
را "اعدام  نانِ " و "دعوا    نانِ "چه كساني   

؟مي خورند  

بر  معموال  . تعفا داده است ست كه روح اهللا حسينيان از سمت نمايندگي در مجلس ااسدر خبر ها آمده          

از صـحنه   مـرگ صـار مـي كنـد ،     از خون ومرگ و اعدام مي گويد وفرمان جنايت كاري كه به راحتي  كناري 

يك مي گيرند ، اما در هزار توي قدرت حكومت  اسالمي ، اين ها چيزي بـه جـز يـك بـازي     نبه فال را سياست 

و مـتهم شـماره يـك كهريـزك را بـه خـاطر مـي         "عـات  وبمط قصاب  "ضوي  معروف به ترم. سياسي نيست 

اما سه روز  ،بر لب ها ظاهر شد ي لبخندزهنگامي كه از دادستاني تهران ،  كنار گذاشته شد ، چند رو. آورديد 

حسـينيان ،  . و هفته پيش به عنوان مشاور احمـدي نـژاد معرفـي شـد      اون دادستان كل كشورععنوان م بعد به

سـتان  دمانند جانشين دا فردا در سمت ديگري منتظر باشيد تا ممكن است از نمايندگي مجلس كنار برود ، اما 

اصوال هيـات  . و دست او در ريختن خون مردم راحت تر باشد شود تهران يا قاضي بازداشت شدگان منصوب 

يي را بخواهيم برداريم ، بايـد   اگر دانه. دانه هاي تسبيح اند كه به يك رشته بند اند  كنوني ايران ، مانندحاكمه 

مشخصي شكل گرفتـه اسـت كـه هـم      افراد از كومتح. متصل است ظام به همين بند نو اين بند را پاره كنيم 

حكومت اسالمي نيز در طي  .مي كنند و يك روز نقش سرباز را چون بازي شطرنج يك روز نقش وزير را بازي

ـ   . خـود حكومـت ميسـر نيسـت      ر اي سال هاي اخير از عناصري شكل گرفته است كه حذف آن ها به اسـاني ب

برداشتن از يك . ندتار تنيده ا، هزار مانند عنكبوت در درون سيستم حكومتيو مانند او ، سال هاست  حسينيان 

حسـينيان  بـا نـام    . را قطـع كـرده انـد     عنكبـوت  ، بلكه تنها يك تـار پست و مقام به معني كشتن عنكبوت نيست 

   استصاحب ده ها پست و مقام  هم چون ديگر عناصر حكومت ،  "خسرو خوبان  "اطالعاتي 

روزگاري ما بـه  : در سخناني در جمع گروهي از فعاالن سياسي در ايران گفته است هفته پيش مهدي كروبي   

نـان  « : مي داشتند  ايشان اذعان چرا اين همه دعوا در مجلس بايد باشد و: آقاي خلخالي در مجلس مي گفتيم 

  ".ما در دعواست

، ناشـي  طرح فوري اعدام مخالفان در مجلس  كهاعالم كرده است نيز  دو روز پيش  فرزند آيت هللا مطهري 

. طراح اصلي اين طـرح آقـاي حسـينيان اسـت     « :فرزند مطهري گفته است . از خوي افراطي  نمايندگان است 

هـاي اعـدام بسـياري صـادر       حكـم ، دارد وزماني كه ايشان قاضي بـود  آقاي حسينيان كال عالقه خاصي به اعدام 

  ".گردد ايشان بر مي كرد و اين به روحيات مي



 با نـام   اين دو آن قدر آشنا كه نام  .اندآشنايي در حكومت اسالمي هاي  نام و روح اهللا حسينان  خلخالي  صادق

و توحش  حكومت اسالمي بـه ميـان مـي ايـد ، از      هنگامي كه  پاي سبعيت. گره خورده است  المي حكومت اس

از  ي لخلخـا  .هر اين نظام در قساوت وبي رحمي نام بـرده مـي شـود    ابه عنوان مظو  حسينيان صادق خلخالي 

قسـاوت تمـام ،    و او  بـا از سوي آقاي خميني به عنوان قاضي شرع انتخـاب شـد     ،همان فرداي پيروزي انقالب

. بـود   اوذشته را دم گلوله داد و سپس به سراغ نسلي رفت كه انقالب مرهون رژيم گو عناصر  نخست سران 

هـاي دور و   رهشـ ديگر در  پا ي داشت و و در اوين در تهران  يك پا با دسته يي كه همه جا با او بود ، خلخالي 

ها نفر را صادر مـي   مي رفت و تا صبح نشده حكم اعدام دهو شهر ها ي ديگر به مهاباد يا گنبد شبانه  .نزديك 

گاه بدون آن كه حتا با متهم روبـه  . ه تهران باز مي گشت ب فردا حكم را اجرا مي كرد و ومي ايستاد بعد . كرد

آن ، در و قسـاوت  نام  جمهوري اسالمي و  نام خلخالي به عنوان مظهر قضاوت   .رو شود ، حكم اعدام مي داد 

  . خواهد شد تاريخ مانده است و  از ذهن روزگار پاك ن

و سپس امنيتـي كشـور   وارد دستگاه قضايي  60از ابتداي دهه  ش خلخالي ، فنيز هم چون سلروح اهللا حسينيان 

دادسـتان تهـران و سيسـتان و     يجانشـين   ،مشـهد قائم مقام دادستان انقالب اسالمي  شد ودر پست هايي مانند 

اه ويـژه روحانيـت ، رئـيس يكـي از     دادگـ  4، رئـيس شـعبه    تهـران دادستان دادگاه ويژه روحانيت  ،بلوچستان 

حكم اعدام بسياري از مـردم را    وزارت اطالعات، جانشين نماينده دادگاه انقالب در  تهرانهاي عمومي  دادگاه

قـائم مقـام دادسـتان    ، شـهري  ريدر دوران وزارت . صادر كرد و در قتل هاي بسيار از مخالفان دست داشت 

وزير كشـور سـابق و مـدير مسـئول     ( عبداهللا نوريدر جريان محاكمه  .انقالب اسالمي در وزارت اطالعات بود

 4در  حسـينيان  . به شـمار مـي رفـت    عضو هيات منصفه دادگاه   غالمحسين كرباسچينيز  و )روزنامه خرداد

مركز اسـناد انقـالب   ضمن داشتن سمت رياست  و شد   احمدي نژادمشاور سياسي و امنيتي  1386 ارديبهشت

  . به عنوان نماينده سر در آورددر مجلس هشتم از تهران ،  اسالمي

دو دهـه بعـد   مـي خـورد ،    را   "نان دعـوايش   "با تمام سفاكي اش اگر  در مجلس خلخالي ، به  گفته كروبي  

يي كه از ريختن خون هرگـز سـير    دار و دسته  .را بخورند  "نان اعدام  "در مجلس  دسته يي بر آمده اند تا 

پايه هاي زندگي و منافع شان بـر دريـايي از   هم چون بسياري از دولت مردان  حكومت اسالمي ،  نمي شوند و

 روح اهللا حسـينيان ،  دستگي به سر  ،ر مجلس كودتا دتن از نمايندگان طرفدار دولت  36 . ناشده است خون ب

 20طرح دو فوريتي، خواستار كاهش زمان اجراي حكم كساني كه محارب شناخته مي شوند، از  با پيشنهاد يك

پـس از انتخابـات دور دهـم     ند كه بـا توجـه بـه حـوادث    ه اآن ها در اين رابطه نوشت .نده اروز شد 5روز به 

بـه نوشـته    .رياست جمهوري، رسيدگي فوري به اتهامات آشوبگران و مجازات مجرمين، ضرورت فوري دارد

مـتهم   -پارلمان نيوز، مبتكر اين طرح روح اهللا حسينيان، از شاگردان مصباح يزدي و از دوسـتان سـعيد امـامي    

  .است -اصلي پرونده قتل هاي زنجيره اي 



به معني  بر خالف بعضي ها  ، اعدام مخالفان ئه طرح اار و استعفاي او يك هفته پس  از مظلوم نمايي حسينيان  

اما وي تصميم دارد به شغل . اگر عقب نشيني يي در كار بود ، وي باني اين طرح نمي شد . نيست عقب نشيني 

روحي�ه ايش�ان در ص�دور حک�م اع�دام " به گفته ي فرزنـد مطهـري   ، زيرا  سابق خود يعني  قاضي شرع بر گردد 

   ".است 

اگر نان خلخالي در مجلس در دعوا بود ، نان حسينيان و دار و دسـته اش در اعـدام و چـرخش آسـياب خـون      

    . است 

و فرزندان اين . د نتا خون ريختن  مرد م را قانوني ساز نداكنون بر آن شده ا و دوستان او،  حسينيان روح اهللا 

را در حـق آنـان    "! اسـالمي   رافـت  "معاند و ملحد به چوبه دار بسپرند و واهي از جمله  به بهانه هايخاك را 

 "خشت زدن بر دريا  "عقل و دور انديشي بهره مي بردند ،  اگر حسينيان و شركايش ذره يي از .عملي سازند 

سـهمگيني تبـديل    "توفـان   "كه حكومت در سي سال گذشته كاشته است ، اكنـون بـه    "بادي  ". را مي ديدند 

غالب شده است و هم چنان مي وزد تا هستي حكومت را از صـحنه   "ترس  "توفاني كه  بر تابوي . شده است 

  . روز گار پاك كند 

  رحمان اسديان  
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