
دفاع از همفکرانتان را درک می کنم: قتل های زنجیره ای، نیازی به پورمحمدی

محمد نیازی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در زمان رسیدگی به پرونده  قتل های زنجیره ای، در واکنش به

مصاحبه مصطفی پورمحمدی با هفته نامه مثلت درباره قتل های زنجیره ای، پاسخی به روزنامه شرق داده و در آن

پورمحمدی گفته بود قتل های زنجیره ای .گفته که دفاع پورمحمدی از همفکران و دوستان قدیمش را قابل فهم می داند

او سعید امامی را که به  عنوان عامل اصلی این قتل ها. خودسرانه نبود و معاونت امنیت آن را مدیریت می کرد

.بازداشت شد، حداکثر یک مشاور معرفی کرده است

محمد نیازی و مصطفی پورمحمدی در مراسم ختم مادر محمد نیازی

 پروانه اسکندری و همسرش داریوش فروهر، دو چهره سیاسی منتقد حکومت در منزل خود به۱۳۷۷در پاییز سال 

قتل رسیدند و سپس محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، دو نویسنده و مترجم نامدار ربوده شده و پس از چند روز

.جنازه هایشان پیدا شد

احمد میرعالیی، حمید حاجی زاده، مجید شریف، غفار حسینی، احمد تفضلی، ابراهیم زال زاده و پیروز دوانی، از

نویسندگان و فعاالن سیاسی، از جمله ده ها نفری هستند که از آن ها به عنوان قربانیان قتل های سیاسی موسوم به

.قتل های زنجیره ای نام برده می شود

:مصطفی پورمحمدی که در آن زمان از اعضای وزارت اطالعات جمهوری اسالمی بود در این باره گفته است

« جانشین امنیت، یعنی معاونت امنیت، جانشینش مدیر این پروژه. این داستان قتل های زنجیره ای در سیستم اتفاق افتاد

«.بود که گرایش چپ داشتند، یعنی جایی نبود که پنج نفر خودسرانه آمده باشند دست به این کار زده باشند

مهرداد عالیخانی، معروف به صادق، متهم ردیف دوم در پرونده قتل های زنجیره ای که با حکم پورمحمدی گفته بود

.قطعی دادگاه به اتهام آمریت در قتل ها به چهار فقره حبس ابد محکوم شد، از اعضای سپاه بوده است
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به. نیازی در جوابیه خود با رد این ادعا، نوشته البته عالیخانی تالش کرده بود وارد سپاه شود؛ ولی موفق نشده است

 برای استخدام در کمیته انقالب اسالمی اقدام کرد و سپس از این طریق وارد۱۳۶۲گفته نیازی او در شهریور 

.وزارت اطالعات شد

حتی این داستان قتل های زنجیره ای«رئیس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح با اشاره به این گفته پورمحمدی که 

و اینکه پورمحمدی ادعا کرده مدیر این پروژه، مصطفی» در سیستم اتفاق افتاد و عوامل آن خودسر نبوده اند

چند کاظمی، معروف به موسوی، متهم ردیف اول در پرونده قتل های زنجیره ای، جانشین معاون امنیت بوده است،

.سؤال از پورمحمدی پرسیده است

:نیازی نوشته است

اگر قتل ها در سیستم اتفاق افتاد و عوامل اصلی این جنایت خودسر و محفلی نبودند، چرا در پروژه ای با این اهمیت»

اگر تصمیم سیستم بود چرا مسئول اصلی، یعنی جانشین معاون امنیت آن را مدیریت کرد نه خود معاون امنیت؟

ثانیا، چرا(.هرچند معاون امنیت وقت نیز از این جهت زیر سؤال است)معاون امنیت، از اجرای آن بی اطالع بود؟ 

عناصری از برخی معاونت های دیگر، از جمله معاونت اطالعات مردمی، درگیر قتل ها شدند بدون آنکه معاونت

آقای مصطفی کاظمی در جلسه دادگاه اعالم کرد که سوژه ها را خودم ثالثا، مربوطه در جریان قرار گرفته باشد؟

انتخاب می کردم و قتل همسر فروهر را همان زمانی که نیروها برای اجرای عملیات رفته بودند و چند ساعت قبل از

«.شروع عملیات، تصمیم گرفتم

.نیازی این گفته ها را اتهامی بزرگ به وزارت اطالعات خوانده است

آنان بر اساس تحلیل«او همچنین با اشاره به گفته های پورمحمدی درباره انگیزه  عوامل اصلی جنایت از جمله اینکه 

خودشان فکر می کردند باید به نظام خدمت کنند و اصالح طلبان را از ورطه خطرناک نجات دهند و نگذارند که

 و جنگ های خیابانی را تکرار کنیم و ما عملیات۶۰ضدانقالب به آنان بچسبد و ما ناچار باشیم حوادث سال 

پورمحمدی خودش ، پرسیده که اگر»پیش دستانه انجام دادیم … و اتفاقا مدیران اصلی این تصمیم گرایش چپ داشتند

چگونه از طریق قتل داریوش فروهر با آن وضعیتی که از نظر جسمی و نقش به وجود چنین انگیزه ای باور دارد،

، اصالح طلبان از ضد انقالب جدا(کاردآجین)سیاسی داشت و با قتل همسر او، آن  هم شبانه و با وضع بسیار فجیع 

می شدند؟

:محمد نیازی پرسیده

چگونه با این قتل های جنایت آمیز که برای نظام و امنیت ملی ما چالش ساز شد و ضربه جبران ناپذیری بر پیکر»

وزارت اطالعات وارد کرد، خدمت به نظام صورت می پذیرد؛ آن هم از سوی کسانی که به قول آقای پورمحمدی اهل

«تحلیل بودند و علی االصول پیامدهای خطرناک این جنایات را می دانستند و پیش بینی می کردند؟

چپ یا راست  بودن عوامل اصلی قتل ها با واقعیت تطابق ندارد، هر چند برخی از در جوابیه نیازی آمده است که

.آنان تظاهر به اصالح طلبی و برخی تظاهر به اصولگرایی می کردند



:او نوشته

اگر مدیران اصلی قتل ها اصالح طلب و طرفدار آقای خاتمی بودند، چرا پس از موضع گیری آقای خاتمی درباره»

قتل فروهر و جنایت نامیدن آن، قتل های مختاری و پوینده را انجام دادند؟ و اگر آقایان سعید امامی و مهرداد

بود، سال ها از مدیران اصلی» چپ تند«عالیخانی، اصولگرا و راست بودند، چرا آقای مصطفی کاظمی که مدعی اند 

آقای سعید امامی بود و با آقای عالیخانی همکاری بسیار نزدیک داشت در حدی که مشترکا پروژه ای به این اهمیت و

«حساسیت را پیش برده و مدیریت کنند؟

نیازی در بخش دیگری از جوابیه خود گفته که پورمحمدی، نقش سعید امامی را به مشاور عوامل اصلی جنایت

سعید امامی از جریان قتل ها خبر نداشت حتی من« کاهش داده است، هر چند پورمحمدی قبال ادعا کرده بود که

از موسوی هم. او جواب داد نقشی نداشته ام. خودم به او گفتم اگر تو هم دست داری بگو تا شر این غائله کنده شود

.«پرسیدم گفت نقشی نداشت و اطالع هم نداشت ولی شاید حدس بزند

چرا باید با سعید امامی که در این زمان مشاور وزیر بود، در این پروژه با او«نیازی این پرسش را مطرح کرده که 

چرا سعید امامی که حداقل به قول پورمحمدی طرف مشورت برای انجام قتل ها بود، در روز اول مشورت می شد و

اگر: در دادسرا و در پاسخ به سؤال دادستان که به نظر شما چه کسی این قتل ها را مرتکب شده، اظهار کرده

«خودی ها انجام داده باشند کار سپاه پاسداران است؟

به نقش سعید امامی در قتل ها از منظر حقوقی پرداخته و نوشته رئیس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح در پایان

:است

« او در. نامبرده در آن زمان چون سمت اجرایی نداشت نمی توانست دستور دهنده باشد و آمر قتل تلقی نمی شود

بلکه او با توجه به زمینه چینی، تحریک، ترغیب. اجرای قتل ها نیز دخالت نداشت پس مباشر قتل تلقی نمی شود

در پرونده نیز همین اتهام به او تفهیم شد و با همین اتهام. دیگران و تسهیل امر، معاون در قتل ها محسوب می شود

«.برای او قرار نهایی صادر شد؛ البته معاونی که محور عمل و اقوی از مباشر است

.نیازی گفته اظهارات کتبی سعید امامی در مرجع قضایی وجود دارد که در زمان مناسب منتشر خواهد شد

را( موساد)مقام های جمهوری اسالمی در آن زمان ابتدا سرویس های امنیتی خارجی از جمله سازمان امنیت اسرائیل 

بعد، محمد خاتمی، رئیس جمهوری وقت ایران، هیئتی را بدون حضور وزیر. عامل قتل های زنجیره ای معرفی کردند

این هیئت پس از یک ماه تحقیق، دست داشتن شمار. اطالعات وقت، مسئول رسیدگی به پرونده قتل های سیاسی کرد

آن ها دستگیر شدند. زیادی از مسئوالن بلندپایه وزارت اطالعات جمهوری اسالمی در قتل ها را تأیید کرد .

وزارت اطالعات به. قربانعلی دری نجف آبادی، وزیر اطالعات وقت استعفا کرد و علی یونسی جایگزین او شد

معدودی از همکاران« اعالم کرد که عامالن قتل ها ۷۷ریاست علی یونسی سپس در بیانیه بی سابقه ای در دی ماه 

آلت دست عوامل پنهان و مطامع بیگانگان شده اند«بوده اند که » کج اندیش و خودسر ».



ادعایی که برخی کردند؛ یعنی شبکه جاسوسی و نفوذ، هیچ کدامشان«گفته بود  پورمحمدی در مصاحبه با مجله مثلت

«.ثابت نشده است بلکه اقدامات آنها بر اساس نوعی تحلیل روی داده است

:نیازی اما در این باره گفته

«  تردیدی باقی نگذاشت که نفوذ دشمن در دهه های گذشته۸۸ و فتنه  سال ۷۸ تیر ۱۸فتنه  قتل های زنجیره ای و فتنه  

«.و در برخی از مراکز مهم و حساس و برخی از مراکز تصمیم گیری قطعی است و غیرقابل انکار

 اظهارنظر کند،۱۳۷۷او به پورمحمدی توصیه کرده که هر زمان خواست درباره ماجرای قتل های زنجیره ای سال 

حداقل اطالعاتی از پرونده محاکمات و صورت جلسات دادگاه آن تحصیل کند، هر چند دفاع او از همفکران و

.دوستان قدیمش را قابل فهم می داند
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