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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

  شعار سالسایت خبری تحلیلی  ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۸مهر  ۳۰ ]تاریخ:[

 

 خلخالی هویدا را کشت

 هادی غفاری به ادعای جدید کشتن هویدا پاسخ نداد

بینا، عضو حزب موتلفه در یک مصاحبه با سایت جماران مدعی شد صادق در روزهای گذشته ابوالفضل توکلی

غفاری در ها ادعاهایی مطرح شده بود مبنی بر این که هادی خلخالی، امیرعباس هویدا را کشته است. در تمام این سال

 .ها این اتهام را رد کرده استراهروی زندان قصر با کلت کمری هویدا را کشته اما او بارها در مصاحبه

... 

 باالخره چه کسی هویدا را کشت؟

 :آیدی ایران تابستان سال گذشته منتشر کرد و متن آن در پی میاین عنوان گزارشی است که روزنامه

 .وگو استساله دوران پهلوی دوم هنوز هم محل بحث و گفتوزیر سیزده چگونگی مرگ نخست

من هیچ نقشی در پرونده هویدا نداشتم و جرمم فقط این بود که در دادگاه (: ۹۷مرداد  ۱۸هادی غفاری )االسالم حجت»

تا به دادگاه رسیدم، یکی از آقایان دادگاه بلند شد و من را در صف … دقیقه به عنوان تماشاچی حضور داشتم ۱۰علنی 

شد و متهم را بیرون بردند، بلند شدم اول دادگاه جای داد و نزدیک هویدا نشاند. بعد که تقریباً دادگاه داشت تمام می

در « عکا»قبر هویدا در شهر  «…سی هویدا را کشته استداند چه کهیچ کس جز آقای خلخالی و خدا نمی… رفتم

ام، جنازه هویدا را به پزشکی قانونی بردند و بدنش را آن طور که شنیده… منطقه تحت سلطه اسرائیل قرار دارد

 عکا که آرامگاه بهائیان است،« حظیره القدس»و سپس به ترکیه منتقل کردند و از آنجا هم به محلی به نام « مومیایی»

نبود یعنی ختنه هم نشده بود. او مسلمان نبود و به اسالم اعتقادی « مختون»بردند. جسد هویدا را دیدم او حتی 

 «.نداشت

 به مدرسه رفاه آوردند، به من گفتوقتی هویدا را از پادگان جمشیدیه »ابراهیم یزدی، دبیر کل سابق نهضت آزادی: 

باید … من به آقای خمینی گفتم که هویدا اسرار زیادی دارد… زنمهای زیادی دارم که باید بکه فالنی! من حرف

گوید، عمل بگذاریم حرفش را بزند. آقای خمینی پیشنهاد من را پذیرفت. به خلخالی گفت: همان جور که فالنی می

الن اسم او را آید، یکی از آقایان روحانی که آنجا بوده و من مایل نیستم اموقعی که هویدا به راهرو دادگاه می… کنید

 .کشدببرم، در راهرو با هفت تیر کمری خودش او را می

هادی غفاری بدون آن که مسئولیتی داشته باشد، به زندان  صفت، رئیس وقت زندان قصر: در آن دوره آقایاصغر رخ

تذکر دادم که  آورد. بارها من به آقایان قضاتبرد و میآورد. اسلحه میبرد و میقصر رفت و آمد داشت؛ متهم می

کند. در روز دادگاه هویدا که او را به حیاط پشت زندان برده چرا یک فرد بدون مسئولیت در زندان رفت و آمد می

هادی غفاری با یک تیر هویدا را پیش از اعالن حکم کشته بود، یادم است وقتی صدای تیر در یک وقت غیر  بودند و

 !دای تیر رفتم، فهمیدم آقای غفاری هویدا را کشته استمتناسب آمد، بسیار ترسیدم. وقتی سمت ص

ابوالفضل حکیمی، نماینده مردمی حاضر در دادگاه هویدا: مدتی که گذشت، تنفس دادند و هویدا را از در پشتی دادگاه 

ر یک حیاط ها پایین برده بودند. آن بخش از ساختمان زندان قصخارج کردند. من به دنبال ایشان رفتم. هویدا را از پله
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ها صدای گلوله آمد. کوچک بود که در انتهایش دو اتاق شبیه سلول انفرادی وجود داشت. ناگهان از سمت سلول

 غفاری یک کلت کمری در دست داشت ولحظاتی بعد آقای خلخالی و آقای غفاری از آن اتاق خارج شدند. آقای 

 .اندمیدم هویدا را کشتهفه« رزید؟لدستت چرا می»گفت: خلخالی با سرزنش به او می

گفت عباس میالنی، پژوهشگر تاریخ معاصر: دکتر گرمان )احتماالً رئیس وقت پزشکی قانونی( )به خانواده هویدا( می

توانم جسد را بسوزانم یا جسد را مدتی در سردخانه پزشکی قانونی در جایی امن حفظ کنم، میدو راه حل پیشنهاد می

جسد … اب افتاد، با شما )دکتر فرشته انشاء، نوه خاله امیرعباس هویدا(  تماس خواهم گرفتها از آسیکنم و وقتی آب

بعد از این مدت دکتر گرمان با خانواده انشاء تماس گرفت و از آنان … هویدا به راستی سه ماه در سردخانه ماند

سرعت انجام دادند. چند ماه بعد  خواست که برای بردن جسد مراجعه کنند. خانواده انشاء مراسم کفن و دفن را به

اش را بر سنگ ننوشتند و تنها به اشاره غیر باالخره سنگی بر گور هویدا گذاشتند. تازه در آن زمان هم نام واقعی

 «.مستقیم هویت کسی که در آنجا در خاک خفته، بسنده کردند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخوراگر به نکته]متن باال رونویسی از اصل سند است. 

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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