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  انفجار حسينيه شيراز و پيامدهاي آن

  بازي خطرناكي كه با ابهام آغاز شد 
  آبادي، دادستان كل كشور  اهللا دري نجف آيتسخني دلسوزانه با 

  
  عبداهللا شهبازي

  
، محـل برگـزاري جلسـات هفتگـي     )شب ٩:١٥حوالي ساعت  ،١٣٨٧ن يفرورد ٢٤شنبه (سيدالشهداء شيراز حادثه حسينيه 

هـاي خبـري و    شنيدن صداي انفجـار دنبـال كـردم و يكـي از اولـين گـزارش      با را از نخستين لحظات و صال، كانون رهپويان و
شيوه برخورد به اين حادثه مهم، كه بـه شـهادت و   از همان ساعات اوليه،  ]١[ .نمودمتصويري را در اين زمينه در وبالگم منتشر 

  . هاي جدي را نه تنها براي من، بلكه براي بسياري از مردم شيراز، پديد آورد مجروح شدن حدود دويست نفر انجاميد، ابهام
 متخصصيو  تمدمعو  مطلععالوه بر گواهي افراد . است يافته خرابكاري سازماناز همان آغاز كامالً روشن بود كه اين حادثه 

 با قطعيت و يقـين كامـل  شناختند، و  حسينيه فوق از نزديك ميمكان را در ) »معراج شهدا«معروف به (كه محل نمايشگاه جنگ 
تصادفاً در همان شـب و  دادند، دليلي نداشت كه مهمات تخريب نشده و كهنه  در غرفه فوق گواهي مي مسلحبر فقدان مهمات 

همـه  . شد و آن هم درسـت در زمـان معينـي از ايـن مراسـم      ه برگزار مييكه مراسم هفتگي حسيندر همان ساعاتي منفجر شود 
، و سـرهنگ ابـراهيم عزيـزي   فرماندار شـيراز،  معهذا، از همان آغاز، . داد اهي مييافته و عمدي بودن حادثه گو شواهد بر سازمان

ار تأكيد كردند؛ محل انفجار را در كنترل شديد خود گرفتند بودن انفج» غيرعمدي«سپس ديگران به تأسي از او، با اصرار تمام بر 
، اسـت  از مربيـان تخريـب سـپاه   كه گويا آقاي غالمرضا سلطاني، . سانسور كنندكنترل و و به شدت كوشيدند تا اخبار مربوطه را 

    : كند شروع اين اقدامات نامتعارف و عجيب را چنين توصيف مي
  نزديك ديديد؟ واقعه را از آيا شما صحنه: والئس«

من سرم در چاله ايجاد شده توسط مواد منفجره بود و . مجروح در محل بود وقتي به صحنه رسيدم هنوز. بله: سلطاني
 اين. با كارشناسش رسيدند ] سرهنگ عزيزي[آقاي فرماندار ي كرده بودم كه و صحنه را بررس كردم مي داشتم مزه مزه

 گفت اصالً مرتب مي ريد وپ يزي است، همان ابتدا اين طرف و آنطرف ميخور عز كه از نظر سياسي نان ،كارشناس
    ]٢[ »...نكرد افاقه فالني اينطوري نكن، هر چه هم ما گفتيم. ها بمب نبوده، از نمايشگاه بوده و اين حرف

، و »كـانون رهپويـان وصـال   «كنندگان در مجالس هفتگي  ويژه شركت سان، در ميان اعتراض شديد جوانان و دانشجويان، بهبدين
شـود كـه ايـن انكـار      اكنـون، ادعـا مـي   . اين حادثه آغـاز شـد  عمدي بودن ناباوري افكار عمومي و مردم شهر، موجي بزرگ از انكار 

  ! و دستگيري آنان بوده است» گذاران شبكه بمب«عاتي براي كشف اطال» هوشمندانه«و ترفند » يافته سازمان«
مسـكوت  گـذاري   اعـالم بمـب  گذاران  دستگيري بمبكشف و اگر قرار بود براي فريب دادن و رديابي و . قطعاً چنين نيست

سـتاد  «، كه به ايجاد گذارده شود، نياز نبود چنين چالش جدي و جنجالي ميان جوانان و دانشجويان با مسئولين استان پديد آيد
شـوراي امنيـت   بينجامد؛ و نياز نبود كه اين مسئله در اطالعيـه   ]٣[» حقيقت ياب دانشجويي حادثه انفجار در كانون رهپويان وصال

ت كشور تشكيل جلسه داد، به شكل زير اعـالم  وزير وق پورمحمديمصطفي ، كه به رياست آقاي ١٣٨٧فروردين  ٢٧، مورخ كشور
    : شود

له به ينوسيراز، بديش دالشهداءيه سينيدر محل حس ٨٧ /١ /٢٤ق از بروز حادثه دلخراش مورخ يعمتأثر تاسف و  با ابراز
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م و از يكن يت عرض ميباختگان حادثه تسلجان يها ف كشورمان خصوصاً مردم استان فارس و خانوادهيمردم شر
مجروحان حادثه  يل و برايل و اجر جزيبازماندگان صبر جم يبرا آن مرحومان رحمت واسعه و يان برامنّ خداوند

 يهاد، روزنامهيجرا ياز سو ناهماهنگ پراكنده و بعضاً يها با توجه به ارائه اخبار و گزارش. ميعاجل مسئلت دار يشفا
ن حادثه به استحضار مردم يا ل بروزيا داليره علت دربا يو خارج يداخل يخبر يها تيات و ساي، نشريمركز و محل

كارشناسان ندگان و ينما يرفته از سويصورت پذ قيدقداني يم يها يبراساس مطالعات و بررسرساند،  يف كشور ميشر
از  يناشانفجار  ٨٧/ ١ /٢٤حادثه دلخراش مورخ  يد علت اصليمشخص گرد رازيش ت كشور بهيامن يشورا ياعزام ارشد

ا انتقال يدالشهدا بوده است و انفجار هرگونه بمب يه سينيدر حس ادمان شهدايموجود در غرفه  يجنگ مهمات از يخوجود بر
ن حال يدرع .است ين حادثه منتفيدر ا يخارج و يدست عوامل و عناصر معاند اعم از داخله رون بياز ب يمواد انفجار

 يفن يكارشناس يها يادمان شهدا بررسيشگاه ينما يجنگ انفجار اقالم يات مربوط به نحوه و چگونگيرامون جزئيپ
ارباب  ياز تمامبا نگرش به مراتب فوق،  ،لذا. ك اعالم خواهد شدينده نزديدر آ ييج نهايو نتا همچنان ادامه دارد

ا يو  يزن رود از هر گونه گمانه يم كنندگان خبر و گزارش انتظار هيد، صاحبان قلم، كارشناسان، خبرنگاران و تهيجرا
    ]٦، ٥، ٤[ ».كنند ين رابطه خودداريدر ا يركارشناسياظهار نظر غ
تفاوت دارد و رياست آن با وزير كشور است، از اصـحاب   عالي امنيت ملّي شوراي، كه با شوراي امنيت كشوربه عبارت ديگر، 

حيرت و در پيامد اين اطالعيه، كه با  !نخوانند» خرابكاري«و » گذاري بمب«و » تعمدي«خواهد كه حادثه فوق را  قلم و رسانه مي
و » تصـادفي «حادثه را بـه صـراحت    ،فروردين تهران ٣٠خطيب نماز جمعه اهللا جنتي،  آيتاعتراض شديد در شيراز مواجه شد، 

اين اظهارات نيز با واكنش اعتراضـي شـديد دانشـجويان و جوانـان در شـيراز      . ناشي از انفجار مهمات در نمايشگاه فوق خواند
هاي متعدد حاكي از آن بود كـه بخـش قابـل تـوجهي از      الگها و وب ينترنتي در وبگاههاي ا كامنتاز همان زمان، . مواجه گرديد

و مسئولين استان فارس در اين زمينه و نيز شيراز دانند و به عملكرد فرماندار  مي» خرابكاري«جوانان و دانشجويان شيراز حادثه را 
   .اند عيه وزارت كشور به شدت معترضبه اطال

اي، وزير اطالعات، پس از اجالس هيئت دولـت در شـيراز    ، آقاي محسني اژه١٣٨٧ارديبهشت  ١٨ سرانجام، شب چهارشنبه
گذاري هدايت شـده   بمبرهپويان ه ياعالم كرد كه حادثه حسينشيراز اي در فرودگاه  در حضور مقام معظم رهبري، طي مصاحبه

گفتـه  » كشـورهاي خـارجي  «گذاران و نام ايـن   ت بمبابتدا، ماهي. اند بوده و عوامل آن دستگير شده از سوي كشورهاي خارجي
تـر و   كمـي بعـد مـاجرا پيچيـده    . گرديـد اعالم » طلب سلطنت«گذاري از سوي يك شبكه  نشد ولي اندكي بعد اين حادثه بمب

 اسـرائيل هـاي آمريكـا و انگلـيس و     بـا دولـت  گذار  بمباي  از ارتباطات شبكه. آن باال گرفت عنوان شد و ابعاد» تر يافته سازمان«
و نيز از تالش براي انفجار سركنسـولگري روسـيه   در جايي انعكاس نيافته بود؛ سخن رفت؛ از انفجار هتلي در تهران كه خبر آن 

    : تر شد رنگ تدريج كم بهدر اين حادثه در سخنان بعدي وزير اطالعات نقش دولت بريتانيا . و غيرهدر رشت 
شدند و همه  يت ميهدا كايمرآراز را بر عهده داشتند، از يه شينيانفجار حس كه يكه كسان نيان اير اطالعات با بيوز«

زات يو تجه يت ماليحما: دند، افزوديد يشان تدارك مينه فرار را برايو زم ي، اقدامات اطالعاتيگذار آموزش بمب
راز هم يدستور حادثه ش: اضافه كرد يو .گذاشتند يها م ار آنيدر اخت هستند كايساكن آمركه  يكسانرا هم  يخرابكار

ن بود كه يها ا هدف آن. ها و مساجد بود هيني، حسي، حوزويها صادر شده بود و هدفشان مراكز علم آن ياز سو
ها، حمله به مساجد اهل سنت و  ربودن امام جمعه. ت كننديها هدا يو بمب گذار] ؟[ ن ترورهايارا با  ياختالفات مذهب

: ن اعالم كرديهمچن يا اژه .گرفت ي، صورت مشد يت ميكا هدايكه از آمر يختلفم يها شبكه يگر اقدامات از سويد
گان را به هم يران و همساين ايه بود تا با انفجار آن رابطه بيروس يها در شهر رشت و سركنسولگر آن يهدف بعد

    ]٧[ ».بزنند
    : گفتخود  ١٣٨٧اول خرداد ر اطالعات در گفتگوي وزي

ئت يه يه جلسهر اطالعات امروز چهارشنبه در حاشيوز يا اژه يمحسن ،فارس يخبرگزار ياسيبه گزارش خبرنگار س«
كا در ياز دخالت آمر يكا دخالت داشته است كه مستندات خوبيراز عمدتاً آمريدر انفجار ش: دولت به خبرنگاران گفت

ها  ستيا هدف ترورين پرسش كه آيدر پاسخ به ا يا اژه .ميران در دست داريو ا  منطقه يكشورها ياخلامور د
مناطق  يساز هدفشان ناامن م كهيا ر كردهياز خرابكاران را دستگ ييها شبكه: د بوده است افزوديها و مراجع تقل تيشخص

هم : شدگان گفتيرشتر در مورد دستگيد اطالعات بر اطالعات در موريوز .ه بوده استيعلم يها ژه حوزهيو ي بهعلم
ن يدر پاسخ به ا يا اژه .پرونده است يشتر منوط به دستور قاضين مورد صحبت كرد و اعالم بيتوان در ا ياكنون نم

را  يخرابكار يها ن است كه تمام شاخهيما بر ا يسع: اند گفت ر نشدهياز خرابكاران دستگ يها ا هنوز شاخهيال كه آئوس
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يه به ح است كه روسيا صحيآ: يدپرس يا از اژه يخبرنگار .نداشته باشند يا ن بابت مردم دغدغهيم و از اير كنيستگد
اطالعات شما غلط  :پاسخ داد يا ران ناخرسند است؟ كه اژهيران از ايخود در شمال ا يگر در كنسول يگذار خاطر بمب
    ]٨[ ».ه از ما تشكر هم كرده استيروس ياست و حت

اعـالم كـرد   كشور، در بازگشت از سفر به شيراز، در فرودگاه اين شهر، ، دادستان كل آبادي اهللا دري نجف آيتدر روزهاي اخير 
    » .ستاني كل كشور قرار داده استنيت و تعامل مطلوب اين پرونده را در اختيار داد دادگستري استان فارس با حسن«كه 

استان فارس هستند،  ين پرونده از اهالير شده در ايكه ده تن از متهمان دستگ نيبا اشاره به ا ينجف آباد يدر«
سال قبل آغاز شده و  كين گروه از يت ايفعال: ث خواند و گفتيتكار و خبيمزدور، جنا يرشدگان را افراديدستگ

ن افراد يز ايرا ن يگريد يو ماجراها ]شهبازي -نوشت من در انتهاي اين يادداشت به پي بنگريد[ ونديسد س يايقضا
ن يت از ايت و حمايفه هدايكه در خارج از كشور وظ يافراد: دادستان كل كشور گفت ...اند جاد كرده و دامن زدهيا

 يريگردها تا دستگين پيرار دارند و اق ياسالم يجمهور ييگرد قضايز تحت پياند ن دار بوده ار را عهدهتكيمزدوران جنا
از  ليكا و اسرائيآمرت يحماكه  نيا رتأكيد ببا  ينجف آباد يدر .و محاكمه آنان در دادگاه صالحه ادامه خواهد داشت

ن ين افراد و همچنيدست آمده از اه و مدارك ب يبراساس اسناد مال: ، گفتمحرز شده است يستين گروه تروريا
كه  يستين گروه تروريا: ن گفتيدادستان كل كشور همچن .ن ارتباط مشخص و محرز شده استياعترافات متهمان ا

كنند و  يگذار ز بمبيشگاه كتاب نيقصد داشتند در نماكردند  يت ميو حقوق بشر آنان را حما ين آزاديان دروغيمدع
ت در آن ينفر جمع ٣٠٠ش از يكه ب يعموم يها در مكان يگذار و بمب يبراساس اعترافات متهمان هدفشان خرابكار

مسئوالن استان فارس  يبرخ يه كه از سوياول يدر خصوص علت اعالم نظرها ...يآباد نجف يدر .تردد دارند بوده است
چ اظهار ين خصوص هيدر ا يدستگاه قضائ: دانسته بودند گفت يرا منتف يان شده و احتمال خرابكاريت بيو كشور و با قاطع

    ]٩[ ».نداشت ينظر
  ! كامالً  فراموش شده» انگليس«بينيم، در دو مصاحبه اخير نام  كه مي چنان

  
و بـه كشـف حقيقـت     گران سياسي در هر حادثه مهمي در جهان امروز، در زمان حادثه، مرسوم است اظهارنظر محققين و تحليل

به نحوي كه از همان آغاز افكار عمـومي را نسـبت بـه اظهـارات     هاي فراوان آغاز شد  كه با ابهاماي  ويژه در حادثه ؛ بهاندرس ميياري 
تـوان   اي تا بدين پايه مهم و مرتبط با آبروي انقالب و نظام جمهوري اسالمي نمـي  در مسئله. نمودمتناقض مسئولين بدبين و شكاك 

گونـه كـه رهبـري     همـان . تر عليـه مـن برانگيزانـد    هاي بيش را به دسيسه كسانير ممكن است ساكت نشست هر چند اين اظهارنظ
گناه و آبروي  اي جوان بي ويژه زماني كه تمامي شواهد حاكي از آن است كه جان عده ؛ به»كاري قتلگاه انقالب است محافظه«اند  فرموده

در كنـار اعتبـار و حيثيـت دولـت     آبـادي،   اهللا دري نجف ن آيتنظام مقدس جمهوري اسالمي، و حيثيت شخصيت روحاني خدومي چو
هاي آن را در تاريخ قريب به سه دهه موجوديت  نمونه خطرناك قرار گرفته كه پيش هاي ، آماج برخي بازينژاد احمديخواه دكتر  عدالت

  . ايم نظام اسالمي در ايران مكرر ديده
  

آبـادي بـه عنـوان دادسـتان كـل       اهللا دري نجف كانون رهپويان وصال توجه آيتهاي موجود در زمينه انفجار  در رابطه با ابهام
  : كنم اند، به موارد زير جلب مي كشور، كه مسئوليت مستقيم پرونده را متقبل شده

متن كامل آن به پيوست اسـت و حاصـل كـار دو ماهـه     ، كه »ستاد حقيقت ياب دانشجويي«آخرين گزارش منتشر شده  -١
مداقـه در  . دانـد  گونه اعالم شده از سوي وزير اطالعات، را منتفي مـي  ي، بهگذار بمبباشد،  ضو ستاد فوق ميفني دانشجويان ع

موجود ) از نوع ايراني(ضد تانك  ٤٦. ام. حادثه به دليل منفجر شدن مين پالستيكي تيدهد كه  نشان مي اين گزارش تخصصي
مـاده منفجـره موجـود در    (ايكس . دي. مواد آر. دادهرهپويان وصال، رخ  اقع در كانون، و)معراج شهدا( در غرفه نمايشگاه جنگ

هاي مختلـف اعزامـي در آزمايشـگاه بـه اثبـات       در محل انفجار يافت شده و وجود آن توسط كارشناسان هيئت) هاي فوق مين
هـاي مسـئول از جملـه سـتاد     آزمايشگاهي فوق، كه در اختيـار نهاد  -كارشناسيهاي  بنابراين، با استناد به گزارش. رسيده است

  .كه مين فوق عامل اصلي انفجار بوده وجود ندارد ايناي در  هيچ شبههاست، مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
نظـامي   -محصولي كامالً آزمايشگاهي و تخصصـي اين ماده  .ساز توليد كرد طور دست توان به ايكس را نمي. دي. ماده آر -٢

موارد ادعا شده توسط وزير محترم اطالعـات دربـاره شـبكه    بنابراين، . رود و مهمات مشابه، به كار مي هاي فوق، است كه در مين
رت ، با مختصات گفته شده از سوي وزااي خرابكار هممكن است شبك. تواند منطبق با انفجار در كانون رهپويان وصال باشد فوق نمي
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عامل انفجار در كـانون  توانست  اين شبكه نمي، يق آن با اظهارات وزير اطالعاتو تطب ولي، با توضيح پيشگفتهاطالعات، وجود داشته؛ 
  . رهپويان وصال باشد

كـه در آغـاز    مـين فـوق، چنـان   . ها قبل از انفجار در غرفه وجود داشـته  دهد، از مدت كه تصاوير نشان مي اين مين، چنان -٣
قابليـت انفجـار نداشـته    ايكس در درون آن، . دي. غم وجود مواد منفجره آرر به ،بوده و غيرمسلح و فاقد چاشنييادداشت گفتم، 

، )ضـد خـودرو  ( ٢٢. اس. مين ديگري، از نـوع وي دهد،  كه تصاوير نشان مي زم به توضيح است كه در غرفه فوق، چنانال. است
  . نيز وجود داشته كه كامالً خالي و فاقد مواد منفجره بوده است

مين ضد تانك فوق نقشه انفجار را با دقت طراحـي و بـا   خنثي نبودن كه خرابكاران با اطالع از  دهد تحقيقات نشان مي -٤
  . اند بال اجرا كرده فراغ

كـنم،   آبادي را به آن جلب مـي  اهللا دري نجف طبق اين تحقيق، و تحقيقات مستند برخي نهادهاي مسئول كه توجه آيت -٥
ن در زير غرفه نمايشگاه جنگ بمبي دست ساز و كوچك، با قدرت تخريـب انـدك، كـار    خرابكارا: انفجار به گونه زير رخ داده است

چاشني عمل كرده و به انفجار مين ضد تانـك   به عنواناين انفجار كوچك . اند كه از طريق كنترل از راه دور منفجر شده است گذاشته
اين دليل، انفجار دقيقاً در زمـان مـورد نظـر آنـان رخ داده      به. داء كانون رهپويان را آفريده استانجاميده و فاجعه حسينيه سيدالشه

  . است
به عبارت ديگر، آنان در . توانستند با محيط كانون رهپويان وصال بيگانه باشند با توجه به توضيحات فوق، خرابكاران نمي -٦

  .بودندو كامالً مطلع از جزئيات » نفوذي«كانون فوق داراي افرادي 
كنـد، و آن   ميتر  حساسشبكه ادعايي فوق را ماجراي چه  اين تحقيقات با اظهارات وزير اطالعات، آنعالوه بر مغايرت  -٧

تبليغات در اين زمينه و گسترش روزافزون دعاوي درباره گام به گام گيري  اوجسازد،  را به يكي از مسائل درجه اول ملّي بدل مي
هـاي   گفته مقامات اطالعاتي، از چند جوان كم سن و سال متـأثر از شـبكه   كه گويا، به انگيز عملكرد اين شبكه است ابعاد حيرت

  ! ايجاد شده» آنجلسي لس«تلويزيوني فارسي زبان 
اند، و اصوالً  دست نزدهدر ايران گذاري  هيچگونه عمليات تروريستي و بمببه  »طلبان سلطنت«) ١٣٥٩( كودتاي نوژهاز زمان 

از در دوران جنـگ تحميلـي و پـس از آن    تمامي عمليات مشابه  .اند جسارتي نبودهت و جرئواجد چنين در چنين قد و قواره و 
معلـوم نيسـت گروهـي جـوان     . شـد  جاف، اجرا ميالرو استخبارات حكومت صدام، با هدايت سا) منافقين(سوي فرقه رجوي 

ـ    ، بـه كه با تيپ اجتماعي آنان كامالً آشـنائيم هوادار رضا پهلوي،   هـاي  ين اقتـدار و جسـارت و انگيـزه   ناگـاه چگونـه داراي چن
هـاي علميـه و مصـالي     هاي نفت و حـوزه  خواهانه و قدرت سازماندهي شدند كه براي انفجار سركنسولگري روسيه و لوله آرمان

و معلوم نيست چرا از ميان اين همه برنامه عريض و طويل فقط انفجار حسـينيه  ! اقدام كنندحتي تهران و غيره و غيره طراحي و 
  . هاي ارائه شده از سوي وزير اطالعات نيست ويان شيراز تحقق يافت كه آن هم منطبق با دادهرهپ

تحوالت دروني و احتمال حوادث لبنان و ( گيري بحران در منطقه اوجها در ايران با  همزماني اين تبليغات از سوي برخي كانون -٨
كـاران در   نومحافظـه  آميـز  جنـون حكومـت   الوقوع قريبپايان و ) ن جاريكودتا در سوريه و تدارك حمله اسرائيل به سوريه در تابستا

اي  دسـتمايه تبليغـات فـوق   انگيزاند كه  ، اين بيم را برميضد ايراني از سوي آنان افروزانه جنگحركات تسابقه  بي گيري اوجو  آمريكا
  . كار و صهيونيست باشد ومحافظهبراي ايجاد تعارض خونين ميان ايران و آمريكا و تحقق آرزوي شوم جنگ افروزان ن

هـاي   قتـل «جنجال پرونـده  ماجراي ما در . اعترافات تلويزيوني دستگيرشدگان براي افكار عمومي قانع كننده نخواهد بود -٩
   .تأييد افراد مطلع و موثق رسيده استبه ايم و صحت اين ماجرا  آشنا شده ماجراي مهدي نحوياز طريق مطبوعات با » اي زنجيره
، معـاون وقـت امنيـت وزارت    سـعيد امـامي  . گذاران شناخته نشـدند  بمب) ع(ماجراي انفجار خونين حرم مطهر رضوي  در

او ابتدا شنود مكالمات يكي از فرمانـدهان طالبـان، مسـتقر در نزديكـي مرزهـاي ايـران در       . اطالعات، سناريويي را طراحي كرد
آن زمان در افغانستان روزانه هزاران عمليات انجـام  » .عمليات انجام شد«: گفت افغانستان، را به مقامات مربوطه ارائه داد كه مي

و چـون اعـالم ايـن خبـر بـه تشـديد        است) ع(مربوط به انفجار حرم رضوي شنود شد ولي سعيد امامي مدعي شد كه اين  مي
گـذاري را بـه    تعـارض بايـد بمـب   اختالف ميان شيعه و سني و جنگ احتمالي با طالبان خواهد انجاميد، براي اجتناب از اين 

نـام مهـدي نحـوي، را     ، بـه )منـافقين (فرقه رجوي عضو زنداني » توابين«ساله از  ١٩ -١٨در نتيجه، جواني . نتسب كردمنافقين م
را به صورت فردي مجـروح در اثـر اصـابت گلولـه گـريم      مهدي نحوي . ترغيب كردندبا وعده آزادي او را به همكاري يافتند و 

در حرم را گذاري  اي تصويري با وي انجام دادند و وي،  كه گويا در آستانه مرگ بود، بمب مصاحبهدر بيمارستان س، سپ .كردند
، او را بـه محاصـره   كمـي پـس از آزاد شـدنش   . زاد كردنـد سپس، نحوي را با اتومبيل به تهران پارس بردند و او را آ. شد متقبل 

مجروح شدن و اندكي بعد مرگ درگيري مسلحانه در تهران پارس و همان شب خبر  .نحوي كشته شد. ندو به گلوله بست ندگرفت
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  .صاحبه نحوي، از تلويزيون پخش شد، به همراه م)ع(گذاري در حرم رضوي  عامل بمب
طلب و غيرمتخصص، كه  توانند به اظهارات گروهي جوان رفاه وقايعي در مطبوعات، مردم چگونه مي با توجه به انتشار چنين

  حتي بدون يك تلنگر حاضر به تمكين در برابر هر فشاري هستند، باور كنند؟ گاه 
طور فعـال   اينترنت بهرايانه و اين دو را بسياري از كساني كه در شيراز با امور . شناسم دستگيرشدگان را مياين دو تن از  تصادفاً

بودنـد كـه   افزار،  ويژه نرم ، بهاي بااستعداد در امور رايانهبسيار هر دو، به گمان من، از جوانان برجسته و . شناسند ند ميا هسروكار داشت
ساير دستگيرشدگان . بودعجيب و باورنكردني گذاري برايم بسيار  ن دو به اتهام بمبدستگير كردن اي .مشان را در تهران نديد مشابه
  ! استوقوع شرف عالم واقع در  در» سفيد خرس سياه و خرگوش«اگر از جنس اين دو تن باشند طنز شناسم ولي  را نمي
، دادستان كـل  آبادي ي نجفاهللا در آيتاين پرونده جنجالي و پر از ابهام و تناقض را به رسيدگي به » هاي زرنگ شيرازي« -١٠
هـاي   توطئه قتل«ي، كه يك بار تجربه تلخ اهللا در آيت. مشيت الهي نهفته باشد» زرنگي«شايد در پس اين » .اند پاس داده«كشور، 
، »ستمقابله ر«در مقام دسيسه پيچيده بود، هاي اصلي آن  از هدفبه عنوان وزير وقت اطالعات ه شخص ايشان را، ك» اي زنجيره

اهللا دري و اعتقاد بـه   با توجه به عالقه به آيت. توجه نمايند به تمامي جوانب قضيهاند، شايسته است در اين پرونده  تجربه كرده
وي ت ايشان، سخت نگران آنم كه انداختن اين پرونده به گردن دادستان كل كشور دامي مشـابه بـراي   ني سالمت نفس و حسن

  . باشد
ي مختلـف امنيتـي و   هـا كارشناسي نهاد هاي گزارشمطالعه دقيق و  آبادي، با درايت و هشياري كامل ي نجفراهللا د اميدوارم، آيت

پـروا از هـر   ر دهند و بدون تأثيرپذيري و پرونده را از آغاز مورد رسيدگي دقيق قرا ، اينسپاه پاسداران انقالب اسالمي ويژه بهنظامي 
با قاطعيت پيگيري و مرضي خداوند متعال،  ،چه را كه حق است ، كه ممكن است به ايشان القاء شود، آن»انديشي كاذب مصلحت«گونه 
  . كنند

  شيراز
  ١٣٨٧شنبه، چهارم خرداد 

  صبح ٣:٣٠ساعت 
  
  

بـر اسـاس    ]١[، )صـبح  ٣:٤٥فروردين، سـاعت   ٢٥يكشنبه (اندكي پس از حادثه گزارش تصويري خود، من در  :بعدالتحرير
    : گفتگو با كارشناسان حاضر در صحنه، نوشتم

كيلوگرم از چند  ٣٥الي  ٣٠بمبي دست ساز به وزن . يافته بود طراحي شده و سازمان گذاري دقيقاً حادثه انفجار بمب«
انفجار اين بمب محفظه . اي آهني در محل نمايشگاه شهدا كار گذارده شده بود روز قبل در محل حسينيه در زير جعبه

    » .ر دادهاي آن صدها تن عزاداران حاضر در حسينيه را هدف قرا آهني را تكه تكه كرد و تركش
و بمب دست سازي كه در زير  ٤٦. ام. قدرت انفجار مين ضد تانك تي. اين گزارش اوليه با گزارش كنوني من منطبق است

بمب دست ساز، كـه از  . كيلوگرمي است ٣٥ - ٣٠آن به عنوان چاشني عمل كرده تقريباً برابر با قدرت انفجار بمب دست ساز 
دهد كه بمب دست ساز فـوق   اين حفره نشان مي. متر ايجاد كرده است سانتي ٣٠مق حدود اي به ع راه دور هدايت شده، حفره

اگر تمامي انفجار ناشـي از بمـب   . قوي نبوده و فقط به عنوان چاشني براي انفجار مين ضد تانك مورد استفاده قرار گرفته است
  . كرد تر ايجاد مي فوق بود حفره ايجاد شده بايد گودالي بسيار بزرگ

  
  

دهم بـه يادداشـت    اند ارجاع مي  گفته» جنجال سد سيوند«آبادي درباره  اهللا دري نجف اي كه آيت در رابطه با نكته :نوشت پي
 ]١٠[ ».كنـد  به دليل احداث سد هيچ خطري بناهاي باستاني فارس را تهديد نمي«خود در اين زمينه با عنوان  ١٣٨٤شهريور  ١٠

، وابسته به سازمان ميراث فرهنگي فارس، با سخنان »بنياد پژوهشي پارسه پاسارگاد«ن طالبيان، رئيس اين جنجال را آقاي محمدحس
سي فارسي نيز به هيـاهوي سـد سـيوند     بي بي«من با عنوان  ١٣٨٤شهريور  ١١يادداشت بنگريد به . (غيرمسئوالنه خود پديد آورد

جنجـال سـد   «با توجه به پيگيري دقيـق مـاجراي   . شاره كردمدر همان زمان با ذكر نام آقاي طالبيان به اين امر ا ]١١[) »پيوست
اي عليـه جمهـوري    رسـانه  -عليه اين هياهوي تبليغـي  ها  اندركاران اين ماجرا و نگارش اولين يادداشت و شناخت دست» سيوند

  ! توان سناريوي فوق را به افراد دستگيرشده منتسب كرد؟ دانم چگونه مي اسالمي ايران، نمي
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  گذاري در حسينيه كانون رهپويان وصال اش محمد شاه قطبي  دو تن از دستگيرشدگان به اتهام بمب االسالمي و پسرخاله فرامرز شيخ: العكس با
  )امام جمعه شيراز(اهللا حائري شيرازي  حائري، پسر آيت) محمدطاهر(الدين  محمد شاه قطبي در حال تنظيم كامپيوتر شجاع: عكس پائين
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  :يوستپ
  

  »در كانون رهپويان وصال شيراز ستاد حقيقت ياب دانشجويي حادثه انفجار«گزارش آخرين ن مت
  

  : مأخذ
http://bombingrahpouyan.blogfa.com 

http://www.edalatkhahi.ir/002555.shtml 
  
 قطعـاً  هاي معراج با توجه به تصاوير ميله شدگي همچنين خم، و علت وجود شعاع شكست آنه محل انفجار ب -١

كـه ادعـا    ،جاي مانـده از بقايـاي پوشـش بمـب    ه آثار ب پيدا نشدنهمچنين  .بوده است ها مينهمان محل قرارگيري 
اي ديگـر   نيز اماره، اي است رزنتي و در نقلي ديگر كيفي قهوهشد در يك كيف سامسونت سياه و در به قولي كيف ب مي

  . بر عدم وجود بمب است
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  .دهد ها را نشان مي محل مينير باال انطباق محل انفجار و تصو ٣مشترك در هر  ٣و  ٢، ١هاي  شماره

ان از بقايـاي سـقف   نيز نش ٤و  ٦هاي  همچنين شماره و ديگر شواهد نيز) هاي انتهاييخم شدن ميله (زرد رنگ و  ٥شماره 
 اي از سـقف  در صورتي كه در طرف ديگر تكـه  اثراتي از سقف نمانده ها كه در باالي محل قرارگيري ميند باش معراج شهدا مي

  .مانده است) ٦شماره (
يي و هاي به سمت بيرون محفظه است كه ممكن است فلش بـاال  شماره نيز نشان از بازشدگي ميله بدون دو فلش آبي رنگ

  .جدا شده باشد تكه ميله روي آن
مطابق با انفجار  نازك وسط خم شدن ميله انتهايي و ميله: در تصوير دوم نكته جالبي به ذهن ما رسيد كه خالي از لطف نيست

و خـم شـدن    نازك وسط به طرف پايين و جدا شدگي اتصاالت كه با دايره مشخص شده است خم شدن ميله( اه از محل مين
و عدم جدا شدن ميله نازك وسط با توجه به نزديك بودن بمـب فرضـي    )ر به طرف بيرون كه با بيضي مشخص شده استميله آخ

ها باالي بيضـي ترسـيم شـده قـرار      كه بر روي ميله جدا شده احتماالً مانند "اف"تكه فلزي  همچنين .چگونه ممكن است به آن
در كنار بمب فرضـي   باشد هاي پاييني معراج مي ه متعلق به يكي از گوشهارد كاز آن د كه نشان هايي است گرفته داراي حاشيه

   .سالم مانده
تواند با  كه آيا يك مين ضد تانك مي وجود آمده است مثال اينه ها ب قدرت انفجار مين هاي متفاوتي در مورد در ذهن دوستان سئوال

يك مين ضـد   كنيد كه پس از رفتن بر روي شاهده ميا مدر تصوير موجود سمت چپ خودرويي ر ؟كار را بكند سقف حسينيه اين
كننـد دور از ذهـن    كه از خروج فشار جلوگيري مي پرتاب صفحات پهن سقف حسينيه مطمئناً. مده استآخودرو به اين روز در 

يـن  دقت شـود كـه ا   .را ناديده گرفت همچنين قابل ذكر است قدرت تخريبي مين ضد تانك چيزي نيست كه بتوان آن. نيست
   .مين براي نابودي تانك ساخته شده است
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 ها قدرت ايجاد سوختگي دارند؟  اين است كه آيا مين يكي ديگر از سئواالت مطرح 
بينيد شعله ايجـاد    همانطور كه مي .ضد خودرو رفته استدهد كه بر روي يك مين  يي را نشان ميخودرو تصوير سمت چپ

 و VS22 هاي موجود در نمايشگاه از نـوع  مين. ها موجود است يقات اين قابليت در مينكه طبق تحق شده در آن نشان از آن دارد
TM 46 كه در اواخر جنگ توليد شد و تفاوتش با ( ايرانيTM 46      قديمي كه بدنه فلـزي داشـت در پالسـتيكي بـودن بدنـه آن 

ه الزم ب. بوده است) منفجره آن خارج نشده است مواد خاطر پلمب بودن آن و عدم شكاف بر روي بدنه در تصاوير مطمئناًه كه ب است
كه در اين  مشتقات آمونيوم و RDXپتن ،  بليت ايجاد سوختگي دارند از جملهذكر است طبق تحقيقات برخي از مواد منفجره قا

  .نوع مين نيز اين مواد موجود هستند
هاي گذشته در فكـه   مين ضد تانك كه در سال جا مانده از انفجاره اجساد ب ايا وقچنين دو تصوير سمت راست تصاوير بهم

توانيـد اخبـار آن را بـا     مـي  .با مجروحين حادثه شيراز خالي از لطـف نيسـت   آن بررسي و مقايسه مجروحينرخ داده است كه 
   .در گوگل بيابيد "فكه+ انفجار مين "جستجوي كلمات 
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كه  است در سمت متفاوتي از فرض اوليه ها مكان انفجار مين جمله اين كه در مورد تصوير آخر نيز نكاتي قابل ذكر است از
وسـائل درون   اين نكته را از مقايسه .سمت خطوط آبي رنگ است ها مورد اشاره قرار گرفته است ودر واقع محل جدا شدن ميله

هـا   درست در عرض محل انفجـار مـين  اگر ميله قرمز رنگ را شماره يك در نظر بگيريد ميله سوم ( .توان تشخيص داد معراج مي
  .)واقع است

 انفجارانفجاري كه باعث جهت دهي به  با توجه به كاركرد قيف. بحث مطرح ديگر وجود يا عدم وجود قيف انفجاري در بمب است
احتمـال   فقـط  ،گرفتـه اسـت   يعني انفجار در تمام جهات صورت ،شود فجار ديده نمينحادثه شيراز كه هيچ جهت دهي در اشود و  مي

  .وجود قيف انفجاري در چاشني كار گذاشته شده جهت ايجاد انفجار محتمل است


