
   در باره ترور حجاريانBBCميزگرد راديويي 
يدآبادي،  ا شرآت شيرين عبادي، مهدي خانبابا تهراني  احمد  ز  2000 مارس 12برنامه صحبت اهل نظر،  و ب

 
     مجري برنامه افشين اميرزاده ـ درباره جوانب محتلف حادثه ترور سعيد حجاريان با سه تن از صاحبنظران 

مهدي خانبابا تهراني از فعاالن سياسي در خارج از ايران، شيرين عبادي . ه ايمبه بحث و گفت و گو نشست
حقوقدان و وآيل خانواده فروهرها ـ از قربانيان قتل هاي زنجيره اي ـ آه هردو براي شرآت در سمينار بررسي 

ز تهران آه از نتايج انتخابات ششمين دور مجلس شوراي اسالمي به لندن آمده اند، هم چنين احمد زيدآبادي ا
 . طريق تلفن در اين گفت و گو شرآت دارد
 چرا تروريست ها آقاي حجاريان را براي حذف فيزيكي انتخاب آرده اند؟:      در آغاز از آقاي زيدآبادي مي پرسيم

او در آنار خاتمي از .      زيدآبادي ـ به نظر من سعيد حجاريان در پروسه اصالحات در ايران نقش مهمي دارد
او مي تواند نظرات مختلف را جمع بندي و . يكسو هوشمندترين فرد و از سوي ديگر تئوريك ترين فرد است

به همين جهت آساني آه خواسته اند در روند اصالحات . تئوريزه آرده، براي پيشبرد اصالحات راه آار ارائه دهد
 . اخالل ايجاد آنند، مهمترين فرِد موجود را هدف گرفته اند

 ميرزاده ـ آقاي تهراني، به نظر شما طراحان اين ترور با روند اصالحات مخالفند؟     ا
ايشان خواسته اند با .      تهراني ـ به نظر من آساني آه اين ترور را انجام داده اند، تمايل به خشونت دارند

م جناح انحصار طلب خشونت و حذف دگرانديشان مسائلشان را حل  و فصل آنند؛ اما اينكه تروريست ها به آدا
تعلق دارند ـ تا اين لحظه آه ما صحبت مي آنيم ـ هنوز روشن نيست، آسي هم مسئوليت آن را به عهده نگرفته 

آنچه مسلم است طراحان اين ترور از طايفه انحصار طلبان و خشونت گرايان قدرت هستند و از وضعيٍت . است
ل با شليك اين گلوله به مغز سعيد حجاريان خواسته اند به زعم جديٍد جامعه ايران هم راضي نيستند؛ به همين دلي

 . خودشان مغز اصالح طلبي و آگاهي را در ايران معدوم آنند
     اميرزاده ـ خانم عبادي، شما فكر نمي آنيد آه اگر در برخورد با قتل هاي زنجيره اي سريع تر اقدام مي شد، ما 

 شاهد چنين ترورهايي نمي بوديم؟
بادي  ـ پرونده قتل هاي زنجيره اي در حقيقت حلقه مفقوده خشونت هايي است آه مدت هاست شاهدش      ع
اين بهايي است آه ما براي پي گيري قتل هاي «: آقاي رئيس جمهور بعد از حادثه آوي دانشگاه گفتند. هستيم

 . نده برمي گرددسر منشاء همه اين قضايا به همين پرو. حرف درستي است» .زنجيره اي مي پردازيم
متاسفانه . مي انديشم» صحت عمل«به » سرعت عمل«     اما موضوع سرعت عمل؛ بايد بگويم آه من قبل از 

به نظر من اين  پرونده بايد به صورت باز و حداقل زير نظر . روند تحقيقات اين پرونده به درستي پيش نمي رود
 ! واده مقتولين و وآالي ايشان ـ پي گيري شودافرادي آه پرونده به ايشان مربوط است ـ يعني خان

.      بعد از گذشتن پانزده ماه از قتل پروانه و داريوش فروهر، من هنوز اجازه خواندن پرونده را پيدا نكرده ام
اين چه شيوه . حتا بسياري از اطالعات مربوط به پرونده را از گوشه و آنار و گاه از خارج آشور مي شنوم

 ه من، به عنوان وآيل خانواده مقتولين، از آن بي اطالعم اما ديگران از آن خبر دارند؟رسيدگي است آ
     اميرزاده ـ آقاي زيدآبادي، به نظر شما پيامد اين ترور از نظر سياسي چه خواهد بود؟ آيا ايجاد بحران 

 خواهد شد؟ و اگر بحران ايجاد شود، دامنه آن چقدر خواهد بود؟
گر اين ترورها ادامه پيدا آنند، مسلما بحران ايجاد خواهد آرد؛ اما اگر داستان به همين جا ختم      زيدآبادي ـ ا

به عقيده من آساني آه در اين . شود، من فكر مي آنم به انزواي بيشتر نيروهاي تندرِو داخِل آشور منجر شود
ور عريان تهديد به قتل         مي شد چند سال از زبان خشونت بهره گرفته اند ـ به ويژه آه سعيد حجاريان به ط

 . فاصله خواهند گرفت] تروريست ها[ـ  بيش از پيش منزوي شده، نيروهاي حاآم هم  از ايشان 
     اميرزاده ـ آقاي تهراني، پيامد اين ترور تا چه اندازه مي تواند اسباب تشديد فشار براي جناح خاتمي و 

  هاي زنجيره اي مطلب مي نويسند، بشود؟ دوستان سعيد حجاريان آه در زمينه قتل
     تهراني ـ صرفنظر از رويداد امروز و ترور حجاريان، پس از پيروزي اصالح طلبان، در انتخابات ششمين 

به تعريفي حاال ديگر دستگاه . دور مجلس اسالمي آقاي خاتمي در مقابل تكليف جديدي قرار گرفته است
و قوه مجريه قرار دارد؛ به اين جهت مردم انتظار بيشتري از رئيس جمهوري قانون گزاري جديد در آنار دولت 

دولت با تشكيل آابينه جديد و با همياري اين مجلس مي تواند مساله اصالحات سياسي، اقتصادي و . دارند
 . فرهنگي را سرعت بيشتري ببخشد

به نظر شما آيا . ي و دفتر ايشان آار مي آنند     اميرزاده ـ خانم عبادي، سيستم هاي امنيتِي ايران زيرنفوذ رهبر
 موضع رهبري ـ در برخورد با اين ترورها ـ صريح تر و شفاف تر خواهد شد؟



در مورد قتل هاي زنجيره اي و جريان .      عبادي ـ تابه حال مقام رهبري اعمال خشونت آميز را نفي آرده اند
خوبي از ايشان ديده ايم؛ يعني ايشان به اين نكته واقف آوي دانشگاه، و موارد مشابه ديگر هم ما عملكرد 

شده اند آه جامعه ايران، خشونت را برنمي تابد و اگر قرار است مملكتي باقي بماند و جمهوري اسالمي هم تداوم 
يابد، راهي بجز آرامش و اصالحات گام به گام و ايجاد اميدواري نيست؛ اما گروه هاي ترور اين موضوع را درك 

و هجوم غرب خاتمه » غائله اصالح طلبي«رده اند و تصور مي آنند به قول خودشان با آشتن يك يا چند نفر نك
 !ديگر نمي توان مردم آگاه را به خواب غفلت فرو برد. اما اشتباه آرده اند؛ مردِم ايران آگاه شده اند. خواهد يافت

آيا . ا قدرت اطالعاتِي سازمان هاي امنيتي آشور است     اميرزاده ـ آقاي زيدآبادي، معموال هر تروري چالش ب
 به نظر شما در حال حاضر وزارت اطالعاِت ايران توانايي برخورد با اين ترور و شناسايي عوامل آن را دارد؟

در خبر مخابره شده از سوي خبرگزاري فرانسه، :      زيدآبادي ـ اجازه بدهيد قبل از پاسخ به سوالتان بگويم
با اعالم اين خبر، وضعيت . جاهدين خلق هيچ گونه نقشي در ترور سعيد حجاريان نداشته استسازمان م

 . بغرنج تر و پيچيده تر خواهد شد؛ به عبارتي عوامل ترور مي توانند داخلي باشند
وقتي تروري صورت مي گيرد، اولين دستگاهي آه مورد چالش قرار مي گيرد، :      اما در مورد سوالتان

دستگاه اطالعاتي آشور هنوز . در يك سال اخير ما شاهد چند ترور مهم بوده ايم.  اطالعاتي آشور استدستگاه
البته اين غير از . هم نتوانسته است هيچ آدام اين ترورها را دقيقا پيگيري و نتيجه را به اطالع مردم برساند

اختار دستگاه امنيتي ايران در برخورد با به نظر مي رسد س. ترورهايي است آه به صورت زنجيره اي اتفاق افتاد
اين حوادث بسيار ضعيف عمل مي آند؛ به اين دليل آه اين دستگاه اآثرا دنبال برنامه هاي ديگري است و عمال 

به  . تالشش اين است آه ببيند در دانشگاه ها يا فالن موسسه فرهنگي و اقتصادي چه اخباري رد و بدل مي شود
درآنار نيروهاي امنيتي، نيروهاي انتظامي هم .  عوامل مخرب امنيت ملي را شناسايي آندهمين دليل نمي تواند
 ! اين ترورها نشان مي دهد آه بايد تجديد ساختاري در داخل اين دستگاه ها ايجاد شود. همين شيوه را دارند

دين خلق در اين سوءقصد      اميرزاده ـ آقاي تهراني، با توجه به خبِر خبرگزاري فرانسه، اگر سازمان مجاه
 نقش نداشته است، چه آساني و با چه نوع تفكري مي توانند در اين ترور نقش داشته باشند؟

     تهراني ـ به باور من، به حد آافي ظرفيت خشونت در نيروهاي عقب گرا و متحجريِن جمهوري اسالمي 
اما خبر تكذيب . وحانه ديگري هم دست بزنندحتا بعيد نيست آه اين ها در آينده به تالش هاي مذب. وجود دارد

من اميدوارم مجاهدين با مشاهده . مجاهدين آه خودشان را از اين ترور جدا آرده اند، موجب اميدواري است
حضور گسترده مردم در جبهه آزادي و ضد خشونت و پشتيباني از خط اصالحات، تروريسم را در آليتش 

 !براي رسيدن به آزادي در پيش گيرندمحكوم آرده، روش مسالمت آميزي را 


