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مقدمه
رژيم ضدبشري آخوندي در چند دهه گذشته در رويارويي با مردم و مقاومت
ايران از هيچ جنايتي فروگذار نكرده و هر ابزاري را كه ميتوانسته براي
ضربهزدن بهشوراي ملي مقاومت و سازمان مجاهدين خلق ايران بهمثابه
تنها تهديد موجوديتش بهخدمت گرفته است .از صدور فتواهاي جنايتكارانه
تا وحشيانهترين شكنجهها و اعدامهاي دستهجمعي و قتلعام زندانيان
سياسي و عمليات تروريستي و جاسوسي و كارزار بالوقفه شيطانسازي.
يكي از طرحهايي كه همواره در دستور كار رژيم بوده تالش براي نفوذ
بهدرون صفوف مجاهدين ومقاومت بوده است .نفوذ در سازمانهاي انقالبي
امر سابقهداري است و در زمان شاه نيز ما آنرا تجربه كردهايم اما اين امر
كه با بود و نبود رژيم گره خورده در حاكميت فاشيزم ديني ابعاد بسيار
پيچيدهتر و گستردهتري بهخود گرفته است.
وزارات اطالعات و اطالعات سپاه پاسداران در سالهاي گذشته تالش زيادي
براي نفوذ در ارتش آزاديبخش و صفوف مجاهدين داشتند و مزدوران
زيادي را در همين راستا روانه عراق كردند .سرويسهاي اطالعاتي رژيم كه
ميدانستند عوامل نفوذيشان قادر بهباال آمدن در سلسه مراتب مجاهدين
نيستند ،به آنها رهنمود ميدادند كه در اولين فرصت در هر مأموريتي كه
امكانش هست ،همراهانتان را بهرگبار ببنديد و خودتان را به داخل ايران
برسانيد .شماري از مجاهدان و رزمندگان ارتش آزاديبخش از اين طريق
بهشهادت رسيدند .كتاب «كارتهاي سوختة وزارت اطالعات آخوندي-
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گزارش مديريت ضد اطالعات ارتش آزاديبخش در باره كشف و خنثيكردن
طرحهاي نفوذ وزارت اطالعات» كه در مرداد 1381همراه با اسامي و اسناد
و دستخطها در 300صفحه منتشر شده است ،نمونة بسيار گويا و مستندي
در اين خصوص است.
از اين پيشتر نيز در اسفند 1376مديريت ضداطالعات ارتش آزاديبخش
كتاب «شكست يك توطئه در باره كشف و خنثيكردن طرحهاي نفوذ
وزارت اطالعات رژيم» را منتشر كرده بود كه نقشه و كروكي خانههاي امن
مزدوران نفوذي را هم در تهران برمال ميكرد.
يك رهنمود ديگر دستگاههاي اطالعاتي رژيم بهنفوذيهايش اين بود كه اگر
نتوانستيد مجاهدين را بهقتل برسانيد ،بعد از مدتي از صفوف مجاهدين خارج
شده و تحت عنوان «ناراضي» و يا «عضو سابق مجاهدين» به«افشاگري»
عليه مجاهدين بپردازيد (نمونة مزدور جمشيد تفرشي در كتاب طرحها و
توطئهها عليه مجاهدين تاريخ انتشار زمستان.)1379
هم ساواك و هم اطالعات آخوندي بسياري از كانديداهاي خود براي نفوذ
در درون گروههاي مخالف را از ميان زندانياني انتخاب ميكردند كه درهم
شكسته بودند و با بازجويان و شكنجهگران همكاري ميكردند .همچنين
ساواك و اطالعات آخوندها بسياري اوقات مأموران ناشناخته خود را با
صحنهسازي تحت عنوان مخالف زنداني ميكردند و پس از پايان محكوميت
نمايشي و آزادي ،آنها را بهصفوف مخالفان نفوذ ميدادند.
برخي از نمونههاي نفوذ چه در زمان شاه و چه در زمان آخوندها نمونههاي
پيچيده و طوالنيمدت بوده كه عامل نفوذي خدمات شايانتوجهي بهدشمن
كرده است .مسعود بطحايي يكي از اين نمونهها در زمان شاه است كه
ظاهرًا يك زنداني خوشنام و مقاوم و مورد اعتماد همه زندانيان بود اما
بعد از سقوط شاه و برمالشدن اسناد ساواك مشخص شد كه او از ابتداي
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دستگيري بهخدمت ساواك درآمده بود و بهجاسوسي عليه زندانيان و كشف
رابطه زندانيان با سازمانهاي انقالبي در بيرون زندان مشغول بوده است.
نمونه ديگر بهروز ذوفن است كه داستاني جداگانه دارد.
مجموعه تحقيقي حاضر كه توسط همكاران اين كميسيون و گروهي از
زندانيان آزاد شده گردآوري و تدوين شده است ،درباره يكي از مزدوران
نفوذي در حكومت آخوندي در زير دست جالد اوين الجوردي بهنام ايرج
مصداقي است .در آستانة دادگاه دژخيم حميد نوري قسمتهايي از اين
مجموعه توسط زنداني سياسي رضا شميراني (1360ـ )1371كه خود در
تدوين آن شركت داشته براي مقامات سوئدي ارسال شده است.
همچنانكه در اطالعيه كميسيون امنيت و ضدتروريسم شوراي ملي مقاومت
بهتاريخ  24آبان 1398درباره ماجراي دژخيم بازداشت شده در سوئد بهدقت
و با جزئيات و با نوار صداي رؤساي اين دژخيم در تهران (آخوند مقيسهاي و
آخوند رازيني) فاش شده است وزارت اطالعات مزدور ايرج مصداقي را بهكار
گرفت تا با سفيدسازي او بهمصادره جنبش دادخواهي زندانيان قتلعامشده
عليه جايگزين دموكراتيك (شوراي ملي مقاومت ايران) بپردازد.
مجموعه تحقيقي حاضر هيچ ترديدي باقي نميگذارد كه ايرج مصداقي اگر
قبل از زندانش در  1360در خدمت رژيم نبوده دستكم از اولين هفتههاي
زندان ،با بازجويان و شكنجهگران همكاري فعال داشته و بهعنوان نوچة
الجوردي قصاب اوين ،خدمتگزاري ميكرده است.
فصل اول اين تحقيق اساسًا برگرفته از خاطرات زندان اوست كه از البالي
آن ميتوان فهميد كه او نه يك زنداني معمولي بلكه زنداني با ارتباط ويژه با
شكنجهگران و بازجويان است ،هر چند كه با تردستي تالش كرده است اين
وضعيت ويژه را عادي جلوه دهد و بهشكلهاي مختلف بهتوجيه آن بپردازد.
اين فصل بهخوبي نشان ميدهد كه او نهتنها همواره از يك حاشيه امن
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در زندان برخوردار بوده بلكه ارتباطات دوستانهاي با شقيترين دژخيمان
داشته است .مهمتر اينكه او بهدفعات تحت عنوان انتقال ،به انفرادي بهخاطر
تشكيالت بند يا بازجويي يا بهانههاي ديگر از جمع زندانيان جدا شده است.
روالي كه بههيچوجه در مورد زندانيان مشابه او اعمال نميشده است .امروز
مشخص ميشود كه هدف از اين غيبتها انجام مأموريتهاي جنايتكارانه
بوده كه يكي از آنها تدوين كتاب كارنامه سياه در خدمت الجوردي است.
اين موضوع در فصل ديگري از همين مجموعه در شهادت هنرمند ارزنده
ميهنمان فريدون ژورك تشريح شده است .شهادت ژورك كه خود در
فاصله سالهاي 1361تا 1364زندان بوده است ،درباره ارتباطات مصداقي
با دار و دسته الجوردي و دژخيماني مانند فاضل و داوودآبادي از مزدوري
طوالنيمدت مصداقي رمز گشايي ميكند.
هر چند دشمني هيستريك مصداقي اساسًا متوجه مقاومت و رهبري آن
است اما اغلب جريانها و بسياري افراد مخالف رژيم را هم بهباد فحاشي و
ناسزاگويي گرفته كه در فصل دوم اين مجموعه ميزان كمي از آنها درج
شده است.
در اين مجموعه تحقيقي بهمحتواي اراجيف مصداقي نپرداختهايم .اين
اراجيف شايان يك بررسي جداگانه است .البته يك نگاه بهمحتواي دعاوي
او بهخوبي نشان ميدهد كه بدربردن رژيم از جنايتها (از قبيل كشتن و
پوستكندن صورت مسعود دليلي) يا الاقل تخفيفدادن جنايتهاي رژيم
مانند آمار شهيدان و دفاع تمام قد از اينكه روحاني و ظريف و وزارت
اطالعات در توطئه انفجار در گردهمايي مقاومت در ويلپنت پاريس نقش
نداشته و حتي از آن اطالع نداشتهاند و همچنين تبرئه مصرانه رژيم از
قتل غالمرضا منصوري در روماني در شمار مأموريتهاي اين مزدور است.
كما اينكه خصومت با عفو بينالملل بهخصوص بعد از گزارش اين سازمان
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بهمناسبت سيامين سالگرد قتلعام زندانيان سياسي هيچ توجيهي جز
اجراي دستورات وزارت اطالعات ندارد.
كميسيون قضايي شوراي ملي مقاومت ايران
فروردين 1400
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فصل اول

زنداني سياسي يا يك مزدور؟
بهروايت خودش

مطالبي كه در این بخش آمده است به چند موضوع از «زندان» مصداقي
اختصاص دارد كه اساسًا از خاطرات او برگرفته شده و بهدرجاتي ماهيت
او را برمال ميكند .البته اين نكات مشتي از خروار است و اال خاطرات او
مملو از نكاتي است كه از مواضع مشكوك يا همكاري او با دشمن حكايت
دارد ،كه او با تردستي و فرار به جلو تالش كرده آنها را توجيه و ابتكار عمل
خودش و استفاده از فرصتها قلمداد كند.
در اينجا فقط به 5موضوع ميپردازيم كه هركدام براي هركس كه كمترين
آشنايي با زندانهاي رژيم آخوندي بهويژه در دهه 60داشته باشد دهها سؤال
ايجاد ميكند.
قسمت اول سه بار دستگيري
قسمت دوم شركت در گشتهای ضربت دادستانی انقالب برای شكار
مجاهدین
قسمت سوم رفتن بر سر پيكر سردار موسي خياباني و سمبل زن انقالبي
اشرف رجوي
قسمت چهارم رابطه با شکنجهگران و رؤسا و مدیران زندان
قسمت پنجم استثناء در اعدام
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قسمت اول ـ سه بار دستگیری

خاطرات مصداقي در پارهاي موارد بسيار دقيق و با ذكر جزيياتي نوشته
شده است كه حيرتآور است .اما در پارهاي موارد بهغايت مبهم و بهاجمال
نگاشته شده است .يكي از موارد زمان و نحوه و چرايي دستگيريهای اوست.
از خالل قسمت اول خاطراتش روشن ميشود كه وي پس از 30خرداد سه
بار دستگير شده و دو بار اول آزاد شده است ،اما هيچگاه او جزييات اين
دستگيريها و علت آنها و چگونگي آزاديش را توضيح نداده است:
دستگیری اول
صفحه ۴۴جلد اول خاطراتش وقتي در باره بازجوييهايش توضيح ميدهد
براي اولين بار بهدستگيري اولش اشاره مي كند« :ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﻣﻨﻈﻮرﺷﺎن
از “دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ” ﻗﺒﻠﯽام ﮐﻪ ﻣﺪام ﺑﻪ ﺁن اﺷﺎرﻩ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،همان ﺑﺎزداﺷﺖ
ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺘﻪاﯼ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺗﻴﺮﻣﺎﻩ  ۶۰ﺷﺪﻩ ﺑﻮدم ...ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﺟﺪﻳﺪﻣﺎن ،در
ﭘﻴﺎدﻩروﯼ اﺳﺘﺎدﻳﻮم اﻣﺠﺪﻳﻪ ﺑﻮد ...ﻣﺴﻴﺮ را ﺑﺮاﯼ ﺑﺎر ﺳﻮم ﺑﺮﺧﻼف ﺧﻮاﺳﺘﻪام،
ﻃﯽ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزداﺷﺘﻢ ﺷﺪ .ﺑﺎ ﻣﺼﻴﺒﺖ ﻓﺮاوان و ﭼﺎﺷﻨﯽ ﺷﺎﻧﺲ
ﺑﺴﻴﺎر ،ﺑﻌﺪ از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اوﻟﻴﻪ همان روز از ﺁنﺟﺎ ﺧﻼﺻﯽ ﻳﺎﻓﺘﻢ».
صفحه ۴۷کتاب« :یکی از کسانی را که در زندان پل رومی و دستگیری اولم،
هم سلولم بود دیدم»....
دستگیری دوم
صفحه ۲۳جلد اول ....« :ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﺣﺴﻴﻦ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮﯼ در تظاهرات روز ﭘﻨﺞ
ﻣﻬﺮ ،در ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻣﺼﺪق (وﻟﯽﻋﺼﺮ ﻓﻌﻠﯽ) ﺷﻬﻴﺪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﻓﺮداﯼ همان روز،
ﺻﺒﺢ زود ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﺷﺎن رﻓﺘﻢ و ﻣﺪارﮎ و ﭘﻮﻟﯽ را ﮐﻪ ﺁنﺟﺎ داﺷﺘﻢ ،ﺑﺮداﺷﺘﻢ.
ﺑﻌﺪ از ﺧﺮوج از ﺧﺎﻧﻪ و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻴﺪان هفتﺣﻮض ،ﺗﻮﺳﻂ دﺧﺘﺮﻋﻤﻪام ﮐﻪ
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ﺣﺰباﻟﻠﻬﯽ ﺑﻮد ،ﻟﻮ رﻓﺘﻪ و دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪم .ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎ ﺧﻮشﺷﺎﻧﺴﯽ ﺗﻤﺎم
و ﺗﻼش دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﺁزاد ﺷﺪم»...
صفحه« :۳۶ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺣﻤﻴﺪ ﻃﻠﻮﻋﯽ را دﻳﺪم .در هنگام دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ ﻗﺒﻠﯽام
در ﭘﻞ روﻣﯽ ،ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ رﻳﺎﺳﺖ ﺑﺨﺶ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ،ﺑﺎزﺟﻮﻳﯽ از ﺁﻧﺎن را
ﻧﻴﺰ زﻳﺮ ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ... ..ﺑﺎر ﻗﺒﻞ ،هنگام ﺁزادﯼام ،ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد :اﮔﺮ ﻳﮏ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ
ﮔﺬرت ﺑﻪ اﻳﻦﺟﺎ ﺑﻴﻔﺘﺪ ،ﺧﻮدم در ﺟﻮﺧﻪﯼ اﻋﺪاﻣﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ»...
صفحه« :63بهیاد آوردم ۷مهر ۶۰را در کمیته پل رومی بهسر میبردم .شب
سختی را در بازجویی پشت سرگذاشته بودم و تا صبح از درد نخوابیده
بودم».
صفحه ...« :۷۵در دستگیری ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺳﺎل ۶۰ﺑﻪ زندان ﭘﻞ روﻣﯽ ﺑﺮده ﺷﺪه
ﺑﻮدم و ﺑﺮاﯼ ﺗﺮﺳﺎندنم ﻣﺮا اﻋﺪام ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدند ...،ﻣﺮا ﮐﻨﺎر دﻳﻮارﯼ ﻗﺮار
داده و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪدﺳﺘﻮر ﮔﻴﻼﻧﯽ و ﻣﻮﺳﻮﯼﺗﺒﺮﻳﺰﯼ [رئیس کل دادگاههای
انقالب اسالمی ودادستان کل انقالب] ﻧﻴﺎزﯼ ﺑﻪ ﺑﺎزﺟﻮﻳﯽ و ﻣﺤﺎﮐﻤﻪام ﻧﻴﺴﺖ
و ﻗﺼﺪ دارند اﻋﺪاﻣﻢ ﮐﻨﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﻳﮑﯽ از ﭘﺎﺳﺪاران دﺳﺘﻮر ﺷﻠﻴﮏ داد ،ﻣﻦ
ﮐﻨﺎر دﻳﻮار ﺣﻴﺎط ﺑﺎ ﭼﺸﻢﺑﻨﺪ اﻳﺴﺘﺎده ﺑﻮدم .ﭘﺎﺳﺪارﯼ روﯼ ﭘﺸﺖﺑﺎم ﺳﻠﻮلها
ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽداد .وﯼ ﻧﻴﺰ ﺳﺮ اﺳﻠﺤﻪاش را ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪﺳﻤﺖ ﺳﺮ ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻳﮏ ﻓﺸﻨﮓ در اﺳﻠﺤﻪﯼ ژ -ث اش اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﺷﻠﻴﮏ ﮐﺮد،
ﺳﺮﺧﯽ ﮔﻠﻮﻟﻪ را دﻳﺪم ﮐﻪ از ﺑﻐﻞ ﺻﻮرﺗﻢ رد ﺷﺪ و ﮐﻨﺎر ﭘﺎﻳﻢ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﺧﻮرد».
به اين ترتيب او در مورد دو دستگيري آنهم در اوج سركوب ،بهصورت
گذرا و در البالي موضوعات ديگر بهذكر چند نكته پراكنده اكتفا ميكند.
نه ميگويد كه توسط کدام ارگان بازداشت شده ،چگونه بازجويي شده ،او
را به كجا بردهاند از او چه سؤاالتي كردند ،چرا و چگونه او را بهخصوص
در دستگيري دوم آزاد كردند ....اين روشن شناخته شده كساني است كه
حقيقت را پنهان و تحريف ميكنند.
11

دستگیری سوم
صفحه ۲۵جلد اول« :در آن زمان ،بيشتر وقتها در يک شرکت در چهارراه
تخت جمشيد ،جنب سينما راديوسيتی سابق و در محل دانشگاه آزاد زمان
شاه ،نزد دوستانم بهسر میبردم ...ساختمان متعلق بهدادستانی انقالب بود
و طبقههای فوقانی آن به "مستضعفان" و جنگزدهها داده شده بود تا موقتًا
در آن جا اسکان يابند .احساس کردم که ماندنم در آن جا صالح نيست.
صبح زود به محل شرکت رفتم تا دوستانم را از تصميمم مطلع سازم .وقتی
به شرکت رسيدم ،متوجه شدم توالتهای طبقههای باالی ساختمان که
بهمحرومان و جنگزدههای شهرهای جنوبی تعلق داشت ،گرفته و فاضالب
باال زده و همه ساختمان را فرا گرفته است... ..قرار شد که يکی از بچهها با
موتور به سيدخندان رفته ودستگاه فاضالب بازکنی را بياورد تا با کمک هم
مشکل پيش آمده را حل کنيم .منتظر بازگشت او نشسته بودم که ناگهان،
يکی از همسايهها در آستانه در ظاهر شد و با دست مرا بهپاسدارانی که
همراهش بودند ،نشان داد .ظاهرًا بيچاره روحش هم از ماجرا خبر نداشت.
وقتی خشونت آنها را هنگام يورش بهمن ديد ،داشت از ترس سکته میکرد.
تأسف و نگرانی از چشمهايش میباريد .میتوانستم موقعيتش را درک کنم.
تالش کردم که با آخرين نگاه و لبخندم ،به او دلداری دهم .بهسرعت مرا از
پلهها پايين آوردند .در راه با خشونت هرچه تمامتر ،دهانم را بازرسی کردند
که مبادا از قرص سيانور استفاده کرده باشم .وقتی بهداخل ماشين هلم
میدادند ،با فشار سرم را بهپاهايم رسانده و در همان وضعيت ،چشمبندی را
محکم بهچشمانم زدند .در همين حال ،مرا بهشخصی که در ماشين نشسته
بود ،نشان دادند و از او پرسيدند :اين خودش است؟ ظاهرًابا تکان دادن سر
تأييد کرد .نمیدانستم شخص مورد نظر کيست و موضوع از چه قرار است؟
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مأموريت دستگيری من از طرف دادستانی انقالب ،بهعهده اکبر خوشکوش
نهاده شده بود که در آن زمان ،رابط بين کميته منطقه ١٢نازیآباد و
دادستانی انقالب بود و مأموريتهای محوله از سوی آنان را نيز اجرا میکرد.
بعد از دستگيری ،يک راست بهيکی از بازداشتگاههای تحت نظارت آن
کميته برده شدم که در ارتباط مستقيم با اوين بود .در آن جا مورد شکنجه
معمول آن دوران قرار گرفتم و بعد به مرکز اصلیشان انتقال
و آزار و اذيت
ِ
داده شدم.
ماشينی که ما را به اوين آورد ،در پارکينگ رو به روی زندان اوين توقف
کرد و ما با پای خودمان از در کوچکی وارد جهنم اوين شديم ...در آن جا
مستقيم به شعبه "يک ب" برده شدم .دليل ارجاع من به شعبه ياد شده،
اعتراف يکی از هواداران مجاهدين بهنام "م -گ" که همکاری وسيعی با
دادستانی انقالب داشت ،بود .وی در اين راه از هيچ کوششی فروگذار
نمیکرد .او بهخاطر همکاری با بازجويان و بالمآل دادن اطالعات کافی
پيرامون فعاليتهايش ،در بهمن ماه سال ۶١اعدام شد .در حالی که ۵٠روز
از دستگيری "م -گ" گذشته بود و فشاری متوجهاش نبود ،بهياد من و
سرنخی که از من داشت افتاده بود .او تالش وافری بهخرج میداد تا با ارائه
کوچکترين اطالعات و حدس و گمانهايش ،ديگران را نيز بهدام بيندازد.
پاسداران با کمک و مساعدت وی ،بهشکل بسيار اتفاقی و غيرمنتظره به
آدرس محلی که من به آن جا رفت و آمد میکردم و در تشکيالت کسی
بهجز جالل که پيش از من دستگير شده بود از آن اطالعی نداشت ،دست
يافته و دستگيرم کرده بودند» .بهكار بردن حروف اختصاري براي اسم و
فاميل يك خائن اعدام شده هم از ترفندهاي مصداقي است تا بسياري
رازهاي خائنانه و ناگفته خودش را توجيه كند یا بهشخص غايب احاله دهد.
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تناقضات آشكار

براي فهم آنچه از دستگيريهاي مكرر مصداقي برميآيد نكات زير
قابلتوجه است:
 -1شرایط امنیتی بعد از تظاهرات ۵مهر۱۳۶۰
در روز  ۵مهر مجاهدین یک تظاهرات در تهران سازمان دادند و براي
اولين بار شعار «مرگ بر خمینی» سر دادند .در زندان اوین از غروب ۵مهر
دستهدسته دستگير شدگاني كه مظنون بهشركت در تظاهرات ۵مهر بودند
اعدام میکردند .در این میان افرادی از پاسداران کمیته را بهظن مشارکت
در تظاهرات دستگیر کرده و اعدام کردند و حتی صبر نکردند که هویت
واقعی آنها روشن شود.
گشتهای سپاه و کمیته و دادستانی فضای رعب و وحشت در خیابانها ایجاد
کرده و هر فرد مشکوکی را دستگیر میکردند .آنها ناگهان یک خیابان را از
دو طرف بسته و همه خودروها و افراد عابر را بازرسی میکردند و افرادي
که ظاهرشان مشکوک بود یا دو ریالی براي تلفنزدن در جیبشان بود
یا مانند ميليشياي مجاهدين کفش ورزشی بهپا داشتند بهصورت جمعي
دستگیر و روانه مراکز سپاه و یا اوین میکردند .در آن زمان تلفنهاي عمومي
در خيابانها كه ابزار ارتباطي مجاهدين بود با سكه دو ريالي كار ميكرد،
بههمينخاطر بهكسي كه چند سكه دو ريالي همراهش بود شك ميكردند
كه از مجاهدين است.
در چنین شرایطی چگونه ایرج مصداقی که بهقول خودش میدانستند
هوادار مجاهدین است ،روز  6مهر براي دومين بار دستگير ميشود ،مدرک
هم همراهش بوده اما او را آزاد ميكنند؟!
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 -۲آزادی با «تالش دوستان»!
او میگوید در دستگیری اول و دوم ،که هر دو بهخصوص دستگیری دوم
در اوج روزهای اعدام و کشتار بوده ،عالوه بر خوششانسي تمام ،تالش
«دوستانش» موجب آزادی او شده است .او توضيح نميدهد كه اين
«دوستان» چه كساني هستند كه در آن دوران باعث آزادي او شدهاند .ذکر
چند نمونه روشن میکند که این ادعا واهي است.
برادر و پسر آخوند احمد بهشتی ،نماینده حزباللهی فسا در مجلس رژيم در
سال 60بنامهاي سعيد و كاظم بهشتي بهاتهام هواداری از مجاهدین دستگیر
شده بودند و تالشهای این آخوند برای آزادیشان بهجایی نرسید .هر دو نفر در
قزلحصار بودند و محکوم بهزندان شده بودند .خواهرزادههای آخوند محمدی
گیالنی که «رئیس دادگاههای انقالب اسالمی» بود ،در سال 60زندان بودند
و تالش مادرانشان يعني خواهران گيالني برای آزادی فرزندانشان بهجایی
نرسيد .یکی از اين دو نفر را بهشدت شکنجه کرده بودند.
مورد دیگر وحید الهوتی ،پسر روحاني سرشناس حسن الهوتي است .دو
برادرش سعيد و حميد همسران دو دختر هاشمی رفسنجانی هستند .وحيد
در اوايل آبان 60بهخاطر ارتباط با مجاهدین دستگیر شده بود ،در شرایط
بعد از ۵مهر 1360تالش خانواده رفسنجانی برای آزادی و یا حتی مالقات
با او به نتیجه نرسید و نهایتًا زیر شکنجه شهید شد .پدر وي حسن الهوتي
را كه از همراهان خميني بود و از پاريس با او به تهران بازگشت بهخاطر
پسرش بازداشت كردند و او را در زندان كشتند و يا آنطور كه حكومت
رسمًا اعالم و ادعا كرد در اثر سكته فوت كرد.
 -3زندان پل رومی
خودش نوشته در روز  ۶مهر که برای بار دوم دستگیر شده ،در بازداشتگاه
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پل رومی بوده ،جایی که تحت ریاست آخوند حسین انصاریان و مشهور به
قصابخانه بود و زندانیان مواد مخدر و همچنین زندانیان سیاسی را در آنجا
قصابی میکردند .عالوه بر اینکه رها شدنش از زندان پل رومی آنهم در
روزهاي بعد از درگیریهای شدید 5مهر قابلفهم نیست ،مصداقی توضیح
نمیدهد که چگونه و چرا او را که در هفت حوض یعنی شرق تهران دستگیر
شده به پل رومی در شمال تهران بردند.
 -4شرایط اعدام مصنوعی
مصداقي مينويسد ...« 1:ﻣﺮا ﮐﻨﺎر دﻳﻮارﯼ ﻗﺮار داده و ﮔﻔﺘﻨﺪ ...ﻗﺼﺪ دارند
اﻋﺪاﻣﻢ ﮐﻨﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﻳﮑﯽ از ﭘﺎﺳﺪاران دﺳﺘﻮر ﺷﻠﻴﮏ داد ،ﻣﻦ ﮐﻨﺎر دﻳﻮار
ﺣﻴﺎط ﺑﺎ چشمبند اﻳﺴﺘﺎده ﺑﻮدم .ﭘﺎﺳﺪارﯼ روﯼ ﭘﺸﺖﺑﺎم ﺳﻠﻮلها ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ
ﻣﯽداد .وﯼ ﻧﻴﺰ ﺳﺮ اﺳﻠﺤﻪاش را ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺮ ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻳﮏ ﻓﺸﻨﮓ در اﺳﻠﺤﻪ ژ -ثاش اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﺷﻠﻴﮏ ﮐﺮد ،ﺳﺮﺧﯽ
ﮔﻠﻮﻟﻪ را دﻳﺪم ﮐﻪ از ﺑﻐﻞ ﺻﻮرﺗﻢ رد ﺷﺪ و ﮐﻨﺎر ﭘﺎﻳﻢ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﺧﻮرد».
او میگوید که چشمبند داشته اما معلوم نیست چگونه از زیر چشمبند
تشخیص داده که سالح نگهبان پشتبام ژ-ث بوده و لوله آن از باال بطرف
سرش نشانه رفته و دست آخر گلوله سرخ شدهای که از کنار صورتش
رد شده را دیده و همچنین فهمیده که آن پاسدار فقط یک گلوله در
سالحش داشته ،از این روایت طنز که بگذریم ،برای فهم اعدام مصنوعی
بهخاطره مصطفی نادری زنداني مجاهدي كه 12سال زندان بوده است
اشاره میکنیم .او توضیح میدهد:
«من و چهار نفر ديگر را به اطاق كوچكي بردند و گفتند شما مفسد
فياالرض هستيد و دادگاه حكم اعدام شما را صادركرده و ساعت ٢نيمهشب
()۱کتاب نه زیستن نه مرگ جلد اول صفحه۷۵
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شما را اعدام ميكنيم و به هر نفر يك كاغذ و خودكار داد و گفت وصيتنامه
خودتان را بنويسيد....
حدود ساعت  ١يا  ٢شب بود كه ما را صدا كردند و به حياط بردند .ماشيني
آمد و ما ٥نفر را سوار كردند بعد از مدتي متوقف شد و ما را خارج كردند..
 ....ما را بردند با چشمهاي بسته و دستهايمان هم از پشت بسته بود .جلو
ديواري ايستاده بودم و مرتب صداي گلنگدن كشيدن ميآمد .بعد صداي
يك نفر كه با لحن آخوندي حرف ميزد آمد و گفت بهحكم دادگاه انقالب
اسالمي شما مفسد فياالرض و محارب هستيد و حكم شما اعدام است و
االن اجرا ميشود و يكي از پاسداران فرمان آتش داد.
ما چشمبند بهچشم داشتيم و تاريك بود .صداي يك رگبار شليك را
شنيدم و بعد به زمين افتادم چون هيچ كنترلي روي بدنم نداشتم چند
لحظه سكوت حكمفرما شد .احساس كردم كه خون از بدنم جاري شده و
منتظر بودم كه بميرم كه پاسدارها همه زدند زير خنده و گفتند با همين
دل و جگر ميخواهيد با اسالم بجنگيد! و با كتك ما را با همان ماشين از
آن جا بردند به يك اطاق .من چشمبند را باز كردم .پنج نفر بوديم .من
نگاه بهدستهايم كردم همه تاول زده بود .تمام بدنم تاول زده بود .تاولهاي
آبدار .يكي ديگر از بچهها هر نيم ساعت غش ميكرد و دچار حمله صرع
شده بود .يكي ديگر وقتي كه چشمبند را باز كرد و عينك خود را زد گفت
نميبينم ،چه بر سر چشمهايم آمده؟ نمره چشم او در عرض دو ساعت باال
رفته بود .ديگري قفسه سينهاش درد شديد گرفته بود و سكته ناقص كرده
بود و ديگري سر دردهاي شديد ميگرفت( »...صفحه ۵۳کتاب پروژههای
2
انهدام یک جنبش و خط سرخ مقاومت).
( )۲صفحه ۵۳کتاب «پروژههای انهدام یک جنبش و خط سرخ مقاومت» نوشته مصطفی نادریـ
انتشارات کتاب ایران.
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اعدام مصنوعی يكي از بدترين شکنجههاست و از تجربه اعدام مصنوعي این
پنج زنداني که تجربه چند سال زندان داشتهاند روشن ميشود حرفهاي
مصداقي ساختگي است.
 -5سؤاالت بدون جواب
مصداقی مشخص نميكند كه چند روز در زندان پل رومی بوده ،چگونه
بازجویی شده و پس از اعدام مصنوعی تحت چه شرایطی آزاد شده است،
اما سؤال اساسيتر اينست كه آيا او در فاصله آزادی که معلوم نیست چه
تاریخی بوده تا زمان دستگیری در دیماه بهسراغ هواداران مجاهدین رفته
و تالش برای ارتباط با آنها کرده است یا نه؟ اگر ارتباط برقرار کرده بهچه
منظور بوده و سرنوشت آن افراد چه شده است؟
آیا این تصادفی است که اكثر کسانی را که میشناخته و از آنها اسم برده،
پیش از او دستگیر شدهاند؟
و مهمتر اینکه چرا مصداقی داستان زندانش را از همان دستگیری اول در
تیرماه شروع نمیکند و تالش میکند ماجرای دو دستگیری قبلیاش را
بهصورت پراکنده وبریده بریده در البالی بقیه مطالب بازگو کند؟
چه راز سر بهمهری هست که مصداقی تالش در پنهانکردن آن دارد و
نمیخواهد برمال بشود؟

قسمت دوم ـ شركت در گشت گروه ضربت دادستانی
برای شكار مجاهدین
کتاب «نه زیستن نه مرگ»
«دو روز بعد مرا برای بازجويی صدا زدند .دل توی دلم نبود .انگار خبر
3

( )۳جلد اول صفحات  ۷۰تا ۷۷
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بدی را گواهی میدادند .بهزودی متوجه شدم که میخواهند از طريق من،
حسين جهانگيری را دستگير کنند .در بازجويیهايم چيزی از شهادت او
نگفته بودم .میخواستم همچنان بهدنبال او بگردند و تا آن جا که مقدورم
بود ،انرژیشان را هرز دهم .گفتم :تنها آدرس خانهاش را میدانم .مرا
بههمراه گروه ضربت اوين راهی خانه حسين و چند آدرس ديگر کردند.
ابتدا بدون اين که بگويم امير دستگير شده است و او را در اوين ديدهام،
آنها را بهسوی دکه امير بردم .در راه چند سؤال راجع بهمحل مورد نظر
و موقعيت آن کردند تا بهگونهای عمل کنند که مرغ از قفس نپرد .بعد از
چند پرسش در اين مورد و گرفتن پاسخ ،انگار که سطل آب سردی رویشان
ريخته باشند ،بهسرعت از آن جوش و خروش اوليه افتادند .متوجه شدم اينها
همان تيمی هستند که چند روز قبل دکه را غارت کرده و امير را با خود
برده بودند .بهروی خودم نياوردم .با ايما و اشاره با هم صحبت میکردند .از
برخوردشان معلوم بود که مأيوس شدهاند و چيزی دستگيرشان نخواهد
شد .از دور وقتی متوجه شدند محل مزبور همان جايی است که چندی
قبل مورد حمله قرار دادهاند ،مسئولشان بهراننده گفت :دور بزن! و با خشم
و چشمغره مرا نگاه کردند.
سپس با راهنمايی من به خانه حسين جهانگيری رفتيم .در آن جا هم
چيزی نصيبشان نشد .تالش کردم متوجه فعاليت برادر کوچکتر حسين
نشوند .عاقبت او در سال ١٣۶١دستگير شد و چند سالی زندان بود و در
سال ١٣۶۴از زندان آزاد شد .بعد از آن جا ،به خانه سهراب رفتيم که از قبل
میدانستم خالی است .در بازجويی در رابطه با آدرس خانه حسين (معروف
بهحسين بافنده) نيز از من پرسيده بودند .ولی از آن جايی که از سرنوشت
او اطالعی نداشتم ،گفته بودم آدرس خانهاش را بلد نيستم .آدرسهای
بچههايی را که از لو رفتنشان خبری نداشتم ،نداده بودم .بههرحال با ضرب
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و شتم مرا به اوين بازگرداندند .بعدها متوجه شدم حسين و سهراب دستگير
شده بودند ولی ما را با هم روبهرو نکردند .شايد پيش از دستگيری من اعدام
شده بودند و يا....
«ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ همان روز ،ﻣﺮا ﺑﺎ "م -گ" روﺑﻪرو ﮐﺮدﻧﺪ .از او ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
روﯼ ﻣﻦ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ از دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ ،اﻳﻦ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎرﯼ ﺑﻮد ﮐﻪ او را ﻣﯽدﻳﺪم.
ﻟﺒﺨﻨﺪﯼ ﺑﺮ ﻟﺒﺎن داﺷﺖ و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺗﻼش ﻣﻦ اﻳﻦ اﺳﺖ ﺗﻤﺎم اﻓﺮادﯼ را ﮐﻪ
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ ﺑﻪ اﻳﻦﺟﺎ ﺑﻴﺎورم ﺗﺎ ﻣﺒﺎدا دﺳﺖ ﺑﻪﻋﻤﻠﻴﺎتهای ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﺑﺮاﯼ
هميشه "راﻩ ﻧﺠﺎت" را ﺑﻪ روﯼ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ»....
«وﻗﺘﯽ ﮐﻪ "م -گ" ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻐﺎزﻩ اﻟﺪوز و اعالميهها را ﺑﻪﻣﻴﺎن ﮐﺸﻴﺪ ،ﺑﺎزﺟﻮﯼ
ﻣﺎ ﻣﺤﻤﺪﯼ ﮐﻪ در ﺁنﺟﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ ،دﺧﺎﻟﺖ ﮐﺮدﻩ و ﮔﻔﺖ :ﮐﺪام اعالميهها؟
و ﺳﭙﺲ از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﻴﺪ :ﭼﺮا ﺻﺤﺒﺘﯽ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﮑﺮدﻩ ﺑﻮدﯼ؟ ﮔﻔﺘﻢ :واﻻ
ﻣﻮﺿﻮع ﺁن از ﺑﺲ ﮐﻪ ﺳﺎدﻩ و ﭘﻴﺶ ﭘﺎ اﻓﺘﺎدﻩ ﺑﻮد ﺑﻪﮐﻠﯽ ﺁن را از ﻳﺎد ﺑﺮدﻩ
ﺑﻮدم .ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﻳﮑﯽ دو ﺑﺎر ﺑﻪ ﺁن ﻣﻐﺎزﻩ رﻓﺘﻪام و ﺁدرﺳﺶ را هم ﻓﺮاﻣﻮش
ﮐﺮدﻩام" .م -گ" ﮔﻔﺖ :ﺁدرﺳﺶ ﺳﺮ راﺳﺖ اﺳﺖ و ﺑﯽدرﻧﮓ ﺁدرس را روﯼ
ﮐﺎﻏﺬﯼ ﻧﻮﺷﺖ .او ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻐﺎزﻩ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺖ و هيچ ﺑﺮﺧﻮردﯼ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ وﯼ
ﻧﺪاﺷﺖ .او ﺁدرس ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺤﻞ ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺰل ﻓﺮدﯼ ﺑﻪﻧﺎم ﻋﺴﮕﺮﯼ را ﮐﻪ در
همان ﺣﻮاﻟﯽ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻧﺒﺮد ﺑﻮد ،ﻧﻴﺰ دادﻩ و ﺗﺄﮐﻴﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﻮدش ﻧﺒﻮد،
خواهرش را دﺳﺘﮕﻴﺮ ﮐﻨﻨﺪ" .م -گ" ﺁدرس محلهايي را ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﺣﺠﺖ
و ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻪ ﺁنﺟﺎ رﻓﺖ و ﺁﻣﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪﻣﺤﻤﺪﯼ داد .از ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪر زن
ﺣﺠﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺮﮐﺰ داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان و ...هر ﺟﺎ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ "م-ح" رﻓﺖو ﺁﻣﺪ ﮐﻨﺪ».
...«...ﻗﺮار ﺷﺪ "م-گ" همراه ﮔﺮوﻩ ﺿﺮﺑﺖ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﺷﮑﺎر ﺁﻧﺎن ﺑﺮود .وﺳﺎﻳﻞ
اوﻟﻴﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻮﻟﻪ و ﻣﺴﻮاﮎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪهمراه ﺧﻮد از ﺑﻨﺪ ﺁوردﻩ ﺑﻮد! ظاهرًا در اﻳﻦ
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راﻩ ﮐﺎرﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد .هر ﺑﺎر او را از ﺑﻨﺪ ﺻﺪا ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻌﻤﻮل،
وﺳﺎﻳﻞ ﺿﺮورﯼاش را ﻧﻴﺰ همراه ﺧﻮد ﻣﯽﺁورد .ﺧﻮد ﺑﻬﺘﺮ واﻗﻒ ﺑﻮد ﮐﻪ
هرﻟﺤﻈﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪﻣﺄﻣﻮرﻳﺘﯽ ﺑﺮاﯼ ﺷﮑﺎر ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ ﺷﻮد .ﭘﺲ از
ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺤﻤﺪﯼ ﺗﺼﻤﻴﻢاش ﻋﻮض ﺷﺪ و ﺑﻪﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ همراه آنها
ﺑﺮوﯼ .وﻗﺘﯽ ﮔﺮوﻩ ﺿﺮﺑﺖ ﺁﻣﺎدﻩ ﺣﺮﮐﺖ ﺷﺪ ،ﺗﺼﻤﻴﻢﺷﺎن ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﻋﻮض ﺷﺪ.
از ﺁنﺟﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻬﻢ دﻳﮕﺮﯼ ﻧﻴﺰ ﻗﺮار ﺷﺪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﺮﻋﻪ ﻓﺎل ﺑﻪﻧﺎم ﻣﻦ اﻓﺘﺎد
و ﻣﺤﻤﺪﯼ دﺳﺘﻮر داد ﻣﻦ ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﻳﯽ همراه ﺁﻧﺎن ﺑﺮوم.
 ...زﻧﺪاﻧﯽ دﻳﮕﺮﯼ ﮐﻪ ﻣﻦ را همراهي ﻣﯽﮐﺮد ،ﻣﺤﺮم ﻏﻔﺎرﯼ ﻧﺎم
داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﺷﺪت ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد .همان ﻟﺤﻈﻪهای اول ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم
ﺑﺎزﺟﻮﻳﺶ ﮐﻴﻨﻪ زﻳﺎدﯼ از وﯼ ﺑﻪدل دارد .ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻬﺮ او ﺑﻪدﻟﻢ اﻓﺘﺎد و بعدها
ﻳﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﺧﻮﺑﻢ ﺷﺪ .ﻣﺤﺮم ﺑﻌﺪ از ﺁزادﯼ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪمجاهدین ﭘﻴﻮﺳﺖ
و در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺁﻓﺘﺎب در ﺳﺎل ۶۷ﺑﻪﺷﻬﺎدت رﺳﻴﺪ.
	ﮔﺮوﻩ ﺿﺮﺑﺖ اوﻳﻦ ﺑﻪﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪهمین دﻟﻴﻞ اﮐﺒﺮ
ﺧﻮشﮐﻮش و ﺗﻴﻢ همراهش ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﮐﺎر ﻣﺎ را ﺑﻪﻋﻬﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺻﻼح
دﻳﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪﮐﺎرهای دﻳﮕﺮﺷﺎن ازﺟﻤﻠﻪ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﻳﮏ ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ ﻣﺨﻔﯽ
مجاهدین در ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻓﺪاﺋﻴﺎن اﺳﻼم ﺑﺮﺳﻨﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﮐﻪ ﻧﺎﺻﺮﯼ ،ﺳﺮﺑﺎزﺟﻮﯼ
ﺷﻌﺒﻪ ٣ﺑﻪآنها ﺗﺄﮐﻴﺪ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد ﻋﺠﻠﻪاﯼ در ﮐﺎر ﻧﻴﺴﺖ و مدتهاست ﮐﻪ از
ﭼﺎپخانه ﻣﺰﺑﻮر اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﺁن را در اوﻟﻮﻳﺖ ﻗﺮار دادﻧﺪ.
ﺑﻪﮔﻔﺘﻪ ﻧﺎﺻﺮﯼ ﻳﮑﯽ از اﻋﻀﺎﯼ مجاهدین ﺑﻪوﺟﻮد ﺁن اﻋﺘﺮاف ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد .اﮐﺒﺮ
ﺧﻮشﮐﻮش ظاهرًا دستیابی ﺑﻪﭼﺎپخانه ﻣﺰﺑﻮر را هيجاناﻧﮕﻴﺰﺗﺮ از دﻳﮕﺮ ﻣﻮارد
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺷﺐهنگام ﺑﻪﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ رﺳﻴﺪﻳﻢ .ﻣﻐﺎزﻩاﯼ ﺑﻮد ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻪ در
ﺁن ﻣﻘﺪار زﻳﺎدﯼ ﮐﺎﻏﺬ دﻳﺪﻩ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻪداﺧﻞ ﻣﻐﺎزﻩ رﻓﺘﻨﺪ و ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ
ﻣﻦ و ﻣﺤﺮم را ﻧﻴﺰ ﺑﻪﻟﺤﺎظ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻣﻨﻴﺘﯽ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﯼ از اﻣﮑﺎن ﻓﺮار،
ﺑﻪداﺧﻞ ﻣﻐﺎزﻩ ﺑﺮدﻧﺪ .از ﻗﺒﻞ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ در زﻳﺮ ﺁنﺟﺎ ﻳﮏ ﭼﺎپخانه ﻣﺨﻔﯽ
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اﺳﺖ وﻟﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ دﻗﻴﻘًﺎ ﮐﺠﺎ ﻗﺮار دارد .اﮐﺒﺮ ﺧﻮشﮐﻮش ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮد
ﺑﺎ زدن ﻧﻮﮎ ﮐﻠﻨﮓ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﺁﻳﺎ زﻳﺮ ﺁن ﺟﺎ ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﻪ؟
ﻣﻐﺎزﻩ از داﺧﻞ ،ﺑﻪﻳﮏ ﺧﺎﻧﻪاﯼ ﮐﻪ درب ﺁن در ﮐﻮﭼﻪ ﻣﺠﺎور ﺑﺎز ﻣﯽﺷﺪ،
راﻩ داﺷﺖ .در ﺧﻼل صحبتهايشان ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﺁن ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ زﻣﺎﻧﯽ ﻳﮏ
ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻴﻤﯽ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺁن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺁﻳﻔﻮن ﺑﺎ ﻣﻐﺎزﻩ
ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .دو ﺑﺎر ﻣﻦ و ﻣﺤﺮم را ﮐﻪ ﺑﻪﺷﺪت ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد،
ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﻘﺪار معتنابهي ﮐﺎﻏﺬ را ﮐﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻮد ،ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﮐﻨﻴﻢ.
ﭼﻴﺰﯼ دﺳﺘﮕﻴﺮﺷﺎن ﻧﺸﺪ .ﭘﺎﺳﺪاران ﮐﻨﺎرﯼ اﻳﺴﺘﺎدﻩ و ﻧﻈﺎرﻩﮔﺮ ﺟﺎنﮐﻨﺪن
ﻣﻦ و ﻣﺤﺮم ﺑﻮدﻧﺪ .ﻳﮑﺒﺎرﻩ دو ﺷﺌﯽ زرد رﻧﮓ ﺑﻪﺷﮑﻞ ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﮐﻪ در
ﮔﻮﺷﻪاﯼ اﻓﺘﺎدﻩ ﺑﻮد ،ﻧﻈﺮم را ﺟﻠﺐ ﮐﺮدﻧﺪ .اﮐﺒﺮ ﺧﻮشﮐﻮش ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻮﺟﻪ آنها
ﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ ﻟﻮدﮔﯽ ﺗﻤﺎم ،آنها را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺪاران دﻳﮕﺮ اﻟﻮ -اﻟﻮ ﻣﯽﮐﺮد.
ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺎرﯼ ﻣﯽﺁﻳﺪ .اﮔﺮ آنها را روﯼ زﻣﻴﻦ ﻗﺮار
ﻣﯽدادﻧﺪ و اهرمهاي ﮐﻮﭼﮏ ﺁن را ﻣﯽﮐﺸﻴﺪﻧﺪ ،روﯼ زﻣﻴﻦ ﻣﺤﮑﻢ ﺷﺪﻩ و
ﻣﺨﻔﯽ
ﺣﮑﻢ دو دﺳﺘﮕﻴﺮﻩ را ﭘﻴﺪا ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در واﻗﻊآنها را ﺑﺮاﯼ ﺑﻠﻨﺪﮐﺮدن د ِر
ِ
چاپخانه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮار ﻣﯽدادﻧﺪ .ﺑﺎ دﻳﺪن آنها ﻣﻦ هم ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪﻩ
ﺑﻮدم چاپخانه در همین ﻣﻐﺎزﻩ و در زﻳﺮ زﻣﻴﻦ ﻗﺮار دارد .اﮐﺒﺮ ﺧﻮشﮐﻮش
ﺑﺎ ﻧﺎاﻣﻴﺪﯼ ،ﺑﻪﺑﻘﻴﻪ ﮔﻔﺖ :دﻳﺮوﻗﺖ اﺳﺖ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮوﻳﻢ ،اﻣﺎ ﻓﺮدا ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدﻳﻢ و
ﮐﻒ ﻣﻐﺎزﻩ را ميدهيم ﻳﮑﺴﺮﻩ ﺑﮑﻨﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﻨﮓ ﺁﺧﺮﻳﻦ ضربهها
را ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﯽزد ،ﻳﮏدﻓﻌﻪ ،ﺳﺮ ﮐﻠﻨﮓ ﺑﻪ درز ﺑﻴﻦ موزاييكها ﺧﻮرد و ﭼﻴﺰﯼ
ﺧﻤﻴﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ،ﺑﻪﺳﺮ ﮐﻠﻨﮓ ﮔﻴﺮ ﮐﺮد .ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﺟﻪﺷﺎن ﺑﻪ ﺁنﺟﺎ ﺟﻠﺐ ﺷﺪ.
ﺗﺎزﻩ ﺑﻪﻳﺎد دﺳﺘﮕﻴﺮﻩها و ﮐﺎرﺑﺮد ﺁن اﻓﺘﺎدﻧﺪ .دﺳﺘﮕﻴﺮﻩها را روﯼ ﻣﺤﻞ ﺳﻔﺖ
ﮐﺮدﻩ و ﺑﻪﻣﺪد ﺁن ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﮐﻒ زﻣﻴﻦ ،ﺑﻪاﺑﻌﺎد ﻣﻮزاﻳﻴﮏ در ۴ﻣﻮزاﻳﻴﮏ ﮐﻪ
ﺣﮑﻢ در چاپخانه را داﺷﺖ ،ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدﻧﺪ .چاپخانه در زﻳﺮ همانﺟﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮد .ﮐﻠﻴﺪ ﺑﺮق را زدﻧﺪ ،ﭼﻨﺪ ﻻﻣﭗ ﻣﻬﺘﺎﺑﯽ ﺁنﺟﺎ را روﺷﻦ ﮐﺮد و داﺧﻞ ﺁن
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ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺷﺪ .ﻳﮏ دﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑﺰرگ ﭼﺎپ در ﺁنﺟﺎ ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻨًﺎ
در ﻗﻄﻌﻪهایﮐﻮﭼﮏ ،ﺑﻪ ﺁنﺟﺎ ﺣﻤﻞ و ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد .ﺁﺧﺮﻳﻦ اﻃﻼﻋﻴﻪاﯼ
ﮐﻪ در ﺁنﺟﺎ ﭼﺎپ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ،اﻃﻼﻋﻴﻪ ﻣﻴﺜﺎق ﻣﺴﻌﻮد رﺟﻮﯼ و ﺑﻨﯽﺻﺪر،
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪﺗﻴﺮﻣﺎﻩ 60ﺑﻮد .ظاهرًا از ﺁن ﺗﺎرﻳﺦ ﺁنﺟﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮار
ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﻣﻦ و ﻣﺤﺮم را از ﻧﺮدﺑﺎن ﻓﻠﺰﯼ ﺑﻪﭘﺎﻳﻴﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﺗﺎ از ﻧﺰدﻳﮏ
شاهد ﭘﻴﺮوزﯼﺷﺎن ﺑﺎﺷﻴﻢ! ﻳﮏ دﺳﺘﮕﺎﻩ ﻓﺘﻮاﺳﺘﻨﺴﻴﻞ را ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﻦ و ﻣﺤﺮم
دادﻩ و ﻣﺠﺒﻮرﻣﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻏﻨﺎﺋﻢ ﺑﻪدﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ را ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺑﻪﺑﺎﻻ ﺣﻤﻞ
ﮐﻨﻴﻢ .ﺧﻮدﻣﺎن را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ ﺑﮑﺸﻴﻢ ،اﻣﺎ دﺳﺘﮕﺎﻩهایﺳﻨﮕﻴﻦ را ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ
ﮐﻮل ﮐﺮدﻩ و ﺑﻪﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮدﻳﻢ .بعدها ﻣﺤﺮم ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﭼﻨﺪﺑﺎر ﺧﻮاﺳﺘﻢ دﺳﺘﮕﺎﻩ
ﻓﺘﻮاﺳﺘﻨﺴﻴﻠﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ و ﺗﻮ دادﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ،وﺳﻂ راﻩ ول ﮐﻨﻢ ،وﻟﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم
ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪﺗﻮ ﺁﺳﻴﺒﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و از اﻧﺠﺎم ﺁن ﺳﺮ ﺑﺎز زدم.
در ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﭼﺎپﺧﺎﻧﻪ ،ﺑﻪ ﺁدرس ﻣﻮردﻧﻈﺮﯼ ﮐﻪ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮش ﻣﺤﺮم
را ﺁوردﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﭼﻴﺰﯼ دﺳﺘﮕﻴﺮﺷﺎن ﻧﺸﺪ ،ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺮم ﭼﻨﺪ ﺗﺎ
ﻣﺸﺖ و ﻟﮕﺪ ﺗﻮﯼ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺧﻮرد و ﺑﻪراهشان ﺑﻪﺳﻮﯼ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ١٢اداﻣﻪ
دادﻧﺪ».
«...روز ﻗﺒﻞ هنگام ﺧﺮوج از اوﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪﯼ ﺗﻮﺿﻴﺤﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺁدرسها و
ﮐﺮوﮐﯽهايي ﮐﻪ "م -گ" ﮐﺸﻴﺪﻩ ﺑﻮد داد و آنها را ﺑﻪدﺳﺖ اﮐﺒﺮ ﺧﻮشﮐﻮش
ﺳﭙﺮد.
ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎﻋﺖ ٢ﺑﻌﺪ ازﻇﻬﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ اﮐﺒﺮ ﺧﻮشﮐﻮش ﺑﻪﺳﺮاﻏﻢ ﺁﻣﺪﻩ و
درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮد اﻃﻼﻋﺎت دادﻩ ﺷﺪﻩ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪﻣﻦ اﺳﺖ .ﮔﻔﺖ :واﯼ
ﺑﻪﺣﺎﻟﺖ اﮔﺮ ﺧﺎﻟﯽﺑﻨﺪﯼ ﮐﺮدﻩ ﺑﺎﺷﯽ! هنگامي ﮐﻪ ﺑﻪهمراه ۴ﭘﺎﺳﺪار دﻳﮕﺮ ﻣﺮا
راهي ﺁدرسهای ﻓﻮق ﮐﺮدﻧﺪ ،اﮐﺒﺮ ﺧﻮشﮐﻮش ﺧﻮدش ﻧﻴﺎﻣﺪ .ﻓﻘﻂ ﺁدرسها را
ﺑﻪدﺳﺖ ﻳﮑﯽ از ﺁﻧﺎن داد و ﺑﺎ اﺷﺎرﻩ ﺑﻪﻣﻦ ﮔﻔﺖ :اﻳﻦ از ﮐﻢ و ﮐﻴﻒ آنها ﺧﺒﺮ
دارد .ﻣﻦ روﺣﻢ ﻧﻴﺰ از آنها ﺑﯽﺧﺒﺮ ﺑﻮد وﻟﯽ ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺰدم .ﻓﻘﻂ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
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ﻣﻐﺎزﻩ اﻟﺪوز ﮐﻪ ﺑﻪﻣﻦ رﺑﻂ ﭘﻴﺪا ﻣﯽﮐﺮد ،دل ﺗﻮﯼ دﻟﻢ ﻧﺒﻮد .ﺑﺎ ﻳﮏ ﭘﮋوﯼ ﺳﺒﺰ
رﻧﮓ اﺳﺘﻴﺸﻦ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﭘﺎﺳﺪار در ﻋﻘﺐ ﺁن ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و روز ﻗﺒﻞ اوﻳﻦ را
ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺁن ﺗﺮﮎ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻳﻢ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﺁدرسها رواﻧﻪ ﺷﺪﻳﻢ.
اول از همه ﺑﻪ ﻣﻴﺪان ﻧﺒﺮد رﻓﺘﻨﺪ .از ﺁنﺟﺎﻳﯽ ﮐﻪ "م -گ" ﺧﻮد در ﺧﻴﺎﺑﺎن
ﻧﺒﺮد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺁدرسهايي زﻳﺎدﯼ از ﺁن ﻣﺤﻠﻪ را دادﻩ ﺑﻮد .اﺑﺘﺪا دﻧﺒﺎل
ﻋﺴﮕﺮﯼ رﻓﺘﻨﺪ .ﻣﻦ در ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻣﺎﻧﺪم و ﻳﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﻮاﻇﺒﻢ ﺑﻮد .در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻳﮑﯽ
از آنها ﮔﻔﺖ :ﺧﻮاهرش در ﻣﻨﺰل اﺳﺖ او را ﺑﻴﺎورﻳﻢ؟ ﻣﻦ ﺑﯽدرﻧﮓ دﺧﺎﻟﺖ
ﮐﺮدم و ﺑﺎ ﺗﺮس و ﻟﺮز ﮔﻔﺘﻢ :ﻧﻪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﺧﻮدش را ﺑﻴﺎورﻳﺪ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ
اﮐﺒﺮ ﺧﻮشﮐﻮش همراهمان ﻧﺒﻮد و ﮐﺎر ﺑﻪدﺳﺖ ﮐﻤﻴﺘﻪﭼﯽها اﻓﺘﺎدﻩ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺣﺴﺎب و ﮐﺘﺎﺑﯽ در ﮐﺎرﺷﺎن ﻧﺒﻮد .ﺧﺪا -ﺧﺪا ﻣﯽﮐﺮدم ﺑﺎ ﺷﻌﺒﻪ ﻳﺎ اﮐﺒﺮ
ﺧﻮشﮐﻮش ﺗﻤﺎس ﻧﮕﻴﺮﻧﺪ ،زﻳﺮا ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﺮﻓﻨﺪم ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
در راﻩ از ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺁدرس ﻣﻐﺎزﻩ اﻟﺪوز را ﭘﺮﺳﻴﺪﻧﺪ و ﻣﺮدم ﻧﻴﺰ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﯽ از
ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،راهنماﻳﯽﺷﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﺸﺖ ﺑﻪﭘﻬﻠﻮﯼ ﻣﻦ
زدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا در ﻣﺤﻞ هستيم وﻟﯽ ﺁدرس ﺟﺎﻳﯽ را ﮐﻪ رﻓﺘﻪام ﺑﻠﺪ ﻧﻴﺴﺘﻢ.
ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻣﻐﺎزﻩ را ﭘﻴﺪا ﮐﺮدﻩ و ﺻﺎﺣﺐ ﺁن را دﺳﺘﮕﻴﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪاﻃﻼع او ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ و ﺑﮕﻮﻳﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ نيز ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
هستم .ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪﻣﻨﺰﻟﺶ رﻓﺘﻨﺪ و ﭘﺲ از وارﺳﯽ كتابهايش ،ﭼﻨﺪﺗﺎﻳﯽ از
آنها را ،ﺑﻪﻋﻨﻮان مدرك جرم ،ﺑﺎ ﺧﻮد ﺁوردﻧﺪ .ﭼﻨﺪ ﺑﺎر از او ﺳﺆال ﮐﺮدﻧﺪ:
كتابها ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﺖ؟ او ﮐﻪ ﺑﻪﺷﺪت ﺗﺮﺳﻴﺪﻩ ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ و خواهرم
ﺑﺎ هم از آنها اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ .ﮔﻔﺘﻨﺪ ﭘﺲ خواهرش را هم همراه ﺑﻴﺎورﻳﺪ.
دوﺑﺎرﻩ وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ او را ﺳﻮار ﻣﺎﺷﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﭘﺮﺳﻴﺪﻧﺪ :اﮔﺮ اﻳﻦ كتابها را
خواهرت ﻧﺨﻮاﻧﺪﻩ ،او را ﻧﻴﺎورﻳﻢ؟ ﺑﻪﺷﺪت ﺗﺮﺳﻴﺪﻩ ﺑﻮد .اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدم ً
اﺻﻼ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻪ ﺳﺆاﻟﯽ از او ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻧﮕﺎر ﮔﻮﺷﺶ ﺑﻪ هيچ وﺟﻪ ﻧﻤﯽﺷﻨﻴﺪ.
دوﺑﺎرﻩ ﮔﻔﺖ :او ﻧﻴﺰ كتابها را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻩ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪﻣﻦ ﻧﻴﺴﺖ.
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ﺳﺮاﻧﺠﺎم خواهرش را ﻧﻴﺰ همراه ﺁوردﻧﺪ .همه ﻣﺎ را ﺑﻪﮐﻤﻴﺘﻪ ﺑﺮدﻧﺪ .ﻏﻢ و اﻧﺪوﻩ
ﺑﺰرﮔﯽ در دﻟﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد .راﻩ ﮔﺮﻳﺰﯼ ﻧﺪاﺷﺘﻢ .اﺷﺘﺒﺎﻩ و ﺣﻤﺎﻗﺘﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ
ﺑﻮد زﻳﺎدﻩ از ﺣﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ و ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را ﮐﻪ ﻧﻴﺎزﯼ ﺑﻪﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺶ ﻧﺒﻮد،
ﺑﺎ دﻳﮕﺮﯼ در ﻣﻴﺎن ﺑﮕﺬارم .ﺣﺎﻻ همان ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪدﺳﺘﮕﻴﺮﯼ اﻳﻦ ﺑﺮادر
و خواهر ﺷﺪﻩ ﺑﻮد.
ﻋﺬاب وﺟﺪان ﻟﺤﻈﻪاﯼ رهايم ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﮔﻮﻳﯽ در ﺁن ﺑﺮهوت دﻟﻢ هيچ اﻣﻴﺪ و
ﺁرزوﻳﯽ را ﻧﻤﯽﻃﻠﺒﻴﺪ و هيچ ﭼﺸﻢاﻧﺪازﯼ ﭘﻴﺶ رو ﻧﺪاﺷﺘﻢ .همهﭼﻴﺰ داﺷﺖ
ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﭘﻴﺶ ﻣﯽرﻓﺖ ﮐﻪ ﺁن ﺑﺪﺷﺎﻧﺴﯽ ﺑﺰرگ ﮔﺮﻳﺒﺎﻧﻢ را ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻨﺠﺮ
ﺑﻪدﺳﺘﮕﻴﺮﯼآنها ﺷﺪ .ﺑﻪﺧﻮدم ﻟﻌﻦ و ﻧﻔﺮﻳﻦ ﻣﯽﮐﺮدم ﭼﺮا همراه آنها رﻓﺘﻢ؟
ﺁﻳﺎ اﻣﮑﺎن ﻧﺮﻓﺘﻦ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ؟ ﺁﻳﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ؟ ﺷﺮم از
ﺗﺴﻠﻴﻢ و ﻋﺬاب وﺟﺪان ﻣﺮا ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ ﺟﻨﻮن ﻣﯽﺑﺮد .ﻓﺸﺎرهای ﻓﻮقاﻟﻌﺎدﻩ
ﺷﮑﻨﺠﻪ و واﻗﻌﻴﺖ ﺗﺴﻠﻴﻢ ،بهطور ﻓﺰاﻳﻨﺪﻩاﯼ ﻣﺮا درهم ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺑﻮد .ﻟﺤﻈﻪاﯼ
ﺑﻪ ذهنم ﻣﯽزد اﮔﺮ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم ،ﺣﺘﻤًﺎ خواهر ﻋﺴﮕﺮﯼ را دﺳﺘﮕﻴﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
وﻟﯽ اﻳﻦ ﻣﺮهمی ﺑﺮ زخمهايم ﻧﺒﻮد .ﭼﻪ ﻓﺎﻳﺪﻩ! ﺣﺎﻻ دو ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ دﺳﺘﮕﻴﺮ
ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺮاﯼ ﺧﻮدم ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻦ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم ﺑﺎز هم آنها
را دﺳﺘﮕﻴﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﺁنﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻣﯽﺁزرد ،در اﻳﻦ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎهها
ﭘﻴﺶ از دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ ،ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ اﺷﺘﺒﺎهی ﮐﻪ از ﻣﻦ ﻧﺎﺷﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد" ،م -گ"
در ﺟﺮﻳﺎن اﻋﻼﻣﻴﻪها و اﺳﻢ ﻣﻐﺎزﻩ اﻟﺪوز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺁنﻗﺪر ﺑﻪهمرﻳﺨﺘﻪ
ﺑﻮدم ﮐﻪ وﻗﺘﯽ در اوﻳﻦ ﺑﺎزﺟﻮﻳﻢ ﻣﺤﻤﺪﯼ از ﻣﻦ در ﻣﻮرد ﺁن دو ﻧﻔﺮ ﺳﺆال
ﮐﺮد ،ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻢ .او در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻨﺪﻳﺪ،
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﭘﺮﻳﺸﺎن هستم و ﺣﺎل و روز ﺧﻮﺷﯽ ﻧﺪارم .ﮔﻔﺖ :اﻳﻦها همان
ﺧﻮاهر و ﺑﺮادرﯼ هستند ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻮ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻩاﻧﺪ! ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺁﺷﻮب
رواﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺪان دﭼﺎر ﺑﻮدم ،حتی ﻧﺎﻣﺸﺎن ﺑﻪﻳﺎدم ﻧﻤﺎﻧﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﺮﻳﻘﯽ ﮐﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺮاﻧﮕﺸﺘﺎﻧﺶ از ﺁب ﺑﻴﺮون ﻣﺎﻧﺪﻩ ،ﺑﻮدم .ﺑﻌﺪ از ﺁن ﺷﺐ هرﭼﻪ ﻓﮑﺮ
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ﮐﺮدم ﻧﺎﻣﺸﺎن ﭼﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻧﻴﺎوردم .اﻣﺎ اﺣﺴﺎس ﮔﻨﮕﯽ دارم ﮐﻪ ﻧﺎم
ﺧﻮاهرش ﻣﻨﻴﺮ ﺑﻮد .وﻟﯽ در ﻃﻮل زﻧﺪان هیچگاه ﺳﺨﻨﯽ در ﻣﻮرد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺁن
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﺸﻨﻴﺪم .ﺷﺎﻳﺪ همان ﻣﻮﻗﻊ و ﻳﺎ ﺑﻌﺪًا ﺁزاد ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﻣﺮا ﺑﻪ
ﺑﻨﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ،اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدم ﺟﻨﺎزﻩام ﺑﻪ ﺑﻨﺪ رﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ .زﺧﻢ ﭘﺮ دردﯼ
را ﺑﺮ ﺟﺎﻧﻢ ﺣﺲ ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ ﺳﺨﺖ ﮔﺪازان ﺑﻮد .ﺣﺎل ﻧﺪاﺷﺘﻢ روﯼ ﭘﺎهاﻳﻢ
ﺑﺎﻳﺴﺘﻢ .ﺑﻪﺷﺪت در ﺧﻮد ﻓﺮو رﻓﺘﻪ ﺑﻮدم .ذهنم داﺷﺖ ﻣﺘﻼﺷﯽ ﻣﯽﺷﺪ .راﻩ
ﭼﺎرﻩاﯼ ﻧﺪاﺷﺘﻢ .ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺗﮑﻪهای ازهمﮔﺴﻴﺨﺘﻪ و درهمرﻳﺨﺘﻪ وﺟﻮدم
را ﮔﺮد هم ﺁورم .ﭼﻨﺪ روزﯼ ﻧﻪ ﺧﻮاب داﺷﺘﻢ و ﻧﻪ ﺧﻮراﮎ .ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪﮐﻤﮏ
ﻧﻴﺎز داﺷﺘﻢ .آهسته -آهسته ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻳﻮﺳﻔﯽ و اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺟﻤﺸﻴﺪﯼ
ﺁرام ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺗﻼش ﮐﺮدم ﺧﻮد را ﺑﺎزﻳﺎﺑﻢ .ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ واﻗﻌﻪ ،اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﮐﻪ در
زﻧﺪان ﺑﻪ ﻳﻮﺷﯽ (اهل ﻳﻮش) ﻣﻌﺮوف ﺑﻮد ،ﻣﮑﺮرًا از ﻣﻦ ﺧﻮاهش ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ
دﻋﺎ ﮐﻨﻢ هر ﭼﻪ زودﺗﺮ اﻋﺪام ﺷﻮد ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﺶ ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻤﺎﻧﺪ».
چند نکته در مورد این گشتها
 -1مطالب فوق براي هركس كه كمترين آشنايي با زندانها و بازجوييهاي
رژيم شاه و رژيم آخوندي داشته باشد ،ترديدي باقي نميگذارد كه نويسنده
يك همكاري سيستماتيك و تنگاتنگ با بازجويان و شكنجهگران داشته
است ،اما در يك فرار بهجلو ابلهانه تالش كرده است تا جايي كه ميشود
آنها را كماهميت جلوه دهد و ماستمالي كند .واضح است كه شركت در
گشتها براي شكار مجاهدين ابعاد بسيار گستردهتري داشته است
 -2مصداقي مينويسد “حدود ده روز” بعد از دستگيرياش بهبند 2اوين
منتقل شده است (جلد اول صفحه )66و دو روز بعد يعني 12روز پس از
دستگيرياش براي شكار مجاهدين “بههمراه گروه ضربت اوين راهي خانه
حسين و چند آدرس ديگر” ميشود .صحنههايي كه اين مزدور از شركت در
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گشت توصيف ميكند ،نشان ميدهد كه او وضعيت يك فرد شكنجهشده را
نداشته اما از مجاهد شهيد محرم غفاري براي خودش در اين سناريو بهقصد
شبيهسازي سرپوش درست ميكند .شهيدي كه امروز نميتواند شهادت
بدهد و دروغپردازي او را افشا كند .بنابراين اين مزدور از ابتداي دستگيري
سوم همكاري ميكرده است و اين احتمال را بهطور جدي مطرح ميكند كه
وي از قبل از دستگيري مزدور بوده و دستگيري دي ماه يك اقدام نمايشي
و تغيير حوزه مأموريت او بوده است.
 -3مصداقی نوشته است اطالعات را «م -گ» داده كه كام ً
ال با شكنجهگران
همكاري ميكرده است .اما دژخيمان محمدی و اکبر خوشکوش ترجیح
میدادهاند براي عمليات روي آن اطالعات ،ایرج مصداقی با گروه ضربت
برود! چه در زندانهاي شاه و چه رژيم آخوندی هرکس اطالعاتی میدهد،
خودش را بههمراه بازجويش برای تعیینتکلیف آن موضوع میبرند .اين
نشان ميدهد كه همكاري مصداقي با شكنجهگران و بازجويان بسيار فراتر
از اين حرفها بوده است.
 -4اشخاص غيرقابل دسترس و يا موهوم -با اینکه بهگفته مصداقی
«م-گ» با دژخيمان همکاری میکرده و بعد هم اعدام شده است ،اما اسم
او را نمیآورد .با آوردن اسم او چه چيزهايي ممكن است برمال شود .آيا او
يك شخص واقعي است؟ يا ساخته و پرداخته مصداقي براي رد گمكردن
است؟ استنادكردن و سنگر گرفتن پشت افرادي كه در قيد حيات نيستند
و يا امكان دسترسي بهآنها نيست يك روش شناخته شده در رويكردهاي
امنيتي و اطالعاتي است .خلق شخصيتهاي موهوم و داستانسرايي حول
آنها و تبديل آنها بهيك رفرانس نيز يك روش شناخته شده ديگر است كه
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مصداقي جابهجا از آن استفاده كرده است .بيجهت نيست كه اكثر قريب
به اتفاق فعاليتهايي كه مصداقي مدعي است در خارج از زندان داشته در
ارتباط با افرادي است كه يا شهيد شدهاند و يا رد و اثري از آنها نيست و با
اسامي مخفف از آنها نام برده شده است.

قسمت سومـ مصداقی باالی پیکر موسی خیابانی
و اشرف رجوی (19بهمن)1360
کتاب نه زیستن نه مرگ
«دوشنبه ١٩بهمن ساعت سه بعد از ظهر شاهمحمدی ،پاسدار بند که
ريشی حنا بسته و دندانهای طاليی داشت ،مرا فرا خواند و بهسرعت به
سمت زير هشت برده شدم .در راه صدای خنده و قهقهه پاسداران میآمد.
...شاهمحمدی همچنان تالش میکرد تا با دادن توضيح از طريق آيفون،
مسئول انتظامات داخلی ٢٠٩را قانع کند تا درب را باز کرده و مرا بههمراه
يک زندانی ديگر به آن جا ببرد ،ولی توفيقی نيافت .ما را از محوطه بيرون
برد و در کنار يک تريلر که بار اسفناج و سبزی روی آن بود و برای تحويل
به آشپزخانه در آن جا ايستاده بود ،متوقف شديم...
ناگهان دستی بهپشتم خورد و فرمان حرکت داد .بهسوی همان در کذايی
برده شديم .پاسداران را کنار زده و مرا بههمراه سه نفر ديگر به داخل
بردند .صدای ضجه و شکنجه بهگوش میرسيد .در محوطه زيرزمين صدای
ضربههای شالق میپيچيد ...ما را به اتاقی در سمت چپ هدايت کردند.
صدای الجوردی از درون اتاق بهگوش میرسيد .لحظهای پشت ديوار اتاق،
4

( )۴جلد اول صفحات ۹۰تا ۹۴
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نرسيده به در ايستاديم تا اجازه وارد شدن بگيرند .کابوس رنگ حقيقت
بهخود میگرفت.
باالخره به اتاق راه يافتم ...پشت بهالجوردی وارد اتاق شدم و او فرمان داد
چشمبند را بردارم .اتاق پر از پيکرهای پاکی بود که در سحرگاه آن روز
بهخاک افتاده بودند .الجوردی نهيبی زد و مرا متوجه پيکر بلندبااليی کرد
که در سمت راست اتاق و زير يک دستشويی فلزی کوچک قرار داشت.
بقيه پيکرها عمود بر او قرار گرفته بودند .موسی را نشانم داد و گفت :او را
میشناسی؟ با صدايی خفه و ترسخورده گفتم :نه ،نمیشناسم .با تحکم
گفت :درست نگاه کن! پاسخم باز هم منفی بود .از کوره در رفت و با
زهرخندی گفت :نگاه کن موسی است .گفتم :نمیشناسم .با صدايی که
حاکی از خشم و عصبانيت بود ،پرسيد :مگر تو هوادار منافقين نيستی؟ با
تکاندادن سر تأييد کردم .پرسيد :چطور موسی را نمیشناسی؟ بعد دستور
داد زير بغل موسی را گرفته و بلند کنند تا من بهخوبی وی را تماشا کنم.
پيکر موسی را در فاصله بيست سانتيمتری صورتم نگاه داشتند ...هنگامی
که زير بغلش را گرفته و پيکرش را از زمين بلند کردند ،گوشه لباسش باال
رفت ،تنش خونی نبود .بهسختی میشد سوراخی را روی بلوزش ،آن جا
که قلبش آرام گرفته بود ،ديد .گويی بهخوابی عميق فرو رفته باشد .در
همين حال الجوردی بهپاسداران گفت :من را در اتاق باقی بگذارند و بقيه
را بهبيرون هدايت کنند .سپس آذر رضايی را نشانم داد و با کنايه گفت :آذر
همسر موسی است .گفتم :نمیشناسم .سماجتی بهخرج نداد...
الجوردی سپس بهپيکر زنی که در رديف انتهايی اتاق قرار داشت ،اشاره
کرد و گفت :اشرف است نگاه کن! با طعنه ادامه داد :همسر مسعود! پاسخی
ندادم .بهمسخره گفت :چرا ايستادی؟ برو جلو! ديگر چنين فرصتی گيرت
نمیآيد!.. .الجوردی ديگر کسی را معرفی نکرد .محمد مقدم را که بهعلی
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قوام معروف بود ،شناختم .پيکر او نيز در انتهای اتاق بود.
ناگهان خود را پشت در سلول يافتم .نمیدانستم فاصله بين  ٢٠٩تا آن
جا را چگونه طی کردم .شاهمحمدی پيروزمندانه در اتاق را باز کرد و
درحالیکه لبخند کريهی بر لب داشت ،در آستانه در ظاهر شده رو بهبچهها
کرد و گفت :برایتان خوش خبری دارد! ...همه نگاهها بهمن دوخته شده
بود .وقتی شاهمحمدی در را بست و رفت ،با اندوهی تمام گفتم :آن چه
شنيديد حقيقت دارد و من از آخرين ديدار با آنان میآيم!»...
يك تناقض آشكار
بردن مصداقي بهمثابه يك زنداني هوادار 21ساله بهتنهايي بر سر پيكر
شهيدان 19بهمن 1360آنهم در شرايطي كه هزاران زنداني با ردههاي
باالتر در اوين بودند و هر روز و هر ساعت بر شمار آنها افزوده ميشد،
بههيچوجه قابلتوجيه نيست ،با كس ديگري هم اين كار را نكردهاند،
افراد زيادي را در آن روز در گروههاي چند ده و چند صد نفره بر باالي
سر پيكر شهيدان بردند و كساني كه با احترام با اين پيكرها برخورد
كردند را زير شكنجه برده يا سر ضرب اعدام كردند.
در 19بهمن 1360حدود يك ماه از دستگيري مصداقي ميگذرد .اگر يك
زنداني هوادار معمولي باشد و با دژخيمان رابطه ويژهاي نداشته باشد،
پروندهاش تعيينتكليف ناشده و هنوز زير بازجويي است .چنين فردي
چرا بايد بهطور ويژه آنهم توسط الجوردي كه آن زمان خدايگان اوين
بوده است و روزانه صدها نفر را اعدام ميكرد ،باالي سر پيكرها برده شود؟
چرا بايد بقيه افراد را از محل بيرون كنند و فقط الجوردي و مصداقي با
هم تنها باشند و الجوردي پيكر موسي و همسرش و هم همسر مسعود
رجوي را به اين فرد نشان بدهد؟ آيا مصداقي در جنايت بزرگ 19بهمن
دست نداشته و با اين داستانسرايي روي چيز ديگري سرپوش ميگذارد؟
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اگر اين داستان واقعي است ،اين ديدار در رابطه با چه مأموريت ديگري
بوده است؟ و بسياري سؤاالت ديگر كه بتواند به اين ويژهسازي هواداري
كه بهقول خودش قبل از دستگيري هم ارتباطش با مجاهدين قطع بوده و
در طول زندان نيز با مجاهدين ارتباطي نداشته پاسخ بدهد (ص۱۳۹ج.)۳

قسمت چهارمـ ارتباطات ویژه با دژخيمان و زندانبانها
روابط دوستانه با دژخيم مجيد تبريزي
«روز بعد از ورودمان به گوهردشت ،مجيد تبريزی معروف به "مجيد لره"
که ارتقاء مقام يافته و پست مدير داخلی زندان را بهعهده گرفته بود ،به
بند آمده و مسئول بند را صدا زد .تا خواستم خودم را از حسينيه به در
بند برسانم متوجه شدم نامم را صدا میزند .وقتی مراجعه کردم ،از دور مرا
شناخت و جلو آمد .قب ً
ال در انفرادی بارها از او کتک خورده بودم ولی اين
بار بهگرمی از من استقبال کرد .شايد خاطرات گذشتهاش را بهياد میآورد.
ولی در هر صورت طوری وانمود میکرد که گويی از ديدنم خوشحال است و
اضافه کرد :لشکری به او خبر داده که من به گوهردشت منتقل شدهام .به او
گفتم :حاال کی بهتو گفته که من مسئول بندم؟ گفت :حدس خودم بود .اگر
مسئول نباشی هم باالخره از پشت پرده مسئول بندی! فع ً
ال من کسی جز
تو را بهعنوان مسئول بند قبول ندارم .گفتم :هنوز هيچی نشده شروع کردی
برايم بزنی؟ خنديد و گفت :مگر دروغ گفتم؟ جون بهجونت کنند منافقی!
مرا بهبيرون از سالن برد و خودش پشت ميزی نشست و سيگاری تعارف
کرد .گفتم :همين االن کشيدم و تمايلی ندارم .گفت :هنوز گذشته را
5

( )۵جلد سوم کتاب نه زیستن نه مرگ صفحات 17و 18

31

فراموش نکردی؟ پاسخی ندادم .برای چند لحظهای بينمان سکوت برقرار
شد .صحبت را عوض کرده از کسانی که میشناخت پرسيد و اين که در چه
موقعيتی بهسر میبرند .میخواست حس کنجکاویاش را ارضاء کند .بعضی
افراد را بهخوبی میشناخت و نام میبرد و بعضیها را نيز فراموش کرده بود
و نشانیهايشان را میداد .برای من هم ديدن او در وضعيت جديد ،خالی از
لطف نبود! فرق چندانی نکرده بود ،فقط مقامش باال رفته بود .گفت :چند
سال ديگه از حکمت باقی مانده؟ با بیتفاوتی گفتم۵ :سال .آهی سرد کشيد
و گفت :خسته نشدی ،نمیخواهی بروی دنبال زندگیت؟ گفتم :واال اگر تو و
لشکری بگذاريد چرا که نه .با تعجب گفت :يعنی من و لشکری تو را اين جا
نگه داشتهايم؟ گفتم :البد خودم خواستهام اين جا بمانم .يادت رفته چقدر
تو و لشکری برای من زديد؟ همين که زنده ماندهام شانس آوردهام .خنديد
و با لودگی گفت :حاال اگر در رو باز کنم میروی؟ بهشکل طعنهآميزی
گفتم :حاال زوده ،تازه آمدهام ،بگذار عرقم خشک بشه ،آنوقت میروم .اين
جوری میچام .چيزی نگفت ،فقط سرش را بهنشانه تأسف تکان داد و گفت:
هنوز عوض نشدی»...
« ...بهنوعی اولين تحريم غذا در گوهردشت شروع شد .در ابتدا زندانبانان
حساب مقاومت زندانيان را نکرده بودند .من را بههمراه کارگری روز بهبيرون
از بند برده و در راهروی زندان با چشمبند رو بهديوار نگاه داشتند .فرمان
حمله داده شد و پاسداران يورش آغاز کردند .از زير چشمبند میتوانستم
رفتارهايشان را ببينم .پاسداری به سمت من میآمد .مجيد تبريزی به او
اشاره کرد که من را نزنند و پاسدار مربوطه در نيمه راه متوقف شد .البد
میخواستند بهخاطر مسئوليتم در آن شرايط ،احترامی قائل شوند و حرمتم
را نگاه دارند .اولين بار بود که بهخاطر مسئوليتداشتن در بند ،از تنبيه
معاف بودم! چيزی که ديگر هيچگاه تکرار نشد .شايد هم مجيد تبريزی
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میخواست لطفی در حقم کرده باشد .بقيه نيز کتک چندانی نخوردند.
متعاقب آن همراه با مجيد تبريزی بهبند برگشتيم و او بهسخنرانی در بند
پرداخت .قسمت عمده صحبت او مربوط به اين بود که شما زندانيان قدر
شرايط را نمیدانيد .با اشاره به من گفت :آقا ايرج میداند».
پاسدار با معرفت
«در آن صحنه ،هشت نفر که شامل عليرضا سپاسی ،طاهر بزاز حقيقتطلب،
شهريار فيضی ،حيدر صادقی ،فرامرز جمشيدی ،اکبر صمدی ،مجتبی اخگر
و من میشد ،بهاعتراض برخاستيم و يکیـ يکی سالن را ترک کرديم .در
راه پاسداران طبق معمول آن دوران ،تونل وحشتی ايجاد کرده بودند و
با کابل و مشت و لگد بهجانمان افتادند و تا جا داشت ما را زدند .کوفته
و خونين هر يک در گوشهای افتاديم ...در همين حال يکی از پاسداران
که وضعيت مرا بحرانی ديده بود و نسبتًا فرد با معرفتی بود ،مرا بهکناری
کشيده و پشت ميزی که در راهرو قرار داشت ،گذارده و وانمود میکرد که
همچنان بهضرب و شتم من مشغول است .او درحالیکه تحت تأثير قرار
گرفته بود ،گفت :آخر چرا خودتان را به اين روز میاندازيد؟ تا آمدم حرف
بزنم ،در دهانم را گرفت و گفت :نمیخواهد حرف بزنی و سپس درحالیکه
دندانهايش را بههم میفشرد و زير لب فحشهای رکيکی بهلشکری و بقيه
میداد ،افزود :ساکت باش! دوباره سر و کلهشان پيدا میشود! مگر نمیبينی
6
چه کار میکنند؟»
قفسه زيبا و پاسداران مهربان
« ...ناگهان يکی از زندانيان مجاهد بهنام محمود حسنی را از بند بيرون
( )۶جلد سوم کتاب نه زیستن نه مرگ ـ صفحه۱۰۱
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کشيده و به قسمت دادياری در طبقه همکف بردند .در آن جا کيسه
پالستيکی روی سر او کشيده ،وی را مورد ضرب و شتم قرار دادند .استفاده از
کيسه پالستيکی مخصوص شکنجه که سر آن را در دهان زندانی میکردند،
شيوه جديدی بود که حالت خفگی بهزندانی دست میداد .محمل آنان برای
ضرب و شتم و شکنجهکردن محمود اين بود که چرا کف جورابش را موکت
چسبانده است! زندانيان بهعلت اين که در زندان زياد قدم میزدند و در
محوطه بند نيز امکان استفاده از دمپايی نبود ،به ته جورابهايشان موکتهای
پاره و مستعمل و يا تکهای از پارچه لباس گرمگن و يا مشابه آن میدوختند
که باعث استحکام و دوام بيشتر جورابها شود .استدالل زندانبانان اين بود
که محمود از امکانات زندان استفاده کرده و بهبيتالمال ضربه وارد کرده
است! بعد از بازگرداندن او به بند ،وی را مجبور بهپرداخت جريمه نقدی
اندک در خصوص ضربهزدن به اموال زندان کردند .اين مسئله چند بار در
روزهای بعد تکرار شد .افراد را به بيرون بند برده و بعد از ضرب وشتم بسيار،
آنان را مجبور بهپرداخت جريمه نقدی میکردند.
يک قفسه بسيار زيبا توسط مصطفی اسفندياری و با کمک تعدادی
ديگر درست شده بود و در يکی از اتاقهای ما قرار داشت .باالخره ...بعد
از سپریشدن بيش از يک هفته ،پاسداران بههنگام گرفتن آمار متوجه
قفسه مزبور شدند .بهجرأت میتوان گفت اين تقريبًا آخرين چيزی بود
که در بند باقی مانده بود .بعد از آمار خواستار آن شدند کسی که قفسه را
درست کرده خود بهپاسدار بند مراجعه کند ...از پيش خود را آماده کرده
بودم که مسئوليت درستکردن قفسه را بپذيرم .به در بند مراجعه کردم،
قفسه پشت در بود و چند پاسدار کنار آن ايستاده بودند .پاسدار مسئول
شيفت پرسيد :تو اين قفسه را درست کردهای؟ پاسخ دادم :بلی .پرسيد :چرا
مبادرت به اين کار کردی؟ گفتم نياز داشتيم.
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و ...صحبتم را قطع کرد و گفت :آن چه خوبان همه دارند تو تنها داری!
سکوت کرده ،سرم را بهزير انداختم .با لحن تمسخرآميزی پرسيد :چرا آن
را دور نينداختی؟ گفتم درست کرده بودم که استفاده کنيم چون به آن نياز
داشتيم .برای دور انداختن که درست نکرده بودم .در ثانی گمان نمیکردم
که کار خالفی انجام داده باشم .برای نگهداری وسايلمان و جلوگيری از
پراکندگی آنها در سطح سلول ،نياز بهقفسه داريم و اين چيزی است که
شما بايد در صدد تهيه آن برای ما باشيد .من بهجای شما اين کار را انجام
دادهام؛ بازار هم که نمیتوانستم بروم و ابزار آن را تهيه کنم .هر چه دم
دستم آمد ،استفاده کردم .گفت :برو داخل بند بعدًا بهحسابت خواهيم
رسيد .همه بچهها انتظار داشتند در مقايسه با موارد مکشوفه قبلی در
بند ،بهخاطر چيزی که پيدا کرده بودند ،سرم را بکنند ولی هيچ برخوردی
7
نکردند و ظاهرًا قضيه تمام شده بود».
مناظره با حاج داوود رحمانی قصاب قزلحصار
«بند متعلق به زندانيان مارکسيست بود و زندانيان مجاهد و يا آنهايی که
بهاتهام مجاهدين دستگير شده بودند ،هريک بنا بهداليلی خاص به اين بند
آورده شده بودند.
 ...چند روزی از حضورم در بند نگذشته بود که حاج داوود مرا بهنزد خود
خواند ...از حال و روزم پرسيد و اين که بند جديد چطور است .گفتم:
بد نيست ،روزگار را میگذرانم .بهطعنه گفت :حبس میکشی؟ ....پاسخی
ندادم و تنها سرم را تکان دادم .دوباره پرسيد :در بند چه کار میکنی؟
گفتم :ماشاءاهلل آنقدر تواب در بند ريخته که بعيد میدانم چيزی از نظر
شما دور بماند و خود بهتر در جريان امور قرار داريد...
( )۷جلد سوم کتاب نه زیستن نه مرگ ـ صفحه۵۶
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خيلی تمايل داشت بهراز مقاومت و ايستادگی افراد پی ببرد .او میخواست
داليل اين کار را از زبان خود افراد بشنود .فکر میکرد در اين رابطه
میتوانم کمکش کنم و او را با اين راز آشنا کنم! حس کنجکاویاش او را
بر میانگيخت که سؤال کند .من هم میخواستم از او انتقام بگيرم .فرصت
را غنيمت شمرده و گفتم :خيلی تمايل داری بدانی چرا و مقصر کيست؟
با اشتياق گفت :آره چرا نه ،ما میخواهيم اول ببينيم دردتان چيه ،شايد
بتوانيم درمانش کنيم .مهلتش نداده و گفتم :مقصر اصلی خودتان هستيد.
مسئول مستقيم اين کار خود الجوردی است .گفت :بهما چه مربوط است،
بهالجوردی چه ربطی دارد دفاع تو از منافقين .مگه اون گفت برو هوادار
نفاق شو و پاسدارکشی راه بينداز؟ گفتم :صبر کن ربطش را میگويم .يادت
هست١٩ ،بهمن وقتی موسی خيابانی و ديگران در درگيری کشته شده
بودند ،مرا و خيلیهای ديگر را برديد آن جا که بهقول خودتان تمام ُ
کشم
کنيد؟ اما نمیدانستيد که چه ظلمی در حق خودتان میکنيد! سرنوشت
من در آن شب رقم زده شد .دست خودم نيست .شما مرا به اين جا کشانديد
و حاال انتظار داريد آن را فراموش کنم .شما او را بهمن نشان داديد .نبايد
اين کار را میکرديد ،ولی کرديد .اين هم اثرات آن.
...حاج داوود در پاسخ گفتههايم تنها بهذکر اين نکته بسنده میکرد :بايد
"عواطف" را بهکناری بگذاری تا چشمت باز شود .همه مشکالت شما اين
عواطف لعنتی است...
 ...نمیخواستم در مورد مسائل سياسی و ايدئولوژيک و يا مواضع سياسی
مجاهدين با او بهبحث بپردازم .چنين امکانی را اص ً
ال متصور نمیديدم.. ..
بههمين دليل ،موضوع را عوض کردم .گفتم :چيه برای خودت لقب درست
کردی "پدر توابان"! يک مشت بريده که نمیتوانند حبس بکشند ،شدهاند
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تواب و دمت را باد میدهند .تو هم دور برت داشته و باورت شده ...اين پست
لعنتی چيه که همه چيزت را روی آن گذاشتی؟ و بهشکل بیتفاوتی ادامه
دادم :خودت را گول نزن ،ما را هم دست نينداز حاجی! او حرفی برای گفتن
نداشت .هرچه میگفت بهضد خودش تبديل میشد .نمیخواست با من در
بيفتد .بهنوعی حرفم را تأييد کرد و خودش را از تک و تا نينداخت .دنباله
حرفم را گرفتم و گفتم :چی خيال میکنی ،مث ً
ال خيلی قدرت داری؟ شير
را کردی تو قفس ،دست و پايش را بستی ،بعد هم يک چوب دادی دست
يک تواب ريقونه ،که با آن بزنه تو سر شير و خودت بنشينی و قهقهه بزنی
که خيلی مردی .اين هم شد مردی؟! نمرديم و مردی را هم ديديم .خيلی
بهش برخورده بود ولی چيزی نمیگفت و من را چپـ چپ نگاه میکرد.
 ...از جای برخاست و گفت :برو بهبند ،بعد با هم صحبت خواهيم کرد .قبل
از اين که به بند بروم ،گفت" :حضرت عباسی" اين حرفها را جايی نزن و
بچههای مردم را منحرف نکن! من گفتم :کاری بهکار کسی ندارم ،تو سؤال
کردی و من هم جواب دادم .ولی لطفًا بهتوابان بند گوشزد کن که آنها نيز
کاری بهکارم نداشته باشند...گفت :نه خيالت راحت باشه! کسی بهتو کاری
نداره .انصافًا هم از آن بهبعد ديگر کسی کاری بهکارم نداشت و مزاحمتی
بيش از آنچه که در بند معمول بود ،برايم ايجاد نمیشد .من نيز البته از
شرايط بهدست آمده «سوءاستفاده» نمیکردم و تقريبًا سرم در الک خودم
بود و سناريو مناظره با حاج داوود را در ذهنم مرور میکردم ...بهبند که
بازگشتم در اين فکر بودم که آيا حاج داوود قرار است برود؟ آيا مناظره با
حاج داوود در مجموع صحيح است يا نه؟ آيا همانگونه که وعده داد يکی
از ما مجبور بهپذيرش راه ديگری نخواهد شد؟ آيا آن فرد من نخواهم بود؟
اگر اين کار باعث تحريک عدهای بهتکرار آن شد ،چه؟ ...آيا خود من نقش
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ويترين را برای تحريک ديگران بهانجام اقدامی مشابه ندارم؟ چرا حاجی
اين همه بهمن امتياز میدهد؟ آيا آستانه تحملش در برخورد با مخالفان باال
رفته است؟ آيا ظرفيت تحمل نظرگاههای متفاوت را پيدا کرده است؟ چرا
اين ظرفيتها فقط در رابطه با من نمود پيدا میکند؟
حاجی پيشتر يک بار مرا بههنگام بيگاری و درحالیکه بههمراه عدهای
از بچهها راهروی واحد ١را میشستيم ،ديده بود .او با ديدن من از دور،
خندهکنان بهنزدمان آمده و مرا بهبقيه پاسداران همراهش نشان داده و
گفته بود :ههـ هه ،آقا را بپا! میخواست ما را بيندازد توی اردوگاه کار و از ما
بيگاری بکشد ،حاال خودش آمده اينجا بيگاری میکنه و زده بود زير خنده؛
حاال نخند و کی بخند .بچههايی که همراهم بودند ،نمیفهميدند که حاج
داوود بهچه موضوعی اشاره میکند و رابطه خاص او با من چيست .با اشاره
بهموضوع بيگاری گفت :اگر حالت خوب نيست ،میتوانی سر کار نروی ،از
نظر من اشکالی ندارد .لطفش شامل حالم شده بود .از طرفی میدانست
وضعيت جسمی خوبی ندارم و از آنجايیکه برای امر مهمتری بهمن نياز
داشت ،رعايت حالم را میکرد .پی حرفش را گرفت و گفت :آمادهباش
بهزودی صدايت خواهم کرد! گفتم :حاجی ولی من فکرهايم را کردهام،
نمیخواهم مصاحبه کنم ،چون دردی را دوا نمیکند! گفت :چيه جا زدی،
ترسيدی؟ ادامه دادم :اگر تو مجبورم کنی بهمصاحبه ،من حرفم را خواهم
زد .ولی خواهم گفت که بهدلخواه خود به اينجا نيامدهام ،بلکه تحت فشار
پذيرفتهام .گفت :کدام فشار را بهتو وارد کردهايم؟ سپس غرغرکنان گفت:
دستیـ دستی يک چيزی هم بدهکار آقا شديم .گفتم :اعتقادی نداشتم،
میخواستم از زير بار فشار "دستگاه" بيرون بيام .گفت :مگه ما گفته بوديم
بايد مصاحبه کنی؟ ...من ماندهام با شما منافقها چه کار کنم .برو عاقبتت
خيلی بهخير! ما رو کردی بازيچه خودت .يک روزعشقت میکشد بحث آزاد
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کنی .يک روز ما را موعظه میکنی .يک روز میگويی نمیخواهم بحث کنم.
من هم اين وسط ماندهام که بهکدام سازت برقصم؟.. .
يک روز احساس کردم ساسان مسئول اتاق ،وقتی مرا بهآمادهشدن برای
بيگاری میخواند ،احساس قدرت و شور و شعف زايدالوصفی میکند .اين را
در خطوط چهره و از حالت لب و دهانش میشد فهميد .پيش خودم گفتم:
بايستی سرجايش بنشانمش .در بند مشغول قدمزدن بودم که ساسان بهنزدم
آمد و گفت که لباس پوشيده و برای کار آماده شوم .چپـ چپ نگاهی به
او انداختم و با حالت تحقيرآميزی گفتم :متأسفم ،برو بگو فالنی گفت که
بهبيگاری نمیرود! فکر کرد البد آتويی بهدست آورده ،نمیدانست حاج
داوود قب ً
ال خودش توصيه کرده بود بهخاطر ضعف جسمانی بهبيگاری نروم و
در اين مدت بهميل خود بهبيگاری رفتهام .بهسرعت به اتاق فرماندهی رفت
و مسئول بند را در جريان کار قرار داد .اسماعيل بهنزدم آمد و گفت :مثل
اين که بهشما گفتهاند برای کار آماده شويد .با حالتی برافروخته بهاو گفتم:
مثل اين که بهقاصدتان توضيح دادم که بهبيگاری نمیروم .بعد با تحکم
گفتم :من عادت ندارم چيزی را دوبار بگويم .با تندی بهسوی در بند رفت و
از طريق آيفون ،زيرهشت را در جريان برخورد من قرار داد .انتظار داشتند
از زيرهشت بگويند که سرش را برای ما تحفه بياوريد .ساسان دم بهساعت
از اتاق میرفت بيرون و يا سرک میکشيد .ولی خبری نمیشد .آنها دليل
اين برخورد را نمیفهميدند ،چون از رابطه من با حاج داوود آگاه نبودند.
من هم نيازی نمیديدم در اين مورد صحبتی کنم .بعد از اين برخورد ،ديگر
کسی مرا بهبيگاری نفرستاد .در واقع دفاع از مواضع در آن شرايط ،نهتنها
مرا از زير فشار طاقتفرسا خارج کرده بود ،بلکه گرهگشای کارم نيز شده
بود! اين چيزی نبود جز آن که در آن شرايط حاج داوود نياز بهيک ويترين
جهت نشاندادن بهديگران داشت .من در واقع ويترين او بودم .البته حواسم
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جمع بود و نمیگذاشتم کسی به اين موضوع پی ببرد ،چون در اين صورت
8
اين حاجی بود که میتوانست از مواهب آن بهره ببرد».
اظهارات فوق نيازي بهتوضيح ندارد ،فقط يك سؤال باقي ميماند كه آن چه
«امر مهمتري» است كه سردژخيم حاج داوود بهخاطر آن بهمزدور مصداقي
نياز دارد!
ديالوگ با سر دژخيم محمد توانا
«اخباری دريافت کرده بوديم مبنی بر آن که میخواهند کليه کسانی را که
محکوميتشان در سال هفتاد بهپايان میرسد ،زودتر آزاد کنند .من نيز يکی
از آنان بودم .اما هيچ اميدی به آزادی نداشتم .از گوشه و کنار میشنيدم
که برای آزادی ،بايد وزارت اطالعات نظر بدهد و بههمين منظور کليه
کسانی که قرار است آزاد شوند ،بايد برای برخورد نهايی به وزارت اطالعات
رفته و پروندهشان مورد ارزيابی قرار گيرد .تمام انرژیم را متمرکز کرده
بودم که سناريو دقيقی جهت روبهروشدن با محمد توانا که مسئول برخورد
با زندانيان مجاهد بود ،تهيه کنم .وقتی اسمم را خواندند ،با اطمينان به
ساختمان ٢٠٩رفتم .در آن جا نيز سعی کردم آرامشم را حفظ کرده و همه
حواسم را برای بهتر اجرا کردن سناريوام متمرکز کنم.
با تسلط کامل قدم به اتاق محمد توانا گذاشتم .احساس کردم هر دو ما پشت
يک ميز شطرنج نشستهايم و آن که با مهرههايش بهتر بازی کند ،امکان
کيش و ماتکردن حريف مقابل را خواهد داشت .بدون مقدمه ،با خواندن
نامم ،پرسيد :خب ،ايرج چی فکر میکنی؟ بیدرنگ گفتم :اين روزها خيلی
فکر میکنم ،به آنچه که در طول ده سال گذشته بر ما و شما گذشته است.
به خصوص آنچه در سال ۶٧بر ما گذشت .احساس کردم روی صندلی
( )۸کتاب نه زیستن نه مرگ صفحات  ۱۰۷تا ۱۲۱
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جابهجا شد .موضوع بهنظرش جالب آمد .مهلتش ندادم .درحالیکه احساس
می کردم فرزينم را بهپيش میبرم ،گفتم :هر دو ما بازنده هستيم .اين
بازیای بود که از همان آغاز برندهای نداشت ،قرار هم نبود که داشته باشد.
نه تو و نه من ،هيچکدام نمیتوانيم ادعای پيروزی کنيم؛ هر دو ما ،اما در دو
سمت متضاد ،بازندهايم! من و تو زندگی را باختهايم! بهگوشه صفحه کشانده
بودمش .در موقعيت خطرناکی قرار گرفته بود .دوباره احساس کردم روی
صندلیاش جابهجا میشود .هيچ چيزی نمیگفت .سراپا گوش بود .احساس
کردم بهنقطه حساس زدهام .تالش کردم حلقه محاصرهام را تنگتر کنم.
ادامه دادم :من هيچ اميدی بهفردای زندگیم ندارم .معلوم نيست تو کی
عشقت بکشد که ما را بکشی .مثل دوستانم که در سال ۶٧آنها را کشتيد،
بدون اين که جرم خاصی مرتکب شده باشند .خودت بهتر میدانی که
خيلی از آنها امروز میتوانستند جای من باشند و يا من جای آنها باشم .ما
قربانی درگيری شما با سازمان شديم .بهعمد نگفتم "منافقين" تا برخوردم
واقعیتر جلوه کند .گاه فکر میکنم که شانس و تصادف ،ما را بهراههای
گوناگون کشانده است .خودت میدانی بعضی از آنها روند آزادی را نيز طی
کرده بودند .درست مثل من که درحال طیکردن آن هستم! بعد گفتم :اين
را هم اضافه کنم تو نيز بازندهای و چيزی بهدست نياوردی! تو هم بهترين
سالهای عمرت را در زندان بودی ،درست مثل من و با يک تفاوت .من
بهميل خودم اين جا نبودم اما تو بهانتخاب خودت بهزندان آمدی و پا بهپای
من حبس کشيدی! خندهدار است .نيست؟ هر دو ما يک سرنوشت داريم.
سکوت حکفرما بود و من همچنان بهپيش میتاختم و او در مخمصه قرار
گرفته بود .با حرارت گفتم :خيلی از دوستانت يا ترور شدند و يا در جنگ
کشته شدند .خودت هم معلوم نيست کی اجل بهسراغت بيايد .هميشه اين
هراس را داری .بهسرعت او را بهميدان کشيدم و گفتم :آيا درست نمیگويم؟
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منتظر پاسخش نشدم .مطمئن بودم که چيزی نمیگويد .درحالیکه سرم
را تکان میدادم ،گفتم :بدون شک حق با من است .احساس میکردم در
چنگالم اسير است .در البهالی حرفهايم گرفتار است و دست و پا میزند.
برتريم را به او تحميل کرده بودم .او چيزی برای گفتن نداشت .بهجای
اين که ازموضع باال با من برخورد کند و يا موضعگيری خاصی انجام
دهد ،با صدايی پايين گفت :خب ،ديگر چی؟ اکثر مهرههای مهمش را
زده بودم ،ديگر چيزی در بساط نداشت .دفاعی از سوی او متصور نبود.
زمان زيادی بهپايان بازی نمانده بود ...بههمين دليل ،صدايم را صاف
کرده ،گفتم :احساس میکنم در دنيايی زندگی میکنيم که در آن مبارزه
مسلحانه ديگر جايی ندارد .گفت :چطور؟ گفتم مگر نمیبينی آمريکای
التين که روزی مهد مبارزه مسلحانه بود ،چه بهروزش آمده .ببين چه بر
سر جريانها و گروههايی که دست بهسالح برده بودند ،آمده است .امروز
يکی پس ازديگری سالحشان را بر زمين میگذارند .نظريهپردازان عمدة
مبارزه مسلحانه مانند رژی دبره که زمانی مبارزه مسلحانه را تبليغ و
ترويج میکردند نيز به نفی آن رسيده اند .ديگر کسی از کارلوس ماريگال
 ١٢٥و توپاماروها و ...چيزی نمیشنود .نمیدانستم اص ً
ال اين اسمها را
شنيده است يا نه؟ در آن موقعيت اگر اسم ديگری هم بهذهنم میرسيد،
رديف میکردم .برايم مهم نبود ،ولی به او نشان میداد که چيزهايی در
ذهنم اتفاق افتاده است و الکی حرف نمیزنم و بهلحاظ اعتقادی بريدهام و
بهگذشته نگاهی انتقادی دارم .ادامه دادم :نگاهی به اردوگاه شرق بينداز.
احساس کردم که دستهايش را بهعالمت تسليم باال آورد و میخواهد
نتيجه بازی را بهمن واگذار کند .بهعنوان حسن ختام گفت :خوب مسيری
را پيش گرفتهای ،ادامه بده! و سپس برايم آرزوی موفقيت کرد و گفت:
برو منتظر اقدامهای بعدی جهت آزادیات باش .از ما برای آزادیات نظر
خواستهاند و ما نظرمان را بهزودی ابالغ خواهيم کرد.
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 ....چند روز بعد در خرداد ماه ٧٠از زندان آزاد شدم .هيچ چيز از روز آزادیم
را بهخاطر نمیآورم .میدانم متن انزجارنامهای را نوشته و امضا کردم ،ولی
يادم نيست اين کار را در چه مرحلهای و چگونه انجام دادم .گويی اين بخش
از دوران زندگیم ازذهنم پاک شده است .شايد باعث تعجب باشد من که
ريزترين خاطرات زندانم را مو بهمو بهخاطر دارم ،چگونه يادم نيست به چه
9
شکل آزاد شدم و روز آزادیم چه مراحلی را طی کردم».
خالصه فاکتهای مربوط بهمقامات زندان
1ـ داوود لشکری سفارش او را بهمدیر داخلی زندان گوهردشت مجید
تبریزی کرده و او هم با مصداقی رابطه دوستانه دارد ،بهاو سیگار تعارف
میکند ،اسامی زندانیان را با او باال و پایین میکند ،وقتی همه زندانیان
مورد حمله و شکنجه جمعی قرار میگیرند مجید تبریزی دستور میدهد
که مصداقی را نزنند و ...یک جای دیگر هم وقتی برای همه زندانیان تونل
وحشت ایجاد میکنند و همه را خونین و مالین کردند یک پاسدار او را
بهکنار میکشد و با صحنهسازي از كتك خوردن او جلوگیری میکند.
2ـ در زندان محمود حسنی بهخاطر چسباندن یک قطعه موکت بهزیر
جورابش شکنجه شدید میشود ،اما در همان زمان و همان زندان با مصداقی
بهخاطر درستکردن قفسه هیچ کاری ندارند!
3ـ اما مهمترین موضوع ،مناظره «دموکراتیک» ایرج مصداقی با حاج
داوود رحمانی رئیس زندان قزلحصار است .مصداقي داوود رحماني را که
وحشیترین و بیرحمترین مرد ایران 10نام گرفته چهرهای منعطف و منطقی
( )۹کتاب نه زیستن نه مرگ ـ جلد چهارم ـ صفحات  ۱۹۸تا ۲۰۵
10-Master thesis Iran - Anne Westerweele -THE USE OF IRANIAN STATE
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تصویر میکند که همهجا مصداقی بر او مسلط است .مصداقی میگوید در
این صحبت دو نفره با رئیس زندان او را تحقیر کرده و از او انتقام گرفته
و او را مجبور کرده است که پاسداران تحت فرمانش را بهخاطر بدرفتاری
با زندانیان مجازات کند ،و به این ترتیب رابطه ویژهای بین حاج داود و
مصداقی ایجاد میشود که از آن بهبعد او از دستورات مقامات زندان سرباز
11
میزند و برخالف همه زندانیان به«بیگاری» هم نمیرود.
4ـ مکالمه او با محمد توانا که آخرین چککننده افراد قبل از آزادی آنها
بوده بسیار گویاست .مصداقی مدعی است که این جنایتکار را کام ً
ال در کرنر
قرار داده و مجاب کرده است!
5ـ از افسانهپردازيهايش كه ميخواهد روابطش با دژخيمان را رفع و رجوع
كند كه بگذريم ،آيا در زندانهاي سوئيس چنين ديالوگي بين مأموران
اطالعاتي و يك زنداني امنيتي وجود دارد؟ در فرانسه يا انگلستان يا سوئد و
نروژ چطور؟ آيا اين جز مكالمه دو مأمور يك دستگاه واحد است؟
قسمت پنجم ـ استثناء در اعدام
« ...دوﺷﻨﺒﻪ ١٠ﻣﺮداد ،ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎﻋﺖ ١٠ﺑﺎﻣﺪاد ،ﻟﺸﮑﺮی و ﭘﺎﺳﺪاران ﺑﻨﺪ
ﺿﻤﻦ ﺳﺮﮐﺸﯽ ﺑﻪهمه اتاقهای ﺑﻨﺪ ،ﻧﺎم ﮐﻠﻴﻪ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ دﻩ ﺳﺎل
زﻧﺪان ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ را ﻳﺎدداﺷﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ...در اﺗﺎق ﻣﺎ ﻟﺸﮑﺮی از همه اﻓﺮاد ﻣﺤﮑﻮم
ﺑﻪﺑﻴﺶ از دﻩ ﺳﺎل زﻧﺪان ،ﺧﻮاﺳﺖ در ﮐﻨﺎر ﻣﻦ ﺑﻨﺸﻴﻨﻨﺪ و ﺑﻪﭘﺎﺳﺪار همراهش
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﺎم همه را ﺑﻨﻮﻳﺴﺪ .ﻣﻦ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدم .ﻗﺒﻞ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪﻣﻦ،
ﺑﻪﭘﺎﺳﺪار ﺑﻨﺪ ﮔﻔﺖ :ﺗﻤﺎم ﺷﺪ .ﺑﺮوﻳﻢ اﺗﺎق ﺑﻌﺪی .ﻣﻦ از ﺟﺎی ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ و
رو ﺑﻪﻟﺸﮑﺮی ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﻦهم دﻩ ﺳﺎل ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺖ دارم ،ﭼﺮا ﻧﺎم ﻣﺮا ﻧﻨﻮﺷﺘﯽ؟
( )۱۱برای شناخت دقیق پروفایل حاجداود رحمانی مبتکر وحشیانهترین شکنجهها مانند «قبر»« ،تابوت»،
«واحد مسکونی»« ،گاودانی» و ...بهمنبع زیر میشود مراجعه کرد:
•
)Human rights violator: Davoud Rahmani - Justice for Iran (justice4iran.org
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ﮔﻔﺖ :ﻻزم ﻧﮑﺮدﻩ و ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﺳﻠﻮلﻣﺎن را ﺗﺮﮎ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺪﻳﻦﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺎم ﮐﻠﻴﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻴﻦ  ١٠ﺗﺎ ۱۵ﺳﺎل ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻳﺎدداﺷﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﻦ
ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮدی ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﻼحدﻳﺪ ﻟﺸﮑﺮی از اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدم».
اکبر صمدی كه از سال 60تا سال 70زندان بوده در شهادت خودش در برابر
دادستانی سوئد در  9نوامبر ۲۰۲۰در این مورد چنین گفت:
«روز ۱۰مرداد داوود لشگری به بندمان آمد .گفت ۱۰سالهها و باالی ۱۰سال
بیرون بیایند .من با اعتراض به داوود لشگری گفتم که من تازه دو روز است
که از انفرادی آمدم چرا دوباره بیام بیرون؟ داوود لشگری گفت دست من
نیست .سمت راست من ایرج مصداقی نشسته بود و همزمان نیمخیز شد که
بلند شود .لشگری به او گفت تو نمیخواد بیایی .بشین .من بهاتفاق ۶۰نفر
دیگر از بند خارج شدیم»...

شهادت زندانیان همبند مصداقی
محمود رؤیایی (زنداني از  1360تا )1370
در آن ایام (از اسفند ۶۵که او را در زندان دیدم) بهگواه زندانیان مجاهد بند۲
و  ۱۶و  ۱۱و ۸گوهردشت سوهان روح مجاهدين زنداني بود .در آن ایام
بسیاری از مجاهدین او را بایکوت کرده و هیچ خاطره خوشی از او ندارند.
در جریان ورزش جمعی هم که پای اغلب یا همه زندانیان مجاهدین بند،
بهتونل ،کابل و اتاق گاز رسید ،او نیامد .حتی غالمحسین مشهدیابراهیم
که بیماری قلب داشت و مهران هویدا که کمرش اسپاسم شده بود با
وجودی که تأکید شده بود بهخاطر وضعیت جسمیشان وارد نشوند آمدند
و ایستادند ،اما او تکان نخورد .در جریان آمارگیری بند اواخر سال  ۶۶هم
که زندانیان مجاهد تن به اهانت پاسدار نمیدادند ،دستهدسته بچهها سیلی
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سنگین علی غول و شالق و شعبدة لشکری و ناصریان و حمید نوری و سایر
پاسداران را تجربه کردند اما خبری از او نبود .من یک مورد هم ندیدم.
او در تمام سال ۶۶که با زندانبان در گوهردشت درگیر موضوعات مختلف
(تحریم هواخوری ،نگرفتن غذا ،ماجرای ورزش جمعی و )...بودیم ،یا تمارض
ميكرد و از سلول بیرون نمیآمد ،یا سمپاشی میکرد .اگر خبری نبود
کمردردش خوب میشد .او الشه متحرکی بود که با برخی نفرات منزوی
علیه بچهها محفل داشت .خالصه هرچه بود مقابله با دوست بود و معامله
12
با دشمن.
شهادت اصغر مهدیزاده (زنداني سال 1360تا )1373
«بعد از اعدامها ناصریان با عباسی آمدند به بند ۱۳همه نفرات را بردند
داخل حسینیه و آنجا ما را تهدید کردند که مبادا فکر کنید اعدام تمام
شده .هرکسی تشکیالت راه بیندازد دوباره طناب دار برقرار است .ما بین
شما نفوذی داریم بهما میگویند .آن زمان که این حرفها را میزد ما فکر
میکردیم بلوف میزند ولی بعدها فهمیدیم که ایرج مصداقی که بین ما
بود اين اطالعات را ميداده است .من درسال ۶۲در بند ۱۹با او بودم وقتی
شرایط سخت شد و سرکوب زیاد شد این فرد و چند نفر دیگر را بیرون
کشیدند .بعد از سه چهار ساعت بهبند برگشت .وسط سالن صبحی و چند
پاسدار میز گذاشته بودند .مصداقي آمد سازمان و تشکیالت بند را محکوم
کرد و تعهد داد که بهقوانین زندان پایبند باشد .ما این صحنهها را که دیدیم
13
خشکمان زد».
اكبر صمدي (زنداني 1360تا)1370
( )۱۲گزارش كميسيون قضايي شوراي ملي مقاومت (شماره )2
( )۱۳گزارش كميسيون قضايي شوراي ملي مقاومت (شماره )2
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«مصداقی در زندان در تبعیت از شکنجهگران و بازجویان تالش میکرد
مقاومت زندانیان مجاهد را مخدوش کند و تسلیمطلبی را که خط الجوردی
و سپس وزارت اطالعات بود ،درمیان زندانیان رواج دهد .البته زندانیان
مجاهد بسیار هوشیارتر و کارکردهایشان سازمانیافتهتر از این حرفها بود
که توابین علنی و غیرعلنی بتوانند کسی را بهتسلیمطلبی بکشانند.
شناخت من از ایرج مصداقی برمیگردد بهسال ۶۵در بند ۲زندان
گوهردشت .در آن زمان من ۲۰ساله بودم و پنجمین سال زندانم را پشت
سر میگذاشتم ....به ده سال زندان محکوم شدم و در فروردین سال۶۵
بههمراه گروهی از همبندیها ،به زندان گوهردشت منتقل شدم .در همین
دوران بود که مصداقی را از بند دیگری ،بهبند ما آوردند .جمع ما هیچ
شناختی از او نداشت .تنها کسی که او را میشناخت مجاهد شهید موسی
حیدرزاده بود که پیشازاین با مصداقی در یک بند بود .موسی در بند سابق،
از ندامت و مصاحبه مصداقی علیه سازمان ،مطلع بود .علت مصاحبه ،این
بود که مصداقی در سلول انفرادی درهمشکسته و برای خالصی از فشار
سلول انفرادی ،شرط زندانبان برای خروج از انفرادی که مصاحبه علیه
سازمان بود را پذیرفت .موسی میگفت که او قابلاعتماد نیست چرا که
زیر فشار کم میآورد .این یک تحلیل نبود بلکه مبتنی بر واقعیتی بود
که موسی بهچشم دیده بود ...بههمین دلیل هم از همان ابتدای ورودش
بهبند ،۲بهدلیل همین ضعفهایش؛ من از جانب تشکیالت مسئولیت داشتم
که به او نزدیک شده و در ارتباط فعال با او تالش کنم بیش از این جذب
پاسداران و بازجویان نشود .این مسئولیت تا زمانی که با او در یک بند بودم،
همچنان بر عهده من بود ...در همین دوران بود که بیمرزیهای مصداقی
هر چه بیشتر خود را نشان داد .یکیاز نقاطی که ماهیت مصداقی( ،همان
ترس و تسلیمطلبیهایش) را برای همگان بارز کرد و او را تا نقطهای برد
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که رودرروی جمع قرار گرفت ،تأسیس ارتش آزادیبخش ملی در خرداد۶۶
بود که بهواسطه آن ،روحیه تهاجمی بچههای مجاهد در همه بندها باال
رفت ،بهنحویکه ورزش جمعی بهعنوان نماد میلیشیای مجاهد خلق،
بهصورت خودجوش در همه زندانها شکل گرفت ...به همین دلیل سرآغاز
کشمکشها و درگیریهای مستمر زندانیان مجاهد با پاسداران بود .روزی
نبود که پاسداران برای جلوگیری از ورزش جمعی ،اقدام بهضرب و شتم،
شکنجه در سلولهای انفرادی و حتی بازجوییهایی که منجر بهشهادت
14
بچهها شد ،نداشته باشند»!….
رضا شميراني (زنداني از سال 1360تا )1372
«مصداقي بعد از اعدامهاي ۶۷تحت عنوان مرخصی تمام وقت بیرون زندان
بود ،آن زمان از او پرسیدم که تو چطوری مرخصی میروی میگفت که
ناصریان و دایی من جزو سهامداران بیمارستان ساسان هستند توی بلوار
الیزابت و دایی من پارتی میشود نزد ناصریان .آن زمان صحبت ما با این
افراد این بود که وقتی که شما هر روز مرخصی میروید ،افرادی مثل ما
که مرخصی قبول ندارند و میگویند ما زندانی هستیم و زندانی باید تو
زندان باشد ما را سرخ میکنید (حساسيت رژيم را روي ما زياد ميكنيد).
این بحث خیانت از سال ۶۰از نشستن در ماشینهای دادستانی شروع
شد .اکبر بندعلی نکته خیلی جالبی گفت من نشنیده بودم که همه ده
سالهها را (10مرداد )1367بیرون بردند فقط مصداقي را نگه داشتند...
آن زمان افرادي بودند که زندانبانان نمیخواستند اعدام بشوند بعد اینها
را جاهایی میبردند که در دسترس نباشند .يك زنداني را كه چون ايران
هست نمیتوانم نام ببرم ،برده بودند تو یکی از اتاقهای ۲۰۹و به او گفته
( )۱۴سایت همبستگی ۱۲فروردین۱۳۹۹
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بودند اینجا بمان هر کس هم آمد بگو من پیش حاج آقا رفتم .داود لشکری
15
میخواست این تواب تشنه بهخون بماند و با آن ده سالهها نرود».
حسن ظريف (زنداني 1360تا )1372
سال ۶۳ما در بند ۲قزل حصار بودیم .مصداقي را از جای دیگه آوردند آن
موقع درست اوج دعوای زندانیان با زندانبان سر حضور توابان در بند بود.
ما میخواستیم توابها را بیرون کنیم .وقتی که مصداقي را آوردند یک هفته
نگذشت با فعالترین تواب بند محمد خمسه كه مسئول همه توابها بود
شروع کرد رابطه زدن .تو کتابش نوشته میخواستم ارشادش کنم.
بعد از قتلعامها زندانیان گوهردشت را با ما که توی اوین بودیم یک جا
(در اوين) سرجمع کردند .یک روز حمید عباسی وارد بند شد .یک چرخی
زد توی بند کسی زیاد تحویلش نگرفت .دم در داشت می رفت خارج بشه
سه چهار نفر بهش گفتند مرخصی ما چی شد که حمید نوری گفت ما
رسیدگی میکنیم .مصداقی دو سه بار گفت آقای عباسی موضوع من را
دنبال کنید من باید برم مرخصی که کار واجب دارم و آنهم گفتش که
رسیدگی میکنیم داره دنبال میشه بعد با کمال تعجب دیدم که گفتش
که من یک کار شخصی دارم میخوام باهات صحبت کنم مصداقي با عباسی
16
رفتند پشت درب بند»...
مصطفي نادري (زنداني 1360تا )1371
«ايرج مصداقي برخالف زندانيان مقاوم با خط پاسدار ميثم همنوايي ميكرد.
ـ در سال 65وقتي به گوهردشت منتقل شد با وجود اينكه اول مسئول
( )۱۵سیمای آزادی ۲۵خرداد۱۳۹۹
( )۱۶سیمای آزادی ۲۵خرداد۱۳۹۹
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يكي از سلولها شده بود ،ولي بهدليل مواضع راست و عدمهماهنگي با جمع
و مخالفت با تحريم غذا و هواخوري ،در جمع بچهها منزوي شد و كسي
رغبت به رابطه با او نداشت.
ـ درسال 66وقتي اغلب بچهها به اين نتيجه رسيدند كه بايستي از هويتمان
دفاع كنيم و در جواب سؤال بازجوها در مورد اتهام ،بگوييم هواداري و نهايتًا
هم بگوييم هواداري از سازمان مجاهدين ،مصداقي ميگفت اين درست
نيست و بايد اتهام را منافقين بگوييم.
ـ سال 68زندانيان باقيمانده از قتلعامهاي گوهردشت را به اوين منتقل
كردند .مصداقي مشغول زبان انگليسي و خواندن رمان بود و از اولين نفراتي
بود كه بهمرخصي رفت و در مرخصي تصميم به ازدواج گرفت».
«مصداقي حتي درمورد اعدامها هم بهنحوي بسيار مسخره تئوريزه ميكند
كه چون رژيم و الجوردي دنبال اعدام افراد بودند ،انزجارنامهنويسي طبق
خواسته بازجوها ،مقاومتكردن در برابر رژيم است ،زيرا بههدفش كه اعدام
باشد نميرسد! اين تئوري مسخره كه منطق خلص جالدان و بازجوهاست
در كتابها و نوشتههاي مصداقي موج ميزند و بسيار مهوع و انزجارآور
است».
«براي تواب خيانت كرده ...حرف و دعواي خلص او با سازمان و رهبري
در يك كالم بر سر «مقاومت» است .چه مقاومتكردن در صحنه سياسي
و اجتماعي در مقابل رژيم و چه مقاومتكردن شهدا و زندانيان در مقابل
دژخيمان و در مقابل شالق و طناب دار».
مصطفي نادري ضمن اشاره بهمجاهد خلق جعفر هاشمي يكي از مقاومترين
زندانيان مينويسد« :مصداقي داستان اين قهرمان شهيد را دركتابش
بهلجن كشيده و تا مرز يك حركت مشكوك رژيمي لوث كرده است»...
وي مينويسد« :بحثهايي که جعفر مطرح ميکرد ،بههمراه مقاومت و
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پايداريش در مقابل زندانبانان بهاو چهرهاي کاريزماتيک بخشيده بود و
بهراحتي ميتوانست روي مخاطبش تأثير بگذارد .مشروعيت افکارش ،در
ذهن پارهاي از زندانيان مجاهد ناشي از مقاومت و پايداريش در مواجه با
رژيم بود و نه استحکام نظرياتش و يا شناخت نسبي از او .برخي از آنها
تصور ميکردند اگر راهکارهاي او را بهکار ببندند ،چون او روئينتن شده
و در مقابله با رژيم بهجلو پرتاب ميشوند ...او وقتي افراد را در هواخوري
ميديد ،پشت پنجره سلولش شروع بهخواندن سرودهاي مجاهدين ميکرد.
پاسداران توان بازداشتن او را نداشتند .جعفر اراده خود را بهآنها تحميل
کرده بود .يکي از بارزترين وجوه مشخصه فرهنگ و خصوصيات ما ايرانيها
احساساتيبودن و تفوق احساس و عاطفه بر عقل و منطقمان است .بهزباني
عاميانه ميتوان گفت :مانند پيت حلبي ،بهسرعت داغ ميشويم و بهتندي
سرد».
« ...واقعيت اين است كه مقاومت و ايستادگي زنداني سیاسی در مقابل
جالد جداي از اصوليبودن ،مهمترين سپر حفاظتي براي زنداني است.
حرفهاي مصداقي چيزي نيست جز نفي مبارزه در زندان و تئوريزهكردن
قدرت رژيم براي سركوب زنداني و آنگاه همواركردن راه براي تسليم و
مزدوري« ...نميدانم چگونه ميتوان اين درجه از وقاحت را فهم كرد كه
انزجارنامه مطلوب جالد را مينويسد و ميگويد احساس مسئوليت كرده،
اما ديگران كه روي موضعشان تا پاي جان ايستادند و بهچوبه اعدام سپرده
شدند ،بهقول او تن بهخواسته جالدان دادند....
حاال منهم ميخواهم احساسم را براي ثبت در تاريخ بگويم :اگر من زنداني
نبودم و اگر مجاهد نبودم و حتي اگر ايراني نبودم و فقط بهجنايات اين
رژيم اشراف پيدا ميكردم و بعد مطالب مصداقي را ميخواندم هيچ تفاوتي
بين حرف مصداقي و حرف الجوردي نمييافتم چرا كه همانطور كه
51

خودش ميگويد الجوردي از روي عقيدهاش اينكار را ميكرد و او هم از
روي احساس مسئوليتي كه بهعقيده الجوردي پيدا كرده ،نقش خود را در
دنبالهروي همان مسير يافته و در رؤياهاي ساديستي خود هيچ چيزي را
17
در بيرون خود نميبيند».

( )۱۷کتاب «پروژههای انهدام یک جنبش و خط سرخ مقاومت» صفحات  ۲۳تا ۴۹
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فصل دوم
هتاکی مصداقی علیه گروهها و مخالفان
ایرج مصداقی سالهاست فعاالنه علیه اكثر گروهها و جريانها و شخصيتهاي
سياسي ایرانی مخالف رژیم آخوندی بهشدت هتاکی و بددهنی میکند.
آماج اول او سازمان مجاهدين و شوراي ملي مقاومت و رهبري آنست اما
جریانهاي ديگر سياسي نيز از لجنپراكنيها و اتهام زنيهاي بياساس او در
امان نیستند .حتي شخصیتهای سیاسی خارجي که از مجاهدين حمايت
كردهاند نيز مورد شديدترين حمالت او قرار گرفتهاند.
هتاكي او عليه افراد و جريانهاي خارج از مجاهدين و شورا ،عالوه بر عقدهها
و كينكشيهاي شخصي دو فايده امنيتي و سياسي دارد .اوالً ،تجسس
و رديابي تروريستي اطالعات آخوندها و ترور شخصيت در مورد رهبري
مقاومت كه اصل موضوع است تا حدي از تيزي و تكپايگي مياندازد يا
تحتالشعاع قرار ميدهد .ثانيًا ،مزدور مربوطه ميتواند ادعا كند «منتقد»
عموم جريانهاي سياسي است تا بين مزدور و وزارت اطالعات پردهاي از دود
تحت عنوان «منتقد» كشيده شود .عقدهها و كينهكشيهاي شخصي جاي
خود را دارد اما مطلقًا موضوع بحث ما نيست زيرا ما با يك مسأله اصلي
امنيتي و سياسي يعني جنگ دشمن ضدبشري با جبهه مقابلش روبهرو
هستيم.
براي مثال مصداقي با هر فرد و جرياني كه بهافشاي قتلعام زندانيان سياسي
53

و بيان ابعاد واقعي آن پرداخته خصومت ميورزد .دشمني غيرقابل توجيه او
با عفو بينالملل و كارشناسانش و افراد و سازمانهاي حقوق بشري كه با عفو
بينالملل در جريان انتشار گزارش عفو بهمناسبت سيامين سالگرد قتلعام
در سال 2019و  2020همكاري كردهاند حيرتانگيز است.
اما اين فقط از سر بغض و كين و حسادت نيست بلكه بهخاطر خش برداشتن
يا سوراخشدن و درهمشكستن كرسي وزارتساختة قتلعام زندانيان سياسي
براي مزدور تشنه بهخون است .بهخصوص كه جنبش دادخواهي كه از سوي
سازمان مجاهدين (كه بيش از 90درصد قتلعامشدگان به آن تعلق دارد)
پيش برده ميشود ،بايد لوث و مصادره شود.
با شروع پروژه سفيدسازي مصداقي با بهرهگيري از دستگيري دژخيم حميد
نوري ،او با ارائه اين تصوير دروغين كه نقش ويژهاي در پرونده نوري دارد،
حمالت اين مزدور بهنحو بيسابقهاي عليه مجاهدين و مقاومت ايران و
زندانيان سياسي آزاد شده شدت يافت.
او روز 10دسامبر 2019يعني چند هفته بعد از دستگيري نوري نوشت:
«دستگیری حمید نوری ،درب دکان بهاصطالح «دادخواهی» رجوی را گل
گرفت .مسعود رجوی در این پرونده ،عمله دستگاه امنیتی است .او در تالش
برای خدمت بهنظام والیی و جانیانش ،شهادت زندانیان سیاسی عضو و
هوادار این فرقه علیه حمید نوری را ممنوع کرده است و این شاهدان در یک
خیانت آشکار بهشهدا و جانباختگان و خانوادههای رنجدیدهشان ،در کنار
حمید نوری و رژیم جنایتکار ایستادهاند و بههمکاری و همراهی با جانیان
ن دادهاند تا این پروژه با شکست مواجه شود و کار نوری بهدادگاه نکشد.
ت
تردیدی نیست که این بهاصطالح زندانیان سیاسی سابق در کنار نیری و
رئیسی و پورمحمدی و اشراقی و مقیسه و نوری و لشکری و حلوایی و قدوسی
و ....دست در خون عزیزانمان دارند .از این بهبعد خانواده قتلعامشدگان۶۷
54
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در چهره این بهاصطالح زندانیان سیاسی ،قاتالن فرزندانشان را خواهند دید.
تاریخ آنها را نخواهد بخشید( »...سايت مصداقي 10دسامبر.)2019
مصداقي در  31ارديبهشت 1399گفت« :ببینید خواب از چشم اینها گرفتیم
بهخصوص بهخصوص همان روزی که حمید نوری دستگیر شد ...من همان
موقع تأکید کردم که این مثل تیری است که بهجگر مسعود رجوی خورده.،
..درست من این را هفت ماه پیش گفتم ...حمید نوری دکون این را درش
را گل گرفته است .تمام این داستانها من گفتم همه تالشش را میکند که
حمید نوری آزاد شود ما تو این پروژه شکست بخوریم ومن هم دائم این را
افشاش میکنم بلکه مجبور بشود...
مگر شما ندیدید من قب ً
ال گفتم نصراهلل مرندی را آورده بودند یکی از
وقیحترین یکی از رذلترین آدمهایی که من در عمر دیدم .فکر کنید اینها
کسانی هستند که به لجنزار رفتند اینها کسانی هستند که تعفنشون بلند
18
است».
ذي ً
ال نمونههایی از این حمالت و هتاكيها ،بهخصوص آنچه را بهسالهاي
 2019تا  2021بر ميگردد كه در شبكه تلويزيوني مزدوري بهنام بهبهاني
و يا فيسبوك و سايت مصداقي پخش شده است با آدرسهاي آن مالحظه
ميكنيد:
الف ـ لجنپراكني عليه زندانيان سياسي كه تسليم رژيم نشدند
میهن تی.وی  20آذر 1398
«من بهتکتک خانوادهها میگویم ...توجه داشته باشید بهچهره تکتک
اینها بهعنوان خائن نگاه کنید .تاریخ اینها را نخواهد بخشید .یکبهیک
18-https://www.youtube.com/watch?v=2_eH0kikOWk
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اسمشان را میبرم .مادران عزیز و پدران عزیز ،همسرانی که سه دهه است
داغ همسرانتان را بهسینه دارید .فرزندانی که داغ پدران و مادران را بهدل
دارید .شمایی که بیپدر و بیمادر بزرگ شدید اسامی که میخوانم در
جنایت علیه پدر و مادرانتان و عزیزانتان شریک هستند امروز بهدستور
رجوی در کنار این جنایتکار ایستادند و از دادن شهادت علیه این جنایتکار
خودداری میکنند .اینها خائنین بهمردم ایران هستند مگر اینکه عکس آن
مشخص شود.
احمد ابراهیمی -یزدان افشارپور -امیر برجخانی -اکبر بندعلی -حمید
خالقدوست ،فرامرز خازنی -محمد خدابندهلویی -جمال خشنود -علی
ذوالفقاری -مهری سادات حسینی -سید محمد سیدی -غالمرضا شمیرانی-
اکبر صفری -علیرضا صدیقی-رضا فالحی -رمضان فتحی -مهرداد کاووسی-
فاضل کوزانی -بتول ماجانی -معصومه محمدی -سیفاهلل منیعه -نصراهلل
مرندی-کیومرث نوری -حسین نیاکان -مسعود نعمتی -سهیال والینژاد-
مجید جمشیدیت-اینها خائنین بهمردم ایران و دست در خون شهدا.
اینها بخشیشان زندگیهایشان را از من دارند.
بخشیشون را اینجا اگر زندگی میکنند در اروپا از صدقهسری من است
وگرنه اینها عرضه ندارند .وقتی بیشرمی کردند و رذالت کردند اسمشان را
نبردم ولی امروز اسمشان را میآورم ولی بحث خود من نیست .بلکه مسئله
خون است دست در خون بچهها دارند دست در خون قتلعام شدگان دارند.
یاد بچهها رژه میروند یادشان حضور دارند و این بیشرم و حیاها در کنار
رجوی در کنار جانی ایستادند بهبچهها لگد زدند همراه با مقیسه و رازینی
و نیری بهبچهها لگد زدند بچهها را توی کیسه کردند .بچهها در گورهای
بینام و نشان دفن کردند.
خانوادها این نامها را از یاد نبرید .اینها در اروپا هستند اینها میتوانستند که
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در پرونده شرکت کنند .اینها در اسارت رجوی هستند در آلبانی هستند و
میتوانستند بارها خودشان را از آنجا نجات بدهند و از مهلکه نجات پیدا
کنند نمیدانم صدای من را میشنوند .کسی که از آنجا نمیرود (منظورش
اشرف است) و فریاد نمیزند که من باید علیه این جنایتکار شهادت بدهم
او خائن است او دست در خون دارد...
بدون تردید اینها میبایستی با خودشان تعیینتکلیف میکردند آنقدر
از عقل و شعور برخوردارند ،وقتی صدا یا خبر دستگیری حمید نوری
بهگوششان میخورد باید از خودشون سؤال کنند چرا من نباید شاهد باشم
چرا من نیابد شرکت کنم در دادگاهش .اکبر صمدی ،مجتبی اخگر ،محمود
رؤیایی بلبل رجوی ،مسعود ابویی-حسن ظریف ناظریان-حسن اشرفیان-
حسین فارسی -محمد زند -اکبر شفقت -محمد سر خیلی -مجید صاحب
جم -پروین فیروزان وپروین پوراقبال .ممکن است که عدهای را از قلم
19
انداخته باشم اینها کسانی بودند که در ذهنم داشتم».
میهن تی.وی  28اسفند1398
«ما یک رفیقی داشتیم محمود رؤیایی بچه بدی نبود خوش صحبت بود
و شوخ بود .تفالهای از این ساختند یک آدم بیشرم و بیحیا راحت تو
چشمت میتواند نگاه کند راحت دروغ بگوید .یک ویژگی داشت گندهباز
بود میگفت باباش گندهباز بود اینهم اینطور شد و مهمترین کارش این
است که یک بلندگو بهش بدهند برای مسعود رجوی دم تکان بدهد در
نشستی دم تکان بدهد .االن هم الحمداهلل تلویزیون است و بهش یک
بلندگو بدهند .هر بیشرمی میتواند بکند و هر واقعیتی را عکس نشان
بدهد .در هر روابطی بگوییم آدمهای پست هم میتوانند بیایند باال.
19-https://www.youtube.com/watch?v=TaosNdAMV08
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یکی از این عناصر محمد زند بود .این ده سال بعد از آزادی از زندان در
ایران میچرید .زد در تصادف یک نفر را کشت آمد ترکیه از طریق سفارت
عراق کارش را درست کردند رفت عراق .توی ترکیه .این آدمی که نیمه دوم
سال 2000وارد عراق شده شد چشم و چراغ .چرا؟ چون بهخاطر ضعفهایی
که داشت در زندان هم سال ۶۰همراه بهزاد نظامی بود .دار و دسته کثیف
تواب .در باند تواب بهزاد نظامی .این تبدیل شده بهبلبل و سخنگوی فرقه
رجوی.
بغل هم مینشینند حسن فارسی از آنطرف و نصراهلل مرندی از این طرف.
من دستنوشتههای اینها را دارم که این عنصر وقیح این بختک را بیا افشا
کن .نصراهلل مرندی زندگیش را از من دارد اگر نه یک روز یک خدمتی که
20
کردند را بگویند چرا چون زندگیش و هر آنچه که دارد را از من دارد».
میهن تی.وی  7خرداد 1399
«در صدرشان بگذارید بگویم نصراهلل مرندی ،اینها خائنین به مردم ایرانند،
غالمرضا شمیرانی ،محمد خدابندهلویی ،رضا فالحی ،مهرداد کاووسی،
محسن زادشیر ،رسول تبریزی ،رمضان فتحی ،علیاکبر بندلی ،اینها را
میگویم برای این که تو تاریخ بماند ،اکبر لطفی ،رمضان فتحی را باز میگویم
مهری عمرانی ،زهره رستگار ،راضیه طلوع شریفی ،سهیال والینژاد ،نامفهوم،
سیدعبداهلل ناصری ،مصطفی احمدی ،جمال خوشی ،امیر برجخانی ،حمید
خالقدوست ،معصومه شاهمحمدی ،سارا شاهمحمدی،
درواقع آنهایی که نمیشناسنش خوب بشناسند .ببینید اینها همهشان
از نظر من ،بعد آنهایی که حاال توی آلبانی هستند بهخصوص آنهایی که
اآلن جلودارشان شدند .مثل حسین فارسی ،مثل محمود رؤیایی ،مثل اکبر
20-https://www.youtube.com/watch?v=hbwHw74Lwdg
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صمدی ،مثل محمد زند ،ببینید اینها کسانیاند که همراه با رجوی بهقعر
21
لجنزار رفتند ،شما فکرش را بکنید من امروز مدعیام».
میهن تی.وی 14خرداد1399
«ببینید اونایی که االن حاال توی آلبانی هستن جز اون ۴نفرشون رو که
بهصحنه آوردند چهار تا پنج تا را ،حسین فارسی محمود رؤیایی و اکبر
صمدی و رضا زند اینها اینا از نظر من خائنینی هستن که خوب دست
در خون دارن خوب در خون عزیزانتون .اینا تالش دارن برای اینکه پروژه
نوری شکست بخوره .بقیه دیگهای که هنوز بهصحنه نیاوردن همچنان
بهمسئولیت خودشون بایستی عمل کنن که نکردند تا این لحظه.
ولی اونهایی که تو خارج کشورن موقعیتشون فرق میکنه.
ببینید نصراهلل مرندی اینها خائنن نصراهلل مرندی ،غالمرضا شمیرانی،
محمد خدابندهلویی .ببینید محمد خدابندهلویی این یک چهرهایه امروز
عرض میکنم خدمتتون یک چهره خائنه که امروز سکوت میکنه .ببینید
آدمها رو بهچنان ذلتی کشوندند.
محمد خدابندهلوئی رو همین شیخ محمد مقیسه همین حمید نوری و
همین داوود لشگری و پاسدارانشان زدند تو قضیه ورزش چشش کور شد.
ولی ببینید وقتی از وقتی همنشین مسعود رجوی میشه چنان شما را
تبدیل بهتفالهتان میکند که امروز کسی که چشمش را هم کور شده در
اثر ضربه اینها امروز جرأت نمیکنه بره شکایت بکنه .و امروز همراه با دیگر
خائنین تالش میکنه که ضارب و دژخیم خودش فراری بشه.
ببینید رضا فالحی ،مهرداد کاووسی ،محسن زادشیر ،رسول تبریزی،
رمضان فتحی ،اکبر بندری ،اکبر لطفی ،اکبر صفری ،ببینید مهری عمرانی،
21-https://www.youtube.com/watch?v=UHX5UgLw
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زهره رستگار ،راضیه طلوع شریفی ،محمود مسگری ،فاضل کوزانی ،سهیال
والینژاد ،سیفاهلل منیعه ،سیدعبداهلل ناصری ،مصطفی احمدی ،جمال
خشنود ،امیر برجخانی ،کیومرث نوری ،علی ذوالفقاری ،احمد ابراهیمی،
محمد سیدی ،بتول ماجانی ،حمید خالقدوست ،معصومه شاهمحمدی
22
اسمش سارا است».
میهن تی.وی  2خرداد1399
« ...فکرش را بکنید ما خودمون اینو دستگیر کردیم و بعد ما داریم تالش
میکنیم و بعد هم یک دو تا مزدور این فرقه مثل نصراهلل مرندی و رضا
شیمرانی را بهصحنه آوردند ،هر دو عوامل کثیفی هستند که هر چه دارند
را از من دارند و لطف و محبتی نبوده که در حق این دو مزدور کثیف من
نکرده باشم .حاال آنها هم آمدند اراجیف فرقه رجوی را مطرح کردند.
جای خوشبختی است بهتون بگم همانجوری که بارها مطرح کردم اسامی
کسانی که میتونستند در این پروسه بیان شهادت بدهند توضیح دادم
گفتم اگر اینها نیان اگر این در پروسه شرکت نکنند اینها را بهعنوان خائنین
ازشون یاد کردم و بهخانوادهها بهمادرها بهپدرها و بههمسران بهفرزندان
توضیح دادم راجع بهشون.
البته یک موردی بود تو همین سوئد در چند ماه بعد از این داستان که
ما اسامی اینها را اعالم کردیم ،که نصراهلل مرندی مزدور پلید رجوی در
همین جا اقدام کرده بود .ولی خوب حاال میگم خدمتتون مسئلهای نیست.
هرچند اینها یقهدرانی کنند ،هرچند اینها سعی کنند که چهرههای پلید
خودشون را بپوشونند ،ولیکن حقیقت روشنتر از اینه و نقاب از چهره همه
برخواهد داشت .من به این باور دارم آینده مشخص خواهد کرد .حاال من
22-https://www.youtube.com/watch?v=3zqn8v9q5jU
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بعد از این توضیح آمدم گفتم این خبر را زودتر بهدوستان بدهم».

23

میهن تی.وی  26آذر1399
«ميخواهيد بفهميد رذالت اكبر صمدي را ميخواهيد بدانيد يكنفر چطوري
رذل و پست ميشه؟ من به اين رانندگي ياد دادم ماشينم را كوبيد تو
ديوار ،...ماشينم داغون شد .نگذاشتم حتي ببينه ،اين بيشرم را ميبيني،
اين تو كار طال بوده ،حلقه ازدواج براي من و همسرم اين آورد خانهام،
ببينيد آدمها رو رجوي تبديل بهچي ميكنه ،تفاله.
تفاله ...اين محمود رؤيايي ميبينيد از پستيهاش چي بگم از دروغگوييهاي
حقهبازيش چي بگم ،از لحظهاي كه ميخواستم از كشور خارج بشم ،اين
را ميبينيد اين حقهباز را ،در طول دوران زندان چند بار تو كتك خوردي
آقاي محمود رؤيايي ،ميتوني خودت را با من مقايسه كني؟
 ...حسين فارسي ،محمد زند و مجيد صاحبجمع ...،اين محمد زند را
ميبينيد اين تو ،دم در آورده .ببینید اینا خسرالدنیا و االخره اینها هستند
حمید اسدیان چیزی گیرش نیامد جز مدیحهسرایی دربار و جز نابودی
خودش و خانوادهاش چی گیرش اومد؟ میدونید که این یه بدبختی
24
بود.
میهن تی.وی اول بهمن 1399
من که یک آدم کثیفی مثل محمود رؤیایی نیستم .یک آدم رذل بیهمه
چیز من که مثل او نیستم که چشمم را ببندم بگویم ایرج مصداقی اص ً
ال
کتک هم نخورد در سال ۶۷اص ً
ال تو زندان کتک هم نخورد .بیشرم و
حیا تو توی کتابت ورداشتهای نوشتهای که دو ساعت با کابل و با میلگرد
23-https://www.youtube.com/watch?v=2HFsIxzylmg
24-https://www.youtube.com/user/mihantv1/videos
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میزدنش من آمدم نقد کردم آقا چرا دروغ میگویی؟ اگر دو ساعت با کابل
و میلگرد خورده بودم که پهن زمین شده بودم که چرا دروغ میگویی؟ من
یکربع خوردم .آخر چرا دروغ میگویی؟ ولی من که محمود رؤیایی نیستم
که من وجدان دارم من که شب میخواهم راحت بخوابم .خب معلومه من
همه اینها را گفتم نه من بقیه بچههاهم مثل منند من که تافته جدا بافته
25
نیستم.
میهن تی.وی 3دي1399
«ببینید برای این که رجوی اینقدر حقیره و آدمهایی که همراهش هستند
اینقدر حقیرند ببینید آدمها را اینجوری تبدیل میکنه بهجرثومههای فساد
ببین من از این آدم رنج میبره چطوری تو میتوانی آدمهایی که میتوانستند
توی زندگی آدمهای خوبی بودند درد آشنا بودند شما اینها را تبدیل میکنید
بهتفاله من بارها تو اینجا گفتم ،گفتم نه فکر کنی من خوشم میآد نه اینها
رفیقهای من بودند و امروز تبدیل به تفاله شدند تفاله که من شرم میکنم
بگم با اینها رفیق بودم خجالت میکشم ،که آدمیزاد میتونه تبدیل به این
موجودات بیوجدان و بیشرافت بشه .نمیدونم محمود رؤیایی و امثال او
که اونجان اکبرصمدی نمیدونم اصغر مهدیزاده نمیدونم حسین فارسی
و همه اونهای دیگرشان من را میبینند خجالت نمیکشند بیان تو روی
من بایستند و این حرفها را بزنند خجالت نمیکشند .رجوی اینها را تبدیل
26
بهاین موجودات کرده».
میهن تی.وی  ۳۰مهر۹۹
«و ميبينيد يك مشتي عروسكها و بازيچههاش رو به صحنه ميفرسته
ديگه اون ،بعد بيشرمترينهاشون رو هم ميفرسته ،اتفاقًا يكي از اينها
25-https://www.youtube.com/watch?v=ka8BPdMxK7Y
26-https://www.youtube.com/user/mihantv1/videos
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نصراهلل مرنديه يك در واقع آدم بيشخصيت ،يه آدم رذل ،يه آدم پست ،يه
آدم خودفروش كه حاال اينو مثل ميمون انداختنش جلو كه جاي دوست و
27
دشمن رو نشون بده».
میهن تی.وی ۱۲آذر 1399
«سعیدپور این بیشرم و حیا رفته آنچه که شایسته خودش است .با اسم
مستعار نوشته بهنام محمد محمدی حاال چرا محمد محمدی چون یکی از
28
مسئوالنشان است در زندان که اعدام شده با اسم مستعار محمد محمدی».
میهن تی.وی  19آذر1399
«رضا فالح و سیامک سعیدپور :اص ً
ال ارزش ندارد به اینها بپردازید ،اینها
یک مشت آدمهای رجالهای هستند که اص ً
ال ارزش ندارند که وقتتان را تلف
کنید ،اص ً
ال سوابق اینها را میگویی مایه ننگ است ،آدمهای بیمقداریند
ول کنید اص ً
ال...
رفته بعد از یک دهه برادر این را مسعود کالنی را برداشته آورده یکی از
جیرهخواران رجوی است ...من این کتاب را منتشر کردهام سازمان ملل
متحد و نقض حقوقبشر در ایران و بعد دستخط مهرداد کالنی را اینجا
زدهام ،...بعد پستفطرت میآید میگوید ایرج مصداقی میخواهد نمیدانم
29
این مزدور نفوذی میخواهد نمیدانم چیچی نداشتهاش را از فالن بگیرد.

27-https://www.youtube.com/watch?v=7cBUyvTZAOE
28-https://www.youtube.com/watch?v=O4QX36Ljm8w
29-https://www.youtube.com/watch?v=z5vEXLEZ65I
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ب .اعضای شورای ملی مقاومت
در مورد استاد جالل گنجهاي
میهن تی.وی  2مهر1399
«یک آخوندی مثل جالل گنجهای که تو این رابطه است .جالل گنجهای تو
این چهل سال جز اینکه هوا را کثیف کرده ،گاز کربنیک تولید کرده و چاه
مستراح پر میکرده ،ایشون چه کار فکری در چارچوب همان اسالم بیرون
30
داده؟ هیچی .صفر .این فرقه رجویه».
در مورد دكتر منوچهر هزارخاني
میهن تی.وی  ۲۱آبان1399
«همين چند روز پيش ،شوي تبليغاتي رجوي در اون سيماي بهاصطالح
آزادي يا سيماي اسارتش تهيه ديده بود كه يكي از دلقكهايي كه بهصحنه
آورده بود هزارخاني مفلوك ،يك عنصر پليد كه امروز بهخدمت رجوي در
اومده .كسي كه يه روزي يك روشنفكري تو اين مملكت بوده امروز در پاي
گور ،پاي تابوت ،بهخدمت يكي ازعناصر پليد ضد مردمي در اومده .اين آدم
رو آورده بودند .كسيكه حتي عقل و شعورش كار نميكنه درست و حسابي،
31
گفتند از زبان اين بهمن حمله كنند».
در مورد دكتر علي معصومي استاد دانشگاه
میهن تی.وی  ۲۱آبان1399
«من میدانم این عبدالعلی معصومی چقدر مقاومت کرده در مقابل این
30-https://www.youtube.com/watch?v=2HFsIxzylmg
31-https://www.youtube.com/watch?v=GJlHp9FYWvs
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فرقه که چیزی ننویسد چون میداند پای آبرو و حیثیتاش در میان است
میداند فردا اینها سند میشود علیه خودش میداند همه اینها را برمیدارند
علیهاش بعدا در تاریخ استفاده میکنند یا میآید این ور ،و مورد لعن و
نفرین یک ملتی قرار میگیرد میداند همه اینها سند میشود علیهاش
خوب مقاومت میکند ولی خوب بند نافش بدبخت وصل است آخرعمری
نیازمنده ،البته اینها از آن استغنا برخوردار نیستند که یا از آن عزت نفس
برخوردار نیستند که حاال بگوید نان خالی میخورم اما نان شرافت میخورم.
همین بند همین یوروهایی است که فرقه رجوی به او میدهند اضافه بر آن
پولی که از دولت فرانسه میگیرد .بعد خوب میآید مثال آن لوش و لجنها
32
را علیه من مینویسد یا میگوید یا بقیهشان فرقی نمیکند.
در مورد آقاي مهدي سامع سخنگوي سازمان چريكهاي فدايي خلق
ايران و خانم زينت ميرهاشمي سردبير نشريه نبرد خلق
میهن تی.وی ۲۲بهمن۱۳۹۹
«مهدی سامع قالتاقیه توی بهاصطالح شورای ملی مقاومت .مهدی سامع
و چهار نفر دیگر هم دور خودش جمع کرده با پول رجوی فکر کنید
سازمان از چریکهای فدایی خلق این مانده که این و زینت میرهاشمی آخر
برج دستشان دراز باشد جلو مسعود رجوی که مستمریشان را بدهند.
مستمری بگیرند .نمیتواند در ایران میگفتند شما چکارهاید مستمری
بگیرم .مستخدم دولتم .حاال اینها مستخدم فکر کنید سازمان چریکهای
فدایی خلق مستخدم مسعود رجویند .مستمری بگیر مسعود رجویند.
33
خندهداره این میشود چریک فدایی خلق .مدعی هم هست».
32-https://www.youtube.com/watch?v=GJlHp9FYWvs
33-https://www.youtube.com/watch?v=mBYFKg21zek
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میهن تی.وی  14فروردين1398
«گروههای سیاسی روزشان را با دروغ آغاز و با دروغ بهپایان میبرند .در
اخبار دیدم ،شورای عالی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران تشکیل
جلسه داد ،این مهدی سامع هست و همسر سابقش و چند نفر ،اعضا و
هواداران ،هر کسی ندادند فکر میکند که خبری را دارند میدهند مربوط
بهشورای عالی ...بعد هم آقای سامع مثل 35سال تا چهل سال گذشته
34
ایشون سخنگونی چریکهای فدایی خلق ایران انتخاب شد».
توییت مصداقی  22تير 1399
فرموده رجوی در حمایت از اربابش بهمیدان آمده،

زینت میرهاشمی به
سخیفترین حمالت را متوجه روشنفکران ایران کرده است .کم مانده
شاخصترین چهرههای کشور را متهم بهمزدوری وزارت اطالعات بکند .او
و مهدی سامع مواجبشان را از رجوی میگیرند و با پول او مدعی رهبری
سازمان چریکهای فداییاند.

34-https://www.youtube.com/watch?v=_9HFTHrMd-A
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در مورد حسين فرشيد نويسنده عضو مقاومت و دكتر حميدرضا
طاهرزاده استاد موسيقي
میهن تی.وی اول بهمن1399
«نگاه کنید در زندگی فردیشان کثیفترین آدمها هستند مث ً
ال زندگی
حسین فرشید تو لندن ببیند رذل بهتمام معنا کثیف چقدر افراد و خانوادهها
را همین متالشی کرده همین حسین فرشید.
یا نمیدانم آن یکی طاهرزاده شما میدانید چقدر ننگه این آدم از نظر
مجاهدین دارم میگویمها کثافت کاریای نیست این نکرده باشد از
نزدیکترین الیههای مجاهدین بگیر برو باال؟
حسن حبیبی چه مقاومتی؟ این ننگه هر چه مقاومته هستند ننگ است
ننگ اسمش را میگذاری بد است.
آن طرف آن خزایی فکر میکنید مقاومته ،چه کار می کند از صبح تا شب
دنبال کیف خودشه دنبال سور و سات و تفریح خودشه پول را میگیرد و
پایش را میاندازد روی پایش و شراب را میخورد ...این آدم فروش است.
35
امیر انتظام را به زندان این داد».
35-https://www.youtube.com/watch?v=ka8BPdMxK7Y
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در مورد زندهياد مجاهد خلق حميد اسديان
میهن تی.وی ۱۴آبان1399
« ...فکرش را بکنید این حمید اسدیان یکی از همین مزدوران فرقه رجوی
یکی از عناصر پلید واقعًا میتونم بگم حقیر بیشرم اومده مطلب نوشته که
ایرج مصداقی که یکنفر یک کتابش را نخریده دوستان عزیز شما که همه
محبت میکنید شما دوستان عزیز که از اطراف و اکناف دنیا شماهاییکه
محبت میکنید شما تودهنی به اینها وگرنه من اگر خودم باشم که نمیتوانم
36
اینها را منتشر کنم».
میهن تی.وی  ۲۴دي1399
«یکی از این عناصر فرقه رجوی که یکی دو هفته سه هفته پیش درگذشت
این حمید اسدیان ،یک درمانده بدبخت فلکزدهای که فقط نوکر حلقه
بگوش مدیحهسرای این هم بود حاال قابش میکنند کارهای عظیم و
یک آدم ابلهی بود ...ولی خب این درگذشت اینها ناندانی هم شده برای
حقهبازهایی مثل این حمیدرضا طاهرزاده و اینها هی بیایند دروغ و دغل
بگویند و بنویسند متری پول بگیرند .من که میدانم اینها پول میگیرند.
37
نانش تو روغن است».
در مورد دکتر هزارخانی

میهن تی.وی  ۲۴دي1399
«ببینید از نظر من هزارخانی آدم قالتاقی است .یک آدم بیشخصیت و قالتاق.
من بسیاری آدمها که تو این شورا هستند االن که همهشون هم غالبشان
36-https://www.youtube.com/watch?v=4p_d1XEJTYs
37-https://www.youtube.com/watch?v=sezZTY4XlsQ
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آدمهای فرصتطلبی هستند ،آدمهای رذلی هستند مث ً
ال مهدی سامع،
زنش ،اینها آدمهای فوقالعاده بیشخصیتیاند ،فوقالعاده بیشخصیتیاند.
اون زینت هاشمی حاال همسر سابقش هست و از هم جدا شدند ولی خیلی
بیشخصیتاند .مث ً
ال نمیدانم همین حمیدرضا طاهرزاده قالتاق ،خزایی تو
اوج قالتاقی .نمیدانم شیخی ،یک قالتاقیه چهار روز حقوقش عقب افتاده
بود رفته بود تهدید کرده بود این فرقه را که من بابام سلمانی کروبی بوده
38
میتونم برم بهبابام بگم شفاعتم رو بکنه برگردم ایران».
میهن تی.وی  13اسفند1399
«رجوی که مسئلهاش مردم ایران و منافع ملی و مبارزه با رژیم نیستش که،
این باید پول بگیره دالر عربستان را بگیره باهاش چکار کنه مشتی مزدور
مثل اینها را بخره .نگاه کنید مث ً
ال چه میدانم ردیف میکنه آنجا میآیند
دیگه .نمیدانم خزایی فیالبی نمیدانم حسین پویا چه میدانم شما بروید
نگاه کنید .علی معصومی ببخشید .همهاش آدمهای خیلی بیشخصیت
آدمهای بیوجودی که یارو هزار کثافتکاری میکنند .خوب یارو میره مث ً
ال
مقاله مینویسه چه جور پول به اینها میدن علی معصومی عین این در
واقع میرزا بنویسها و اینها آنجا نشسته در حقهبازی و اینها مثل آسپیران
قیاسآبادیه قیافهاش هم بهآسپیران قیاسآبادی میره البته بماند آن
مرحوم ما باهاش خاطرات خوبی داشتیم ولی اون هیبتی که ازش درست
میکرد شخصیتًا هم که یک قالتاق حقهبازه ولی بیوجود بیوجود بیوجود.
یک پای زنش تو ایرانه یک پایش تو فرانسه .هر دفعه خانم را مشایعت
میکنه تا فرودگاه بعد این آمده حاال بر ما مقالهنویس شده بر علیه اسماعیل
وفا یغمایی شرم برتو خجالت بکش.
38-https://www.youtube.com/watch?v=sezZTY4XlsQ
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خوب این پولها را از کجا میآرن؟ از کجا میآرن که هفت ،هشت هزار دالر
هشت هزار و خردهای دالر ماهانه بدن به فیالبی؟
هیکل را برین نگاه کنید هشت دالر نمیارزه .مردک پول خون مردم ایران
را میگیرن پول خون جوان ایرانی را میگیرن.
پول خون قتلعامشده را میگیرن.
حسین پویا یک آدم وقیحی که چه میدانم مبارزاتشان ،یا آن یکی محمد
اقبال مبارزاتشان در فرانسه و یا چه میدانم فرانسه و انگلستان اینست که
در اثر مصرف بیرویه قرص و آمپول ویانگرا کارشان به بیمارستان بکشه
خجالت نمیکشن سر پیری معرکهگیری.
یا اون یکی نمیدانم چه میدانم خزایی و نمیدانم این یکی طاهرزاده و یک
عناصر مفلوک مفلوک که چی از این پولهایی که عربستان داره میده اینها
استفاده کنند پول خون.
یا جمشید پیمان اون یکی نمیدانم کریمی .ببینید رحمان کریمی شاعر
شده و اون یکی نویسنده شده یک مشت آتو آشغال هم سر هم میکنند
ورمیدارن میآرن و نمیدانم هی ورمیدارن ورق سیاه میکنند یک مشتی
هم اعضای خودشان هی با اسامی مستعار برن بنویسن و بیان مث ً
ال چیه.
یک آدم گردنکلفتی مثل فیالبی که خانه چندهزار متری در واشنگتن دارد
که پولش از پارو باال میرود که سفرهای انواع و اقسام سفر چین و ماچین
داره کروز میرود .تو کروز چطوری فالن کنیم .از آنطرف دم از اعتصاب
غذای در اشرف میزنند از آنطرف مسابقه میدهند کدام کروز را بروند.
ایندفعه بروند کدام سمت بروند .اینها اونند اینها باهم فرق میکنند.
باید فرق گذاشت بین امثال مثال خزائی که از همه مواهب زندگی برخورداره
پول یامفت این فرقه را هم میگیرد و مثال با آن کسی که زندگی و جوانیش
در این فرقه نابود شده چه زنش چه مردش نه بچهای دارد یا اگر بچهای
39
دارد بچهاش به بدبختی و فالکت افتاده.
39-https://www.youtube.com/watch?v=pJzrkCx76lk
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جـ عفو بينالملل

از زماني كه عفو بينالملل تصميم گرفت بهمناسبت سيامين سالگرد
قتلعام زندانيان سياسي ويژه نامهاي منتشر كند و در اين راستا با شماري
از مجاهدين در آلباني مصاحبه كرد ،مصداقي بهنحو هيستريك با عفو
بهدشمني برخاست .اين در حاليست كه در گزارش عفو كمتر از نيمي
از شاهدان اعضا يا هواداران يا خانوادههاي مجاهدين هستند .در حاليكه
بهاذعان خود عفو و همه كارشناسان بيش از 90درصد شهيدان قتلعام از
مجاهدين بودند .ذي ً
ال به چند نمونه از هرزهدراييهاي مصداقي عليه عفو
بينالملل و همكارانش نگاه كنيد.
میهن تی.وی  25ارديبهشت1399
«شادی صدر و شادی امین دو تا شیاد حقهبازند .میلیونها دالر پول گرفتند
تحت عنوان حقوق بشر .ملیونها .پول گرفتند حقوق بشر و زندانی سیاسی.
گفتم اینها حتی یک دونه از کتابهای من را در قبال میلیونها دالری که
پول گرفتند یک کتاب من را نخریدند ...این بخش از گزارش عفو بینالملل
دست پخت شادی صدر و شادی امینه با همراهی و همکاری رها بحرینی.
گفتم از کتاب منهم استفاده کردند ...شادی صدر و شادی امین ساخت و
پاخت کردند با فرقه کثیف رجوی و به آلبانی رفتند و عفو بینالملل را هم
بردند و شرطشان هم این بوده که با منتقدین مجاهدین گفتگو و مصاحبه
نکنند ...اینها برای اینکه این را بپوشانند گفتند اینها رفتند بعد از اینکه این
را من گفتم از کتاب من استفاده کردند .عکسهای کتاب من را تو گزارش
عفو بینالملل آوردند ادعاهای من در کتابهایم را در گزارش عفو بینالملل
آوردند به این امید که صدای من را خاموش کنند ولی صدای من چون
71

تو موضع حقطلبی هستم با باجدادن شخصی صدایم کوتاه نمیشه .اونجا
گفتم ببینید اینها حتی وقتی رفتند از کتاب منهم استفاده کردند کتاب
من را نخریدند بلکه از اینترنت پیاده کردند من گذاشتم برای این کار .بارها
گفتم من برای کتابهایم کیسه ندوختم برای همین همهاش را گذاشتم روی
40
اینترنت خب».
میهن تی.وی 5شهريور1399
«متأسفانه عفو بینالملل از زمانی که یکسری همکاریهایی با شادی صدر
داشته و شادی امین و بهاصطالح عدالت برای ایران یا عبا (منظور همان
عدالت برای ایران است) داشته و بهخاطر اینکه رها بحرینی در اونجا در
هردوتای این سازمانها با هر دوتای اینا هستش چند سالیه اآلن دچار نوعی
عوامفریبی و هوچیگری شده متأسفانه.
ببینید بنظر من رها بحرینی خیلی بهتر میشد ازش استفاده کرد منتهی
در یک مسیر غلطی قرار گرفت .مورد سوءاستفاده شادی صدر و حاال شادی
امین قرار گرفت و بیشتر شادی صدر مغز متفکر اینهاست و یکسری جعلیات
یکسری هوچیگریها یکسری اخبار کذب یکسری ادعاهای پوشالی رو غالب
کردند حاال هم به عفو بینالملل...
و متأسفانه اينها ما ديديم اين گزارش رو و ميدونيم كه مخفيانه به آلباني
رفتند با شرط و شروط فرقه رجوي همراه شدند .با مخالفين فرقه رجوي كه
زندان بودند ،شكنجه شدند ،با اونها مصاحبه نكردند ،اونا رو سانسور كردند و
بنظر من كارهاي بسيار بسيار غير اصولي كه در اين زمينه انجام دادند ...شما
نگاه كنيد همين داستاني كه مطرح ميكنند اطالعيه جديد عفو بينالملل،
40-https://www.youtube.com/watch?v=OGXs6nyl0Xc
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تمام رسانههاي فارسي زبان در ابعاد بسيار بسيار وسيعي رپرتاژ آگهيهايي
حتي ميتونم بگم زيادي رو سر اين تهيه كردند .درحاليكه اين پوشاله.
هيچ كار جدي نيست .اين نشون ميده حتي رسانههاي ما ،رسانههاي
فارسي زبان ما نميتونند كار جدي بكنند .بيشتر دنبال هياهواند ،دنبال
كاري كه در واقع توش يه نوع رسالتي وجود داره نيستند اآلن خدمتتون
ميگم.
اون چيزي كه خانم رها بحريني در گفتگوهاشون يا از اونور نميدونم شادي
امين رو ميآوردند چه ربطي داره به شادي امين كشتار67؟
این شادی صدر و این شادی امین که امروز میگویم این عفو بینالملل را
هم لکهدار کردهاند دنبال ایناندکه خوب حال که رسیدیم بهکشتار 67یک
فیلی هم هوا کنیم .چیزی که ندارند برای ارائه تحقیقی هم که نمیکنند
الحمدهلل چیزی هم برای ارائه ندارند یک فیلی هوا کنیم .فیلشان امسال
چی بوده؟ این بوده.
ولی رها بحرینی را میاندازند جلو خوب و زیر پوش عفو بینالملل یک
مشتی در واقع ادعاهای پوشالی و هوچیگرایانه میارند مطرح میکنند.
من میتوانم سر این موضوع با هرکسی خواست بحث کنم .با همین رها
بحرینی بحث کنم .که بهشون ثابت کنم شما از اسم عفو بینالملل دارید
41
سوءاستفاده را میکنید.
میهن تی.وی 9مهر1399
«ولی دفعات قبل گفتم اوال عفو بینالملل از چارچوب وظایف خودش عبور
کرده عفو بینالملل بهلحاظ ارزشی سقوط کرده عفوبینالملل بهخصوص
41-https://www.youtube.com/watch?v=RL2nOSyUuGM
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بخش ایرانش مال عفو بینالملل نیست ،بهخاطر حلقه واسطی که رها
بحرینی است او سیاستهای عفو را دنبال نميکنه ،سیاستهای شادی صدر
را دنبال میکنه که این سیاستها عفو برباده دهه ،و نه االن همان روز اولی
که آمد بیرون گفتم آقا این باعث میشه این که تو خود عفو هم مشکل
ایجاد بشه دیدید شد؟ وبعد من حتی تو همین برنامه گفتم شادی صدر تا
42
عفو بینالملل را هم لوث وجود خودش نکشه ول کن نیست».
میهن تی.وی  ۳۰مهر1399
«روز اول هم وقتی عفو وارد ماجرا شد گفتم عفو بینالملل نیست .این جا پا
و رد پای شادی صدر شادی امین و رها بحرینی است و اطرافیانشان و بعد
تأکید کردم شادی صدر اگر عفو بینالملل را بهگند نکشه و بهلوث وجود
خودش نکشه ول کن نیست .و امروز عفو بین المل را میبینیم که بهچنین
گندابی دچار شده .من یقه عفو بینالملل را ول نمیکنمها .هرجا برسم
میگم .چون یک سازمان بینالمللی نمیتونه تا اینقدر بیمسئولیت باشه و
43
نمیتونه زیر سیبلی در کنه و نمیتونه از زیر بار این داستانها فرار کنه».
میهن تی.وی12تير1398
«امروز عفو بینالملل از اون پرنسیبهای اولیه خودش بهشدت فاصله
گرفته و مایه تأسف است .گزارش عفو بینالملل یک مشت دروغ و
دغل تمامًا جا پای شادی صدر و شادی امین و رها بحرینی که مثلث
ضدحقوق بشر که با حقهبازی جا پای خودشان را سفت کردند کارگزار
42-https://www.youtube.com/watch?v=RTD4k2_hv6E
43-https://www.youtube.com/watch?v=7cBUyvTZAOE
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اینها هم رها بحرینی بوده است».

44

(" :Iraj Mesdaghi on Twitter )22آفتاب آمد دلیل آفتاب :همدستی فرقه
رجوی با #رها_بحرینی و #شادی_صدر و #شادی_امی ن �https://t.co/XK
2WkqVVqI" / Twitter

44-https://www.youtube.com/watch?v=5aMhqNRJfkU
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دـ فعاالن حقوق بشر
میهن تی.وی 10دي1399
«ما بهجایي وصل نیستیم شما دیدید این شادی صدر وشادی امین فقط
یک نمونه 123هزار یورو دارند چه جوری باال میکشند .فکر کنید برای یک
کتاب که چهره جنایتکاران را افشا میکنیم اونها رسانه هم دارند اون همه
تبلیغی که رسانهها برای کتاب اون کردند یک دونشون برای من نکردند.
چند تا مصاحبه با اونها سر کتابشون گذاشتند یک دونشون با من نکردند...
ولی بروید ببینید برای کتاب ننوشتشون چقدر تبلیغ کردند...
شادی صدر تو لندن خیلی دنبال این عربهاست قب ً
ال هم گفتم تو تمام
این نشستهای این تجزیهطلبها و آنهایی که زیر پوشش بهاصطالح بهدروغ
ملیتها و کنگره ملیتها و این داستانها صحبت میکند از اینها برای جا
انداختن یک داستانیه و برای پیشبرد مقاصد خودشونه و دروغ هم میگن
مطلقًا معتقد به ایران متعهد نیستند مطلقًا نیستند و بسیاریشون سر در
سرویسهای امنیتی و پولهای و بودجههای خارجی دارند...
خانم شادی صدر دنبال همچین پولهاییه و فکر میکنه مث ً
ال از نمد عربها
میتونه کالهی بدوزه ،برای همین این دروغ را میاد مطرح میکنه البته بگم
خطر اینها چیه ،خطر اینها ایجاد تفرقه بین مردمه ،ایجاد کینه بین مردمه،
45
جدا کردن مردم از همدیگرست بماند که در خدمت رژیمه»...
فیسبوک مصداقی  6شهريور1398
«شادی صدر و شادی امین نزدیک به ۷۰۰هزار پوند فقط از یک سازمان
انگلیسی کمک مالی دریافت کردهاند .پولهای دریافتی این دو از هیفوس
45-https://www.youtube.com/watch?v=8kHNm46LsRc
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و پروژههای وابسته به وزرات خارجه آمریکا و ...سر بهمیلیونها دالر میزند.
در مورد سوءاستفاده از «داوطلبان» چه بگویم مثنوی صدمن کاغذ است.
کسانی که در پوشش چپ ضدامپریالیستی و فمینیسم طلب سند میکردند،
از این دو بخواهند راجع به این ۷۰۰هزار پوند و این که با آن چه کردهاند،
گزارش دهند».

میهن تی.وی  2اسفند1398
«کتاب چهار جلدی من درآمده ولی رسانهها از اعالم خبر اون و گفتگو
سر آن خودداری میکنند و از آن طرف کتاب درنیامده رفیق آیتاهللها را
آنطور تبلیغ میکنند و از آن طرف کتاب شادی صدر و شادی امین که
آنطور شتابزده در مقابله با کتاب من درآوردند.
77

نکته جالب اینه که فرقه رجوی سراسیمه به استقبال این کتاب رفت و
آنقدر اطمینان دارند بهشادی صدر و شادی امین که نهفقط تبلیغ کتابش را
کردند بلکه در سیمای آزادی در تلویزیونشان یک ویدئو و یک رپرتاژ آگهی
برایش درست کردند و تبلیغ عجیب و غریبی برای شادی صدر و شادی
امین رفتند .قب ً
ال گفتم اینها به آلبانی رفتند در میهمانیهای رهبری شرکت
داشتند .حتی تعداد نفراتی که اینها صحبت کردند تعداد 48نفر درست
بود .من بیدلیل و مدرک صحبت نمیکنم و فرقه رجوی چک سفید امضا
برای اینها میدهد .فرقه رجوی قب ً
ال مقاله نوشته بودند علیه شادی صدر و
فمنیست آخوندزاده و محصول ریزشی رژیم و آخوندپرورده معرفی کرده
بودند چون شادی صدر خط قرمز رد کرده بود و حمله کرده بود بهرهبری
مجاهدین حاال این تنفر چطور بهعشق تبدیل شد .دوطرف ماجرا آدمهای
46
حقهبازی هستند».
میهن تی.وی  28آبان1398
«رسانههای فارسی زبان هیچکدامشان کتابهای من را تبلیغ نکردند
درحالیکه برای یک جلد کتاب .از طرف بهاصطالح عدالت برای ایران یا
عبا توسط شادی صدر یا شادی امین کتابسازی بوده یک جلد بعد از
کتاب من اینها خواسته بودند فرصتطلبانه بیرون بدن...همه سایتها همه
رادیو تلویزیونها دارن تمامشان دارن از رادیو فردا بگیر تبلیغ کردند آگهی
تبلیغاتی و بعد دروغ عنوان میکردند که این جلد یکشه چهار جلد دیگرش
تو راهه .فکر کنید االن یکسال و خردهای از آن زمان میگذره هیچ خبری
47
نیست»...
46-https://www.youtube.com/watch?v=lslND7-F3_k
47-https://www.youtube.com/watch?v=gCUYGJYnXEI
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هـ شخصیتها و گروههای ایرانی
میهن تی.وی 5آذر99
«میدانید زندگینامه برای من درست کرده بودند ،ابلهانه ،شریرانه ،رذیالنه
و در هفتههای گذشته و ماههای گذشته شما میبینید آدمهای جدیدی هم
وارد میشوند مثل عمر ایلخانیزاده که بایستی بگویم آن بهاصطالح رهبری
یکی از شاخههای کومله است با رذلت با وقاحت وارد میشود و آنچه که
48
شایسته خودش هست و اطرافیانش هست را بهمن نسبت میدهند»...
میهن تی.وی  28آبان1399
«راجع بهمن جالل ملکشاهی در فیسبوک نوشته بودم را گفتم که تواب
بود همکاری با رژیم میکرد و یک چک هم نخورده بود ...نمونهاش عمر
ایلخانیزاده بود دیگه ،که با وقاحت وشرارت و رذالت جای زندانی مقاوم
کسی که زیر فشار و تیغ و تنبیه و توی قبر بوده مثل من را عوض میکند
49
با یک تواب کثیف»....
رحمان كريمي نويسنده و شاعر معروف
میهن تی.وی  7آبان1399
«یک بابایی هست که این تودهای بوده ،کریمی رحمان کریمی .این بابا
تودهای بعد اینها کمند انداختند این را در واقع انداختند تو تور ،این رحمان
کریمی را .این کسی بوده که دشمنی هم میکرده با خانم مرضیه و خیلی
چیزهایی رذیالنهای هم علیه خانم مرضیه نوشته بود موقعی که بهمجاهدین
48-https://www.youtube.com/watch?v=0fgpghSB6sg
49-https://www.youtube.com/watch?v=gCUYGJYnXEI
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پیوسته بود .بعد با یک احمد جیحونی تماس داشت که مزدور رژیم بود
احمد جیحونی و تروریست رژیم .کسی است احمد جیحونی که بعدًا در
ترور رضا مظلومان و یا کوروش آریامنش دست داشت .دستگیر شد تو آلمان
50
و زندانی شد تو زندان مرد بهخاطر همون قتل زندهیاد رضا مظلومان».
میهن تی.وی۳۰مهر1399
«نگاه کنید همین چند روزه فکر کنید .اشرف دهقانی چپه رادیکاله رفته
یک مشت خزعبالت سرهم کرده سر شجریان .فکر کنید این آدم در طول
سال شما چیزی از این نمیبینی .درخواب بهسر میبره یك هو خوابنما
میشه مث ً
ال برم یه اطالعیه بدم علیه شجریان مبادا مبارزات فالن سمت
و سویش کج و کوله بشه .طرف میره علیه شجریان یک مشت پرت و پال
51
سرهم میکنه».
میهن تی.وی 14فروردين1398
«یکی در لندن است نمیتواند راه برود همان اشرف دهقانی ،بعد ادعا دارد
که چریکهای فدایی خلق است .اون یکی یک دزد قالتاق هر چی بگویی،
این حسین زهری است .یک شاالتان ،دزد است شاالتان است ،پولشویی
میکرده سفیدسازی میکرده ،صرافی میکرد .در فرانسه هم با سفارت
بوده هم با سیستم امنیتی فرانسه بوده و هم با سازمان اطالعات فرانسه
کار میکرد .هر سیاه کاری که بگویی کرده است .هر رذالتی که بگویید در
حسین زهری هست .این هم یک سازمان بهاصطالح چریکهای فدایی خلق
است و در سال ممکن است یک اطالعیه بدهد .تا حاال دو تایش علیه من
50-https://www.youtube.com/watch?v=7OPviZqK2n4&pbjreload=101
51-https://www.youtube.com/watch?v=7cBUyvTZAOE
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بوده است .یکیش هم سازمان فداییان خلق اکثریت که حاال شده دو تا،
52
بعد حزب چپ همان سازمان فداییان اکثریت است ،همان آدمها است».
میهن تی.وی 25ارديبهشت1398
«کسانی که اینها را امضا میکنید شماهایی که در زندان زمان شاه مبارزه
مسلحانه را کنار گذاشتید و گوهخوردننامه را امضا کردید جنبش فدایی
گوهخوردننامه امضا کردید هم در مقابل خمینی هم در مقابل شاه .اون
جنبشی که از دل مجاهدین درآمد پیکار را میگم که بهنفی مبارزه
مسلحانه رسید شما گوهخوردننامه امضا کردید با این منطق .تویی که
این ادعا را داری گوهخوردننامه امضا کردی .همه آنهایی که صحنه مبارزه
را در داخل در سال 60بهخصوص آنهایی که مدعی بودند در گروههای
سیاسی بچههای مردم را دم تیغ دادید و جان خودتان را در بردید نهتنها
در حق اونها ظلم کردید نهتنها در حق جنبش ظلم کردید و خیانت کردید.
گوهخوردننامه امضا کردید .شعارهای اول انقالبتان یادتان بیاد پرچم سرخ
دست میگرفتید .پرچم سرخ هوا میکردید .شماهایی که تا تقی بهتوقی
خورد بهمیان تودهها بازگشتید یادتان بیاد شما گوهخوردننامه امضا کردید.
53
شماهایی که آمدید تو خارج از کشور همهتان».
میهن تی.وی 2خرداد1398
«از نظر من چپ ایران در کنار رژیم در جیب رژیم و در بغل رژیمه مثل
چهل سال گذشته فقط یک نیرو در چپ ایران میتوانند فقط حزب
کمونیست کارگری را نام ببرم و فردا چه بسا چپ ایران با اشاره بهمواضع
52-https://www.youtube.com/watch?v=_9HFTHrMd-A
53-https://www.youtube.com/watch?v=pVB-YbbuaqA
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حزب کمونیست کارگری بتواند ادعای آبرو و حیثیت بکند».

54

میهن تی.وی  8خرداد1398
« ....هژیر پالسچی مطرح کرده بود چپ امروز بهپا خاسته و چپ امروز
در دانشگاه ایستاده و گفتند خیزش دیماه 96بسیاری از نیروها را
بههم چسبانده و ...ایرج مصداقی و میرزاآقا عسگری و ...هرکدام با یک
گوهخوردننامه از انقالب 57در دست ...این را چه کسانی الیک کردند
لشگری از چپ انواع و اقسام چپ ...آقایونی که این را الیک کردند...
کلوخانداز را پاداش سنگ است من با کسی تعارف ندارم و سنگهام را
باز میکنم .آدمها را میخوانم :اصغر ایزدی ،حسن حسام ،ابراهیم آوخ،
اینها همه راهکارگرند .حماد شیبانی چریک فدایی ،بریم جلوتر سارا نیکو
اشرفی هست ،حاتف رحمانی تودهای هست .ناصر رحمانینژاد ،شیرین
[بهنود] ،شیرین قنبری ،مهرداد امیری همسر شیرین ،اینها همه پیکاری
سابق ،سودابه اردوان اقلیت سابق ،محمد هوشی شیر کرده چریک فدایی،
محمدرضا عفتی اقلیت سابق ...این چپ درمانده و وامانده توی ایران
سرش فریبرز رئیسداناست و زرافشان .البته بین زرافشان و فریبرز دانا
فاصله است ...ببینیم کانون روزنامهنگاران در تبعید کیه؟ من هیچ ربطی
به این داستان نداشتم .میگه یک مشت بزرگ تواب دیگر و ایرج مصداقی.
من هیچ ربطی به این نداشتم .گرداننده این بهروز سوره بوده است .حتمًا
این سر تواب و بزرگ تواب را اصغر ایزدی میشناسد .بعدیش جابر کلیبی،
ساسان دانش ،اینها اسم آوردند اسمشان موجوده کمیته گرداننده اینها
کام ً
ال اسامی دادند بیرون .اسم دادند...
آن وقت بیشرم و حیایی به اسم مسعود بهینی علوی مطلب مینویسه و
54-https://www.youtube.com/watch?v=Slsw1HQKlY4
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آقای اصغر ایزدی ذوقش را میکنه ...این چپ در فرهنگ فرقی با رژیم
نمیکند .بعضیها را هم میرند تحریک میکنند .خانوم مهرنوش معظمی،
یکی دیگه هم بود در همین استکهلم بهش میگویند ابراهیم پیتزایی
55
ابراهیم پویان».
میهن تی.وی  ۲۹بهمن1399
«من اتفاقًا یک موردی را داشتم این هفته میدیدم از بازماندگان مال
فدائیان و این سیاهکله آقای فریبرز سنجری ایشون با اشرف دهقانیاند.
از گردانندگان چریکهای فدایی خلقاند .اشرف دهقانی همسرش اولین
نفراتی بودند که فرار کردند اینها یک روز خودشان توی این مبارزه
مسلحانه نبودهاند یکروز از روز اول جانشان را برداشتهاند در رفتهاند هیچ
جایی حاضر ،آنموقع هم که بود تازه میرفت کردستان .که پشت داشت
کردستانی که امنترین جا برای اینها بود مبادا اتفاقی بیفته .بچههای مردم
را جلو گلوله میگذاشتند خودشان فراری بعد هم که آمدند در لندن رحل
اقامت افکندند بعد هم میگویند مبارزه مسلحانه بعد هم نمیدانم بروند
سازمان سیاسی نظامی تشکیل بدهند تو چرا ندادی تو که آنجا بودی چرا
دررفتی .اگه نمیشه چرا به دیگران میگویی بکنید اگه میشه تو چرا
56
دررفتی».

55-https://www.youtube.com/watch?v=ve06Gsj5dgA
56-https://www.youtube.com/watch?v=-4VziSCbe2A
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توییت مصداقی ۲۹مرداد۲۰( ۱۳۹۹اوت)۲۰۲۰

توییت مصداقی ۲۹خرداد19( ۱۳۹۹ژوئن)2020

میهن تی.وی 10دي1399
«یک موقعی توی جامعهمان هیأت کردهای مرکز کی بود صادق وزیری بود
چهرههای درخشان حقوق ایران .امروز شما نگاه کنید علی جوانمردی یک
مشت اراذل و اوباش یک کسی مثل عمر ایلخانیزاده توشون نگاه کنید چی
57
شده .اینه مشکل ما اینه همه چیز به ابتذال رسیده».
57-https://www.youtube.com/watch?v=8kHNm46LsRc
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میهن تی.وی 16خرداد 1397
«مینا اسدی کسی است که در این استکهلم ،که خدا بگویم چکارش
کند ،گیسو شاکری را برداشت آورد در همه جا ،خوانندهاش کرد بهترین
شعرهایش را بهش داد ،بهمحض اینکه معاملهاش جور شد با فرقه رجوی
اول از همه پشت پا بهمینا اسدی زد که ولی نعمتش بود .که زندهاش کرده
بود اول از همه بهمینا اسدی پش پا زد بروید االن احیانًا میگوید مینا
اسدی را من مطرح کردم .خندهدار است ...ولی چکارکرد ،برای پول و اسم
درآوردن ،چون کفگیر فرقه رجوی هم به ته دیگ خورده بود و کس دیگری
را هم نداشتند ،آمدند روی این سرمایهگذاری کردند و این را بردند حاال
جلو خانم رجوی پشتک و وارو میزند همین گیسو شاکری که حاضر نبود
58
دم سالن مجاهدین برود».
میهن تی.وی  6تير1398
حسن داعی یک هوادار مجاهدین است در آمریکا کارهای مثبت هم کرده
همه کارهایش را هم مستقل انجام داده من تو جریان هستم .منتها بماند
که بهلحاظ شخصیتی آدم ضعیفی هست آدم زبونی هست و بعد یک
58-https://www.youtube.com/watch?v=NMb1tn9x3HU
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جورهایی هم بهخدمت مجاهدین درآمده این وسط .مجاهدین حتی برایش
میزدند من تو جریانش هستم ...آدمهای ضعیف آدمهای زبون اینجاها دم
تکون میدهند اینجاها کرنش میکنند سریع خودشان را برای ارباب لوس
59
میکنند .حسن داعی هم همینطور اما کارش خوب است.

میهن تی.وی  21آذر1397
«من دیدم خانم نوشابه امیری یک مصاحبه چالشی در ایران اینترنشنال
با رضا پهلوی دارد ،بسیار خوب خانم نوشابه امیری حاضری یک مصاحبه
چالشی با شوهرت هوشنگ اسدی بکنی؟ تواب پلید زندان ،حاضری با
شوهرت یک مصاحبه چالشی بکنی که تهاجم فرهنگی را در کیهان هوایی
جا انداخت؟ آن موقع که رژیم نمیدانست تهاجم فرهنگی چیست؟ که االن
لق لق زبان خامنهای شده است .حاضری مصاحبه چالشی با همسرت بکنی
که اون کتاب را نوشته و هزاران سیاه کاری در زندان کرده است .به رضا
60
پهلوی که میافتد مصاحبه چالشی میشود».

59-https://www.youtube.com/watch?v=EngjFTqFqMY
60-https://www.youtube.com/watch?v=rdoilgEx0hI
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میهن تی.وی  6اسفند1399
«من دیدیم تلویزیون آقای شهرام همایون فریاد میزد آی آقا پول را بده
سروان را زد آهنگ نمیدانم فالن سرود من با هستی آهنگ آن یکی را بذار
آقا ملت بیا پول بده .آقا میدی یا نه کرونا پول بدید فردا یقهتانرا میگیرند.
باریکال حسن ،حسین  30دالر داد  300دالر داد  20دالر داد نمیدانم
25دالر داد باریکال آقا بیا پوله را بده پول بدید اینجا نمیدانم فردا یقهتانرا
میگیرندها .یک شامورتی بازی درآورده بودکه بیا و ببین این یارو بقول
61
یکی از دوستان من میگفت تا پول ندید ماره در نمیآد».
میهن تی.وی 24دي1398
«مث ً
ال آقای پرویز صیاد خب ببینید پرویز صیاد خب خیلی ایرانیها بهخاطر
آن نوستالژی با صمد و پرویز صیاد دارند فکر میکنند این مث ً
ال در سیاست
هم همان است ...خب پرویز صیاد وقتی بخواهد در هیأت رهبر سیاسی
جلوه کند یا تحلیلگر سیاسی جلوه کند میشود همین .همین مسخرگی
میشود که من بخواهم بروم فیلم بسازم .خب من حد و اندازه خودم
را میشناسم وارد این ماجرا نمیشوم .دخالت در اموری که وارد نیستم
62
تخصصی ندارم نمیشوم».
میهن تی.وی ۲۲بهمن1399
«این یارو مردک دکتر مسعود افتخاری .یک ابله بهتمام معنایی که فکر
میکنه یک مدرکی هم از دانشگاه گرفته حاال مث ً
ال این عالمه دهره .اتفاقًا
یک آدم کام ً
ال خودشیفته .خب .و از این قالتاقهایی که اتفاقًا همه جاهم با
61-https://www.youtube.com/user/mihantv1/videos
62-https://www.youtube.com/watch?v=sezZTY4XlsQ
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حقهبازی و دروغ کارشان را پیش میبرن.
اگر کسی توانست یک ساعت بغل اون همون مجید خوشدل که با این
مصاحبه تحفه بشینه و اگر تونست این تحفه را تحملش کنه من سیاست و
ول میکنم .دیگه هم اینجا نمیآیم .از شرم راحت میشوند .از شر من هم
راحت میشوند .خیلی راحتتره دیگه .من پیشنهاد میدهم.
خب .آقای دکتر مسعود افتخاری .خاک برسر اون دانشگاهی بکنن که بهتو
مدرک میدهد .یک جو شرافت یک جو غیرت یک جو انصاف یک جو چیز
63
تو وجودتان پیدا نمیشه».

وـ در مورد رسانههای فارسی
میهن تی.وی  6اسفند1398
« ...صدای آمریکا واهلل زمانی که من با این فرقه رجوی درنیفتاده بودیم صدای
آمریکا برنامههای ویژه یکساعته هم با من داشته تقریبًا تو صدای آمریکا
کسی نبوده که با من گفتگو نکرده باشه همین چهرههای سیاسیشونها
چهرههای برنامهگذارشون ...از احمدرضا بهارلو گرفته تا همین آقای بیژن
فرهودی ببین کی صدای آمریکا بودند تا همین آقای مهدی فالحتی تا
خانم آرمیده تا آقای سیامک دهقانپور تمام اینها ۸سال۹ ،سال۱۰ ،سال
64
۱۵سال۱۶ ،سال پیش با من گفتگو داشتند ولی خوب اینها وقیحند».

63-https://www.youtube.com/watch?v=mBYFKg21zek
64-https://www.youtube.com/user/mihantv1/videos
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(Iraj Mesdaghi | Facebook )20+

میهن تی.وی 15مرداد1398
«چگونه است برنامهسازان بی.بی.سی بهیاد شادی صدر و مهدی مهدوی آزاد
میافتند و بهیاد من نه! آیا فرد گمنامی هستم؟ آیا راجع بهجنایات رژیم،
زندان ،شکنجه ،اعترافات اجباری و متهمان هستهای و سوابق جانیان و
شیو ه عملشان کم مطلب نوشتهام؟ آیا بر اساس استانداردهای ژورنالیستی
در این گزارش نباید با کسی در مورد فوق و درباره سوژه مورد نظر و دیگر
متهمان ،مقاله و کتاب نوشته دعوت بهعمل آید؟
وقتی بی.بی.سی راجع بهفیلم «ماجرای نیمروز» برنامه تهیه کرد نیز از
من دعوت بهعمل نیاورد و در میان تعجب همگان فرخ نگهدار میهمان و
کارشناس بی.بی.سی شد!
توجه شما را بهاین نکته جلب میکنم که سوژ ه فیلم ماجرای نیمروز،
مبارزات و تظاهراتهای خیابانی مجاهدین ،خانههای تیمی آنان و ...در
89

سالهای پس از انقالب و دهه ۶۰است».
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میهن تی.وی 27شهريور1398
«خبرنگار دویچهوله در کنفرانس بوخوم شرکت داشته و دو گزارش در
مورد این سمینار در دویچهوله انتشار یافته است .من جزو سخنرانان اصلی
این سمینار بودم .همچنین سخنرانیام همزمان به آلمانی ترجمه میشد.
در دو پنل نیز بهپرسشهای حضار و برگزارکنندگان پاسخ میدادم .هیچ
انعکاس و عکس و تصویری از من در دو گزارش دویچهوله نیست! البته من
بلندگوهای خاص خودم را دارم اما گزارشگران بیشخصیت دویچهوله ابلهانه
تصور میکنند با سانسور اسم و تصویر من و عدم انعکاس سخنرانیام در
سمینار بهمقاصد خود میرسند .زهی خیال باطل ،حقارت خود و سیاست
حاکم بر رسانههایی که با پول شهروندان اروپایی اداره میشوند را نشان
66
میدهند».

65-http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-97703.html
…66-https://www.dw.com/…/%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8
/a-50434574
…https://www.dw.com/…/%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8
/a-50445459
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فصل سوم
تواب یا نفوذی؟ از نگاه ديگران
بخش اول ـ شهادت فریدون ژورک

همکاری مصداقي با دژخیمان وشکنجه روانی زندانیان
در زندان اوین و سناريوسازي ابلهانه مزدور
بهشهادت آقاي ژورك مزدور مصداقي در نيمه اول 1362تحت نظر
الجوردي دستاندركار توليد كتاب «کارنامه سیاه» براي شكنجه
رواني زندانيان و درهمشكستن آنها بوده است ،اين مزدور براي
مخفيكردن اين دوران 6ماهه در يك سناريو مضحك در خاطراتش
مينويسد از اوايل فروردین ۶۲بهمدت  8-7ماه در انفرادي بوده
است .او با اين سناريو ناشيانه تالش کرده تا غيبت خودش را از جمع
زندانيان توجيه كند .جالب است كه هيچ زنداني در قيد حياتي جز
خودش از وضعيت او در اين دوران مطلع نيست...
آقای فریدون ژورک ،كارگردان و فيلمساز معروف ایران که در سالهای1361تا
 1364زندانی بود در مقالهای با عنوان «ایرج مصداقی یک خائن پشت
پرده تنظیم و نگارش کتابهای الجوردی» كه در تيرماه 1399در سايتهاي
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مختلف درج شد ،بهجزييات جديدي از مزدوري مصداقي براي الجوردي در
همان سالهاي اول زندانش شهادت ميدهد .در اين مقاله كه اندكي پس از
درگذشت خانم مرجان ،همسر ژورك نوشته شده چنين ميخوانيم:
« ...از آنجا که درگیر یک نبرد تاریخی و همهجانبه با مرتجعان حاکم بر
میهن هستیم ،درمورد پرواز مرجان نیز دو جبهه مقابل هم و هر یک به زبان
خود ،عکسالعمل نشان دادند .مقامات حکومتی و مشخصًا دستگاههای
امنیتی رژیم تحمل این میزان محبوبیت مرجان و اقبال عمومی مردم از
هنرمندی که در برابر آنها مقاومت کرده و زندان و شکنجه آنها را تحمل
کرده و شاهد بسیاری جنایات ضدبشری آنها بوده را نداشتند .زیرا که
بهخوبی میدانند رسم استواری مرجان درسآموز بسیاری از هنرمندان
دیگر ،بهویژه هنرمندان جوان میهنمان خواهد بود .بههمین دلیل بود که
دست بهکاری ابلهانه زدند .نشریه مجاهدی جعلی چاپ کردند و پیامهایی از
برخی هنرمندان منتشر کردند تا با زیر فشار قراردادن ،آنها را بهعکسالعملی
بیندازند که از این طریق مث ً
ال خشی بهچهره مقاومت وارد شود .این ترفند
ابلهانه البته ناکارآمد بود و بهرسوایی بیشتر برایشان منجر شد.
درست همپای این سیاست ابلهانه رژیم در داخل کشور ،نوبت بهمزدوران
خارج کشوری آنها رسید .آنان حسب مأموریت باید به میدان بیایند و با
فحاشی و تهمت بهمرجان و من ،رابطه ما را با مقاومت بهاصطالح ،مخدوش
نشان دهند .البته این مزدوران که عمدتًا توابان و مزدبگیران و خیانتکاران
بهمجاهدین بوده وهستند ،چون حرف تازهای نداشتند که بزنند .بنابراین
تنها بهدروغ و فریب متوسل شدند.
من در سالهای گذشته تجربه برخورد با این قبیل مزدوران را داشتم .حتی
چند سال پیش در مقالهای به نام «معتادان بهخیانت و بیمرزی وقاحت»
که در نشریه مجاهد هم بهچاپ رسید دو نمونه بسیار شاخص این قبیل
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خودفروختگان را برمال کرده بودم .نمونه اول مربوط بهبرخورد با یکی از
خائنان بدنامی است که چه در رژیم شاه و چه در رژیم آخوندی ،با تمام
قوا خیانت کرد و من او را در زندان دیدم .این خائن هرزه که نامش احمد
رضا کریمی است و شنیدهام اخیرا در ادامه خیانتهایش بهمقام «محقق»
و «پژوهشگر»ی هم ارتقاء یافته و در «شرح تاریخچه سازمان مجاهدین
خلق ایران» کتاب مینویسد تا توسط آخوند حسینیان جالد در مرکز اسناد
انقالب اسالمی چاپ و منتشر شود .من موقعی که خودم زندان بودم او را از
نزدیک دیده بودم .او برای من بسیار از «دیکتاتوری مسعود رجوی» گفته
بود و علت اصلی تغییر جبههاش را تضادی عنوان میکرد که با مسعود
داشته است و من بهیاوههای او فقط پوزخند میزدم .او بعداز آزادی از
زندان ،به دفتر کارم در تهران مراجعه کرد .چهرهای درهم شکسته داشت
که نشان میداد معتاد است .و از من خواست تا مبلغی کمکش کنم .من
در مقالهام توضیح دادهام که در آخرین لحظهای که میخواست از نزد من
برود علت بهخدمت الجوردی در آمدنش را سؤال کردم و او حرفی زد که
به نظرم تنها حرف صادقانه عمرش بود .او گفت« :عریانشدن جلو نامحرم
برای اولینبار سخت است ،بعدازآن ،میشود یک عادت» .و من با تمام وجود
احساس کردم که انسان موجودی است که میتواند «خیانتکردن» را برای
خود تبدیل بهیک عادت کند .به هرحال در سالهای بعد که ما به خارج
آمدیم در بحبوحه جنگ مجاهدین با وزارت اطالعات یک مزدور دیگر بهنام
کریم حقی به من تلفن کرد .عجیب این بود که حرفهایی زد که دیدم حتی
اندکی با حرفهای احمدرضا کریمی فرق ندارد .برایم بسیار تعجبآور بود
که چرا بریده مزدوران و خائنان ،بهویژه آن دستهشان که به خیانت معتاد
شدهاند ،تنها و تنها روی شخصیت مسعود رجوی متمرکزند و هر یاوهای را
به او نسبت میدهند.
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درک این واقعیت بعد از پرواز مرجان برای من بسیار عمیقتر شد .آنگاه که
یکی دیگراز خائنان و مزدبگیران بدنام ،بهنام ایرج مصداقی به میدان آمد و
به افترازنی به من و مرجان و همه مقاومت ایران پرداخت .البته او حقیرتر
از آن است که به تکتک یاوهها و «خالیبندی»ها و دروغهایش پاسخ دهم.
درسال ۲۰۰۵در تظاهراتی که توسط سازمان مجاهدین خلق ایران علیه
حضور رئیسجمهور رژیم ،در مقابل سازمان ملل متحد برگزار شد و من
و مرجان برای اولین بار بعد از هجرت اجباری و پناهندگی در آمریکا در
آن شرکت داشتیم ،یکی از هواداران شورای ملی مقاومت ایرج مصداقی و
همسرش را نزد من و مرجان آورد تا مصداقی کتابهایش را بهمن بدهد.
همان هوادار یک آلبوم از ترانههای قدیمی مرجان را بهدست مرجان داد
و خواستار آن شد که برای همسر مصداقی امضا کند و گفت ایشان صدای
مرجان را خیلی دوست دارد .با خواندن کتابهای مصداقی خاطره دیدن وی
دربند ۳۱۱زندان اوین را بهیاد آوردم ،البته نه بهعنوان یک زندانی بلکه
بیشتر بهعنوان همراه و کمککار و دستیار یکی از بازجوهای شعبه هفت
بهنام فاضل ،که بالفاصله مطلب را با دوستان هوادار مطرح کردم که بهنیکی
باور دارم تمام حقد و کینه مصداقی نسبت به ما ،از همین نقطه سرچشمه
میگیرد .او بهعنوان یک خائن و مزدور مخبط دعاوی ابلهانه کرده است
که گویا مرجان با خواندن کتاب خاطرات او بهمبارزه کشیده شده و با
کینهجویی بهمرجان تهمتهایی زده که شایسته خودش و تبار آدمکش
و کینهجویش است .او ابلهانه و البته رندانه مدعی شده که مرجان را او
بهمقاومت ایران معرفی کرده و قبل از او کسی مرجان را نمیشناخته است.
در برابر این همه دروغ و دغل و این همه توهمات که بسیار هم شیادانه
بیان میشود ،فقط باید پوزخند زد .و فکر نمیکنم که کسی من و مرجان
و رابطهمان با مجاهدین را بشناسد و به این مزخرفات پوزخند تمسخر نزند.
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البته محبوبیت مرجان بهقدری بود که این مزدور هرزهدرا نمیتوانست
بیش از این بگوید و بهچهره مجاهدین و مقاومت لجنپراکنی کند .بههمین
دلیل بیشتر دقدلی خائنانه خود را سر من در آورد و درونمایه کثیف
خود را با نوشتن مقالهها و مصاحبههایی برسر من بیرون ریخت .اتهامات
این عنصر خودفروخته علیه من بسیار خندهدار و مضحک و تو خالی است.
و من وقتی که آنها را شنیدم دقیقًا شخصیت احمدرضا کریمی و کریم
حقی که در گذشته بهآنها اشاره کردم در نظرم مجسم شد (مراجعه شود
بههمان مقاله معتادان بهخیانت که مشروح این گفتگو را نوشتهام) از نظر
من احمدرضا کریمی همان کریم حقی است که نسخه بدل و البته کثیفتر
آن میشود ایرج مصداقی .االن هم در مورد مزدور بدنام و رسوایی مثل
مصداقی میگویم که هرچه از رذالت و دنائت دارد علیه من بگوید و بنویسد
اما خودش بهخوبی میداند که من یکی از کسانی هستم که بیشترین
آشنایی را با سوابق ننگین او در همکاریهای اطالعاتیاش دارم.
او درباره من نوشته است« :ژورک برخالف مرجان یکی از توابین فعال زندان
اوین بود که دوران زندان خود را در بخش “اوین قدیم” با امکانات فوقالعاده
گذراند .وی بههمراه محسن منشی ،حمی د مهدی شیرازی ،ولیاهلل صفوی،
رضا کیوانزاد ،محمدرضا شریفینیا ،احمدرضا کریمی ،و تعداد دیگری از
توابان فعال زندان همچون حسن گسگری ،وحی د سریعالقلم و ...که در
شعبههای بازجویی اوین و گشتهای دادستانی کار میکردند در این بند
“زندگی” میکرد».
من از خودم دفاع نمیکنم .تردید هم ندارم که زندهماندنم بهبهای خون
شهیدان واالمقامی است که تمامقد در برابر جالدان ایستادند و سرخم
نکردند .بعد از زندان و پیوستن بهمقاومت هم با صراحت و بدون پردهپوشی
هر آن چه را دیده و یا برسرم آمده نوشته و گفتهام و هیچ نکته مخفی و
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پوشیدهای ندارم؛ برخالف توابان و مزدوران بیحیایی که در خلوت آن کار
دیگر میکردند و میکنند و تازه برای ما لغز دادخواهی میخوانند.
اجازه دهید اندکی درباره این فرار بهجلو خائن بیچشم و رو بنویسم و
قضاوت را بهمردم میهنم و تمام روشنفکران و مبارزان راه آزادی واگذار کنم.
او البته نمینویسد و بهعمد فراموش کرده که بنویسد در همان زمان که
اشاره میکند خودش کجا بود و چکار میکرد؟ پس من مینویسم:
در اوین مرجان در یکی از بندهای انفرادی بند زنان موسوم به  ۳۱۱که
متشکل از چندین انفرادی و یک دفتر نگهبانی بود زندانی بود و دوران
محکومیت خود را میگذراند که این بند در اسفند ماه ۱۳۶۱از زندانیان
سیاسی زن تخلیه شد.
این بند در ساختمان کوچک قدیمیساز و روی تعمیرگاه اتومبیلهای
دادستانی ،مجزا از زندانها و ساختمانهای اداری اوین با درب بزرگ آهنی
قرار داشت .بهدستور الجوردی افرادی از بندهای مختلف ،بنا بهتخصص
مورد نیاز ،انتخاب و بدین بند منتقل شدند که بسیاری از آنها اعضا یا
هواداران مجاهدین بودند که تواب شده و با دژخیمان همکاری میکردند،
افرادی مانند قاسم اثناعشری و رضا کیوانزاد که از افراد دستگیرشده از
بخش نظامی سازمان و بهمناسبت چندین فعالیت محکوم بهاعدام شده
بودند .کار این دو نفر مطالعه پروندههای عملیاتی افراد دستگیرشده سازمان
در تمام زندانهای کشور ،و خالصهنویسی از طرح و اجرای عملیات آنان برای
نویسنده و تنظیمکننده کتابهای «کارنامه سیاه» بود .دراین بند محمدرضا
یزدیزاده که از مسئولین بخش دانشآموزی شرق تهران بود ،چون تسلط
خوبی بهتایپکردن داشت .مسئول تایپ مطالب و محمدرضا شریفینیا
که بهاتهام تولید و انتشار مجله «محرابه» دستگیرشده شده بود مسئول
صفحهبندی کتابها و چاپخانه اوین بود.
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من هم بهعنوان کارگردان و نویسنده در رژیم گذشته و با اتهام هواداری از
سازمان مجاهدین دستگیر و زندانی بودم .من بهشدت تحت فشار بودم تا
فیلمنامهای تحت عنوان «توابان» بنویسم و در تهیه سریالی برای نمایش در
تلویزیون و ایجاد یک استودیو جهت تولید این سریال کمک کنم .قرار بود
این استودیو در محوطه دفتر نگهبانی بند ۳۱۱که نسبتًا بزرگ و مستقل
از زندانهای انفرادی دیگر بود ساخته شود .میز مونتاژ را هم از استودیوی
شخصی من آورده و در قسمت ورودی بند ،مقابل درب بزرگ آهنی قرار
داده بودند.
در کنار این طرح الجوردی در سال ۶۱طرح مث ً
ال کارهای فرهنگی در داخل
زندان را پیش برد .مث ً
ال شنیده بودم در قزلحصار نشریهای راه انداختند بهنام
«رجعت» که فقط ۴شماره آن انتشار یافت و بهعلت عدماستقبال زندانیان از
آن ،دیگر منتشر نشد .الجوردی در حسینیه اوین هم جلسات متعدد مث ً
ال
مناظره تشکیل داد تا زندانیان را رو در روی هم قرار دهد .در این جلسات
خائنان و بریدگانی مثل قاسم اثناعشر بهشرح خاطرات خود میپرداختند و
زندانیان مقاوم دیگر را بهمباحثه و مناظره دعوت میکردند.
خالصه پروندههای تهیهشده توسط قاسم اثناعشری و رضا کیوانزاد پس
از تایپ توسط محمدرضا یزدیزاده بهدفتر شعبه هفت ارسال میشد تا در
اختیار نویسنده کتابها قرار بگیرد .دو جلد کتاب کارنامه سیاه که شامل
مناظره زندانیان با هم بود در سالهای بعد توسط انتشارات دادستانی منتشر
شد که هم اکنون میشود آنها را بر روی اینترنت هم دید.
در معرفی این دو کتاب آمده است« :این مجموعه متن سخنانی است که
در جلسات مناظره زندانیان اوین مطرح شده است ،این متن مستقیمًا از
نوار پیاده شده و با اصالحات مختصری بدون این که مطالبی به آن افزوده
شود تنظیم و بههمراه مدارک مورد استناد در این جلسات بهچاپ رسیده
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است» .قاسم اثناعشری در مقدمه جلد دوم این کتاب نوشت« :ما خود در
این مقدمه اعالم کردهایم که از منافقین بریدهایم و بهجمهوری اسالمی رو
آوردهایم و به آن بریدن و این رو آوردن افتخار میکنیم» .اما واقعیت مسأله
دردناکتر از این بود که تا بهحال آمده و گفته شده است.
بعدها برای من چهره پشتپرده تنظیم و نگارش این کتابها روشن شد .نام
خائن پشتپرده ایرج مصداقی بود .او بر اساس متنهای ارسالی خارج از
مجموعه شروع بهتحریر متن کتابها میکرد .اگر هم نیازی بهبحث حضوری
و یا بررسی مطالبی در خصوص پرونده پیش میآمد (که چندین مورد پیش
آمد) این مالقات در دفتر بند ۳۱۱انجام میگرفت .این جلسه با حضور
ایرج مصداقی و قاسم اثناعشری و رضا کیوانزاد و یکی از مسئولین شعبه،
که اکثرًا بازجوی کثیف و سفاک بهنام فاضل هماهنگکننده جلسه بود،
تشکیل میشد.
تنها جلسهای که در بند ۳۱۱تشکیل شد و من (فریدون ژورک) حضور
داشتم ،جلسهای بود با حضور مصداقی و بهسرپرستی رحمانی ...که بعدها
شنیدم که نام اصلیش محمد داوودآبادی است و بهمحمد مهرآئین هم
معروف بود .او یکی از سفاکترین و کثیفترین سربازجوها بود که در
زمان شاه بهاتهام ارتباط با مجاهدین دستگیر شده که شخص محمد
حنیفنژاد با پذیرفتن مسئولیت کارهای او ،راه آزادشدنش را باز کرده بود.
هدف جلسه بررسی فیلمنامه «توابان» بود که بر اساس طرح و نوشتهای
از مصداقی توسط من بهصورت فیلمنامه تنظیم شده بود .فیلمنامه مورد
تأیید مسئولین دادستانی قرار نگرفته بود و علت آن را عدم درک واقعی
من از قصد ساختن چنین سریالی اعالم شد .بههمین جهت طرح نوشتاری
مصداقی بهسازمان تبلیغات اسالمی که مدیریت آن را حاجآقا زم عهدهدار
بود ،ارسال که بعدًا بهصورت یک فیلم سینمایی تولید و در سینماهای
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سراسر کشور بهنمایش درآمد.
بعد از چهار ماه با انتشار اولین جلد کتاب کارنامه سیاه و منتفیشدن
ساخت استودیو و سریال ،این مجموعه منحل شد و افراد یاد شده بهبندهای
قبلی خود منتفل شدند .در سالهای بعد بهجز تعدادی ازنفرات این بند،
منجمله قاسم اثناعشری و رضا کیوانزاد که اعدام شدند ،بقیه با تحمل
دوران محکومیت و بعضًا مورد عفو قرارگرفتن ،از زندان آزاد شدند.
بعد از لجنپراکنیهای اخیر مصداقی بود که من بیشتر و بیشتر دریافتم
وزارت اطالعات و مزدوران حلقه بهگوششان ،از احمدرضا کریمی تا کریم
حقی و تا مصداقی ،هیچ حرف واقعی در چنته ندارند که علیه مقاومت
بزنند .همگی یک نت را در ارکستری بهرهبری حاجآقا علوی یا طائب
مینوازند و همگی سر در یک آخور بهنام اصطبل رژیم آخوندی دارند»...

كارنامه سياه (۱و )۲مناظره زندانيان اوين انتشارات دادستانی انقالب اسالمی مركز ،تابستان۱۳۶۲
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سخنان فریدون ژورک ،در اجالس شورای ملی مقاومت ایران ـ
مرداد1399
(نقل از سايت مجاهد)
«متأسفانه بر اثر مقالهای که در رابطه با مزدوری که سالها راجع به او
میدانستم و چندین بار هم بهاطرافیانم گفته بودم و کمتر مورد توجه قرار
گرفته بود نوشته بودم ،او شروع کرد بهدهندریدگی و اراجیفی را مطرح
کرد که در شأن خودش که هیچ ،در شأن استادان و رهبرانش هست.
این آقای مصداقی نهایت سعی را داشت که خودش را بهعنوان مجاهد،
مجاهد بریده از سازمان جا بزند .بهاصطالح یک تواب جا بزند .میخواست
بگوید که من با سازمان بودهام ولی چون مشکالتی را در اینها دیدم کنار
کشیدم .در حالیکه این اص ً
ال اینطور نبود.
یادم هست که یک کسی بود در زمان شاه بهنام منصور لواسانی که مأمور
وزارت اطالعات بود .او افسری بود شاید در حد ستوان یک .ایشان یک مدتی
روابطی هم داشت با دفتر من و میآمد و میرفت .البته من نمیدانستم
که مأمور وزارت اطالعات است .بعد یکباره دیدیم زندانی شد و دستگیرش
کردند بهجرم همکاری با گروههای ضد شاه و یک دو سالی در زندان قصر
بود و بعد از دو سال که آزاد شد آمد بیرون گفت تبرئه شدم و تبدیل
بهسرگرد شده بود.
بعدًا که در سال ۵۸با مرجان آمده بودم لندن دیدم که او رئیس حفاظت در
پارکی مشهوری هست که االن اسمش را بهخاطر ندارم .این مسأله مقداری
مرا بهم ریخت که متوجه شدم وی رئیس حفاظت بختیار است که بختیار
آنجا سخنرانی داشت...
لواسانی مرا آنجا دید آمد جلو با من صحبت کرد .خودش برای من گفت
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که من رفتن بهزندانم مأموریت بود .رفته بودم که کسانی را که خیلی مقاوم
بودند و حتی در بازجوییها مطالبشان را بیان نکرده بودند با همدلی با آنها
بتونم از آنها در بیاورم.
بله این آقای مصداقی وقتیکه من او را در زندان دیدم ،ابتدا بهساکن تصورم
این بود که ایشان دستیار آقای فاضل هست .فاضل یکی از وحشیترین
بازجوهای بند شعبه هفت اوین بود که مخصوص مجاهدین بود و به آن
میگفتند قصابخانه ،این مطالب را من در مقالهام نوشتم.
بعد که مصداقی آمده بود بیرون و من آمدم خارج در آن مقاله شرح دادم
و حتمًا شما هم خواندهاید که وقتی کتاب او را خواندم ،متوجه شدم که او
کیست؟ هم از طرز قلمش و نوشتهاش و بعد اشاراتی که بهمسایل مختلف
داشت.
وقتیکه من او را (مصداقی) شناختم خیلی بیشتر حساس شدم که چندین
بار مطالبش را خواندم.
یک جاییاش نوشته بود که من را میبردند بیرون برای اینکه شناسایی
کنم گروههایی را ،مجاهدینی را که دستگیر نشده بودند تا دستگیر کنیم.
خیلی برای من عجیب بود چرا که طبیعی است که کسی که تواب هم
هست نهایت سعیش را میکند .چنین مطالبی را عنوان نکند ،من متوجه
شدم که اصرار ایشان برای اینکه بگوید تواب است برای این است که رسوخ
داشته باشد داخل سازمان مجاهدین خلق در خارج از کشور .این مطلب
را من با خیلیها در میان گذاشتم ،خیلیها که نه ،با چند نفری که آشنا
بودند بهخصوص با خانوادهای که اآلن اسمشان را نمیخواهم بیاورم و روابط
خانوادگی با او داشتند و وی را بهعنوان یک تواب میشناختن که حاال توبه
کرده است .مصداقی آن روزها هنوز دستش را رو نکرده بود و موقعی بود که
کتابش را روی میز کتاب میگذاشت و میفروخت ولی بعد کم کم رو کرد.
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من از همانجا گفتم که این چه موجود کثیفی است .بعد با یکی از مسئولین
مطلب را در میان گذاشتم که شاید باور آن برای ایشان سخت بود البته
توضیحاتی که من دادم ،توضیحات کاملی نبود که خوب متوجه بشوند.
مصداقی بعد از اینکه این مقاله پخش شد بهجای اینکه بیاید راجع به این
نوع مسایل صحبت بکند فرار بهجلو کرد و شروع کرد با فحاشی بهمرجان
و من و بهخصوص به من که من تواب بودم .من هر چی که بودم بودم و
وضعیت من مشخص هست.
من و مرجان یک چیزی حدود ۱۰سال بهخصوص مرجان ممنوعالکار بود و
ممنوعالخروج بودیم .بعد هم در اولین فرصتی که توانستیم از کشور خارج
بشویم خارج شدیم و بهمقاومت پیوستیم و مشغول فعالیتهایمان شدیم.
موضوع این نیست که من تواب بودم یا نبودم ،چه کردم کسی را لو دادم ،یا
ندادم ،موضوع این است که ایشان مزدور رژیم هست .عنوان تواب بهخودش
زده برای اینکه بتواند احتماالً اطالعاتی را کسب کند و از این طریق باز
بهضربه زدنش به سازمان ادامه دهد .کمااینکه این نوع کارها را در زندان
هم در بخشهای مختلف که حضور داشته مرتکب شده بود ،گواه این قضایا
یکیاش که نمیتواند کتمان کند این است که هیچکس و هیچکدام از
زندانیان سیاسی بهخصوص بچههای مجاهدین در زندان با من نبودند.
من در یک بند خاص بودم ،که در آن مقاله توضیحش را دادم و فرصت هم
نیست اآلن برای شما بیشتر توضیح بدهم ،اگر پیش آمد و الزم بود این کار
را حتمًا میکنم.
مصداقی اشاره میکند که من در کدام بند بودم به جهت اینکه در آن بند
مرا دیده است.
در آن بند آمده بود یک سوژهای را ،قصهای را عرضه کرده بود که بهاصطالح
من که سناریست هستم آن را برایش بهسناریو تبدیل کنم .این مطلبی بود
102

دادگاه یک دژخیم و مأموریت یک مزدور نفوذی

به نام توبه که عواملی که توبه میکنند چگونه به این جا میرسند که توبه
میکنند.
خوب این موردپسند آنها (زندان) واقع نشد و بعد یک مقداری هم از
آنجایی که مصداقی ذهن بسیار بد و شیطانی دارد ،باعث شد که مقداری
من آزار بیشتری هم ببینم ،اما این را دادم بعدًا بهحاجآقا زم و اینها بردند
در یک کاتاگوری دیگری و آنجا تبدیل بهفیلمش کردند که نمایش دادند.
مصداقی چنین کارهایی را انجام میداد و آنجا من را دید.
ایشان به این جهت سعی میکند که هی فرار بهجلو بکند و راجع به من
صحبت کند ،من تمام چیزهایی که تو میگویی میپذیرم همه درست بود،
ولی وضعیت این است که تو مزدوری ،یعنی تو مأمور به خدمت به رژیم
هستی ،درست مثل همان آقای منصور لواسانی مأمور بهخدمت بودی در
اوین ،برای اطالعات کسبکردن از کسانیکه حتی زیر شکنجههای شدید
مقاومت میکردند.
و بعد هم که کار تمام شده تحت نظارت خود وزارت اطالعات و با کمک آنها
آمدی خارج و بعد هم همین جا سعی کردی باز به این کار نفوذیات ادامه
بدهی و به همین جهت خودت را معرفی کردی بهعنوان تواب ،درحالیکه
طبق اطالعاتی که من از همان موقعها شنیده بودم ایشان زمان کچویی
زندان بوده و بعد بهاصطالح در زندان بوده و مدعی بود که من زندانی
هستم.
به هر تقدیر بسیار متأسفم که حتی در چنین شرایطی با پرواز مرجان هم
ایشان حیا نکرد و هر چه خواست گفت ،من امیدوارم در یک فرصتی که
حال بهتری داشته باشم ،یک مقدار سنگینی این غم را بتوانم درک کنم و
باور کنم پرواز مرجان را ،راجع به این و کسانی امثال این بنشینم صحبت
مفصلتری داشته باشم.
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از یارانم واقعًا از همرزمانم تمنا میکنم هواداران که توجه داشته باشند بهاین
مطالب ،اگر که واقعًا میخواهند رفت و آمد با کسی داشته باشند متوجه
باشند ،تحقیقات الزم را در موردش انجام بدهند و بعد کنار او بایستند».
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سلول انفرادي سرپوش غيبت مصداقي
در دوران تدوين كارنامه سياه
کتاب «کارنامه سیاه» که آقای ژورک جزییات آن را تشریح کرد در نیمه
اول سال 1362منتشر شده است .در اسفند 1361بند 311تخليه شده و
توليدكنندگان اين كتاب و فيلمهاي مربوطه به اين بند منتقل شدهاند .كار
روي اين كتابها از اوايل فروردین 62آغاز شده و پس ازتدوین نهایی ،احتماالً
در شهریورـ به تأیید الجوردی رسیده است.
با مراجعه بهخاطرات مصداقی جلد اول« نه زیستن نه مرگ» او نوشته است
که اوايل فروردین ۶۲او را از بند خارج کرده به انفرادي بردند و پس از 7ماه
يا بيشتر او را به بند برگرداندند .يعني دقيقًا همان زماني كه آقای ژورك
ميگويد.
بهانه انفرادی!
ایرج مصداقی با همان تاكتيك بهكار گرفتن حروف اختصاري مدعی است
بهخاطر درگیری و بیرونانداختن وسایل یک همسلولی خطاکار بهنام
«ا-م-ب» از سلول ۴بند ۱۹گوهردشت ،به بند  ۹انفرادی تبعید شده است.
وی پس از توضیح چگونگی درگیری و بیرون انداختن وسایل همسلولی
مشکوک «ا-م-ب» مینویسد“« :ا -م -ب” ﭼﻨﺪ روزﯼ در راهروﯼ ﺑﻨﺪ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪﺷﺪت اﻳﺰوﻟﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﺗﺎ اﻳﻦ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ اﻧﻔﺮادﯼ ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﮐﺮدﻧﺪ» (جلد اول خاطرات صفحه .)۱۹۸همه شواهد نشان ميدهد ایرج
مصداقی با اين سناريو تالش کرده است علت و بهانهای برای خروجش از
بند تولید کند تا ردش در همکاری با الجوردی گم شود.
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گواهی علی سرابی همسلولی ایرج مصداقی در اتاق۴
مجاهد خلق علی سرابی که هماکنون در اشرف ۳بهسر میبرد ،در همان ایام
با ایرج مصداقی در اتاق ۴بند ۱۹گوهردشت همسلول بوده است .مصداقی
در صفحه ۱۸۳جلد اول کتابش از رشادتها و قهرمانیهای علی سرابی مفصل
نوشته است 67.علی سرابی میگوید« :در مورد ادعای ایرج مصداقی که در
سال 62بهخاطر برخورد با یک مورد اخالقی بهانفرادی رفته است ،من همان
زمان با او در یک اتاق بودم و این ادعا کذب محض است.
ماجرا از این قرار بود که یک مشكل اخالقی بین دو زنداني در همان اتاق۴
که ما بودیم پیش آمد ولی موضوع در بین نفرات اتاق مطرح و با حضور هر
دو نفر فوقالذکر بررسی کردیم و با عذرخواهی و انتقاد از خود حل و فصل
شد .تالشمان این بود که موضوع به بیرون اتاق و بهگوش پاسداران نرسد
که آن را علیه زندانیان بند چماق کنند .اینکه ایرج مصداقی ادعا میکند
وسایل يك نفر را بیرون اتاق انداخته است و پاسداران بههمین دلیل او را
به انفرادی بردهاند کذب محض است .ک ً
ال ترکیب اتاق و هژمونی تشکیالتی
اتاق به وی اجازه چنین کاری را نمیداد .ترکیب اتاق شامل محسن سلیمی
از اعضای سازمان در آن موقع و چند نفر دیگر از افراد سر موضع بود و اجازه
اینطور کارهای فردی را بهکسی نمیدادیم.
بردن وی به انفرادی (که خودش ادعای آنرا دارد) هیچ ربطی به این ماجرا
( )۶۷ایرج مصداقی در صفحه  ۱۸۳جلد اول نه زیستن نه مرگ نوشته است :ﻋﻠﯽ ﺳﺮاﺑﯽ ﺑﻌﺪ
از دستگیری و زﻳﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ،ﻣﯽﭘﺬﻳﺮد ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺪاران را ﺑﻪ ﺳﺮ ﻗﺮارش ﺑﺒﺮد .اوآنها را ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎن
ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺮده و از ﺑﺎﻻﯼ ﭘﻞ ﺣﺎﻓﻆ ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﺧﻴﺎﺑﺎن ﭘﺮت ﻣﯽﮐﻨﺪ .او
از ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺪ روﯼ ﻣﺎﺷﻴﻦ در ﺣﺎل ﻋﺒﻮرﯼ اﻓﺘﺎده و ﺑﻴﻬﻮش ﻣﯽﺷﻮد .وﯼ را ﺑﺎ همان ﺣﺎل ﻧﺰار ﺑﻪ
اوﻳﻦ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮداﻧﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻤﯽ ﺑﻪ هوش ﻣﯽﺁﻳﺪ ،الجوردی از او ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ :اﮔﺮ اﺳﻠﺤﻪ داﺷﺘﯽ ﺑﺎ
ﻣﻦ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﺮدﯼ؟ ﻋﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮر اﻳﻦ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻓﻴﻠﻢﺑﺮدارﯼ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮنی از او هستند ،ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ:
ﻣﯽﮐﺸﺘﻢات .الجوردی دوﺑﺎره ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ :ﺑﺎ ﮔﻴﻼنی ﭼﻪ ﻣﯽﮐﺮدﯼ؟ ﻋﻠﯽ ﭘﺎﺳﺦاش را ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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ندارد .وی با ترکیب بخشی از واقعیت در داستانسرائیهایش ،میخواهد رد
خودش را در همکاری مخفیانه و رذیالنه ،با پاسداران گم کند».
آیا ایرج مصداقی از فروردین تا پاییز ۶۲سلول انفرادی بود؟
اگر آقای ژورک موضوع مالقاتش با مصداقی در حضور کارکشتهترین
بازجویان اوین مانند محمد داوود آبادی را افشا نمیکرد ،ای بسا که این راز
برای همیشه در پرده میماند و کسی هم دنبال این نبود که در این 7ماه
(فروردین تا مهر) بر مصداقی چه گذشت .ایرج مصداقی در صفحه۲۲۲
جلد اول کتابش مینویسد در اين دوران در بند ۹انفرادی گوهردشت بودم
درحالیکه در نیم ة اول سال ۶۲بند ۹گوهردشت در اختیار اوین بود و
هیچ زندانی تنبیهی را از بندهای زندان گوهردشت به این بند نمیآوردند.
علت انتقال زندانیان زیربازجویی اوین به گوهردشت این بود که سلولهای
انفرادی ۲۰۹اوین در اختیار سپاه بود و بازجویان اوین محل مناسبی مانند
سلولهای انفرادی که زندانی را از هر جهت تحت کنترل داشته باشند
نداشتند .در پاییز ۶۲کار ساخت ۴۰۰سلول انفرادی در ساختمانی موسوم
آسایشگاه در اوین به اتمام رسید و زندانیان زیربازجویی یا افرادی که الزم
بود از جمع جدا شوند ،پس از این تاریخ به این ساختمان منقل میشدند.
مجاهد خلق اصغر معینی در همان تاریخ تابستان  ۶۲بند ۹زندان گوهردشت
بود .وی میگوید کلیه زندانیان این بند از اوین آمده و تحت نظر و کنترل
اوین بودند 68.مسعود امیرپناهی و علی تهوری و نادر ثانی هم پیشتر ،از
( )۶۸اصغر معینی که مانند بسیاری از زندانیان زیربازجویی اوین در همین ایام بند ۹بود
میگوید هر دو شیفت پاسداران و افسرنگهبانها کادر اوین بودند .یکی از پاسداران که ساکن
منطقه آب دخانیات تهران بود و سال ۶۶هم در اوین کابل میزد از پاسداران اصلی بند ۹در
تابستان ۶۲بود.
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زندان اوین به بند ۹انفرادی گوهردشت منتقل شده و نیمه اول سال ۶۲در
همین بند بودند .به گواه آنان حتی پاسداران شیفت زندان گوهردشت هم
به این بند رفت و آمد نداشتند.
پس از اشراف نسبت بهشرایط بند ۹در نیمه اول سال ۶۲و گواهی شاهدان
صحنه ،دیگر هیچ شبهه و تردیدی باقی نميماند که ماجرای خارجشدن
مصداقي از سلول ۴سالن  ۱۹نیز تمامًا سناریو و ساختگی برای توجیه غیبت
7ماهه است.
ماجراهای انفرادی در خاطرات مصداقي حاوي نکات جالبی است که
تناقضات داستان را کام ً
ال عریان میکند.
اولین تناقضی که در شروع داستان انفرادی توجه را جلب میکند ،ماجرای
نحوه انتقال بهانفرادی بود .وی مینویسد« :داوود ﻟﺸﮑﺮﯼ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﭼﻬﺎر
ﺁﻣﺪﻩ و از همه ﺧﻮاﺳﺖ از ﺟﺎﯼ ﺑﺮﺧﻴﺰﻧﺪ و ﺑﻪﻣﻦ ﮔﻔﺖ :آهسته و ﺑﺪون ﺳﺮو
ﺻﺪا وﺳﺎﻳﻠﻢ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮدﻩ و ﺑﺮاﯼ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ اﻧﻔﺮادﯼ ﺁﻣﺎدﻩ ﺷﻮم .ﻟﺤﻨﺶ
ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاﯼ ﺑﻮد ﮐﻪ دﻳﮕﺮ همه ﭼﻴﺰ ﺗﻤﺎم ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .وﺳﺎﻳﻠﻢ را در ﺑﺎﻻﯼ ﻗﻔﺴﻪ
ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن دادم و ﺑﺎ ﻟﺤﻦ ﺁﻣﺮاﻧﻪاﯼ ﮔﻔﺘﻢ :ﻗﻼب ﺑﮕﻴﺮ ﺑﺮوم ﺑﺎﻻ وﺳﺎﻳﻠﻢ را
ﺑﻴﺎورم! ﭼﺎرﻩاﯼ ﺟﺰ ﭘﺬﻳﺮش ﻧﺪاﺷﺖ( »...جلد اول خاطرات صفحه)۲۰۰
همه زندانیان گوهردشت میدانند که نحوه انتقال زندانی تنبیهی به انفرادی
اینطور نبود و چنین فرصت و امتیازی در اختیار زندانی تنبیهی نیست.
زندانی پس از انتقال به انفرادی آنقدر پیگیری وسایل ضروریاش را از
پاسدار بند میکند تا باالخره یک پاسدار مسواک و حولهای برایش از بند
بیاورد نه اینکه جالدی که در وحشیگری و شقاوت کمتر نظیرش پیدا
میشود ،آهسته و بیسروصدا زندانی را صدا کرده و قالب بگیرد تا زندانی
سوارش شود و ...این مناسبات مربوط به زندانی و پاسدار نیست.
ی است که بهزندان دیگر یا
خارجکردن از بند «با وسایل» مربوط بهزندانیان 
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الاقل بهبند دیگر منتقل میشوند.
عجلهکاری و ناشیگری در تنظیم سناریوي غیبت
داستانی كه مصداقي برای توجيه 7ماه غیبت خود تنظيم كرده است آن
اندازه ناشيانه و غیرواقعی تنظیم شده که با اولین تردید ،ساختمان سناریو
بالکل فرومیریزد.
تنبیه مصداقی و بردنش به انفرادی بهادعای خودش پرخاشگری و دعوا با
یک زندانی است اما در جای دیگر مدعی شده که بهخاطر تشکیالت بند
رسمًا توسط الجوردی ،دادستان انقالب تهران ورئیس کل بعدی زندانهای
کشور ،بازجویی شده است!
مجاهد خلق مسعود امیرپناهی که از سال ۶۱مدتها در بندهای ۹و  ۱۱تحت
کنترل اوین بود میگوید:
«بندهای ۹و  ۱۰و ( ۱۱طبقه وسط ۳بند معروف  ۱۷و  ۱۸و  )۱۹را که مثل
جزیرهای جدا از سایر بندهای گوهردشت بودند در اختیار اوین گذاشته
بودند تا زندانیانش را در آنجا کنترل و بازجویی کنند .من که بیش از یک
سال در بندهای انفرادی ۹و  ۱۱بودم نه ديدم و نه شنيدم الجوردی از
کسی بازجویی کند .چه رسد زندانیان تنبیهی گوهردشت را که به بندهایی
غیر از  ۹و  ۱۱تحت مسئولیت صبحی میبردند».
فرض کنیم که الجوردی از او بازجویی کرده است چرا هیچ اشارهای
بهموضوع و سوالهای بازجویی نشده؟
اگر قرار بر بازجویی سر تشکیالت بند باشد میبایست داریوش صفایی و
محمدرضا صادقی و سیروس و ...بازجویی میشدند که بهجرم تشکیالت بند
راهی انفرادی شدند.
چرا دهها پاراگراف خرج خیالپردازی و موضوعات خارج از واقعیت زندان
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شده اما یک جمله یا اشارهای کوتاه به چگونگی و کم و کیف بازجویی
نشده است؟!
شاهدان مصداقی در سلول انفرادی
هركس كه تجربه سلول انفرادي در زمان شاه يا خميني را داشته باشد،
ميداند كه زنداني از همان اول در سلول انفرادي تالش ميكند محيط
خودش را شناسايي كند ،زندانيان اطراف خودش را بشناسد ،با افراد مختلف
از طريق مورس تماس بگيرد ،با ديگران صحبت كند و ...اما مصداقي در
سناريوي  50صفحهاي از اين دوران  7ماهه انفرادي آسمان و ريسمان را
بههم بافته است ،اما حتي يك نفر نيست ،كه شاهد حضور او در اين انفرادي
حتي بهمدت يك هفته چه برسد به هفت ماه بوده باشد .از اين دوران 7ماه
حتي اسم يك زنداني مقاومي كه در قيد حيات باشد بهچشم نميخورد.
در كل اين 50صفحه اسم  26نفر را آورده است كه ۱۲نفر پاسدار هستند.
11زنداني كه نامشان را آورده اص ً
ال در اين بند نبودهاند و برخوردی هم با او
نداشتند ،یک نفر بهنام محمدرضا صادقی که میگوید در بهداری با او تماس
داشتم زیرشکنجه به شهادت رسیده است ،دو نفر به نام محمود سمندر و
عموعباس هم در جریان قتلعام سربهدار شدند .از ۳نفر باقیمانده یک نفر
نفوذی به نام موالیی ،یک نفر بهنام نعمت از هواداران گروه اکثریت است
که او مصداقی را ندیده است و یک نفر هم مادر مصداقي است هست كه در
اين دوران به مالقات او آمده است.
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بخش دوم ـ مقاله افشاگرانه مجاهد خلق امير پرویزی

69

اطالع مزدور مصداقي از بازجوييهاي امير پرويزي از ارتباط نزديك
با شكنجهگران و بازجويان خبر ميدهد
ایرج مصداقی در میان انبوهی یاوهگویی ادعا کرده که مجاهدین «به یک
کارگر بیخبر از همه جا درمانده ،پول هنگفتی» داده بودند که عکس رهبری
مقاومت را در تظاهراتی مقابل دانشگاه تهران بلند کند و او (مصداقی)
وظیفه دارد درباره «داستان غمانگیز» آن «کارگر بیخبر» از زبان سایر
زندانیان سیاسی که شاهد بودهاند ،روشنگری کند (گزارش.)۹۲
فرد مورد اشاره مصداقی ،اینجانب امیر پرویزی هستم که در جریان
تظاهراتی در ۲۱تیرماه سال ۱۳۸۴در مقابل دانشگاه تهران ،عکسهای
رهبری مقاومت را باالی سرم بردم .بههمین نام و بههمین جرم محاکمه و
زندانی شدم و پروندهام در زندان و قضاییه و اطالعات رژیم آخوندها بر سر
این «محاربه» ثبتشده است...
من امیر پرویزی متولد زنجان در سال ۱۳۵۸هستم .و هنگامیکه در
تظاهرات جلو دانشگاه تهران در تیر ۱۳۸۴شرکت کردم و عکس بلند
کردم ۲۶ساله بودم .من در یک خانواده مذهبی هوادار مجاهدین خلق
بزرگ شدم .برخی اعضای خانوادهام در شمار شهیدان سازمان مجاهدین
خلق ایران هستند (ازجمله مجاهد شهید ابوالفضل موالیی پسرخاله و
مجاهد شهید مجید آزادی پسر عموی مادرم که دانشجوی پزشکی بود و
برادرش اکبر آزادی) .تعدادی از بستگان و اعضای خانواده هم طی چند
دهه حکومت آخوندها ،سالهایی را در زندان بهسر بردهاند و برخی دیگر
( )۶۹ایران افشاگر  ۳اردیبهشت۹۹
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از اعضای خانواده و بستگانم هماکنون جزء مجاهدین هستند و خودم هم
شرف و افتخار مجاهدبودن دارم.
من البته افتخار «کارگر» بودن را که در نظر پادوهای رژیمهای سرکوبگر و
استثمارگر ،مترادف درماندگی و بیخبری است ،نداشتم ،اما هم برای اطالع
و نیاز مصداقی و هم برای شناساندن ترفندهای کثیف این عامل اطالعاتی
رژیم ،باید بگویم که کارمند یک شرکت کامپیوتری در زنجان بودم و در
قسمت مونتاژکردن کامپیوتر ( )ensembleو بخش فنی و سختافزار آن
قسمت ،بهکار مشغول بودم .بهخاطر کار تخصصیام به اینترنت دسترسی
داشتم و از همان ابتدا اخبار مقاومت و مجاهدین را دنبال میکردم و در
ارتباط با ستاد اجتماعی سازمان فعالیت میکردم.
معنی «بیخبری» و «درماندگی» که مصداقی بهمن نسبت میدهد ،در
فرهنگ و اندیشه مأموران رژیم آخوندی این است که من عضو یکی از
تیمهای سازمانیافته هواداران مجاهدین در شهر خودمان بودم و ...فیلمهای
مربوط بهفعالیتهای تبلیغی و اجتماعی تیمهایی که من عضو آنها بودم در
تلویزیون سیمای آزادی ،نشان دادهشده است و همین روزها هم نمونههای
بسیار جالب و ستایشانگیز آن را در سیمای آزادی مشاهده میکنیم.
در سال ۱۳۸۴بهمناسبت ششمین سالگرد قیام ۱۸تیر ،من در میان یکی
از تیمهای هوادار مجاهدین بودم که مسئولیت کمککردن بهراهاندازی
تظاهرات ضدحکومتی و شرکتکردن و تقویت آنها را در تهران به عهده
داشتند .در روز ۱۸تیرماه من با اسم مستعار «بیژن» با برنامه ارتباط
مستقیم سیمای آزادی تماس تلفنی گرفتم و برای شرکت در تظاهرات
فراخوان دادم.
همان روز نیروهای سرکوبگر خیابانهای اطراف دانشگاه را بستند و مأموران
نیروی انتظامی و لباس شخصی به محل آمدند تا مانع تجمع شوند .آنها
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تصور میکردند سالگرد ۱۸تیر را از سر گذرانده و مهار کردهاند .درحالیکه
آن سال طرح ستاد اجتماعی این بود که همه تیمها برای تجمع اعتراضی
در  ۲۱تیر بهجای ۱۸تیر فراخوان بدهند .شعار محوری هم آزادی زندانیان
سیاسی بود.
روز ۲۱تیر حوالی ساعت ۵بعدازظهر تجمع بهحدی که میخواستیم رسید.
نیروهای سرکوبگر از پاسدار و نیروی انتظامی و بسیجی و اطالعاتی و
لباس شخصی ،گلهوار به صحنه آمده بودند تا مانع شکلگیری تظاهرات
شوند؛ اما همه این بگیروببندها مانع نشد و شعارها شروع شد .تیمهای
هواداران مجاهدین هم بهشعارها و محتوای اعتراضات سمتوسو میدادند.
نیروی انتظامی شروع کرد بهتهاجم و پراکندهکردن جمعیت .در این میان
سرهنگی که درصحنه بود نعره میکشید که تجمع غیرقانونی است و
مجوز وزارت کشور را ندارد .سرهنگ بیچاره نمیدانست که نیروی برانداز
و سرنگونکننده اجازه نمیگیرد .توابها و خیانتپیشگانی مثل مصداقی
هستند که بدون اجازه دژخیم آب نمیخورند.
بهلحن مصداقی در ننگین«نامه سرگشاده» توجه کنید که چقدر
بهرئیسجمهور تازه از صندوقدرآمده ولیفقیه یعنی پاسدار عنترینژاد
امیدواری سرکوبگرانه داشته که مینویسد« :آیا جو ایران در تیرماه۱۳۸۴
و پس از پیروزی احمدینژاد اینگونه بود؟ انتشار این دروغها چه دردی
از مردم ایران دوا میکند؟ چرا جز شما و انجمن خیالیتان کسی اینگونه
گزارش نمیدهد؟» جوابش البته خیلی ساده است ،به این دلیل ما اینطور
گزارش میدهیم که همینطور هم مقاومت و مبارزه میکنیم.
اما سرهنگ نیروی انتظامی بهعنوان فرمانده صحنه هنگامیکه دید جوانان و
دانشجویان به او که دنبال مذاکرهکردن با کسی بود ،محل سگ نمیگذارند،
پیدرپی با صدای بلند میپرسید رئیس شما کیست؟ بیاید صحبت کنیم.
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یکی از اصالحطلبان حکومتی که میخواست به این وسیله اعتراضهای
جوانان و دانشجویان را مصادره کند ،تالش کرد بهعنوان نماینده معترضان
به مذاکره با سرکرده نیروی انتظامی بپردازد.
وقتی اصالحطلبان قالبی در نظام والیتفقیه یا همان «جلبکهای
بیهزینگی» برای مذاکره دور پاسداران نیروی انتظامی جمع شدند طبق
قرارمان در مورد اقدام در موقعیت مناسب ،من در همین لحظه ،تصویر
رهبری مقاومت برادر مسعود و خواهر مریم را بلند کردم و سایر افراد تیم
ما فیلمبرداری از این صحنه را انجام دادند .فاصله ما با دژخیمان چند
قدم بیشتر نبود .میدانستیم زمان کوتاهی بیشتر نخواهیم داشت ،باالبردن
عکس کسانی که تجسم سرنگونی و نابودی این رژیماند .همانها که هر
خطری برای رژیم ،پذیرفتنیتر از آنهاست.
درحالیکه من عکس خواهر مریم و برادر مسعود را باالی سرم برده بودم،
یکباره گلهای از مزدوران نیروی انتظامی بهسویم هجوم آوردند و بر سرم
ریختند .با باتون و مشت و لگد شروع به زدن کردند .بهعلت ضربه باتونی که
روی بینیام فرود آمد ،تعادلم را از دست دادم .در همین موقع یک سرهنگ
نیروی انتظامی گردنم را گرفت و با چوبی که دستش بود گردنم را فشار
میداد .جمعیتی که شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد سر میدادند ،با
دیدن وضعیت من اعتراض کردند و شعار میدادند :ولش کنید ،ولش کنید.
مادری خودش را بهمن رساند و رو به سرهنگ سرکرده صحنه ،اعتراض کرد
که :چکار کرده ،ولش کنید!
پاسداران که بهقول مصداقی «پس از پیروزی احمدینژاد» خیلی جریتر
شده بودند ،آن خانم شجاع را که بهنظر مصداقی بهخاطر «زن بودن» واقعی
نیست و بهگفته مصداقی (در همان گزارش )۹۲یک «پهلوانپنبه اینترنتی»
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دیگر است ،بهباد کتک و ضرب و شتم گرفتند .آنها تالش میکردند با
ضرب و شتم جمعیت ،راه باز کنند و مرا به نزدیک درب اصلی دانشگاه
تهران که تمرکز اصلی و محل ماشینهای ضد شورش بود ،برسانند.
قبل از رسیدن بهخودرو نیروی انتظامی ،شهید علی صارمی خودش را
بهسرهنگ نیروی انتظامی رساند و گفت :مگر این جوان چهکار کرده؟ ولش
کنید بگذارید برود...
این یکی «پهلوانپنبه اینترنتی» یعنی علی صارمی هم بعدًا توسط رژیم
اعدام شد!
برگردم به صحنه حقیقی در آن روز :پاسداران مرا بهزور سوار خودرو ون
سیاهرنگی کردند .بعد از من چند دانشجو و خبرنگار را هم دستگیر کردند.
سرکرده یگان ویژه رژیم بهنام عباسی در صحنه حضور داشت .اسم سردار
عباسی را همانجا یکی از دانشجویان در ماشین بهمن گفت .بعد از یک ربع
یا نیم ساعت ما را به کالنتری ۱۴۸در خیابان انقالب بردند .بهمحض ورود،
مرا دستبند فلزی زدند و نفرات دیگر را دستبند پالستیکی.
اولین کاری که در آنجا انجام دادند ،ضرب و شتم معروف به «فوتبالی»
بود که چند نفر با ضرب و شتم عمدتًا بهوسیله لگدهای سنگین و شدید،
زندانی را به اینطرف و آنطرف پرت میکنند .بعد از «فوتبالی» مرا کنار
نفرات دیگر نشاندند تا صورتجلسه تنظیم کنند .در میان دستگیرشدگان
یک نفر بود که اسمش را بهیاد ندارم اما حین دستگیری وقتی میخواستند
او را وارد ماشین کنند مقاومت کرد .مزدوران وحشیانه صورتش را بهسپر
عقب ون کوبیدند که قسمتی از زیر چانهاش شکافت .در کالنتری۱۴۸
مأموری که بهنظر میرسید بازجو باشد و صورتجلسه را تهیه میکرد،
بهآن فرد که چانهاش شکافته بود ،میگفت« :میخواهی یکی از عکسهای
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او (عکسهایی که من باالبرده بودم) را در پرونده تو بگذارم؟ شما باهم
بودین»!
مأمور دیگر گفت این خیلی پررویی میکند .بگذار تا ببرند حالش را حسابی
جا بیاورند .در فرصتی که حین بازجویی و فشارآوردن بهآن فرد مقاوم ایجاد
شد ،من طبق سناریویی که از پیش آماده کرده بودم ،محمل خودم را در
ذهن خودم مرور میکردم که کارگر بودم و نمیدانم این عکسهای چه
کسانی بوده...
در همین اثناء همان اصالحطلب حکومتی را که یک فرد شناختهشده
خاتمیچی بود هم آوردند .او همان کسی بود که در مقابل دانشگاه خودش
را بهعنوان نماینده دانشجویان معرفی کرده بود.
بازجوی مزبور به او گفت« :آقا این چه بساطی است که راه انداختید تجمع
مجوز نداشته و»...
سپس با اشاره به من از او پرسید :شما با این اراذلواوباش هستید؟
او که چند نفر از دانشجویان عضو دفتر تحکیم وحدت را در میان ما دید،
گفت :آقا اینها بچههای خوبی هستند! بچههای انقالبند! (یعنی از بسیجیان
یا عوامل جناحهای درونی رژیم هستند).
بازجو تکتک ما را به وی نشان میداد و میپرسید این چطور؟ این یکی
چطور؟ وقتی نوبت بهمن رسید .بازهم گفت :این هم بچه خوبی است!؟ در
اینجا یکباره دژخیم افسار پاره کرد و عکسهای رهبری مقاومت را که در
پرونده من گذاشته بود بیرون کشید و به او نشان داد و گفت :پس آقا شما
طرفدار و هوادار اینها هستید؟
ناگهان رنگ از رخسار او پرید و درحالیکه داشت قالب تهی میکرد،
بهپتهپته افتاد و گفت :آقا شما ما را میشناسید ،این چه حرفی است؟ و
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سپس رو به من کرد و گفت :این فرزند انقالب نیست.
چند دقیقه بعد از این که ایشان مرا بهعنوان «بچه بد»! شناسایی کرد ،با صحنه
جالبی که برایش ترتیب دادند ،گفت حالش بدشده ...و نیروی انتظامی هم
آمبوالنس خبر کرد تا او را با احترامات ویژه یک «بچه خوب» رژیمی ،از آنجا ببرند.
منشأ اطالعات مصداقی
حاال ببینیم مصداقی اطالعات دستاول را که به یک «کارگر درمانده
ازهمهجابیخبر برای باالبردن عکس رهبری مقاومت پول هنگفتی داده»
شده از کجا آورده است؟
ساعت ۷بعدازظهر همه نفرات را بهحفاظت اطالعات ونک بردند .آنجا
بازجویی اولیه از من شروع شد .یک سرهنگ حفاظت اطالعات و چند نفر
دیگر شروع بهضرب و شتم و اذیت و آزار من کردند .دژخیم علت و چرایی
موضوع عکس را که باالی سرم برده بودم میپرسید ،من هم طبق سناریو
خودم گفتم یکی «پول» داد این عکس را باالی سرم بگیرم من هم «بیکار»
بودم و نیاز به «پول» داشتم...
بازجو عصبانی میشد و فحش رکیک میداد و میگفت« :غلط کردی! اگر
من همیناالن بروم از کابل یک کارگر افغانی را بیاورم و بگویم یکمیلیون
میدهم این را بلند کن ،میگوید :چون این عکس مسعود رجوی است،
میترسم این کار را بکنم .ادبیات تو مال اشرف است .همین جمله که
میگویی عکس را باالی سرم ببرم ،حرف مجاهدین است تو چطور میخواهی
این مزخرفات را باور کنم .یاال بگو ببینم داستان چیست؟»
مالحظه میکنید که هم منشأ اطالعات مطالب ایرج مصداقی،
بازجوها و شکنجهگران رژیم هستند و هم فرهنگ و منطقی که
برای ارزیابی دارد ،همان فرهنگ و منطق آنهاست.
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دعوا و صورتمسئله خود مقاومت و مبارزه است .کلمات و فرهنگ بازتاب
و محصول آن است .دعوا بر سر این است که ما چرا مبارزه میکنیم و مثل
مصداقی راه تسلیم و ندامت و همکاری با دژخیمان را نرفتیم.
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بخش سوم ـ بازجویی از افراد
سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران شاخه اقلیت و...
ايرج مصداقي در بازجويي و شكنجه رفقاي جانباخته داود مدائن و
دكتر منصور اسكندري در اواخر 1360مشاركت داشته است.
سازمان چریکهای فدایی خلق ایران درسالهای گذشته بارها در مورد نقش
ایرج مصداقی در بازجویی افراد این گروه و تالش مصداقي برای نفوذ دربین
سازمانهای مخالف رژیم ایران مطالبي منتشر كرده که قسمتهايي از دو
نمونه آن ذكر ميشود.
ایرج مصداقی و نقشآفرینی برای وزارت اطالعات جمهوری اسالمی
ایران
«ایرج مصداقی درسال ۱۳۶۰از هواداران سازمان مجاهدین خلق بود .بعد از
دستگیری و سپردن قول همکاری ،عده زیادی را لو داد .بارها در بازجویی
دستگیرشدگان شرکت و آنهارا شکنجه کرد...
ایرج مصداقی در بازجویی و شکنجه رفقای جانباخته سازمان
چریکهای فدایی خلق ایران داود مدائن و دکتر منصور اسکندری
در اواخر سال  ۱۳۶۰مشارکت داشته است.
مصداقی بعد از چاپ چند جلد کتاب توانست با کمک عوامل رژیم در خارج
از کشور و استفاده از دنیای مجازی خود را بهعنوان مخالف رژیم معرفی
و بهمصاحبههای مختلف بپردازد .سازمان چریکهای فدایی خلق ایران در
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سالهای گذشته بارها نقاب از چهره این عنصر مرموز گشوده و به همه
نیروهای مبارز و انقالبی هشدار داده است.
وی در مصاحبه با صدای آمریکا تالش کرده است با اظهارات کذب و
دروغپراکنی نقش خود را در همکاری با هیئت مرگ و کشتار زندانیان
سیاسی در سال ۱۳۶۷کتمان کند .این مصاحبه بیش از آنچه بتواند کسی
را گول بزند پرده از چهره کریه او کنار زد.
مصداقی در پاسخ بهخبرنگار که میپرسد چه شد شما را اعدام نکردند
میگوید «من زنده ماندم بهخاطر اینکه هم درجریان امور قرار گرفتم ،هم
میدونستم دیگه چه خبر هست ،بسیاری نمیدونستند».
مأمور کارکشته اطالعات اعتراف میکند که «در جریان امور» و خبرها قرار
داشته است .مصداقی بهجای پاسخگویی درباره علت زندهماندنش تالش
میکند اصل سؤال را بهحاشیه ببرد و با تردستی از موضوع فرار کند،
هنگامیکه برای بار دوم از او پرسیده میشود آنها اعدام شدند و شما چرا
اعدام نشدی؟ میگوید «برای اینکه آنروز انزجارنامه نوشته بودیم» و پس
از زیگزاگزدنها سرانجام اعتراف میکند آنها که اعدام شدند بهخاطر این
بود که همکاری نکردند.
مصداقی تالش میکند خود را فقط یک زندانی معمولی معرفی کند و ادامه
میدهد «در ۲۵مردادماه با یک تلفن که شد اعدام قطع شد و بعد از آن
ادامه پیدا نکرد» .این اعتراف نشان میدهد که ایرج مصداقی در کنار هیئت
مرگ نشسته بوده وگرنه کدام آدم عاقل باور میکند که یک زندانی در بند و
یا داخل سلول در جریان تلفن افراد باالتر از مسئولین کشتار قرار میگیرد؟
مصداقی سعی میکند دروغهایش را بهیکدیگر پیوند دهد ولی هرچه توضیح
میدهد بیشتر خودش را لو میدهد .وی در توجیه در جریان قرارگرفتن
صحبتهای هیئت مرگ میگوید «از پشت چشمبند دیده که ناصریان ـ
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شیخ محمد مقیسهـ دستهایش را بهم می مالیده و »...و فوری بهمان روش
تردستی چشمبند را بهلنگ تبدیل میکند.
واقعیت این است که ایرج مصداقی در هیئت مرگ بوده ،چشمبندی هم در
کار نبوده است ولی لنگ حقیقت دارد .آن لنگی که مصداقی ادعا میکند
بهچشمش بوده اینطور نیست ،لنگ بر سر مصداقی بوده است .در آن دوره
ایرج مصداقی را از هیئت مرگ بهسالن زندانیان میآوردند و لنگی
بر سرش میانداختند .چراکه ایرج از داخل لنگ میتوانست همه
زندانیان را بهصورت کامل مشاهده نماید و زندانیان را شناسایی
کند ولی زندانیان نمیتوانستند بهخاطر لنگی که بر سرش بود او را
شناسایی کنند .وی زندانیانی را که بر سر عقایدشان استوار مانده
بودند بههیئت مرگ نشان میداد و بعد از سالن خارج میشد .رژیم
نمیخواست زندانیان چهره ایرج مصداقی را شناسایی کنند».
اختالفات وزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه و نقش ایرج
مصداقی
« ...مدتی است اختالفات بین وزارت اطالعات که در اختیار جناح اصالحطلب
رژیم است با سازمان اطالعات سپاه که در اختیار جناح اصولگراست باال
گرفته است .طی دو سال گذشته بهتدریج بیشتر اختیارات وزارت اطالعات
بهسازمان اطالعات سپاه انتقال یافته است .دستگیری دو تابعیتیها ،عوامل
نفوذی ،رخنه در سازمانهای اپوزیسیون خارج از کشور و سایر وظایفی که
قب ً
ال در حیطه وزارت اطالعات بود بهسازمان اطالعات سپاه واگذار شده
است.
از آنجا که جناح اصولگرا در نظردارد تمام اهرمهای قدرت و ارکان اقتصادی
کشور را در دست داشته باشد و همزمان بیت رهبری را در انظار عموم پاکیزه
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و بدون اشتباه جلوه دهد ،همواره بهدنبال مقصر میگردند تا نابسامانیهای
کشور را بگردن دیگری بیندازند...
درمقابل جناح اصالحطلب نیز از هر فرصتی استفاده میکند تا بهرقیب
ضربه وارد کند .دستگیری حمید نوری از عامالن کشتار زندانیان سیاسی در
سال ۱۳۶۷و دستگیری وی در  ۹نوامبر ۲۰۱۹در فرودگاه استکهلم باعث
شد تا بار دیگر ایرج مصداقی در نقش آرتیست برای وزارت اطالعات ایفاء
نقش کند .مصداقی ادعا میکند ساعت پنج صبح از فرودگاه امام به او زنگ
زدند و گفتند نوری حرکت کرد و مصداقی هم فوری ترتیب دستگیریش
را داده است؟!
این سناریو بهحدی مسخره است که هیچ فرد اندک آگاهی آن را نمیپذیرد.
مصداقی چکاره است که پنج صبح از فرودگاه امام بهوی زنگ زدند حمید
نوری حرکت کرد؟ واقعیت این است که در پس دستگیری حمید نوری
اختالفات عمیق دو جناح دیده میشود .وزارت اطالعات با آگاهی قبلی از
سفر حمید نوری با ایرج مصداقی هماهنگ کرده بود تا پیشاپیش امکان
دستگیری وی را در محاکم قضایی اروپا فراهم کند .این مأموراطالعات نیز
وظیفهاش را بهدرستی انجام داده است »...پایان مقاله

ایرج مصداقی کیست؟

71

«بخشی از وظایفی که دستگاه اطالعات جمهوری اسالمی ایران بهمصداقی
محول کرده است ،طرح و اجرای سیاست بیاعتبارکردن سازمانهای انقالبی
در میان مردم و نزد خانواده شهدا ،برهمزدن روابط بین نیروهای فعال
اپوزیسیون ،ایجاد شک و تردید بین نیروهای جوان و شایعهپراکنی علیه
نیروهای فعال مخالف رژیم میباشد .در این خصوص ترجیح میدهیم برای
71-http://www.iranian-fedaii.de/.../hami.../hamid%20ashraf.html
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روشنشدن اذهان عموم بهذکر یک نمونه از «شاهکارهای» مصداقی در
انجام وظایفش اشاره کنیم.
وی در سالهای گذشته بارها بهخانوادههای شهدای سازمان مراجعه کرده
و بهعنوان «دلسوز» و با این ترفند رذیالنه که گویا سازمان عزیزان شما و
خانوادههایشان را فراموش کرده ،در نظر دارد متنی در وصف آن عزیزان
منتشر کند .بهطور نمونه وی بعد از مراجعات مکرر بهخانواده مدائن سرانجام
موفق شد با تمهید چند عکس رفقای سازمان را بهدست آورد و ترهات
ضدفداییاش را چنین نگاشت:
«خیلی وقت بود که میخواستم درباره خانواده مدائن و رنجی که در سه
دهه گذشته متحمل شدند چیزی بهرسم وظیفه بنویسم و بهسهم خودم در
این دنیای قدرناشناس ،قدرشان را بدانم .اعتراف میکنم با آن که این ادای
دین مثل یک بغض در گلویم مانده بود اما دل دل میکردم و میترسیدم
به آن نزدیک شوم .بزرگی درد و بضاعت اندک من در تشریح واقعه مانع
نوشتنم میشد».
مصداقی در کمال پستی ،سازمان و همرزمان رفقای شهید مدائنها را
«قدرناشناس» لقب میدهد تا انگیزه «این ادای دین» را که در گلویش
گیر کرده بپوشاند .اما حقیقت چیز دیگری است .واقعیت این است که
در سال ۱۳۶۰رفیق داود مدائن و بعد از او رفیق دکتر منصور اسکندری،
عضو کمیته مرکزی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران هر دو بهفاصله
کوتاهی دستگیر شدند .در آن هنگام این رفقا در مرکز سپاه پاسداران در
سلطنتآباد (چاله هرز) محل سابق ساواک ،بازجویی و شکنجه میشدند.
در آن ایام ایرج مصداقی تازه دوره توابی را شروع کرده بود .وی عالوه بر
مشارکت درگشتیهای سپاه برای به دام انداختن مجاهدین و سایر نیروهای
انقالبی و مبارز ،در شکنجه انقالبیون ازجمله رفیق مدائن و اسکندری
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مشارکت میکرد« .این ادای دین» که اکنون بهدوش مصداقی سنگینی
میکند نه از روی عذاب وجدان که برای گمراهکردن بیشتر خانواده مدائن
و امثالهم است.
آیا هیچ فرد اندکآگاهی میپذیرد که (برطبق نوشتههای خود مصداقی)
وی ۸سال تواب رژیم جمهوری اسالمی ایران باشد ولی هیچگونه همکاری
با رژیم نکرده باشد؟ اگر مصداقی فقط یک تواب معمولی بود چه لزومی
داشت که طی این دوره طوالنی دوش بهدوش بازجویان و مأمورین اطالعات
در اوین و کمیته مشترک و زندان گوهردشت و سایر مراکز آدمکشی رژیم
خدمت کند؟ آیا وی تاکنون شرحی از خیانتهایش علیه نیروهای انقالبی
و مبارز را درج کرده؟ همین دوره ۸ساله خدمت در سپاه و اطالعات بوده
است که موجب شده اکنون خود را دیکشنری همه اتفاقات بعد از دهه۶۰
معرفی کند .آیا هیچ فرد آگاهی میپذیرد که سران رژیم تمام جنایات و
سبعیت خود را با یک تواب درمیان بگذارند؟ مصداقی چه نقشی در کشتار
شهریور ۱۳۶۷داشته که همه حوادث و جنایات آن دوره را از بر است؟ بههر
تقدیر خوشحالیم که اکنون نقاب از چهره این مزدور کنار زده شده وتنها ما
نیستیم که بر این حقیقت پای میفشاریم و بهوظایفمان عمل میکنیم .از
این رو در این خصوص بههمین حد بسنده میکنیم»...
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بخش چهارم ـ جنگ گرگها راز مگو را آشكار ميكند

سایت «رهیافته» وابسته بهجناح غالب رژیم در 9خرداد 99در انتقاد از
عملکرد وزارت اطالعات مقالهای درج کرده و در آن صریحًا نوشته است
که مصداقی عنصر نفوذی و حقوقبگير وزارت اطالعات در بین اپوزیسیون
است .بخشهایی از مقاله به شرح زیر است:
تذکرهای پیاپی امام خمینی و امام خامنهای
«امام خمینی تا روزی که در قید حیات پربار خود بود ،هفتهای نبود
که نسبت بهخطر نفاق و شخص مسعود رجوی هشدار ندهد .پس از آن
نیز ،شاهد هستیم که مقام معظم رهبری با ژرفاندیشی خاصی که دارند،
پیاپی خطر نفاق و گروهک منافقین را گوشزد میکنند .ایشان پس از غائله
بهمن ۹۶بهروشنی گفتند که «پیادهنظام این غائله منافقین بودند» (مقام
معظم رهبری ـ بهمن .)۱۳۹۶پس از غائله آبان ۹۸تأکید کردند« :در یک
کشور خبیث (آلبانی) عدهای ایرانی وطنفروش جمع شدند و نقشه فتنه
بنزین را ریختند» (رهبر انقالب ـ دی )۹۸و اکنون نیز رهبری با صراحتی
بیش از همیشه نسبت بهسربازگیری گسترده این دشمن خطرناک و موذی
از «جامعه جوان» کشور هشدار میدهند.
این هشدار نیز از واقعیتی در کف جامعه برآمده است .آخر مگر نمیبینیم
که چگونه مسعود رجوی پیاپی خطاب بهجوانان پیام میدهد ،از قرآن
و نهجالبالغه گزیده میآورد و بهقول خودش آموزشهای ایدئولوژیک
به«نسل جوان» میدهد .اما بهآموزشهایش نگاه کنید! از تمامی آنها بوی
باروت بهمشام میرسد .از البالی سطور فریبنده تفسیر قرآنش ،قبضههای
کالشینکف دیده میشود...
در مقابل هر چند نیروهای جان بر کف نظام با همت و تالش بهمقابله با این
125

سرانگشتان نفاق ،از جان خود مایه میگذارند ،اما آیا این کافیست؟
این که مجموعه آقای علوی (وزیر محترم اطالعات) با کارهای
شبانهروزی خود برخی توابین منافقین مانند سلطانی ،خدابنده،
عزتی ،حسینی ،یغمایی ،کریمدادی ،مصداقی ،پورحسین و ...را
استخدام کرده ،با انرژیگذاری کالن و البته تأمین مالی ،توابین را
به رویارویی روانی با خود منافقین میکشاند ،بسیار عالیست؛ اما
آیا کافیست؟...
کافی نیست بههمان علت که در نهایت خود مقام معظم رهبری زنگهای
خطر اندیشه التقاطی را به صدا در آوردند .کافی نیست ،چون در کف جامعه
میبینیم که چطور جوانان ما در ابعاد هزار هزار در تور شوم کاریزمای
رجوی گرفتار شده ،از یک دانشجوی درسخوان تبدیل به یک تخریبگر با
مالیخولیای سالح و بمب میشوند»...
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بخش پنجم -بخشهايي از چند مقاله
1ـ مقاالت ارژنگ خامنهای
ارژنگ خامنه ای از زندانیان سیاسی در زمان شاه است كه در سال1350
دستگير شد .او ابتدا به اعدام و سپس بهحبس ابد محكوم شده بود و
همزمان با انقالب ضدسلطنتي آزاد شد .او دو مقاله در معرفی ایرج مصداقی
و نقش او نوشته است.
مقاله اولش در تاریخ 13تیر 99و تحت عنوان «بیداد علیه زندانیان
قتلعامشده در پوش دادخواهی» 72و در اعتراض بهنامه حمایت عدهای
برای «سفیدکردن» مصداقی نوشته شده است .در قسمت آغازین این مقاله
چنین آمده است:
«در تاریخ ۹تیرماه ۱۳۹۹بیانیهای با  ۱۰۴امضا از «روشنفکران ،هنرمندان
و فعاالن مدنی» ،درباره دادخواهی کشتار زندانیان سیاسی در تابستان
شصتوهفت منتشر شد .عجالتًا دو سه نکته را که با یک نگاه بهمتن فراخوان
میتوان دریافت برای همه دوستان و هموطنان خاطرنشان میکنم.
الف ـ برای من واضح است که این قلم و اثر نویسندگان یا شاعران سنگینوزن
نیست .قلمزنان واقعی این متن مشخص ،برای من شناختهشده هستند .آنها
منافع و اهداف مشخص و واحدی را دنبال میکنند.
هدف اصلی فراخوان این است که در پوش یک حرکت حقوق بشری ،ایرج
مصداقی را سفید کند و بهدروغ بهعنوان نماینده زندانیان سیاسی قالب
کند ،بههمینخاطر اسم مصداقی در لیست امضاکنندگان وجود ندارد و از
او بهعنوان کوشنده “خاصه” که در زمره شاهدان کشتار زندانیان سیاسی
( )72بیداد علیه زندانیان قتلعامشده درپوش دادخواهی از :فتحهللا خامنهای  -ايران افشاگر
()iran-efshagari.com
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بوده ،اسم برده میشود.
اما مصداقی کسی است که ۷۸۰زندانی شهادت میدهند خط وزارت
اطالعات را پیش میبرد و در خدمت رژیم است .خودش در مصاحبه با
صدای آمریکا معترف است که بهدلیل نوشتن انزجارنامه اعدام نشده و در
خاطراتش هم بهشرکت در گشت دادستانی برای شکار مخالفان و نوشتن
۵انزجارنامه اعتراف میکند.
ب ـ پس از پرسوجوهای متعدد برای من ثابت شد که خیلی از امضاکنندگان
واقعًا هدف اصلی گردانندگان را که سفیدسازی مصداقی و چماقکردن او
بر سر زندانیان “سر موضع” بوده نمیدانستند یا دقت نکرده بودند که در
پوش “دادخواهی” چه بیدادی علیه زندانیان قتلعام شده که خمینی حکم
بهنابودکردن آنها داد در جریان است».
مقاله با این جمالت به پایان میرسد:
«با تأکید برضرورت محاکمه عادالنه دژخیم حمید نوری و دیگر مسئوالن و
دستاندرکاران قتلعام سال ۱۳۶۷خاطرنشان میکنیم این فراخوان که با
اسم مصداقی عم ً
ال در خدمت جمهوری اسالمی قرار دارد ،یک درس بزرگ
برای همه روشنفکران و فعاالن سیاسی در خارج کشور دارد که در دام
توطئههای فریبنده اطالعات نظام در اشکال گوناگون آن نیفتیم».
در مقاله دوم ارژنگ خامنهاي تحت عنوان «۲مزدور نفوذی شارالتان
و جاعل تاریخ!»( 73ایران افشاگر  ۶مرداد )۹۹آمده است:
« ...بهعنوان یک زندانی سیاسی در زمان شاه من با این مقوله جاسوسی
بهخوبی آشنا هستم چون ساواک شاه هم از طریق خودفروختگانی که
(۲ )۷۳مزدور نفوذی شارالتان و جاعل تاریخ ! -از فتحهللا خامنهای ایرج مصداقی -
ايران افشاگر ()iran-efshagari.com
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بهخدمت آن درمیآمدند ضرباتی سنگینی بهگروههای انقالبی و ضدسلطنت
وارد کرد .نمونه معروف آن سیروس نهاوندی است که با «سازمان رهاییبخش
خلقهای ایران» کار میکرد و ساواک با ترتیب دادن یک فرار ساختگی و
حتی تیر زدن به پایش او را بیرون فرستاد و بهاینترتیب عالوه بر دستگیری
و شکنجه رفقای پیشین خودش ،ضربات سنگینی هم بهسایر جریانات
مارکسیستی که گول سیروس نهاوندی را خورده بودند زد .من زمانی که
در زندان عادلآباد شیراز بودم ،دهها دانشجو و روشنفکر که گول سیروس
نهاوندی را خورده بودند دستگیر و به آنجا آوردند .آنها در زندان متوجه
شدند که سیروس نهاوندی باعث دستگیری آنها شده و شگردهای او را نزد
زندانیان افشاء کردند ،بنابراین جای شک نیست که در مورد مصداقی
ما با یک مأمور و جاسوس طرف هستیم»...

2ـ «شريك دزد و رفيق قافله»

از خانم مينا انتظاري (سايت همبستگي  20بهمن)99
روز 30ژوئن 2018وزارت اطالعات رژيم آخوندي بهكمك سفارتها و
ديپلوماتها و مزدورانش براي يك انفجار مرگبار در گردهمایی بزرگ ساالنه
مقاومت ايران در ويلپنت پاریس برنامهريزي كرده بود که اگر موفق ميشد
بهكشته و مجروحشدن صدها و چه بسا هزاران نفر منجر ميشد .اين عمليات
بزرگ تروريستي كه در شوراي عالي امنيت رژيم تصميمگيري شده بود،
توسط اسداهلل اسدي ديپلومات رژيم در اتريش هماهنگ ميشد .این توطئه
تنها چند ساعت قبل از وقوع خنثی شد و اسدي و سه مزدور همدست او
دستگیر شدند و بعد از دوسال تحقیقات گسترده در 4فوريه 2021اسداهلل
اسدي به 20سال زندان و سه مزدور همدستش به  18تا 15سال حبس
محكوم شدند.
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درست در همان ساعاتی که قرار بود این انفجار صورت گیرد ایرج مصداقی
همراه با مسعود خدابنده مزدور شناخته شده وزارت اطالعات در استودیو
تلویزیون فارسی زبان ایران اینترنشنال حضور داشتند تا نظر خود را در
مورد جلسه بزرگ مقاومت وحوادث همراه آن بیان کنند.
بقیه مطلب را خانم مینا انتظاری در مقاله اش تحت عنوان «شریک دزد و
رفیق قافله!» همبستگی بتاریخ  20بهمن 99چنين شرح میدهد:
«...ایرج مصداقی خائن ...خیال میکند که ما فراموش میکنیم در همان روز
عملیات انفجار درست در همان ساعتی که قرار بود آن بمب در کنار من و
مایی که در آن سالن و نزدیک جایگاه سخنرانی بودیم منفجر شود ،این فرد
خودفروخته در لندن کنار یک مأمور بدنام وزارتی بهنام مسعود خدابنده در
استودیو تلویزیونی ایران اینترنشنال نشسته بود و ضمن «رصد»کردن زنده
سخنرانی خانم رجوی ،مشغول نفرتپراکنی علیه آن همایش عظیم بود.
تردید ندارم که حضور مسعود خدابنده در آن زمان و مکان مشخص،
با هدایت مستقیم وزارت جهنمی اطالعات آخوندی بوده و قطعًا تعیین
مصداقی بهعنوان مکمل او در آن برنامه زنده تلویزیونی همزمان با پخش
گزارش همایش ویلپنت ،با صالحدید همان سرداران امنیتی و آدمکشان
اسالمی بوده که آن عملیات بزرگ تروریستی را طراحی کرده بودند .جالب
است که بدانیم مسعود خدابنده خودش ساکن لندن است ولی ایرج مصداقی
را بهخاطر این برنامه ویژه از استکهلم سوئد به لندن آورده بودند!
حاال این فردی که خودش بهعنوان بخشی از پوشش سیاسی روانی آن
عملیات تروریستی شکستخورده ،درست در همان زمان مقرر شده
برای وقوع جنایت حضور داشته ،در چند رسانه دولتی غربی با تاکتیک
فرار بهجلو ،با شیادی خودش را سخنگوی قربانیان تروریسم رژیم
اسالمی جا میزند!
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نکته جالب دیگر اینکه در حالیکه سوژه اصلی این عملیات تروریستی
بهطور خاص خانم رجوی و خیل عظیم حامیان مجاهدین در سالن ویلپنت
بوده ولی مصداقی ...و با ادبیات آلوده اطالعات آخوندی ،بیشرمانه مجاهدین
خلق را "فرقه پلید رجوی" مینامد.
بهرحال روزی نه چندان دور باالخره پردهها فرو میافتد و معلوم خواهد
شد که او و همردیفش مسعود خدابنده تا چه حد در جریان «بزرگترین
عملیات تروریسم دولتی» جمهوری اسالمی بودهاند و حضورشان در آن
صحنه پوششی و عملیات جنگ روانی علیه مجاهدین از کجا هماهنگ شده
و چه هدف و مأموریتی داشتهاند.
آیا قرار بود در برنامه زنده تلویزیونی ،چند لحظه بعد از انفجار موعود ،بر
روی اجساد خونی ما و پیکرهای متالشی شده در زیر آوارها ،سناریوی
درگیری درون گروهی و قتلهای مشکوک و خشم ناراضیان فرقه مطرح
شود یا...؟!»

نتیجهگیری و مقاله يكي از همبندان

این مجموعه ترديدي باقي نميگذارد که نقش ایرج مصداقی بسیار بیشتر
از یک زندانی درهم شکسته و بریده است .او نقش تهاجمی مشخصی را
علیه اپوزیسیون بهطورعام و علیه مجاهدین و مقاومت ایران بهطور خاص
پیش میبرد .این مطلب را رضا فالحي یکی دیگر از زندانیان سیاسی که
همبند مصداقی هم بوده است در مقالهاي به تاریخ  6مرداد 99با عنوان
«روشنگری آقای ژورک ،حلقه گمشده پازل مزدور نفوذی ایرج مصداقی»
تشريح كرده است:
«رضا فالحی هستم و به مدت ۱۰سال از شهریور ۱۳۶۰تا شهریور ۱۳۷۰در
زندانهای نیروی هوایی ،دژبان مرکز ،اوین ،قزلحصار ،گوهردشت و مجددًا
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زندان اوین ،یک دهه زندانگردی را همچون بسیاری از دیگر زندانیان
تجربه کردم و الجرم در این میان شاهد بسیاری از جنایات رژیم بهویژه در
جریان قتلعام ۳۰هزار زندانی سیاسی سربدار در تابستان ۶۷بودهام.
من هم مانند دیگر زندانیان سیاسی از بند رسته ،اکثر کتب ،مقاالت و
مصاحبهها در رابطه با زندان و زندانیان سیاسی را دنبال میکنم .اکثر
زندانیان پیشینی که من میشناسم ،گرچه بعضًا چند دهه از رهایی آنان از
زندان میگذرد ،ولی واژگانی چون زندان و زندانی بخش جداییناپذیری از
زندگی و حیات سیاسی آنها شده است.
بهتازگی مطلبی از آقای فریدون ژورک هنرمند مردمی و یکی از زندانیان
سیاسی پیشین ،خواندم که آخرین قطعه پازلی را که مدتها در ارتباط با
مزدور ایرج مصداقی بهدنبال آن بودم ،در اختیارم گذاشت! این برای من
بهمثابه سقوط سیبی از درخت بود که باعث کشف جاذبه زمین از سوی
نیوتن شد.
کارکردها و مواضع این تواب تشنه بهخون را من بهسختی میتوانستم با یک
زندانی درهمشکسته که با بازجویان و شکنجهگران همکاری کرده و حاال
در خارج کشور هم دوباره به همکاری با آنها روی آورده است ،تحلیل کنم.
این تحلیل نمیتوانست خصومت هیستریک او با مجاهدین و رهبر مقاومت
آقای مسعود رجوی را توجیه کند.
این قطعه پازل گمشده را ،افشاگری و روشنگری آقای ژورک بهما عرضه
داشت و بدینگونه او از این راز پرده برداشت که ما نه با یک تواب ،بلکه
با یک مزدور نفوذی مواجهیم که از همان سالهای سیاه ۶۱و ۶۲در زندان
اوین مسئول نوشتن کتابهای کارنامه سیاه بوده و نقش دستیار بازجویان
و شکنجهگران را داشته است .این نشان داد که مصداقی از همان سالها نه
یک زندانی درهمشکسته بلکه یک نفوذی بوده که سالها در زندان و بیرون
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زندان و در داخل و خارج کشور نقش بازی میکرده و مأموریتهای محوله از
سوی وزارت اطالعات را ایفا میکرده است .پروسه سیوچندساله مصداقی
را تنها بهعنوان یک نفوذی آموزشدیده و حرفهای میتوان تعریف کرد!
 ...همه زندانیان از بند رسته ،داستان بههمپیوستهای از بندها و سلولهایی
که در آنها زیستهاند ،دارند! اما وقتی به این مزدور میرسد ،از بسیاری از
مقاطع بسیار ساده رد شده و گوییا از خاطره او محو شده است .این برای
من که در مقاطعی با این مزدور همبند بودهام بسیار محسوس بود اما دلیل
آنرا امروز است که خوب میفهمم.
برای یک زندانی که خاطرات مینویسد ،عدم یادآوری و ذکر بخش یا
بخشهایی از مقاطع زندانش به معنای فرار آگاهانه از آن مقطع یا مقاطع
است! مثل اینست که کتاب داستانی را میخوانید و درمییابید که
بخشهایی از این داستان بنا بهدالیلی حذف و سانسور شده است!
برای فردی که در اروپا و در یک فضای امن و عاری از سانسور زندگی
میکند و با مشکل امنیتی مواجه نیست ،حذف و پنهانکردن این حلقات،
آنهم از سوی کسی که در شرح خاطراتش جزییات اخالقی و زندگی افراد
و حتی خروپف آنها در زندان را بهیاد دارد هدفی جز پوشاندن حقیقت
ندارد.
این مزدور نفوذی ازآنجاییکه نمیتوانسته است شرکتش در گشتهای
دادستانی را پنهان کند ،با داستانسرایی خود را یک قربانی دستبسته
و بیتقصیر در آن گشتها بهتصویر میکشد و یا نقشش را در لو دادن
اطالعات مربوط به شهید واالمقام جالل کزازی با این توجیه که کزازی قبل
از من دستگیر شده بود ،توجیه میکند.
امروز دلیل بردن این مزدور جدای از دیگران ،بر سر پیکرهای پاک موسی
و اشرف و یارانشان توسط الجوردی برایم کام ً
ال قابلفهم شده است! آنهم
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کسی که تنها چند هفته از دستگیریش میگذرد .او با رندی الجوردی
گونهاش میخواهد این موضوع را عادی جلوه دهد! کما اینکه دیدارهای
مکررش با سردژخیم توانا در ماههای قبل از آزادی را با یک داستانسرایی
احمقانه یک امر روتین نشان میدهد.
امروز من دیگر کوچکترین شبههای در مزدوری و همکاریهای این یهودای
اسخریوطی با رژیم و زندانبان ندارم!
امروز ،دلیل به انفرادی بردن ،زیر هشت بردن و ضرب و شتم بسیاری از
همزنجیران را در آن سالها میفهمم! فقط نفس وجود یک نفوذی در بین
ما میتواند آن وقایع را توضیح دهد.
امروز دلیل اینکه گاه او را ظاهرًا برای تنبیه! و بهاصطالح انفرادی و بهقول
خودش جیره کتک میبردند را میفهمم .خاطرات گذشته همچون فیلمی
از مقابلم میگذرد ...حال میفهمم که چرا هر زندانی که قرار بود آزاد بشود،
از چند روز پیش از آن مصداقی ساعتها در گوشه و کنار اطاقها با وی
مشغول پچ پچ بود! تخلیه اطالعاتی ،مأموریت یک مزدور نفوذی!
و من شرمندهام که آنقدر هوشیار نبودم تا مزدوری مصداقی را درک کنم
و رمز پچ پچ هایش را دریابم! نکته شرمآور آنکه مصداقی تالش میکند تا
از گفتن و نوشتن از آن شهیدان دالوری که خود با دنائت کامل در زیر پای
رژیم ذبح شرعی کرده است ،نهتنها از نام آنها اعتبار بجوید بلکه خانواده و
بستگان آنها را هم بهگروگان بگیرد!
امروز دیگر برایم چگونگی جان بهدر بردن این مزدور پس از ۴بار رفتن
بهنزد کمیته مرگ ،ولو بودن دائمیاش در راهرو مرگ ،چنانکه گویی
بهپیک نیک آمده است؛ برایم سؤال بیپاسخ نیست! نهتنها هیوالی مرگ با
او عنادی نداشته است که خود هیوالی مرگ بوده است!
حال دلیل عمق کینه حیوانی این مزدور ،نسبت بهرهبری مقاومت ،اشرفیان
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و اشرف نشانها ،زندانیان مقاوم پیشین ،معنا و مفهوم جدیدی مییابد.
همانطور که قب ً
ال هم گفتهام و جوهره این مطلب در یکایک واژگان مقاله
صادقانه و تأثیرگذار آقای ژورک نیز موج میزند و پیشازاین رهبر مقاومت
ایران بارها تأکید کرده است ،هر کس میتواند از خودش ضعف نشان داده
باشد ،میتواند در مرحلهای اشتباه کرده باشد و باصداقت و با اذعان به آن
ضعفها درصدد جبران آن برآید ،اما اشتباه و ضعف و کوتاهآمدن یکچیز
است ،همکاری با دشمن ،نفوذ در صفوف مقاومت ،شرکت در ماشینهای
گشت چیز دیگری است .من هرگز خودم را نمیبخشم که نتوانستم با
ایستادن بر سر عهد و پیمان ،با آن یاران سربدار همسفر شوم ،اما بهعنوان
کمترین وظیفه بهعنوان یک زندانی سیاسی و هوادار مجاهدین ،همه آنچه
را که مجاهدین باید بدانند ،صادقانه با سازمان مجاهدین در میان گذاشته و
باخدا و خلق عهد بستهام که تاآخریننفس بر عهد و پیمانم با آن سربداران
و با آرمان آنها که در سازمان مجاهدین و برادر مسعود و خواهر مریم تجسم
پیدا میکند ،باقی بمانم و از هیچچیز دریغ نکنم.
با سپاس مجدد از آقای فریدون ژورک گرامی در بازگویی این خاطره مهم
و تأثیرگذار و با یاد و خاطره مرجان هنرمند بزرگ مقاومت این نوشته را
بهپایان میبرم».
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نفوذ رژیم در نیروهای اپوزیسیون
شیوه شناخته شده شاه و شيخ

نفوذ جاسوسان در سازمانهاي سياسي مخالف چه در زمان شاه و بهخصوص
در زمان رژيم آخوندي يك امر شناخته شده است و از اين طريق هر دو
رژيم ضربات زيادي به مخالفانشان زده اند .ايرج مصداقي يكي از همين
موارد پيچيده و طوالني نفوذ است.

الف .نمونه هايي از نفوذ ساواك شاه در سازمانهاي اپوزيسيون

سيروس نهاوندي
ارژنگ خامنهای در مقاله ای که تحت عنوان«۲مزدور نفوذی شارالتان و
جاعل تاریخ!» 74در تاریخ تابستان گذشته نوشته است:
«بهعنوان یک زندانی سیاسی در زمان شاه من با این مقوله جاسوسی بهخوبی
آشنا هستم چون ساواک شاه هم از طریق خودفروختگانی که بهخدمت
آن درمیآمدند ضرباتی سنگینی به گروههای انقالبی و ضدسلطنت وارد
کرد .نمونه معروف آن سیروس نهاوندی است که با “سازمان رهاییبخش
(۲ )74مزدور نفوذی شارالتان و جاعل تاریخ ! -از فتحاهلل خامنهای ایرج مصداقی -
ايران افشاگر ()iran-efshagari.com
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خلقهای ایران” کار میکرد و ساواک با ترتیبدادن یک فرار ساختگی و
حتی تیر زدن بهپایش او را بیرون فرستاد و بهاینترتیب عالوه بر دستگیری
و شکنجه رفقای پیشین خودش ضربات سنگینی هم بهسایر جریانات
مارکسیستی که گول سیروس نهاوندی را خورده بودند زد.
من زمانی که در زندان عادلآباد شیراز بودم ،دهها دانشجو و روشنفکر که
گول سیروس نهاوندی را خورده بودند دستگیر و به آنجا آوردند .آنها در
زندان متوجه شدند که سیروس نهاوندی باعث دستگیری آنها شده و
شگردهای او را نزد زندانیان افشاء کردند»...
منصور لواساني
75
فریدون ژورک یک مورد نفوذ در زمان شاه را توضیح داده و گفته است:
«در زمان شاه ،کسی بود به اسم منصور لواسانی ،ایشان مأمور وزارت
اطالعات [ساواک] بود .افسر بود .ایشان یک مدتی ،روابطی هم داشت
با دفتر من و میآمد و میرفت .البته من نمیدانستم که مأمور وزارت
اطالعات است .بعد یکباره دیدیم بهجرم همکاری با گروههای ضد شاه،
دستگیر و زندانی شده ،و یک دو سالی در زندان قصر بود و بعد از دو سال
که آزاد شد و بیرون آمد ،گفت تبرئه شدهام و درجهاش هم بهسرگرد تبدیل
شده بود .من سال ۵۸بود که با مرجان آمده بودم لندن ،دیدم که او رئیس
حفاظت ،در پارک مشهوری هست [هاید پارک] .دیدم که رئیس حفاظت
آقای بختیار است .چون بختیار در آنجا سخنرانی داشت .ما هم بهمناسبتی
که به لندن آمده بودیم ،رفتیم ببینیم ،چه میگوید؟ درآنجا لواسانی مرا
دید ،جلو آمد ،با من صحبت کرد .خودش برای من گفت که «نه! رفتن من
( )۷۵سایت ایران افشاگر ۲۲مرداد۱۳۹۹
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به زندان ،مأموریت بود! رفته بودم تا کسانی را که خیلی مقاوم بودند و حتی
در بازجوییها مطالبشان را بیان نکرده بودند ،با همدلی باآنها ،بتوانم ازآنها
حرف در بیاروم».
مسعود بطحایی
اطالعيه سازمان چریکهای فدایی خلق ايران تحت عنوان «گزارش کار» که
پس از سرنگونی رژیم شاه در مورد مسعود بطحایی 76صادر شده در باره او
مينويسد:
«متهم مسعود بطحایی از اعضاء گروه فلسطین است که در سال 48دستگیر
و همراه سایر اعضاء گروهش محاکمه و به زندان ابد محکوم میگردد .و
چون جزو اولین گروههایی بود که پس از سالها دستگیر و محاکمه شده بود
شهرت کافی بههم زد و توانست اعتبار فراوانی در صفوف مبارزان برای خود
دست و پا کند .اما از این شهرت و اعتبار نهتنها کمکی بهمبارزین نشد بلکه
عاملی در جهت سرکوب جنبش گردید .وی در سال 51رسمًا همکاری با
ساواک را پس از اندکی چانهزدن میپذیرد و از آن پس تا سال 56در زندان
با ساواک در ارتباط بود و اطالعات فراوانی را از وضع زندانیان و روحیه آنها
و میزان پیگیری آنها بهمسایل سیاسی در اختیار ساواک قرار میداده است.
و از این طریق ساواک را از جریانات درون زندان با اطالع مینمود .نامبرده
بهخاطر وجههای که در میان زندانیان داشته از طریق نزدیکی با زندانیان
اطالعات آنها را بهدست میآورده و در اختیار ساواک قرار میداده است و
نیز درباره یکایک مبارزین نظر میداده ،و با توجه به آن که اکثر زندانیان
پس از آزادی بهمبارزه پیوستهاند ،دانستن روحیات آنها و شناخت چگونگی
حرکات آنها در زندان برای پلیس بسیار مهم بوده است و از این طریق است
(76-masud-bathaii.pdf (iran-archive.com
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که میتوان به اهمیت ضربات وارده از طرف این شخص پی برد .نامبرده
ادعا میکند که این کارها را برای فرار از چنگ پلیس انجام میداد ولی
متأسفانه پس از آزادی نیز بهاعمال خود ادامه داده و رابطه خود را با رسولی
و عضدی [دو تن از بازجویان معروف ساواک] همچنان که در زندان داشته
ادامه میدهد .نامبرده پس از پیروزی انقالب و از ترس اینکه با دستگیری
ساواکیها اسرار خیانتش فاش گردد خود را معرفی کرده و اطالعاتی در
اختیار ما گذارده که همگی دال بر خیانتش میباشد».
بطحایی كه از همان اوايل دستگيري بريده بود بهساواك پیشنهاد ميكند
عليه اپوزيسيون و بهنفع شاه مصاحبه كند تا آزادش كنند ،اما ساواک
نمیپذیرد و او را در زندان نگاه ميدارد و به مثابه نفوذي از او استفاده
ميكند و او را در كارهايي مانند موارد زير به كار گرفتند:
ـ دادن قرار بهافرادی که در حال آزادی از زندان بودند و خواهان وصل
بهسازمانهای چریکیاند.
ـ وصل بچههای غیر چریک به سازمانی که ساواک درست میکند.
ـ رسولی بازجوی ساواک در اوین از بطحایی میخواهد که کسانی را که
در مرز بریدن هستند معرفی کند ،تا با شکنجه آن ها را وادار بهمصاحبه یا
همکاری کنند.
ـ ساواک ...از بطحایی خواست در تشکیالت زندان نفوذ کند و خط رابط بین
زندان و چریکها در بیرون را کشف کند.
ماجراي همكاري بطحايي با عضدي سربازجوي دژخيم در اوين و مأموريتهاي
ابالغشده توسط عضدي بهبطحايي در مورد نقشهايي كه ميبايد در زندان
و بين زندانيان ايفا ميكرد بحث جداگانه و بسيار قابلتوجهي است و اسناد
آن در اينترنت در دسترس است.
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ب .نفوذ سرويسهاي اطالعاتي رژيم آخوندي در سازمانهاي اپوزيسيون
در دوران رژيم آخوندي تجربهای عمیق و گسترده از تالشهای همه جانبه
رژیم آخوندی برای نفوذ بهجریانات اپوزیسیون وجود دارد و سازمان
مجاهدين مهمترين سوژه رژيم برای نفوذ بوده است .هدف رژیم از نفوذ
اساسًا زمینهسازی برای ترور رهبران اپوزیسیون بوده است .ترور شاهپور
بختیار آخرین نخستوزیر شاه در پاریس در اوت 1991بهدلیل وجود یک
نفوذی رژیم بهنام فریدون بویراحمدی در داخل خانه او توانست صورت
بگیرد.
ترور رهبران کرد ایرانی در رستوران میکونوس در برلین در
سپتامبر 1992كه بهكشتهشدن  3تن از رهبران كرد ايراني منجر شد
نیز بهخاطر وجود نفوذی رژیم در حلقه داخلی کسانی بود که آن شب
در رستوران مالقات داشتند.

1ـ سرويسهاي غربي و نفوذيهاي اطالعات آخوندي

بسياري از سرويسهاي غربي نسبت بهتالش وزارت اطالعات براي نفوذ در
اپوزيسيون بهويژه مجاهدين هشدار دادهاند.
اداره فدرال حراست از قانون اساسي در آلمان
اين اداره در گزارش سال 1999خود كه در سالهاي بعد هم بهروز و تكرار
كرده است مينويسد « :فعالیتهای "واواک" مانند سالهای گذشته ،متمرکز
بهخنثیسازی گروههای سیاسی مخالف و فعالیتهای ضد رژیم آنها شده
ست.
"سازمان مجاهدین خلق ایران"( )MEKو بازوی سیاسی آن که در سطح
جهان فعال میباشد یعنی "شورای ملی مقاومت ایران"( )NWRIهمچنان
141

در صدر اهداف جاسوسی سرویس اطالعاتی ایران میباشد...
سرویس اطالعاتی ایران برای جاسوسی درباره مجاهدین خلق ،همچنین از
هواداران این سازمان و سایر اتباع ایرانی استفاده میکند .استخدام اکثرًا از
طریق سفرهای دیداری تبعیدیان ایرانی به ایران انجام میشود" .واواک" به
این افراد در آنجا مراجعه کرده و در مواردی آنها را مورد تهدید قرار میدهد
و با تهدید بهانتقامجویی علیه خود یا اعضای خانواده ساكن در ایران برای
همکاری با سرویس اطالعاتی تحت فشار قرار میدهد.
در  ۲۴نوامبر ( ،)19۹۹جلسه اصلی دادگاه در شعبه دادگاه برلین علیه
یک تبعه ۳۶ساله ایرانی که در ماه ژوئیه در برلین دستگیر شده و سالها در
آلمان زندگی میکند ،شروع شده است .وی بهعنوان ظاهرًا هوادار سازمان
مجاهدین خلق بهشدت در مظان اتهام قرار دارد که از سوی سرویس
اطالعاتی ایران در باره رهبران و وظایف و فعالیتهای سازمان در آلمان
جاسوسی کند».
تحقيقات كنگره آمريكا به درخواست پنتاگون
در تحقیقات کتابخانه کنگره آمریکا پیرامون وزارت اطالعات ایران در
سال 2012كه بهدرخواست پنتاگون تهيه شده آمده است« :وزارت
اطالعات و امنیت از تمام وسایلی که در اختیار دارد برای حفاظت
از انقالب اسالمی ایران استفاده میکند ،با بهرهگیری از روشهایی
مانند نفوذ بهگروههای مخالف داخلی ،نظارت بر تهدیدات داخلی و
مخالفین خارج از کشور ،دستگیری متهمین از جاسوسها و مخالفان،
افشاء توطئههایی که تهدیدآمیز تلقی میشوند ،و حفظ ارتباط با دیگر
سازمانهای اطالعاتی خارجی و همچنین با سازمانهایی که از منافع
77

77-https://fas.org/irp/world/iran/mois-loc.pdf
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جمهوری اسالمی در سراسر جهان محافظت میکنند».

2ـ مزدوري بهنام ميثم پناهي در آلمان

ميثم پناهي و چند همدستش بهخاطر روابط و رفتار مشكوك در
ارديبهشت 1391توسط سازمان مجاهدين از كمپ ليبرتي اخراج شدند.
آنها سپس به هتل مهاجر تحت كنترل اطالعات و نيروي تروريستي قدس
رژيم آخوندي در بغداد رفتند .پناهي در آنجا بهطور كامل در خدمت يك
مأمور وزارت اطالعات بهنام كيانمهر با اسم مستعار «سجاد» قرار گرفت و
او ترتيبات اعزامش به آلمان را فراهم كرد .او در آبان 1394توسط پليس
آلمان دستگير شد .تحقيقات پليس آلمان نشان داد كه پناهي در قبال
دريافت پول مشغول جمعآوري اطالعات و تالش براي ايجاد يك شبكه
جاسوسي در كشورهاي اروپايي ،عليه سازمان مجاهدين بوده است .دادگاه
78
برلين او را به 2سال و چهار ماه زندان محكوم كرد.
ميثم پناهي در مارس و آوريل 2014براي آموزشهاي جاسوسي و توجيهات،
مخفيانه همراه با يك مأمور وزارت اطالعات از طريق تركيه به ايران رفت.
وي در ازاي جاسوسي و مزدوري حداقل مبلغ  28600يورو از سجاد دريافت
78-https://hambastegimeli.com/%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%

D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7/65147%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%86%D9
%85%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%AF%DA%AF%D9%8A-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%
D9%8A%D8%AA-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8
%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8
%AF%D9%8A%D9%86-%D9%88-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%85%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86

143

كرده است .پناهي اعتراف كرد كه اطالعات اشرف و ليبرتي را در اختيار
سجاد قرار ميداده است.
در دادگاه فاش شد كه پناهي سعي ميكرد نفرات بريده را براي شيطانسازي
و فعاليتهاي جاسوسي عليه مجاهدين بهكار بگيرد .بهگفته دادستان ،سجاد
اطالعاتش را اساسًا از طريق افراد موسوم به«اعضاي سابق مجاهدين» دريافت
ميكرد .قاضي گفت ميثم پناهي در مورد اعضاي مجاهدين خلق در فرانسه،
هلند ،انگلستان ،آلباني و اياالت متحده اطالعات جمعآوري و بهوزارت
اطالعات منتقل ميكرده و ميدانسته كاري كه انجام ميدهد مجازات دارد.

3ـ طرح ترور در سوئد

در اواخر سال 1993طرح ترور خواهران مجاهد بدري پورطباخ و فرشته
يگانه و برادر مجاهد ابوالقاسم رضايي در سوئد خنثي شد و سه ديپلومات
رژيم بههمين خاطر از سوئد اخراج شدند .در اين طرح شكستخورده دو
مزدور اطالعات آخوندي بهنامهاي جمشيد عابدي و سيمين قرباني در
صفوف هواداران مجاهدين نفوذ كرده و اطالعات طرحهاي جنايتكارانه رژيم
عليه مجاهدين را تأمين ميكردند .اين دو نفر نيز همزمان با اخراج سه
ديپلومات دستگير و محاكمه و محكوم به زندان شدند.
4ـ پاسدار سرتيپ مدحی
در سال 1388یک پاسدار سرتيپ به اسم محمدرضا مدحی که از فرماندهان
سپاه در جنگ ایران و عراق بوده به خارج آمد و چنین وانمود کرد که در
همكاري با اپوزیسیون برانداز ترتیبات سرنگونی رژیم را بدهد .او با گروهي
79

79-https://www.rferl.org/a/iran_agent_opposition_clinton_intelligence_ministry/24231353.html
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از مخالفان رژيم برنامههای مشترک و کنفرانس مطبوعاتی گذاشتند .او
اینطور وانمود میکرد که بخشی از پاسداران در داخل ایران با او هستند
و ...او حتي توانست توجه برخي محافل سياسي نزديك بهدولت در فرانسه
و ديگر كشورهاي اروپايي را بهپروژه خود جلب كند.
اما بعد از مدتی بهداخل ایران برگشت و اعالم کرد که در داخل اپوزیسیون
نفوذ کرده است .خبرگزاري فارس سپاه پاسداران در 21خرداد 1390نوشت
«مستند "نفوذ وزارت اطالعات در اپوزيسيون خارجنشين" نفوذ "محمدرضا
مدحي" از نيروهاي مرتبط با دستگاههاي امنيتي جمهوري اسالمي ايران
در اپوزيسيون خارجنشين را بهتصوير ميكشد» .همين خبرگزاري در
18تير1390نوشت «در پي تصويب طرح تشكيل دولت در تبعيد از سوي
بنياد آمريكايي دموكراسي كه بر اساس آن قرار بود مجموعهاي از نيروهاي
با سابقه اجتماعي و مذهبي با ايجاد شورايي اقدام بهعمليات خرابكاري و
در نهايت براندازي جمهوري اسالمي كنند ،محمدرضا مدحي از ايرانيان
مقيم خارج كشور براي اداره اين دولت انتخاب شد .وي كه پيش از اشتغال
بهتجارت در خارج از كشور ،با دستگاههاي امنيتي جمهوري اسالمي و
نهادهاي انقالبي همكاري داشته ،با نفوذ در اپوزيسيون خارج كشور و
تشكيل گروهي موسوم به "جنبش جمع ياران" با جريانات ضدانقالب ارتباط
گسترده برقرار كرد .مدحي همچنين با برخي مقامات آمريكايي و همچنين
نمايندگان سرويسهاي جاسوسي انگليس و فرانسه ديدارهاي متعدد داشت
و آنها از وي خواسته بودند كه با ايجاد ارتباط گسترده با سران فتنه در
داخل كشور و جذب نيرو از بدنه دستگاهها و نهادهاي مختلف نظام و
ايجاد يك شبكه منسجم پروژه دولت در تبعيد و براندازي نظام اسالمي را
عملياتي كند .هنگامي كه قرار شد در راستاي اين پروژه مدحي و شوراي
رهبري دولت در تبعيد در پادگاني در تلآويو مستقر شوند عمليات نجات
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وي توسط سربازان گمنام امام زمان انجام شد و مدحي به كشور بازگشت».
بعدًا رژیم در این رابطه فیلمی تحت عنوان «الماس فریب» درست کرد.
هدف از ساختن اين فيلم این بود که بهداخل و خارج ایران نشان دهد که
مسئله براندازی رژیم جدی نیست و کسانی که چنین داعیههایی دارند در
واقع ادامه خود رژیم هستند یا وزارت اطالعات آنها را اداره میکند.
5ـ نادر کیانی نفوذی وزارت اطالعات در کومهله
دبیرخانه کومهله ۹خرداد ۱۳۹۰با صدور اطالعیهای اعالم کرد «:شخصی
بهنام نادر کیانی مأمور اطالعاتی رژیم جمهوری اسالمی برای مدتی در بخش
علنی تشکیالت ما در کردستان عراق بهعنوان عامل نفوذی جمهوری اسالمی
حضور داشت .در ماههای آخر حضورش در صفوف کومهله گزارشهایی در
مورد وابستگی او به اداره اطالعات جمهوری اسالمی بهدبیرخانه کومهله
رسیده بود که دبیرخانه کومهله در حال بررسی و اقدام عملی بود.
نامبرده پس از احساس خطر به شهر سلیمانیه گریخت .در آنجا توسط اداره
امنیت حکومت بازداشت شد .نامبرده در همان لحظههای اولیه بازداشتش
بهجاسوسبودن خود اقرار کرد .این شخص پس از طی مدت زندان به ایران
بازگردانده شد».
او پس از بازگشت به ایران ،همچنان در پوشش خبرنگار در وزارت اطالعات
فعالیت میکند.
ـ چندین وبالگ و سایت را علیه احزاب كردي بهویژه کومهله مدیریت
میکند.
ـ مورد اعتماد مقامات عالیرتبه نظامی و سیاسی و امنیتی رژیم است،
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تاکنون تعدادی از كساني كه تسليم شدهاند را نیز بازجویی کرده است.
ـ در فضای مجازی و بهویژه در فیسبوک علیه اپوزیسیون کردی فعالیت
ميكند.

6ـ نفوذ در ارتش آزادیبخش ملی ایران

مديريت ضداطالعات ارتش آزاديبخش در سال 1381طی یک گزارش
تفصیلی اقدامات رژیم ایران برای نفوذ در ارتش آزادیبخش ملی ایران
را شرح داد و اسامی 36تن از کسانی که رژیم برای نفوذ فرستاده بود را
اعالم کرد 81.برخی از این افراد خودشان بهمأموریت خود اعتراف کردند و
بهنزد رژیم باز گردانده شدند .برخی از آنها هم توانستند مأموریت خود را
بهانجام رسانده و با استفاده از فرصتهای مناسب چند تن از رزمندگان ارتش
آزادیبخش را بهشهادت رسانده و بهنزد رژیم بازگشتند.
در این گزارش کلیه تاکتیکها و تکنیکهای وزارت اطالعات برای نفوذ تشریح
شده است.
در این بیانیه اسامی شهيدان و اسامي 36مأمور نفوذی همراه با سوابق آنها
و توجیهاتی که شده بودند تک به تک تشریح شده است.

7ـ طرح ترور در آلباني

82

در مارس  2018رژيم آخوندي براي انفجار محل تجمع حدود 3هزار تن از
اعضاي سازمان مجاهدين خلق ايران در عيد نوروز باحضور خانم رجوي و
_81-https://www.iran-efshagari.com/wp-content/uploads/2017/01/karthaye
sokhteh.pdf
82-https://per.euronews.com/2019/10/23/albania-says-it-foiled-iranian-plotto-attack-exiled-dissidents
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گروهي از شخصيتهاي خارجي طراحي كرده بود .اين طرح تروريستي در
آخرين لحظات كشف و خنثي شد .روز  23اكتبر 2019مدير كل پليس
آلباني در يك كنفرانس مطبوعاتي از كشف يك شبكه ترويستي رژيم آخوندي
كه دست اندركار اين طرح تروريستي بوده است خبر داد .مديرکل پليس
اعالم کرد اين حمله از داخل ايران توسط يكي از سركردگان نيروي قدس
با نام مستعار پيمان هدايت ميشد .وي افزود فردي بهنام عليرضا نقاشزاده
متولد 1974با يك پاسپورت اطريشي بهنام اروين آرام كه خود را از «اعضاي
سابق مجاهدين» معرفي ميكرد در اين عمليات تروريستي دست داشته است.
عليرضا نقاشزاده كه توسط نيروي قدس اجير شده بود ،بهبهانه ديدار مادرش
طاهره زارنجي و بردن وي از آلباني ،به اين كشور سفر ميكرد و بهجمعآوري
اطالعات الزم براي اين عمليات جنايتكارانه تروريستي ميپرداخت .به گفته
مدير پليس آلباني ،نيروي تروريستي قدس عالوه بر عوامل ايراني خود،
باندهاي جنايات سازمانيافته در تركيه را براي اقدامات تروريستي عليه
مجاهدين بهخدمت ميگيرد .در همين رابطه عبدالخالق ملكزاده (با نام
مستعار فرهاد) يك مأمور عملياتي نيروي قدس بهطور مداوم با عبدالسالم
تورگوت يک جنايتكار حرفهاي شناخته شده در تركيه در تماس بود.

توطئه تروریستی ویلپنت ،مهرداد عارفاني نفوذي كاركشته
و قديمي

تدارک عملیات بزرگ تروریستی علیه گردهمايي بزرگ مقاومت در
ژوئن 2018در ويلپنت پاريس که در ساعتهای آخر کشف و خنثی شد ،از
يك سو متكي به امكانات ديپلوماتيك و از سوي ديگر متكي به سه مزدور
نفوذي بود.
از چهار مجرم این پرونده نفر اصلی اسداهلل اسدی دیپلومات رژیم است
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که بهبیست سال زندان محکوم شد .یک زوج ایرانیـ بلژیکی مأموریت
اصلی حمل بمب به محل گردهمایی در ویلپنت پاریس را بهعهده داشتند
که به 15و18سال زندان محکوم شدند .نفر چهارم مهرداد عارفانی که به
17سال محکوم شد کسی بود که تا آخرین جلسه دادگاه هم خودش را
بيگناه جلوه ميداد و مدعي بود که شاعر و نویسنده و فعال حقوقبشر
است .او در سالهای اول دهه هشتاد دستگیر شده و بههمکاری با مقامات
امنیتی پرداخت .پس از آن سالیان در داخل ایران فنون و حرف مختلف
برای نفوذ و انطباق کارکردن را آموخت و بعد به خارج آمد و خود را بهمأل
هواداری مجاهدین نزدیک کرد .او ارتباط منظم با افسران وزارت اطالعات
داشت و مرتب حقوق دریافت میکرد اما با تمام قوا تالش میکرد که هیچ
ردی از خود باقی نگذارد و همه چیز را پاک کند .او با اينكه شهروندي
بلژيك را داشت یک سازمان حقوقبشری به اسم اس.او.اس ایران در وین
پایتخت اتریش شکل داده بود كه پوش مناسب برای سفرهای او به وین
و مالقاتهایش با مأمور اطالعات در انجا را فراهم میکرد .در عینحال او
یک کمپین علیه کسانی که پناهنده هستند و به ایران باز میگردند بهراه
انداخت .هدف از این کمپین این بود که جای پای خودش را بهعنوان
مخالف رژیم مستحکم کند .او شاعر هم بود و چند کتاب شعر هم نوشته بود
و یکی از کتابهای شعرش بهفرانسه نیز ترجمه و در پاریس چاپ شده است.
او بهکارهای مختلف کامپیوتری تسلط داشت .همچنین در زمینه بنایی و
نوسازی ساختمان نیز مسلط بود و از همه این تخصصها برای تعبیه وسایل
سرقت اطالعات استفاده میکرد.
هر چند برخی از رفتارهای او عادی نبود اما هیچکس این گمان را نمیبرد
که تمام این تخصصها و سوابق را بهکار گرفته تا آنچنانکه دادستان در
اظهاراتش گفت اطالعات الزم را برای طراحی یک توطئه تروریستی بزرگ
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برای وزارت اطالعات فراهم کند .اما پس از انجام تحقیقات پلیس و اثبات
نقش او در توطئه تروریستی ،اکنون بهسادگی میتوان ساير كاركردهای او
در خدمت رژيم طي سه دهه گذشته را هم فهم کرد.
اينجا شباهت زيادي بهنفوذ مصداقی در بین زندانیان سیاسی و مجاهدين
پيدا ميكند كه پس از کشف همکاری نزدیک او با شکنجهگران میشود
همه رفتارها و کارکردهای او را بازشناخت .همانطور که رضا فالح همبند
سابق مصداقي نوشته است:
« ...افشاگری و روشنگری آقای ژورک ...از این راز پرده برداشت که ما نه با
یک تواب ،بلکه با یک مزدور نفوذی مواجهیم که از همان سالهای سیاه۶۱
و ۶۲در زندان اوین مسئول نوشتن کتابهای کارنامه سیاه بوده و نقش
دستیار بازجویان و شکنجه گران را داشته است .این نشان داد که مصداقی
از همان سالها نه یک زندانی درهمشکسته بلکه یک نفوذی بوده که سالها
در زندان و بیرون زندان و در داخل و خارج کشور نقش بازی میکرده و
مأموریتهای محوله از سوی وزارت اطالعات را ایفا میکرده است .پروسه
سیوچندساله مصداقی را تنها بهعنوان یک نفوذی آموزشدیده و حرفهای
میتوان تعریف کرد!»
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ضميمه1

گزارش كميسيون قضايي شوراي ملي مقاومت
پيرامون شهادتدادن و ارائه اسناد
در مورد دژخيم حميد نوري (عباسي)
اطالعيه كميسيون امنيت شوراي ملي مقاومت در  ۲۴آبان ۱۳۹۸درباره
«ماجراي دژخيم بازداشت شده در سوئد» با افشاي مكالمات آخوندهاي
جنايتكار محمد مقيسهاي (ناصريان) و علي رازيني ،تشبثات اطالعات رژيم
براي سفيدسازي مزدور مصداقي را برمال كرد .در اين اطالعيه خاطرنشان
شده بود «در مرحله پاياني رژيم ،جنگ گرگها باال گرفته و بهچنين
“شو”هاي اطالعاتي راه ميبرد كه با سوءاستفاده از خون شهيدان ،قبل از
هر چيز در خدمت سفيدسازي برگهاي سوخته ،عليه جايگزين دموكراتيك
است .بهخصوص كه در اثر تالشهاي بيوقفه رئيسجمهور برگزيدة مقاومت
كار جنبش دادخواهي در سالهاي اخير باال گرفته و رژيم بيش از هر زمان
نيازمند مقابله و فرو بردن آن در آب گلآلود است».
همچنين تصريح شده بود كه مجاهدين در اشرف ۳براي شهادتدادن درباره
قتلعام و نقش دژخيم حمید نوری آمادهاند «اما همچنانكه با سازمانهاي
معتبر بينالمللي در ميان گذاشته شده است ،خلع يد از ايادي رژيم در
پرونده حميد نوري الزمة هرگونه رسيدگي جدي قضايي و عاري از معامله
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و زد و بند است .نبايد اجازه داد رژيم و ايادي آن براي مطامع خود قتلعام
زندانيان را مورد سوءاستفاده قرار دهند».
مقاومت ايران در همين چارچوب از همان ابتدا بهتمام و كمال بهوظايف
خود در پهنههاي مختلف بهويژه براي ممانعت از هرگونه زد و بند و دربردن
دژخيم و جلوگيري از توطئههاي رژيم و مزدورانش قيام كرده است .در اين
خصوص بسياري از جزئيات در زمان مناسب پس از حصول اطمينان از
اينكه در محاكمه و مجازات دژخيم تأثير كاهنده نخواهد داشت ،بهاطالع
عموم خواهد رسيد .درحالحاضر سر تيتر اقدامات شايان گزارش توسط
كميسيون قضايي به قرار زير است:
۱ـ چندين ليست از زندانياني كه شاهد جنايتهاي اين دژخيم در زندانها
بوده و آماده شهادتدادن در اين باره بودند و اكنون در اروپا و آمريكا و
كانادا اقامت دارند و يا در صفوف مجاهدين در اشرف ۳در آلباني بهسر
ميبرند ،در اختيار مراجع قضايي مسئول پرونده قرار گرفته است .همچنين
اعالم گرديد كه حدود ۹۰۰زنداني سياسي آزاد شده در اشرف ۳آماده
شهادتدادن در باره جنايات رژيم در زندانهايش هستند.
۲ـ شماري از شاهدان گواهيهاي دقيق و مكتوب با ذكر تاريخ و اسامي در
مورد دژخيم حميد عباسي و نقش او در شكنجه و اعدام و سركوب زندانيان
به مراجع ذيربط ارسال كردند.
۳ـ بهرغم محدوديتهاي ناشي از پاندمی كرونا كه سفر را بسيار سخت و
يا ناممكن ميكرد ،شماري از زندانيان بهصورت حضوري و يا از طريق
ويدئوكنفرانس توسط مقامات قضایی مسئول پرونده در سوئد استماع شده
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و برخي در نوبت هستند.
۴ـ آقاي ابوالقاسم رضايي ،معاون دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ،در سخنراني
خود در ۱۹بهمن سال گذشته در استكهلم گفت« :همین روزها در همین
سوئد تالش مزورانه و رذیالنه برای منحرفکردن پرونده دژخیم حمید
نوری از طریق مأموران وزارت اطالعات و توابان تشنه بهخون را میبینیم،
دژخیمی که مجاهدین و هوادارانش و زندانیان آزاد شده از ۲۴سال پیش
او را افشاءکردند .امروز نیز تا آنجا که بهسازمان مجاهدین و مقاومت ایران
برمیگردد ما در این پرونده همچنانكه در اطالعیه کمیسیون امنیت و
ضدتروریسم شورا آمده است از طریق سازمانهای بینالمللی آنچه را
میتوانستیم و میتوانیم انجام داده باز هم میدهیم تا این دژخیم آزاد نشود
و بهخاطر جنایات ضدبشریاش محاکمه شود .حدود ۹۰۰زندانی آزادشده از
زندانهای خمینی در اشرف ۳حضور دارند که بیشترین اطالعات را در مورد
این دژخیم دارند .بسیاری از آنها توسط او شکنجه شدند این زندانیان در
دسترس دادگاه هستند و مراجع قضایی و ارگانهای ذیربط سوئد از موضوع
بهخوبی مطلع هستند ،کما اینکه شمار زیادی از زندانیان سیاسی آزادشده
هوادار سازمان مجاهدین در کشورهای مختلف اروپایی و آمریکا نیز برای
مقامات سوئدی بهخوبی شناخته شدهاند.
اما در این میان نقش مأموران وزارت اطالعات و عواملش و توابان تشنهبهخون
مجاهدین چیزی جز پیشبردن خطوط رژیم یا این باند و آن باند رژیم
نیست ...این مزدوران نمیگویند و بهروی خود نمیآورند که چرا و چگونه
باندهای مختلف رژیم از قبل در جریان سفر این مزدور بودند ،یعنی در
جریان همان خبری بودند كه این مزدوران و توابان میخواستند آن را تر
وتازه و بهعنوان یک سورپریز بهخورد مردم بدهند .آنها در مورد اظهارات سر
دژخیم مقیسهاي كه بهدژخیم نوری توصیه کرد بهخارج نرود چه میگویند،
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دست کدام باند رژیم در کار است ،کدام باند به او اطمینانخاطر داده که
برو .موضوع خلبانی که شوهر دخترخوانده حمید نوری بوده چیست و
چگونه موضوع حمید نوری را از قبل با سرویسها و با دادگاهها و مراجع
سوئد در میان گذاشته این خلبان کیست؟ چه شد؟ کجاست؟ دخترخوانده
چه شد»؟
۵ـ آقاي نصراهلل مرندي كه بهمدت ۱۰سال (از سال ۱۳۶۰تا  )۱۳۷۰زنداني
بوده است در مقاله خود در سایت همبستگی ملی در  ۲ارديبهشت۱۳۹۹
اعالم كرد« :در این فاصله برای بستن گریزگاههای دژخیم ،سازمان و
هواداران هرکاری توانستند کردند و بازهم خواهند کرد .شماری شهادت
دادند و شمار بیشتری آماده شهادتدادن هستند تا رژیم نتواند دژخیمش
را فراری بدهد .باالترین و مهمترین سؤال و ابهام در این کیس صدای
ضبطشده و منتشرشده رؤسای دژخیم در تهران است و اینکه سابقه امر
در سوئد برمال و بهثبت داده شده است .مخصوصًا آنجا که مقیسهای موضوع
خلبان ایرانی و زن مطلقه و اطالع کامل دادگاه و اطالعات و پلیس سوئد را
از رفت و آمدهای قبلی حمید نوری به این کشور میگوید .همان چیزهایی
که ایرج مصداقی مطلقًا نمیخواهد واردش بشود و بهعکس میخواهد
موضوع را یک چیز تر و تازهای جلوه بدهد که گویا مصداقی آنهم از موضع
اپوزیسیون رژیم کاشف آن بوده و برای رژیم و همچنین برای دادگاه و
اطالعات و پلیس سوئد نامکشوف بوده است»!
۶ـ همچنين نصراهلل مرندي ،در برنامه ارتباط مستقيم سيماي آزادي در
 ۲۵خرداد ۹۹گفت« :زمانی که حمید نوری دستگیر شد همان ساعات اول
نامهاي توسط وکیل خودم برای مقامات قضایی مسئول پرونده فرستادم.
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بعد از انتشار اطالعيه كميسيون امنیت و انتشار نوار رازینی و ناصریان
و دیگر مسائل مربوط به اين پرونده ،ازجمله روابط پنهانی يك خلبان
ايراني در سوئد و همسر دختر خوانده حمید نوری ،ما بهطور جديتر در
صدد شركت فعال بر آمديم و از همان اواخر ۲۰۱۹و ژانويه ۲۰۲۰چندین
جلسه ،هركدام بهمدت چندین ساعت بهعنوان يك زنداني آزادشده هوادار
سازمان مجاهدین خلق با مقامات مربوطه مصاحبه كردم و مدارك مختلف
ازجمله لیست شهدای قتلعام را براي ثبت در پرونده ارائه كردم و تا
جایی که میدانم بسیاری از زندانيان هوادار مصاحبه كرده و تعدادی هم
منتظر هستند ...چیزی که برای ما مهم است محاكمه عادالنه حمید نوری
است که مستقیمًا در قتلعام ۶۷نقش بسيار فعالی داشت و این زمینهای
است برای دادخواهی از سران رژیم و مسئوالن قتلعام .۶۷ما بههیچوجه
اجازه نمیدهیم که مزدوران رژیم با پروژههای “چند وجهی” در این پرونده
کارشکنی کنند .من با تمام انرژی در اين پرونده شرکت کردم و در ادامه
هم همچنان فعاالنه شرکت خواهم کرد تا به نتیجه برسد».
۷ـ آقاي علي ذوالفقاري كه بهمدت ۱۲سال (از سال ۱۳۶۰تا  )۱۳۷۲زنداني
بوده است ،شاهد ديگري است كه از سوي مقامات ذيربط مورد مصاحبه
قرار گرفته است .وي در همان برنامه ارتباط مستقيم ۲۵خرداد ۹۹گفت:
« ...رژيم ميخواست از دستگیری حمید نوری فقط در جهت سفیدسازی
تواب تشنه بهخون استفاده كند .حرف اول مقاومت خلع ید از اين مزدور
در پرونده است براي اينكه دادخواهي از خون شهيدان در سمت درستي
حركت كند .در همین جهت از همان اول من بهعنوان زندانی سیاسی که
در دوران قتلعام در گوهردشت زندانی بودم و بهعنوان هوادار سازمان پر
افتخار مجاهدین اعالم کردم آماده شهادتدادن علیه حمید نوری هستم.
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من بهمدت ۱۴ساعت در اين پرونده شهادت دادم و تمام جزئیات ضرب و
شتم و شکنجهها و اعدامهایی که در سال ۶۷حمید نوری در آن نقش داشت
و من خودم شاهدش بودم را بهطور مفصل تشریح کرده و اسناد و مدارکش
را ارائه دادم .همه مزخرفات و چرندیاتی که این مزدور تواب علیه برادر
مسعود و سازمان مجاهدين در جريان اين پرونده نشخوار میکند اراجیفی
بیش نیست .چیزی که برای مجاهدین اهمیت داشته و دارد خلع ید از این
مزدور است ،براي اينكه دادگاه بتواند بدون هیچ بند و بستی ،حمید نوری
را بهخاطر جنایت علیه بشریت محاکمه کرده و بهسزای اعمالش برساند .از
نظر من بهعنوان يك زندانی و یک هوادار سازمان مجاهدین ،حمید نوری و
مصداقی دو روی یک سکه هستند و یک هدف را پیش میبرند .اگر حمید
نوری و ناصریان آنروز پیکر پاک آن شهدا را سر بدار کرده و بهآنها آویزان
میشدند تا شقاوت را در تاریخ بهثبت برسانند ،امروز ،مزدور ایرج مصداقی
در پوش دادخواهی شهدا هر روز و هر لحظه آرمانهای آن سر بداران که
چیزی جز سرنگونی رژیم و بر پایی یک جمهوری دموکراتیک نيست را
سربدار و حلقآویز میکند و مقاومت ايران را با سر بریدن در مقابل شاه و
شیخ هدف قرار داده است».
۸ـ آقاي غالمرضا شميراني يكي ديگر از زندانيان هوادار مجاهدين كه
از سال ۶۰تا  ۷۰در زندان بوده از ديگر كساني است كه مورد مصاحبه
قرار گرفته است .وي در همان برنامه ارتباط مستقيم اعالم كرد« :من از
همان آبان ماه ،بهعنوان یکی از شاهدان قتلعام و بهعنوان یک هوادار
سازمان مجاهدین خلق اعالم كردم قطعًا از این قضیه کوتاه نخواهم آمد
و در کادر قانون و با نام سازمان مجاهدین آنچه که در توانم هست را در
راستاي محاكمه و مجازات اين مزدور انجام خواهم داد .من در همين رابطه
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در سوئد وكيل داشتم و وکیل من پیگیریهای الزم را انجام داد .من در
اينجا یک گزارش مختصری بهمادران شهدا و خانوادههای زندانیان سیاسی
ميدهم که بدانند ما ساکت ننشستیم و در صدد دادخواهی خون شهيدان
هستیم .من از طرف مرجع قضایی سوئیس دعوت شدم و بعد از جلسات
مقدماتي از طریق ویدئو کنفرانس نزد مقامات قضايي سوئد و مسئولین
رسیدگی بهاین پرونده ،طی ساعتهای متمادی بهعنوان هوادار شناخته شده
سازمان مجاهدین شهادت دادم و توضیحات و مدارک الزم را ارائه کردم که
البته جزئیات گستردهای دارد که به امید خدا در آینده نزدیک اميدواريم
بتوانیم ریز این صحبتها و این گفتگوها را توضیح بدهم .نکته ديگر اينكه ما
بهدرجاتي موفق شدیم ،طبق همان اطالعيه کمیسیون امنیت شورای ملی
مقاومت این را بهرسمیت بشناسانیم که حضور این تواب تشنهبهخون در
اين پرونده ،در راستای جنگ گرگها در درون رژيم و در راستاي سفيدسازي
اين مزدور است».
۹ـ مصداقي در ۱۴خرداد در يك كانال تلويزيوني كاربر اطالعات رژيم
گفت« :اونایی که االن توی آلبانی هستند چه اون چهار نفرشون رو که
بهصحنه آوردند ،حسین فارسی ،محمود رؤیایی و اکبر صمدی و رضا زند،
اینها خائنینی هستند که خوب دست در خون خون عزیزانتان دارند .اینا
تالش دارن برای اینکه پروژه نوری شکست بخوره ...ولی اونهایی که تو
خارج کشورن موقعیتشون فرق میکنه .ببینید نصراهلل مرندی اینها خائنن،
نصراهلل مرندی ،غالمرضا شمیرانی ،محمد خدابندهلویی ...ببینید رضا
فالحی ،مهرداد کاووسی ،محسن زادشیر ،رسول تبریزی ،رمضان فتحی،
اکبر بندعلی ،اکبر لطفی ،اکبر صفری ،ببینید مهری عمرانی ،زهره رستگار،
راضیه طلوعشریفی ،محمود مسگری ،فاضل کوزانی ،سهیال والینژاد،
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سیفاهلل منیعه ،سیدعبداهلل ناصری ،مصطفی احمدی ،جمال خشنود ،امیر
برجخانی ،کیومرث نوری ،علی ذوالفقاری ،احمد ابراهیمی ،محمد سیدی،
بتول ماجانی ،حمید خالقدوست ،معصومه شاهمحمدی اسمش سارا است.
ببینید اینها کسانی هستند که میتوانستند بیایند بروند شهادت بدهند...
ولی این فرقه همه این نیروها را حبس کرده است».
تحوالت ۷ماه گذشته پس از قيام آبان ،ازجمله اظهارات صريح خامنهاي و
روحاني و سرجالد ابراهيم رئيسي و سلسلهمراتب مزدوران رژيم بهروشني از
طرحها و توطئههاي حاكميت آخوندي عليه مقاومت ايران و تنها جايگزين
دموكراتيك و مستقل خبر ميدهد .رژيم بر آن است تا با ذبح كلمات و
ارزشها و سفيدسازي مزدوران از خون شهيدان قتلعام عليه مجاهدين
«سرموضع» و سازمان و رهبري آنها بهرهبرداري كند .رژیم توطئهگر
آخوندی كه در واپسین مرحله حیات خود از هيچ جنايتي حتي در مورد
نفرات ريزشي خود نيز رويگردان نيست ،تا زمان سرنگوني قطعي دستبردار
نيست .از اينرو بايد با تمام قوا مقابله و توطئههاي دشمن را بر سر خودش
خراب كرد .بهگفته مسئول شورا« :در جايي كه هنوز يك قطره قانون و يك
ذره آزادي و وجدان وجود دارد ،ترديد نكنيد كه ما پيروز ميشويم».
شوراي ملي مقاومت ايران
كميسيون قضايي ـ ۱۳تير۱۳۹۹
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ضميمه شماره2

گزارش كميسيون قضايي شوراي ملي مقاومت (شماره)2
شهادتدادن مجاهدين اشرف 3در مورد دژخيم حميد نوري
شاهدان قتلعام 67و خانواده شهيدان بهمدت 10روز
توسط دادستاني سوئد با نظارت دادستاني آلباني مصاحبه شدند
هشدار نسبت بهشانتاژ و هرگونه فشار و بازيهاي سياسي رژيم عليه سوئد

پيرو اطالعيه كميسيون امنيت و ضدتروريسم شوراي ملي مقاومت
(۲۴آبان ۱۳۹۸درباره ماجراي دژخيم بازداشتشده در سوئد) و گزارش
كميسيون قضايي (13تير1399پيرامون اداي شهادت و ارائه اسناد در مورد
دژخيم حميد نوري) و اقدامات كشوري و بينالمللي اشاره شده در آن
گزارش ،دادستاني سوئد با نظارت دادستاني آلباني از  17آبان 99بهمدت
10روز با شاهدان قتلعام و خانواده قربانيان در اشرف 3مصاحبه و آنها
را استماع و سؤال و جواب كرد .شاهدان صحنهها و مشاهدات و تجارب
تكاندهنده شخصي خود در رابطه با اين دژخيم و جنايات فاشيسم ديني
حاكم بر ايران را بازگو كردند كه تمامًا ثبت و ضبط شد .خالصهاي از
گزارش كار بهاطالع هموطنان ميرسد.
159

1ـ در 22نوامبر و 25نوامبر و اول دسامبر 2019در سه نوبت چندين
ليست از زندانياني كه شاهد جنايتهاي دژخيم حميد نوري (عباسي) بودند
و همچنين خانوادههايي كه عزيزانشان در قتلعام زندانيان مجاهد در
سال 1367بهشهادت رسيدهاند و اكنون در اروپا و آمريكا و كانادا اقامت
دارند و يا در صفوف مجاهدين در اشرف ۳در آلباني بهسر ميبرند ،در
اختيار مقامات قضايي ذيربط قرار گرفت .همچنين اعالم گرديد كه حدود
۹۰۰زنداني سياسي آزاد شده در اشرف ۳آماده شهادتدادن درباره جنايات
رژيم در زندانهايش هستند .همزمان شماري از شاهدان ،گواهيهاي مكتوب
و دقيق با ذكر تاريخ و اسامي در مورد دژخيم حميد عباسي و نقش او در
شكنجه و اعدام و سركوب زندانيان براي طرفهاي ذيربط ارسال و كتابها و
مقاالت و گزارشهايي را هم كه در 30سال گذشته در اين باره نوشته بودند
ضميمه كردند .شاهداني كه در قتلعام حضور داشتند شاكي هم هستند.
2ـ بهرغم محدوديتهاي ناشي از اپيدمي كرونا كه سفر را بسيار سخت و
يا ناممكن ميكرد ،شمار قابلتوجهي از زندانيان آزادشده مقيم كشورهاي
اروپايي در فاصله ماههاي ژانويه تا دسامبر 2020بهصورت حضوري و يا
از طريق ويدئو كنفرانس توسط مقامات قضایی مسئول پرونده در سوئد
استماع شدند كه بهبرخي از آنها در اطالعيه ۱۳تير 99كميسيون قضايي
اشاره شده است .هواداران از بند رستة مجاهدين ،نصراهلل مرندي ،رضا
شميراني ،علي ذوالفقاري ،مهرداد كاووسي ،اكبر بندعلي ،رمضان فتحي،
احمد ابراهيمي ،محسن زادشير ،رضا فالح ،محمد خدابندهلويي و حميد
خالقدوست در اين شمارند.
3ـ در مرداد 99دادستاني آلباني بهمشاوران حقوقي در اشرف 3اطالع داد
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كه دادستاني سوئد قصد دارد با شاهدان قتلعام يا كساني كه عزيزانشان
بهشهادت رسيدهاند مصاحبه كند و مجددًا خواستار ليست قربانيان است.
متعاقبًا مصاحبهها از 17آبان شروع شد و بهمدت 10روز ادامه يافت .برخي
شاهدان و شاكيان مجاهد خلق كه اسامي آنها در زير آمده است بهخاطر
اهميت اطالعاتشان دو نوبت استماع شدند .شمار ديگري از شاهدان كه
در زمان قتلعام در زندان گوهردشت بوده و جنايات دژخيم حميد نوري
را از نزديك ديده بودند ،از جمله مجتبي اخگر ،آزادعلي حاجيلويي ،حيدر
يوسفلي و محمد سرخيلي شهادتهاي خود را بهصورت كتبي ارسال كردند.
4ـ اصغر مهديزاده زنداني سياسي در فاصله سالهاي 1360تا  1373گواهي
داد براي اولين بار حميد نوري را در سال 65در زندان گوهردشت ديده
است .او گفت:
ـ «در آن زمان من درخواست داده بودم كه به زندان رشت منتقل شوم،
حميد نوري به من گفت تا زمانی که همکاری نکنی انتقال خبری نیست
چون شما اتهامتان را هواداری از سازمان ذكر ميكنيد و سرموضع هستید».
ـ «دوبار بهخاطر ورزش جمعی ما را به اتاق موسوم بهگاز بردند که هیچ
روزنهای نداشت که بعد از یکی دو ساعت بهخاطر عرق زیاد زیرپای ما
خیس شده و آب جمع ميشد که با اعتراض و فریاد و درزدن مستمر
در را باز کردند .در اين هنگام تونلی از دژخيمان درست ميكردند که
ناصریان و عباسی و لشکری در ابتدایش بودند و اتهام ما را ميپرسيدند.
همين كه ميگفتيم هوادار مجاهدين ،با مشت و کابل و چوب ما را ميزدند
و بهپاسداران و دژخيمان بعدي پاس ميدادند .همچنين بهخاطر ورزش
جمعی در فروردین ۶۶دوازده نفر از مجاهدين را برای تجدید محاكمه
به اوین بردند و بهما حکم شالق و کابل دادند که در گوهردشت توسط
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ناصریان و لشکری و عباسی و شكنجهگران ديگر اجرا شد».
ـ «در بهار ۶۷ناصریان و عباسی نزد ما آمدند و گفتند کسی که اتهامش را
مجاهد میگوید باید منتظر باشد تا تعیین تکلیفش کنیم.
روز ۸مرداد ساعت ۱۲۲۰از دریچه كوچكي دیدم پاسدار لشکری و عباسی
زندانیان را چشمبسته به سمت در خروجی هواخوری برده و بعد وارد سوله
کردند که بعدًا فهميدم آنها را براي اعدام بردهاند».
ـ «صبح ۱۰مرداد عباسی آمد در سلولها را باز کرد و گفت همه چشمبند
بزنند بیایند وسط راهرو بعد ما را بهصف کرد و آورد توی راهرو اصلی که
ابتدای آن داوود لشکری پشت یک میز کوچک نشسته بود و از تك تك
افراد سؤال و جواب میکرد که اصلیترین سؤال اتهام بود .هرکس میگفت
هواداری یا هواداری از سازمان مجاهدین اینها را تحویل حمید عباسی
میداد و حمید عباسی میبرد راهرو مرگ .دراین روز در راهرو غوغایی
بود .هر ساعت تعداد نفرات زیاد میشد .در این روز ۱۵سری اعدام کردند
سریهای ۱۰نفره و ۱۵نفره .روز دوشنبه ۱۷مرداد مرا فرستادند به بند
فرعی ۷كه از يكطرف بهسلولهاي انفرادی اشراف داشت .با سلول اولی تماس
گرفتم دیدم مجاهد شهيد هادی محمدنژاد است .گفت که مرا امروز بردند
به سالن مرگ از من همکاری اطالعاتی میخواستند چون قبول نکردم فردا
مرا برای اعدام میبرند .او پنجمين نفر خانوادهاش بود كه اعدام ميشد .روز
سهشنبه مرا بردند به راهرو مرگ پر از زندانی بود که با چشمبند نشسته
بودند .بعد از چند دقیقه پاسداری گفت شیرعسلیها بلند شوند .كه بعدًا
فهميدم مقصودش اعداميهاست .وقتی ۱۲نفر انتخاب شدند و رفتند جلو
در ،تعداد دیگری هم رفتند که از آنها سبقت بگیرند و شعار یاحسین،
زندهباد آزادی ،درود بر رجوی و مرگ بر خمینی میدادند .پاسداری گفت
این دیگه چيه كه در اعدام هم سبقت میگیرید؟ یکی از زندانیها از عقب با
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صدای بلند گفت تا زمانی که در موقعیت ما قرار نگیری نمیفهمی و قرار
هم نخواهی گرفت .بعد دو سه سری ديگر را برای اعدام بردند .سری چهارم
بود که یک پاسدار آمد مرا بلند کرد برد داخل سالن مرگ .از زیر چشمبند
مشاهده کردم نزدیک سن پر از اجساد است .سری چهارم را که آوردند،
شعار میدادند مرگ برخمینیـ درود بر رجویـ زندهباد آزادی .پاسدار
چشمبند مرا باز کرد .پاسدارها تحتتأثیر فضا و شعارهاي بچهها هیچ
حرکتی نمیکردند .در اينجا ناصريان خطاب بهدیگران میگفت چرا ساکت
نشستهاید اینها خبیثند .ناصریان و عباسی و لشکری بهسمت بچهها رفتند
و زیر پایشان را خالی کردند .از نفر چهارم بچهها خودشان را با شعار درود
بر مجاهد و درود بر رجوی و مرگ بر خمینی ،پرتاب میکردند و زير پايشان
را خودشان خالي ميكردند .من طاقت نياوردم و بیهوش شدم .بعد از مدتي
پاسداري آب روي صورتم ريخت و بهوش آمدم و مرا به محل قبلی برد».
ـ «بعد از اعدامها هم ناصریان با عباسی آمدند به بند ۱۳همه نفرات را بردند
داخل “حسينيه” آنجا ما را تهدید کردند که مبادا فکر کنید اعدام تمام
شده .هرکسی تشکیالت راه بیندازد دوباره طناب دار برقرار است .ما اخبار
شما را داريم .بین شما نفر داریم»...
5ـ محمود رؤيايي كه از سال 1360تا  1370در زندانهاي اوين ،قزلحصار
و گوهردشت بوده در گواهي خود گفت:
ـ « دادگاه من کمتر از ده دقیقه بدون وکیل و تشریفات قانونی توسط یک
آخوند عصبانی برگزار شد .او کیفرخواست را خواند اما همین که خواستم
دفاع کنم گفت حرف نزن ،آیا حاضر بهمصاحبه تلویزیونی هستی یا نه؟
گفتم من کاری نکردم و چیزی هم برای گفتن ندارم .وقتی دید مصاحبه
نمیکنم من را از اتاق بیرون انداخت و گفت حکمت اعدام است .بعد از
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دوندگيها و هزينههاي كالني كه پدرم كرد ،سه ماه بعد به من ده سال
زندان ابالغ كردند».
ـ «مرا در آذر 1360از اوين به قزلحصار منتقل كردند .در بدو ورود موی سر
و ابرویم را تراشیدند و با زدن و تهديد وادارم كردند آنها را بخورم .بعد همراه
با ۴۵نفر دیگر در یک سلول یک و نیم متر در دو و نیم متر جا دادند».
ـ «17فروردین ۶۵ما را از قزلحصار به بند ۲گوهردشت منتقل كردند.
از همان ابتدا اذيت و آزار ما شروع شد .ما هم با نگرفتن غذا و یا تحریم
هواخوری اعتراض میکردیم .اولین بار حمید عباسی را همراه ناصریان در
بند ۲گوهردشت ديدم».
ـ «روز ۱۲تیر ۶۶داود لشکری وارد بند شد و گفت هواخوری را باز میکنم
هر کس برود ورزش دست و پا و دندهاش را میشکنم .هواخوری را باز
کردند و ما ورزش را شروع کردیم .در پایان ورزش پاسداران اسامی ما را
نوشتند و یک به یک صدا کردند .در بیرون بند پاسداران تونلی تشکیل
داده بودند و با وسایل مختلف مثل چوب و آهن و کابل ،ما را ميزدند و از
اين تونل رد میکردند .صداي حميد عباسي هم در ميان پاسداران بهخوبي
شنيده ميشد .پس از عبور از اين تونل ما را که بدنمان بعد از ورزش داغ
بود از جلو کولر خیلی بزرگی عبور دادند و وارد اتاقی کردند که هیچ منفذی
برای تبادل هوا نداشت .خودمان اسم این محل را اتاق گاز گذاشتیم .چون
هوا نداشت».
ـ «روز چهارشنبه ۱۲مرداد 67حميد عباسي را چند نوبت در راهرو مرگ
دیدم .در محل راهرو حدود ۴۰نفر از بندهای مختلف آورده بودند .نیم
ساعت بعد از ورود به راهرو مرگ دیدم حمید عباسی یک لیست حدود
۱۵نفره را خواند و آنها را از در چوبی وسط راهرو عبور دادند .بعد از آن دو
نوبت ديگر هم حمید عباسی اسم زندانیان را خواند و به همان سمت هدایت
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کرد .در آن زمان نمیدانستم كه آنها را براي اعدام ميبرند».
ـ «در همان روز من و يك نفر ديگر به اتاق شماره ۴بند ۲منتقل شديم.
در اینجا مجاهد شهيد سیامک طوبایی را دیدم و او گفت همه بچهها را
کشتند .در روز هشتم مرداد خواهری در سلول انفرادی مجاور بند بهسيامك
با مورس اطالع داده بود که زندانیان را نزد هیأتی میبرند و بعد اعدام
میکنند .روز نهم مرداد در یک بند دیگر صحنه رفت و آمد آمبوالنسها و
جابهجایی اجساد را شنيده بودند».
ـ «در روزهای آخر شهریور ناصریان و حمید عباسی به بند آمدند و ناصریان
تهدید کرد و گفت فکر نکنید اعدامها تمام شده»...
محمود رؤيايي بهنماينده دادستاني سوئد گفت انتشار فايل صوتي ناصريان
و رازيني كه در  24آبان 98از سوي شوراي ملي مقاومت صورت گرفت جاي
ترديدي باقي نميگذارد كه فردي كه در سوئد بازداشت شده است ،همان
حميد عباسي (نوري) است كه از عامالن قتلعام است .رؤيايي در رابطه با
تشريح جزييات شكنجهها و اعدام و قتلعام نسخهاي از 5جلد كتاب خود
تحت عنوان آفتابكاران را براي ثبت در پرونده ارائه كرد.
وي در مورد وضعيت خانواده شهيدان قتلعام و حاالت برخي از آنان گفت:
وقتي آزاد شدم با مجاهد خلق آزادعلي حاجيلويي به خانه مجاهد شهيد
حميد الجوردي رفتيم .مادر حميد ،بچههای حمید را صدا کرد و گفت
بیایید عموها آمدهاند .بچهها من و آزادعلی را به اتاق پدربزرگشان بردند.
همین که سالم کردم پدر نگاهی به من کرد و گفت حميد چرا کشتنت؟
مادر گفت این حمید نیست .این محمود دوست حمید است .اما پدر
دستبردار نبود یک ریز میگفت چرا کشتنت؟ مگر از دیوار مردم باال رفته
بودی؟ مگر دزدی کرده بودی؟ مگر همه اهل محل تو را دوست نداشتند؟
چرا کشتنت؟....
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6ـ حسين فارسي كه از سال 60تا  72در زندان بوده است بهتفصيل ماجراي
ضرب و شتم و زخميشدن خودش توسط حميد نوري و همچنين وقايع
راهرو مرگ را توضيح داد .او گفت:
ـ «من در بهمن ۱۳۶۶بههمراه ۱۸۰تا ۱۹۰زنداني ديگر از اوين بهگوهردشت
منتقل شدم .بهمحض ورود پاسدارها یک تونل درست کرده بودند و وقتی ما
وارد تونل میشدیم با کابل و چوب و میله آهنی شروع به زدن ما میکردند
تا وقتی از تونل خارج بشویم .وقتی ما را به بند بردند خیلی سرد بود ،ما را
مجبور کردند لباسهايمان را در بياوريم و بعد با کابل و شالق و چوب و مشت
و لگد دوباره شروع بهزدن ما کردند و همه را زخمی کردند .حمید عباسی
هم حضور داشت و همه را با کابل میزد .چند روز بعد ما را به اتاق داوود
لشکری معاون زندان بردند .او اتهام ما را میپرسید و وقتی میگفتیم هوادار
مجاهدین آنقدر میزدند که حرفمان را پس بگیریم و بگوییم منافقین .ما
را بهخاطر خواندن نماز جماعت مورد ضرب و شتم قرار دادند و تعدادی
را به انفرادی بردند .ناصريان رئيس و لشكري معاون زندان و یک پاسدار
بهنام بیات رئیس بهداری و حمید عباسی مدیر دفتر ناصریان در آنجا بود.
پاسداراني به اسامي فرج ،تبریزی ،شیرازی از نگهبانان بند بودند».
ـ «روز  ۸مرداد 1367ساعت ۷صبح ما را به محل دادیاری بردند .آنجا روی
زمین نشسته بودم .چشمبندم را از داخل مقداري ساییده بودم و نازك شده
بود و از زیر آن محيط و افراد را میدیدم .آنجا دیدم دو پاسدار با اسلحه
یوزی پشت در اتاق دادیاری نشستهاند .فهمیدم که اوضاع غیر عادی است
چون واردکردن سالح به زندان ممنوع بود».
ـ «روز جمعه ۲۱مرداد حمید عباسی اسم حدود ۲۰نفر را خواند و برای
اعدام بردند .حمید عباسی با خنده میگفت بیایید عاشورای مجاهدین
است ،عاشورای مکرر مجاهدین»...
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ـ «روز ۲۲مرداد ساعت ۹شب ناصریان اسامی يك گروه ديگر از زندانيان را
خواند و عباسی آنها را برای اعدام برد».
حسين فارسي در توضيحات خود يادآوري كرد :برادرم حسن فارسي را
روز  7مرداد در اوین اعدام کردند ،خودم در انفجار تروریستی رژیم در
آبان 1378قرارگاه حبيب در عراق ،مجروح شدم و يك چشمم را از دست
دادم .در مرداد 1388در اشرف مورد تهاجم مزدوران نيروي قدس قرار
گرفتيم و با 35نفر ديگر بهگروگان گرفته شدم و ۷۲روز اعتصاب غذا کردیم
و در يك قدمي مرگ بوديم .اما هيچكدام از اينها سختتر از لحظهای نبود
كه فهمیدم بسياري از دوستانم اعدام شدهاند و من زنده ماندهام»...
7ـ محمد زند كه از  1360تا 1371در زندان بوده و در موشكباران ليبرتي
در  7آبان 94كه بهشهادت 24تن مجاهد خلق منجر شد بهشدت زخمي
شده است ابتدا توضيح داد كه ناگزير است در فواصل كوتاه مصاحبه را براي
چند دقيقه ترك كند و نميخواهد اين اسباب سوءتفاهم شود .او در گواهي
خود بهتفصيل بهزمينهسازيها براي قتلعام اشاره كرد و توضيح داد زندانيان
را از مدتها قبل بهسه دسته سفيد و زرد و قرمز تقسيم كرده بودند .در
اواخر 1366زندانیان ابدی را به اوین منتقل كردند و به انحاء مختلف گفته
بودند بهزودي همه را تعيينتكليف ميكنيم .محمد زند گفت:
ـ «من ابتدا در اوین مورد بازجویی قرار گرفتم و بعد به قزلحصار منتقل
شدم .پس از دوسال برای بازجویی مجدد و شکنجه به اوین منتقل شدم
از آبان ۶۲تا خرداد ۶۴در اوین بودم و سپس به گوهردشت منتقل شدم»...
ـ «پنجشنبه ۶مرداد 1367بهخاطر اینکه ورود روزنامه را قطع کردند
دست بهاعتصاب غذا زدیم و در جلو در بند اعتراض کردیم که منجر
بهبیرونکشیدن من و ۱۰زندانی دیگر شد و بهشدت مورد ضرب و شتم
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قرار گرفتیم .یکی از دندهها و انگشت پایم شکست .سپس ما را به داخل
بند فرستادند».
ـ «صبح روز شنبه ۸مرداد یک پاسدار در بند را بازکرد و گفت این اسامی
که میخوانم سریع بیرون بیایند .اسامی اون ۱۱نفر رو خواند ولی بهجای
من اسم برادرم (مجاهد شهيد رضا زند) را خواند که فکر میکنم تنها
بهخاطر تشابه اسمی بود و من هميشه افسوس ميخورم ،کاش اسم من
را خوانده بودند .رضا بهمن گفت فکر نمیکنم همدیگر را دوباره ببینیم!»
ـ «روز ۱۲یا ۱۳مرداد از طریق مورس از داریوش حنیفه پورزیبا مطلع
شدیم که قتلعام زندانیان راه افتاده است .داریوش در همان ايام سربدار
شد .بعدها فهميدم رضا و بقيه همان روز اعدام شده بودند .همه آنها اتهام
خود را مجاهد اعالم کرده بودند .تمام موضوع بههويت افراد يعني کلمه
مجاهد برميگشت .آقای منتظری جانشین وقت خمینی گفته است که
احمد خمینی گفته که روزنامهخوان آنها هم باید اعدام شوند .هر کسی سر
هویت خود باشد باید اعدام شود».
ـ «روز 15مرداد در راهرو مرگ داوود لشکری اسامی چند نفر را خواند
و به سمت حسینیه که محل اعدامها بود بردند .سپس لشكري با حمید
عباسی برگشت درحالیکه حمید عباسی یک دسته چشمبند دستش بود
که احتماالً مربوط به زندانیانی بود که اعدام شده بودند .پس از مدتی حمید
عباسی لیست جدیدی را خواند که ناصر منصوری که کمرش شکسته بود
و روی برانکارد بود نیز جزء همین دسته بود که به سمت محل اعدامها
بردند».
ـ «در روزهاي ۱۸مرداد و ۲۲مرداد در راهروي مرگ من صدای حمید
عباسی را ميشنيدم كه ليست اعداميها را ميخواند .روز  23يا 24مرداد
ناصریان و حمید عباسی بهیکباره در سلول مرا باز کرده و گفتند اگر
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اسم دوستانت در تشکیالت زندان را بدهی زنده میمانی و اگر نه اعدامت
میکنیم .من گفتم كسي را نميشناسم .در این موقع یک پاسدار یا خود
ناصریان ،چند برگ کاغذ سفيد و یک قلم به من داد و رفت .از آن روز ۴یا
 ۵پاسدار در هر سه وعده غذایی وارد سلولم میشدند و مرا مورد ضرب و
شتم قرار میدادند و میرفتند .اين كار نزديك به 2هفته ادامه داشت و بعد
دست برداشتند و البته من هم چيزي ننوشتم».
ـ «در آبان ۶۷پدرم را به زندان اوین خواستند و به وی گفتند که شناسامه
رضا را بده تا شماره قبر پسرت را بدهیم .پدرم گفت شناسنامه را دارم ولی
نمیدهم .او را تهدید كردند که نباید مراسم بگیرد که پدرم قبول نميكند.
پدرم را 2ـ 3روز در زندان نگه داشته و برایش اعدام مصنوعی ترتیب دادند
که او را بترسانند .پدرم در جواب آنها میگوید اگر اعدامم کنید پیش پسرم
میروم و ترسی از اعدام ندارم .پدر را بعد از اعدام مصنوعي آزاد كردند و او
هم رفت و براي رضا مراسم برگزار كرد»...
ـ «اواخر ۶۸یا اوایل 69برادر و زن برادرم یک مالقات حضوری گرفتند
که در دفتر ناصریان در زندان اوين انجام شد .در آنجا ناصریان درحاليكه
عباسي در كنارش نشسته بود خطاب بهبرادرم گفت که اگر قبول نکند
تشکیالت زندان را بگوید او را اعدام خواهیم کرد .منظورشان اين بود كه از
برادرم و همسرش بهعنوان عامل فشار روي من استفاده كنند».
ـ «يك مجاهد بهنام مجتبي اخگر بهمن گفت كه ناصريان و حميد عباسي
بعد از پایان اعدامها او و مجاهد شهيد جواد تقوي را شكنجه كردند.
ناصریان بهآنها گفته بود چون بههیئت مرگ دروغ گفتهاند بهشالق محکوم
شدهاند .اولین نفر جواد تقوی بود كه به 160ضربه محكوم شده بود.
ناصریان۵۰ـ۶۰ضربه سنگین بهجواد وارد كرد كه در اين هنگام او را صدا
زدند .ناصريان کابل را بهدست حمید عباسی داد و عباسي ضربات شالق
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را ادامه داد ،خون همه جا را پوشانده بود تا اینکه ۱۶۰ضربه تمام شد.
هفته بعد نوبت مجتبی اخگر رسید که ناصریان در حضور حمید عباسی
۱۰۰ضربه کابل را كه محكوميت مجتبی اخگر بود وارد كرد».
جواد تقوي مدتي بعد از قتلعام يك مرخصي گرفت و در مرخصي براي
پيوستن بهسازمان اقدام كرد اما كانالش نفوذي از آب در آمد و او را دستگير
و سر بهنيست كردند و ما نتوانستيم هيچ خبري از او پيدا كنيم.
8ـ مجيد صاحبجمع كه از سال 61تا سال 1378هفده سال در زندانهاي
خميني و خامنهاي بهسر برده در گواهي خود نحوه محاكمه چند
دقيقهاي خود و محكومشدن اوليه به 12سال زندان را توضيح داد و آنگاه
بهزمينهسازيهاي رژيم درباره اعدامهاي 67پرداخت .او در گواهي خود گفت:
ـ «از روز  ۸تا ۱۵مرداد 67اندک اندک متوجه شدیم که شرایط ملتهبی در
زندان حاکم است .بهیاد میآوردیم زماني در سالهاي اول زندان ،الجوردی
بهما میگفت اگر روزی نظام در حال سقوط هم باشد ،ما در هربندی یک
نارنجک میاندازیم و یا یک تیربار كار ميگذاريم و شما را بهرگبار ميبنديم.
فکر نکنید که شما زنده از زندان بیرون میروید»...
ـ «روز 15مرداد پاسداری به بند ما آمد و نام من و چند نفر دیگر را
صدا کرد و به راهرو دادیاری سابق كه بعدًا فهميدم راهرو مرگ است
برد .در آنجا دیدم که هرچند وقت یکبار تعدادی از زندانیان که بعضی را
میشناختم و بعضی را نمیشناختم ،در یک صف بهطرف حسینیه ميبردند.
حمید عباسی اسامی آنها را میخواند و آنها وسط راهرو پشت سر هم
میایستادند .دستهايشان روی شانه همدیگر بود و بهطرف انتهای راهرو
حرکت میکردند .حدود یک ساعت بعد حمید عباسی بهتنهایی يا با پاسدار
ديگري برمیگشت .یکبار او یک جعبه شیرینی دردست داشت و بهدیگران
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تعارف میکرد .بهیکی از زندانیانی که کنار راهرو نشسته بود نيز تعارف
کرد .البته او نگرفت .آن روز یکی از بدترین صحنههای زندگی خود را
دیدم .بر روی یک برانکارد در آنطرف راهرو ،یک زندانی را آوردند بهنام
ناصر منصوری که قطع نخاع شده بود .با همین وضعیت نزد هيأت مرگ
رفت .مدت کوتاهی بعد خارج شد و او را با سری بعدی بهانتهای راهرو
بردند ،جاييكه بعدًا فهميدم همه را اعدام ميكنند .صحنه دردناکتری
هم بود .یکی از دوستانم بهنام محسن محمدباقر که فلج مادرزاد بود با
همین وضعیت اعدام شد .او در کودکی در یک فیلم سینمایی هم بازی
کرده بود .با اينكه هنوز نميدانستم دقيقًا چه ميگذرد ،اما بوی مرگ در
تمام فضا پیچیده بود .حميد عباسي يك بار كه از محل اعدام برميگشت،
بهنزديك ما كه در راهروي مرگ نشسته بوديم با تمسخر گفت عاشورای
مکرر مجاهدین»...
ـ «من روز 22مرداد نيز در راهروي مرگ بودم ،مشخص بود كه هر چه
زمان ميگذرد عجله رژيم براي اعدامها زیاد و زیادتر میشود .گویی با
کمبود وقت مواجه بود .ناصريان مرتب در راهروها و بندها میدوید .در
مدتي كه در روز 22مرداد در راهرو مرگ بودم ،اسامي زندانيان را حميد
عباسي گروه گروه ميخواند و آنها را بهسمت محل اعدام ميبرد».
ـ «من همه اين اتفاقات را از زير چشمبند ميديدم .چشمبند روز اول برای
زندانی یک مانع برای دیدن است اما روزها و سالهای بعد بخشی از یونیفرم
زندانی است که با او همیشه همراه است و ميتوان از زير آنهم ديد .دیگر
مانع عمدهای برای دیدن او نیست .من ۱۷سال با چشمبند زندگي كردم و
به آن عادت كرده بودم».
ـ «غالمرضا کیاکجوری یکی از دوستانم بود که قب ً
ال در هيأت مرگ از
مواضعش دفاع نكرده بود ،اما وقتي متوجه شد پاي هویت سیاسی زندانی
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و نام مجاهدین مطرح است و بهای آن نیز اعدام است بههيأت مرگ گفت
من اشتباه کردم ،من هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران هستم .نیری بهاو
ال چیز دیگری میگفتی .غالمرضا گفته بود که قب ً
گفت تو که قب ً
ال اشتباه
کردم و برگه انزجار را پاره کرده بود .در دقایقی که غالمرضا منتظر تشکیل
صف جدید اعدام بود ،باب شوخی را با اطرافیان باز کرد و با صدای بلند
ميخنديد .حمید عباسی سررسید و چند ضربه لگد بهغالمرضا زد .غالمرضا
اعتراض کرد و گفت برای چی میزنی دلم میخواهد بخندم ...بعد از اعدام
وقتي عفو بینالملل از رژیم وضعیت غالمرضا را سؤال كرده بود ،وزارت
خارجه رژیم بهکلی منکر حضور او در زندان شده بود .من سه سال پيش
در مصاحبه با عفو بینالملل روز و جزييات اعدام غالمرضا را تشریح کردم».
ـ «بعد از اعدامها درحاليكه من 12سال محكوم شده بودم ،پرونده جدیدی
برایم تشکیل دادند .اتهام اين بود كه در تماس با یکی از اقوامم در صدد
عضوگيري براي سازمان بر آمدهام .در سال 1372با اين اتهام بهمن حکم
اعدام دادند و سه سال منتظر اجرای حکم اعدام بودم .اين حكم در سال۷۵
به ابد تبدیل شد .در سال 77بعد از 16سال حبس مجددًا مرا به دادگاه
بردند و با يك حكم جديد سرانجام در فروردين  1378آزاد شدم».
9ـ اکبر صمدي كه از سال1360تا  1370در زندانهاي مختلف بهسر برده و
در سال ۱۳۶۵در پی یک درگیری با پاسداران در زندان قزلحصار بهصورت
تنبیهی بهگوهردشت منتقل شده بود در گواهي خود گفت:
ـ «روز ۸مرداد 67درحاليكه در سلولهاي انفرادي بوديم من را همراه تعداد
ديگري به راهرو مرگ بردند .داوود لشکری وقتی ما را دید شروع بهفحاشي
بهپاسدارها کرد که چرا ما را بدون اطالع او اينجا آوردهاند .پاسدارها ما را
به بند ۳كه قب ً
ال در آنجا بوديم برگرداندند .در آنجا حسن اشرفیان من را به
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اتاق تلویزیون بند برد و گفت داوود لشكری با چند پاسدار یک فرقون طناب
به سوله بردند و بعد از مدتی هم بچههای مشهد را به آنجا بردند .بعد هم
یک آمبوالنس از آنجا خارج شد .گويا بچههای مشهد را اعدام کرده باشند.
گروهي از زندانيان مجاهد را از مدتها قبل از مشهد به اوين و در آذر1366
به گوهردشت منتقل كرده بودند و همه آنها را روز 8مرداد سربهدار كردند».
ـ «روز ۱۰مرداد داوود لشكری به بندمان آمد .گفت محكوميت ۱۰ساله و
باالي ۱۰سال بیرون بیایند .من اعتراض کردم؛ ۲روز پیش از انفرادی آمدیم
چه خبره؟ داوود لشكری گفت :دست من نیست همه باید بیایند .من و ایرج
مصداقی که سمت راست من نشسته بود ،نیمخیز شدیم .اما داوود لشكری
به ایرج مصداقی گفت :تو نمیخواهد بیایی ،بنشین .پیش از این هم داوود
لشكری بهنحوی هوای ایرج مصداقی را داشت .بعد ما را كه  60نفر بوديم به
دو گروه۳۰نفره تقسیم کردند و به فرعی یک پایین فرستادند»...
ـ «روز 12مرداد ما را به راهرو مرگ بردند .ساعت ۳و نیم بود .یکی از
بچههای همبند قبلی ،کنارم نشسته بود .او درجریان همه خبرها بود .او
بهمن گفت این هیأت مرگ است و بهدروغ میگویند ،هیأت عفو .همه
بچهها را دارند اعدام میکنند .از پنجم اعدام در اوین و از هشتم اینجا
شروع کردند .بهبچهها سه برگه میدهند که شامل وکالتنامه ،وصیتنامه و
نامه بهخانواده است.
مجاهد شهيد محمدرضا شهير افتخاري كه روبهروي من نشسته بود گفت:
انقالب خون میخواهد و خونش را ما باید بدهیم .مجاهد شهيد بهزاد
فتح زنجاني كه همانجا نشسته بود گفت :بار انقالب هربار بدوش یکی
بوده .اینبار بار بهدوش ماست .اين دو قهرمان همان روز بدست دژخيمان
حلقآويز شدند...
همین برخوردها ناصریان و پاسداران و حاکم شرع را دیوانه ميكرد .آنها از
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اينكه با چنین افرادی سرو کار داشتند ،عقدهاي و غرق حقارت شده بودند.
آنروز آنقدر عجله داشتند كه حمید عباسی ،یک نفر را كه در ليستشان نبود
اشتباهی اعدام کرد».
ـ «روز پانزدهم مرداد 67ناصریان همه كاركنان گوهردشت را به سالن
مرگ آورد و گفت کسی از تأسیسات ،بهداری و آشپزخانه جا نماند .در
واقع همه را براي مشاركت در قتلعام مجاهدين به راهروي مرگ آورد .آنها
ميخواستند همه را در جنايت سهيم كنند كه در رازداري سهيم باشند.
کاری که در سال ۶۰هم براي اثبات وفاداري به خميني انجام ميدادند».
ـ «من در سال ۶۰بهزاد نبوی وزیر صنایع ،سرحدیزاده وزیر کار و احمد
توکلی را در اوین دیدم که برای شركت در جوخه تيرباران زندانیان سیاسی
آورده بودند .وزراي رژيم هم در اعدام دست داشتند».
ـ «در 15مرداد عبدالرضا اکبری منفرد را هم اعدام كردند .او همکالسی من
و نوجوان بود .و قبل از۳۰خرداد دستگیر شده بود .یکسال حکم داشت ولی
او را تا سال ۶۷نگه داشتند و در ۱۵مرداد اعدام کردند».
ـ «چند بار که ما ورزش جمعی میکردیم ،حدود 50پاسدار با کابل برق
در دوطرف میایستادند و یک تونل تشکیل میدادند .ما که از بین آنها
رد میشدیم ،ما را با کابل میزدند و ما را به اتاقي منتقل كردند كه هيچ
منفذي نداشت و ما آن را اتاق گاز ميناميديم ،در اتاق گاز احساس خفگی
میکردیم و روی زمین میافتادیم .بهقدری عرق میکردیم که کف اتاق آب
جمع میشد .عباسي از همين دژخيمان بود که سرکوب و شکنجه زندانیان
را کنترل و هدایت میکرد».
10ـ حسن اشرفيان ابتدا در مورد نحوه دستگيريش در سال 1361و
محكومشدنش به 12سال زندان توضيح داد و اينكه در فروردين 1365از
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قزل حصار به گوهر دشت منتقل شده است .او در گواهي خود گفت:
ـ « اولين بار حمید عباسی را در سالن( 18بند )2در زندان گوهردشت
بههمراه ناصریان ديدم .از اوائل سال 66زندانیان را طبقهبندی و جابهجا
كردند و مقدمات قتلعام را فراهم ميكردند .در طی این مدت هر چند روز
یکبار فرمهای مختلف را به داخل هربند میدادند و از زندانیان میخواستند
که فرمها را حتمًا پر بکنند و تحویل زندانبان بدهند (این فرم برای شناسایی
زندانیان بود) از اواخر اردیبهشت 67روزنامهها و مالقاتها را قطع کردند و
تنها تلویزیوني هم که در بند بود را بردند».
ـ «روز 8مرداد از يك پنجرهاي كه در اتاق بزرگی که محل نگهداری ساک
و وسایل زندانیان در آن بند بود که ما به آن اتاق ساکها میگفتیم و رژیم
به آن اتاق حسینیه بند میگفت و در انتهای بند( ۳سالن )۱۹بود 5ـ 6نفر
از زندانبانان را ديديم كه به اتفاق داود لشکری بههمراه دو زندانی افغانی
که با لباس زندان بودند و در حال حمل دو فرقون طنابهای ضخیم بهسمت
سولهای بردند که بعدًا فهميديم اعدامهای روزهاي  8و 9مرداد در آن انجام
شد .دو روز بعد هم ما از همين پنجره دو كاميون ديديم که یکی از آنها
حامل اجساد افراد اعدام شده بود .من از باال و در فاصله حداکثر ۱۵متری
این صحنه را ميدیدم .بعد از چند دقیقه این کامیون بهسمت درب خروجی
زندان حرکت کرد .کامیون دیگر به سمت محل اعدامها برای انتقال پيكر
بقيه شهيدان حرکت کرد».
ـ «در دی ماه سال ۶۷که ما تعدادی از زندانیان در بند یک پائین زندان
گوهردشت بودیم ،حمید عباسی بههمراه چند پاسدار به بند ما آمد ،جمع
زندانیان برای اعتراض نسبت بهکمبود امکانات زندان سراغ حمید عباسی
رفتیم و به او نسبت بهمشکالتی که داشتیم اعتراض کردیم ،او بعد از این
اعتراض و وقتي دید ما زندگی تمیز و مرتبی داریم ،گفت بروید خدا را
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شکر کنید که اگر ما میخواستیم فتوای امام را بهطور کامل اجرا بکنیم
میبایست نصف مردم ایران را اعدام میکردیم .بايد هرکس نشریه مجاهد
خوانده بود را اعدام میکردیم»...
11ـ بهمن جنتصادقي كه در  10آبان 1359حين فروش نشريه مجاهد
در تهران دستگير و به اوين برده شده بود در گواهي خود گفت:
ـ «من در اوايل ارديبهشت 1360به  6ماه حبس محكوم شدم .دادستان
الجوردي و حاكم شرع رازيني بود .در اين زمان  6ماه زندان من تمام شده
بود و بايد آزاد ميشدم .توجه كنيد كه در ارديبهشت 1360مجاهدين
مبارزه قهرآميز نداشتند و جرم من هم فقط فروش نشريه مجاهد بود.
روزي كه بايد آزاد ميشدم الجوردي گفت تعهد بده فعاليت سياسي
نكني آزادت ميكنيم .اما من تعهد ندادم و  6سال ديگر من را در زندان تا
شب عيد 1366نگهداشتند .الجوردي در آذر 63قبل از ترك دادستاني به
گوهردشت آمد .از من سؤال كرد آیا مصاحبه میکنی؟ گفتم اول جواب
بده چرا 30ماه مرا در انفرادی نگه داشتی؟ او شروع بهفحاشي کرد گفت
که اگر 500سال هم باشد ولت نمیکنم تا شاخت را بشکنم و زانو بزنی»...
ـ «من اسم عباسي را اولين بار در زندان گوهردشت در حمله به بند
خواهران در اوایل آبان 62شنيدم .در آنشب يك گروه از خواهران مجاهد
كه عمومًا قبل از 30خرداد دستگير شده بودند ،مورد حمله و تعرض
قرار گرفتند .ما كه در نزديكي بند آنها قرار داشتيم ،تا 3ساعت فرياد و
شيون آنها را ميشنيديم .بعد از سه روز توانستم از طريق مورس با يكي
از خواهران زنداني بهنام مهتاب صحبت كنم .او گفت كارهايي كردند كه
دو نفر از خواهران با چادر در سلول خودشان را حلقآويز كردند .او گفت
تا جايي كه ما فهميديم مرتضي صالحي معروف به صبحي رئيس زندان،
مجيد حلوايي ،مصطفي كاشاني ،مجيد قدوسي و حميد عباسي و زن
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شكنجهگري بهنام فاطمه جباري جزو مهاجمان بودند».
ـ «در اواخر اسفند 63من را با تعداد ديگري از مجاهدين از انفرادی به بند
عمومی منتقل کردند .ما را کنار در اصلی بند جمع کردند .فکور رئیس
شعبه 7اوین معروف به اکبر جوجهکبابی با اسم اصلی علیاکبر ارانی كه
يكي از بیرحمترین شکنجهگران بود ،جلو در ایستاده بود .او عباسي را كه
همراهش بود معرفي كرد و گفت اگر روی مواضع خودتان باشید عباسي
از من هم فکورتر است .عباسی در بسياري از مالقاتها حضور داشت و
خانوادهها را اذيت و آزار ميكرد .یک بار كه مادرم برای مالقات آمده بود من
با زبان محلی صحبت کردم .عباسي گفت فارسی صحبت کنید .گفتم مادرم
فارسی خوب بلد نیست .ضمن فحاشي ،با مشت بهصورتم كوبيد بهطوريكه
مادرم در کنار کابین غش کرد و افتاد .بسياري از زندانيان ،عباسي را در
بازجوييها در كنار بازجو برای بهندامت كشاندن زنداني ديدهاند».
ـ «من در اواخر 64در بهداری اوین بستری بودم .در کنار اتاق من  4زندانی
شکنجهشده را آورده بودند كه از حرفهاي افراد بهداري فهميدم وضعيت
وخيمي دارند .عباسی هم آنجا بود و در همان وضعیت از شکنجه و آزار آن
 4زنداني دست بر نمیداشت .بعد از آنها سراغ من آمد و گفت تو را هم به
این روز می کشانم»...
ـ «ما در اوایل مهر 65در بند 3آموزشگاه اوین دست به اعتصاب غذا زدیم.
شب چهارم گروه ضربت بهریاست مجید حلوایی و قدیریان و میثم رئیس
آنجا ،و حمید عباسي و تعداد ديگري با کابل و چماقهای سنگین به ما
حمله کردند .میگفتند یا اعتصاب را میشکنید و یا همه شما ها را زیر
کابل میکشیم .من بهدلیل ضعف جسمی با اولین ضربه چماق ،يك دندهام
شکست و بیهوش شدم .قبل از آن من ضربات كابل و چماق عباسي را كه
بر سر و تن زندانيان ميخورد ميديدم».
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ـ «بار آخر عباسي را روز  23اسفند 65يك هفته قبل از آزادي خودم در
اوين قسمت دادسرا بخش انگشتنگاری ديدم که برای گرفتن عکس و
انگشتنگاری به شعبه 13رفته بودم .عباسي گفت فکر نکن که از دستم
در رفتی فع ً
ال كس ديگر دستور آزادی تو را داده است ،هیچکس از شما
سرموضعها را زنده نمیگذاریم».
12ـ غالمرضا جالل كه از آذر 1359تا  1365در زندانهاي مختلف بوده است
در گواهيهاي خود ازجمله توضيح داد كه چگونه دهها تن از همبندانش كه
در سال 1359و فقط بهخاطر فروش یا توزیع نشریات سازمان دستگیر شده
بودند و هیچ حکمی نداشتند و يا زندانهاي يكي دو ساله داشتند را آزاد
نكردند و همچنان در حبس نگه داشتند و سرانجام در جريان قتلعام1367
اعدام کردند .او ليستي از اين شهيدان را به نماينده دادستاني ارائه داد .او
با جزييات شرح داد كه قتلعام تابستان 67از مدتها پيش برنامهريزي شده
و نفرات در طول زمان غربال و فيلتر شده بودند.
غالمرضاجالل همچنين بهتفصيل در مورد سرنوشت زندانياني كه در
سال 59دستگيرشده بودند گواهي داد و ليست اسامي آنها را ارائه كرد.
در پاسخ بهسؤال غالمرضا جالل كه چرا بهرغم اعالم آمادگي از يك سال
پيش در اين مصاحبهها با طرفحسابهاي اصلي قتلعام تأخير شده است،
گفته شد موضوع کرونا همه برنامهريزيها را مختل و کند کرده و تأخير فقط
به اين علت بوده است .در مورد ابراز نگراني راجع به درز اطالعات نيز به او
گفته شد ،ما نگرانیهای شما را درک میکنیم و جدی میگیریم و تا پايان
تحقيقات در این پرونده اطالعات شاکیان و شهود و هر کس که به هر دلیل
در این پرونده وارد شده ،محرمانه ميماند.
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13ـ حسين سيداحمدي كه  4تن از اعضاي خانواده آنها در رژيم آخوندها
بهشهادت رسيدهاند در گواهي خود گفت:
ـ «برادرم محسن سیداحمدی30ساله در ۸آذر 1359بههمراه هفت مجاهد
دیگر بهخاطر فروش نشریه مجاهد در تهران دستگیر و بهیکسال حبس
محکوم شد .اما هیچگاه آزاد نشد و 8سال بعد در  ۸مرداد ۱۳۶۷جزء
اولین گروه از زندانیان گوهردشت اعدام شد .به زندانياني كه مانند محسن
در سال 59دستگير شده بودند ،ميگفتند پنجاونهی .آنها حداقل ۱۰۰نفر
بودند كه غير از يكي دو نفر بقيه را اعدام کردند».
ـ «برادر ديگرم ،محمد سیداحمدی 25ساله در بهمن ۱۳۶۴دستگیر و
هيچگاه براي او حكمي صادر نشد و در مرداد1367جزء اولین گروههايي
بود كه در اوين اعدام شد».
ـ «در آبان ۱۳۶۷بهمادرم اطالع دادند به اوین برود و به او دوساک تحت
عنوان وسايل محسن و محمد داده بودند که حاوی چند قطعه پوشاك بود
که البته متعلق بهبرادرانم نبود .اعدامها آنقدر زياد بود كه امكان جدا كردن
وسايل را نداشتند .قاطيشدن وسایل فقط مربوط بهخانواده ما نبود در مورد
بسياري از زندانيان اتفاق افتاده بود».
ـ حسين سيداحمدي افزود« :بزرگترين برادرم علی سیداحمدی كه سه
سال در زندانهای شاه بود نيز در ۱۰شهریور ۱۳۹۲در قتلعام اشرف بههمراه
۵۱مجاهد دیگر قتلعام شد .مزدوران رژيم بهعلي كه مجروح شده بود در
درمانگاه اشرف تير خالص زدند .مجاهد شهيد فاطمه ابوالحسني ،همسر
علي نيز در سال ۱۳۶۱در حمله پاسداران به محل اقامت آنها درتهران
بهشهادت رسيد .فرزند كوچك او را بعد از شهادت مادرش به زندان اوین
بردند و چهار سال آنجا بود و به راشیتیسم مبتال شد و بعد او را تحويل
پرورشگاه دادند».
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14ـ سيدجعفر ميرمحمدي كه برادر و 5تن ديگر از اقوام او توسط رژيم
آخوندها بهشهادت رسيدهاند در گواهي خود گفت:
ـ «برادرم عقيل ميرمحمدي در 10اسفند سال ۱۳۶۰بهخاطر هواداري از
مجاهدين دستگير شد .وي در قتلعام زندانيان سياسي در تابستان67
اعدام شد .در آبان همان سال ،چند قطعه وسايل شخصي او ازجمله يك
ساعت مچي شكسته را بهپدر و مادرم تحويل دادند و گفتند پسرتان را با
حكم خميني اعدام كردهايم .او به 10سال زندان محكوم شده بود كه 7سال
آن را سپري كرده بود .در بهمن 66بعد از تفكيك و دستهبندي زندانيان
با عدهاي از دوستانش به زندان گوهردشت كرج منتقل شد و دربدو ورود
در همانجا در سالن 19بههمراه عده زيادي از مجاهدين درحاليكه هوا
بهشدت سرد بود لباس آنها را از تنشان درآوردند و با كابل و چوب بهشدت
مورد ضرب و شتم شديد قراردادند .بعد از چند روز آنها را به ساختمان
فرعي 13و 16فرستادند».
ـ «طبق شهادت زندانيان آزاد شده كه باعقيل همبند بودند در فاصله
 15تا 18مرداد 1367او را با عدهاي ازمجاهدين توسط ناصريان و معاون
وي حميد عباسي به نزد هيئت مرگ و سپس به سالن مرگ براي اعدام
بردند .كسي كه اسامي زندانيان را در راهرو مرگ ميخواند و براي اعدام
ميفرستاد حميد عباسي بود .بهگفته شاهدان آنها يك گروه حداقل 25نفره
بودند كه باهم اعدام شدند».
ـ «مجاهد شهيد كريماهلل مقيمي و برادرش كيا مقيمي كه در قتلعام67
بهشهادت رسيدند از اقوام پدري من بودند .مجاهدان شهيد رؤيا رحيمي
16ساله كه در ارديبهشت 1360در قائمشهر درحين توزيع نشريه مجاهد
بههمراه دوستش فاطمه نقرهخواجا با شليك پاسداران درخيابان شهيد شد،
حسينعلي حاجيان كه در آبان 61در تهران دستگير و زير شكنجه شهيد
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شد و يارعلي حاجيان كه در ارديبهشت 61با شليك مستقيم گشتهاي
كميته در تهران بهشهادت رسيد .هر دو برادر از اقوام مادري من بودند».
15ـ خواهر مجاهد مهناز ميمنت كه مادر و همسر و دو برادرش بهشهادت
رسيدهاند و سومين برادرش هم پس از 4سال زندان ناپديد شده است ،در
مورد اعدام برادرش محمود ميمنت در قتلعام گواهي داد .او گفت:
ـ «قبل از محمود ،برادر كوچكترم مسعود ميمنت كه دانشآموز بود ،در
17سالگي دستگير و در  1361پس ازشكنجههاي زياد اعدام شد .محمود
دانشجوي معماري دانشگاه ملي و چهرهشناخته شده و محبوبي در بين
دانشجويان بود .او در ۶۱دستگیر و در  ۶۵كه محكوميتش تمام شد آزاد شد.
اما بهفاصله کوتاهي شاید یک یا دو ماه ،مجددًا دستگیر و در قتلعام1367
اعدام شد .من ماجراهاي او را از زبان پدر و برادر كوچكترم و از همبندان او
شنيدهام .پدرم قاضي دادگستري بود كه در اين رژيم استعفا داد و بهوكالت
پرداخت».
ـ «پدرم گفت تا شهريور 1367خبري از اعدام برادرم محمود در جريان
قتلعام نداشت .من با او تلفني تماس گرفتم تا خبر بگيرم .او گفت اوضاع
زندان بهمريخته است و خانوادهها ميگويند دارند فرزندان آنها را ميكشند.
بعد از اين تماس پدرم بهپيگيري پرداخت و از اشراقي كه او هم قب ً
ال وكيل
بود و پدرم را ميشناخت وضعيت محمود را دنبال كرد .همچنين از نيري
و سرانجام از پاسداري بهنام حميد عباسي اسم برد كه در جريان اعدامها
بوده است .باالخره در مهر 67بعد از دوندگيهاي زياد بهپدرم اطالع دادند
پسرش اعدام شده اما هيچگاه از محل دفن او خبردار نشديم .فقط یک
ساک کوچک و چند لباس تحت عنوان وسایل محمود بهپدرم دادند».
ـ «در سال ۱۳۸۸پدرم و برادر كوچكترم منوچهر با زحمت زياد به فرانسه
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آمدند و یک دیدار خانوادگي خصوصي با من داشتند .مدتي بعد از بازگشت
آنها به ايران ،برادرم دستگير شد و چند ماه در بند 209اوين در انفرادي
بود و بعد به بند 350منتقل شد .سپس قاضي مقيسهاي او را بهخاطر رابطه
با من به 4سال زندان ،تبعيد به برازجان و 74ضربه شالق محكوم كرد .من
همان زمان شنيدم كه برادرم بهشرايط وخيم زندان اعتراض داشته .در
مهر 1392بهما گفتند او آزاد شده اما من تا همين امروز از او هيچ خبري
ندارم .پدرم هم تا زمان فوتش بهمن اظهار بياطالعي ميكرد .به واقع من
نميدانم آيا او را سربهنيست كردهاند يا باليي بهسرش آوردهاند كه مطلقًا با
من تماسي نگيرد»...
 16ـ خواهر مجاهد مهري حاجينژاد زنداني سياسي از سال 60تا  65يكي
ديگر از شاهدان بود كه  3برادر و همسرش بهشهادت رسيدند و چهارمين
برادرش اسد حاجينژاد بهدليل هواداري از مجاهدين در سال 1362از
سفر به خارج براي درمان سرطان ممنوع شد .بههمينخاطر در سال65
درگذشت .او در گواهي خود گفت:
ـ «من در مرداد 1360دستگير شدم و تا خرداد 1364در اوين بودم و
سپس به گوهردشت منتقل شدم و حدود يك ماه آنجا بودم .تير1364
بهقزل حصار منتقل شدم .در فروردين 1365مجددًا به اوين منتقل و در
ارديبهشت سال 1365آزاد شدم .برادرم احد در بهمن1360در تجريش در
رويارويي با پاسداران كشته شد .برادر ديگرم صمد در مرداد 1361دستگير
و زيرشكنجه بهشهادت رسيد .سومين برادرم علي ،در مرداد 1367در
جريان قتلعام در گوهردشت سر بهدار شد».
ـ «علي در آبان 1360دستگير شد .ابتدا در اوين بود و سپس به قزل حصار
منتقل شد .از اواخر 1362ناپديد شد تا اينكه آذر 1363كه مادرم رد او
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را در زندان گوهردشت پيدا كرد .در اين فاصله ،مادرم به هر كجا ميرفت،
ميگفتند اص ً
ال چنين زنداني وجود ندارد .وقتي مادرم او را درگوهردشت
پيدا كرد معلوم شد درخانههاي امن سپاه در كرج زير شكنجه بوده است.
علي در آخرين مالقات در اوايل بهار 67بهمادرم گفت اوضاع درزندان مبهم
و مشكوك است ،زندانيها را دارند جابهجا ميكنند ،يكسري بندها را دارند
تفكيك ميكنند .معلوم نيست ميخواهند چكار كنند ،ممكن است كه ديگر
مالقات نداشته باشيم»...
ـ «من بعد از آزادي از زندان ،دوبار با استفاده از شناسنامه خواهرم بهمالقات
علي رفتم چون بهخودم مالقات نميدادند .در مالقات با علي از يك فرصت
كوتاه استفاده كردم و با اصرار از او خواستم پايش را بهمن نشان بدهد و
بهچشم ديدم كه بعد از مدتها هنوز آثار شالق و شكنجه شديد را با خود
داشت .همچنين بهخاطر ضربات شديدي كه بهسر او وارد كرده بودند،
همواره سردردهاي بسيار سختي داشت .مالقات با برادرم از بهار 67قطع
شد .تا اينكه در تابستان مادرم از طريق بقيه مادران خبردار شدكه بچهها
را دارند اعدام ميكنند .هر روز جلو اوين يا گوهردشت ميرفت تا ردي از
برادرم علي پيدا كند .اواخر شهريور يا اوايل مهر بهمادرم گفتند برو 40روز
ديگر به تو خبر ميدهيم»...
ـ «40روز گذشت و قبل از اينكه مادرم برود يك پاسدار به خانه مادرم آمد
و گفت خودت فردا به گوهردشت نيا ،يك مرد از خانوادهتان بيايد .مادرم
گفت بچههايم را كشتهايد كسي را ندارم خودم ميآيم .مادرم با همسايهمان
به گوهردشت رفتند .آنجا سه پاسدار نشسته بودند گفتند پسرت دشمن
جمهوري اسالمي بود او را كشتيم .مادرم گفت از دست شكنجههاي شما
راحت شد و بهآنها گفت آيا از خدا نميترسيد كه بچههاي ما را ميكشيد
مگر چه كرده بودند؟ پاسداران پرسيدند كه آيا پسر ديگري هم داري
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كه مادرم گفت نه ندارم ولي ايكاش داشتم كه با شما ميجنگيد .سپس
پاسداران يك گوني كهنه برنج كه داخل آن وسايل برادرم بود بهمادرم
تحويل دادند .يك دست لباس با ساعت مچي و عينك و يك طناب دار
كه مادرم با ديدن آن از حال رفت و همسايهمان گوني را از او گرفت .اما
پاسداران دست برنداشتند و در همان وضعيت وقتي مادرم چشم باز كرد
بهاو اخطار دادند حق مراسم عزاداري نداري! مادرم آنقدر برانگيخته بود
كه گفت برايش عزا نميگيرم ،برايش عروسي ميگيرم .پاسداران گفتند
خودت هم منافق هستي ،اگر خطا كني خانهات رابا لودر روي سرت خراب
ميكنيم».
ـ «زندانيان آزاد شده بهمادرم گفته بودند علي را روز 8يا 9مرداد در
گوهردشت اعدام كردهاند .آنها بهمادرم گفته بودند كه ناصريان و عباسي و
لشكري زندانيها را به سالن مرگ ميبرند».
ـ «مادرم سه بار مخفيانه به عراق آمد و تعدادي عكس و وسائل مثل عينك
و ساعت و اسم شهداي قتلعام را آورد كه در موزه شهداست .او همواره
از ناصريان و داوود لشكري و بيات و جواد ششانگشتي و حميد عباسي
بهعنوان قاتل پسرش اسم ميبرد .او ميگفت بسياري از زندانيان كه بعد از
قتلعام آزاد شده بودند ،مانند سيامك طوبايي و حميد موسوي و همسرش
سيما و جواد تقوي و طيبه حياتي سر بهنيست شدند».
خواهر مجاهد مهري حاجي نژاد يك مجموعه از اسناد مربوط بهجنايات
رژيم در زندانها و نقش حميد نوري را از طريق دادستاني آلباني مضافًا بر
يك نسخه از كتابش «آخرين خنده ليال» (خاطرات زندانهاي رژيم آخوندي)
را در اختيار دادستاني سوئد قرار داد.
17ـ خواهر مجاهد خديجه برهاني كه 6برادر مجاهد و همسر يكي از
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برادرانش در رژيم آخوندي بهشهادت رسيدهاند و سرنوشت خانواده آنها
آينه تمامنمايي از جنايتهاي اين رژيم است گواهي داد:
ـ «بزرگترين برادر خانواده ،محمدمهدي برهاني زنداني سياسي زمان شاه بود.
وي در مرداد 61دستگير و در زندان اوين زير شكنجه بهشهادت رسيد .وي
بههنگام شهادت 27ساله بود .محمدعلی برهاني 24ساله ،درشهريور۱۳۶۰
در قزوين اعدام شد .پيكر او را بهشرط نگرفتن مراسم ،تحويل پدر برهاني
دادند اما مردم بهطور گسترده در تشييع جنازه او شركت كردند .دو برادر
ديگر ،احمد برهاني 27ساله در قتلعام زندانيان در اوين در مرداد 67و
محمدحسين برهاني 25ساله در مرداد 67در گوهردشت اعدام شدند.
مجاهد شهيد مينو محمدي همسر محمد مهدي برهاني در جريان قتلعام
زندانيان سياسي در قزوين به شهادت رسيد.
همچنين محمدمفيد برهاني در عمليات فروغ جاويدان و محمدحسن
برهاني در عمليات چلچراغ بهشهادت رسيدند».
خواهر مجاهد خدیجه برهانی ،تنها بازمانده اين خانواده ،در سال60
درحاليكه ۱۲سال بيشتر نداشت دستگير شد و بعد از 8ماه با وثيقه
سنگين توسط پدرش آزاد شد .پدر اين خانواده آقاي سيد ابوالقاسم برهاني
يك روحاني سرشناس و مبارز بود كه از همان ابتدا بهمخالفت با خميني و
سياستهاي ارتجاعياش پرداخت و بههمين خاطر خميني دستور داد خلع
لباس شود.
خديجه برهاني نحوه شهادت محمدحسين در زندان گوهردشت و نقش
دژخيم حميد نوري را همچنان كه در سال 1378در كتاب قتلعام زندانيان
سياسي هم منتشر شده است توضيح داد .وي افزود :بعد از دوندگيهاي
زياد فقط ساعت مچي محمدحسين را كه در زمان اعدام بهدست داشته
بهپدر و مادرم دادند.
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18ـ خواهر مجاهد پروين پوراقبال در گواهي خود از جمله گفت:
ـ «سال 60در حاليكه 15ساله بودم دستگير شدم .مادرم را با من دستگير
كردند .شكنجه شدم و برايم اعدام مصنوعي ترتيب دادند ...مجددًا در سال65
وقتي قصد پيوستن به ارتش آزاديبخش را داشتم دستگير شدم .مبشري
در يك دادگاه 5دقيقهاي مرا به ۵سال زندان محكوم كرد .در اينجا حميد
عباسي و حداد (زارع دهنوي) و مقيسه و سرلك بعضًا به بند ميآمدند و
سؤال ميكردند كه آیا سازمان را قبول دارید و بهما فشار ميآوردند كه
بهجاي مجاهدين بگوييم منافقين .عباسي مجاهدين شهيد اشرف فدايي و
منيره عابديني را شكنجه كرده بود».
خواهر مجاهد پروين پوراقبال اعتراض كرد چگونه است كه مزدوري
بهنام ايرج مصداقي ادعا كرده است كه دادستاني سوئد بهدرخواست او با
مجاهدين در آلباني مصاحبه ميكند .نماينده دادستان توضيح داد كه اين
پرونده توسط دادستاني و پليس سوئد پيش برده ميشود و هركس مدعي
شود كه در پيشبردن آن نقش دارد ،دروغ ميگويد.
19ـ خواهر مجاهد دكتر خديجه آشتياني كه از ارديبهشت 1361تا اواخر
سال 1364در زندان بوده است در گواهي خود گفت:
ـ «من چندين بار هنگام مالقاتهاي خانوادهام در قزل حصار ،حميد عباسي
را بدون چشمبند ديدهام .در واقع او هميشه همراه مقيسهاي و سايه او بود.
يك بار در مالقات مادرم داشت با اشاره بهمن چيزي ميگفت ،مقيسهاي او
را كشيد و بهديوار كوبيد كه چرا داري با اشاره با دخترت صحبت ميكني؟»
ـ «برادرم مجاهد شهيد مهدي آشتياني19 ،سالش بود كه در سال1363
دستگير شد و 8سال حكم گرفت .فقط يكبار در عيد 64از پشت شيشه و با
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گوشي با او مالقات كردم .مهدي را سال 65به گوهردشت بردند .مقيسهاي
با نوري و بقيه پاسداران با زندانيان در گوهردشت برخورد كرده بودند و
خرداد 67بيش از 120نفر را جدا كردند و به اوين بردند .ما همانموقع
شنيديم كه اين عده را براي اعدام به اوين بردند ،اما نميخواستيم اين
حرف را باوركنيم».
ـ «مهدي در آخرين مالقاتش قبل از اعدام بهمادرم گفت كه دو روز است
كه تلويزيون را از اتاق ما برده و روزنامه هم ندادند و وضع غذا هم نامرتب
است .بهبرخي زندانيان گفتهاند ميخواهيم همه شما را اعدام كنيم ،نيازي
بهغذا نداريد .البته اگر ما را اعدام كنند از سرنوشتمان با آغوش باز استقبال
ميكنيم و به همه بگوييد مرا حالل كنند و ببخشند»...
ـ «بعدًا مالقاتهاي زندانيان سياسي در كل ايران قطع شد .اما ما مستمر به
جلو اوين ميرفتيم .وقتي ما جلو زندان اوين بوديم برخي اوقات پاسداري
ميآمد و اسامي چند نفر را ميخواند و ميگفت اينها اعدام شدهاند برويد و
ساكشان را بگيريد .يكي از آنها مجاهد شهيد مسعود مقبلي بود كه پدرش
هنرمند معروف عزتاهلل مقبلي بود كه بهخاطر تأثر ناشي از اعدام پسرش
سكته و فوت كرد».
ـ «روز  26آبان 67پاسداري به خانه ما آمد و بهمادرم گفت كه مهدي را
اعدام كرديم و فردا بياييد كميته تهرانپارس ساكش رابگيريد .فردا به
كميته تهران پارس رفتيم .برادرم بهداخل رفت و ساك مهدي را گرفت».
ـ «در سال 1369من و خواهرم مريم تصميم گرفتيم بهسازمان بپيونديم
اما دستگير شديم و من يك سال در زندان و تحت فشار و شكنجه بودم.
خواهرم مريم بعد از آزادي با سازمان ارتباط برقرار كرد و مجددًا ميخواست
از كشور خارج شود .او روز 10مهر 71از خانه خارج شد و ديگر برنگشت
و ما مطمئن بوديم دستگير شده است .ما بهدنبال او به زندانها رفتيم .در
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مقابل زندان اوين بهمادرم گفتند مريم دستگير شده اما مادرم هر چقدر
پيگيري كرد مالقات ندادند و نهايتًا گفتند به پزشكي قانوني برويد .ولي
در پزشكي قانوني هم او را پيدا نكرديم .مادرم دوباره رفتن و پرسوجو در
زندانها را شروع كرد .اما همگي منكر شدند و ميگفتند ما او را دستگير
نكرديم .از آن پس مادرم هر هفته از شنبه تا چهارشنبه هر روز براي پيدا
كردن مريم بهيك محل ميرفت و همه اظهار بياطالعي ميكردند .نهايتًا
در شهريور 72پاسدار عباسي به مادرم گفت ،ميخواست نزد مجاهدين برود
او را كشتيم!»
۲۰ـ بازي «چند وجهي» اطالعات آخوندها در پرونده دژخيم حميد نوري
از طريق مزدور ايرج مصداقي توسط شماري از شاكيان و شاهدان مورد
اشاره قرار گرفت.
ـ اصغر مهديزاده در گواهي خود گفت« :من در سال 1362در بند19
گوهردشت با ايرج مصداقي بودم .وقتی شرایط سخت و سرکوب زیاد شد.
يك روز او را بيرون بردند و بعد از سه چهار ساعت به بند برگشت .وسط
سالن صبحی رئيس زندان و چند پاسدار میز گذاشته بودند .مصداقي پشت
ميز رفت و سازمان و تشکیالت بند را محکوم کرد و تعهد داد که بهقوانین
زندان پایبند باشد ...او را هر از گاهي بيرون ميبردند و برميگرداندند».
ـ اکبر صمدي در گواهي خود گفت« :روز ۱۰مرداد  1367داوود لشكری
بهبندمان آمد .گفت محكوميت ۱۰ساله و باالي ۱۰سال بیرون بیایند .سمت
راست من ایرج مصداقی نشسته بود ،نیمخیز شد ،لشگری به او گفت تو
نمیخواهد بيايي ،بشین .پیش از این هم داوود لشكری هوای او را داشت».
ـ محمود رؤيايي خاطرنشان كرد حتي يك بار هم نديده است كه مصداقي
مانند ساير هواداران مجاهدين مورد ضرب و شتم پاسداران قرار گرفته باشد.
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ـ حسين فارسي با نشاندادن توييت ايرج مصداقي به تاريخ 4مهر 99بخش
ديگري از بازي اطالعات آخوندها براي لوثكردن جنبش دادخواهي را
مورد تأكيد قرارداد .مزدور مزبور در توييت خود بهنحوي ابلهانه نوشته بود:
«بنا بهدرخواست مكرر ما شاكيان اصلي پرونده ،پليس سوئد براي تحقيق
به آلباني ميرود» .نماينده دادستان گفت اين پرونده و مراحلي كه طي
ميكند دست هيچكس جز قضاييه سوئد نيست.
ـ محمد زند و مجيد صاحبجمع با ذكر سوابق و استناد به اطالعيه
24آبان 98كميسيون امنيت و ضد تروريسم شوراي ملي مقاومت و نوارهاي
صوتي مقيسهاي و رازيني يادآوري و خاطرنشان كردند درحاليكه مأمور
رژيم ميخواست دستگيري حميد نوري را سورپريزي تر و تازه جلوه دهد،
معلوم شد كه مقيسهاي از قبل خبر داشته كه قرار است نوري در اين
سفر دستگير شود .او بهصداي خودش ميگويد خلبان ایرانی و زن مطلقه،
دادگاه و اطالعات و پلیس سوئد را از رفت و آمدهای حمید نوری به این
کشور مطلع كرده بودند .اما در سناريو وزارت اطالعات ،مصداقی میخواست
چنين جلوه بدهد كه گويا موضوع براي دادگاه و اطالعات و پلیس سوئد
ناشناخته و نامعلوم بوده است».
21ـ گواهيهاي مجاهدين در اشرف 3دربارة قتلعام زندانيان سياسي و نقش
دژخيم حميد نوري(عباسي) كه استماع آن 10روز طول كشيد ،گوشههایی
از مشاهدات شماري از مجاهدانی است که یا خودشان یا اعضای خانواده
آنها شاهد یا قربانی قتلعام زندانيان سياسي در سال 1367بودهاند .حوزة
گواهيها هم اساسًا محدود بهزندان گوهردشت و سوژة آن حميد نوري فقط
يكي از هزاران جانی و قاتل و شكنجهگر دستپروردة اين رژیم در 42سال
گذشته است.
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اين گواهيها مربوط بهزندان گوهردشت و اندکی از اوین از سوي کسانی
است كه از قتلعام در اين دو شكنجهگاه جان بدر بردهاند .اما بسیار است
زندانهایی در سراسر ایران که همه زندانیان آنها را قتلعام کردند وحتی یک
نفر هم زنده نمانده تا روایتگر واقعه باشد .اگر ابعاد آنچه در آن ماهها در
تمامی زندانها چه در تهران و چه در سراسر ایران گذشته را در نظر بیاوریم
جاي هيچ ترديدي نميگذارد كه قتلعام 1367بزرگترين جنايت سياسي
بعد از جنگ جهاني دوم است .جنايتي كه مسئوالنش همچنان در رأس
هرم قدرت در ميهن اشغال شده ما هستند.
22ـ ترديدي نيست كه دژخيم حمید نوری (عباسي) با هر معياري مرتكب
جنايت عليه بشريت شده و بايد مجازات شود .درعينحال ابهامی وجود
ندارد که در ردههاي بسيار باالتر از او ،جانیانی مانند حسینعلی نیری،
مصطفی پورمحمدی ،علی مبشری ،غالمحسین اژهای ،اسماعیل شوشتری،
مرتضی اشراقی و ...انبوهي آخوند و پاسدار جنایتکار هستند كه در قتلعام
زندانيان سياسي مرتكب جنايات بسيار شده و سزاوار كيفر هستند .واضح
است كه سردمداران و سركردگان گذشته و حال رژيم ،مشخصًا خامنهاي،
رئيسي ،روحاني و سايرين ،باالترين مسئوليت را در قتلعام 67و اعدامهاي
بعد از 30خرداد 60تا كشتار جوانان شورشگر در قيام آبان 98بهدوش
ميكشند .بهواقع هيچيك از سردمداران رژيم نيست كه دستش بهخون
فرزندان اين ميهن آلوده نباشد و مرتكب جنايت عليه بشريت نشده باشد.
23ـ ترديدي نيست كه رژيم با گروگانگيري و شانتاژ و ارائه مشوقهاي تجاري
و سياسي تالش ميكند دژخيمانش را از عدالت برهاند .آخوندها 40سال
است كه از يك سو بهجنايات تروريستي در كشورهاي مختلف مبادرت
ميكنند و از سوي ديگر شهروندان اروپايي و آمريكايي يا افراد دوتابعيتي
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را بهگروگان ميگيرند تا با تروريستها و دژخيمان دستگيرشده خود مبادله
كنند .سياست مماشات باعث شده است رژيم همچنان بهتجارت جنايتكارانه
و ننگين با جان انسانهاي بيگناه ادامه دهد .همزمان با تشكيل دادگاه اسداهلل
اسدي ،ديپلومات تروريست رژيم آخوندها در بلژيك ،بهناگهان اعالم شد
كه حكم جنايتكارانه اعدام دكتر احمدرضا جاللي كه سه سال پيش توسط
ديوانعالي آخوندها تأييد شده بود ،بهزودي اجرا ميشود .اين درحاليست
كه ظريف وزير خارجه آخوندها وقتي در مورد گروگانهاي خارجي در ايران
مورد سؤال قرار ميگيرد ،بهنحو مسخرهاي پاسخ ميدهد قضاييه ما مستقل
است ،اما روز 13آذر وقيحانه گفت «ایران چندین پیشنهاد را درباره تبادل
زندانیان روی میز گذاشته است .هر زمان که احتمال تبادل وجود داشته
باشد ،این کار انجام خواهد شد .ما در این فرایند مشارکت میکنیم .این به
نفع همه خواهد بود».
24ـ كميسيون قضايي شورای ملی مقاومت ،با يادآوري اينكه دربردن
دژخيم نوري از عدالت بههربهانهاي ،اقدامي بر ضد عدالت و در جهت
تشویق رژيم بهخونریزی و تروريسم بیشتر است ،تأكيد ميكند اجراي
عدالت در مورد دژخيمان و تروريستهاي رژيم آزمايش بزرگ اتحاديه اروپا
و كشورهاي عضو در پايبندي به ارزشهاي دموكراتيك و اصول جهانشمول
حقوقبشر است .تنها با يك سياست قاطع در مقابل ديكتاتوري مذهبي،
ميتوان بهتجارت در مورد جان و خون انسانهاي بيگناه پايان داد .هرگونه
نرمش و امتياز در برابر اين رژيم مشوق جنایت است .كميسيون نسبت
بهشانتاژ و هرگونه فشار و بازيهاي سياسي رژيم عليه سوئد هشدار ميدهد.
25ـ مقاومت ايران همچون پرونده ديپلومات تروريست و مزدوران در بلژيك،
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تمام تالش خود را براي قرار دادن جنايتكاران در برابر عدالت در سطح
جهاني و در كشورهاي اروپايي بهعمل ميآورد .اما ابهامی نداریم که دادگاه
بزرگ خلق قهرمان ایران که بر خرابه نظام جنایت والیت فقیه با رعایت
کلیه موازين حقوقی و استانداردهاي برسميت شناختهشده بينالمللي بر
پا خواهد شد تنها پاسخ واقعی و تاریخی این جنایتهاي وصفناپذير است.
آن روز ابعاد جنایت آخوندها و مظلومیت خلق محروم ایران و فرزندان
مجاهدش برای همه جهان و تاریخ عیان خواهد گردید.
شوراي ملي مقاومت ايران
كميسيون قضايي
 25آذر1399
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