
١ 
 

  بدل شد» شمع«كه به » چراغي«

  در حاشيه آخرين سخنان حسينيان
  عبداهللا شهبازي

  

در دانشكده حقوق دانشـگاه   ١٣٨٧ارديبهشت  ٣٠آقاي حسينيان در سخنراني دوشنبه 
چسـباند و   زمين و آسمان را به هـم مـي   توهم توطئهآقاي شهبازي بر مبناي «: تهران گفت

، ١[» .كنـد  سـرايي مـي   مبناي تخيالت خودش داستانكند و بر  را سر هم مي دروغ و راست
٢ [  

در اين مراسم مدتي برق تاالر قطع شد و آقاي حسينيان با استفاده از شمع سـخنراني  
  ! اي بود؛ شبيه به صحنه احضار روح عرانهگويند صحنه شا مي. كرد

منسوب كردنـد و آقـاي حسـينيان    » توطئه«اي از حضار اين قطع برق را به  گويا عده  
    :ايشان را از چنين تفكراتي نهي كرد

ما روزي چراغي : با اشاره به قطع برق گفت حسينيان البته در ابتداي سخنانش«
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ولي خواهشم از دوستان اين  است برافروختيم و امروز چراغمان خاموش شده
اين تاريكي برحسب  و انشاءاهللا همه چيز را براساس توطئه تفسير نكننداست كه 

  ]٣[» .ندارد يك تصادف و اتفاق است و قصد برهم زدن جلسه قطعاً وجود
ءاهللا كه تاريكي امروز تصادفي  انشا. همه چيز را بر مبناي توطئه تفسير نكنيد«

بوده و قطعا كسي قصد بر هم زدن جلسه را نداشته است؛ چراكه من ديروز با 
  ]٤[» .دكتر فرهادي صحبت كردم و ايشان نسبت به حضور من تمايل نشان داد

    

  
  
! خوانـده اسـت  » دكتر فرهـادي «ي حسينيان طبق عادت ديرين دكتر فرهاد رهبر را آقا

مگر با حضور آقـاي فرهـادي سـابق و دكتـر رهبـر      . ايشان اشتباه لپي نكرد؛ درست گفت
، در رأس دانشـگاه تهـران   ١٣٧٠هـاي   كنوني، كارمند وفادار مرحوم سعيد امـامي در سـال  

  طع كند؟ آقاي حسينيان را ق» برق«تواند  كسي مي
    : وي افزود
. هاي او بر مبناي توهم توطئه است هاي شهبازي مستند نيست و كتاب حرف«

اي نيست كه خانواده روچيلدها در انگليس عالم را با  بايد بگويم امروز دوره
    ]٥[» .انگشتان خود بچرخاند

واقعاً ) تاكنون ١٣٧٤از (آقاي حسينيان در دوران رياست بر مركز اسناد انقالب اسالمي 
ايشـان، در  . انـد  رسـيده » اجتهـاد «نظر شده و به درجه  در حوزه تحقيقات تاريخي صاحب

پيامد مطالعات ژرف خود، نقـش سـر اردشـير و سـر شـاپور ريپـورتر، گرداننـدگان شـبكه         



٣ 
 

ر ايران، را منكر شده و عالوه بر آن به حمايت از دكتر مظفـر بقـايي، از   اطالعاتي بريتانيا د
و از عناصـر  . ش ١٣٣٠و  ١٣٢٠هـاي   هاي صهيونيستي در سـال  عوامل اصلي توطئه شبكه

اند؛ و اكنـون، بـه پيـروي از كـارل      ، نيز برخاسته١٣٣٢مرداد  ٢٨درجه اول مؤثر در كودتاي 
، بـه عنـوان   خاندان روچيلدزنند و نفوذ  دم مي» م توطئهتوه«رايموند پوپر و احمد اشرف از 

نفـي اقتـدار روچيلـدها     .خواننـد  مي» افسانه«رهبران صهيونيسم جهاني، در دنياي جديد را 
  . يعني نفي اقتدار صهيونيسم در جهان امروز

متعلـق بـه   ( اتومبيـل زانتيـا  كننـد و   اسـتفاده مـي   اتومبيل پژوآقاي حسينيان احتماالً از 
ايشان قطعاً از قراردادهاي بزرگ . اند هاي تهران فراوان ديده را در خيابان) ني سيتروئنكمپا

انـد؛ و احتمـاالً، از    مطلـع  توتـال فرانسـه  و  رويال داچ شلهاي  نفت و گاز ايران با كمپاني
، معاون پيشـين اطالعـات   آقاي مصطفي پورمحمديطريق دوست صميمي و ديرين خود، 

سـفر  دهنـده   ، بـه عنـوان سـازمان   كمپاني كلينـورت بنسـون  نام  خارجي وزارت اطالعات،
سفر اين هيئت . اند را شنيده ترين هيئت اقتصادي انگليس به جمهوري اسالمي ايران بزرگ

نيمـه  (به ايران پس از حمله به اتوبوس گروهي از بازرگانان غيرسياسي آمريكايي در تهران 
و توسط تيم عملياتي به سرپرستي آقاي ، به دستور آقاي پورمحمدي )١٣٧٧آبان  ٢٩شب 

در  كارمند شركت نفـت همشهري بنده از محله گودعربان شيراز كه پدرشان (جواد وعيدي 
  . ، رخ داد)آبادان بودند

هـاي اخيـر در مركـز     كـه در سـال  » عميقي«آقاي حسينيان يقيناً، با توجه به مطالعات 
اني كلينــورت بنســون يكــي از داننــد كــه كمپــ انــد، مــي اســناد انقــالب اســالمي داشــته

هـاي صهيونيسـتي اسـت كـه در      هاي داللي و مالي متعلق به كانون ترين كمپاني سرشناس
شـهره اسـت و در   ) ٦. آي. ام(ميان محققين غرب به ارتباط با سرويس اطالعاتي بريتانيـا  

محقـق سرشـناس    اسـتفن دوريـل  هـاي   هاي اخير، از جمله در كتـاب  هاي سال افشاگري
. ، روشن شده كه در دوران جنگ تحميلي با حكومت صدام روابط گسترده داشتهانگليسي

صهيونيستي بنگريد  -هاي عضو اين هيئت بزرگ انگليسي تر با كمپاني براي آشنايي بيش(
 ٢٨سيماي خانوادگي جرج كندي يانگ، طـرّاح و فرمانـده كودتـاي    «عبداهللا شهبازي، : به

هاي سياسي،  ، نشريه مؤسسه مطالعات و پژوهشخيفصلنامه مطالعات تاري، »١٣٣٢مرداد 
جرمي هنلـي، رئـيس هيئـت بلندپايـه      ]٦[) ٢٦، ص ١٣٨٢سال اول، شماره اول، زمستان 

ه است تا زمان از دست رفته بيسـت  انگلستان اكنون فرصتي يافت«: فوق، در آن زمان گفت
اي در خاورميانـه دارد جبـران كنـد؛     سال گذشته را در كشوري كه همچنـان نقـش عمـده   

، دوشـنبه  نشاطروزنامه (» .ترين بازارهاي منطقه را در اختيار دارد كشوري كه يكي از بزرگ
  ) ١٠، ص ١٣٧٨تيرماه  ٧
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خواهنـد ديـد كـه در    . مراجعه كنندتواند به روزشمار وقايع آن زمان  آقاي حسينيان مي
قرارداد بزرگ ايران با كمپاني رويـال داچ شـل منعقـد شـد، در      ١٣٧٨آبان  ٢٣روز يكشنبه 

انجـام  «اي را تصـويب كـرد كـه طبـق آن      مجلس اليحـه آبان،  ٢٤فرداي آن روز، دوشنبه 
هاي مربوط به عمليات اكتشاف، استخراج، پااليش، پخـش و حمـل و نقـل مـواد      فعاليت

قـانون اساسـي توسـط بخـش      ٣٢هاي اصلي و فرعي آن با رعايت اصـل   نفتي و فرآورده
اين يعني ) ١٣٧٨آبان  ٢٥شنبه  ، سه٥٦، شماره اخبار اقتصادروزنامه . (مجاز شد» غيردولتي

، متعلق به HSBC، مجتمع بانكي ١٣٧٨و در آذر . »مافياي نفت و گاز ايران«شروع فعاليت 
فعاليت خود را، كه از زمان انقالب متوقف شده بود، در تهران از همين كانون صهيونيستي، 

اسـت كـه   ) بانك شـاهي (» بانك شاهنشاهي انگليس و ايران«اين بانك تداوم . سر گرفت
اين همان بـانكي اسـت   . مورخين با نقش مخرب آن در تاريخ معاصر ايران آشنايي دارند

ياك سده نوزدهم، و عوامـل ايرانـي   آمريكايي و يهودي تر -كه توسط تجار بزرگ انگليسي
كنـگ و شـانگهاي چـين     هاي نمازي و غيـره، در بنـادر هنـگ    ها مانند اعضاي خاندان آن

تأسيس شد و امروزه چنان اقتـداري يافتـه كـه بانـك وستمينسـتر انگلـيس تنهـا يكـي از         
  . هاي كوچك آن است شاخه

من براي شـناختن و  اين مجملي است از وضع همان كانوني كه آقاي حسينيان تالش 
اين بحث به تاريخ سده نوزدهم اروپا تعلق ندارد؛ . داند مي» توهم توطئه«شناسانيدن آن را 

نـاگزير بـا   ما تعلق دارد كـه  » تاريخنگاري روز«به ايران پس از انقالب اسالمي و به عرصه 
بازي خورد و در نتيجه به فيلتر شـدن وبگـاه عبـداهللا شـه     تحوالت سياسي جاري پيوند مي

  . انجامد مي
هاي پژو و سـيتروئن   رسانم كه كمپاني براي افزايش دانش آقاي حسينيان به عرض مي

و ) انـد  اكنون بخش عمده بازار انحصاري اتومبيل در ايران را به دست خـود گرفتـه   كه هم(
و كمپاني ريوتينتـو، كـه اخيـراً قـرارداد اسـتخراج       HSBCهاي شل و توتال و بانك  كمپاني
رغم اعتراض من فعاليـت خـود را آغـاز     طالي ايران در كردستان را منعقد كرد و بهمعادن 

و نيـز بـه استحضـار    . در رأس آن اسـت  خانـدان روچيلـد  نمود، به كانوني تعلق دارد كـه  
كشـورهاي بريتانيـا و    ١٩٩٤كيلومتري دريـاي مـانش، كـه از سـال      ٥٠رساند كه تونل  مي

كند، بـا مشـاركت دو خـانواده روچيلـد      بهم وصل مي فرانسه را از طريق جاده زير دريايي
فرانسه و انگليس احداث شد و نام خاندان روچيلد به عنوان باني و مالـك ايـن پـروژه در    

ايشان، كه با مطبوعـات غـرب آشـنايي روزمـره و     . اخبار تلويزيون ايران نيز انعكاس يافت
كننـد، بـه يقـين     وز مطالعه مـي هاي نشريات معتبر دنيا را هر ر ژرف دارند و آخرين شماره

، دو گرداننـده  لـرد يعقـوب روچيلـد   و  سر اولين دو روچيلـد هاي اخير  دانند كه در سال مي
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اند و  بوده توني بلرو  پرنس چارلزترين دوستان  اصلي شاخه روچيلدهاي انگليس، صميمي
هـاي   ولـت ، رئيس كنوني روچيلدهاي فرانسه، از نفـوذ فـراوان در د  بارون اريك دو روچيلد

ويژه در دولت ساركوزي، برخوردار است؛ و به يقين از پيوندهاي عميـق سـيلويو    فرانسه، به
وزيـر   و نخسـت » جنـگ سـرد  «هـاي   برلوسكوني، رئيس شبكه مخفي ناتو در ايتاليا در سال

  . اند كنوني اين كشور، با خاندان روچيلد مطلع
  
  

  

  سر اولين دو روچيلد
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جمهور فرانسه، در  هاي پژو و سيتروئن و توتال، و ژاك شيراك، رئيس مالك بزرگ كمپانيبارون اريك دو روچيلد، 
  مراسم بزرگداشت هولوكاست

  شيراك با خضوع در كنار بارون روچيلد ايستاده است

  

، )و سر شاپور ريپورتر پسر لرد ويكتور روچيلد دوست صميمي محمدرضا شاه پهلوي(لرد يعقوب روچيلد : از راست 
  ، وارن بافت )فرماندار كاليفرنيا، هنرپيشه هاليوود و عضو برجسته حزب جمهوريخواه( آرنولد شوارزنگر 
  در ملك خصوصي روچيلدها در اسكاتلند) ميلياردر يهودي آمريكايي(
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در . دهـم  افزايم و به اين بحث خاتمـه مـي   در رابطه با آقاي حسينيان چند نكته را مي
اي براي گفتن ندارند و من نيز گرفتـارتر از آنـم كـه     شان ادلهمحاجه اخير روشن شد كه اي

آميـز وي   اوقاتم را صرف پاسخگويي به شعارهاي بي محتوا و سخنان سخيف و گاه توهين
هـاي   در وضع كنوني، مسئله مبرم و نياز اصلي روز را ارائـه تحقيقـاتم در زمينـه كـانون    . كـنم 

: زمـين و انباشـت ثـروت   «نم؛ تالشي كه با رسـاله  دا مافيايي تكوين يافته در دو دهه اخير مي
آغاز كردم؛ هر چند اين دو بحث جدا از هم نيست و با » تكوين اليگارشي جديد در ايران امروز

  . پيگيري هر يك از دو موضوع در نهايت به يك سرچشمه خواهيم رسيد
برانگيـز بـوده    البراي برخي از فعالين سياسي سئو» اهللا حسينيان روح«اين نام : نكته اول

و ) ره(و منطبـق بـا ايسـتارهاي نهضـت امـام خمينـي       » آنكادره«نامي است كامالً . است
است و گويا در پـنج سـالگي بـه همـراه      ١٣٣٤آقاي حسينيان متولد سال . انقالب اسالمي

آقاي حسينيان متولد كجاست؟ علـت مهـاجرت   . خانواده به روستاي صغاد مهاجرت كرد
ها، در كنار روستاهايي چـون ادريـس آبـاد و     ستاي صغاد، كه در آن سالاين خانواده به رو

رفت، چه بـود؟   شمار مي نشين در فارس به همت آباد و خرمي و غيره، از مراكز مهم بهائي
اي را به مهاجرت به چنين روسـتايي ترغيـب كنـد؟ نـام      توانست خانواده اي مي چه انگيزه

ايـن نـام   . نامنـد  مـي » خسرو خوبان«طنز ايشان را  اين خانواده در آغاز چه بود؟ برخي به
هـايي   چنان شيوع يافته كه براي من نيز، كه اين شيوه تخريب ديگران مطلوبم نيست، ابهام

» خسـرو خوشـخو  «برخي افراد مطلع، نام اوليه ايشان را . پرس و جوهايي كردم. برانگيخته
ناپديد شـد و   ١٣٦٠اسيم كه در سال شن را مي» ستار خوشخو«از اين خانواده . اند ذكر كرده

. آباد شيراز، به دليل تعلق به فرقه بهائي، به قتل رسيد اند در زندان عادل منابع بهائي مدعي
دانم اين ادعا تا چه حد صحت دارد ولـي بـرايم روشـن شـده كـه نـام اوليـه آقـاي          نمي

رسوم در ميان مسـلمانان  هر چند نامي م» اهللا روح«. نبوده است» اهللا حسينيان روح«حسينيان 
اسـت و اسـطوره    ١٣٤٠ويژه در روستاها، از نيمه دهه  است، ولي رواج آن در ميان مردم، به

، كـه امـام خمينـي را    ١٣٣٤توانست در سال  اين نام نمي). ره(شدن حماسه امام خميني 
، ١٣٤٩آقاي حسينيان در سال . شناخت، كاربرد گسترده داشته باشد جز خواص كسي نمي

در ايـن  . سالگي، به قم رفت و اندكي بعد در مدرسه حقاني به تحصـيل پرداخـت   ١٥ در
توانست عالقمندان به امـام خمينـي را بـه     گشا بود و مي راه» اهللا حسينيان روح«مدرسه نام 

شناسـم كـه در مناصـب     كسـاني را مـي  . ها ايجاد اعتماد نمايد ايشان جلب كند يا در آن
. اند م كوچك يا نام خانوادگي خود را در شناسنامه تعويض كردهاند و پس از انقالب نا مهم
در تابستان  .برانگيز بوده است گونه پنهان كردن هويت و گذشته هماره براي من پرسش اين

سالگي، من براي نخستين بار به دليل پخش اعالميـه مرجعيـت    ١٥، در )١٣٤٩(اين سال 
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حكـيم در مسـجد نـو شـيراز دسـتگير و      اهللا سيد محسن  امام خميني در مجلس ختم آيت
اهللا خمينـي در شـيراز    تـرين جـوان مبلـغ آيـت     زنداني شدم و ساواك مرا به عنـوان فعـال  

در اين سال و پـس از آن از فعاليـت سياسـي و دسـتگيري آقـاي حسـينيان       . شناخت مي
. تنها گويا در زمان شروع انقالب چنـد روزي سـاواك وي را دسـتگير كـرد    . اطالعي نداريم

مفيد است آقـاي حسـينيان سـند ايـن دسـتگيري يـا اوراق       . راست و دروغ به عهده راوي
  . پرونده خود در ساواك منحله را منتشر كنند
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و پدر مـن نيـز شـهيد اسـت     . كنند خود ياد مي» برادر شهيد«ايشان مكرر از : نكته دوم 
ـ         ا دوره نحوه شهادت و اسم و رسـم و مشخصـات خانـدان مـن، طبـق اسـناد مكتـوب، ت

. ها نيز مشـخص اسـت   دين و آئين و تعلقات سياسي آن. فتحعلي شاه قاجار روشن است
طور مسـتند روشـن اسـت و بخـش مهمـي از آن در منـابع        تمامي ادوار زندگي من نيز به

مفيد است آقاي حسينيان نيز تصوير و مشخصات كامل برادر شـهيد  . گوناگون منتشر شده
در ...) ادگي، تـاريخ اعـزام بـه جبهـه، يگـان اعـزام كننـده و       از جمله نام و نام خانو(خود 

من در حيرتم كه چـرا  . عمليات بستان را در سايت مركز اسناد انقالب اسالمي اعالم كنند
  . گذرند ايشان هماره به اجمال از اين مسئله مهم مي

حتـي يـك   ابتدا منكـر وجـود بهائيـان،     ]٧[ آقاي حسينيان و كارمند ايشان: نكته سوم
پس از يادداشت دوم من، ايشـان  . ، شدندپيش و پس از انقالب، در روستاي صغاد، بهائي

در  هائيدو خانواده ب، يعني همان سالي كه ايشان متولد شدند، ١٣٣٤پذيرفتند كه در سال 
مفيـد  . ام زيرا من در يادداشت فوق فقط به نـام دو خـانواده اشـاره كـرده     ]٨[. صغاد بودند

، واقع در خطه شمالي فارس، توجه سيونداست ايشان به اين توصيف يكي از اهالي شهر 
تلقي عمومي مردم خطه شـمالي فـارس از   نم كه ك قول را بدان دليل ذكر مي اين نقل. كنند

زرسـاالران  در جلدهاي بعدي . دهد را نشان مي »سعيد امامي«و » اهللا حسينيان روح«موطن 
درباره تراكم بهائيان در مناطق مختلف ايـران، از جملـه در خطـه شـمالي فـارس و سـاير       

تر سـخن   ريز، مشروح الملك شيرازي مانند سروستان و ني مناطق تحت سيطره خاندان قوام
    . خواهم گفت
 برخالف منطقهدرسيوند  عدم وجود بهايييكي از ويژگي هاي تاريخي سيوند «

تاريخ بوده است چنانچه اسداهللا فاضل مازندراني مورخ برجسته بهايي در كتاب 
در ناحيه بين دو مركز مهم بهايي در ايران يعني شيراز و : مي نويسد ظهور الحق

به جز سيوند اند  اي بهايي بوده ا وروستاها يا تماماً يا داراي عدهيزد تمامي شهره
درسيوند كليميان . كه حتي صحبت كردن با بهاييان را هم حرام مي شمارند

كنند و ارامنه و فرنگيان به راحتي مراسم ديني خود را به جاي  آزادانه دادوستد مي
نان روستاها وآبادي هاي سيونديان حتي حاضر به معاشرت با مسلماآورند اما  مي

هم چنين عزيزاهللا سليماني  .مجاوربه علت سازش وسكوت در مقابل بهاييان نيستند
از طرف يزد كه به سمت : چنين مي نويسد مصابيح هدايتاردكاني در كتاب 

كني در همه جا مناطق متراكم نشين بهايي وجود دارد در بعضي  شيراز حركت مي
اند اما  ها عموماً بهايي شده هرندي( نيمي مسلمانمانند آباده نيمي بهايي و 

، آباد ادريس، آباد همتوروستاهاي اطراف آن مانند ) اند ها مسلمان مانده اي كرچه
 خرميدربعضي نقاط مانند روستاي  وزيرآبادو  آباد عباس، درغوك، صغاد
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ي كه ملك خاندان افنان بوده همگي يا عموماً بهاي) بلوك قونقري بخش بوانات(
، سروستان، زرقان، ابرقو، مروست، ارسنجانريز،  عالوه بر شيراز، ني. اند بوده

باشندكه از اين ميان  ها از مراكز متراكم بهايي مي كارزين و روستاهاي اطراف آن
تنها سيوند از اين حيث مبرا بوده و حاجي هاي متعصب سيوندي مردم را از 

كنند درصورتي  با بهاييون نهي مي معاشرت با مسلمانان منطقه به علت همزيستي
» .كه كليميان در كاروانسراي كليميان وارامنه در قلعه فرنگي ها زندگي مي كنند

]٩[   

  

 ٣٠(آقــاي حســينيان در ســخنراني دانشــكده حقــوق دانشــگاه تهــران : نكتــه چهــارم
انـد و سـاخت     سعيد امامي در آباده سخن گفته» روحاني«گ از پدر بزر) ١٣٨٧ارديبهشت 

هاي منتشر شـده   من در يادداشت. در شهر فوق توسط اين خانواده) ع(مسجد امام حسن 
آبـاده، از نسـل مـال    » امامي«ام كه خانواده سعيد امامي با خانواده معروف  خود تأكيد كرده

. ، تفـاوت دارد )ضد فرقه بهائي بودكه از فعالين سرشناس (محمدحسين امام جمعه آباده 
اي از  مفيد است آقاي حسينيان به اين پرسش پاسخ دهند كه چرا نـام خـانوادگي شـاخه   

آيـا سـرهنگ   . »امامي«است و نام شاخه ديگر  »پاكروان«اين خاندان، از تبار پدري واحد، 
ـ  ژاندارمري عباس پاكروان عموي ناتني سعيد امامي بود يا خير؟ و نيز، عـالوه  سـرهنگ   رب
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سلطان محمد اعتماد، دايي سعيد امامي كه سمت وي به عنـوان رايـزن نظـامي ايـران در     
واشنگتن مورد تأييد آقاي حسينيان قرار گرفته و به تبع آن ساير مطالب من در ايـن زمينـه   

، پاسـخ  )زاده نماينده ساواك در آمريكا و مأمور سـيا  از جمله ارتباط نزديك با منصور رفيع(
  ام چيست؟  به ساير مسائلي كه درباره خانواده سعيد امامي مطرح كرده ايشان

 مهـرداد عاليخـاني  درباره خانواده  ا ايشان در سخنراني دانشكده حقوقچر: نكته پنجم
كلـي   و ارتباطات نزديك او با سعيد امامي به» جناح راست«و تعلق ظاهري او به ) صادق(

كـه بـرق سـاير     ر محـل سـخنراني، در حـالي   بـرق تـاال  » مصلحتي«آيا قطع سكوت كردند؟ 
هايي، و برگزار كردن اجمالي جلسه،  ها وصل بود، براي گريز از چنين پرسش و پاسخ دانشكده

   نبود؟
  شيراز

 صبح ٤:١٥، ساعت ١٣٨٧خرداد  ٢پنجشنبه 


