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هاي جمهوري در مورد نقش او در جنایت اکبر هاشمی رفسنجانی گذشتهلیزمانی که از مرگ عدر مدت

که به جزئیات این جنایات بپردازد به دالیل بیش از آنی مطالب زیادي گفته و نوشته شده است. این متن اسالم

 ي آنها را خواهد شکافت و به امروز و اکنون باز خواهد گشت.آنها خواهد پرداخت، منطق پیونددهنده

 در زمین سپاهپرچم اعتدال 

هوري هاشمی رفنسجانی با ترور مخالفان حکومت در داخل جمي جدیدي نیست که دوران ریاستاین البته نکته

توانند نقش امروزي او نیز نمی ترین مدافعانِو خارج از ایران چنان گره خورده است که پیگیرترین و وقیح

ي روندي بود که را در این ترورها کتمان کنند. با این وجود ترورهاي داخل و خارج از کشور ادامه »اهللاآیت«

و از چند سال پیش از آغاز ترور مخالفان  تقرار جمهوري اسالمی آغاز شدههاي ابتدایی اساز سالکمابیش 

ي مخالفان به سمت انهدام کامل آنها و تثبیت حکومِت حکومت به سمت این رفته بود که از سرکوب گسترده

 جدید حرکت کند.

از انقالب را سرکوب کند یا تحت  پیش از آن جمهوري اسالمی موفق شده بود تمام قدرت سیاسی برآمده

حکمرانیِ حاکمیِت  ،ي مقاومت مردمیدهندهاختیار بگیرد. آنها با کشتار و سرکوب رهبران و نیروهاي سازمان

زمان با اخراج و تعقیب و در نهایت کشتار رهبران کارگري و دهقانی، شوراهاي جدید را مستقر کردند. هم

ه از انقالب کردند و چون در دانشگاه کادر کافی براي پیش بردن این اسالمی را جایگزین شوراهاي برآمد

رهبران شوراهاي دانشجویی را یا تعطیل و و  ها را فتحدانشگاه» فرهنگی انقالب«پروژه نداشتند، تحت عنوان 

چه همان زمان و یا چند سال بعدتر کشتار کردند. آنها حتا رقباي احتمالی حاکمیت را چه در سطح سراسري و 

در سطح محلی تحمل نکردند و از میان برداشتند. حزب دموکرات کردستان ایران که حاضر بود نیابت حکومت 

مرکزي را در کردستان بر عهده بگیرد و قدرت سیاسی زحمتکشان را که عمدتن توسط کومله سازماندهی شده 

اهللا سید محمدکاظم شدند و آیت بود، از میان بردارد، دچار همان سرنوشتی شد که نیروهاي مبارز کردستان

هاي اهللا خمینی داشت و هم پایگاه قابل توجهی در حوزهي علمی باالتري از روحشریعتمداري را که هم رتبه

علمیه، به تلویزیون آوردند و به حصر فرستادند. آنها در همان چند سال اولی که از به خون کشیدن تظاهرات 



ها و احزاب یی اعضا و هواداران سازمانهاي فلهو آغاز رسمی اعدام 60خرداد سال  30مجاهدین خلق در 

ها را به کلی از بین ببرند و یا ضربات هاي داخل کشور برخی از این سازمانگذشت موفق شده بودند شاخه

چنان که یکی دو سال بعدتر در عرض چند روز بخش مهم و اصلی ناپذیري به آنها وارد کنند. جدي و جبران

آذر را در هم کوبیدند.  16ي ي ایران را نابود کردند و نیز سازمان فداییان خلِق پیرو بیانیهکیالت حزب تودهتش

ي دو سال همراهی حداقل ایدئولوژیک با دستگاه سرکوب تنها سازمان فداییان خلق اکثریت بود که در سایه

ي توانست بعد از ضربه ،انه با حکومت شاهي مسلححکومت اسالمی و بعد هوشیاري بازمانده از دوران مبارزه

بخش مهمی از تشکیالت خودش را از زیر ضرب بیرون بکشد که البته در نهایت به  ،اول به رهبري حزب توده

بخش  65یی که براي آنها پهن شده بود، در سال توجهی به تور امنیتی گستردهدلیل چند اهمال و اشتباه مهم و بی

 کشور آنها هم به دام افتاد. مهمی از تشکیالت داخل

هاي سیاسی جریان ترین پروژهیکی از مهم 1367گرچه کشتار جمعی زندانیان سیاسی در مرداد و شهریور 

ي با ش پروژهال پیاعتدال براي در اختیار گرفتن قدرت سیاسی و تثبیت جمهوري اسالمی بود، اما آنها چند س

 .اهمیت دیگري را تا انتها پیش برده بودند

اهللا خمینی واحد مقام رهبري، به دستور روحزمان با منصوب شدن حسینعلی منتظري به سمت قائمکمابیش هم

بخش سپاه پاسداران انقالب اسالمی منحل شد. هرچند بعدها برخی از مسئولین سپاه پاسداران هاي آزادينهضت

تفاوتی دو ما این ا 1ر خود ادامه دادبخش با تشکیل سپاه قدس به کاهاي آزاديمدعی شدند که واحد نهضت

ترین مقام جمهوري اسالمی به رغم خدمات فراوانی که این کیفی با هم داشتند، تفاوتی که موجب شد بلندمرتبه

بخش بخشی از هاي آزاديتشکیل واحد نهضت واحد به استقرار جمهوري اسالمی کرده بود، آن را منحل کند.

ساختن نهادهاي موازي با نهادهاي انقالبی بود. نقش این نهادها از یک سو  سیاست عمومی جمهوري اسالمی در

بود و از سوي دیگر  57ي گفتار انقالبی و در اختیار گرفتن نهادها و ساختارهاي برآمده از انقالب مصادره

ه بود و همکاري در سرکوب نهادها و ساختارهاي برآمده از انقالب. جمهوري اسالمی بارها این روش را آزمود

اللهی درآمد و شوراهاي اسالمی ي کارگر به اشغال کارگران حزبتوانسته بود آن را پیش ببرد. چنان که خانه

اي شد که در جریان سرنگونی رژیم سلطنتی شکل گرفته بودند و در اکثریت کار جایگزین شوراهاي کارگري

هاي انقالب، شوراهاي اسالمی معلم، کمیته يقریب به اتفاق آنها نیروهاي چپ دست باال را داشتند. خانه
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و نهادهایی از این دست همگی سرگذشت مشابهی  ها، نهضت سوادآموزي، تعاونیدهقانی، جهاد سازندگی

 دارند.

هان جتاسر هاي مترقی در سرهاي انقالبی و احزاب و سازمانبا سرنگونی سلطنت پهلوي بسیاري از جنبش

ایران از  ورود به به محض به ایران فرستادند. اگر احزاب کمونیست برادر» انقالب«ا نمایندگانی را براي ارتباط ب

هاي فدایی ریکمان چهاي انقالبیِ مسلح در ایران به دنبال ارتباطی با سازگرفتند، سازمانحزب توده سراغ می

لطنت ه علیه سهاي مبارزلاین البته حاصل ارتباطاتی بود که در طول ساگشتند. خلق یا سازمان مجاهدین خلق می

 ود.بل گرفته شک ،رها در منطقه و کشورهاي دیگبه سبب حضور فعال نمایندگان و هواداران این سازمان ،پهلوي

بخش سپاه پاسداران، مانند تمامی موارد مشابهش، بخشی از تالش حاکمان هاي آزاديتشکیل واحد نهضت

المللی نیروهاي چپ و انقالبی و به طور ستی و پیوندهاي بیني گفتار انترناسیونالیجدید بود براي مصادره

در فرودگاه مهرآباد اتفاق افتاد  1358آنچه که در خرداد زمان مخدوش کردن این ارتباطات و سرکوب آنان. هم

بخش با کدام نیروها در حال رقابت بودند. در هاي آزاديگذاران واحد نهضتکند که بنیانبه خوبی آشکار می

هاي فدایی خلق در فرودگاه مهرآباد بازداشت شد، بر حماد شیبانی، از کادرهاي سازمان چریک 58خرداد  15

ها نوشتند او قصد داشت دو کمونیست عراقی را که به طور غیرقانونی وارد کشور شده اساس آنچه که روزنامه

کاملن عادي  58خلق در خرداد بودند، سوار هواپیما کند و خودش هم مسلح بود. مسلح بودن چریک فدایی 

یی بود ها که خود مقدمههاي سیاسی بر سر تحویل سالحبود. هنوز حتا کشمکش جمهوري اسالمی با سازمان

به کشور هم در آن روزها، به ویژه در مورد » ورود غیرقانونی«و  ها، شروع نشده بودبراي آغاز سرکوب سازمان

کننده البته . نهاد بازداشتکردند، محلی از اعراب نداشته زندگی میانقالبیونی که در کشور خودشان مخفیان

هرگز به شکل رسمی معلوم نشد اما قدر مسلم این است که بازداشت شیبانی توسط بخشی از سپاه پاسداران که 

به رهبري  2به تازگی تشکیل شده بود، انجام گرفت که از یک سو به گروه پاسداران انقالب اسالمی (پاسا)

نظامی مسلحی که از به و از سوي دیگر به سازمان مجاهدین انقالب اسالمی، گروه شبه حمد منتظري وابسته بودم

لِ آخر آن تشکیل شده بودند، گروهِ کوچکی که در چند سال آخر سلطنت پهلوي، و اغلب در سا 7هم پیوستن 

 تی و نظامی بود.هاي سرکوبِ امنیو در آن زمان درگیر ساماندهی به دستگاه شده ایجاد
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ي سفارت در حالی که هیچ مرجعی بازداشت حماد شیبانی و محمدرضا سعادتی را که به دلیل دیدار با نماینده

یی مرکب از بازماندگان بخش ضدجاسوسی ساواك که جذب شوروي در اردیبهشت همان سال توسط کمیته

عناصر وابسته به سازمان مجاهدین انقالب  نهادهاي نوپاي امنیتی وابسته به جمهوري اسالمی شده بودند و

اش از نیروهاي ایرانی و افغانستانی جمعیگرفت، محمد منتظري به همراه اسالمی، ربوده شده بود، به عهده نمی

وارد فرودگاه مهرآباد شد تا براي ارتباط با دولت لیبی به آن کشور سفر کنند. ماموران  58خرداد  20در 

هایی مخدوش داشتند یا برخی از آنان حتا که این افراد پاسپورتدگاه با توجه به اینشهربانی مستقر در فرو

تالش کردند مانع سوار شدن آنان به هواپیما شوند. خود محمد منتظري پاسپورتی بحرینی به  ،پاسپورت نداشتند

نش فرودگاه اهواداراز پانصد و پنجاه نفر کشی رسید و منتظري و داشت. کار به اسلحه» محمدعباس غالم«نام 

ي اشغال کردند و تنها زمانی حاضر شدند سالن فرودگاه را تخلیه کنند که اعضاي بلندمرتبه سه روزمهرآباد را 

حزب جمهوري اسالمی وساطت کردند و وعده دادند که به سرعت براي اعضاي این هیات پاسپورت معتبر 

 ایران را به مقصد لیبی ترك کرد. ن افراداز ایصادر شود. او چند روز بعد به همراه تعدادي 

با این وجود سازمان مجاهدین انقالب اسالمی در حالی که چند روز قبل محمد منتظري کل فرودگاه را مسلحانه 

مفصلی در ارتباط با ي خرداد جزوه 26اشغال کرده بود و سرانجام هم موفق شده بود به لیبی سفر کند، در روز 

دتی و حماد شیبانی منتشر کرد و در آن اتهام سعادتی را جاسوسی اعالم و اتهامات سابق بازداشت محمدرضا سعا

مسئولیت بازداشت شیبانی و کدام گروه را در مورد حماد شیبانی تکرار کرد. به این ترتیب هم آشکار شد که 

را قبضه کند کدام  کرد قدرت سیاسیسعادتی را بر عهده دارد و هم معلوم شد که از نظر جریانی که تالش می

 نیرو حق دارد مسلحانه فرودگاه را اشغال کند و هیچ اتهامی هم متوجه آن نشود.

ی بازگشت تنها نبود. او همراه با خود ي ماجرا نبود. چند روز بعد وقتی محمد منتظري از سفرِ لیباین اما هنوز همه

ي دوي دولت لیبی را به ایران آورده بود. شماره وزیرِ لیبی در امور انقالب و مردعبدالسالم جلود، معاون نخست

ي ي همکاري با امام موسا صدر در لبنان و ناپدید شدن صدر در لیبی، میانهمصطفا چمران که به دلیل سابقه

ي خوبی با دولت لیبی نداشت از سوي دولت موقت دستور داد از ورود جلود به ایران به دلیل نداشتن اجازه

. به این ترتیب نیروهاي شهربانی هواپیماي حامل جلود و منتظري را محاصره کردند. با این ورود جلوگیري شود

ي نظامی وابسته به محمد منتظري مسلحانه وارد فرودگاه شدند، جلود را از داخل حلقهوجود نیروهاي شبه

وارد ایران شد بلکه با » انونیغیرق«محاصره بیرون آوردند و او را به هتل هماي تهران بردند. جلود نه تنها به شکل 

 در دفتر این حزب دیدار کرد.یعنی محمد بهشتی ي حزب جمهوري اسالمی ترین چهرهمهم



 

کم فعلن، باید دانست، دستمحمد حسینی بهشتی هرچند با کارهاي محمد منتظري مخالف بود، اما به خوبی می

کند. اختالف بهشتی با محمد منتظري البته تنها اختالف ها کنار بیاید و تالش کند او را مدیریت با این تندروي

هاي آن، ترین چهرهدو نفر نبود بلکه اختالف دو جریانی بود که سرانجام در مقابل هم ایستادند هرچند نمادین

، دفرند. اصغر جمالیه بوددر یک روز و یک ساعت و یک مکان کشته شدپیش از آن هم بهشتی و هم منتظري، 

زمانی که «گوید: محمد منتظري در اشغال فرودگاه مهرآباد و سفر به لیبی در مورد این اختالف می از همراهان

محمد منتظري معتقد بود لیبی براي جشن استقالل از ایران دعوت کرد، حزب جمهوري اسالمی هم دعوت شد. 

تظري مخالف بود. منتظري معتقد باید برویم، اما شهید بهشتی معتقد بود این کار درست نیست و با افعال شهید من

 3»به کار انترناسیونال بود و شهید بهشتی معتقد بود باید کار سیستماتیک در کشور شکل یابد.

 دین خلق،مجاه ترین رقیب خودش را نیروهاي چپ، به شمول سازماناي که مهمبهشتی در مقابل جریان افراطی

اضر بودند با اي که حتا حعیمتاثر بود، و نیز جریان قشري و ارتجا دانست و البته به همان اندازه از گفتار آنانمی

مایندگی نرویی را ها همراه شوند و از منافع بازار حفاظت کنند، جناح میانهسلطنت پهلوي علیه کمونیست

ابتداي  همان کمی از دو نیروي دیگر نداشت اما ازدست البته در سبعیت علیه مخالفان حاکمیت کرد کهمی

دیریت مآن را  و» رسمی«نگونی حکومت پهلوي قدم به قدم تالش کرد تمام آنچه را که در اختیار داشت، سر

ان ، نمایندگهاي آن بودندترین چهرهیی از مهماکبر هاشمی رفسنجانی و علی خامنهجریان بهشتی که علی کند.

ند. کرا آغاز  را تمام و حکمرانی» بانقال«هرچه زودتر  کردبودند. جریانی که تالش می» جمهوري«واقعی 

هاي سرکوب ترین استراتژیستاندازي که به آن معروف شدند، اصلیچنین بود که اتفاقن برخالف نام غلط

ت از حس وضعی قدرت سیاسی مردمی و نیروهاي سیاسی، به ویژه نیروهاي چپ آنها بودند، هرچند به فراخور

توانستند یمند که کردند و تنها آنها بودان راست هم استفاده میجریي قشري رقابت چپگرایان حکومتی و کینه

 تمامی مدافعان حکومتِ جدید را زیر چترِ حزب جمهوري اسالمی گرد آورند.

موجب شد که قدرت  1360تیر  7اگر کشته شدن بهشتی در جریان انفجار دفتر حزب جمهوري اسالمی در 

ي کشته شدن محمد منتظري کسی جایگزین او شد که تا زمان تیجهاکبر هاشمی رفسنجانی افزوده شود، در نعلی

یی نبود. با این وجود او برخالف سلفش هم اعتماد حسینعلی منتظري را جلب کرده ي شناخته شدهمرگ چهره
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رسید بیش از محمد منتظري تن به مدیریت حکومتی خواهد داد. نباید فراموش کرد کسی بود و هم به نظر می

بخش سپاه معرفی کرد کسی نبود غیر از هاي آزاديبه عنوان فردي مناسب براي مسئولیت واحد نهضت که او را

گذاران سپاه پاسداران و مسئول واحد روابط عمومی آن بود اما در یی. مهدي هاشمی که خود از بنیانعلی خامنه

ي بود که سرمنشا رویارویی او با هاي محمد منتظري اثبات کرد و همین وفادارعمل وفاداري خود را به ایده

 یی شد.و به ویژه هاشمی رفسنجانی و علی خامنه» رومیانه«جناح 

بخش سپاه برخالف سپاه قدس هرگز به بخشی از دستگاه سیاست خارجی جمهوري هاي آزاديواحد نهضت

ه همین دلیل همواره دانست و بمی» انقالب اسالمی«ي اسالمی تبدیل نشد، بلکه خودش را مسئول گسترش ایده

ا وزارت امور خارجه در کشمکش بود. هرچند کمک به سازماندهی با دستگاه رسمی حکومت و از آن جمله ب

بخش، مانند هاي آزاديیی نبود که این واحد بر عهده داشت. واحد نهضتنیروهاي مذهبی در منطقه تنها وظیفه

داد. چنان سرکوب نیروهاي غیرحکومتی را هم انجام می يتمام نهادهاي موازي حکومتی به طور توامان وظیفه

با حفظ سمت از سوي سیدحسین موسوي تبریزي، دادستان کل انقالب  1360که مهدي هاشمی از اواخر سال 

حکم به سمت به موجب این «ي دادستانی هم منصوب شد. در حکم او نوشته شده بود: اسالمی به سمت نماینده

شوید تا وظایف محوله را که عبارت است از کنترل و انقالب اسالمی منصوب میي دادستان کل نماینده

هاي منحرف خارجی و اقدامات تعقیبی بخش و گروههاي آزاديشناسایی عناصر مشکوك در رابطه با نهضت

آوري دالیل جرم و در صورت بازداشت متهم طبق موازین شرعی اقدام و در هر مورد انجام و نسبت به جمع

 »ونده و متهم را فورن به دادسراي انقالب اسالمی مرکز ارسال و اعزام دارید.پر

ي جنگ با عراق باید حدي از روابط را با آمریکا برقرار کند تا بتواند هم دانست براي ادامهرو اما میجناح میانه

ه کند. روشن بود که از این کشور سالح بخرد و هم از تجهیزات نظامی خریداري شده در دوران پهلوي استفاد

هایی که اغلب ي روابطی که در منطقه داشت و ارتباطاتش با گروهبخش با مجموعههاي آزاديواحد نهضت

ها واحد نهضتهاي مهم ضدآمریکایی بودند، مانع بزرگی در مقابل این معامله است. به ویژه که یکی از پایگاه

 این معامالت به عنوان واسطه حضور داشت. در لبنان بود و به خواست آمریکا اسراییل هم در

اهللا خمینی هم در جریان مقامات رسمی جمهوري اسالمی، حتا بعد از افشاي ماجرا، هرگز قبول نکردند که روح

هاي دستور انحالل واحد نهضت 1364خمینی بود که در سال  تمام موارد معامله بوده است اما این شخصِ

گراي هاي اسالم، از جمله گروه»بخشهاي آزادينهضت«و از آن پس ارتباط با بخش سپاه را صادر کرد آزادي

بود. » روجناح میانه«عتماد اکبر والیتی مورد اي وزارت امور خارجه گذاشته شد که وزیر آن علیلبنانی، به عهده



اییل، براي آزادي ي آمریکایی از اسرهاي خریداري شدهپذیرفته بودند در قبال دریافت سالح اهالی معامله

هاي آمریکایی به سوریه و لبنان هاي آمریکایی در لبنان مداخله کنند. کسی که براي آزادي گروگانگروگان

ن آرام تیمی از افراد مورد اعتمادش را در جریااکبر هاشمی رفسنجانی که آرامسفر کرد کسی نبود غیر از علی

جمهور فارلین، از سوي رونالد ریگان، رییسوقتی رابرت مکن جمله کرد، از آن مذاکرات سازماندهی میای

ي آخر هتل هیلتون با این هیات مذاکره ایاالت متحده در راس هیاتی وارد ایران شد، حسن روحانی در طبقه

کرد. از سوي طرف آمریکایی در این مذاکرات الیور نورث و جرج کیو، از مقامات شوراي امنیت ملی آمریکا، 

جمهوري، هوارد تیچر، مامور گر سازمان سیا و مشاور عالی امنیت ملی ریاستارلین، تحلیلفرابرت مک

ي محسن به گفته ي سازمان امنیت اسراییل شرکت داشتند.ي امنیتی و امیرام نیر، از ماموران بلندمرتبهرتبهعالی

موسوي، جزئیات مذاکرات به اطالعاتی میرحسین _کنگرلو، عضو هیات مذاکره از طرف ایران و مشاور امنیتی

 4کرد.رسید و او کل پروژه را هدایت میاطالع هاشمی رفسنجانی می

ه متی نکرد. آنها به رغم فشارهاي مکرر مقامات حکوبخش اما کار خودش را میهاي آزاديواحد نهضت

هاشمی  دادند. مهديیم کردند و نه تمامی امکاناتی را که در اختیار داشتند تحویلارتباطات خودشان را قطع می

مورد  به ویژه وي سپاه داشت گذاران سپاه پاسداران نفوذ قابل توجهی در بخشی از بدنهبه عنوان یکی از بنیان

رو به یانها جناح مایی برسید در زورآزممقام رهبري بود و به همین دلیل به نظر میاعتماد حسینعلی منتظري، قائم

 د.وشسادگی تسلیم نمی

آبادي، قاضی شرع سابق اهللا امیدنجفاز جایی اوج گرفت که مهدي هاشمی از طریق ارتباطات فتح ماجرا

المللی اسلحه به نام منوچهر ي مجلس شوراي اسالمی با یکی از قاچاقچیان بیني دومین دورهآباد و نمایندهنجف

ي کنگرلو، زمانی که پول آخرین به گفتهفر منوچهر قربانیدر جریان جزئیات این معامله قرار گرفت.  ،فرقربانی

هاي رد و بدل شده میان خودش و هاي آمریکایی پرداخت نشد تصمیم گرفت با رساندن نامهي موشکمحموله

دانست در این موارد حساسیت دارند، طرف ایرانی را تحت فشار قرار دهد هایی که میکنگرلو به دست جریان

بخش هاي آزاديي تشکیل واحد نهضتي اولیهي جریانی که برآمده از ایدهبراتا به تعهدات خودش عمل کند. 

سود از مقداري  قالب بود، به ویژه که آشکار شدهاي انسپاه بود خود این معامله به مثابه زیر سوال رفتن آرمان

ایران یعنی ي یکی از اعضاي هیات اعزامی به حاصل از فروش سالح به ایران توسط طرف آمریکایی و به واسطه
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ها در گراي ساندنیستهوارد تیچر، در اختیار شورشیان کنترا در نیکاراگوئه قرار گرفته است که علیه دولت چپ

روي حامی معامله اش جناح میانهالمللیبه ارتباطات بین گند. مهدي هاشمی تالش کرد با توسلجنآن کشور می

فر و کنگرلو را در نگاري قربانییک کپی از نامههمین جهت  با آمریکا و اسراییل را تحت فشار قرار دهد، به

 منتشر شد. 1365آبان  12اد که در قرار د» الشراع«لبنانی ي نامهاختیار هفته

پیش از آن اما نهادهاي امنیتی جمهوري اسالمی بستر برخورد با مهدي هاشمی و نیروهاي او را فراهم کرده 

رو در مقام رهبري، جناح میانهه پس از انتصاب حسینعلی منتظري به سمت قائمو چند ما 64از اواخر سال بودند. 

ي فوري داشت. اول کم دو فایده. این کار براي آنها دستد با مهدي هاشمی و جریان او بودتدارك برخور

این جریان را  المللیداشتند و ارتباطات بینکه جریانی را که مزاحم ایجاد ارتباط با غرب بود از میان برمیاین

آقایان براي توجیه کار با علم «گرفتند. حسینعلی منتظري هم در خاطرات خودش نوشته است: میتحت کنترل 

هاي آمریکایی خود بفهمانند که ما با طرفداران صدور انقالب، به قول خواستند به طرفکردن این موضوع می

و از سوي دیگر برخورد با جریان مهدي  5»ییم.د کردهها تروریست و با مخالفان این مذاکرات برخورآمریکایی

شدند، و هم برخی از آنان خویشان و نزدیکان منتظري را شامل می شمی که هم تحت حمایت منتظري بودها

هاي که نامهشد. چنین بود که مهدي هاشمی پیش از ایني رهبري میمقام برگزیدهمنجر به تضعیف جایگاه قائم

 بازداشت شد. 65مهر  20شراع منتشر شود، در اش در الارسالی

شهري، وزیر اطالعات و علی فالحیان، مسئولیت اصلی قلع و قمع جریان مهدي هاشمی را محمد محمدي ري

کردند تشکیالت هنوز معاون او بر عهده داشتند. در مراحل اولیه و پیش از بازداشت هاشمی آنها تالش می

 65مهر  8در هاي آنها را محدود کنند. پاشند، امکانات آنها را مصادره و فعالیتها را از هم بموجود واحد نهضت

ي ساواك مهدي هاشمی را هم بیرون کشیده بودند و به دنبال دالیلی براي شهري در حالی که پروندهري

ام داده شود که به به جناب آقاي منتظري پیغ«خواهد: می اهللا خمینی از اویی به روحنامهگشتند در بازداشت او می

اي که نزد آنها و دوستانشان هنوز باقی است را تحویل ي امکانات غیرقانونیاین آقایان دستور دهند که همه

ها به جز بدهند و از این تاریخ اگر اینگونه موارد کشف شود، مجازات خواهند شد، و در رابطه با نهضت

 6»اب نمایند.کارهاي فرهنگی از هرگونه کارهاي غیرقانونی اجتن
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ي ها در نشریهزمان با بازداشت خود او آغاز شد اما بعد از انتشار نامهبازداشت اطرافیان مهدي هاشمی تقریبن هم

شهري و با تائید خمینی یک واحد از سپاه، یعنی الشراع شدت گرفت. کار به جایی رسید که به درخواست ري

ي نفوذ مهدي هاشمی بود، منحل شد. افراد زیادي در تهران، هاترین حوزهسپاه قهدریجان که یکی از اصلی

ها تا هادي هاشمی، آباد و شهرهاي دیگر در ارتباط با این ماجرا بازداشت شدند. بازداشتاصفهان، شیراز، نجف

ي خواستند سعید، یکی از پسرهاي او پیش رفت. آنها حتا میآبادي، خواهرزادهاهللا امیدنجفداماد منتظري و فتح

برد منتظري را هم بازداشت کنند اما بنا به مصالحی از این کار خودداري کردند. جریانی که ماجرا را پیش می

هاي دیگر اعالم نارضایتی کرده بودند، و برخی از کسانی را که در سپاه یا در بخشفرصت را مغتنم شمرد 

ي لنگرود نقی سیدخاوري لنگرودي، نمایندهاز آن جمله میرعلیمنتسب کرد. » باند مهدي هاشمی«بازداشت و به 

آبادي اعدام کردند. با امیدنجف» لواط«اهللا منتظري بود بازداشت و به جرم در مجلس دوم را که تنها مقلد آیت

آبادي و تعدادي دیگر از اعضاي واحد اهللا امیدنجفحساب تا انتهاي آن پیش رفت. مهدي هاشمی، فتحتسویه

هاي گوناگون و تبعید محکوم و بدون استثنا از سپاه اعدام شدند، بقیه به حبس بخشهاي آزادينهضت

کانات بخش و بخشی از امهاي آزادينهضتتشکیالت سازمانی سپاه تصفیه شدند، تمام امکانات باقی مانده از 

ي دوش شد، هزینهاهللا منتظري به انزوا رانده و اعتبار او نزد مقامات دولتی مخ، آیتمنتظري را مصادره کردند

نزدیکی و دفاع از منتظري افزایش یافت و رعب و وحشت در میان حامیان او حاکم گشت، و سرانجام واحد 

اکبر والیتی سپرده شده بود تا در واقع هیچ فعالیتی نکند، ي علیبخش که به وزارت خارجههاي آزادينهضت

ي سپاه پاسداران به انی، در دوران عروج دوبارهبعد از چند سال و در دوران ریاست جمهوري هاشمی رفسنج

بار گذار بزرگ عصر سازندگی به تشکیالت سپاه بازگشت اما اینعنوان حامی نظامی تعدیل اقتصادي و سرمایه

نظامی در بلکه براي سازماندهی نیروهاي شبه» بخشهاي آزادينهضت«به نام سپاه قدس و نه براي کمک به 

نافع جمهوري اسالمی محافظت کنند و از جمله بخش مهمی از ترورهاي خارج از کشور را سرتاسر جهان تا از م

 بر عهده بگیرند.

 هاتعیین تکلیف با زندان

کلید تعیین تکلیف با زندانیان سیاسی زده  1366مهر  6زمان با اجراي حکم اعدام مهدي هاشمی در تقریبن هم

رفت ود بیات مشهور به میثم که از هواداران منتظري به شمار میشد. هاشمی زمانی اعدام شد که پیش از آن داو

اي قرار گرفته و رسیدگی به وضعیت زندانیان در دستور کار نیروي امنیتی مدیریت زندان اوین برکنار شدهاز 

روي حکومت است. تیم ي مهدي هاشمی روشن شده بود بیش از همه تحت نفوذ جناح میانهبود که در پرونده



ي زندانیان را در دستور بندي پروندهي زندانیان سیاسی، طبقهزمان با آماده کردن بستر اعدام گستردههمجدید 

ها بعد از دوران کوتاه مشهور به کار گذاشت. این تیم براي بازگرداندن فضاي رعب و وحشت به زندان

د اما حکم آنها اجرا نشده بود در اجراي حکم اعدام زندانیانی را که به اعدام محکوم شده بودن»کراسیمیثم«

ي ایالتی غرب کشورِ سازمان مسعود انصاري، مسئول کمیته 1366از جمله در اردیبهشت دستور کار گذاشت. 

 23آذر را که بر اثر شکنجه دچار اختالل حواس شده بود، اعدام کردند. در  16ي فداییان خلقِ پیرو بیانیه

ي ایالتی آذربایجان حزب روان ابراهیمی، عضو هیات دبیران و مسئول کمیتهشهریور همان سال حکم اعدام انوشی

. تقریبن تمامی زندانیان اجرا شدباالي سازمان فداییان خلقِ اکثریت نیز پور، از اعضاي ردهتوده و محمود زکی

ن به جاي سازمان که گفتار حاکم را رعایت کنند و مثلبار برخالف گذشته براي ایندوباره بازجویی شدند و این

اجراي  67تر شدن به تابستان استفاده کنند تحت فشار قرار نگرفتند. با نزدیک» منافقین«ي مجاهدین از کلمه

 ان سیاسی از جمله انوشیروان لطفیچندین نفر از زندانی 1367احکام معلق شدت بیشتري گرفت. در خرداد و تیر 

اهللا هاي ایران، حجتي کمونیستپور عضو اتحادیهحجت محمدي مرکزي سازمان اکثریت، عضو کمیته

ي شرق تهران سازمان راه کارگر، معبودي از اعضاي سازمان مجاهدین خلق ایران، لهراسب صلواتی عضو کمیته

سئول سازمان اکثریت، سعید از کادرهاي م ، فرامرز صوفیمسئول سازمان جوانان حزب توده کیومرث زرشناس

 حیم هاتفی عضو حزب کمونیست ایران اعدام شدند.ر و ي مرکزي حزب تودهعضو مشاور کمیته آذرنگ

را  1367از آنجایی که حکومت ایران هرگز مسئولیت کشتار جمعی زندانیان سیاسی در مرداد و شهریور 

و اند و به جاي آن جنایتکاران اند واقعیت را در مورد آن نگفتهنپذیرفته و کسانی که در این جنایت دخیل بوده

اند با انتشار صدها نمونه ضداطالعات، مستندات موجود در مورد این کشتار مباشران و معاشران آنها تالش کرده

 67و اوایل  66هاي امنیتی حکومت در سال را مغشوش کنند، هنوز روشن نیست که تمامی اقدامات ارگان

شوراي  598ي ا از فرصت پذیرش قطعنامهسازي براي کشتار بزرگ در مرداد و شهریور بوده است و یا آنهزمینه

سره کنند. قدر مسلم امنیت و عملیات فروغ جاویدان مجاهدین استفاده کردند تا تکلیف زندانیان سیاسی را یک

 55و پخش شدن این شایعه که  67ي چند روز از اجراي آخرین احکام اعدام در تیر ماه این است که به فاصله

 هاي کشور قطعي زنداندر کلیه هااند، مالقاتهاي انفرادي منتقل شدهدام به سلولزندانی براي اجراي حکم اع

اهللا خمینی، کشتار زندانیان سیاسی آغاز شد. این کشتار و از روزهاي اول مرداد ماه بنا به دستور مستقیم روح

 ت به زندان محکوم شدهي شصهي دههاي ظالمانهاي شد که اغلب آنان در دادگاهشامل هزاران زندانی سیاسی

محکومیت آنها  نی اعدام شدند کهزندانیاو در حال گذراندن دوران محکومیت خود بودند، در برخی موارد 



کردند و یا زندانیانی که حکم آنها تنها چند ها پیش تمام شده بود و مسئوالن از آزادي آنان خودداري میمدت

 شدند.و باید آزاد میشد که اعدام شدند، تمام میماه بعد از آن

اهللا خمینی شدت گرفته بود روشن کرد. بیماري روحرا ها براي حاکمانِ جدید معلوم بود که باید تکلیف زندان

هاي درون حکومت را براي توانست از چنین کشتار بزرگی پشتیبانی و تمام جناحو تنها کاریزماي او بود که می

و سپس به  هاهاي زندانیان سیاسی ابتدا به زندانکه خانوادهاین دفاع از آن بسیج کند. چنان که به محض

ي خودشان را تحویل بگیرند و خبر از مرزها شدهخوانده شدند تا وسایل خویشان اعدام هاي اسالمیکمیته

اکبر والیتی، وزیر امور خارجه گذشت، تمام دستگاه سیاسی حکومت در صدد توجیه این جنایت برآمد. از علی

اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس وزیر تا علیپور، وزیر کشور، از میرحسین موسوي، نخستاکبر محتشمیعلیتا 

ي مشترك از اعدام ها مصاحبه کردند و همه به یک شیوهبا رسانه 1367مجلس شوراي اسالمی در آذر و دي 

جیب و غریبی که در اروپا و این تبلیغات کذب و ع«از جمله رفسنجانی گفت: زندانیان سیاسی دفاع کردند. 

ها در ایران اعدام شده است، براي این است اند که چندین هزار نیرو از اینکشورهاي غربی منافقین راه انداخته

سرکوب باید مخصوص عناصر  .دنیا را توجیه کننداند، که افرادي را که در جریان عملیات مرصاد از دست داده

ها را ما باید ها نیست. آنهایی هستند که هیچ راهی جز سرکوب آنیا همیشه انسان. در تمام دنناپذیر باشداصالح

 7».هاي خائن و ناصالح باشدسرکوب کنیم. این حالت وحشت باید براي انسان

ه شور بود ککهایی در داخل اعدام هزاران زندانی سیاسی به معناي پایان قطعی حیات سیاسی احزاب و سازمان

» برکت«ا اما تنه . اینلب آنها هنوز در خارج از ایران مشغول مبارزه علیه جمهوري اسالمی بودندي اغماندهباقی

رهبري در  مقاممقائ تمَها موجب عزل او از سِآن تابستان هولناك نبود. اعتراض حسینعلی منتظري به این اعدام

بري مجلس خبرگان ره . یک روز پس از مرگ خمینیشدچندي پیش از مرگ خمینی و تنها  1368بهار 

ه اشد یا نباشته یی که معلوم نیست صحت دیی تشکیل داد و در این جلسه هاشمی رفسنجانی با نقل خاطرهجلسه

ده شزه شروع ال تایی به عنوان ولی فقیه جدید را فراهم کرد. کار جریان اعتدموجبات راي آوردن علی خامنه

 بود.

 تعدیلِ اپوزیسیون با شرایط سخت
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ي آن بود و حاال موفق شده بود، علی ترین چهرهز مرگ خمینی، جریانی که هاشمی رفسنجانی مهمبعد ا

فقیه به اعضاي مجلس خبرگان بقبوالند، به سرعت دست به کار شد. سرعت عمل آنها یی را به عنوان ولیخامنه

اول با بازنگري در قانون اساسی  اند. در قدمریزي کردهها پیش براي چنین روزي برنامهداد که از مدتنشان می

جمهور افزایش پیدا وزیري را از ساختار قواي اجرایی حذف کردند تا به این ترتیب قدرت رییسپست نخست

جمهور جدید اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان رییسعلی 68ي بسیار کوتاهی از آن، در مرداد کند و به فاصله

 .دولتش را به مجلس معرفی کرد

دولتی از جناحِ چپ حکومتی  ترین مقاموزیري، میرحسین موسوي به عنوان بلندمرتبهف پست نخستبا حذ

روي و حفظ اعتدال تاکید داشت، مانع از عملن از دولت حذف شد. هاشمی رفسنجانی اما که همواره بر میانه

ر طرح سیاسی را دانست که هي حکمرانی شد. او به خوبی میي جناح چپ حکومت از عرصهبارهحذف یک

هاي اصلی از خانهخانه را در اختیار آنان گذاشت اما براي وزارتباید به مرور پیش برد، بنابراین چند وزارت

اکبر والیتی، بیژن زنگنه، عیسا کالنتري، هاي مورد اعتماد خودش استفاده کرد. علی فالحیان، علیمهره

زاده و تعدادي دیگر از حواریون اعتدالی خودش. در کنار زاده، غالمرضا آقامحمدعلی نجفی، محمدرضا نعمت

موسوي اردبیلی، موسوي تبریزي، ي جناح چپ در دستگاه قضایی و وزارت اطالعات آغاز شد. این البته تصفیه

، به رغم نقش موثري که در کشتار اعضا و هواداران هاي شاخص این جریانها و دیگر چهرهموسوي خوئینی

یکی پس از دیگري از سمت خود برکنار  هاي سیاسی مخالف جمهوري اسالمی داشتند،احزاب و سازمان

خانه را برکنار کرد و یی از نیروهاي قدیمی این وزارتشدند. در وزارت اطالعات هم علی فالحیان بخش عمده

دال بود. هم دل دار اعتخانه بیرون بروند. هاشمی رفسنجانی اما پرچمیا شرایطی فراهم کرد که آنها از وزارت

برد. ي خودش را پیش میباخت و در این میان البته پروژهها نرد محبت میها را داشت و هم با راستچپ

هاشمی رفسنجانی با تاسیس مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوري بخشی از این نیروهاي برکنار شده را 

منصوب شد و افرادي چون سعید حجاریان، عباس ها به ریاست این مرکز خوئینیبه کار گرفت. محمد موسوي

جمهور جدید رییس ،هاي راهبرديعبدي، معصومه ابتکار و محسن کدیور به مرکز آمدند تا در تدوین استراتژي

زاده، بهزاد نبوي، سن امینزاده، محتبار، مصطفا تاجمجید محمدي، مسحن سازگارا، علیرضا علوي را یاري دهند.

 طلبان بعدي همکاران آن زمانیِ مرکز بودند.ن آرمین و شماري دیگر از اصالحانیکی، محسهادي خ

ي فالخن شمارهي اقتصاد (که در این تغییر و تحوالت البته در کنار سیاست دولت هاشمی رفسنجانی در حوزه

ي وژهترین پرشد. مهمي سیاسی هم مربوط میپرداخته شده است) به سیاست اصلی دولت در حوزه به آن 57



که او به مقام ریاست جمهوري برگزیده شود و در امتداد سیاسی دولت هاشمی رفسنجانی حتا پیش از آن

عام زندانیان سیاسی، کلید خورده بود. درست همان سرکوب جریان مهدي هاشمی در سپاه پاسداران و قتل

خویشان خود و وسایل بودند تا ساك  ها صف کشیدههاي زندانیان اعدام شده در مقابل کمیتهزمانی که خانواده

، کاظم سامی کرمانی وزیر بهداري دولت موقت و رهبر جاما (جنبش 1367آذر  2را تحویل بگیرند، چهارشنبه 

-ملی«هاي جناح چپ فعاالنی که بعدها به ترین چهرهانقالبی مردم ایران) که از منتقدان حاکمیت و شاخص

زخمی شد و دو روز بعد در بیمارستان با ضربات متعدد دشنه  در مطب خودبود موسوم شدند، » مذهبی

آذر  13قاتل که شناسایی شده بود در روز  ،پور، وزیر کشور وقتاکبر محتشمی. برابر اعالم علیدرگذشت

نویسد: ي دوش حمام دار زد و کشته شد. فرج سرکوهی میهاي شهر اهواز به لولهخودش را در یکی از گرمابه

اهللا منتظري، که هنوز در بافت قدرت اما منتقد حاکمیت بود، بر آن است تا وزگار شایع شد که آیتدر همان ر«

با حمایت از نامزدي کاظم سامی در برابر اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوري، تحوالتی 

اهللا منتظري در و نفوذ آیتساز شود و بنابر همین شایعات، رقیب، که از محبوییت دکتر سامی سیاسی را زمینه

کاظم سامی او را از سر راه خود برداشته است. هرچند این  يجامعه آگاه و نگران بود، با قتل بدون محاکمه

 8».تکذیب شده بود نشایعه قوی

ناپذیر است که هم از همان ابتدا همه هاي سرکوهی را هم نپذیریم این نکته کتمانحتا اگر صحت حرف

اند و هم قتل سامی سرآغاز سیاست ترور ظم سامی را ماموران حکومت ایران به قتل رساندهدانستند کامی

» هاي فراقانونیاعدام«ها معروف شد گونه که بعدها در رسانهمخالفان حکومت در داخل و خارج از ایران یا آن

م برخی فعاالن سیاسی مخالف قتل سامی البته اولین نمونه از این دست نبود. جمهوري اسالمی پیش از آن هبود. 

اي ها اغلب توسط مسلمانان متعصب غیرایرانیاین قتل خود را در داخل و خارج از ایران به قتل رسانده بود،

با این حال  اهللا خمینی شده بودند و مقتوالن نیز از میان وابستگان فراري دربار بودند.شد که هوادار روحانجام می

بار قتل مخالفان حکومت در دستور کار نهادهاي رسمی قرار گرفت. ود براي نخستینویژگی قتل سامی در این ب

هاي چنان که به طور پیگیر و مستمر در خارج از ایران تا رسوایی دادگاه میکونوس و در داخل ایران تا قتل

در اشکال دیگري  و افشاي نقش وزارت اطالعات در آنها ادامه پیدا کرد و البته بعد از آن هم 77سیاسی پاییز 

پیش از آن هم البته حکومت ایران در دو مورد تجاربی اندوخته بود که براي پیشبرد سریع  ادامه داشته است.

اکبر محمدي، خلبان مخصوص هاشمی ، علی1365ي ترورها در خارج از ایران به کارش آمد. در دي ماه پروژه
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ي هنگفت نقدي و شرکت در شوي دریافت یک جایزهو بعد از  که ابتدا به عراق پناهنده شدهرفسنجانی 

ایران به هامبورگِ آلمان رفته بود و در آنجا کلوپی دایر کرده بود، در مقابل دولت تبلیغاتی دولت عراق علیه 

حمیدرضا چیتگر، عضو رهبري حزب  1366همین کلوپ با شلیک گلوله کشته شد. چندي بعد در اردیبهشت 

ي این حزب در شوراي ملی مقاومت بر سر یک قرار ساختگی در وین با کسی که ایندهکار ایران (توفان) و نم

شهري وزیر کرد هوادار این حزب است، با شلیک دو گلوله به پشت سرش کشته شد. هر چند ريادعا می

د اطالعات وقت سرپرستی این عملیات را بر عهده داشت، اما کسی هر دو عملیات را تا مراحل آخر هدایت کر

بعدها توانست از این تجارب به نحو احسن استفاده کند و او کسی نبود غیر از معاون وزیر اطالعات: علی که 

 فالحیان.

ویژگی ترورهاي عصر رفسنجانی اما این بود که به طور مستمر و پیگیر یک تشکیالت را مورد هدف قرار 

شکیالت را منهدم و یا حداقل آن را به شدت ت ،دهندهکرد با قتل اعضاي موثر و سازمانداد و تالش میمی

تضعیف کند. پیش از آن اما باید به یاد آورد که این ترورها در چه بستري انجام گرفت و چه فضایی موجب شد 

هاي موثر مخالف خودش را در خارج از کشور به قتل جمهوري اسالمی بتواند یکی پس از دیگري چهره

 برساند.

کردند با پایان جنگ جمهوري اسالمی دچار بحرانی خواهد شد که در که گمان می بخش بزرگی از اپوزیسیون

هاي پایان جنگ به نهایت آن را از پاي درخواهد آورد، با چشم خود دیده بودند که حکومت نه تنها از چالش

ی حسینعلی عام زندانیان سیاسی و عزل تنها صداي معترض به این کشتار، یعنسالمت بیرون آمد، بلکه با قتل

منتظري، بیش از پیش تثبیت شده است. در فضاي سرخوردگی ناشی از شکست عملیات فروغ جاویدان و کشتار 

فقیه تمام تبلیغات پر در حل معضل جانشینی ولی» روجناح میانه«زندانیان سیاسی، مرگ خمینی و تردستی 

دانست، نقش بر آب کرد. در فضاي یم» مرگ رژیم«هیاهوي آن بخشی از اپوزیسیون را که مرگ خمینی را 

اش را به مجلس معرفی کند با شعار که کابینهها، دولت جدید حتا پیش از آنها و شکستسرخوردگی

عبدالرحمن قاسملو از  68 آمد. چنین بود که وقتی در سالدگرگونی در وضعیت سیاسی و آشتی ملی روي کار 

ل طالبانی، به مذاکره با فرستادگان دولت ایران دعوت شد، بدون و جال بالجمله احمد بنسوي منابع مختلف، از 

که حتا تمام اعضاي رهبري حزب دموکرات کردستان ایران را در جریان بگذارد، راهی وین شد، همان این

آمیز ترور را در آن آزموده بود. فرستادگان شهري که جمهوري اسالمی تنها دو سال قبل یک عملیات موفقیت



آذر، دیگر عضو رهبري حزب ورِ جدید اما قاسملو را پشت میز مذاکره به همراه عبداهللا قادريجمهرییس

 .کشتند ي میهنی کردستان عراق در اتریشدموکرات و فاضل رسول، از هواداران اتحادیه

کرد. تمام  زمان آغاز به کارهاي دیگري نیز به طور همزمان با آغاز این پروژه در خارج از کشور اما پروژههم

تحت فرمانِ علی فالحیان، وزیر مورد هاي تروِر اجزاي حاکمیت در انجام کل این پروژه دخیل بودند. جوخه

کرد و در یی فراهم میاکبر والیتی، وزیر مورد اعتماد علی خامنهاعتماد هاشمی رفسنجانی با امکاناتی که علی

سپاه پاسداران شده بود و وزارت اطالعات با  يپیمانی مشترك میان سپاه قدس که مجددن زیرمجموعه

یی که مسئولیت آن را سپاه قدس بر عهده داشت از یک شدهالمللی سازماندهیي بینهمکاري و همیاري شبکه

زمان با رفت. همسو و فرستادگان مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوري از سوي دیگر پیش می

ها، ماموران هاي تاثیرگذار احزاب و سازمانور مخالفان سرشناس و چهرههاي مرگ براي ترریزي جوخهبرنامه

مرکز تحقیقات استراتژیک به خارج از کشور ارسال شدند تا زیر نظر و با همکاري وزارت امور خارجه ایرانیان 

جریان  تبعیدي را براي بازگشت به ایران و مذاکره با فرستادگان حکومت در اروپا و آمریکا تشویق کنند. در

دادگاه میکونوس آشکار شد منصور نجاتی و نادر صدیقی از سوي دفتر تحقیقات استراتژیک با برخی فعاالن 

اند. هرچند به غیر از چند مورد محدود هرگز گفته و با برخی از آنان مذاکره کرده انداپوزیسیون تماس گرفته

اند. فصل دوم کتاب سانی چه مذاکراتی کردهچه خدماتی دریافت کرده و چه ک» اپوزیسیون«نشد که فعاالن 

که کدام به طور مفصل به این دست ارتباطات و این» هنوز در برلن قاضی هست؛ ترور و دادگاه میکونوس«

 علیه جمهوري اسالمی.» مبارزه«دهنده از تاریخ فصلی تکان 9پردازد.بخش از اپوزیسیون از آن استقبال کرد می

چنین مسئولیت تحلیل فضاي سیاسی قبل و بعد از هر عملیات ترور را بر عهده هم مرکز تحقیقات استراتژیک

هرچند اعضاي این مرکز، کسانی مانند مجید  10شد.هاي پیشبرد پروژه محسوب میداشت و یکی از بنیان

 اند، هنوز هم در مورد کیفیت اینهاست از ایران خارج شدهمحمدي، محسن سازگارا و محسن کدیور که سال

 اند.یی حرف نزدهمداخله و همکاري حتا کلمه

گاه مسئولیت آن را یا به طور کامل یا به طور ها وارد این مذاکرات شدند هرچند هیچرخی از احزاب و سازمانب

هاي حکومت خانهجمعی نپذیرفتند. سفیران مذاکره با بسیاري تماس گرفتند. برخی علنی و آشکار به سفارت
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کشیدند و مخالفان رون از ایران عربده میرفتند. کسانی که مذاکره با فرستادگان حکومت را پذیرفته بودند بی

خواهان ملی ایران در دادند. براي نمونه بیژن حکمت، از اعضاي جمهوريمذاکره را تحت فشار قرار می

پذیرند دیکتاتور هستند، به یک نظام کسانی که دیالوگ با حکومت ایران را نمی« :ي این سازمان نوشتماهنامه

اند و اصرار کرد که هر کس دموکرات است سلطنتی، کمونیستی و جز آن دلبسته دیکتاتوري از نوع اسالمی،

همین فرد  11»گوید دیالوگ باید به گفتگو با جمهوري اسالمی بنشیند.باید طرفدار دیالوگ باشد و هر کس می

حکومت  دو سال از ترور رهبر حزب دموکرات کردستان ایران پاي میز مذاکره با فرستادگان در حالی که هنوز

ي کشور ماست هاي سیاسی دیرینهحزب دموکرات کردستان یکی از گرایش«نوشت:  70گذشته بود، در اسفند ن

 12»هاي سیاسی میهن ما آغاز گشته است، شرکت کند.و باید امروز متهورانه در گفتگویی که بین تمام خانواده

آورند و در مذاکره با دند و به روي خودشان نمیدیدرپی را در مقابل چشمانشان میترورهاي پی» متهورانه«آنها 

ها بودند، کسانی که در گرفتند. آنها بخشی از همان جوخهفرستادگان و سفراي حکومت از هم سبقت می

ها که بعدها دوباره و دوباره همین مسیر را کردند. همانمذاکره با سفراي آشتی راه را براي سفراي مرگ باز می

، در حزب دموکراتیک راه تودهمهوریخواهان ایران، در سازمان فداییان خلقِ اکثریت، در رفتند. در اتحاد ج

کسانی هم بودند که به  ها ائتالف و اتحاد دیگر که هی به هم پیوستند و از هم پاشیدند.مردم ایران و ده

هاي بعد در ه در سالهاي سفراي آشتی اعتماد کردند و بازگشتند. برخی از آنان در شمار کسانی بودند کوعده

ي دکتر مصدق، ایران به قتل رسیدند. غفار حسینی، منوچهر صانعی آجودان مخصوص شاه، معصومه مصدق نوه

 مجید شریف و فرزینه مقصودلو کسانی بودند که بازگشتند و از دم تیغ گذشتند.

هایی فق شد تا مغز استخوان تشکلوزارت اطالعات مو ،»گريالابالی«ي همین . در سایهي ماجرا نبوداین اما همه

هایی بودند که از ایران فرستاده در دنبال طرف مذاکره در حکومت بودند، نفوذ کند. آنها یا نفوذيکه دربه

هاي آمدند یا حتا صرفن براي کنترل بخششدند و یا کسانی بودند که به استخدام نهادهاي امنیتی درمیمی

ي تلویزیونی در برنامه دادند.صفا و صمیمیت به ماموران امنیتی اطالعات میتشکلِ خودشان، از روي » افراطی«

هاي که متن مکتوب آن بعد از پخش توسط انتشارات حیان و مهدي خزعلی منتشر شد، عالوه بر پرونده» هویت«

هایی استفاده موزارت اطالعات و فیلم اعترافات کسانی که در زندان وادار به اعتراف شده بودند، به کرات از فیل

خواهان ملی ایران ضبط شده ، به ویژه از جلسات جمهوري»اپوزیسیون«شد که از جلسات داخلی همین بخش از 
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بود. در جریان دادگاه میکونوس مشخص شد که کسی یا کسانی به ماموران امنیتی حکومت در مورد ساعت و 

سازمان غفاري، عضو ند. عالوه بر عزیز طبیبایی که ترور در آن انجام گرفت، اطالعات دادهمکان جلسه

آذر) و صاحب رستوران میکونوس که معلوم شد به احتمال زیاد اطالعاتی به  16ي فداییان خلق (پیرو برنامه

ماموران امنیتی داده است و هم در خالل برگزاري دادگاه به ایران سفر کرد و هم بعد از دادگاه به ایران رفت و 

والد، مسئول یکی از سه سازمان اطالعاتی در آلمان در دادگاه شهادت داد که به گرونهاست، اکنون در ایران 

داده... در هنگام ترور در جاسوس بوده و اطالعات موثق در اختیار مقامات رژیم قرار می«فردي طور قطع 

تان دادگاه نیز تاکید کرد: یوست، دادس» ي مستقیم با رهبران کرد بوده است.رستوران حضور داشته و... در رابطه

تواند تراژیک باشد اگر خائن، ترور را تجربه کرده و از تعداد مشکوکین به [عنوان] خائن محدود است و می«

هرچند بعدها ابوالقاسم مصباحی، مامور سابق امنیتی که در دادگاه میکونوس  13»آن جان به در نبرده باشد.

زب دموکرات کردستان در آلمان به عنوان یکی از منابع اطالعاتی نام شهادت داد از همایون اردالن، مسئولِ ح

شخصی به نام ایرج صدري در برلین به این  1382ي ابهام قرار دارد. در سال برد اما هنوز این موضوع در پرده

مه کرده است، محاکدر خدمت وزارت اطالعات ایران بوده و براي آن نهاد جاسوسی می 1370اتهام که از سال 

ي خودش در سال شد. ایرج صدري مسئول سابق ساواك در کنسولگري ایران در برلین غربی بود که به گفته

توسط جمال مبینی، خویشاوند و همکار قدیمی خودش در ساواك که به خدمت وزارت اطالعات  1370

هاي متعدد، یتبیش از یازده سال عالوه بر انجام مامورو در طی  14درآمده بود، براي جاسوسی جذب شد

هاي قدیمی را واکیطلب به وزارت اطالعات ایران داد و برخی از ساهاي سلطنتاطالعاتی از تمام دارودسته

 وزارت اطالعات به ماموران امنیتی ایران معرفی کرد. براي همکاري با

 .خودش مشغول بودي ترور به کار پروژه» اپوزیسیون«زمان با حاکم شدن فضاي دیالوگ و مذاکره در میان هم

ترین شخصیت حزب دموکرات کردستان ایران، چه به گرچه جمهوري اسالمی موفق شده بود در قدم اول مهم

هاي ترور با حزب دموکرات نبود. از میان بردارد اما این پایان کارِ جوخهرا لحاظ تاریخی و چه به لحاظ سیاسی، 

ترور شدند. کریم محمدزاده از کادرهاي این  در اروپاادر دیگر این حزب در عصر سیاست ترور حداقل شش ک

شهریور همان سال وقتی بمبی که براي کشتن امیر قاضی  15در سوئد به قتل رسید، در  1369حزب در فروردین 

از اعضاي فعال حزب در سوئد فرستاده شده بود، منفجر شد، همسر او عفت قاضی که دختر قاضی محمد، رهبر 
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هاباد بود، کشته شد. ابوبکر (کامران) هدایتی دیگر عضو فعال این حزب در سوئد در دي جمهوري خودمختار م

اش را از دست اش به شدت زخمی شد، قسمتی از معده و بیناییبر اثر انفجار یک بمب در صندوق پستی 1372

از رنج در اثر  داد و صورتش چنان آسیب دید که مجبور به جراحی پالستیک شد، او بعد از دو سال زندگی پر

بر اساس شواهد موجود الاقل طرح ترور دو نفر دیگر از رهبران حزب  جراحات همین انفجار درگذشت.

ترین هاي حسن رستگار (مال حسن) و جلیل گادانی در سوئد ناکام مانده است. مهمدموکرات کردستان به نام

قاسملو و رهبر حزب به همراه فتاح  ضربه به حزب دموکرات کردستان اما ترور صادق شرفکندي، جانشین

دهکردي از فعاالن چپ مقیم  عبدلی، مسئول اروپاي حزب، همایون اردالن، مسئول حزب در آلمان و نوري

 بود.در رستوران میکونوسِ برلین  1371شهریور  26، در تاریخ برلین

غالم  1368شهریور  4 روزهاي ترور بوده است. حزب کمونیست ایران (کومله) نیز یکی از اهداف جوخه

ي رهبري حزب کمونیست وقتی براي دیدار با مادرش که از ایران آمده بود به شهر کشاورز، کادر برجسته

شهریور همان  13ي نه روز در اش به گلوله بسته شد. به فاصلهالرناکاي قبرس رفت، در مقابل چشمان خانواده

ي گذاران کومله و عضو کمیتهیق کمانگر، از بنیانسال یک عنصر نفوذي در تشکیالت حزب کمونیست، صد

 مرکزي حزب کمونیست را ترور کرد.

شوراي ملی مقاومت نیز به رغم محافظت باال از کادرهاي مسئولش نتوانست از این موج کشتار جان سالم در 

یران در مسیر ، کاظم رجوي عضو این شورا و برادرِ رهبر سازمان مجاهدین خلق ا1369اردیبهشت  4در ببرد. 

محمدحسین نقدي،  1371ي سوییس به ضرب گلوله کشته شد. در اسفند اش در شهر کوپهبازگشت به خانه

ي شوراي ملی مقاومت در ایتالیا و عضو سازمان مجاهدین خلق در رم با شلیک گلوله به قتل رسید. الاقل نماینده

رسند را بازداشت کند که موفق شده بود در در یک مورد دیگر پلیس آلمان توانست شخصی به نام حمید خ

ي این سازمان را بر عهده روابط سازمان مجاهدین نفوذ کند و ماموریت ترور محسن رضایی، عضو بلندمرتبه

 داشت.

طلب بیش از همه هاي سلطنتطلب هدف بعدي جمهوري اسالمی بودند. در میان گروههاي سلطنتگروه

 29در . آماج ترورهاي جمهوري اسالمی قرار گرفتندن درفش کاویانی نهضت مقاومت ملی ایران و سازما

عبدالرحمن برومند، رییس هیات اجرایی نهضت مقاومت ملی در مقابل آسانسور منزل  1370فروردین 

اش با ضربات کارد به قتل رسید. چند ماه بعد شاپور بختیار، رهبر نهضت مقاومت ملی به همراه سروش مسکونی

 68در اردیبهشت  مرداد در شهر سورنِ فرانسه با کارد آشپزخانه کشته شدند. 15اش در مخصوص کتیبه، منشی



احمدي، عضو رده باالي سازمان درفش کاویانی براي دیدار با فردي به نام کبیري که سرهنگ عطااهللا باي

ازاي پرداخت پول ترتیب  کرد به ترکیه رفت تا به ادعاي کبیري درخودش را از مسئوالن زندان اوین معرفی می

آزادي هجده نفر از هواداران این سازمان را که به تازگی بازداشت شده بودند بدهد. پس از این دیدار و 

پرداخت پول، زندانیان هوادار این سازمان در ایران آزاد شدند. یک ماه بعد کبیري درخواست دیدار دیگري 

احمدي، ی، رهبر سازمان. گنجی در این دیدار حاضر نشد اما بايبار در دوبی و با حضور منوچهر گنجکرد و این

در اتاق خودش در هتل کشته شد. بالفاصله زندانیان آزاد شده بازداشت و بنا به ادعاي گنجی تعدادي از آنان 

احمدي که او را در سفر ترکیه همراهی کرده بود و کبیري را زاده، محافظ بايسرگرد عباس قلی 15اعدام شدند.

در ترکیه ربوده و کشته شد. روي بدن او آثار  69از روي عکس شناسایی کرد، یک سال بعد در اواخر سال 

ي ایرج مصداقی کبیري همان اکبر کبیري آرانی معروف به فکور و بازجوي شکنجه بر جا مانده بود. به عقیده

 1369نبود. در آبان » فش کاویانیدر«هاي ترور با این اما پایان کار جوخه 16ي هفتم اوین بوده است.شعبه

گذاران سازمان درفش کاویانی و عضو رهبري این سازمان، در محل سکونت خود در سیروس الهی، از بنیان

فر برادر که یکی از متهمان این قتل علی قربانیبرانگیز اینحیرتپاریس با شلیک شش گلوله از پا درآمد. 

هاي خودش با کنگرلو را در اختیار نگاريالمللی اسلحه که نامهبینفر بود، همان قاچاقچی منوچهر قربانی

 ي ایران با آمریکا و اسراییل شد.آبادي قرار داد و موجب افشاي معاملهامیدنجف

بار ي گنجی اینهاي ترور بار دیگر تالش کردند منوچهر گنجی را به قتل برسانند. به گفتهجوخه 1370در سال 

را از طریق فریدون فرخزاد به آلمان بکشانند و در آنجا ترور کنند. گنجی در دادگاه  خواستند اوآنها می

ي رادیویی تهیه یی یک ساعت در پاریس برنامهمن از فرخزاد خواستم براي ما هفته«میکونوس شهادت داد: 

دزاده و دکتر جواد کند، او نیز پذیرفت. پس از آن اطالع یافتیم که با مرتضا رحیمی موحد، مرتضا غالمی، فری

در دفتر من  1992ي هایی دارد. فرخزاد در ژانویهقدرت و اعضاي دیگر سفارت جمهوري اسالمی در بن مالقات

اند. از او اند بگوید چه کسانی در سازمان هستند و چه کسانی به گنجی نزدیکدر پاریس گفت که از او خواسته

او را  1992ي فوریه 11ها ادامه داد. به این علت در ما او به این تماسي خود را با آنها قطع نماید اخواستم رابطه

از سازمان کنار گذاشتم و همکاري خود را با او خاتمه دادم و خواستم دیگر به پاریس نیاید. بعدها یک 
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فرخزاد خود قربانی بعدي  17»کرد.ویدئوکاست از او دیدم که ریش گذاشته بود و از رژیم طرفداري می

ي در خانه 1371مرداد  16.ظاهرن حکومت وقتی متوجه شد از این طریق به گنجی نخواهد رسید در بود

اش در بن او را مثله کرد. مقامات امنیتی ایران یک بار دیگر تالش کردند در تشکیالت سازمان درفش مسکونی

ن با رضا مظلومان، سردبیر کاویانی نفوذ کنند. آنها از طریق احمد جیهونی، یکی از ماموران خود در آلما

ي تجاري ایجاد کردند. این رابطه سه سال ادامه ي پیام آزادگان، ارگان سازمان درفش کاویانی یک رابطهنشریه

اش در پاریس به ضرب گلوله جیهونی و یک نفر دیگر مظلومان را در خانه 1375خرداد  7داشت و سرانجام در 

 به قتل رساندند.

اولین دولت خود موفق رفت. هاشمی رفسنجانی که در ضعیت به سمت دگرگونی پیش میدر داخل کشور اما و

هاي گوناگونش همراه کند، در این فاصله نیروهاي نزدیک به خودش را هاي حکومتی را با پروژهشده بود چپ

وجود کند. در سازمان داد. این نیروي جدید اما هنوز به زمان نیاز داشت تا به عنوان یک نیروي سیاسی اعالم 

ها از ساختارهاي رسمی برگزار شد، قدم بعدي حذف چپ 1371فروردین  21انتخابات مجلس چهارم که در 

ي آنان برداشته شد. چهل نفر از نمایندگان مجلس سوم در فهرست کسانی حکمرانی با رد صالحیت گسترده

صغرزاده، عاتقه صدیقی (همسر محمدعلی یی، هادي غفاري، ابراهیم ابودند که رد صالحیت شدند. هادي خامنه

جمهور و دولت ربطی ندارد ظاهرن این تحوالت به رییسها بودند. رجایی) و بهزاد نبوي جزو رد صالحیت شده

زمان و مشابه در مرکز تحقیقات شود، اما تغییر و تحوالت همو به رهبري و شوراي نگهبان مربوط می

گذارد که حذف و به حاشیه راندن یی باقی نمینه شک و شبههگواستراتژیک ریاست جمهوري جاي هیچ

رییس مرکز تحقیقات  1371ي کل حاکمیت انجام گرفت. در سال با ارادهبخشی از نیروهاي جمهوري اسالمی 

هاي نزدیک به هاشمی رفسنجانی ها، حسن روحانی از چهرهخوئینیاستراتژیک تغییر کرد و با برکناري موسوي

 مجلسِ جدید به جاي او منصوب شد. این تغییر در مدیریت البته با برکناري تعدادي از معاونان و نایب رییسِ

هاي حکومتی نه تنها از هر جایی که در آن هنوز حضور داشتند کنار گذاشته شدند مرکز هم همراه بود. چپ

که ابراهیم اصغرزاده و علی  طورهاي دولت را نقد کردند با آنها برخورد شد. همانکه سیاستبلکه به محض آن

هایی که در شان به دلیل نطقهاي مجلس سوم یک روز پس از پایان دوران نمایندگیآبادي، نمایندهصالح

ي سالم که هاي دولت کرده بودند، بازداشت شدند، عباس عبدي، سردبیر روزنامهمجلس در نقد سیاست
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به دلیل انتقاد از دولت بازداشت شد  1373بود، در سال  تاچندي پیش معاون فرهنگی مرکز تحقیقات استراتژیک

 و یازده ماه در سلول انفرادي بود.

 ي جدید هاشمیهاین تغییرات در مرکز تحقیقات استراتژیک و مجلس شوراي اسالمی که یک سال بعد با کابین

ژي ستراتااز آن رفسنجانی تکمیل شد، موجب تغییري جدي در سیاست ترور مخالفان هم شد. اگر تا پیش 

ر به ز کشوشد نابودي اپوزیسیون خارج اعمومی حکومت که بخشن در مرکز تحقیقات استراتژیک تدوین می

 ر و کشورهاي همسایه را هدف گرفت.هر روش ممکن بود، از این پس سیاست ترور داخل کشو

هاي ترور قرار گرفت خهدر دستور کار جو 1370هرچند ترور مخالفان حکومت ایران در کشورهاي همسایه از 

اتمی در انتخابات ریاست و تا پیش از پیروزي محمد خ 1376شدت بیشتري یافت. تا اوایل سال  71اما از سال 

ها عضو و هوادار حزب دموکرات کردستان ایران، حزب کمونیست ایران (کومله) و سازمان جمهوري ده

ن و حتا در بغداد ترور شدند. چندین عضو حزب خبات، مجاهدین خلق ایران در ترکیه، کردستانِ عراق، پاکستا

هاي شورشی بلوچ و اتحاد انقالبیون کردستان، حزب کمونیست ایران (م.ل.م)، سازمان درفش کاویانی، خاندان

گان سیاست ترور در شدهحتا چند نفري که درخواست پناهندگی سیاسی کرده بودند نیز در میان کشته

یافتند از میان در واقع آدمکشانِ مامور هر کسی را که به او دست می 18شوند.کشورهاي همسایه دیده می

داشتند. جلیل گادانی، از رهبران وقت حزب دموکرات کردستان که سه بار از ترور جان سالم به در برده برمی

ردستان عراق را هاي ترور در کها پروژهها و بریدهکند جمهوري اسالمی نه تنها از طریق نفوذياست، ادعا می

یک پیشمرگه «شد که در قبال دریافت مبلغی برد بلکه حتا از مردم عادي کردستان عراق هم دعوت میپیش می

میلیون  16شناسد که به او در مقابل این کار پیشنهاد دریافت را ترور کنند. او کسی را می» یا یک کادر حزب

 19تومان شده بوده است.

ها روشن نشده اما رفت. هنوز البته تمامی ابعاد این قتلرور به سرعت پیش میدر داخل کشور نیز سیاست ت

اکبر سعیدي سیرجانی علی 1372در اسفند ي رویکرد جدید سیاست ترور است. دهندهنشان 1373اتفاقات سال 

ا را منتشر اکبر هاشمی رفسنجانی نوشت و برخی از آنهیی و علیهاي تندي که خطاب به علی خامنهبعد از نامه
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شد. از همکاري با ساواك و عضویت در لژ چیز میکرد، بازداشت شد. فهرست اتهامات او تقریبن شامل همه

فراماسونري تا لواط و استعمال مواد مخدر. سعیدي سیرجانی را به توبه واداشتند و از او چندین ساعت مصاحبه 

در حالی که سعیدي یاف پتاسیم در زندان کشتند. با استعمال ش 73آذر  4ضبط کردند و سرانجام او را در 

الدین امیرعالیی، وزیر کشور مصدق و از شد، شمسهدایت می» راه راست«سیرجانی در زندان بود و داشت به 

تصادف کرد و درگذشت، هنوز مشخص نیست آیا او نیز در  73ي ملی در تابستان هاي متنفذ جبههشخصیت

مدرس حسین برازنده، از قتل سعیدي سیرجانی، یک ماه بعد ترور است یا نه.  هايگان جوخهشدهشمار کشته

ي ي هفتگی تفسیر قرآن ربوده و جنازهداد در مسیر رفتن به جلسهقرآن که تفسیري متفاوت از حکومت ارائه می

خمینی،  اسفند همان سال اعالم شد سید احمد 25در  آباد مشهد پیدا شد.دي در نزدیکی زندان وکیل 16او 

ي قلبی درگذشته است. یی و رفسنجانی در اثر سکتهگذار جمهوري اسالمی و رقیب جدي خامنهفرزند بنیان

ي ، عمادالدین باقی مدعی شد که به گفته77هاي سیاسی پاییز ي قتلبعدها و در جریان رسیدگی به پرونده

یت رسیدگی به این پرونده را بر عهده سیدحسن خمینی، محمد نیازي رییس دادگاه نیروهاي مسلح که مسئول

اند. داشت در دیداري با او گفته است که ماموران وزارت اطالعات در مورد قتل احمد خمینی اعتراف کرده

 20هاي باقی را تائید کرد.اگرچه نیازي این گفته را تکذیب کرد اما سیدحسن خمینی گفته

نفر  134ي انون نویسندگان ایران و از امضاکنندگان نامهاحمد میرعالیی، عضو جمع مشورتی ک 1374آبان  2در 

در تابستان هاي مرگ بود. سال پر کاري براي جوخه 1375سال در اصفهان کشته شد. » ییمما نویسنده«با عنوان 

نویسنده و شاعرِ عضو کانون نویسندگان ایران را در حین سفر به  21ماموران وزارت اطالعات تالش کردند  75

ي اتوبوس، چند سال بعد به عنوان متهم ي حیران پرت کنند. خسرو براتی، رانندههاي گردنهتان به درهارمنس

ي سیاسی پیشین و فرزند یکی از اول آبان فرزینه مقصودلو، پناهندهبازداشت شد.  77هاي سیاسی پاییز قتل

ازگشته اما با اتهام جاسوسی براي ي پدري به ایران بمالکان گرگان که براي زنده کردن امالك مصادره شده

اش در گرگان با ضربات متعدد چاقو به ساله 21ي الخروج شده بود، به همراه خواهرزادهبریتانیا مواجه و ممنوع

شانسی و آبان فرج سرکوهی را ربودند تا به قتل برسانند اما او تنها بر حسب اتفاق، خوش 13در قتل رسیدند. 

دیگر  آبان غفار حسینی، 20در  21ک نامه در دي ماه همان سال به خرج داد، زنده ماند.جسارتی که با نوشتن ی

دي احمد تفضلی، استاد  24در اش به قتل رسید. در منزل مسکونی عضو جمع مشورتی کانون نویسندگان
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اسفند  اش کشته شد. دو ماه بعد، پنجمخانه هاي باستانی در مسیر دانشگاه به سمتدانشگاه و متخصص زبان

ت هنگام ي فرج سرکوهی داشنگار که نقش مهمی در انتشار نامهزاده، ناشر و روزنامههمان سال امیرابراهیم زال

هاي بیابان در 76ي ضربات کارد کشته شده بود اوایل فروردین یلهو جسد او که به وس اش ربودهرفتن به خانه

کالنتري که اواخر بهمن در محل کارش بازداشت و همسر  جسد فیروزه اسفندآباد پیدا شد. در روز سوم یافت

، در حالی پیدا شد که یکی در اثر اصابت جسم وز بعد در خیابان ربوده شده بوداو منوچهر صانعی که یک ر

ي ضربه 13ي هر کدام از آنها ي قلبی درگذشته بودند اما به جنازهاش و دیگري در اثر سکتهسخت به جمجمه

بود. این دو کارمندان ارشد بنیاد مستضعفان و صانعی آجودان مخصوص سابق شاه و مشاور فعلی  کارد وارد شده

 دوست بود.محسن رفیق

 1375تا  1372از سال شدند. هاي مرگ میي جوخهنبودند که طعمهها تنها شاعران و نویسندگان در این سال

ه بنیز  دستان و هرمزگان و بلوچستانچندین کشیش مسیحی و متفکران و مراجع مذهبی اهل سنت در کر

ان مهر، طاطاوس میکائیلیان رییس شوراي کشیشهاي مختلف کشته شدند. کشیش هایک هوسپیانشیوه

ن، مال ردستاکپروتستان، کشیش مهدي دیباج، کشیش محمدباقر یوسفی، فاروق فرساد از علماي اهل سنت در 

اي اهل ز علمبدالمالک مالزاده و مولوي جمشید زهی امحمد ربیعی از علماي اهل سنت کردستان، مولوي ع

ز انها برخی تاهدان جد استاد سنی دانشگاه زکاظمی بعبدالعزیز  احمد صیاد از متفکران اهل سنت وسنت بلوچ، 

 ها کشته شدند.افرادي بودند که در این سال

سالم در برده بودند، تعقیب  چنین زندانیان سیاسی آزاد شده را که از کشتار بزرگ جانهاي مرگ همجوخه

ي زندانی آزاد شده از هواداران سازمان مجاهدین خلق در فاصله 6ي ثبت شده کردند. الاقل در یک نمونهمی

از سوي مراجع رسمی سرنوشت یکی پس از دیگري در مشهد ناپدید شدند و هرگز  76تا فروردین  75شهریور 

دي، مرتضا علیان  11زاده در ینزهرا افتخاري در آذر، جالل متر، نشد. جواد صفار در شهریو آنان توضیح داده

در طرحی موسوم به  76سید محمود میدانی در فروردین و بهمن،  2دي، امیر غفوري در  25آبادي در نجف

نوایی عباس  22ربوده و در قتلگاهی نزدیکی بهشت زهراي تهران پنهانی به دار آویخته شدند.» طرح الغدیر«

نما هم در همین ایام اصغر بیدي، عال مبشریان، مهرزاد حاجیان، مهرداد کمالی و سیاوش ورزشعلیروشندل، 

ناپدید شدند. این اما تنها بخش بسیار کوچکی از ناپدید شدن و مرگ مشکوك زندانیان سیاسی است و در 
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ها مطرح شد. مشهد در رسانه تنها نام شش زندانی ناپدید شده در» ییهاي زنجیرهي قتلپیگیري پرونده«هیاهوي 

چندین زندانی آزاد شده و همگی از هواداران مجاهدین خلق ناپدید شده بودند.  69پیش از آن هم الاقل از سال 

پور و سید میرامین میرامینی در گلوگاه، افسانه طهماسبی، محبوبه شیردل عسگري، علی جانلو، فرامرز تات

منش در تهران، فاطمه هوشنگ محمدرحیمی در تبریز، محمد زمرديبهادري و زهره مظاهري در اصفهان، 

هاي نهاد، مریم فتحعلی آشتیانی عالمه ژیان، احمد آقایی و احمدرضا مطهري نامهمتی در سمنان، یداهللا پاك

چندین زندانی سیاسی پیشین که قصد  1368از شهریور چنین هم 23اند.ي این زندانیان ناپدید شدهثبت شده

هاي ترور افتادند و سر به نیست شدند. جواد تقوي ن به سازمان مجاهدین خلق را داشتند در دام جوخهپیوست

قهی، سیامک طوبایی، ابراهیم و زهرا طاهري، حسن افتخارجو، طیبه حیاتی، زهره جمشیدي، نرگس خانیان، 

از کشور و پیوستن به سازمان همگی در مسیر خروج  لوییضا پوراقبال، محمود خدابندهبهنام مجدآبادي، محمدر

 مجاهدین خلق ناپدید شدند و مقامات حکومت هرگز مسئولیت دستگیري آنها را نپذیرفتند.

ي دیگر نیز استفاده کردند. فرحناز انامی، دام انداخته بودند براي یک پروژهبه هاي مرگ از زندانیانی که جوخه

سابقی بودند که براي ارتباط با سازمان مجاهدین خلق در  بتول وافري کالته و مریم شهبازپور همگی زندانیان

دام تورهاي وزارت اطالعات افتادند و براي زنده ماندن حاضر شدند با آنها همکاري کنند. از جمله از آنان در 

مهدي نحوي، هوادار نوجوان سازمان مجاهدین نیز که به همین شیوه در دام افتاده  24ها استفاده شد.قتل کشیش

به عنوان متهم اصلی این  1373خرداد  20هاي ترور در حرم امام رضا در مشهد در گذاري جوخهبعد از بمب بود

 گذاري در یک درگیري ساختگی کشته شد.بمب

ي ارتباطی هنوز موجودش توانسته است فهرست ناکاملی از زندانیان اگر سازمان مجاهدین خلق به کمک شبکه

اند چنین نتوانستههاي دیگر اند تهیه کند، اغلب سازمانازمان بوده و ناپدید شدهسیاسی سابقی که هوادار آن س

ها کاري ي هوادار این سازمانهاي مرگ با زندانیان آزاد شدهکنند و البته این به معناي آن نیست که جوخه

ي هفتاد در جریان هدر دهبعد از آزادي و  ،هوادار سازمان اقلیتزندانی اند. فرخنده، یکی از زنان نداشته

بیند، آسیبی که هنوز هم آثار آن بر جا مانده و او را براي راه رفتن با تصادفی مشکوك به شدت آسیب می

گریزد و اکنون در خارج از مشکالت جدي مواجه کرده است. فرخنده سرانجام براي حفظ جانش از ایران می
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نیست شدند خود هاي وحشت و چاقو سربهر سالاي که دکشور است. فهرست کردن تمام زندانیان سیاسی

 موضوع پژوهشی مستقل است.

گیر، الت و پاي مواد مخدر، باجي خردههاي تعدیل، تعداد زیادي فروشندههاي مرگ در سالجوخه

طرح «هاي بعدي، در قامت هاي محالت را نیز از دم تیغ گذراندند. طرحی که بعدها و در دولتکلفتگردن

به شکل رسمی، با قاتالن رسمی و شرایط دهشتناك رسمیِ زندان کهریزك تکمیل » ا اراذل و اوباشبرخورد ب

 شد.

هاي مرگ و یا کسانی که بر حسب اتفاق از موضوعی مطلع شده بودند که در این میان برخی از همکاران جوخه

پیما، سیامک سنجري از همکاران دستگاه مقامی مهماندار هوااند. فاطمه قائمدانستند نیز کشته شدهنباید آن را می

السادات برقعی از اقوام مصطفا پورمحمدي به قتل رسیدند تا حرفی امنیتی و دوستِ پسر علی فالحیان و اشرف

 نزنند.

 و سرانجام، دوم خرداد

سدي، یکی عبداهللا ا» ییهاي زنجیرهقتل«، موسوم به 77هاي سیاسی پاییز وقتی در جریان بازجویی از متهمان قتل

اي که در قتل داریوش فروهر و پروانه اسکندري شرکت کرده بود، در اظهاراتی آمیخته از از مامورین عملیاتی

در پرینت و طبق روال گذشته که  اینجانب به مقتضیات شغلی که دارم (نیروي عملیات)«تعجب و حیرت گفت: 

 کاري که شامل دستگیري و بازرسی و انتقال وبرایم در نظر گرفته شده به جز موارد  اطالعات وزارت کاري

الزم به  ...بینی شدهکاري پیش يانجام حذف فیزیکی هم در برنامهشد] [میهدایت عملیات  ربایش و طراحی و

تذکر است اینجانب از مسائلی که اگر خداي نکرده پشت پرده بوده هیچ اطالعی ندارم و فقط به خاطر اینکه 

دهد انجام دهم چون تا بحال شکل کار به همین صورت بوده و مسئولم به من میهستم هر کاري که موظف 

وظیفه در  .کردیم که کار خالف قانون و شرع استفکر نمی نصلمسئولین باالتر هم در جریان بودند و ما ا

که آوري است الزم به یاد ...وزارت همین است که اگر کاري به ما ارجاع دادند به نحو احسن انجام دهیم

شد و اري و مدیرکل به ما کار ارجاع میمراتب یعنی مسئول ادار طبق روال قدیم با ابالغ سلسلهدستور اجراي ک

کم کتبی بخواهیم و اگر خداي نکرده سوءنیت در کار بوده از باال بوده و ما هم به دالیل حفاظتی مجاز نبودیم ح

مراتب یعنی شد سلسلهت بوده. از باال که ابالغ میصور کسی حکم را داده و از قدیم به این .موشکافی کنیم



کرد و ما موظف به این کار بودیم حتی در چارت تشکیالتی هم این سپس مسئول اداره به ما ابالغ می کل ومدیر

 حق کاملن با او بود. 25».کار براي ما منظورشده

ا به رهوري تراتژیک ریاست جمهاشمی رفسنجانی بعد از انتخابات ریاست جمهوري پوست مرکز تحقیقات اس

ت ز تحقیقامرک« محمد خاتمی سپرد و نیروهاي آن را با خودش به مجمع تشخیص مصلحت نظام برد تا با تشکیل

ه ویا همگبه ریاست حسن روحانی به کار خود ادامه دهند، اما » استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام

هاي راجیت و اخدهند که سیاست حکمرانی تغییر کرده اسفراموش کرده بودند به پرسنل وزارت اطالعات خبر 

 آنهااند. زگشتهي آیین جمع شده بودند، به قدرت باي کیان و حلقهحول حلقهمرکز تحقیقات که در این مدت 

 دادند.بر اساس وظایف سازمانی خودشان به کشتار ادامه می

هم استراتژي امنیتی کل تا مغتنم شمردند فرصت را  77هاي مرکز تحقیقات استراتژیک در پاییز اخراجی

چیز و حاکمیت را تغییر دهند و هم تیم سابق را از ساختار امنیتی اصلی بیرون کنند. در آن هیاهوي افشاي همه

کدام از افشاکنندگان هرگز از آرشیوها البته دو نکته جا ماند. هیچ 76تا  68هاي بین سال بیرون کشیدن پرونده

استراتژي ترور به سیاست سرکوب پیش از آن و به ویژه کشتار جمعی زندانیان سیاسی در  در مورد ارتباط

هاي ي قتلي آریا گفت که ریشهیی با روزنامهاهللا سحابی بود که در مصاحبهحرفی نزد. تنها عزت 67تابستان 

ترین خط قرمزها را رد مهم که سحابی یکی ازجستجو کرد. با وجود این 67هاي سال یی را باید در اعدامزنجیره

که ي دوم اینها از آسیاب بیفتد. و نکتهسر و صدا مدتی منتشر نشد تا آبي آریا بیکرده بود اما روزنامه

در نشریات  76تا  68ي ترورهاي بسیاري از افراد از سال گفتند اتفاقن پروندهبرخالف آنچه که افشاکنندگان می

جمهوري خاتمی اطالعات بسیار اندکی به ت اطالعات در دوران ریاستوزارمطرح شد اما در مورد ترورهاي 

بیرون درز کرد، مطابق معمول مقدار بسیاري ضداطالعات منتشر شد که فضا را مغشوش کند و البته مخالفان 

وه مباالتی در نشر این ضداطالعات کوشیدند. در واقع عالانگاري و بیحکومت هم تقریبن مانند همیشه با سهل

اتفاق افتاد و  1377بر قتل داریوش فروهر، پروانه اسکندري، محمدجعفر پوینده و محمد مختاري که در آذر 

زاده، شاعر یی از آنها نام برده شد، تنها قتل حمید حاجیهاي زنجیرهي قتلپرونده» مقتوالن«رسمن به عنوان 

، پیروز دوانی که در کشته شد 77ر همان آذر اش کارون در کرمان، مجید شریف که دساله 9کرمانی و فرزند 

مقامی، از همکاران وزارت و فاطمه قائم ي امن وزارت اطالعات به قتل رسیدربوده و در خانه 77شهریور 
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ها آمد. این در ، به رسانهکشته شد 76یی با علی فالحیان داشت و در زمستان ي ویژهاطالعات که گویا رابطه

، سیاست ترور هرگز براي همیشه 77هاي پاییز از افشاي نقش وزارت اطالعات در قتل حالی بود که حتا بعد

ي حساس قتل سیداحمد خمینی، در همان روزهاي پیگیري پرونده دکتر متوقف نشد. از جمله در مورد پرونده

یی و مپارهي خیا حمله کشته شد و قاتلین او هرگز پیدا نشدند. 77دي  6جمشید پرتوي، پزشک معالج او در 

تا » کمپ لیبرتی«، قرارگاه سازمان مجاهدین خلق در عراق و بعد از آن »اشرف«گاهی تهاجم مسلحانه به 

 ي کامل نیروهاي سازمان مجاهدین از عراق متوقف نشد.تخلیه

استراتژي امنیتی تیم جدید، که مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوري را هم با ریاست محمدرضا تاجیک 

اختیار گرفتند، مدیریت به جاي اعدام و ترور بود. آنها تالش کردند صداي مخالفان را از ساختار نمادین در 

 26صدا کنند و با در دست گرفتن هژمونی گفتار آنها را به سکوت وادار کنند.بیحذف کنند، به حاشیه برانند، 

در مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست آنها در واقع طرح تکمیلیِ همان روشی را پیش بردند که پیش از آن 

پشت سازي براي سرکوب مخالفان. جمهوري آغاز کرده بودند، سیاست مذاکره و نفوذ و جذب و موازي

ایران «و » باد مخالف منزنده«و » ي مدنیجامعه«و » اصالحات«هاي مفتون هیاهویی که در مقابل چشمان توده

هاي سیاسی قدرت با خشونت تمام در جریان بود. آنها ابت بلوكرقگرفت، انجام می» ي ایرانیانبراي همه

ترین آنها، عمادالدین باقی و اکبر گنجی، بارها چیز را در مورد عصر ترور گفتند تا هیچ چیز نگویند. شجاعهمه

هاي بعدي بنا داشته در قدم» باند سعید امامی«ها ضربه زدن به دولت خاتمی بوده و نوشتند که هدف قتل

واداران دولت را به قتل برساند. آنها البته هرگز نگفتند که اگر پروژه همین بود چرا از همان ابتدا خوِد ه

چه بوده است. و » دولت خاتمی«ي گذشته به روشنفکران دینیِ هوادار دولت کشته نشدند، و ربط ترورهاي دهه

تمام وقاحتی که در دفاع از جنایت و جنایتکاران اهللا حسینیان، با گاه به روي خودشان نیاوردند که وقتی روحهیچ

خط «ي پرونده، یعنی مصطفا کاظمی از نیروهاي کرد یکی از متهمین رده باالي بازداشت شدهداشت، ادعا می

آشکار شدن دلیل گفت. طلبان در قدرت بوده است، راست میوزارت اطالعات و نزدیک به اصالح» امام

ي ترور، تمام آن تصویري را که افشاگران سلحشور در حال ساختن آن بودند چرایی حضور کاظمی در پروژه

خواستند همه باور کنند جریانی پر قدرت در حکومت وجود داشته است که حاال متوقف کرد. آنها مینابود می

 داد که استراتژي ترور نه استراتژي بخشی از حکومت بلکهشده و تمام. حضور مصطفا کاظمی اما نشان می

هایی که افشاگران در مرکز مطالعات استراتژیک در تدوین آن استراتژي کل حکومت بوده است، حتا در سال
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من «ي اصلی را ولی علی فالحیان دریافته بود که هر بار تنها به گفتن این جمله بسنده کرد که نقش داشتند. نکته

 »تنها به همراه رییسم در دادگاه حاضر خواهم شد.

فسنجانی راشمی هاي سابق که حاال نولیبرال شده و به قدرت بازگشته بودند، خلع ید از هلی چپي اصپروژه

ي کافی زهتوانست به اندابود و هم سیاستمداري کارکشته که می» ستون نظام«بود. هاشمی رفسنجانی اما هم 

 ،محمد قوچانی ی دادند.هرچند برخی از کسانی که او را زیر مهمیز انتقاد گرفتند تاوان سختصبور باشد. 

حمد . مشدند ي زندانسیدابراهیم نبوي، مسعود بهنود، عمادالدین باقی و اکبر گنجی یکی پس از دیگري روانه

ید که به صرار ورزوبه اقوچانی و ابراهیم نبوي از کردار خود ابراز توبه کردند و الاقل قوچانی چنان در این ت

گذاران نیانبنشریات حامی رفسنجانی تبدیل شد. سعید حجاریان، از ترین ي اصلی مهمسردبیر و گرداننده

ایگزین جتفکر ي مرکز مطالعات استراتژیک در دولت اول رفسنجانی و مغز مترین چهرهوزارت اطالعات، مهم

واري خفت و خکردن مدیریت به جاي ترور، تنها چند روز پس از اعالم نتایج انتخابات مجلس ششم که با 

. هاشمی لج شدسنجانی به پایان رسید، در مقابل شوراي شهر تهران گلوله خورد و براي همیشه فهاشمی رف

ها خیابان 88ه در سال کهاي سابق، به همراه بسیاري از آنهایی »اخراجی«که همان بود آنقدر صبور رفسنجانی اما 

ود که بز تاریخ تمن طنو این دیگر حرا تسخیر کرده بودند گرد او حلقه بزنند و به دامانش دخیل نجات ببندند. 

ک راتژیجمهوري سنگر گرفتند که یک بار، با تکیه زدن به کرسی ریاست مرکز مطالعات استپشت رییس

 .آنان از قدرت را نهایی کرده بود: پشتِ حسن روحانی، پرچمدار نوینِ اعتدال ي حذفپروژه

 روح آرام امیرکبیر

آقاي هاشمی رفسنجانی، رییس «حساب با هاشمی رفسنجانی نوشت: یههمان روزهاي تسونگار در یک روزنامه

مجمع تشخیص مصلحت دو کتاب قطور دارد که یکی از آنها در شرح حال و زندگی امیرکبیر است، دیگري 

 27»در شرح حال و زندگی خودش.

ي او به توسعهي هاشمی رفسنجانی و خدمات هاي سکوالرهاي دموکرات ایرانی مقایسهظاهرن یکی از نگرانی

اقتصادي با امیرکبیر و خدمات او بوده است. تشبیه رفسنجانی به امیرکبیر اما اتفاقن تشبیه درستی است. آنها هر 

کردند و با قشریون مرتجع و داشتند، بستر رشد فرادستان را فراهم میدو کسانی بودند که جانب اعتدال نگاه می

آمدند و البته در کنار آن رادیکالیسم سیاسی و نیروهاي خواهان تغییر مراجع سنتی قدرت کجدار و مریز کنار می
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امیرکبیر که در برابر مالکین و مالهاي مرتجع و درباریان گذراندند. بنیادین را با خشونت تمام از دم تیغ می

تاسیس کرد » خفیهي اداره«نه تنها اولین سیستم اطالعاتی امنیتی ایران را با عنوان فاسد، دست به اصالحاتی زد 

هاي انقالبی دوران ناصرالدین شاه هیچ کم نگذاشت. از جمله وقتی جنبش بابیه با در سرکوب جنبشبلکه 

دهقانان فقیر و فرودستان شهري را علیه نظم مستقر سازماندهی کرد و از کشف حجاب و  ،شعارهاي انقالبی

زیر » مالکیت«ي مالکانه سخن گفت، وقتی اساس آزادي زنان، از مالکیت عمومی و اشتراك اموال و لغو بهره

ها را در مازندران و ي بابیو سه شورش مسلحانه عام بابیان را صادردستور قتلسوال رفت در سرتاسر کشور 

خون هزاران دهقان فقیر و به این ترتیب اصالحات امیرکبیر بر روي  28زنجان و فارس به شدت سرکوب کرد.

هاشمی رفسنجانی روي خون زندانیانِ کشتار شده و مبارزان » ي اقتصاديتوسعه«ت و شهري بنیان گرف تهیدست

به آن پرداخته شده  57ي نشین در شهرها که در فالخن شمارههسیاسی و روشنفکران (و البته تهیدستان حاشی

ها قدرت فائقه نها و خازیست که فئودالاست) و تنها یک تفاوت عمده با هم داشتند. امیرکبیر در دورانی می

شد. چنین بود که هرچند مانند همیشه اصالحات تنها با کشتار بودند و در افتادن با آنها موجب ترقی اجتماعی می

دمان ها زمان نیاز داشت تا به قدرت برسد، در همان سپیدهبورژوازي نوپاي ایرانی که سالانقالبیون پیش رفت و 

چیزي را در جایی تغییر داد که  مان آن با فئودالیسم در نهایتزستیز همخود از روي نعش تهیدستان گذشت، اما 

مالزم  ،هاشمی اما هم در وجه اقتصادي آن و هم در وجه سیاسی» ي اقتصاديتوسعه«جامعه از ان منتفع شد. 

اي هها با فروشگاهکشتار مخالفان و به فالکت کشاندن تهیدستان بوده است. او نماد عصري بود که تعاونی

هاي قدیمی که امکان زندگی شهري را ها و محلهها و خانهتر و کوچهروها تنگیی جایگزین شدند، پیادهزنجیره

هاي وارداتی فروخته شوند. و البته وحشت و ها ساخته شوند و ماشینکردند تخریب شدند تا اتوبانفراهم می

» هاشمی«کنندگان مسرور که وقتی یکی از مشایعتجا و هر کجا فرمان براند. چنین است چاقو و طناب بر همه

آنها [اپوزیسیون مدافع انقالب] آرزوي «نویسد که ي او با فخر تمام از این میبعد از بازگشتن از تشییع جنازه

اي بهتر براي این کشور یادآور شویم که اگر سر سوزن امیدي به آینده .د بردنرا به گور خواه اثرگذاري بر مردم

در واقع » اش باشد، آن را فقط از دل همین جمعیت امروز حاضر [در تشییع رفسنجانی] باید دنبال کرد.و مردم

ي مستقیم او هزاران ترین میراث هاشمی رفنسجانی را مکتوب کرده است: مردي که با فرمان و مداخلهراستین

 اند.ی در گور خفتهیترین کنایهي تغییر بنیادین، واقعن و بدون کوچکنفر از حامالن ایده
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