم و دهم 
مشایی در دولت نهم و دهم مسئولیت های زیر را برعهده داشت: 

۱-بقایی متولد ۱۳۴۸در مهرماه سال ۱۳۶۶به استخدام وزارت اطالعات درآمد و هم زمان در دانشکده  ی 
امام باقر )ع( به تحصیل پرداخت و سه سال و نیم بعد به اخذ لیسانس »بررسی اطالعات« نایل گردید. 
وی از ۱۳۶۶تا ۱۳۷۲در حوزه ی ضدجاسوسی عراق در وزارت اطالعات مشغول کار بود و احتمااًل در 
ستاد »مدیریت مناطق بحران« با رحیم مشایی آشنا شده است. بقایی سپس در معاونت ضدجاسوسی 

بخش مربوط به اسرائیل و عراق مشغول به کار شد.  
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رییس دبریخانه ی جنبش عدم تعهد؛ . ۱
رییس دفرت رییس جمهور؛ . ۲
نمایندگ���ی ویژه ی رییس جمهور جهت تصمیم گ���ریی در مورد نحوه اجرای . ۳

اختیارات هیأت وزیران در امور نفت؛ 
ریاست شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه ی اقتصادی؛ . ۴
دبری کمیسیون فرهنگی دولت؛ . ۵
ریاست گروه مشاوران جوان ریاست جمهوری؛ . ۶
مسئولیت انتصاب مدیرعامل صندوق مهر امام رضا؛. ۷
مسئولیت کنرتل و نظارت مرکز امور حقوقی بن المللی ریاست جمهوری؛. ۸
نماینده ی تام االختیار رییس جمهور در ستاد مرکزی؛  . ۹
رییس کار  گروه زیارت و فرهنگ رضوی؛. ۱۰
عضویت در شورای فرهنگی دولت با حکم رییس جمهور؛. ۱۱
رییس کمیته ی عایل در مورد طرح خط لوله ی گاز ایران /پاکستان/هند؛. ۱۲
نماینده ی رییس جمهور در شورای نظارت بر صدا و سیما؛. ۱۳
جانشن رییس جمهور در شورای عایل امور ایرانیان خارج از  کشور؛. ۱۴
رییس مرکز ملی جهانی شدن؛. ۱۵
عضو کمیسیون اقتصادی دولت؛. ۱۶
نظارت برکار سخنگوهای دولت و رییس شورای اطالع رسانی دولت؛. ۱۷
نماینده ی ویژه ی رییس جمهور در امور خاورمیانه.. ۱۸

برانگیخته شدن خشم مراجع تقلید و نمایندگان مجلس
در مراسم افتتاح همایش فرصت های سرمایه گذاری در صنعت گردشگری ایران در روز 
هیجده آبان ۱۳۸۷در حض���ور وی و قبل از مراسم قرائت قرآن، افرادی با لباس محلی، 

دف زنان قرآن را حمل و به قاری تحویل دادند.
آیت الله صافی گلپایگانی و آیت الله مکارم شریازی در این مورد موضع تندی گرفتند و با 
وجود این که خود مشایی در این جلسه حضور داشت، معاون وی به ناچار استعفاء نمود. 
وی در نام���ه ی استعفاء نوشت: این کار صرفاً ب���رای تکریم قرآن کریم بوده است و آن ها 

به هنگام این مراسم حتماً وضو می سازند.
اظه���ارات رحیم مشایی در مورد حضرت نوح و مسی���ح و دیگر پیامربان موجب شد تا 
محمدصادق تهرانی، یکی از مراجع تقلید و مفسر قرآن نیز نامه ای در پاسخ به اظهارات 
مشایی منتشر کن���د و در پایان با شکایت بردن به خداون���د و امام زمان اعالم کند: ابقاء 
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رحیم مشایی در هر سمتی حرام است.
پ���س از آن که وی مردم اسرائی���ل را دوست خواند دویست ت���ن از نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی، با امضای بیانیه ای خواستار برخورد جدی با وی شدند. پس از انتشار 
این بیانیه، وی در بیست و چهار مرداد ۱۳۸۷طیّ نامه ای به حدادعادل، رییس کمیسیون 
فرهنگی مجلس شورای اسالمی واژه ی اسرائیل را منفورترین واژه ای دانست که مرتادف 

نژادپرستی، خیانت، خشونت، مکر و فریب است. 
وی در جریان یک سخرنانی در شهر مکه گفت: نابودی رژیم صهیونیستی باید به یک هدف 
بنی المللی تبدیل شود. زیرا زیان های این نظام صهیونیستی فاسد تنها دامن گری کشورهای 
عربی و اسالمی نیست؛ بلکه به ضرر همه ی انسانیت تمام می شود. در پی این اظهارات، 
اسرائیل شکایت نامه ای را علیه اسفندیار رحیم مشای���ی به بان کی مون دبریکل سازمان 

ملل متحد و شورای امنیت ارسال کرد. 

اتهام ارتباط با ماوراءالطبیعه
یک���ی از اتهامات اصولگرایان به مشایی و »جریان انحراف���ی«، ارتباط آن ها با رماالن 
و جن گریها است. محمدتقی مصباح ی���زدی، حسن فدایی، مرتضی نبوی و غالمعلی 
حدادعادل، مشایی را دارای ارتباط با »عوالم دیگر« از طریق فردی به نام عباس غفاری 
دانسته اند. غفاری در بهار ۱۳۹۰دستگری ش���د. و در بحبوحه ی انتخابات ۱۳۹۲وی را از 

زندان آزاد  کردند تا در نتیجه ی انتخابات تأثری  گذاشته و مانع پریوزی روحانی شوند. 
مشایی در مراسم اختتامیه ی دومن همایش ایرانیان خارج از کشور از اصطالح »مکتب 
ایران« استفاده کرد که بعده���ا به »مکتب ایرانی« معروف شد و مورد مخالفت شدید 

روحانیت قرار گرفت. 

دستگریی و محاکمه  
به دنبال بازداشت مجدد حمید بقایی در هیجده تری ۱۳۹۶خورشیدی، محمود احمدی نژاد 
در بیست تریماه با انتشار یک نامه ی سرگشاده از این اقدام قوه قضاییه انتقاد کرد. سپس 
در بیس���ت و دوم تریماه، دادستانی تهران ب���ا صدور اطالعیه ای، ضمن تأکید بر قانونی 
بودن بازداشت مجدد حمید بقایی اعالم داشت: هر گونه اظهارنظر غری کارشناسانه و بدون 
اطالع از موضوع، تش���ویش اذهان عمومی محس���وب و اقدام قانونی را در پی خواهد 
داش���ت. سپس مشایی در پنجم مرداد ۱۳۹۶خورشیدی در انتقادی شدید از اقدامات و 
اظهارات برخی از مسئولن ارشد دستگاه قضایی، گفت: بر چسب تشویش اذهان عمومی 
زدن به منتقدان، باعث گسرتش فساد می شود و سپس خطاب به اژه ای افزود: با ُدم شری 
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بازی می کنی. اعتبار تو به یک تکه کاغذ است. 
رحیم مشایی در بیست و چهار اسفن���د ۱۳۹۶در اعرتاض به زندانی شدن بقایی در برابر 
سفارت انگلستان حکم بقایی را به آتش کشید. وی عصر شنبه بیست و ششم اسفند ۹۶ 
توس���ط نریوهای امنیتی بازداشت و به سلول انفرادی اوین منتقل شد. در شهریور ۱۳۹۷ 
وی و وکالیش اعالم کردن���د در اعرتاض به علنی نبودن دادگاه حاضر به شرکت در آن 
نمی شوند اما در شهریورماه وی را به زور به دادگاه بردند اما وی حاضر به دفاع از خود 
نش���د. دادگاه وی که کوچک ترین موازین قضایی در آن رعایت نشده بود توسط موسی 

غضنفرآبادی۱رییس دادگاه انقالب اداره می شد.
رسیدگی به اتهامات وی و از جمله سئواالتی که قاضی در جریان محاکمه در ارتباط با 
جاسوسی مطرح کرد در کیفرخواست وی نیامده و با هیچ یک از قواعد آین  دادرسی نظام 

والیی نیز منطبق نبود. 
رحیم مشایی در نواری که از پیش ضبط کرده و پس از دادگاهی شدن اش انتشار داد، مدعی 
ش���د که از سال ها پیش یک پروژه ی مشرتک از سوی اطالعات سپاه و وزارت اطالعات 
با هدایت حسن طائب برای بی اعتبار کردن احمدی نژاد وجود داشت و با پایان دوره ی 
ریاست جمهوری وی کلید خورد. بر اساس این پروژه قرار شد  که با نزدیکان احمدی نژاد از 
جمله بقایی و رحیم مشایی برخورد شود تا با متهم کردن آن ها به فساد اخالقی و سیاسی و 
اقتصادی و زدن برچسب جاسوسی برای اسرائیل و انگلیس، زمینه ی بعدی برای برخورد 

با احمدی نژاد را فراهم کنند. 
وی ادع���ا کرد که حسن طائب شخصاً به بازجویی از بقایی پرداخته و از او خواسته بود 
برای مصلحت نظام اعرتاف کند که خود وی و رحیم مشایی جاسوس هستند. او در این 
نوار تأکید  کرد با توجه به تهدیدات صورت گرفته، هرگونه اعرتافی از وی پس از دستگریی 
چ���ه صوتی، چه تصویری و چه کتبی اعتبار ندارد و آن چ���ه وی در این نوار و در آزادی 

می گوید معترب است. 
رحیم مشایی عاقبت به شش سال و نیم زندان محکوم شد.

۱-موسی غضنفرآبادی در سال ۱۳۴۵در روستای دهنو شهرستان بم به دنیا آمد. وی در دوره های هفتم و 
هشتم نماینده  ی مجلس شورای اسالمی بود. پس از بازماندن از ورود به مجلس نهم توسط الریجانی 

به ریاست دادگاه انقالب منصوب شد و منویات او را دنبال می کند.





فریدون وردی نژاد

فریدون وردی نژاد پانزدهم خرداد ۱۳۳۵در بروجرد به دنیا آمد. وی قبل از انقالب با گروه 
صف یکی از گروه های تشکیل دهنده ی سازمان مجاهدین انقالب اسالمی ارتباط داشت 
و پس از پریوزی انقالب به عضویت این سازمان درآمد و سپس به سپاه پاسداران پیوست.

عضویت در اطالعات سپاه
پ���س از تشکیل واحد اطالعات سپاه، محسن رضایی مسئولیت آن را به عهده داشت و 
احمد وحیدی معاون وی به شمار می رفت و وردی نژاد جایگاه معاون طرح وبرنامه واحد 
اطالعات سپاه، امورتشکیالت، بودجه وبرنامه را بعهده داشت و نفرسوم اطالعات سپاه 
محسوب  می شد. در تریماه ۱۳۶۰با انتصاب رضایی به فرماندهی کل سپاه و احمد وحیدی 
به معاونت اطالعات، فریدون وردی نژاد نیزبه جانشینی معاونت اطالعات با مسئولیت 
بخش خارجی ارتقاء یافت و با نام مستعار مهدی نژاد به فعالیت پرداخت. وی در تشکیل 

و راه اندازی حزب الله لبنان نقش ویژه ای داشت. 

فرماندهی قرارگاه بالل
در س���ال ۱۳۶۳پس از تشکیل وزارت اطالع���ات و پیوسنت واحد اطالعات سپاه به این 
وزارتخان���ه، واحد اطالعات نظامی در سپاه شک���ل گرفت و عملیات های برون مرزی و 
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تروریستی ای را که توسط سپاه انجام می گرفت هدایت می کرد. 
قرارگ���اه اصلی این نریو بالل نام داشت ک���ه وردی نژاد فرماندهی آن را به عهده داشت و 
به آموزش نریوهای لبنان و افغانستان می پرداخت. در این دوران کل تشکیالت سپاه در 
لبنان زیر نظر قرارگاه بالل قرار داشت. از سال ۱۳۶۱یک تیپ اطالعاتی به نام سپاه لبنان 
در دره ی بق���اع مستقر شده و به تشکیل حزب الله لبن���ان دست  زد. انتقال طه طاهری و 
اکرب براتی و دیگر نریوهای واحد اطالعات سپاه به لبنان به منظور تقویت و ساماندهی 
حزب الله نیز زیرنظر قرارگاه بالل صورت گرفت. عملیات های تروریستی در ترکیه نیز زیر 

نظر این قرارگاه و با هدایت منصور حقیقت  پور-حاج ناصر-صورت می گرفت. 
در سال ۱۳۶۹ قرارگاه بالل، قرارگاه انصار که عملیات تروریستی در مرزهای شرقی از طریق 
کشورهای پاکستان و افغانستان را دنبال می کرد و قرارگاه رمضان که به عملیات تروریستی 
در عراق می پرداخت تحت فرماندهی سرتیپ پاسدار احمد وحیدی که معاون اطالعات 

نظامی سپاه بود، نریوی قدس را تشکیل دادند.

مسئول مذاکره با آمریکایی ها 
وردی نژاد یکی از مسئوالن چانه زنی بر سر آزادی گروگان های غربی در لبنان بود که به 

اشاره ی نظام  والیی توسط حزب الله به گروگان  گرفته می شدند. 
او به همراه حسن روحانی و هادی نجف آبادی، سه نماینده ی رژیم در دیدار محرمانه با 
رابرت مک فارلن مشاور امنیت ملی رونال���د ریگان و هیأت همراه او در سفر به ایران، 
بودند. فریدون وردی نژاد به نمایندگی از سوی فرماندهی کل سپاه یعنی محسن رضایی 
»ایران کنرتا« را مدیریت کرد و چندین جلسه منجر به توافق کتبی را در هتل استقالل تهران 

با رابرت مک فارلن وسرهنگ اولیور نورث برگزار کرد. 
وردی نژاد به رفسنجانی نیز نزدیک بود و به همن دلیل یکی از  کسانی بود که در مذاکرات 
با آمریکایی ها چه در دور اول و چه در دور دوم با نام مستعار مهد ی نژاد شرکت داشت. 

رفسنجانی می نویسد:
یکشنبه چهارم خ���رداد ۱۳۶۵... آقایان ]محسن[ کنگرلو ]مش���اور نخست وزیر[ و 
]احمد[ وحیدی ]مسئول اطالعات سپاه[ آمدند. گزارش وضع هیأت آمریکایی را 
دادند. یک چهارم قطعات هاک درخواستی را آورده اند. آقای مک فارلن مشاور 
ویژه ی ریگان و شخصیت های حساس دیگر آمریکا در هیات اند برای سران کشور ما 
کلت و شریینی، هدیه آورده اند و خواهان مالقات با سران هستند. قرار شده هدیه را 
نپذیریم و مالقات ندهیم مذاکره را در سطح دکرت هادی و دکرت روحانی و مهدی نژاد 
مخفی نگهداریم و ]مذاکرات[ محدود به مسئله ی گروگان های آمریکایی در لبنان و 
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دادن قطعات هاک و چند قلم دیگر اسلحه ]باشد.[ آن ها بیش تر خواهان مذاکره در 
مسائل کلی و سیاسی اند.۱ 

وی در دور دوم مذاکرات با آمریکایی ها نیز شرکت داشت. این مذاکرات پس از شکست 
دور اول مذاکرات با کارس���ازی محسن رضایی و علی هاشمی برادرزاده ی رفسنجانی 
و جالل ساداتیان سفری دولت جمهوری اسالم���ی در لندن صورت گرفت و برادرزاده ی 

رفسنجانی به اسرائیل نیز سفر کرد. در نوشته های رفسنجانی آمده است:
آقای مهدی نژاد آمد و گزارش مذاکره با مأموران آمریکایی را پریو مبادله  ی گروگان های 
آمریکایی  داد. کار را به وزارت خارجه محول کرده و افراد سابق را خلع نموده اند.۲ 
هاشمی رفسنجانی در خاطرات���ش بارها از وردی نژاد یاد می کند ک���ه برای گزارش کار 
اطالعاتی در مورد کشورهای منطقه و فعالیت های نظام والیی در این کشورها به دیدار 
وی م���ی رود. او هم چن���ن از سوی نظام والیی مسئول گفتگو با مقامات اتحاد جماهری 

شوروی در مسکو برای دریافت تسلیحات نظامی کالس باال بود. 
وردی نژاد یکی از مسئوالن برنامه ریزی ترور دکرت عبدالرحمان قاسملو رهرب حزب دمکرات 

کردستان بود. هاشمی رفسنجانی در خاطرات سه شنبه سیزده دی ۱۳۶۷خود می نویسد: 
آقایان ]محمد باقر[ ذوالقدر و ]فریدون[ مهدی نژاد از سپاه آمدند و گزارش مذاکره با 

]عبدالرحمان[ قاسملو ]دبریکل حزب دمکرات کردستان ایران[ را دادند.۳

دکرت وردی نژاد و استفاده از رانت تحصیلی اسالمی 
وی پس از پایان جنگ، با استفاده از رانت های اسالمی در بنگاه های مدرک سازی نظام، 
مدارک متعددی را کسب کرد و امروز به عنوان »دکرت وردی نژاد« خود را معرفی می کند 
و »استاد« دانشگاه است. وی بن سال های ۱۳۷۱تا ۱۳۸۰مدیریت خربگزاری ایرنا را بر 
عهده داشت که مطلقاً با سابقه ی اطالعاتی و امنیتی وی هم خوانی نداشت. او در این 

دوران دانشکده خرب و مجموعه ی نشریات ایران را بنیان گذاشت. 
وی سابقه دوبار دستگریی و احضار توسط قاضی سعید مرتضوی در خرداد ۱۳۷۸و قاضی 
حسینیان درسال ۱۳۸۵را در پرونده ی خود داشته که منجربه محکومیت وی گردیده است. 

فعال فرهنگی و سیاسی!
وردی نژاد با وجود سوابق اطالعاتی و امنیتی اش خود را چنن معرفی می کند: 

من فریدون وردی نژاد تبعه ی ایران و دارای تحصیالت دکرتی هستم. از آن جایی که 
۱- هاشمی، خاطرات ۱۳۶۵؛ اوج دفاع. صص ۱۰۷ و ۱۰۸. 

۲-ماجرای مک فارلن، فروش سالح، آزادی گروگان ها، نوشته ی محسن هاشمی، حبیب الله حمیدی، 
دفرت نشر معارف انقالب، سال ۱۳۸۸، ص ۳۸۶. 

۳-کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی، ۱۳۶۷، دفرت نشر معارف اسالمی، ص ۴۶۲. 
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در دنیای امروز تبادل اطالعات و ارتباطات فرهنگی ضرورتی حتمی و قطعی است 
و من نیز به انتشار شفاف اخبار و اطالعات اعتقاد دارم، اطالعات مربوط به زندگی 
شخصی و گذشته ی تحصیلی و اجرایی خود را در این مجموعه قرار داده ام تا قادر 
ش���وم برای رشد خود و  کسب دانش بیش تر و بهره مندی از دیدگاه های دیگران به 

تبادل نظر برپدازم...۱ 
وی هم چنن در معرفی خود می نویسد:

وردی ن���ژاد از فعاالن مب���ارزات فرهنگی و سیاسی در دانشگ���اه بوده است. پس 
از پ���ریوزی انقالب اسالم���ی با تداوم حضور در مجام���ع دانشگاهی، فرهنگی و 
اجتماعی ایفای نقش کرده است. با آغاز جنگ تحمیلی وی از طریق ستاد جنگ 
و سپاه و بسیج مسئولیت های متعددی در بخش فرهنگی، تبلیغات و پشتیبانی دفاع 

مقدس داشته است.

سوابق مطبوعاتی 
انتش���ار صدها مقاله، یادداشت و سرمقاله در روزنامه ی ای���ران، فارسی چاپ تهران، از 
سال ۱۳۷۴تا سال ۱۳۸۰و سرمقاله هایی در روزنامه های ایران دیلی، انگلیسی؛ و الوفاق، 
عربی؛ مدی���ر مسئول نشریات ایران، ایران دیلی،انگلیسی؛ الوفاق، عربی؛ ایران ورزشی، 
ایران سپید، به خط بریل؛ مجله ی ایران جوان، ماهنامه ی ایران آذین و سال نامه ی ایران سال.  
مدیر مسئول فصل نامه های امام علی)ع( از منظر فرزانگان و نهج البالغه از منظر فرزانگان 
-۱۳۷۹-، ریی���س هیأت مدیره و مدیرعامل مؤسس���ه ی فرهنگی، مطبوعاتی ایران، مدیر 

انتشارات مؤسسه ایران.

سوابق تدریس 
دانشگ���اه امام حسن)ع(، دانشکده ی علوم، چهار ت���رم؛ افکار عمومی و سازمان های 
اطالع رسانی، پژوهشکده ی علوم دانشگاه امام حسن)ع(، فوق لیسانس، دو ترم؛ جنگ 
روانی، دانشکده ی خرب، ارتباط شناسی، افکار عمومی، سیاست گذاری خربی و رسانه ای، 

سیستم های اطالعات مدیریت -MIS-مرکز اطالعات مدیریت. 
سایت شخصی وی در حال حاضر همن معرفی نام���ه را نیز حذف کرده است. او  که در 
سیاه تری���ن روزهای تاریخ معاصر میهن مان دارای پست ه���ای امنیتی و اطالعاتی بوده، 
به گونه ای خود را معرفی می کند که گویا در سال ۱۳۷۴به دنیا آمده و تنها در کار مطبوعاتی 

و رسانه ای بوده است. 

1-verdinejhad.com
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از سفارت تا مشاور رسانه ای رییس دفرت رییس جمهوری
وردی نژاد به خاطر سوابق مهم اطالعاتی و امنیتی ای که داشت در سال ۱۳۸۰به سفارت 
ایران در چن منصوب شد. این پست به خاطر اهمیت اسرتاتژیک چن در ساخت و فروش 
تسلیحات نظامی، به ویژه سال ح های غریمتعارف و کشتار جمعی، و تالش گسرتده ی رژیم 
برای دست یابی به سالح هسته ای، از جایگاه مهمی در سیاست خارجی رژیم برخوردار 
است. وی پس از پایان مأموریتش در سال ۱۳۸۴، به سفارت رژیم در مغولستان منصوب 
ش���د. در آذرماه ۱۳۹۶وی مشاور رسانه ای رییس دفرت روحانی رییس جمهور نظام والیی 

شد.  





محمد عطریان فر 

محمد عطریان فر در سال ۱۳۳۲در اصفهان به دنیا آمد. وی پس از اخذ دیپلم در اصفهان 
وارد دانشگاه صنعتی شریف شد تا در رشته ی مهندسی نفت تحصیل کند، بن سال های 
۱۳۵۴تا ۱۳۵۷دو بار به دلیل همکاری با مجید شریف واقفی دستگری شد. زهره خواهر وی 

و شوهرخواهرش جواد قدیری از اعضای مجاهدین خلق هستند. 

شرکت در قتل و ترور و شکنجه
وی در اصفه���ان جزو حلقه ی ه���واداران آیت الله طاهری ب���ود و مسئولیت اطالعات 
سپاه پاس���داران اصفهان را به عهده داشت و از هم���ان ابتدا در اصفهان در دستگریی و 

شکنجه افراد و قتل افراد شرکت داشت.
ترور امریعباس بحرینیان رییس کمیت���ه ی انقالب اسالمی اصفهان یکی از مشهورترین 
قتل های اصفه���ان بود که گفته می شود با حکم قضایی فتح الله امید نجف آبادی حاکم 
شرع اصفهان صورت گرفت که در سال ۱۳۶۷به اتهام لواط اعدام شد. در بعضی روایت ها 

آمر این ترور محمد  عطریان فر بود. 
براساس کتاب واقعیت ها و قضاوت ها آیت الله منتظری، این ترور توسط واحد اطالعات 
سپ���اه اصفهان انجام شد که عطریان ف���ر فرمانده آن بود. احمد سال���ک، فرمانده وقت 
سپاه اصفه���ان و مسئول بعدی کمیته های انقالب اسالم���ی و نماینده ی فعلی مجلس 
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شورای اسالم���ی و آیت الله جالل الدین طاهری امام جمعه اصفهان، نیز از تصمیم برای 
این ترور آگاه بودند. 

پیش از انقالب و به ویژه در دهه ی ۵۰، دو جریان روحانی ذی نفوذ در اصفهان با یک دیگر 
نربد قدرت داشتند. آیت الله طاهری و آیت  الله شمس آبادی که به قتل دومی توسط باند 
مهدی  هاشمی منجر شد. بع���د از انقالب بن آیت الله طاهری و آیت الله حسن خادمی 
جنگ قدرت جریان داشت. اویل به عنوان نماینده ی »خط امامی« ها و دومی به عنوان 
نماینده جریان محافظه کارها شناخته می شدند. خمینی و منتظری نیز از طاهری و جریان 
مشهور به »خط امامی« و »انقالب���ی« حمایت می کردند. کمیته ی انقالب اسالمی به 
خادمی و سپاه به طاهری نزدیک بود. در درگریی بن نریوهای دو طرف ده ها تن کشته 

و زخمی شدند.۱
عطریان فر در بازجویی از اعضای گروه فرقان نیز به عنوان یک عنصر امنیتی شرکت داشت. 
از دیگر سوابق امنیتی وی می توان به فرماندهی حفاظت اطالعات ناجا و  عضو اصلی 

دفرت اطالعات نخست وزیری قبل از تشکیل وزارت اطالعات اشاره نمود.

مشاغل دولتی و ژورنالیستی
حضور در واحد پخش خرب صدا و سیما، روزنامه ی کیهان در دوره ی خاتمی-۱۳۶۰ تا ۱۳۶۲، 
سازمان صنایع ملی-۱۳۶۳-، معاونت صنای���ع دفاع-۱۳۶۳-، معاونت سیاسی و امنیتی 
وزارت کش���ور در دوران محتشمی پور وعبدالله نوری -۱۳۶۴ت���ا ۱۳۷۲- از سوابق دیگر 
عطریان فر است. در دوران عطریان فر بازداشتگاه مخفی »وصال« راه اندازی شد و سال ها 
بعد پس از دستگریی شهرداران مناطق تهران و شکنجه ی آن ها اسم این بازداشتگاه سر 

زبان ها افتاد.
عطریان ف���ر به واسطه ی ارتباط���ات نزدیک با رفسنجانی و همک���اری با کرباسچی به 
انتشار روزنامه ی چهار رنگ همشهری پرداخت و از بهمن ۱۳۷۱تا تری ۱۳۸۲سردبری این 
روزنامه بود. سپس به روزنامه ی شرق رفت و رییس شورای سیاست گذاری این روزنامه و 

هفته نامه ی شهروند امروز شد و به عضویت اولن شورای شهر تهران انتخاب شد. 
وی هم چن���ن از اعضای هیأت مؤسس و شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی شد. 
عطریان فر پس از دوم خرداد به وزارت نفت رفت و در بخش فروش خارجی مشغول شد. 

دستگریی و ابراز ندامت 
پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم و در پی اعرتاضات گسرتده به نتایج اعالم شده ی 
انتخاب���ات، عطریان فر نیز بازداشت و زندانی ش���د. از آن جایی که او و ابطحی به فساد 
1-http://zeitoons.com/45592
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اخالقی مشهور هستند و دستگاه اطالعاتی و امنیتی به قدر کافی از آن ها سند و مدرک 
داشت این دو را مجبور ساختند در یک کنفرانس تلویزیونی به بیان اظهاراتی در زمینه ی 

عدم تقلب در انتخابات برپدازند و برعلیه اصالح طلبان موضع گریی کنند. 

شرکت در بازجویی و شکنجه 
در مصاحبه با »چشم انداز«، عطریان فر که سابقاً در کارهای امنیتی و بازجویی بوده بند 
را آب داده و در ارتب���اط ب���ا اعضای دستگری شده ی گروه فرقان که از نزدیک در جریان 

بازجویی های آن ها بوده می گوید:
پروژه ی کنرتل فرقان، دسِت بچه های سازمان مجاهدین انقالب اسالمی بود که در 
دستگاه های اطالعاتی هم فعال بودند. بنا به ارتباطی که داشتم چند جلسه با اکرب  
گودرزی، رهرب فرقان در زندان مباحثه کردم، ... فردی را درون فرقه ی فرقان سراغ 
داشتم که دو برابر سنش عملیات انجام داده بود. شانزده سال سن داشت و سی و 
دو عم���ل نظامی مثل سرقت اسلحه، شناسایی، ترور و زدن بانک انجام داده بود. 
این نوجوان آن چنان مقاومت می کرد که حتی زیر سنگن ترین فشارهای بازجویی 
هم شکسته نشد... به یاد دارم با قاتل مرحوم مفتح صحبت می کردم که جوانی بسیار 

ساده لوح بود. ...۱
منظور از سنگنی ترین فش���ارهای بازجویی شکنجه های هولناک است که حتی در سال 

۱۳۵۹نیز در ۲۰۹معمول بود.
نیک آهنگ کوثر کاریکاتوریست روزنامه های »دوم خردادی« در مورد او می   گوید:

موضع عطریان فر برایم بسیار جالب است. یادم می آید در سال های ۷۲-۷۵نگاهش 
چقدر متفاوت و تا حدی ضد هاشمی بود... خدا پدر سیاست را بسوزاند  که کارگزاران 
راه افتاد و محمد عطریان فر دیروز را به آقای عطریان فر نرم و لطیفی تبدیل کرده که 
امروز با هاشمی چنن مالحظه  کارانه مصاحبه می کند... عطریان فر که سال ها مورد 
اعتماد طرفداران آیت الله منتظری بود و در سال ۶۷به طور ناگهانی اعتماد ری شهری 

را جلب کرد، شخصیت پیچیده ای دارد.۲
 در سال ۶۷کشت���ار زندانی���ان سیاسی به مدیری���ت وزارت اطالع���ات تحت سیطره ی  

ری شهری اتفاق افتاد. عطریان فر در مورد قتل عام شدگان ۶۷ می گوید:
من با یکی از مسئولینی که در جریان حوادث سال ۱۳۶۷مسئولیتی داشت صحبت 
می کردم پرسیدم شما این افراد را که صدا می زدید و با آن ها گفت وگو می کردید، آیا 
اشاره می کردید که اگر روی مواضعت باشی چه نتیجه ای دارد؟ ایشان می گفت نه، 

۱-نشریه ی چشم انداز، شماره  ی ۴۰. 
2-http://nikahang.blogspot.com/2005/03/blog-post_111111416681367240.html
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به این صورت که تو می گویی نه.
او هم چنن در رابطه با ابعاد وسیع زندانیان قتل عام شده می گوید:

... البته فراگری بودن فتنه ی رجوی به افزایش نگرانی مسئوالنی که مأموریت بازسازی 
نظام سیاسی امنیتی جدید را عهده دار بودند و مسئولیت داشتند تا نظام را مستقر  
کنن���د دامن زد. در حایل که شاید اگر این فرآیند، فرآیندی محدودتر بود، راحت تر 

کنرتل و صمیمانه تر حل می شد و از تیزی های خشونت آن هم کاسته می شد.۱
ناگفته مشخ���ص است وقتی »اصالح طلبان« حکومت���ی دم از »صمیمیت« می زنند 
منظورشان چیست؟ آن ها اعدام و کشتار را با »صمیمیت« انجام می دهند. او هیچ انتقادی 
نسبت به کشتار ۶۷ ندارد. آن را برای بازسازی نظام سیاسی-امنیتی جدید الزم می داند. 

اگر دامنه ی کشتارها وسیع است به خاطر فراگری بودن فتنه  ی رجوی  است.

۱-نشریه  ی چشم انداز، شماره ی  ۴۰. 



 سیدمحمد  هاشمی اصفهانی

سیدمحمد هاشمی اصفهانی در سال ۱۳۳۶در خانواده ای روحانی در اصفهان متولد شد. 
هاشمی در دوران اشغال سفارت آمریکا با نیلوفر-معصومه-ابتکار آشنا شد که به ازدواج 

آن ها منتهی شد. این دو دارای دو فرزند پسر به نام های طه و عیسی هستند.
عباس عبدی در نوشته ی طنزآمیز خود ابتدا اشاره می کند به عروسی ابتکار و هاشمی که 
به میهمانان یک کاسه لوبیا به عنوان شام می دهند و سپس در مورد عروسی عیسی هاشمی 

فرزند این دو می نویسد: 
اخ���ریاً که پسر آن خانم و آقا عروسی داشت به رسم یادبود عروسی، پدر و مادرش 
یک مقدار لوبیا هم در کنار ده ها قلم غذای دیگر به میهمانان خود که در بهرتین باغ 

الهیه بود تقدیم کرد تا جربان بخشی از مافات شود!۱
پدر وی سید اسماعیل هاشمی عضو مجلس خربگان رهربی دوره ی دوم و سوم بود. یک 
برادر وی نیز سفری ایران در عربستان، معاون اوقاف و نماینده ی مجلس بود که فوت کرد. 
دیگ���ر برادر وی سید محمود هاشمی با استفاده از رانت اسالمی در بیست و سه سالگی 
وارد دانشگاه شد و دکرتای ایمونولوژی دریافت کرد. وی یکی از مسئوالن بسیج دانشگاه 
است و با همکاری معصومه ابتکار در جریان یک سرقت علمی با انتشار یک مقاله  در 

ارتباط با ایمونولوژی افتضاح بزرگی را برای نظام اسالمی رقم زدند.

1-www.jahannews.com/analysis/122754
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سیدمحمد هاشمی در سال ۱۳۵۳در رشته ی مکانیک دانشگاه پلی تکنیک پذیرفته شد و 
برای ادامه ی تحصیل به تهران آمد.

پیوسنت به کمیته ی اداره ی دوم ارتش 
پانزدهم خرداد ۱۳۵۸، پ���س از سخرنانی خمینی در مدرسه ی فیضیه ی قم، سید محمد 

هاشمی اعالمیه ی تأسیس جهاد سازندگی را قرائت کرد. 
وی در سال ۱۳۵۸همراه حجاری���ان و... کمیته ی اداره ی دوم ارتش را که نهادی امنیتی 
شمرده می شد اداره می کردند. وی که در آن دوران دانشجو بود و با محافل دانشجویی 

ارتباط داشت جزو هشت  نفری بود که اشغال سفارت آمریکا را برنامه ریزی کردند. 

بازجویی از گروگان های آمریکایی 
از آن جای���ی که وی پیش از پیوس���نت به دانشجویان پریو خط ام���ام در کمیته ی اداره ی 
دوم ارت���ش مشغول بود و چهره ای امنیتی محسوب می ش���د، در جریان اشغال سفارت 
نی���ز همراه با حجاریان و تقی محمدی و محمدجعفر ذاک���ر دیگر اعضای اداره ی دوم 
ارتش در بازجویی و تشکیل پرونده برای گروگان های نظامی فعال بود. پس از حمله ی 
ناکام آمریکایی ها برای آزادسازی گروگان ها، وی یکی از دانشجویانی بود که با کمک 

اطالعات سپاه، گروگان ها را در شهرهای مختلف تقسیم کردند.

اطالعات نخست وزیری و وزارت اطالعات
وی سپ���س به دعوت خسرو تهرانی و حجاریان در اطالعات نخست وزیری مشغول کار 
شد و با نام مستعار موسوی نژاد، مسئولیت اطالعات خارجی را به عهده گرفت. با تشکیل 
وزارت اطالع���ات او به این وزارتخانه رفت و یک شعبه در بخش اطالعات خارجی با 
عنوان اطالعات علمی راه اندازی کرد. این واحد بعداً تبدیل به دفرت همکاری های فناوری 

ریاست جمهوری و سپس معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری شد.
پ���س از پایان گروگان گریی هم زمان به استخدام رسمی سپاه پاسداران درآمد. با تأسیس 
نریوی هوایی سپاه، در حایل که مسئول معاونت اطالعات خارجی وزارت سپاه بود، مشغول 
آموزش نریوی هوایی سپاه شد و کالس های مختلفی را اداره کرد. از آن جایی که وی هم 
در وزارت اطالعات مسئولیت داشت و هم با مجموعه ی عناصر اطالعاتی سپاه پاسداران 
ارتب���اط داشت، از نزدیک در جریان سف���ر مک فارلن به ایران و مذاکرات مربوطه بود.

ترک فعالیت امنیتی و آلوده شدن به انواع فساد اقتصادی
هاشمی در سال ۱۳۶۸با ترک فعالیت های اطالعاتی و امنیتی به فعالیت های اقتصادی 
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روی آورد. جنجال بر سر ممنوع کردن بنزین پرتوشیمی و واردات بنزیِن با کیفیت، سبب شد 
نام سیدمحمد هاشمی همسر معصومه ابتکار مورد توجه رسانه ها قرار بگرید. موسوی نژاد، 

عضو کمیسیون انرژی مجلس، هاشمی را متهم کرد که پشت پرده ی واردات بنزین است.۱
سیدمحم���د هاشمی هرگونه دخالتی را در واردات بنزین و فروش گوشت شکار، به یک 

شیوه رد می کند: 
 حتی یک لیرت بنزین در پمپ بنزین هم خرید و فروش نکرده ام، زیرا من با تاکسی تردد می کنم.

وی ب���رای انکار فعالیت در شکارفروشی هم از همن روش استفاه می کند: من تاکنون 
یک گرم گوشت شکار نخورده ام، هیچ شکاری هم نزده ام و به جز در مکه که گوسفند سر 

بریدم، سر هیچ حیوانی را نربیده ام.۲ 
بحِث دست داشنت محمد هاشمی، این مدیر ارشد وزارت اطالعات، در شکار، به حدود 
هیجده سال پیش برمی گردد. پس از شروع به کار معصومه ابتکار به عنوان رییس حفاظت 
محیط زیست، هاشمی با یکی از قدیمی ترین شرکت های شکار و سافاری که پیش از انقالب 
راه اندازی شده بود، همکاری تنگاتنگی را آغاز  کرد. صاحب آن اینک دو شرکت شکار را 
مدیریت می کند. پای هاشمی به عنوان دالل فروش آرتیما دریاچه ی ارومیه نیز به میان آمد.۳

دالل چوب های وارد نشده
پس از آن که جنجال بر سر واردات بنزین باال می گرید، بازوهای رسانه ای وابسته به جناح 
رقیب، اسنادی منتشر می کنند که نشان می دهد محمد هاشمی، کارنامه ی اقتصادی روشنی 
ن���دارد. شماره ی ثبت شرکت تبت ۵۷۸۶۷ است. اما دو سال بعد، شرکت دیگری با نام 
آرین شید با همان شماره ثبت و رییس هیأت مدیره، با استانداری تهران قرارداد می بندد؛ 
مبل���غ قرارداد هیجده میلیون تومان است؛ ب���رای وارد کردن چهارهزار مرتمکعب چوب 
روسی. قرار بود این محموله ظرف هشتاد و پنج روز  با دریافت نیمی از مبلغ قرارداد، به 
استانداری تحویل داده شود. اما بعد از گذشت ماه ها فقط پانصد مرتمکعب، یعنی دوازده 
و نیم درصد کِل چوب ها تحویل داده می شود که استاندارد الزم را هم نداشته است.۴با 

این اوصاف هاشمی ادعا می کند: 
امروز در شرکتی که پسرم مدیرعامل آن است، حضور دارم و البته آن جا مدیر هستم و هیچ 
سهامی ندارم، در واقع کارمند پسرم هستم و فرزندانم امرار معاش ما را تولیت می کنند. 
دادگاه در زمستان ۱۳۹۵سه حکم علیه طه هاشمی فرزند سید محمد هاشمی و معصومه 

1-www.mehrnews.com/news/2407557
۲-خربگزاری ایلنا، ۱۴ شهریور ۱۳۹۴. 

3-iranwire.com/fa/news/835/6853
4-https://iranwire.com/fa/news/835/6853
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ابتکار به اته���ام صدور چک بالمحل به مبلغ سه میلیارد تومان صادر می کند و به تبع آن 
حکم جلب طه  هاشمی صادر می شود، اما محافظان معصومه ابتکار و حراست سازمان 
محیط زیست مان���ع دستگریی آق���ازاده ی هاشمی می شوند. موض���وع برمی گشت به 

سرمایه گذاری هفت میلیاردی در یک پروژه ی خانوادگی ابتکار.۱ 
با آن که اژه ای در پاسخ به سئوال خربنگاری که در رابطه با حکم جلب پسر رییس سازمان 
محیط زیست پرسید، گفت: این فرد حکمی در رابطه با چک دارد که قطعی شده و برای 

جلب او اقدام گردیده است.۲ اما طه هاشمی دستگری نشد. 

حمایت از اشغال سفارت آمریکا و  گروگانگریی
سیدمحمد هاشمی سی و شش سال پس از اشغال سفارت آمریکا در مورد نتایج آن برای 

نظام اسالمی می گوید: 
دانشجویان توانستند با این کار سرپ بزرگ دفاعی برای منویات انقالب اسالمی در 
شرایط���ی که چریک ها و مجاهدین مملکت را به آشوب کشیده بودند، ایجاد  کنند 
که در پناه   همان هم قانون اساسی تصویب، رییس جمهور تعین و مجلس و بسیج و 

مجموعه های دیگر مانند سپاه تشکیل شد.۳
در حایل که عیسی هاشمی فرزند معصومه ابتکار و سیدمحمد هاشمی به همراه همسرش 

مریم طهماسبی و فرزندشان در کالیفرنیا زندگی می  کنند، پدرشان می گوید: 
هرچند که در دوره ای مطرح کردند دانشجویان خط امام از آن کارشان توبه کردند، 
در حایل ک���ه ما هرچه گشتیم کسی از آن دانشجوی���ان را پیدا نکردیم که توبه کرده 
باشد، گرچه همه از آن درس گرفتند؛ زیرا در آن شرایط شاید گزینه ی بهینه همن بود. 
متاسفانه برخی دائما دنبال این هستند که بگویند این ماجرا، مسئله ی ما در همه ی 
مشک���الت بود و جنگ و تحریم ه���ا از آن شروع شد که این گونه نیست، من منکر 
هزینه هایش نیستم، اما فوایدش قطعاً بیش تر بود، ما عزت نفس امروزمان را مرهون 
یک سری اتفاقات از جمله این واقعه هستیم که امام راحل هم به این پدیده، انقالب 

دوم گفتند.۴

1-www.mehrnews.com/news/3879520
2-www.asriran.com/fa/news/519278/

۳-خربگزاری ایلنا ۱۴ شهریور ۱۳۹۴.
۴- پیشن.



علریضا معریی

علریضا معریی متولد ۱۳۳۵ است. وی فعالیت سیاسی خود را از انجمن اسالمی دانشجویان 
دانشکده ی توانبخشی تهران آغاز  کرد و در رشته ی گفتار درمانی فارغ التحصیل شد. قبل از 
انقالب به گروه فجر اسالم یکی از گروه های تشکیل دهنده ی سازمان مجاهدین انقالب 

اسالمی پیوست. 

همکاری با اطالعات سپاه و مصطفی چمران
وی پس از پریوزی انقالب در اطالعات سپاه زیر نظر محسن رضایی شروع به کار  کرد. 
او از نزدیکان دکرت مصطفی چمران بود و از سوی وی مأموریت های متفاوتی را عهده دار 
ش���د.۱ از جمله وی در سال ۱۳۵۸از سوی چمران مأموریت یافت تا به همراه جمعی به 

قصرشریین رفته و گزارشی از تحرکات عراقی ها در مرز داشته باشند. 
علریضا معریی از کسانی بود که ابتدا در باغ مهران تهران، مرکز ساواک، به تجدیِد ساواک 
متالشی ش���ده پرداخت. وی هم چنن از فعاالن فاجعه ی انقالب فرهنگی در اردیبهشت 

۱۳۵۹بود و نقش فعایل در ضرب و شتم دانشجویان داشت. 
مع���ریی پس از سی خرداد ۱۳۶۰در شناسایی ده ها دانشجو که اغلب آن ها به جوخه های 

اعدام سرپده شدند فعال بود. 

۱-روزنامه ایران، ۱مهرماه ۱۳۹۶، صفحه ی ۱۴. 
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عضویت در وزارت خارجه و سفری ایران در پاریس
معریی با آن که بنا به اعرتاف خود، تا سال ۱۳۶۱در سپاه پاسداران مشغول خدمت بود اما 
در زندگی نامه  ای که در سایت سفارت رژیم در پاریس انتشار یافته، وی از سال ۱۳۵۹ عضو 

وزارت خارجه بوده است. 
سواب���ق شغل���ی وی عبارتند از: ک���اردار ایران  در فرانس���ه ، مرداد ۱۳۶۳ ت���ا آذر ۱۳۶۴؛ 
معاون سیاس���ی  نخست  وزیر، مریحسن موس���وی،۱۳۶۴-۱۳۶۸؛ مشاور رییس جمهور در 
امور هماهنگی  و مسئول  گروه  مشاورین  رییس جمهور، رفسنجانی،۱۳۷۶-۱۳۷۷؛ سفری 
جمهوری اسالمی  ایران  در فرانسه  ۱۳۷۷-۱۳۸۱؛ سفری و نماینده ی رژیم در دفرت اروپایی 

سازمان ملل متحد در ژنو. 
از آن جای���ی که دولت وقِت فرانسه با ورود معریی به عنوان دیپلمات مخالفت کرد، او با 

پاسپورت عادی به فرانسه اعزام و در پاریس  با سمِت کاردار معرفی شد. 
معریی در پاریس با دیپلمات تروریست هایی هم چون وحید  گرجی و مسعود هندی در یک 

سلسله انفجار و عملیات تروریستی شرکت داشت. 
وی در دوران ریاست جمه���وری رفسنجان���ی ب���ر کرس���ی »مشاور ام���ور بن المللی« 
رییس جمهوری مشغول کار شد و هم زمان در جلسات شورای عایل امنیت شرکت می کرد. 
در س���ال ۱۳۷۰ از سوی خامنه ای به عن���وان رییس دفرت نهضت های آزادیبخش معرفی 
ش���د و در این پست فعالیت های بنیادگرایی و تروریستی در کشورهای بحرین، عربستان، 
مصر، فلسطن، لبنان تحت اداره ی وی قرار گرفت. یک سال بعد وقتی رییس جمهور وقت 
فرانسه تصمیم گرفت قاتالن دکرت کاظم رجوی را به جای تحویل به قوه قضاییه سوئیس به 
رژیم تحویل دهد این معریی بود که با همکارش امریحسن تقوی، رییس اداره ی اروپایی 
وزارت اطالع���ات، به پاریس رفت، تروریست ها را تحویل گرفت و با خود به تهران برد. 
معریی که در سال ۷۷به عنوان سفری در فرانسه به کار مشغول بود، بعد از چهار سال به تهران 
بازگشت و به سمت سفری رژیم در سوئیس منصوب و در سال ۱۳۸۵از طرف احمدی نژاد 

به عنوان سفری ایران در سازمان ملل در ژنو برگزیده و معرفی شد. 
در سال ۱۳۸۶هنگامی که مع���ریی قصد سفر به آمریکا را داشت، دولت آمریکا به اتهام 

شرکت در تسخری سفارت آمریکا در سال ۱۳۵۸، به وی ویزا نداد. 



عباس عبدی 

عباس عبدی در سال ۱۳۳۵در محله ی دوالب تهران متولد شد، در نازی آباد رشد یافت 
و پ���س از پریوزی انقالب به حلقه  ی نازی آبادی ها پیوست. وی فارغ التحصیل رشته ی 

مهندسی پلیمر از دانشگاه امریکبری تهران است 

نقش فعال در اشغال سفارت آمریکا
عبدی که نقش فعایل در اشغال سفارت آمریکا داشت در مورد دیگر فعالیت هایش می گوید:

... از اواسط تص���رف سفارت آمریکا به شریاز رفتم و یک سال و اندی دبری هیأت 
هفت نفره ی فارس بودم، سپس مج���دداً به تهران بازگشتم و در بخش اطالعات 
خارجی دفرت اطالعات و تحقیقات نخست وزیری مشغول شدم و مطالعات سیاسی 
اجتماعی خود را از این مقطع آغاز کردم که دو تحقیق روابط سوریه و عراق و نیز 
اسرتاتژی پیشنهادی برای ایران در افغانستان، محصول این دوره هستند  که بخشی از 
آن ها نیز در وزارت اطالعات معاونت بررسی های خارجی انجام شد؛ اندکی پس از 
تشکیل وزارت اطالعات بدون استعفا آن جا را ترک کردم و مسئول دفرت پژوهش های 
اجتماعی در معاونت سیاسی دادستان کل کشور شدم و مطالعات میدانی اجتماعی 
خ���ود را از این مقطع آغاز کردم که تأثری زندان بر زندانی، مسایل اجتماعی قتل در 

ایران و جامعه شناسی حقوق ایران محصول این دوره است.
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پس از تعین رییس جدید برای قوه قضاییه در سال ۱۳۶۸و تغیری دادستان کل از آن جا 
بریون آمدم و با راه اندازی مرکز تحقیقات اسرتاتژیک ریاست جمهوری در مسئولیت 
معاونت فرهنگی این مرکز فعال شدم و هم زمان نیز در روزنامه ی سالم به عنوان عضو 

شورای سردبریی فعالیت می کردم.۱

مشارکت در تیم بازجویی اعضای گروه فرقان
عب���اس عبدی جدای از نقشش در تسخری سفارت آمریکا به تیم بازجویی اعضای گروه 
فرقان در زندان اوین امدادرسانی می  کرد و اتفاقاً به خاطر دسرتسی به اسناد سفارت آمریکا 
در اوین حضور می یافت. هم بند سابق من حسن ملکی که در ارتباط با گروه فرقان دستگری 
ش���ده و یازده سال زندان بود، برایم تعریف ک���رد در کنار بازجویانی که کار اطالعاتی و 
امنیت���ی پرونده ی  او را دنبال می کردند، عباس عب���دی هم یک بار با صورت پوشیده و 
نقاب دار به سلول او در ۲۰۹ آمده و اسناد و مدارکی را همراه خود داشت و ادعا می کرد 
که گروه های سیاسی از جمله فرقان با آمریکا رابطه داشته و آن ها در سفارت به اسناد این 

وابستگی دست یافته اند.
عبدی به این ترتیب تالش می کرد با وارد کردن فشار سیاسی و تئوریک زمینه ی الزم برای 

شکسنت زندانی را فراهم کند.
حسن تعریف می کرد عبدی، هنگام خروج از سلول از او می  خواهد رو به دیوار بایستاد 
و تا او سلول را ترک نکرده، برنگردد. حسن بی اختیار و به تصور این که او سلول را ترک 
ک���رده برمی گردد و پیش از آن که عبدی در سلول را کاماًل ببندد، چهره ی او را می بیند. 
روز بع���د حسن به بند عمومی زندانیان فرقان که به بند »حفاظت« معروف بود منتقل 
می ش���ود. این بند در یک ساختمان قدیمی سه اتاقه باالی ساختمان دادستانی اوین در 
تپه ها واقع بود. در آن جا حسن از طریق مسعود خاموشی برادر زن تواناییان فرد که به خاطر 
داشنت ارتباط ساده با یکی از اعضای فرقان دستگری شده بود متوجه می شود که عبدی هر 
هفته برای ارشاد آن ها با تشکیل کالس های تئوریک و سیاسی به اوین مراجعه می کند.

در واقع سنگ بنای پروژه ی تواب سازی در زندان، توسط عباس عبدی، عبدالحمید دیالمه 
نماینده ی رژیم از مشهد،که در انفجار حزب جمهوری کشته شد، و معادیخواه در سال ۵۹ 
در اوین گذارده شد و بعدها بصریت، موسوی، حسن شریعتمداری، حسن شایانفر و... آن 

را دنبال کردند. 

بخش اطالعات و تحقیقات خارجی
عباس عبدی در زندگی نامه ی خود می گوید: در بخش اطالعات خارجی دفرت اطالعات 
1-www.ayande.ir/1385/01/post_9.html
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و تحقیقات نخست وزیری مشغول شدم. ویل روشن نمی کند که دفرت اطالعات و تحقیقات 
نخست وزیری به ریاست خسرو تهرانی و معاونت سعید حجاریان در واقع هسته  ی اولیه ی 
تشکیل وزارت اطالعات و پروژه های آدمکشی آن بود.کما این که توضیح نمی دهد دبری 
هیأت هفت نفره ی فارس که در رابطه با مسئله ی زمن و مشکالت ارضی فعال بود، چگونه 

ناگهان و بدون مقدمه به یک نهاد اطالعاتی منتقل می شود؟
و هرگ���ز بیان نمی کند که احتمااًل در رابطه ی تنگاتنگ با دادستانی و سیستم اطالعاتی 
و تجربیات���ی که کسب کرده بود و به خاطر نزدیکی ب���ه حجاریان که او نیز جزو حلقه ی 

»نازی آبادی« ها بود، به بخش مزبور منتقل شده است.
عبدی دوباره توضیح می دهد  که اندکی پس از تش���کیل وزارت اطالعات بدون استعفا 
آن جا را ترک کردم او به صرفه نمی بیند بگوید که یکی از بنیانگذاران وزارت اطالعات و 
از اولن هسته های تشکیل آن بود، فقط می گوید: بدون استعفا آن جا را ترک کردم. عبدی 
در واقع مسئولیت نهاد »بررسی« در وزارت اطالعات را بر عهده داشت. وظیفه ی او در 

این نهاد بررسی وضعیت افراد برای استخدام در وزارت اطالعات بود.

مسئول دفرت پژوهش های اجتماعی 
او سپس می گوید: مس���ئول دفرت پژوهش های اجتماعی در معاونت سیاسی دادستان کل 
کشور شدم؛ و توضیح نمی دهد که دادستانی کل کشور و موسوی خوئینی ها در سیاه ترین 
دوران تاریخ کشورمان مشغول انجام چه کاری بودند.  تنها می گوید: پس از تعینی رییس 
جدید برای قوه قضاییه در س���ال ۱۳۶۸، و تغیری دادستان کل، از آن جا بریون آمدم. او در 
این مورد  ساکت می ماند  که در دوران دادستانی کل موسوی خوئینی ها، قتل عام سال ۶۷ 
در زندان های کشور به وقوع پیوست و رییس او، هم به عنوان دادستان کل و هم به عنوان 

عضو شورای عایل قضایی یکی از عوامل اصلی و مؤثر این قتل عام بوده است. 
عباس امریانتظام  با دسیسه   ی عبدی و هم دستانش دستگری و با حکمی ظالمانه به حبس ابد 
محکوم شد، پس از گذشت بیش از دو دهه از این ظلم آشکار، عبدی بدون اظهار پشیمانی 
از ک���رده ی خود و بی آن که طلب بخشش کن���د، در مقام قاضی و حاکم شرع می گوید: 

به نظر من آقای امریانتظام بیش از آن چه حقش بود در زندان مانده، حدود پنج سال 
زندان برایش کافی بود.۱

عبدی در سال های بعد، درحایل از ضرورت عدم صدور انقالب دفاع می کرد که خود 
به نمایندگی از »نهضت های آزادی بخ���ش« به لیبی و الجزایر؛ و یک بار از سوی دفرت 

اطالعات نخست وزیری به لبنان سفر کرده بود.

۱- آن سوی اتهام،خاطرات عباس امریانتظام، جلد ۱، صفحه ی ۲، نشرنی، چاپ چهارم، ۱۳۸۱
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مشارکت در تأسیس روزنامه ی سالم 
عب���دی از ابتدای آغاز به کار سالم، عضو شورای سردبریی بود که بعدها این شورا عماًل 
یک نف���ره اداره می ش���د. وی یک بار در سال هزار و سیص���د و هفتاد و دو به علت نقد 
دیدگاه های اقتصادی دولت رفسنجانی دستگری و در دادگاه یک دی ماه هزار و سیصد و 
هفتاد و دو به یک سال زندان و چهل ضربه شالق تعلیقی محکوم شد اما بر اثر فشارها 

تنها هشت ماه از آن را تحمل کرد. 
عبدی سال ۱۳۷۸به دعوت یونسکو به پاریس رفت و در جریان سفر خود با باری روزن  
آخری���ن وابسته ی فرهنگی سفارت آمریکا در تهران ک���ه از گروگان های دانشجویان پریو 

خط امام بود، دیدار  کرد. 

دستگریی به جرم جاسوسی 
عباس عبدی در آستانه ی سالگرد تصرف سفارت آمریکا توسط دانشجویان پریو خط امام در 
دوازدهم آبان ۱۳۸۱، به اتهام جاسوسی، به حکم سعید مرتضوی بازداشت شد. خانواده ی 
وی از جمل���ه همسر و دخرتش نیز در معرض اتهام قرار گرفتند. وی عضو هیأت مدیره ی 
مؤسسه ی پژوهشی آینده بود که در کنار سایر اعضای این مؤسسه دستگری شد و در جریان 
محاکم���ه در دادگاه ضمن پذیرش اشتباهاتش از خود دفاعی به عمل نیاورد. عباسعلی 

علی زاده، رییس کل دادگسرتی استان تهران، در این باره گفت:
عب���دی و قاضیان با دادگاه همک���اری کردند و این همکاری در حکم آن ها لحاظ 

شده است، همکاری صمیمانه و خوبی داشتند.
ی���ک سال پس از محکوم شدن عباس عبدی ب���ه زندان طویل  المدت و پذیرش تمامی 
اتهامات در دادگاه، وی طی نامه ای مراحل مختلف شکنجه و آزار در جریان بازجویی ها، 
متهم کردن اعضای خانواده وی که به سرپرستی سعید مرتضوی قاضی پرونده و دادستان 
ته���ران روی داد و او را وادار به پذیرش اتهام���ات در دادگاه کردند را افشا کرد. وی در 

بخشی از این نامه می نویسد:
کلیه ی تعلق خاطرم را به حکومتی که س���ه دهه برایش فعالیت کردم از دس���ت داده ام که 
دیگر بخواهم برای اصالحش انتقاد  کنم. وی در پایان  نامه گفت هنوز ناگفته های فراوانی 
پریامون آن چه در زندان روی داده دارد. وی در این نامه تأکید  کرد که بازجویان در مجموع 
رفتار مناسبی با وی داشته اند ویل فشارها از جانب سعید مرتضوی دادستان تهران و قاضی 
پرونده بر وی وارد می شده است.۱ و نامه ی دیگری نیز به دیوان عایل کشور پریامون بخش 
اصل���ی پرونده موسوم به بند »د« نوشت و آن را یک فاجعه ی ملی خواند.۲ وی در این 
1-www.bbc.com/persian/news/030714_a-mb-abdi.shtml
2-www.farsnews.com/printable.php?nn=8204220143
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نامه سعید مرتضوی را متهم کرد که خود یک سند محرمانه را جعل کرده و به عنوان سند 
کشف شده از منزل عبدی در پرونده وی قرار داده است. 

تهدیدات عبدی که از طریق نامه نگاری صورت گرفت، مؤثر واقع شد و از کلیه ی اتهامات 
وارد شده، تربئه و آزاد شد.

تئوری خروج از حاکمیت 
عب���اس عبدی در سال ۱۳۸۱ پیشنهاد خروج از حاکمیت را مط���رح کرد. او که در پایان 
دوره ی اول خاتمی با طرح نظریه ی عبور از خاتمی، تنها راه پیِش روی اصالح طلبان را 
به کارگریی چهره ای رادیکال تر عنوان می نمود، در مقاله ای با عنوان سخنی با خاتمی؛ 
اس���تخوان الی زخم تا کی؟۱ با ی���ادآوری تز قبلی خود و با اشاره به سخنان خاتمی در 
سیزده آبان هزار و سیصد و هشتاد که شکست سیاست های اعتدالش را بیان داشته بود، 
ب���ه او یادآوری کرد که تنها دو گزینه پیش روی اوس���ت، یا کناره گریی از مسئولیت و یا 
اتخاذ سیاستی جدید! و از او خواست یا با برگزاری همه پرسی مجوز اجرای دیدگاه های 

صریح تری را از مردم بگرید و یا از حاکمیت خارج شود.
او در مصاحبه ای با روزنامه ی حیات نو در دهم خردادماه سال ۱۳۸۰ گفت: وقتی سیاست 
را کنار میگذارم که گاف بزرگ در سیاس���ت داده باشم، به نظر من کسی که در سیاست 
گاف داد، بای���د کنار برود. و در پاسخ به این که پس اگر دیدیم کنار رفته اید، دنبال گاف 
بگردیم، گفته بود: نیازی نیست دنبالش بگردید، خودش سر و صدایش در می آید، ویل 
اگر یک روز رفتم زندان و مصاحبه کردم و آمدم بریون، چه راست گفته باشم و چه دروغ، 

دیگر سیاست را کنار می گذارم. 
با این حال او مانند دیگر »اصالح طلب« ها به قول و وعده ی خود پای بند نماند و هم چنان 

به مداخله در سیاست پرداخت و خواهان سرکوب جنبش مردم در دی ماه ۱۳۹۶شد. 

1-passionofanna.wordpress.com/2011/07/15





احمد پورنجاتی 

احم���د پورنجاتی در س���ال ۱۳۳۳در قم به دنیا آم���د. وی در دوران  دانشجویی به دلیل 
فعالیت های سیاسی از اردیبهشت سال ۱۳۵۳تا بهمن سال ۱۳۵۵توسط ساواک دستگری 

و زندانی گردید. 

مدیر کل سیاسی وزارت کشور 
وی پ���س از پریوزی انقالب اسالمی مدرک تحصیل���ی اش در رشته ی دندانپزشکی را 
از دانشگ���اه تهران دریافت کرد در حایل ک���ه از همان ابتدا مدیر  کمیته ی پزشکی جهاد 
سازندگی شد و سپس به مدت چهار سال به عنوان مدیر کل سیاسی وزارت کشور در زمان 

تصدی علی اکرب ناطق نوری فعالیت نمود.

عضویت در وزارت اطالعات 
پورنجاتی در سال ۱۳۶۵از طریق علی ربیعی به وزارت اطالعات پیوست و همان موقع به 
عقل منفصل ری شهری معروف شد. در جریان کشتار زندانیان سیاسی که طرح آن توسط 
وزارت اطالعات ری شهری ریخته شد و در جریان برکناری آیت الله منتظری، از نزدیکان 

ری شهری و مسئوالن وزارت اطالعات بود. 
عزت الله سحابی در جلد دوم خاطرات خود به موضوع بازداشت شش ماهه اش در سال 
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۱۳۶۹به دلیل نگارش نامه ی انتقادی نود و نُه نفر به هاشمی رفسنجانی اشاره می کند و از 
جمله می نویسد:  به یاد دارم آقای احمد پورنجاتی را در میان بازجویان شناختم.۱

برنامه ی تلویزیونی هوّیت
در دوران مسئولی���ت پورنجاتی در صدا و سیما برنامه ی هوّیت که توسط سعید امامی و 
حسن شریعتم���داری و ... تهیه شده بود، طی چند قسمت از سیمای جمهوری در سال 
۱۳۷۵ پخش شد و اتهامات شریرانه ای به برخی افراد از جمله دکرت عبدالحسن زرین کوب، 
عزت الله سحابی، علی اکرب سعیدی سریجانی، غالمرضا مریزاصالح و ... نسبت داده شد. 
در این برنامه اعرتافات تلویزیونی ای که از علی اکرب سعیدی سریجانی، عزت الله سحابی و 
غالمحسن مریزاصالح در زندان ضبط شده بود نیز پخش و البالی آن تحلیل های دستگاه 

اطالعاتی و امنیتی گنجانده شد. 
پورنجاتی که خود را مخالف پخش این برنامه معرفی می کند و معلوم نیست چرا به خدمت 
در چن���ان پستی ادامه می داده، در صفحه ی فیس بوک خود می نویسد پس از پخش این 
برنامه، روزی در دیداری خصوصی نظرم را به مقام مس���ئویل ]خامنه ای[ گفتم. به ویژه در 
مورد دکرت زرین کوب که چه جفایی ش���ده در حق آن فرزانه! قرار ش���د برای دلجویی و 
جربان، من به نمایندگی از سوی آن مقام، از دکرت زرین کوب دعوت کنم که به عنوان میهمان 
از سوی مقام رهربی به سفر حج دعوت شوند. با ایشان تماس گرفتم: سالم ، استاد! مزاحم 
شدم که اگر افتخار بدهید و مقتضی باشد، امسال در سفر حج، به عنوان میهماِن مقام رهربی 
در خدمت حضرت عایل باشیم. دکرت رزین کوب در پاسخ می گوید:  بسیار سپاسگزارم از 

ایشان و شما. متأسفانه وضع مزاج من برای سفر مساعد نیست... 
محمدعلی رامن یکی از عقب مانده ترین نریوهای نظام اسالمی که دارای نظرات فاشیستی 

و مبتکر انکار هولوکاست در دولت احمدی نژاد بود، در مورد پورنجاتی می گوید: 
سال ۷۴از سوی دکرت پورنجاتی به صداوسیما دعوت شدم، تا در راه اندازی شبکه ی 
چهار سیما که به قول ایشان قرار بود کفاره  ی گناهان ش���بکه های دیگر سیما باشد، 

همکاری کنم.۲

تشکیل جمعیت دفاع از ارزش ها
پورنجاتی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۷۶ همراه با روح الله حسینیان، 
علی رازینی، محمد  شریعتمداری، محمد محمدی ری شهری، ربیعی و ... که همگی عناصر 
اطالعاتی و امنیتی و قضایی بودند، جمعیت دفاع از ارزش ها را پایه ریزی و از ری شهری 

۱-خاطرات مهندس عزت الله سحابی،۱۳۵۷ تا ۱۳۷۹، انتشارات خاوران، پاریس، صفحه ی ۲۰۵.
2-http://fararu.com/fa/news/327986
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در انتخابات ریاست جمهوری حمایت کردند؛ اما با شکست سختی مواجه شدند و دیری 
نپایید که این تشکیالت منحل شد. 

معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد
از دیگ���ر سمت های وی، معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، معاونت 
سیما و قائم مقام صدا و سیمای جمهوری اسالمی در دوران ریاست علی الریجانی بوده 

است. 
پس از انتخاب خاتمی در دوم خرداد ۱۳۷۶، پورنجاتی به عنوان مشاور امور رسانه ای وی 
منص���وب گردید. در همان ایام محمد شریعتمداری و ربیعی نیز در دولت خاتمی پست 
گرفتند. وی در انتخابات سال ۱۳۷۸به مجلس شورای اسالمی راه یافت و رییس کمیسیون 
فرهنگی شد. در جریان انتخابات ۸۸عضو ستاد انتخاباتی موسوی بود اما دستگری نشد. 
از دیگر مشاغل وی عضویت در دبریخانه ی شورای امنیت ملی است. هم چنن او به همراه 
جنتی، خاتمی، حسن شریعتمداری و مهاجرانی عضو کمیته ای بودند  که ریاستش با حسن 

روحانی بود و دبریی اش با پورنجاتی. 





علریضا علوی تبار

از چهره های خشن امنیتی و اطالعاتی 

علی رضا علوی تبار یک���ی از چهره های خشن امنیتی و اطالعاتی رژیم در استان فارس 
ب���ود. او از  گردانندگان اطالعات و امنیت سپاه پاسداران در سال های اولیه ی دهه ی ۶۰و 

از  مسئوالن وزارت اطالعات در استان فارس در سال های بعد محسوب می شود.
نشریه ی چشم انداز در معرفی او می نویسد:

علریض���ا علوی تبار در سال ۱۳۳۹در ش���ریاز متولد شد. فعالیت سیاسی را از سنن 
نوجوانی آغاز ک���رد و در این رابطه در شانزده سالگی م���دت کوتاهی را در زندان 
عادل آب���اد شریاز در بازداشت به س���ر  برد. پس از اخذ دیپل���م، در رشته ی اقتصاد 
دانشگاه شریاز به تحصیل پرداخت و پس از انقالب فرهنگی و تعطیلی دانشگاه، به 
جبهه های جنگ عزیمت کرد و به عضویت سپاه پاسداران انقالب اسالمی درآمد. در 
طول خدمت در جبهه، رشادت های زیادی از خود نشان داد و چهار بار زخمی شد. 
دو روز پس از پذیرش قطعنامه ی ۵۹۸ سازمان ملل در بیست و هفتم تری ۱۳۶۷توسط 
جمهوری اسالمی، از عضویت در سپاه استعفا داد. وی در آزمون ورودی کارشناسی 
ارشد در سه دانشگاه پذیرفته شد  که دو گرایش اقتصاد برنامه ریزی و اقتصاد بن الملل 
دانشگاه اصفهان را برای ادامه ی تحصیل انتخاب کرد و هم زمان به کار تحقیقاتی 
در جه���اد دانشگاهی پرداخت. ب���ا راه اندازی مرکز تحقیق���ات اسرتاتژیک نهاد 
ریاست جمهوری، به آن مرکز رفت. پس از مدتی به دلیل تغیری مدیریت و اختالف نظر 
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با مدیریت جدید، مرکز تحقیقات اسرتاتژیک را ترک کرد. در آزمون دکرتا در زمینه ی 
خط مشی گذاری عمومی در مرکز آموزش مدیریت دولتی پذیرفته شد. دکرت علوی تبار 
از سال ۱۳۷۴تاکنون در این مرکز به   عنوان عضو هیأت علمی مشغول به کار می باشد.۱

هی���چ اشاره ای به گذشته ی این »قهرمان« جنگ که یک قل���م  آن دست داشنت در خون 
بهرتین فرزندان این میهن است نمی شود. نیک آهنگ کوثر کاریکاتوریست روزنامه های 

»دوم خردادی« علوی تبار را چنن معرفی می کند:
نشسنت پای صحبت های کسانی که از اوائل انقالب خاطرات جالبی داشتند، خایل 
از لطف نبود. مثالً صحبت به علوی تبار رسید. می دانستم که نام خانوادگی اش جدید 
است، ویل وقتی نشانی داد که او پسر حاجی سیمن بود، تازه دوزاری ام افتاد که ماجرا 
چیست. سال های شصت، فضای شریاز بسیار مخوف بود، اگر کسی پایش به زندان 
عادل آباد می رسید، معلوم نبود جان سالم به در بربد یا نه. خیلی ها از جماعت سپاهی 
وحشت داشتند. فامیل به فامیل رحم نمی ک���رد. حتی رقابت های خانوادگی جان 
بعضی ها را گرفت. روزی که نوه حاج حبیب مشک سار، یکی از معلم های مذهبی 
با سابقه را اعدام می کردند، دخرتی سیزده چهارده ساله، تازه می فهمیدی که یکی 
از فامیل ها که مرید دستغیبی ها بوده در لو دادن آن دخرت تا چه حدی تاثری گذاشته. در 
آن فضا، پسر حاجی سیمن در اطالعات سپاه بوده. و فردی متنفذ و قدرتمند. شاید 
برای پسر حاجی سیمن که پدرش پای بند خیلی رفتارهای آخوندپسند نبود، کسر شأن 
بود که با نام پدرش شناخته شود. علوی تبار را هم هر از گاهی می دیدم. البته باورم 

نمی شد این همان کسی باشد که در شریاز جوالن می داده. ...
بعد از تعطیلی»کیان«، مدیر مسئولش را احضار کرده اند. شرط می بندم رضا تهرانی 
را نخواهند  گرفت.اگر علوی تبار و الباقی اطالعاتی های سابق را بگریند، او را هم 
دستگری می کنند. حاال طرف اصالح طلب شده، یا نشده، هنوز عضو باشگاه]...[ است!۲

گوشه ای از سوابق علوی تبار 
حجت االسالم حسن اربابی فر، مدیرکل امور استان های صدا و سیما در مورد علوی تبار 

می گوید:
ای���ن آقایانی که در دوره ی گذشت���ه یا معاون وزیر اطالع���ات بودند و یا مدیرکل 
وزارت اطالعات بودند، افرادی را هم دستگری  کردند، پرونده سازی کردند و خودشان 
عامل اصلی بودند. وی مدعی شد: یکی از کس���انی که دم از صلح، حقوق بش���ر، 
دموکراسی و مردم ساالری می زند و به مغز متفکر اصالحات معروف است در همنی 
1-www.ensani.ir/storage/Files/20120413181135-5169-254.pdf
2-http://nikahang.blogspot.com/2005/03/blog-post_110979664333185722.html
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ش���ریاز یکی از منافقن را بازجویی می کرد، این آدم را به درخت بست و دستش را 
با طناب به تراکتور بست و با تراکتور حرکت کرد تا بازوی این فرد کنده شد، در آن 
زمان متدینان اعرتاض کردند که این چه وضع برخورد است، این کار را کسی که اکنون 

مخالف خشونت است، انجام داد.۱
علوی تبار هیچ گاه ادعای اربابی فر را تکذیب نکرد. اما مدعی شد که الجوردی هم تغیری 
کرده بود. در مصاحبه با نشریه ی چشم انداز در مورد الجوردی »قصاب« تهران می گوید:

گفته می شود که یک طیف خشونت گرا، به یک محفلی که بچه های زندانی سیاسی 
گاه���ی دور هم جمع می شدند، حمله کرده بودند. الجوردی به این عمل اعرتاض 
می کند و می گوید حاال که قانون تثبیت شده دیگر این آتش زدن ها کار انحرافی بزرگی 
است. فرد دیگری در جواب می گوید: نه، حاج آقا! باید روی ش���ان کم بشود. این 

نمونه نشان می دهد  که آقای الجوردی در اواخر عمر قانون گرا شده بود.۲
با این توصیف »قانون گرا« شدن امثال علوی تبار نباید عجیب باشد. 

1-www.isna.ir/news/8107-00175
2-www.ensani.ir/storage/Files/20120413181135-5169-254.pdf
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حجازی، باقر 213

حجازی، جعفر 213
حجازی، جواد 214

حجاریان، سعید  36۹
حجازی، صادق  460
حجازی، عبدالرضا 10

حجازی، علی اصغر 17، 18، 70، 106، 213، 
350 ،304 ،300 ،216

حجازی، محمدحسنی  213
حدادعادل، غالمعلی  ۹۹، 103، 154، 468، 482
حسن قارداش-ر.ک.به:خوش کوشک، حسن

حسنیان، روح  الله 36،  375
حسنی سعدی، حسنی  303

حسنی آبادی، حمیدرضا  424
حسنی پور، اردشری 263

حسنی زاده تربیزی، نرگس 233
حسینی، ... حجت االسالم  245

حسینی، ... شکنجه گر 435
حسینی، غفار  55، 200، 201

حسینی، قاسم  10
حسینی، مجید  275

حسینی، معزالدین  31۹

حسینی، منریالدین  31۹
حسینیان، روح الله 64، 7۹، 103، 143، 152، 156، 
508 ،487 ،403 ،1۹0 ،183 ،174 ،173 ،170

حسینی بوشهری، هاشم  474
حقانی-ر.ک. به: خازنی، مرتضی

حقانی، سعید 158، 208
حقانی، غالمحسنی 25،  245

حقانیان، وحید  217
حق شناس، تراب  27۹

حقیقت، محمد/ کریم 37
حکمتی، امری 260 

حکیم، آلربت 308  
حکیم، محمدباقر 436، 43۹

حکیم، محمدرضا  321
حکیمی، ابراهیم   367
حکیمی، سریوس 371

حکیمی بوشهری، کیانوش  25
حلبی، محمود  468، 470

حلبی،شیخ محمود-ر.ک.به ذاکرتوالی���ی، 
محمود 

حمدالفتالوی، مهدی  324
حیمدی راد، محمد  113

حمیدی، حبیب الله 308، 487
حمیظ، علی 3۹7، 3۹8

حیدری، سکینه 444
حیدری،کمال  66

حیدری، مسعود 234
حیدری، وحید 141

خ
خاتمی، محم���د 36، 64، 6۹، 71، 76، 77، 
 ،177 ،133 ،11۹ ،108 ،۹8 ،۹3 ،۹2 ،80 ،7۹
 ،234 ،228 ،224 ،222 ،217 ،20۹ ،204 ،187
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 ،457 ،444 ،322 ،321 ،275 ،252 ،237
45۹ ،440 ،404 ،364 ،328 ،314

خاتمی، محمدرضا 26۹
خادمی، حسنی 4۹2
خازنی، مرتضی 81

خاضعی، غالمرضا  15
خامنه ای، حسن 265

خامنه ای، عل���ی  15، 18، 1۹، 21، 34، 35، 
-74 ،72 ،70 ،6۹ ،64 ،61 ،55 ،54 ،51 ،44

 ،110 ،10۹ ،106-101 ،۹8 ،۹4 ،۹2 ،86 ،85 ،80
 ،132  ،128-125  ،123  ،122  ،121-11۹  ،115
 ،276  ،275  ،271  ،245  ،226  ،225  ،222

 454 ،437 ،335 ،2۹3 ،288
خامنه ای، مجتب���ی 101، 103، 10۹، 11۹، 123، 
 ،335  ،255  ،248  ،21۹  ،212  ،154  ،153

468 ،337
خامنه ای، مصطفی 405
خاموشی، مسعود  502
خاموشی، محمد  227
خانبانی،  مصطفی 24

خاوری، علی 371
خاوریان،کوروش 377

خجسته باقرزاده، جواد  225
خدابخشی، حسنی 156
خدارحمی، عبدالله  ۹1
خدایاری، اصغر 384

خدایی، جواد 10
خدایی، علریضا 371

خدنگ، معصومه  28۹
خرازی، کمال 314

خراسانی، حسنی 5، 2۹6، 300
خرم آبادی، احمد  282

خزایی، محمد 117، 118، 163، 208، 20۹

خزعلی، ابوالقاسم 57، 82، 167
خزعلی، مهدی 45، 54، 57، 82، 228

خسرو، محسن 3۹7
خسروپناه، عبدالحسنی  474 

خسروداد، منوچهر 283
خسروی، نصرت الله 260 

خسروی، همایون  36
خطیبی، رسول  25، 33

خلخایل، صادق   35
خلعتربی، عباسعلی 215

خلعتربی، فریوزه  215
خمینی، احم���د  ۹، 10، 14، 15، 1۹، 21، 22، 
 ،284 ،224 ،168 ،75 ،74 ،58-56 ،47 ،35

337 ،308 ،303
خمینی، حسن 57، 224، 228

خمینی، مصطفی  4
خمینی، یاسر 228 

خندان، رضا 13۹، 140
خوشکوشک، اک���رب  67، 118، 154، 15۹، 
 ،228 ،227 ،226 ،224 ،223 ،222 ،221 ،16۹

366 ،313 ،231
خوش کوشک، حسن 221

خوش نواز، محمدجواد  277
خوشوقت، عزیزالله  56، 57، 82، 167، 212
خیابانی، موسی 47، 2۹8، 302، 416، 417

خری، موسی 402

د
داداش اف، باالقارداش 117

داداشی، حبیب الله 360، 366، 367، 368، 410
دادخواه، شاهنی  107، 108، 10۹

دادمان، رحمان  411
دارابی، علی 335
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داریوش-ر.ک.به:  امریی بیگوند، جمشید
دانش جعفری، داوود  335، 338

دانشور، سیمنی  365
دانشیان، کرامت الله  281

داوران، حبیب الله 53
داوودی، پرویز 86

دایمی، فاطمه/آتنا 256
ُدج، دیوید 3۹7، 3۹8

دربندی، محمدسادات  50
درخشانی، برنا 441

درخشانی، درسا 441
دردکشان، محمود  1

درفشان، پیام  140، 141
دره ای، رضا 61

درون پرور، محمد  1
درویش، جهانگری 12

ُدری اصفهانی، عبدالرسول  12۹، 25۹
ُدری نجف آب���ادی، قربانعلی  73، 74، 75، 
 ،167 ،164-161 ،127 ،118 ،۹3-82 ،77 ،76
 ،216 ،210 ،20۹ ،208 ،207 ،206 ،181 ،172

273 ،24۹ ،225
ُدری نوگورانی، فهمیه  148، 14۹، 153، 176، 

248 ،237 ،183 ،17۹
دستغیب، علی محمد  18۹، 2۹0، 346، 512

دفرتیان، عبدالحسنی   357
دقایقی، اسماعیل 2۹0، 2۹1، 321، 455

دلداری، مرتضی 300
دواتگری، مهدی 353

دوانی، پریوز-ر.ک.به: فقهای دوانی، پریوز
دهباشی، حسنی 56
دهباشی، علی 444
دهقانی، بهروز  281

دهقانی آذر، سرهنگ  10

ده نمکی، مسعود 78، 205
دهواری، انور  61

دیالمه، عبدالحمید  502
دیباج، مهدی 63-60، 15۹، 1۹3، 1۹4

دیزجیان، نادر 461، 463، 464
دیوید، با پوشش دبری دوم سفارت آمریکا  28

ذ
ذاکر،ابراهیم  40۹، 413

ذاکر، جعف���ر 35۹، 366، 371، 373، 40۹- 
4۹6 ،411

ذاکر، جالل 40۹
ذاکر، حوریه 40۹
ذاکر، زهرا 422
ذاکر، زینب 411

ذاکر، صدیقه 40۹
ذاکر، عباس 412

ذاکر، محمدجواد  40۹
ذاکر، محمدعلی 40۹، 410

ذاکر، محمود  40۹
ذاکرتوالیی، محمود 468

ذبیحیان لنگرودی، ابراهیم  478
ذبیحیان لنگرودی، سکینه/پروانه  478

ذبیحیان لنگرودی، شهربانو/طاهره   477
ذبیحیان لنگرودی،صاحب/مهدی   478
ذبیحیان لنگرودی مکرم پور، رضا  478

ذکا، نزار 260، 263
ذوالقدر، محمدباق���ر 2۹1، 2۹2، 326-31۹، 

487 ،45۹ ،43۹ ،416 ،40۹ ،335 ،334

ر
رازینی، علی  1۹، 22، 26، 36، 50، 72، 76، 
 ،403 ،375 ،304 ،265 ،225 ،144 ،143 ،۹7
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508 ،458 ،457 ،424 ،423
راستی، حسنی 320

رامنی، محمدعلی  111، 508
راهرو، اصغر 33

ربانی املشی، محمدمهدی 3، 22، 187
ربانی/پایابی، مسعود  25

ربانی شریازی، عبدالرحیم  282، 283
ربیعی، اشرف 2۹8، 302

ربیعی، حسن 240 
ربیعی، صالح 240، 234

ربیع���ی، عل���ی ۹2، 166، 177، 178، 182، 
 ،405 ،364 ،300 ،242 ،240-236 ،234 ،233

508 ،507 ،455
ربیعی، محمد  56، 158

ربیعی، محمدجواد  233
رجایی،علریضا 251

رجایی، محمدعلی 6، 251،  355، 357، 402
رج���وی، مسع���ود 13، 14، 23، 24، 50، 64، 
 ،385 ،301 ،223 ،216 ،1۹6 ،1۹3-1۹1 ،157

500 ،4۹4 ،413 ،40۹
رجوی، کاظم 64، 216، 223، 500

رحمانی، تقی 251
رحمانی، علریضا  61

رحمانی خلیلی، عبدالحمید  425
رحمانی فضلی، عبدالرضا  352، 42۹

رحیم صفوی، یحیی 8، 20،  435
رحیم مشایی، اسفندیار 103، 104، 105، 106، 475

رحیم مشایی، جواد 477
رحیم مشایی، خجسته  478

رحیم مشایی، رضا 477
رحیم مشایی، زهرا  477
رحیم مشایی، ستار  475

رحیم مشایی،صدیقه  477

رحیم مشایی، طیبه  477
رحیم مشایی، عبدالکریم  477

رحیم مشایی، عظیم  476، 477
رحیم مشایی، کافیه/اشرف  477

رحیم مشایی، کوروش  475
رحیم مشایی، منصور  475

رحیم مشایی، ناصر 477
رحیم مشایی، هژبر  475

رحیم مشایی، هوشنگ  475
رحیمی، مهدی 283

رحیمیان، فریوز 476 
رستگاری، احمد  8۹
رسول زاده، اصغر 300

رسویل-ر.ک.به: کاتوزیان،رسول 
رشید، غالمعلی  2۹1

رضایی،... 204 )نماینده ی وزارت اطالعات(  
رضایی، احمد 28۹، 332

رضایی، امیدوار  164، 28۹
رضایی، دیانا 28۹
رضایی، رضا 332

رضایی، ریحانه  28۹
رضایی، زهرا 28۹ 

رضایی، سارا 28۹، 2۹1
رضایی، صدیقه  332

رضایی، علی 28۹، 2۹0
رضایی، مرتض���ی  5، 166، 178، 1۹6، 215، 

350 ،2۹8 ،276 ،236
رضایی مریقائد،  محسن-ر.ک.به:  رضایی، 

سبزوار 
رضایی، مهدیه  28۹

رضایی، مهدی 332 
رضاییان، جیسون 260

رضایی چمنی، طاهر  476
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رضایی مریقائد، سب���زوار 5، 8، 1۹، 20، 47، 
 ،284  ،275  ،273  ،272  ،271  ،222  ،164
 ،357 ،34۹ ،343 ،327 ،324 ،320-28۹
 ،471 ،43۹ ،435 ،3۹8 ،3۹3 ،383 ،358

4۹۹ ،4۹3 ،487 ،486 ،485
رضوی، ... 88 )معاون امنیت(

رفیعی، حسنی  135
رضوی، محمد 4۹2

رضوی، محمد کاظم  360
رضوی، محمدهادی  406

رضوی، منصور 71
رفیع زاده، شهرام  445، 447

رفیع زاده، مجید  1۹۹
رفیع زاده، منصور  1۹۹

فرخ نیا، ناصر 2۹
فرخ نیا، منصور  2۹
رفیعی، محمد 251

رفیق دوست، محسن 20، 285، 306، 307، 3۹8
رکنی، ناصر 6، 7

رمضانی، ...2۹7)مسئول بند 20۹ اوین(
رمضانی، شیخ محمد-ر.ک.به:رمضان���ی، 

غالمحسنی
رمضانی، غالمحسنی 24۹، 255، 276، 425، 

44۹ ،444 ،443
رمضانی، محمد  425، 443

رمضانی، محمدعلی 300 
رنجرب، حسنی 2۹4
رنجرب، مجید 203

رهربپور، غالمحسنی  15۹، 1۹5
رهربی، فرشاد 371
رهنورد، زهرا 318

روح االمینی، عبدالحسنی  335، 338
روح االمینی، محسن  338

روحانی، امید  444
روحانی، تقی 454

روحانی، حس���ن 50، 51، 70، 72، ۹4، 107، 
 ،237 ،236 ،234 ،142 ،137 -126،130 ،108
 ،404  ،330  ،325  ،264  ،261  ،23۹  ،238

50۹ ،486 ،42۹
روحانی، حسنی  454
روحانی، حمید 473

روحانی، لیال  117
روزبه، خسرو  282

روزن، باری 371، 410، 411، 504
روزی طلب، محمدحسن 344، 416

روشن، حسنی 203، 322
رویانیان، مصطفی 353
ری، فؤاد  35، 44، 405

ریاحی، تورج 25، 26، 27
ریاحى، مهدى 67، 174، 175، 17۹، 422

ریزه بندی، محسن  46
ریگان، رونالد 308، 486

ریگی، عبدالمالک 107، 108، 32۹
رییس طوسی، رضا  251

رییسی، ابراهیم 24، 70، ۹5، 166، 326، 440، 
467

ز
زارع دهنوی، حسن  351
زاغری، نازننی 260، 261

زال زاده، ابراهیم  55، 5۹، 161
زاهدیان، مسعود-ر.ک.به: ضابطیان، مسعود

زرافشان، ناصر 5۹،  444
زری باف، عباس 4۹2، 4۹3

زرین کوب، عبدالحسنی  508
زرینه باف شهری، اکرب  53
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زنجانی، بابک  106، 107، 130، 131، 264
زندی، ...  10

زنگنه، بیژن  23۹
زیباکالم، صادق 36۹

زیبایی نژاد، محمدحسنی 26۹، 275، 327، 416
زیارتی-ر.ک.به: روحانی، حمید  

س
ساداتیان، جالل  487

سازگارا، محمدمحسن 358، 35۹، 375
ساجدی، ... 3۹6

ساغرچی، فاطمه  108
ساکاشویلی، میخائیل  118

ساکیه، عبدالله 2۹0، 2۹1
سالک کاشانی، احمد 86، 441-431، 4۹1، 

4۹2
سام، ... 308

سامی، کاظم 52
سامی پابلو، جیمز  117

سبحانی، جعفر 13
سپاسی آشتیانی، علریضا 344

سپاهیان، فیصل  61
ستوده، ابراهیم  2۹6

ستوده، نسرین  13۹، 140
سجادی، حسنی 325، 468

سحابی، عزت الل���ه 53، 54، 5۹، 215، 251، 
508 ،507 ،38۹

سحابی، یدالله 53
سراج، رضا 24۹

سرافراز، محمد 332
سرجویی، مهرداد 108، 10۹

سرحدی زاده، ابوالقاسم 234
سرکوهی، فرج 5۹، 160، 161، 201، 202

سرمدی، حمید ۹2، 204 20۹، 210
سرمدی، ناصر 237، 364

سردارنجات-ر.ک.به: زیبایی نژاد، محمدحسنی
سریع القلم،  محمود363

سطوتی،پریوش 480
سعادت، احمد 373، 385
سعادتی، محمدرضا  286
سعيد، محمدصادق 1۹8

سعیدی، علی 102، 276، 328
سعیدی سریجانی، علی اکرب 54، 55، 5۹، 508

سعیدی، محمد 68
سعیدی کیا، محمد  37

سفری، محمدعلی  444
سلطانی، عبدالفتاح  136

سلطانی، هما 136
سلطانی شریازی، محسن 403

سلوکی، منوچهر 12
سلیمانی، قاسم  268، 312

سلیمی، محمد  265
سلیمی خیاط، لیلی  371

سنایی، مهدی ۹4
سنجابی، کریم  470

سنجری، سیامک  58، 162
سیاحی، -ر.ک. به: اسکندری،اصغر

سیاحی، اصغر  208
سیحون، معصومه 444

سیدالمحدثنی، محمد 4۹4
سیدامامی، کاووس 130، 141، 265، 26۹

سیدتفرشی، ... 24
سیدصادق - ر.ک. به حجازی، علی اصغر   

سیف، خسرو  82، 83، 207
سیف، روح  الله ۹1

سیف، ماشاءالله ۹1
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سیف، ویل الله ۹1
سیف الله���ی، رض���ا  221، 300، 313، 316، 

4۹2 ،383 ،356
سیلورمن، آیرا 428

ش
شاکری، مجتبی  335

شاملو، احمد 134
شاه آبادی، مهدی 331، 332

شاه حسینی، حسنی 53
شاهسوندی، سعید  385

شاه صفدری، نورالدین 2۹0
شاه مرادی، حسنی 245، 267

شاه منصوریان، حسنی 476
 شاه ویسی، حسنی  141

شاهی، عزت 47، 48، 355، 470
شایان فر، حسن 165، 502

شایگان، داریوش 11، 444
شب زنده دار،  محمدمهدی 474 

شبریزنجانی، موسی 14
شبریی زنجانی، جعفر  72
شجریان، محمدرضا  141

شربیانی-ر.ک.به منتظری، مصطفی
شرعی، محمدعلی  31۹
شرف خواه، عباس 357
شرفکندی، صادق   64

شریعتمداری، ... 72 )معاون فالحیان(
شریعتم���داری، حس���نی 17، 54، 78، 133، 
50۹ ،508 ،502 ،3۹5 ،205 ،187 ،173 ،165
شریعتمداری، کاظم 3، 5، ۹، 10، 13، 14، 1۹8

شریعتم���داری، محم���د 18، 35، 36، 37، 
 ،402  ،401  ،3۹۹  ،363  ،360  ،356  ،355

50۹ ،508 ،407 ،405 ،404 ،403

شریعتمداری، مرضیه  401
شریعتمداری، نورالدین  405

شریعتی، سعید 3۹2
شریعتی، علی 45، 70، 365، 3۹2

شریف، ... 31۹
شریف النسب، محمدعلی  7

شریف زاده،  ... دکرت  12
شریف واقفی، مجید 164، 467، 4۹1

شریفی، ...  35
شعله سعدی، قاسم  140

شفق، محسن 321
شفیعی، ...معاون وزارت اطالعات 460

شفیعی، احمد ۹3
شفیعی، جمال 166
شفیعی، محمد 163

شفیعی کدکنی، محمدرضا  365
شفیق، شهریار  361

شکورى راد، محمدرضا 26۹
شمخانی،علی 71، 21۹، 285، 2۹1، 318، 350

شمس، مهدی 264
شمس آبادی،  ابوالحسن 1۹، 4۹2

شناسایی، داریوش  31
شورد، سارا 260

شوشرتی،اسماعیل  70
شهبازپور، مریم 63، 15۹، 1۹5

شهبازی، عبدالله 147، 14۹، 150، 151، 152، 
 ،1۹0 ،17۹ ،177 ،176 ،175 ،164 ،15۹ ،156
 ،322 ،2۹0 ،237 ،236 ،1۹7 ،1۹6 ،1۹5 ،1۹1

468 ،324
شه بخش، فقریمحمد  61

شهرام، تقی 454
شهیدی، هنگامه   104
شیبانی، عطاءالله   25
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شیخ االسالم زاده، شجاع الدین 2۹6
شیخ الحکما، حسنی  377

شیخ ها،احمد   85، 180، 246، 248، 24۹، 255
شریازی، ... 47

شریازی،کورش 300
شریازی، مصطفی 3۹6

شریازی زاده، حسن 344

ص
صابر، هدی 251 

صابری،  55، 1۹7، 302
صابری، کیومرث 54، 1۹7

صادق-ر.ک.به: حجازی، علی اصغر
صادق-ر.ک.به: عالیخانی، مهرداد  

صادق،حسن  355
صادق پور، حسن  300
صادقی، اصغر  468
صادقی، حسن 235

صادقی، حسنی 2۹2، 347 
صادقی، محمود 25۹

صافی گلپایگانی، لطف الله 384،  481
صالح، مسعود  422، 423

صالحی، عطاءالله 401
صالحی، علی 477
صالحی، عمران 300

صالحی امریی، رضا 23۹، 3۹۹
صامتی پور، آرش 316
صانعی، منوچهر 183
صباغیان، اصغر  285
صباغیان، هاشم  35۹
صبوری، اصغر  335

صحرایی، عباس 377
صداقت، محمد 422

صداقت زاده، مسعود 117
صدام حسنی 27، 2۹۹، 304، 308، 311، 316، 

436 ،317
صدام، ُعدی 317

صدر، شهاب الدین 71، 322
صدر، محمدباقر  57

صدر، موسی 14
صدراالسالم،مسعود-ر.ک. به:طاهری،   طه

صدرحاج سیدجوادی، احمد  53
صدری،کورس 12
صدیقی،کاظم  70

صفاتیان، بهزاد  476 
صفاتی دزفویل، غالمحسنی  2۹0

صفار، جواد 204
صفاری، وحید 27۹ 

صفایی، علی 81، 203
صفایی فراهانی، محسن 26۹

صفری، حمید 2۹0، 2۹1
صالح الدین، داوود 428، 42۹

صالحی، جعفر  3۹2
صمدی، هوشنگ  8، 285

صمدی کالهی، محمدرضا  141
صنوبری، حمید  248

صولتی، امری 7، 8
صیادشریازی،احمد  7، 56، 66، 158، 175

صیادشریازی، علی 303

ض
ضابطیان، مسعود 424، 42۹

ضیغمی، عبدالله   26۹

ط
طائب، حسن  101، 107-104، 127، 130، 245-
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 ،264  ،25۹  ،255  ،254  ،253  ،251  ،248
483 ،436 ،275 ،267

طائب، حسنی-ر.ک.به: طائب، حسن  
طائب، علی  245، 246

طائب، مهدی ۹4، 101، 104، 105، 106، 107، 
32۹ ،275 ،246 ،245 ،130 ،127

طائب، میثم  248
طالبانی، جالل  321
طالب زاده، نادر 72

طالش شریفی، داوود 476
طالقانی، سیدمحمود 284، 285، 2۹2، 2۹3

طالقانی، مجتبی  284
طاهری، از بخش عملیات  47

طاهری، جالل الدین 435، 440، 4۹1، 4۹2
طاهری، رجبعلی 186، 187، 1۹0

طاهری، زینب  141
طاهری، هوشنگ  300

طاه���ری، ط���ه 182، 24۹، 42۹-415، 443، 
486

طاهری، محمدعلی 256
طباطبایی، صادق 14

طباطبایی، علی اکرب  428، 42۹
طباطبایی، هدی 2۹0

طربزدی، حشمت الله   36۹
طربی، احسان  454، 472

طوسی، همایون  226

ظ
ظریف، محمدجواد 121،  148

ظریف، محمود  33
ظریفیان، غالمرضا  166

ظفرقندی، محمدرضا 38۹
ظهرینژاد، قاسم علی 6، 7

ع
عابدان زاده، رحیم 405

عالیخانی، مهرداد  82، 164، 171، 207، 208، 
20۹

عابدین، ماهان 261
عابدینی، سعید 260

عادیل، محمدحسنی   10۹
عارف، محمدرضا 70

عایل، مسعود 474
عالیخانی، علی اصغر  173

عالیخانی، علینقی  173
عالیخانی، مهرداد  77، 82، 83، 163، 164، 

211 ،210 ،20۹ ،207 ،206 ،203 ،172 ،171
عامری، محمدجواد 280،  336
عباد - ر.ک. به ربیعی، علی  

عباد،-ر.ک. به: رحیم مشایی، اسفندیار
عبادتی، اسرافیل  235

عبادی، احمد 422
عبادی، شریین 83، 136، 140

عبادی، عباس 366
عبادی، نوشنی 114

عباس زاده، بهرام  62، 63، 1۹5
عباس زاده، مهدی  25، 36

عباسی، ... 113 )نماینده ی وزارت اطالعات(
عباسی، احمد  10، 13

عباسی فرد، محمدرضا  437
عباسی کنگوری، جواد 85، 86، 175، 17۹، 

255 ،24۹ ،248 ،246 ،224 ،180
عبایی خراسانی، محمد  1۹8

عبدالرحمان، حسن  -ر.ک.به: صالح الدین، 
داوود

عبدالعلی سربندی، مرتضی  231
عبداللهی، حسن  248
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عبداللهی،حسنی  105
عبداللهی-ر.ک.به: محتشم، عبدالحمید

عبدخدایی، محمدطه  72
عبدخدایی، محمدمهدی  72

عبدصالح، فرهاد  262
عبدیل، حجت الله  ۹1

عبده تربیزی، احسان  261
عبدصالح، فرهاد 263

عبدی، عب���اس 18، 36۹، 384، 4۹5، 501، 
505 ،504 ،502

عرتیسی، حسنی 116
عدالت، عباس 261
عراقی، مهدی  281

عرب، علی محمد 234
عرب نیا، محمدصادق 403

عسگر، سعید ۹7، 388
عسگراوالدی، حبیب الل���ه 7۹، 205، 281، 

472 ،322
عسگری، علریضا 428

عسگری، محمد  322، 323
عصار، محمدحسنی  486

عطاریان، هوشنگ  15، ۹5، ۹6
عطریان فر، زهره 4۹1

عطریان فر، محم���د 35۹، 3۹2، 421، 435، 
4۹4-4۹1 ،438

عقیقی، محمدرضا 210
عال، ... )ژنرال( 11
عالئی، حسنی  312

عالمه طباطبایی، ...  10، ۹۹
علم الهدی،احمد 1۹8،  265، 363

علم الهدی، حسنی  367
علوی، حسنی 371
علوی، عذرا  1۹5

علوی، محسن 126
علوی، محمود ۹4، 125، 127، 134

علوی تبار، علریضا 38۹، 512 
علی اکربیان، جواد 35، 143

علیان نجف آبادی، مرتضی  204
علیجانی، رضا 111، 251، 257

علیخانی، قدرت  70، 224، 281
علیزاده، پروانه 412

علیزاده، عباسعلی  504
علیزاده، محمدرضا 134

علی شناس، امید  256
علی عسگری، عبدالعلی 2۹2، 332، 333

علی محمدی، مسعود  263
علی نژاد، مسیح  266
علی یف، راسیم 117

عمرانی، محمود  251
عمید، هدی  140، 141
عنایت، محمود  365 

عیوقی، ... )سرگرد( 2۹1

غ
غرضی، محمد 284، 285

غریب آبادی،کاظم  325
غریب پور، بهروز 444

غزایل، علی 330
غضنفرآبادی، موسی 483

غفاری، عباس256، 480، 482
غفاری، هادی 413

غفوری، امری 204
غفوری فرد، حسن  8، 71
غالم تمیمی، جواد  445

غیوری نجف آبادی، علی 403
غیاثی، ... 287
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ف
فاضل، هوشنگ 287

فاطمی، حسنی 480
فتال، جاشوا 260

فدایی آشتیانی، حسنی  2۹2، 332- 33۹، 482
331

فراتی، عباسعلی 165
فرازیان، علی اکرب  361

فرای، ریچارد 441
فرج اللهی، رضا 3 

فرخزاد، فریدون 64، 157، 223، 228، 230
فرخ نیا، ناصر 30

فردوست، حسنی  362، 381
فردوسی پور، اسماعیل 17

فرساد، فاروق 56، 158
فرقانی، محمدرضا 10۹

فرقانی-ر.ک.به منتظری،  مصطفی
فرمانفرما، خاندان  14۹
فروغی ابری،کمال   261

فروهر، پرستو 138
فروهر، پروانه-ر.ک.به:  اسکندری،پروانه

فروهر، داریوش 56، 77، 78، 82، 83، 134، 
216 ،20۹ ،205 ،204 ،187 ،163 ،138

فروتن، یوسف 2۹3
فروزان، فرخ 140، 141

فروزنده، لطف الله 336
فروزنده دوست، علریضا 350

فرهادیان، سروش 476
فریدون، حسنی 330

فریمن، استیو 14۹
فضلی نژاد، پیام  446

فقهای دوانی، پریوز 5۹، 161، 164، 210
فکور-ر.ک. به: کبریی آرانی، اکرب 

فکوری، جواد 7، 8
فالح، رضا-ر.ب.به: صالحی امریی، رضا

فالح، محمد 2۹2، 418
فالحتی، مهدی 153
فالحی،ویل الله 6، 7
فالحی، ویل الّله  7

فالحیان، امریابراهیم  67، 70، 71
فالحیان، امریحسنی 70

فالحیان، عل���ی 17، 18، 22، 82-45، 143، 
 ،184 ،178 ،172 ،167 ،162 ،158 ،153 ،144
 ،236 ،225 ،222 ،218 ،216 ،1۹7 ،1۹1 ،1۹0

435 ،3۹7 ،386 ،350 ،34۹ ،300 ،247
فالحیان، قاسم علی   71

فالحیان، لیلی 70
فالحیان، نفیسه  70

فلکی مقدم، فرهاد 476
فورد، جرالد 281

فهیم کرمانی، مرتضی  2
فریوز، مریم 16

فریوزآبادی، حسن 102، 253

ق
قائدی،...  75

قائم پناه، ... 208، 20۹
قائم مقامی، فاطمه  58، 158، 228

قاجار، قهرمان 3۹0
قادری، کاظم 210، 246، 248

قادری،کامران 262، 263
قاسملو، عبدالرحمان 64، 157، 487

قاسمی، ابوالفضل  470
قاسمی، بهرام  311
قاسمی، رستم  107

قاضی حداد-ر.ک.ب���ه زارع دهنوی، حسن  
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قاضی حسینیان، روح الله  487
قاضی صلواتی،  12۹، 264، 274

قاضی طاهری، ... 424
قاضی، فرشته  266

قاضیان، حسنی  504
قاضیانی، محمدباقر 300

قالیباف، محمدباق���ر 104، 248، 264، 265، 
44۹ ،448 ،444 ،424 ،354 ،337 ،312

قانعی فرد، عرفان  362
قدوسی، علی  3، 10،  45، ۹2، 143، 2۹4، 301

قدیانی،ابوالفضل  135
قدیانی، جعفر 458

قدیری، ج���واد 46، 35۹، 373، 467، 4۹1، 
4۹2

قدیری، علی  432
قدیری، محمدحسن  35۹، 4۹1

قدیریان،احمد  165
قرنی، محمدویل 2۹3

قرنی، ویل الله  361
قشقایی، خسرو  186، 187، 188، 18۹، 470

قشقایی، عبدالله  187
قشقایی، ناصر  187

قصی، صدام حسنی 2۹۹
قصری، احمد  407

قطب زاده، صادق ۹، 10، 11، 13، 14، 15، ۹6، 187
قمیشی، غالمرضا 2۹0
قنادها، مصطفی 355

قناعت پیشه، بهروز  27۹
قنربپور، ابوالفضل  354

قنربی تهرانی، خسرو 153، 355، 374  
قندی، جواد 46
قندی، مجید 46

قهرمانپور، رحمان  108، 10۹

قوام-ر.ک.به: قوامی هرن، مهدی
قوامی ، دانیال-ر.ک.به: امامی، سعید

قوامی هرن، مهدی 180
قوچکانلو، نادر 366، 375

ک
کاتوزیان،رسول  81، 203، 248

کار، مهرانگیز  448
کارتر، جیمی  281، 348

کاشانی، محمود 71
کاشفی، ... 26۹

کاظمی، زهرا  44۹
کاظمی،کاظم 1۹4، 22۹، 341، 342، 345

کاظمی، محسن  470
کاظمی، محمد  276

کاظمی، محمدحسن 277
کاظمی، مصطفی  7۹، 81، 82، 83، 154، 15۹، 
-18۹ ،187 ،186 ،185 ،175-171 ،164 ،163
421 ،420 ،343 ،300 ،238 ،237 ،227 ،212

کاظمیان، مرتضی  251
کاک صالح  40۹

کامران، حسن 358، 375
کاوه، محمد علی 361

کبریی، بیژن  10، 11، 15، ۹5، ۹6
کبریی آرانی، اکرب 415 
کتیبه، سروش 65، 157

کتیبه، محمدمهدی  357، 472
کتریایی، همایون  281
کچویی، محمد  281
کدیور، محسن  36۹

کرباسچی، غالمحس���نی 424، 457، 458، 
4۹3 ،4۹2

کرمانی، نیاز-ر.ک.به: سعید، محمدصادق
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کروبی، مه���دی 266، 26، 281، 318، 32۹، 
440 3۹3 ،340

کریمی، ابوالحسن 453
کریمی، اصغر 476

کریمی، داوود 222، 366
کریمی، فؤاد 366

کریمی، نادر 110
کسرایی، سیاوش  371
کسروی، احمد  365
کشکویل، ایرج  18۹

کشم���ریی، مسع���ود  6، 356، 357، 35۹، 
410 ،375 ،368 ،366 ،360

کالنرتی، عیسی  465
کالنرتی، فریوزه 183

کالهدوز، یوسف 7، 357
کمایل، حسنی  234

کندوانی، محمد 2۹6
کنگرلو، محسن  347

کوثر، نیک آهنگ  4۹4
کوثری، محمد 103، 105

کوزیچکنی، والدیمری  380، 472
کوکبی، امید  10۹، 138
کوهپایه زاده، رسول 131

کیاپاشا، کاظم  480
کیان ارثی، اسدالله  437

کیان���وری، نورالدی���ن  15، 16، 2۹8، 378، 
472 ،454 ،446 ،37۹

کیخسروی، آرش 140، 141
کیمون، بان  482

گ
گالیندوپل، رینالدو  16، 32، 34، 282، 454

گرجی زاده، علی اصغر  277

گردهانی، یوسف  61
گلپور، محمدرضا  77

گلپورچمرکوهی، رضا  475
گلزاری، محمد 46۹
گلستان،کاوه  444

گلسرخی، خسرو 281 
گلش���ریی، هوشن���گ 163، 181، 201، 207، 

422 ،421 ،420 ،20۹ ،208
گلمکانی، هوشنگ 444

گنجی، اکرب  58، 5۹ ،84،  1۹7، 366، 38۹
گوبلز، یوزف 333

گودرزی، اکرب 2۹5،  320، 4۹3، 4۹4
گوران، فریوز  444
گورکیچ، نعیم  61

گوینده، علریضا  1۹5
گیالنی، ... )سرهنگ( 25

ل
الجوردی، اسدالله 17، 47، 165، 207، 272، 
 ،358  ،34۹  ،335  ،300  ،2۹۹  ،2۹6  ،281

513 ،413 ،377 ،375 ،35۹
الریجانی، اسدالله  36، 54، ۹0، 137، 21۹، 
50۹ ،483 ،328 ،326 ،325 ،324 ،267 ،238

الریجانی، صادق ۹0، 326
الریجانی،علی 36، 21۹، 324، 50۹

الهوتی، حسن 2، 35۹ 
لباف، طاهره 467
لطفی، خسرو  15

لطفی، مجتبی  64
لطفی، مرتضی 234، 235

لطفیان، هدایت 141،  182، 300، 316، 34۹، 
455 ،443 ،420 ،41۹ ،418

لنکرانی، فاضل 245
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لوایی، نیلوفر  401
لوینسون، رابرت 427، 428

م
مادرشاهی، حجت  467

مادرشاهی، زهرا 467
مادرشاهی، علی 467

مادرشاهی، محمدجواد 383، 467، 468، 
473 ،472 ،470 ،46۹

ماری، مریباالچ 108
ماکویی، بهروز  36

ماالمریی کجوری، شب دوست  228
مبشری، علی 247

مبنی، منصور 2۹
مبینی زاده، جالل  204
متکی، منوچهر  265

متوسلیان،احمد  3۹7
مثیمی، لطف الله   355، 367

مجتبایی، فتح الله   ۹۹
مجتهدزاده، ابوالحسن 23، 24

مجتهدشبسرتی، محمد  368، 478
مجتهدی، محمدعلی  248

مجد، امری  435
مجد، عبدالعزیز  56، 158

مجیدی، مرتضی 388
مجیدی-ر.ک.به: پرورده، مهدی 1۹1

محب االولی���اء، مرتضی-ر.ک.ب���ه: رحیم  
مشایی،  اسفندیار

محبوبی، محمد  344، 416
محتشم، عبدالحمید  321، 322

محتشمی پور، علی اکرب 4۹2، 4۹3
محجوب، علریضا  233، 234، 23۹

محسنی، ...  162 )قتل های زنجریه ای(

محسنی-ر.ک.به: نوروزی، مصطفی
محسنی، موسی 422

محسنی اژه ای، غالمحسنی 56، 76، 82، 86، 
 ،143 ،133 ،132 ،118 ،103 ،102 ،۹0 ،8۹
 ،267 ،227 ،226 ،225 ،167 ،162 ،161 ،144

482 ،436 ،26۹
محصویل، صادق  321

محققی، آیت  60
محالتی، فضل الله  20، 350،  273، 383

محمدتقی تاجر، غالمحسنی  468
محمدزاده، ابراهیم 2۹7

محمدنجار، مصطفی  42۹
محم���دی، تق���ی 356، 358، 35۹، 366، 

4۹6 ،411 ،410 ،375 ،373 ،371
محمدی، نرگس  135، 136

محمدی اردهایل، سکینه  412
محمدی اردهایل، محمد  251

محمدی ری شهری، محمد  1، 2، 48-7، 52، 
 ،236 ،225 ،145 ،۹6،143 ،۹5  ،۹2 ،76 ،74
-402 ،3۹6 ،384 ،372 ،363 ،350 ،300

508 ،507 4۹4 ،4۹3 ،47۹ ،435 ،405
محمدی ری شهری، منصور  30

محمدی عراقی،  محمود 144، 273
محمدی گلپایگانی،  13، 18، ۹2، 21۹، 248، 

404  ،307 ،300
محمودی-ر.ک.به: گلزاری،  46۹

محمودی، الیاس 424
مختاری، محم���د 52، 77، 81، 163، 181، 

422 ،20۹ ،207 ،204 ،203
مخملباف، محسن  2۹2، 428

مدحی، رضا 71
مدنی، احمد 13، 187، 188، 346، 367، 381 

مدنی، اسدالله 214
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مدنی، سعید 251
مدنی، کاوه  130

مرادرستمی، ابوالحسن 476
مرادرستمی، مهدی 476

مرادی،اسماعیل  331
مرادی، سعید  117

مرادی، فالح 322، 323
به:  وزارت اطالعات-ر.ک.  مرتضی،-در 

رحیم مشایی،  اسفندیار
مرتضایی، فریدون 2۹0 

مرتضوی، سعید  8۹، 10۹، 235، 3۹2، 487، 
505 ،504

مرصوصی، وجیهه  365، 3۹2
مروان، عصماء 156

مروج-ر.ک.به: مادرشاهی،  جواد
مشایخی، ... 363

مشکینی، علی 1، 14، 17، 18، 20، ۹2
مصباح یزدی، محمدتقی 56، 57، 72، 82، 

482 ،253 ،184 ،167 ،144 ،101
مصباحی،ابوالقاسم   317
مصدق، محمد 151، 365

مصری، عبدالرضا 46
مصلحی عراقی، احمد  101
مصلحی عراقی، رضا  110 

مصلحی عراقی، حیدر  101- 10۹، 114، 115، 
4۹7 ،480 ،133 ،127 ،123-11۹ ،116

مطهری، علی 120، 127، 128، 254
مطهری، مرتض���ی 14، 120، 127، 128، 130، 

448 ،365 ،301 ،2۹3 ،2۹2 ،254
مظاهری، طهماسب  402

مظفر، حسنی  347
مظفری-ر.ک.به: حجاریان کاشانی،  سعید

مظفری، سعید  376، 377

مظلومان، رضا  157
معادیخواه، عبدالمجید 502

معروفی، عباس 322
معظمی، عبدالنبی  27۹

معمارصادقى، علریضا  382
معمارصادقی، ... 14۹
معماریان، امید  445

معریی، رهی  411
معریی، علریضا 363، 4۹۹

معنی، .... 210
معنی، مرتضی 384
معنی، مصطفی 306

مفتح، محمد  45،  4۹3، 4۹4
مقتدایی، مهدی 8۹، ۹0

مقدادی -ر.ک.به: رمضانی، غالمحسنی
مقدسی فرد، الله وردی  86

مقصودی، حشمت الله  25، 26
مقدم، ناصر  381
مقدم، محمد  321

مقدم مراغه ای،  رحمت الله 13  
مقدمی، محمدعلی  388

مقیسه، محمد 252
مقیمی، احمدعلی  335

مقیمی، علریضا  480
مکارم شریازی، ناصر 13، 45، ۹۹، 481

ذبیحیان لنگ���رودی  مکرم پور-ر.ک.ب���ه: 
مکرم پور، رضا

مک فارلنی، رابرت 308، 486، 487، 4۹6
مالحسنی، غالمرضا  417

ملک حسینی، شرف الدین  325
ملک زاده، قهرمان  25، 27

ملک زاده، محمدشریف 480
ملک محمدی، لیال  266، 267
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ملکی، حسنی  287، 502
ملکی، محمد   251

مناقبی، محمدجواد  10
منتظرحقیقی،  علی اصغر 355

منتظرقائم، حسن 366
منتظری، حسن عل���ی  2، ۹، 18، 1۹، 20، 21، 
 ،73 ،6۹ ،64 ،58 ،57 ،50 ،35 ،34 ،27 ،22
 ،144 ،143 ،۹8 ،88 ،84 ،77 ،76 ،75 ،74
 ،403  ،337  ،315  ،308  ،22۹  ،222  ،1۹8

507 ،4۹4 -4۹1 ،454 ،440 ،43۹ ،423
منتظری، محمد 73، ۹1، 287

منتظری،محمدجعفر   265
منتظری، مصطفی 85، 180

منشی زاده، داوود 365
منصوری، آذر  26۹

منصوری، جواد 2۹3، 301
منصوریان، خسرو  135

منفرد، دانش 286
موحد، محمد  ۹۹

موحدی ساوجی، علی  382
موحدی کرمانی، محمد علی 276، 382

مؤذنیان، محمدکاظم   44۹
موسوی-ر.ک.به: کاظمی، مصطفی

موسوی، احمد  3۹7
موسوی، ترانه 266، 267

موسوی، سعید   301
موسوی،صفرعلی   277

موسوی، مریحس���نی 13، 22، 25، 48،  227، 
 ،318 ،307 ،303 ،2۹8 ،267  ،238 ،228
 ،413  ،412  ،3۹1  ،381  ،362  ،340  ،32۹

500 ،440
موسوی اردبیلی، عبدالکریم   3، 14، 22، 165، 2۹8

موسویان، حسنی   10۹

موسوی بجنوردی، سیدمحمد   228
موسوی تربیزی، سیدحس���نی 2، 13، 20، 46، 

437 ،378 ،47
موسوی تربیزی، محسن 437

موسوی خمینی، رو ح الله 22-2، 35، 47، 4۹، 
 ،76-73 ،70 ،63 ،62 ،61 ،58 ،57 ،56 ،50
 ،168 ،15۹ ،126 ،125 ،102 ،101 ،۹7 ،۹2 ،88
 ،261 ،228 ،224 ،215 ،214 ،204 ،1۹5 ،1۹0
 ،2۹8-2۹0  ،287  ،286  ،284  ،283  ،273
 ،328  ،320  ،315  ،313  ،308  ،305-302
 ،350 ،348 ،345 ،344 ،341 ،337 ،331
 ،387 ،384 ،368 ،367 ،366 ،35۹ ،356
 ،437  ،427  ،423  ،412  ،410  ،403  ،402

4۹6 ،4۹2 ،473 ،472 ،471 ،455 ،43۹
موسوی خویینی ها، محمد 13، 34، 76، ۹3، 

386 ،378 ،375 ،368 .228 ،153
موسوی شریازی-ر.ک.به کاظمی، مصطفی

داخل���ی  امنی���ت  موسوی نژاد،-مدیرک���ل 
وزارت اطالعات  1۹1، 1۹2، 1۹3، 4۹6، 4۹7

موالنا عبدالحمید  77
مولوی زهی، جمشید 56، 15۹

مولوی محمد، عطا   61
مولوی موالزاده، عبدالملک  56، 158

مؤمن، محمد 2،  134
مؤمنی، جواد 113

مونکل،...  61
مهاجر، محمد  316

مهاجرانی، عطاءالله  420، 457، 50۹
مهدوی، حسنی 422

مهدوی، صادق-ر.ک.به: عالیخانی، مهرداد 
مهدوی کنی، محمدرض���ا  103، 124، 21۹، 

405 ،402 ،363 ،334
مهدی نژاد، فریدون-ر.ک.به: وردی نژاد، فریدون
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مهدیون، سعید 6
مهرعلی زاده، محسن 40، 306

میرتان، فرانسوا  157
میثم-ر.ک. به طائب، حسن 

میثمی، فرهاد  136
مریابراهیمی، روزبه  445، 447، 448

مریباقری، داوود 406
مریبیگ، خسرو  70

مریحجازی،اصغر  165، 172،  21۹
مریدامادی، محسن 313،  36۹، 452

مریزاصالح، غالمحسنی 54
مریزاصالح، غالمرضا  508

مریزایی نیکو، قاسم  3۹5
مریعالیی،احمد  55

مریعلی، ابوالفضل  265
مریكاظمی، مسعود   144

مریهادی، ... 3۹6
میکائیلیان، تاتائوس  60، 15۹، 1۹4

میگلی نژاد، غالمعلی  106

ن
ناجی، رضا 283

نادران، الیاس  23۹، 336
نادریان، محسن  58، ۹0

نادری پور، بهمن   282
ناصری، سریوس 148، 25۹

ناصری، وحید  300
ناطق، هما  365

ناطق نوری، عبدالل���ه  13، 48، 5۹، 70، 74، 
 ،315 ،2۹5 ،225 ،224  ،1۹7 ،171 ،84 ،76
 ،456 ،440 ،420 ،340 ،338 ،337 ،335

507 ،4۹3 ،4۹2
ناظری-ر.ک.به: احمدی، علی 411

ناظری، ... 81
ناظری، ... 203

نامجو، موسی 7، 357
نایف، شاهزاده   11۹

نبوی، به���زاد 1۹7، 2۹2، 34۹، 355، 356، 
358

نبوی، مرتضی 482
نبویان، محمود 184

نجابت، احمد  336
نجات، محمدحسنی 142،  26۹، 277، 323، 

45۹ ،416 ،330 ،32۹ ،328 ،327
نجفی، جواد 10

نجفی، محمدعلی  213، 264
نحوی، مهدی 62، 63، 16۹، 170، 1۹5، 1۹6

ندافی، کاظم  425
نذیر-ر.ک.به: کاظمی، کاظم 216

نزیه، حسن 13،  188
نژادحسینیان، محمدهادی 373

نصر، حسنی 468
نصرالله، حسن  111، 257
نصریی، نعمت الله  283

نظری، حیدر  75
نعمت زاده، محمدرضا  474

نعیمی پور، محمد  26۹، 314، 384
نعیمی راد، محمود  314
نقاش، انیس 306، 307

نقاشیان، حمیدرضا  2۹5، 320
نقدی، محمدحسنی  64، 157

نقدی، محمدرض���ا 112، 182، 236، 258، 
 ،451 ،323 ،428 ،420 ،321 ،316 ،315 ،300

478 ،465 ،464 ،461 ،460 ،457
نمازی، باقر 263

نمازی، سیامک 263
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نمازی، علی  35
نواب صفوی، فاطمه   72

نوذری، غالمحسنی 37، 3۹
نوراللهیان، محمدرضا  384

نورث، اولیور 308،  486
نوروزی، صادق 2۹2

نوروزی، مصطفی 80، 202
نوروزی شایا،علی اکرب   117

نوریانی، علی  38
نوریانی، مرتضی  38

نوری زاده، علریضا  154، 178
نوری همدانی، حسنی 14، 254، 255

نی���ازی، محم���د 57، ۹3، 14۹، 165، 166، 
3۹7 ،16۹ ،168

نیاکان  تفتازانی،احم���د -ر.ک. به شیخ ها، 
احمد

نیسی،احمد-ر.ک. به: ابوناهض، احمدموال 
نیکخواه فرد، جواد 117

نریی، علی 76

و
واحدی، نجمه 140

وارطان،  282
واعظی، حسن 36، 2۹2
وافری، شهبازپور   1۹4

وافری کالته، بتول 63، 15۹،  1۹5
والر، ژان 188

وانگ، شیویی  261
وثیق، شهریار  426
وثیق، عبدالله  426

وحیدخراسانی، ...  45
وحیددستجردی، هوشنگ 357

وحیدی، احمد  166، 300، 485، 486

وردی نژاد، فری���دون 215، 300، 350، 485، 
487 ،486

والیتی، علی اکرب  22، 5۹، 153، 161، 287، 43۹
ویل زاده، رضا  266، 267

ه
هادوی، محمدامنی 114

هادوی، محمدشفیق 114
هادوی، مهدی 114

هادی نجف آبادی، محمدعلی 486
هاشمی، اسماعیل   4۹5

هاشمی، علی 487
هاشمی، محسن  308، 487

هاشمی، محمد 350، 356، 384
هاشمی، محمود  4۹5
هاشمی، منوچهر 361

هاشمی، مهدی 22-18، 78، 205، 228، 22۹، 
4۹4 ،4۹3 ،4۹2 ،337 ،247 ،246

هاشمی اصفهانی، طه  4۹5
هاشمی اصفهانی،عیسی   4۹5، 4۹8
هاشمی اصفهانی، محمد 313،  4۹5

هاشمی رفسنجانی، اکرب 7، 13، 15، 16، 21، 
 ،108 ،۹4 ،75 ،68 ،66 ،65 ،5۹-50 ،34 ،22
 ،187 ،186 ،183 ،171 ،161 ،157 ،120 ،11۹
 ،246 ،224 ،222 ،21۹ ،215 ،202 ،200 ،18۹
 ،304  ،2۹۹-2۹7  ،2۹3  ،288  ،256  ،247
 ،337 ،321  ،318 ،315 ،314 ،308 ،305
 ،454 ،440 ،435 ،403 ،381 ،380 ،362
508 ،504 ،500 ،4۹2 ،487 ،486 ،474-471

هاشمی شاهرودی، محمود 88، ۹3، 436
هاشمی طبا، مصطفی  71، 4۹7، 4۹8

هاشم نبی، محمدرضا  261
هداوند، ...  351
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هرمزی، حسن  2۹0
هرندی، صفار  47۹
هندی، مسعود   500

هودفر، هما  260
هوسپیان مهر، هائیک  60، 61، 63، 15۹،  1۹3

هویدا، امریعباس 2۹6

ی
یاسینی، محمود  36، 37، 3۹

یاوری، حسن 300، 301
یزدان پناه یزدی، عباس 246

یزدانی، هژبر  28۹
یزدی، فالح  58

ی���زدی، ابراهی���م 52، 53، 186، 207، 342، 
47 ،373 ،35۹

یزدی، محمد  72، 106، 171، 21۹، 264
یوسفی، محمدباقر 60، 15۹

یوسفی اشکوری، حسن  38۹
یونسی، حسن   ۹1

یونسی، عل���ی 14، 15، ۹8-۹1، 127، 133، 
 ،225 ،224 ،178 ،177 ،174 ،171 ،165 ،163

3۹6 ،364 ،304 ،237 ،22۹






