
گواهی ها و اسناد دربارة یک مزدور نفوذی
ایرج مصداقی

سازمان مجاهدین خلق ایران 
اسفند۱۳۹۹

������ �����.indd   1 5/29/2021   23:37:51



گواهی ها و اسناد درباره یک مزدور نفوذی
سازمان مجاهدین خلق ایران

تاریخ انتشار: اسفند 1399

������ �����.indd   2 5/29/2021   23:37:51



فهرست

یک خائن پشت پرده الجوردی ـ فریدون ژورک..........................................................................۵
موضع گیری سخنگوی مجاهدین................................................................................................... ۷
مرجان و بازهم معتادان به خیانت................................................................................................۱۱

اطالعیة کمیسیون امنیت و ضد تروریسم  ـ درمورد دژخیم بازداشت شده در سوئد .......۲۳ 
اطالعیة کمیسیون قضایی شورا درمورد حمید نوری ـ  13تیر1399..................................۳۳
اطالعیة کمیسیون امنیت و ضد تروریسم ـ نارضایتی اطالعات از سپاه .............................43
انزجارنامه ننگین ایرج مصداقی نسبت به مجاهدین ...............................................................49
بیانیة 82زندانی سیاسی شاهد قتل عام 1367..........................................................................53
گزارش کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت )شماره۲(ـ 25آذر1399...........................65
بیانیة 1500زندانی سیاسی ـ اسفند۹۹ ....................................................................................۹5

مقاالت و گواهی ها
ماوراء رذیلت مزدور مصداقی در هتاکی به... ـ منصوره گالستان ......................................18۵
شارالتانیسم ایرج مصداقی، یک شاگرد دژخیم ـ اکبر صمدی...........................................199
افشاگری دربارة ایرج مصداقی ـ امیر پرویزی .........................................................................21۳
خشم و جنون یک خودفروخته مفلوک )ایرج مصداقی(ـ نصراهلل مرندی .......................22۳
استیصال یک مزدور نفوذی ـ نصراهلل مرندی ........................................................................2۴۷
مصداقی و اپیزود پایانی دائی جان ناپلئونـ حسین پویا .......................................................25۵
فراخوان به دادخواهی یا جبهه گیری سیاسی ـ زینت میرهاشمی......................................26۱
کلوخ انداز را، پاداش، سنگ است ـ عبدالعلی معصومی.........................................................2۶۷
وقتی که وجدان مرده، زنده می شودـ رحمان کریمی .........................................................2۷۷
خشم وکین یک مزدور دهن دریده علیه دکتر هزارخانی ـ پرویز خزایی..........................28۳
شرحی کوتاه بر یک پیوند 45ساله و جیغ بنفش لشگر زاغ و زغن ـ حمیدرضا طاهرزاده..........29۱
کسب اعتبار ناداشته از خون شهیدان مجاهدـ مسعود کالنی ...........................................309

������ �����.indd   3 5/29/2021   23:37:51



������ �����.indd   4 5/29/2021   23:37:51



فریدون ژورک زندانی سیاسی ـ کارگردان و فیلمساز

یک خائن پشت پردة تنظیم و نگارش کتاب های الجوردی
کتاب کارنامه سیاه مناظره زندانیان اوین

 از انتشارات دادستانی انقالب اسالمی مرکزـ تابستان۱۳۶۲
الجوردی در حسینیة اوین جلسات متعدد )مثاًل مناظره( تشکیل داد تا زندانیان را 
رودرروی هم قرار دهد. در این جلسات خائنان و بریدگانی مثل قاسم اثنی عشری 
به شرح خاطرات خود می پرداختند و زندانیان مقاوم دیگر را به مباحثه و مناظره 
رضا  و  اثنی عشری  قاسم  توسط  تهیه شده  پرونده های  خالصه  می کردند.  دعوت 
کیوان زاد پس از تایپ توسط محمدرضا یزدی زاده به دفتر شعبه هفت ارسال می شد 

تا در اختیار نویسنده کتاب ها قرار بگیرد.
چندی بعد برایم چهره پشت پردة تنظیم و نگارش این کتاب ها روشن شد. نام این 
خائن پشت پرده ایرج مصداقی بود. او بر اساس متن های ارسالی خارج از مجموعه 
شروع به تحریر متن کتاب ها می کرد. اگر هم نیازی به بحث حضوری و یا بررسی 
مطالبی در خصوص پرونده پیش می آمد )که چندین مورد پیش آمد( این مالقات در 
دفتر بند۳۱۱ انجام می گرفت. این جلسه با حضور ایرج مصداقی و قاسم اثنی عشری 
و رضا کیوان زاد و یکی از مسئوالن شعبه، که اکثرًا بازجوی سفاکی به نام فاضل، 

هماهنگ کنندة جلسه بود، تشکیل می شد.
داشتم،  حضور  ژورک(  من)فریدون  و  شد  تشکیل  بند۳۱۱  در  که  جلسه ای  تنها 
که  شنیدم  بعدها  که  رحمانی...  سرپرستی  به  و  مصداقی  حضور  با  بود  جلسه ای 
نام اصلی اش محمد داوودآبادی است و به محمد مهرآئین هم معروف بود. او یکی 
با  ارتباط  اتهام  به  شاه  زمان  در  که  بود  سربازجوها  کثیف ترین  و  سفاک ترین  از 
مجاهدین، دستگیر شده و شخص محمد حنیف نژاد با پذیرفتن مسئولیت کارهای 
او راه آزادشدنش را بازکرده بود. هدف جلسه بررسی فیلم نامه)توابان( بود که بر 
اساس طرح و نوشته ای از مصداقی توسط من به صورت فیلم نامه تنظیم شده بود. 
تأیید مسئوالن دادستانی قرار نگرفته بود و علت آن، عدم درک  فیلم نامه مورد 
واقعی من از قصد ساختن چنین سریالی اعالم شد. به همین جهت طرح نوشتاری 
مصداقی به سازمان تبلیغات اسالمی که مدیریت آن را حاج آقا زم عهده دار بود، 
ارسال شد که بعدًا به صورت یک فیلم سینمایی تولید و در سینماهای سراسر کشور 

به نمایش درآمد.
فریدون ژورک )۱۸تیر۱۳۹۹(
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مقالة سرفصلی آقای فریدون ژورک دربارة مزدور نفوذی ایرج مصداقی فصل الخطاب 
و یک گواهی ماندگار و تاریخی از به اصطالح »عملیات پیچیدة چندوجهی« دادستانی 
ارتجاع در زمان الجوردی، و سپس اطالعات آخوندها در زمان دژخیم فالحیان و 
دژخیم حجاریان )معاون وقت وزیر اطالعات آخوندها( است که از بردن مزدور به 
گشت های دادستانی و بردن بر سر پیکرهای سردار خیابانی و اشرف رجوی آغاز 

شده و تاکنون ادامه دارد. 
که:  رسید  نتیجه  این  به  سال۱۳۷۰  در  کارشناسانش  به گفتة  آخوندها  اطالعات 
»راهکار انحالل سازمان در انجام عملیات و ضربه زدن نظامی نیست هر چه بیشتر 
به آنها ضربه بزنند، هم منسجم تر می شوند و هم نیروی بیشتری می توانند جذب 
کنند و فعالیت آنها تشدید می شود، مگر این که سراغ عملیات روانی بروید که عمدتًا 
باید روی جدا شده ها متمرکز شود... در عملیات روانی هم بسیار کار کردیم که شاید 
ـ صفحة۲۰۷  ـ کتاب استراتژی و دیگر هیچ  امکان بیان آنها خیلی نباشد«. )رضوی 

و ۲۰۹(. 
حجاریان  توسط  خودش  به گفتة  شاهسوندی،  سعید  اوین  جالد  شاگرد  این رو  از 
فرستاده شد.  اروپا  به  »محاکمة مسعود رجوی«  اعالم شدة  مأموریت  با  و  توجیه 
زیر کشیدن  به  مأموریت  با  و  آزاد  خرداد۱۳۷۰  در  مصداقی  ایرج  مزدور  هم زمان 
رهبری مقاومت »از عرش به فرش« برای نفوذ در مناسبات مجاهدین به خارج اعزام 
شد. او هم مانند امیر سعدونی بمب گذار ویلپنت که ۱۲سال به عنوان سلول خفته 
به هواداری از مجاهدین تظاهر می کرد، به مدت دو دهه به ایفای نقش پرداخت و 

مراحل دگردیسی خود را طی کرد. 
اما اکنون فریدون ژورک با گواهی صادقانة خود، در پیوند و وفای به عهد با مرجان 
شورشگر، برای هر کس که قصد فهم ترفندهای رژیم را داشته باشد، نقطة پایان 

گذاشت و »دیگر تمام است ماجرا...«.
بر اساس  پیشاپیش  که  در بند،  بعضًا  و  بندرسته  از  ۱۰۰۰زندانی  از  بیش  به  درود  با 
تجارب عینی خود در شکنجه گاه های دشمن ضدبشر بر این ماجرا اشراف داشتند و 

آن را با هم وطنان و نسل جوان در میان گذاشتند« )۲۰تیر۱۳۹۹(. 

موضعگیـری سخنـگوی مجاهـدین
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مرجان و باز هم معتادان به خیانت
فریدون ژورک
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۱۱

گواهی ها و اسناد در بارة یک مزدور نفوذی

مرجان و بازهم معتادان به خیانت

ایرج مصداقی یک خائن پشت پردة تنظیم و نگارش کتاب های الجوردی

 کتاب »کارنامه سیاه مناظره زندانیان اوین«
 از انتشارات دادستانی انقالب اسالمی مرکزـ تابستان۱۳۶۲

فریدون ژورک 
سخن گفتن از مرجان و خودم، آن هم بعد از پرواز مرجان، بسیار سخت و سنگین است. 
به واقع مرجان در تمام سال های زندگی مشترکمان برای من نه تنها همسری مهربان و 
یگانه که یار و هم سفری مصمم بود که در هر فرازو فرود زندگی به من امید می بخشید 
و درس وفا می آموخت. اما آنچه که مرا وادار کرده است تا در این  باره دست به قلم ببرم 

دو علت است: 
 اول سپاس بی دریغم از همة هم وطنانم که مرگ مرجان را با اندوه، به من تسلیت گفتند 

و دوم دینی است که بعد از مرجان برعهدة خود پذیرفته ام.
باید اقرار کنم که در این روزهای پردریغ خود را تنها احساس نمی کنم. خود را در کنار 
انبوه یاران و هم وطنانی می دانم که در یک مقاومت گسترده مردمی، پرچم پرافتخار 
میهنم را برافراشته نگه داشته اند و یک مبارزة ملی و انسانی را برای نابودی رژیمی که 
هیچ حدومرزی در هالک ارزش های مادی و معنوی میهنم نمی شناسد پیش می برند 

و این احساس به من آرامشی می دهد تا بتوانم دشواری فقدان مرجان را تحمل کنم. 
اما انعکاس گستردة پرواز مرجان خود مرا نیز متحیر کرده و به یک پیمان عمیق تر با 
مقاومت ایران رسانده است. چنان که به خوبی می دانم، باید بعد از مرجان بار سنگین او 
را نیز به دوش بکشم و تا پیروزی نهایی با مردم و مقاومت میهنم همراه و همیار باشم. 
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گواهی ها و اسناد در بارة یک مزدور نفوذی

           

تردید ندارم که مرجان این گونه با لبخند به من و ما می نگرد و با آرامش روحی بیشتری 
در ما حضور دارد. 

از آنجا که درگیر یک نبرد تاریخی و همه جانبه با مرتجعان حاکم بر میهن هستیم، 
درمورد پرواز مرجان نیز دو جبهه مقابل هم و هر یک به زبان خود، عکس العمل نشان 

دادند. 
مقامات حکومتی و مشخصًا دستگاه های 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 آ نها بوده را نداشتند. زیرا که به خوبی 
می دانند رسم استواری مرجان درس آموز بسیاری از هنرمندان دیگر، به ویژه هنرمندان 
جوان میهنمان خواهد بود. به همین دلیل بود که دست به کاری ابلهانه زدند. یک نشریه 
مجاهدی جعلی چاپ کردند و پیام هایی از برخی هنرمندان منتشر کردند تا با زیر فشار 
قراردادن، آنها را به عکس العملی بیندازند که از این طریق مثاًل خشی به چهرة مقاومت 

وارد شود. این ترفند ابلهانه البته ناکارآمد بود و به رسوایی بیشتر برایشان منجر شد. 
درست همپای این سیاست ابلهانه رژیم در داخل کشور، نوبت به مزدوران خارج کشوری 
آنها رسید. آنان برحسب مأموریت باید به میدان بیایند و با فحاشی و تهمت به مرجان 
و من، رابطة ما را با مقاومت به اصطالح، مخدوش نشان دهند. البته این مزدوران که 
عمدتًا توابان و مزدبگیران و خیانت کاران به مجاهدین بوده و هستند، چون حرف تازه ای 

نداشتند که بزنند، بنابراین تنها به دروغ و فریب متوسل شدند. 
من در سال های گذشته تجربه برخورد با این قبیل مزدوران را داشتم. حتی چند سال 
پیش در مقاله ای به نام »معتادان به خیانت و بی مرزی وقاحت« که در نشریة مجاهد 
هم به چاپ رسید دو نمونة بسیار شاخص این قبیل خودفروختگان را برمال کرده بودم. 
نمونة اول مربوط به برخورد 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 احمدرضا کریمی است و شنیده ام اخیرًا در ادامة خیانت هایش به مقام »محقق« 
و »پژوهشگر«ی هم ارتقا یافته و در »شرح تاریخچة سازمان مجاهدین خلق ایران« 
کتاب می نویسد تا توسط آخوند حسینیان جالد در مرکز اسناد انقالب اسالمی چاپ 
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۱۳
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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 جبهه اش را تضادی 
عنوان می کرد که با مسعود داشته است و من به یاوه های او فقط پوزخند می زدم. او بعد 
از آزادی از زندان، به دفتر کارم در تهران مراجعه کرد. چهره ای درهم شکسته داشت که 
نشان می داد معتاد است و از من خواست تا مبلغی کمکش کنم. من در مقاله ام توضیح 
داده ام که در آخرین لحظه ای که می خواست از نزد من برود علت به خدمت الجوردی 
درآمدنش را سؤال کردم و او حرفی زد که به نظرم تنها حرف صادقانة عمرش بود. او 
از آن، می شود یک  بعد  اولین بار سخت است،  برای  نامحرم  گفت: »عریان شدن جلو 
عادت« و من با تمام وجود احساس کردم که انسان موجودی است که می تواند »خیانت 

کردن« را برای خود تبدیل به یک عادت کند. 
با  مجاهدین  بحبوحة جنگ  در  آمدیم  خارج  به  ما  که  بعد  سال های  در  به  هرحال 
وزارت اطالعات یک مزدور دیگر به نام کریم حقی به من تلفن کرد. عجیب این بود 
که حرف هایی زد که دیدم حتی اندکی با حرف های احمدرضا کریمی فرق ندارد. برایم 
بسیار تعجب آور بود که چرا بریده مزدوران و خائنان، به  ویژه آن دسته شان که به خیانت 
معتاد شده اند، تنها و تنها روی شخصیت مسعود رجوی متمرکزند و هر یاوه ای را به او 

نسبت می دهند. 
درک این واقعیت بعد از پرواز مرجان برای من بسیار عمیق تر شد. آنگاه  که یکی دیگر 
از خائنان و مزدبگیران بدنام، به نام ایرج مصداقی به میدان آمد و به افترازنی به من و 
مرجان و همة مقاومت ایران پرداخت. البته او حقیرتر از آن است که به تک تک یاوه ها 

و »خالی بندی«ها و دروغ هایش پاسخ دهم. 
حضور  علیه  ایران  خلق  مجاهدین  سازمان  توسط  که  تظاهراتی  در  سال۲۰۰۵  در 
رئیس جمهور 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 
کتاب هایش را به من بدهد. همان هوادار یک آلبوم از ترانه های قدیمی مرجان را به 
دست مرجان داد و خواستار آن شد که برای همسر مصداقی امضا کند و گفت ایشان 
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صدای مرجان را خیلی دوست دارد. 
با خواندن کتاب های مصداقی خاطرة دیدن وی در بند۳۱۱ زندان اوین را به یاد آوردم، 
البته نه به عنوان یک زندانی بلکه بیشتر به عنوان همراه و کمک کار و دستیار یکی از 
بازجوهای شعبة هفت به نام فاضل، که بالفاصله مطلب را با دوستان هوادار مطرح کردم 
که به نیکی باور دارم تمام حقد وکینه مصداقی نسبت به ما، از همین نقطه سرچشمه 

می گیرد. 
او به عنوان یک خائن و مزدور مخبط دعاوی ابلهانه کرده است که گویا مرجان با خواندن 
کتاب خاطرات او به مبارزه کشیده شده و با کینه جویی به مرجان تهمت هایی زده که 

شایسته خودش و تبار آدمکش و کینه جویش است. 
او ابلهانه و البته رندانه مدعی شده که مرجان را او به مقاومت ایران معرفی کرده و قبل 
از او کسی مرجان را نمی شناخته است. در برابر این همه دروغ و دغل و این همه توهمات 
که بسیار هم شیادانه بیان می شود، فقط باید پوزخند زد و فکر نمی کنم که کسی من و 
مرجان و رابطه مان با مجاهدین را بشناسد و به این مزخرفات پوزخند تمسخرآمیز نزند. 
البته محبوبیت مرجان به قدری بود که این مزدور هرزه درا نمی توانست بیش ازاین بگوید 
و به چهرة مجاهدین و مقاومت لجن پراکنی کند. به همین دلیل بیشتر دق دلی خائنانه 
خود را سر من درآورد و درون مایة کثیف خود را با نوشتن مقاله ها و مصاحبه هایی بر 

سر من بیرون ریخت. 
اتهامات این عنصر خودفروخته علیه من بسیار خنده دار و مضحک و توخالی است. و من 
وقتی که آنها را شنیدم دقیقًا شخصیت احمدرضا کریمی و کریم حقی که در گذشته به 
آنها اشاره کردم در نظرم مجسم شد. )مراجعه شود به همان مقاله معتادان به خیانت 

که مشروح این گفتگو را نوشته ام(. 
ازنظر من احمدرضا کریمی همان کریم حقی است که نسخة بدل و البته کثیف تر آن 
می شود ایرج مصداقی. االن هم در مورد مزدور بدنام و رسوایی مثل مصداقی می گویم 
که هرچه از رذالت و دنائت دارد علیه من بگوید و بنویسد اما خودش به خوبی می داند 
که من یکی از کسانی هستم که بیشترین آشنایی را با سوابق ننگین او در همکاری های 

اطالعاتی اش دارم. 
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او دربارة من نوشته است: »ژورک برخالف مرجان یکی از توابین فعال زندان اوین بود 
با امکانات فوق العاده گذراند. وی به  که دوران زندان خود را در “بخش اوین قدیم” 
همراه محسن منشی، حمیدمهدی شیرازی، ولی اهلل صفوی، رضا کیوان زاد، محمدرضا 
حسن  هم چون  زندان  فعال  توابان  از  دیگری  تعداد  و  کریمی  احمدرضا  شریفی نیا، 
گسگری، وحید سریع القلم و ... که در شعبه های بازجویی اوین و گشت های دادستانی 

کار می کردند در بند ۶۷ “زندگی” می کرد«. 
من از خودم دفاع نمی کنم. تردید هم ندارم که زنده ماندنم به بهای خون شهیدان 
واالمقامی است که تمام قد در برابر جالدان ایستادند و سرخم نکردند. بعد از زندان 
و پیوستن به مقاومت هم با صراحت و بدون پرده پوشی هر آنچه را دیده یا بر سرم 
آمده نوشته و گفته ام و هیچ نکتة مخفی و پوشیده ای ندارم؛ برخالف توابان و مزدوران 
بی حیایی که در خلوت آن کار دیگر می کردند و می کنند و تازه برای ما لغز دادخواهی 

می خوانند. 
اجازه دهید اندکی دربارة این فرار به جلو خائن بی چشم و رو بنویسم و قضاوت را به مردم 

میهنم و تمام روشنفکران و مبارزان راه آزادی واگذار کنم. 
او البته نمی نویسد و به عمد فراموش کرده که بنویسد در همان زمان که اشاره می کند 

خودش کجا بود و چکار می کرد؟ پس من می نویسم:
در اوین مرجان در یکی از بندهای انفرادی بندزنان موسوم به ۳۱۱ که متشکل از چندین 
انفرادی و یک دفتر نگهبانی بود زندانی بود و دوران محکومیت خود را می گذراند که این 

بند در اسفندماه۱۳۶۱ از زندانیان سیاسی زن تخلیه شد. 
این بند در ساختمان کوچک قدیمی ساز و روی تعمیرگاه اتومبیل های دادستانی، مجزا از 
زندان ها و ساختمان های اداری اوین با درب بزرگ آهنی قرار داشت. به دستور الجوردی 
افرادی از بندهای مختلف، بنا به تخصص موردنیاز، انتخاب و بدین بند منتقل شدند که 
بسیاری از آنها اعضا یا هواداران مجاهدین بودند که تواب شده و با دژخیمان همکاری 
می کردند. افرادی مانند قاسم اثنی عشری و رضا کیوان زاد که از افراد دستگیرشده از 

بخش نظامی سازمان و به مناسبت چندین فعالیت محکوم به اعدام  شده بودند. 
کار این دو نفر مطالعة پرونده های عملیاتی افراد دستگیرشدة سازمان در تمام زندان های 
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کشور، و خالصه نویسی از طرح و اجرای عملیات آنان برای نویسنده و تنظیم کنندة 
کتاب های کارنامه سیاه بود. در این بند محمدرضا یزدی زاده که از مسئولین بخش 
دانش آموزی شرق تهران بود، چون تسلط خوبی به تایپ کردن داشت، مسئول تایپ 
مطالب و محمدرضا شریفی نیا که به اتهام تولید و انتشار مجله محرابه دستگیر شده بود، 

مسئول صفحه بندی کتاب ها و چاپخانة اوین بود. 
من هم به عنوان کارگردان و نویسنده در رژیم گذشته و با اتهام هواداری از سازمان 
مجاهدین دستگیر و زندانی بودم. من به شدت تحت فشار بودم تا فیلم نامه ای تحت عنوان 
توابان بنویسم و در تهیة سریالی برای نمایش در تلویزیون و ایجاد یک استودیو جهت 
تولید این سریال کمک کنم. قرار بود این استودیو در محوطة دفتر نگهبانی بند۳۱۱ 
که نسبتًا بزرگ و مستقل از زندان های 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 سال۶۱ طرح مثاًل کارهای فرهنگی در داخل زندان را 
پیش برد. مثاًل شنیده بودم در قزلحصار نشریه ای راه انداختند به نام »رجعت« که فقط 

۴شماره آن انتشار یافت و به علت عدم استقبال زندانیان از آن دیگر منتشر نشد. 
الجوردی در حسینیه اوین هم جلسات متعدد مثاًل مناظره تشکیل داد تا زندانیان را 

رودرروی هم قرار دهد. 
خود  خاطرات  شرح  به  اثنی عشری  قاسم  مثل  بریدگانی  و  خائنان  جلسات  این  در 

می پرداختند و زندانیان مقاوم دیگر را به مباحثه و مناظره دعوت می کردند. 
تایپ  از  اثنی عشری و رضا کیوان زاد پس  قاسم  تهیه شده توسط  پرونده های  خالصه 
توسط محمدرضا یزدی زاده به دفتر شعبة هفت ارسال می شد تا در اختیار نویسنده 

کتاب ها قرار بگیرد. 
دو جلد کتاب کارنامه سیاه که شامل مناظرة زندانیان با هم بود در سال های بعد توسط 

انتشارات دادستانی منتشر شد که هم اکنون می شود آنها را بر روی اینترنت هم دید.
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در معرفی این دو کتاب آمده است: 
»این مجموعه متن سخنانی است که در جلسات مناظرة 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 به همراه مدارک مورد استناد در این جلسات به چاپ رسیده 

است«. 
قاسم اثنی عشری در مقدمة جلد دوم این کتاب نوشت: 

»ما خود در این مقدمه اعالم کرده ایم که از منافقین بریده ایم و به جمهوری اسالمی رو 
آورده ایم و به آن بریدن و این رو آوردن افتخار می کنیم«. 

اما واقعیت مسأله دردناک تر از این بود که تابه حال آمده و گفته شده است. 
بعدها برای من، چهرة پشت پردة تنظیم و نگارش این کتاب ها روشن شد. نام خائن 

پشت پرده ایرج مصداقی بود. 
او بر اساس متن های ارسالی خارج از مجموعه شروع به تحریر متن کتاب ها می کرد. اگر 

������ �����.indd   17 5/29/2021   23:37:51



۱8

گواهی ها و اسناد در بارة یک مزدور نفوذی

           

هم نیازی به بحث حضوری یا بررسی مطالبی در خصوص پرونده پیش می آمد )که 
چندین مورد پیش آمد( این مالقات در دفتر بند۳۱۱ انجام می گرفت. 

این جلسه با حضور ایرج مصداقی و قاسم اثنی عشری و رضا کیوان زاد و یکی از مسئولین 
شعبه، که اکثرًا بازجوی کثیف و سفاک به نام فاضل هماهنگ کنندة جلسه بود، تشکیل 

می شد. 
تنها جلسه ای که در بند۳۱۱ تشکیل شد و من)فریدون ژورک( حضور داشتم، جلسه ای 
بود با حضور مصداقی و به سرپرستی رحمانی... که بعدها شنیدم که نام اصلی اش محمد 
داوود آبادی است و به محمد مهرآئین هم معروف بود. او یکی از سفاک ترین وکثیف ترین 
سربازجوها بود که در زمان شاه به اتهام ارتباط با مجاهدین، دستگیرشده و شخص 

محمد حنیف نژاد با پذیرفتن مسئولیت کارهای او، راه آزادشدنش را بازکرده بود. 
از مصداقی  نوشته ای  و  بر اساس طرح  بود که  )توابان(  فیلم نامة  بررسی  هدف جلسه 
توسط من به صورت فیلم نامه تنظیم شده بود. فیلم نامه، مورد تأیید مسئولین دادستانی 
قرار نگرفته بود و علت آن، عدم درک واقعی من از قصد ساختن چنین سریالی اعالم 
شد. به همین جهت طرح نوشتاری مصداقی به سازمان تبلیغات اسالمی که مدیریت آن 
را حاج آقا زم عهده دار بود، ارسال شد که بعدًا به صورت یک فیلم سینمایی تولید و در 

سینماهای سراسر کشور به نمایش درآمد. 
بعد از چهار ماه با انتشار اولین جلد کتاب کارنامة سیاه و منتفی شدن ساخت استودیو 
و سریال، این مجموعه منحل شد و افراد یادشده به بندهای قبلی خود منتقل شدند. 
در سال های بعد به جز تعدادی از نفرات این بند، من جمله قاسم اثنی عشری و رضا 
کیوان زاد که اعدام شدند، بقیه با تحمل دوران محکومیت و بعضًا مورد عفو قرار گرفتن 

از زندان آزاد شدند. 
بعد از لجن پراکنی های اخیر مصداقی بود که من بیشتر و بیشتر دریافتم وزارت اطالعات 
و مزدوران حلقه به گوششان، 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 به رهبری 
حاج آقا علوی یا تائب می نوازند و همگی سر در یک آخور به نام اصطبل رژیم آخوندی 

دارند. 
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از همة دوستان هم تمنا می کنم بروند و تک به تک حرف ها و ادعاهای این ها را باهم 
مقایسه کنند. مطلقًا با یکدیگر تفاوتی ندارد. من اسم نویسنده احمدرضا کریمی را 
نویسنده  بپرسم  خواننده  از  اگر  که  دارم  یقین  و  می کنم  پاک  نوشته هایش  روی  از 
کیست می گوید ایرج مصداقی و این داستان همة معتادان به خیانت است. معتادان 
درهم شکسته ای که هر بامداد روز خود را با یک خیانت جدید شروع می کنند و شب با 

تهمت و افترا سر بر بالین می گذارند و البته که به قول مولوی:
کار مردان روشنی و گرمی است
کار دونان حیله و بی شرمی است
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درمورد دژخیم بازداشت شده در سوئد
اطالعیة کمیسیون امنیت و ضد تروریسم
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ماجرای دژخیم بازداشت شده در سوئد
جنگ گرگها و »شو« اطالعات آخوندها برای سفیدسازی برگ های سوخته

 علیه جایگزین دمکراتیک
خلع ید از ایادی رژیم در پرونده حمید نوری

 الزمة هرگونه رسیدگی جدی قضایی و عاری از زد و بند است

آخوند دژخیم محمد مقیسه ای)ناصریان(: همین جمعه به او گفتم نرو... گفتم 
اصاًل این دسیسه است. تو را می کشانند آنجا دستگیرت می کنند 

یک خلبان ایرانی آنجاست، مشکل خانوادگی با یک زنی داشته، طالق داده، 
آنجا توی دادگاه گفته حمید نوری فالن و بهمان ... خودش)حمید نوری( گفت که 
اون علیه من یک حرف هایی زده در دادگاه آنجا و در اطالعات آنجا حرف هایی 
علیه من زده... این )حمید نوری( با آن خانمه که طالق گرفته بود فامیل بودند و 

شوهره به پلیس داده ... 
آخوند سردژخیم علی رازینی، رئیس شعبة ۴۱ دیوان عالی رژیم: دستگاه قضایی 
ما با خونسردی و خیلی آرام اعالم می کند که ایشون در گذشته و در سه دهة 
قبل از این، در فالن ارگان کارمند جزء بوده و بعد هم بازنشست شده و رفته، 

آنها نمی توانند روی این مانور بدهند... چیزی بارش نیست 
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سپاه پاسداران در ۲۲مهرماه گذشته اعالم کرد که اطالعات سپاه در یک »عملیات 
پیچیده چندوجهی« توانسته است روح اهلل زم را فریب داده و »به داخل کشور هدایت 

و بازداشت کند«. 
در کمتر از یک ماه تواب تشنه به خون )ایرج مصداقی( به صحنه آمده و در ۱۹آبان 
ادعا می کند در یک »عملیات پیچیده چندوجهی« موفق شده است یکی از متهمان تراز 
اول قتل عام۶۷ را در محدودة قضایی اروپا دستگیر کند لیکن چون »مقید به حکومت 
قانون« است »تا تفهیم اتهام به شخص متهم و جهت حفاظت از کرامت انسانی او« از 

دادن اطالعات بیشتر معذور است!
هم زمان تواب خودشیفته در همان روز در فیسبوک خود در یک دروغ ابلهانه و مضحک 
ادعا می کند: »فرقة رجوی به دستور شخص وی پس از مطلع شدن از پیروزی بزرگ 
عملیات “دادخواهی۶۷” تالش های زیادی برای مخدوش کردن این عملیات به خرج 
داده است. در آخرین تالش، نمایندة پلید این فرقه ضمن تماس با یکی از وکالی پرونده 
تالش کرده است چهرة من را به زعم رهبر این فرقه پلید مخدوش کند که پاسخ مناسب 
و شایسته را دریافت کرده است«. این به وضوح استفادة ناشیانه از تاکتیک »آی دزد، آی  

دزد« برای در امان ماندن از افشای بعدی است. 
بلوف و الف زدن مأمور چندوجهی، تا چهارشنبه ۲۲آبان که دادگستری سوئد طبق 
قانون برای رسیدگی و تصمیم گیری در مورد ادامة بازداشت معین کرده بود، بی دریغ از 
حساب »کرامت انسانی« دژخیم ادامه می یابد. سپس ایرج مصداقی به صحنه آمده و در 
بی بی سی فارسی کباده می کشد و می گوید: »درهرصورت ما هم منابع خاص خودمان 
را داریم! اگر نظام اسالمی مدعی است که در یک عملیات پیچیده و چندوجهی روح اهلل 
زم را به عراق کشوند و دستگیر کرد، بایستی بدونه که انگیزة ما برای پیگیری جنایت 

علیه بشریت به مراتب بیشتر از انگیزة جنایتکاران برای جنایته«. 
به نظر می رسد در مرحله پایانی رژیم، جنگ گرگها باالگرفته و به چنین »شو«های 
اطالعاتی راه می برد که با سوءاستفاده از خون شهیدان، قبل  از هر چیز در خدمت 
سفیدسازی برگ های سوخته، علیه جایگزین دمکراتیک است. به خصوص که در اثر 
تالش های بی وقفة رئیس جمهور برگزیدة مقاومت کار جنبش دادخواهی در سال های 
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اخیر باالگرفته و رژیم بیش از هرزمان نیازمند مقابله و فروبردن آن در آب گل آلود است. 
اظهارات آخوند دژخیم محمد مقیسه ای رئیس حمید نوری در گوهردشت و سر دژخیم 

آخوند علی رازینی در فردای دستگیری حمید نوری در سوئد زوایا را روشن می کند.
۱ـ مقیسه ای می گوید که پلیس و اطالعات و دادگاه در سوئد از قبل، از طریق یک 

خلبان ایرانی )شوهر دخترخواندة مطلقة حمید نوری( از قضایا مطلع بودند. 
2ـ مقیسه ای به شدت با سفر کارمند خود در زمان قتل عام به سوئد مخالف بوده اما 
بازیگران دیگری در رژیم موضوع را مینیمیزه نموده و به نوری اطمینان خاطر می دادند. 

اظهارات مقیسه ای و رازینی 
در نوار صوتی که کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت ایران در اختیار 

دارد، مقیسه ای )رئیس شعبة۲8 دادگاه انقالب اسالمی( می گوید: 
»بهش گفتم نروها، همین جمعه بهش گفتم نرو، خودش هم دوزاریش افتاده بود 
خوب، آمد و گفت که من احتمااًل دستگیر بشم اینا، گفتم پس برای چی داری 

میری.
گفتم بهش، چندبار البته رفته بود ولی کاری بهش نداشته بودند، هرسال یک ده 
روزی می رود آنجا، یک اختالفی با کسی داشت، او شکایت کرده بود. گفتم نرو، برای 
چی داری می روی. گفتم اصاًل این دسیسه است. تو را می کشانند آنجا دستگیرت 

می کنند ها.
آره یک خلبانی از ایرانی ها آنجاست، مشکل خانوادگی با یک زنی داشته طالق داده، 
آنجا تو دادگاه آنجا گفته که مثاًل حمید نوری فالن توی نظام فالن و بهمان اینها، 
داشت نقل می کرد این حرفها تعجب کردم. گفت دادگاه مطرح شده، بعدًا آن یارو 
توی گزارشش علیه این نوشته که این جزء گروه های سرکوب و فالن و اینها سر 

ایران اینها. 
این اختالف خانوادگی بوده، یک زن وشوهری که طالق گرفته بود از شوهرش و اینها 
و بعدش آن زنه تقریبًا این آقا واسطه ای بوده برای ازدواج آنها قباًل اینها، یک بچه ای 
هم دارند، قضیه شان این طوری بوده، خودش گفت که اون علیه من یک حرف هایی 
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زده مرده در دادگاه آنجا و در اطالعات آنجا حرف هایی علیه من زده، کارمند بود، 
کارمند، کارمند، و مدیر دفتر من بود، کارمند بود در دادگاه انقالب قباًل در سال 

شصت و بحبوحة منافقین اینها.
تا االن ۱۰بار رفته بود و هیچ کاری نداشتند. مرتب به کشورهای خارجی می رفت و 

منعی وجود نداشت. 
این همسرش که زنی طالق داده بوده و اختالف داشتند با همدیگر. این با آن خانمه 
که طالق گرفته بود فامیل بودند و اینها شوهره به پلیس داده اینها. این آقا، آره مثاًل 

پدر خوانده این خانم، مثاًل در نظام فعاله ...«
https://image.mojahedin.org/VideoAttach/f10ee9a2767ـa4ـf7aـ
a077ـb4b168cda229.mp3?c=1

رازینی رئیس شعبه۴۱ دیوان عالی رژیم که در دوران قتل عام مجاهدین ریاست  اما 
سازمان قضایی نیروهای مسلح رژیم را برعهده داشته است می گوید: 

»ببینید، مثاًل اهمیت اطالعاتشان چقدر بوده؟ هر چه فکر می کنم، چی گیرشان 
آمده؟ مثاًل اطالعات باالیی دارد؟ یا مثاًل یک بازجویی بوده در اوین سال شصت، مثاًل 

چی ازش در می آید؟ چیزی در نمی آد که، اطالعات سوخته.
مدرک می خواهد، این مدرک می خواد، یعنی اعالم می کنند فرض کنید دستگاه 
قضایی ما با خونسردی و خیلی آرام اعالم می کند که ایشون در گذشته و در سه دهه 
قبل از این در فالن ارگان کارمند جزء بوده و بعد هم بازنشست شده و رفته، آنها 

نمی توانند روی این مانور بدهند، اگر یک سمتی چیزی داشته باشه. 
حاال مثاًل یک بازجویی که پرونده های محدودی از رده های پایین دستش بوده، آن 
موقع هم یادتان است که چیزها چطور بوده دیگه، دادسراها و شعب اش اینا، خیلی 
اینها اختیارات قضایی به آن صورت نداشتند، در واقع ابزار تحقیق بوده، چیزی 

بارش نیست، نه اطالعاتی داره که سیستم اطالعاتی ازش استفاده کنه ...«.
https://image.mojahedin.org/VideoAttach/
db031be94ـ7155ـdfa925ـb43ـfd1de7f788.mp3?c=1
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 سوابق دژخیم حمید نوری)عباسی(
۲۰سال پیش در نشریه مجاهد به تاریخ ۱۲مرداد۱۳۷8 در ویژه نامه یازدهمین سالگرد 
و  دست اندرکاران  اسامی  لیست  در  عباسی  حمید  سیاسی  زندانی  ۳۰هزار  قتل عام 

شکنجه گران در جریان قتل عام معرفی شده است. 
زندانیان  ایران هم چنین در مرداد۱۳۷8 در کتاب »قتل عام  سازمان مجاهدین خلق 
سیاسی« پاسدار دژخیم حمید عباسی را با جزئیات افشا کرده است )صفحات۱۹۳ـ 

۲۵8ـ ۲۶۹ـ۲۷۰ـ۲۷۲ـ ۲۷8(. 
نقش  بود که  اوین  پاسداران سالن۶  از  است: »وی  آمده  ازجمله  معرفی دژخیم،  در 
شد.  اوین  دادیار  و  یافته  ارتقا  خاطر  همین  به  داشت.  زندانیان  سرکوب  در  اساسی 
وی یکی از عناصر فعال در قتل عام ها در گوهردشت بود. از سال۶8 نیز دوباره دادیار 
اوین شده است«. او در صبح جمعه ۲۱مرداد۶۷ در هنگام به دا رکشیدن مجاهدین 
به آنها می گفت: »بروید عاشورای مجاهدین است. زود باشید!«. او اسامی مجاهدین 
را دسته دسته می خواند و آنها را به خط می کرد. سپس آنها را »ابتدا به راهرو مرگ و 
پس از یک مهلت چنددقیقه ای برای نوشتن وصیت نامه به سالن حسینیه« می بردند. 
ده ها مجاهد خلق در اشرف۳ برای شهادت درباره این صحنه ها آماده اند. اما هم چنان 
که با سازمان های معتبر بین المللی در میان گذاشته شده است، خلع ید از ایادی رژیم 
در پروندة حمید نوری الزمة هرگونه رسیدگی جدی قضایی و عاری از معامله و زدوبند 
مورد  را  زندانیان  قتل عام  مطامع خود  برای  آن  ایادی  و  رژیم  داد  اجازه  نباید  است. 

سوءاستفاده قرار دهند. 

منابع خاص و خط دهنده 
دربارة »منابع خاص« ایرج مصداقی که به بی بی سی گفت، این منابع خاص و خط دهنده، 
بنابر تجربه و نمونه های متعدد، سر در وزارت اطالعات رژیم دارند. وزارت در پوشش های 
گوناگون، به سربازان گمنام یا بدنام که از زمان گشت های دادستانی اوین ابواب جمعی 
آن هستند، آن طور که می خواهد اطالع رسانی می کند. ازجمله در نوشتن »گزارش۹۲«، 
در سناریوی »قتل های مشکوک در درون مجاهدین«، در سناریوی »درگیری درونی 
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بین مجاهدین« برای سرپوش گذاشتن بر قتل عام مجاهدین در حملة ۱۰شهریور۱۳۹۲ 
به اشرف، در نسبت دادن قتل و سوزاندن صورت راهنمای مزدور این حمله به خود 
مجاهدین، در جعل و ساختن حساب های مجعول اینترنتی برای اعضای شورای ملی 
ارتشبد  امضای  به  آخوندها  اطالعات  نفرت انگیز  و  مجعول  سند  انتشار  در  مقاومت، 
نصیری رئیس ساواک شاه علیه مسئول شورا، در انتشار »فرم تقاضای انتقال اعضای 
فرقة رجوی به اشرف۳ جهت ایزوله هرچه بیشتر« هم زمان با انجمن اطالعات آخوندها 
در مازندران، و در انتشار عکس های ارتباطات اینترنتی مجاهدین در اشرف۳ هم زمان با 
انجمن اطالعات آخوندها با ادعای این که »در این ۴۰سال گذشته سابقه نداشته است 

یک عکس از درون مجاهدین بیرون بیاید« )۳مرداد ۹8(. 

حکم قتل عام و دم خروس 
دجال ضدبشر در حکم قتل عام مجاهدین می گوید: »کسانی که در زندان های سراسر 
کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کـرده و می کنند محارب و محکوم  به اعدام 
می باشند ... رحم بر محاربین ساده اندیشی است ... امیدوارم با خشم و کینه انقالبی خود 

نسبت به دشمنان اسالم رضایت خداوند متعال را جلب نمایید«. 
در حکم مکمل هم می افزاید: »هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام 

است. سریعًا دشمنان اسالم را نابود کنید ... روح اهلل الموسوی الخمینی«. 
 اکنون دم خروس اینجاست که تواب تشنه به خون طابق النعل بالنعل با فتوای قتل عام 
بر  کماکان  ایستاده اند،  استوار  خود  مجاهدی  موضع  بر  که  کسانی  دربارة  خمینی 
طبل های انزجار از آنها و رهبری شان می کوبد. هم چون الجوردی و مقیسه ای و حمید 
نوری به خون مسعود رجوی که شهیدان با درود به او سر به دار می شدند، تشنه است 
و سال هاست مأموریت ردیابی او را در ادامه نشستن در گشت های دادستانی برای 
شکار مجاهدین بر عهده دارد. چند روز پیش در 15آبان در یک تلویزیون اینترنتی 
وزارت اطالعات، با تحریف یک شعر، خواهان »دو گلوله« برای راهبر مقاومت شد. 
اطالعات بدکار آخوندی اکنون از طریق این تواب تبهکار خون شهیدان را بر سر نیزه 
کرده تا با آن خون بیشتری بریزد و در ادامه شیطان سازی، شجرة خبیثة تروریسم 
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آخوندی هر چه بیشتر آبیاری شود. 

یک یادآوری 
اشرف  در  مجاهدین  نشست  در  19مرداد1389  در  مقاومت  ملی  شورای  مسئول 
تحت عنوان »رمضان در مرزبندی با شرک والیت فقیه مبارک می شود« گفت: »وقتی 
زمین سخت می شود، مثل همیشه چارپایان به هم شاخ می زنند، به خصوص از وقتی که 
امنیت دادگاه رسیدگی  این شد که شورای  برگزیدة مقاومت خواستار  رئیس جمهور 
به جنایت بزرگ علیه بشریت، قتل عام زندانیان سیاسی در سال۱۳۶۷ و محاکمه و 
مجازات سردمداران رژیم را در این رابطه ترتیب بدهد. البته که ما برای این پافشاری 
خواهیم کرد. البته که این موضوع چیزی نیست که از یاد کسی برود، مگر اصاًل کسی 
می تواند این موضوع را در تاریخ ایران به فراموشی بسپارد؟ دیر یا زود خودتان، باندها 
می شوید.  ناگزیر  این  از  و  می رسید  آن  افشای  به  می گویم،  را  رژیم  و سردمدارهای 
قدم به  قدم. ... این چنین ناگزیر در دوران پایانی، یکی پس از دیگری، دست همدیگر را 

رومی کنند«. 

شورای ملی مقاومت
کمیسیون امنیت و ضدتروریسم

۲۴آبان ۹۸ )۱۵نوامبر ۲۰۱۹(
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پیرامون شهادت دادن و ارائه اسناد در مورد

دژخیم حمید نوری)عباسی(
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گزارش کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت
 پیرامون شهادت دادن و ارائه اسناد در مورد دژخیم حمید نوری)عباسی(

»ماجرای  دربارة  در ۲۴آبان ۱۳۹8  مقاومت  ملی  شورای  امنیت  کمیسیون  اطالعیة 
دژخیم بازداشت شده در سوئد« با افشای مکالمات آخوندهای جنایتکار محمد مقیسه ای 
)ناصریان( و علی رازینی، تشبثات اطالعات رژیم برای سفیدسازی مزدور مصداقی را 
برمال کرد. در این اطالعیه خاطرنشان شده بود »در مرحلة پایانی رژیم، جنگ گرگ ها 
باالگرفته و به چنین “شو”های اطالعاتی راه می برد که با سوءاستفاده از خون شهیدان، 
قبل از هر چیز در خدمت سفیدسازی برگ های سوخته، علیه جایگزین دمکراتیک 
است. به خصوص که در اثر تالش های بی وقفة رئیس جمهور برگزیدة مقاومت کار جنبش 
دادخواهی در سال های اخیر باالگرفته و رژیم بیش از هر زمان نیازمند مقابله و فروبردن 

آن در آب گل آلود است«. 
هم چنین تصریح شده بود که مجاهدین در اشرف۳ برای شهادت دادن دربارة قتل عام 
و نقش دژخیم حمید نوری آماده اند »اما هم چنان که با سازمان های معتبر بین المللی 
در میان گذاشته  شده است، خلع ید از ایادی رژیم در پروندة حمید نوری الزمة هرگونه 
رسیدگی جدی قضایی و عاری از معامله و زد و بند است. نباید اجازه داد رژیم و ایادی 

آن برای مطامع خود قتل عام زندانیان را مورد سوءاستفاده قرار دهند«. 
مقاومت ایران در همین چارچوب از همان ابتدا به تمام و کمال به وظایف خود در 
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پهنه های مختلف به ویژه برای ممانعت از هرگونه زد و بند و دربردن دژخیم و جلوگیری 
از توطئه های رژیم و مزدورانش قیام کرده است. در این خصوص بسیاری از جزئیات 
در زمان مناسب پس از حصول اطمینان از اینکه در محاکمه و مجازات دژخیم تأثیر 

کاهنده نخواهد داشت، به اطالع عموم خواهد رسید. 
در حال حاضر سر تیتر اقدامات شایان گزارش توسط کمیسیون قضایی به قرار زیر است:

 
۱ـ چندین لیست از زندانیانی که شاهد جنایت های این دژخیم در زندان ها بوده و 
آمادة شهادت دادن در این باره بودند و اکنون در اروپا و آمریکا و کانادا اقامت دارند یا در 
صفوف مجاهدین در اشرف۳ در آلبانی به سر می برند، در اختیار مراجع قضایی مسئول 
پرونده قرارگرفته است. هم چنین اعالم گردید که حدود ۹۰۰زندانی سیاسی آزادشده در 

اشرف۳ آماده شهادت دادن دربارة جنایات رژیم در زندان هایش هستند. 

۲ـ شماری از شاهدان گواهی های دقیق و مکتوب با ذکر تاریخ و اسامی در مورد دژخیم 
حمید عباسی و نقش او در شکنجه و اعدام و سرکوب زندانیان به مراجع ذی ربط ارسال 

کردند.

از اپیدمی کرونا که سفر را بسیار سخت یا ناممکن  ۳ـ به رغم محدودیت های ناشی 
می کرد، شماری از زندانیان به صورت حضوری یا از طریق ویدئو کنفرانس توسط مقامات 

قضایی مسئول پرونده در سوئد استماع شده و برخی در نوبت هستند.

۴ـ آقای ابوالقاسم رضایی، معاون دبیرخانة شورای ملی مقاومت در سخنرانی خود در 
۱۹بهمن سال گذشته در استکهلم گفت: »همین روزها در همین سوئد تالش مزورانه 
وزارت  مأموران  از طریق  نوری  پروندة دژخیم حمید  منحرف کردن  برای  رذیالنه  و 
و  و هوادارانش  را می بینیم، دژخیمی که مجاهدین  به خون  تشنه  توابان  و  اطالعات 
زندانیان آزادشده از ۲۴سال پیش او را افشا کردند. امروز نیز تا آنجا که به سازمان 
اطالعیة  در  که  هم چنان  پرونده  این  در  ما  برمی گردد  ایران  مقاومت  و  مجاهدین 
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کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورا آمده است از طریق سازمان های بین المللی آنچه 
را می توانستیم و می توانیم انجام داده بازهم می دهیم تا این دژخیم آزاد نشود و به خاطر 
جنایات ضدبشری اش محاکمه شود. حدود ۹۰۰زندانی آزادشده از زندان های خمینی 
در اشرف۳ حضور 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 ارگان های ذی ربط سوئد از موضوع به خوبی مطلع هستند. کما این که شمار زیادی 
از زندانیان سیاسی آزادشده هوادار سازمان مجاهدین در کشورهای مختلف اروپایی و 

آمریکا نیز برای مقامات سوئدی به خوبی شناخته شده اند.
اما در این میان نقش مأموران وزارت اطالعات و عواملش و توابان تشنه به خون مجاهدین 
چیزی جز پیش بردن خطوط رژیم یا این باند و آن باند رژیم نیست... این مزدوران 
نمی گویند و به روی خود نمی آورند که چرا و چگونه باندهای مختلف رژیم از قبل در 
جریان سفر این مزدور بودند؛ یعنی در جریان همان خبری بودند که این مزدوران و 
توابان می خواستند آن را تروتازه و به عنوان یک سورپریز به خورد مردم بدهند. آنها در 
مورد اظهارات سردژخیم مقیسه ای که به دژخیم نوری توصیه کرد به خارج نرود چه 
می گویند، دست کدام باند رژیم در کار است، کدام باند به او اطمینان خاطر داده که برو. 
موضوع خلبانی که شوهر دخترخوانده حمید نوری بوده چیست و چگونه موضوع حمید 
نوری را از قبل با سرویس ها و با دادگاه ها و مراجع سوئد درمیان گذاشته این خلبان 

کیست؟ چه شد؟ کجاست؟ دخترخوانده چه شد«؟
 

۵ـ آقای نصراهلل مرندی که به مدت ۱۰سال ) از سال۱۳۶۰ تا ۱۳۷۰( زندانی بوده است 
در مقالة خود در سایت همبستگی ملی در ۲اردیبهشت۹۹ اعالم کرد: »در این فاصله 
برای بستن گریزگاه های دژخیم، سازمان و هواداران هر کاری توانستند کردند و باز هم 
خواهند کرد. شماری شهادت دادند و شمار بیشتری آماده شهادت دادن هستند تا رژیم 
نتواند دژخیمش را فراری بدهد. باالترین و مهم ترین سؤال و ابهام در این کیس صدای 
ضبط شده و منتشرشده رؤسای دژخیم در تهران است و این که سابقة امر در سوئد برمال 
و به ثبت داده شده است. مخصوصًا آنجا که مقیسه ای موضوع خلبان ایرانی و زن مطلقه 
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و اطالع کامل دادگاه و اطالعات و پلیس سوئد را از رفت وآمدهای قبلی حمید نوری به 
این کشور می گوید. همان چیزهایی که ایرج مصداقی مطلقًا نمی خواهد واردش بشود و 
به عکس می خواهد موضوع را یک چیز تروتازه ای جلوه بدهد که گویا مصداقی آن هم از 
موضع اپوزیسیون رژیم کاشف آن بوده و برای رژیم و هم چنین برای دادگاه و اطالعات 

و پلیس سوئد نامکشوف بوده است«!

۶ـ هم چنین نصراهلل مرندی، در برنامه ارتباط مستقیم سیمای آزادی در ۲۵خرداد۹۹ 
گفت: »زمانی که حمید نوری دستگیر شد همان ساعات اول نامه ای توسط وکیل خودم 
برای مقامات قضایی مسئول پرونده فرستادم. بعد از انتشار اطالعیه کمیسیون امنیت و 
انتشار نوار رازینی و ناصریان و دیگر مسائل مربوط به این پرونده، ازجمله روابط پنهانی 
یک خلبان ایرانی در سوئد و همسر دخترخوانده حمید نوری، ما به طور جدی تر درصدد 
شرکت فعال برآمدیم و از همان اواخر ۲۰۱۹ و ژانویه۲۰۲۰ چندین جلسه، هرکدام 
به مدت چندین ساعت به عنوان یک زندانی آزادشده هوادار سازمان مجاهدین خلق با 
مقامات مربوطه مصاحبه کردیم و مدارک مختلف ازجمله لیست شهدای قتل عام را برای 
ثبت در پرونده ارائه کردیم و تا جایی که می دانم بسیاری از زندانیان هوادار مصاحبه 
کرده و تعدادی هم منتظر هستند... چیزی که برای ما مهم است محاکمة عادالنة حمید 
نوری است که مستقیمًا در قتل عام۶۷ نقش بسیار فعالی داشت و این زمینه ای است 

برای دادخواهی از سران رژیم و مسئوالن قتل عام۶۷. 
ما به هیچ وجه اجازه نمی دهیم که مزدوران رژیم با پروژه های“چندوجهی” در این پرونده 
کارشکنی کنند. من با تمام انرژی در این پرونده شرکت کردم و در ادامه هم هم چنان 

فعاالنه شرکت خواهم کرد تا به نتیجه برسد«.

۷ـ آقای علی ذوالفقاری که به مدت ۱۲سال )از سال۱۳۶۰ تا ۱۳۷۲( زندانی بوده است، 
شاهد دیگری است که از سوی مقامات ذی ربط مورد مصاحبه قرارگرفته است. وی در 
همان برنامه ارتباط مستقیم ۲۵خرداد۹۹ گفت: »... رژیم می خواست از دستگیری حمید 
نوری فقط در جهت سفیدسازی تواب تشنه به خون استفاده کند. حرف اول مقاومت 
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خلع ید از این مزدور در پرونده است برای اینکه دادخواهی از خون شهیدان در سمت 
درستی حرکت کند. در همین جهت از همان اول من به عنوان زندانی سیاسی که در 
دوران قتل عام در گوهردشت زندانی بودم و به عنوان هوادار سازمان پرافتخار مجاهدین 
اعالم کردم آماده شهادت دادن علیه حمید نوری هستم. من به مدت ۱۴ساعت در این 
پرونده شهادت دادم و تمام جزئیات ضرب و شتم و شکنجه ها و اعدام هایی که در سال۶۷ 
حمید نوری در آن نقش داشت و من خودم شاهدش بودم را به طور مفصل تشریح کرده 
و اسناد و مدارکش را ارائه دادم. همة مزخرفات و چرندیاتی که این مزدور تواب علیه 
برادر مسعود و سازمان مجاهدین در جریان این پرونده نشخوار می کند اراجیفی بیش 
نیست. چیزی که برای مجاهدین اهمیت داشته و دارد خلع ید از این مزدور است برای 
این که دادگاه بتواند بدون هیچ بندوبستی، حمید نوری را به خاطر جنایت علیه بشریت 
محاکمه کرده و به سزای اعمالش برساند. ازنظر من به عنوان یک زندانی و یک هوادار 
سازمان مجاهدین، حمید نوری و مصداقی دوروی یک سکه هستند و یک هدف را پیش 
می برند. اگر حمید نوری و ناصریان آن روز پیکر پاک آن شهدا را سربدار کرده و به آنها 
آویزان می شدند تا شقاوت را در تاریخ به ثبت برسانند، امروز، مزدور ایرج مصداقی در 
پوش دادخواهی شهدا هرروز و هرلحظه آرمان های آن سربداران که چیزی جز سرنگونی 
رژیم و برپایی یک جمهوری دمکراتیک نیست را سربدار و حلق آویز می کند و مقاومت 

ایران را با سر بریدن در مقابل شاه و شیخ هدف قرار داده است«.

8 ـ آقای غالمرضا شمیرانی یکی دیگر از زندانیان هوادار مجاهدین که از سال۶۰ تا 
۷۰ در زندان بوده از دیگر کسانی است که مورد مصاحبه قرارگرفته است. وی در همان 
برنامه ارتباط مستقیم اعالم کرد: »من از همان آبان ماه، به عنوان یکی از شاهدان قتل عام 
و به عنوان یک هوادار سازمان مجاهدین خلق اعالم کردم قطعًا از این قضیه کوتاه نخواهم 
آمد و در کادر قانون و با نام سازمان مجاهدین آنچه که در توانم هست را در راستای 
محاکمه و مجازات این مزدور انجام خواهم داد. من در همین رابطه در سوئد وکیل 
داشتم و وکیل من پیگیری های الزم را انجام داد. من در اینجا یک گزارش مختصری به  
شهدا و خانواده های زندانیان سیاسی می دهم که بدانند ما ساکت ننشستیم و درصدد 
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دادخواهی خون شهیدان هستیم. من از طرف مرجع قضایی سوئیس دعوت شدم و 
بعد از جلسات مقدماتی از طریق ویدئو کنفرانس نزد مقامات قضایی سوئد و مسئولین 
رسیدگی به این پرونده، طی ساعت های متمادی به عنوان هوادار شناخته شده سازمان 
البته جزئیات  که  ارائه کردم  را  مدارک الزم  و  توضیحات  و  دادم  مجاهدین شهادت 
گسترده ای دارد که به امید خدا در آینده نزدیک امیدوارم بتوانم ریز این صحبت ها و 
این گفتگوها را توضیح بدهم. نکته دیگر اینکه ما به درجاتی موفق شدیم، طبق همان 
اطالعیة کمیسیون امنیت شورای ملی مقاومت این را به رسمیت بشناسانیم که حضور 
این تواب تشنه به خون در این پرونده، در راستای جنگ گرگ ها در درون رژیم و در 

راستای سفیدسازی این مزدور است«.

۹ـ مصداقی در ۱۴خرداد در یک کانال تلویزیونی کاربر اطالعات رژیم گفت: »اونایی 
که االن توی آلبانی هستند چه اون چهار نفرشون رو که به صحنه آوردند، حسین 
فارسی، محمود رویایی 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 می کنه. ببینید نصراهلل مرندی اینها 
خائنن، نصراهلل مرندی، غالمرضا شمیرانی، محمد خدابنده لویی... ببینید رضا فالحی، 
اکبر  بندعلی،  اکبر  فتحی،  تبریزی، رمضان  زادشیر، رسول  کاووسی، محسن  مهرداد 
لطفی، اکبر صفری، ببینید مهری عمرانی، زهره رستگار، راضیه طلوع شریفی، محمود 
مسگری، فاضل کوزانی، سهیال والی نژاد، سیف اهلل منیعه، سیدعبداهلل ناصری، مصطفی 
احمدی، جمال خشنود، امیر برج خانی، کیومرث نوری، علی ذوالفقاری، احمد ابراهیمی، 
محمد سیدی، بتول ماجانی، حمید خالق دوست، معصومه شاه محمدی اسمش سارا 
است. ببینید اینها کسانی هستند که می توانستند بیایند بروند شهادت بدهند...ولی این 

فرقه همه این نیروها را حبس کرده است«.
تحوالت ۷ماه گذشته پس از قیام آبان، ازجمله اظهارات صریح خامنه ای و روحانی و 
سرجالد ابراهیم رئیسی و سلسله مراتب مزدوران رژیم به روشنی از طرح ها و توطئه های 
خبر  مستقل  و  دمکراتیک  جایگزین  تنها  و  ایران  مقاومت  علیه  آخوندی  حاکمیت 
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می دهد. رژیم بر آن است تا با ذبح کلمات و ارزش ها و سفیدسازی مزدوران از خون 
شهیدان قتل عام علیه مجاهدین »سرموضع« و سازمان و رهبری آنها بهره برداری کند. 
رژیم توطئه گر آخوندی که در واپسین مرحله حیات خود از هیچ جنایتی حتی در مورد 
نفرات ریزشی خود نیز رویگردان نیست، تا زمان سرنگونی قطعی دست بردار نیست. از 
این رو باید با تمام قوا مقابله و توطئه های دشمن را بر سر خودش خراب کرد. به گفتة 
مسئول شورا: »درجایی که هنوز یک قطره قانون و یک ذره آزادی و وجدان وجود دارد، 

تردید نکنید که ما پیروز می شویم«.

شورای ملی مقاومت ایران
کمیسیون قضایی 

۱۳تیر ۱۳۹۹ 
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کمیسیون امنیت و ضدتروریسم
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نارضایتی اطالعات سپاه از “مجموعه آقای علوی”
 در مورد  “بزرگترین تهدید” و “کاریزما”ی مجاهدین 

کناررفتن پرده در جنگ گرگها در پی تمام سوز شدن شماری از مزدوران رسوا

که  کرد  اعالم  را  نخبه ای  دانشجویان  دستگیری  ۱۶اردیبهشت  در  جالدان  قضاییة 
»گروه های ضدانقالب و به ویژه گروهک تروریستی منافقین ارتباطاتی با این مجموعه 
برقرار کرده بودند و تحت تعلیمات این گروهک به دنبال انجام اقدامات خرابکارانه ای در 

کشور بودند... در بازرسی از منازل آنها اقالم انفجاری کشف شد«. 
آنها »می خواستند در این شرایط یک بلوایی در کشور درست کنند که خوشبختانه با 

هوشیاری سربازان گمنام امام زمان و اقدام به موقع آنها این توطئه خنثی شد«.
از سوی دیگر جنگ گرگها در مرحلة پایانی رژیم والیت فقیه باالگرفته و نفس سردمداران 
نظام در وحشت از قیام و نیروهای محرکه آن بریده است. خامنه ای در ۲8اردیبهشت به 
پاسداران و بسیجیان دانشجو نما نسبت به جذب جوانان توسط مجاهدین هشدار داد و 

این که نگذارند اعتراض ها به »اعتراض به نظام« بیانجامد. او تأکید کرد:
»یارگیری کنید، حذف نکنید... جذب کنید، البته منظورم جذب منافق نیست«. 

قاسم  قماش  حزب اللهی«  جوان  دولت  ]را[  کشور  مشکالت  »عالج  ارتجاع  ولی فقیه 
سلیمانی دانست که »می تواند کشور را از راه های دشوار عبور بدهد«.

متعاقبًا روحانی در روزهای ۳۰ و ۳۱ اردیبهشت به او پاسخ داد برای حفظ نظام و کشور 

������ �����.indd   43 5/29/2021   23:37:52



۴۴

گواهی ها و اسناد در بارة یک مزدور نفوذی

           

باید دو یا سه حزب سیاسی تشکیل داد که به نوبت قدرت را در دست بگیرند و مالک 
تنظیم رابطه بین باندهای مختلف قدرت را انتخابات رژیم دانست.

وزارت  و  پاسداران  سپاه  چندوجهی«  پیچیده  »عملیات  گرگها  جنگ  چارچوب  در 
اطالعات علیه یکدیگر از قبیل بازگرداندن روح اهلل زم به ایران و اعزام دژخیم حمید 
باندهای غالب و مغلوب حاکمیت  ادامه دارد. فصل مشترک  ایران  از  نوری به خارج 

همچون همیشه خصومت خونین و دیوانه وار با مجاهدین و مقاومت ایران است.
در ۹خرداد سایت حوزوی»رهیافته« نارضایتی اطالعات سپاه را از»مجموعه آقای علوی« 
)وزیر اطالعات( در مورد »بزرگترین تهدید«  و »کاریزمای شوم التقاط« منعکس کرد 

و نوشت:
گروهک  و  نفاق  خطر  پیاپی  دارند،  که  خاصی  ژرف اندیشی  با  رهبری  معظم  »مقام 
منافقین را گوشزد می کنند. ایشان پس از غائله بهمن۹۶ به روشنی گفتند که “پیاده نظام 
این غائله منافقین بودند”. پس از غائله آبان۹8 تأکید کردند: “در یک کشور خبیث 
)آلبانی( عده ای ایرانی وطن فروش جمع شدند و نقشه فتنه بنزین را ریختند” و اکنون 
دشمن  این  گسترده  سربازگیری  به  نسبت  همیشه  از  بیش  با صراحتی  رهبری  نیز 

خطرناک از “جامعه جوان” کشور هشدار می دهند«.
را در رشته  اغلب احتمال دکترای خود  به  امضای دکتر ح.تابش که  با  سایت مزبور 

شکنجه و تروریسم از سپاه پاسداران گرفته است، خاطرنشان کرده است:
»آخر مگر نمی بینیم که چگونه مسعود رجوی پیاپی خطاب به جوانان پیام می دهد، از 
قرآن و نهج البالغه گزیده می آورد و به قول خودش آموزش های ایدئولوژیک به “نسل 
مشام  به  باروت  بوی  آنها  تمامی  از  کنید!  نگاه  آموزش هایش  به  اما  می دهد.  جوان” 
می رسد. از البه الی سطور فریبنده تفسیر قرآنش، قبضه های کالشینکف دیده می شود«.

سپس می پرسد: 
»هرچند نیروهای جان برکف نظام باهمت و تالش به مقابله با این سرانگشتان نفاق، از 

جان خود مایه می گذارند، اما آیا این کافیست؟
این که مجموعه آقای علوی )وزیر محترم اطالعات( باکارهای شبانه روزی خود برخی 
توابین منافقین مانند سلطانی، خدابنده، عزتی، حسینی، یغمایی، کریمدادی، مصداقی، 
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پورحسین و... را استخدام کرده،  باانرژی گذاری کالن و البته تأمین مالی، توابین را به 
رویارویی روانی با خود منافقین می کشاند، بسیار عالیست؛ اما آیا کافیست؟ این که آقای 
اسماعیلی خبر دستگیری دو دانشجوی نخبه منافق صنعتی شریف را اعالم می کند 
بسیار قابل قدردانی است، اما کافیست؟ کافی نیست به همان علت که درنهایت خود 
مقام معظم رهبری زنگ های خطر اندیشه التقاطی را به صدا درآوردند. کافی نیست، 
چون در کف جامعه می بینیم که چطور جوانان ما در ابعاد هزار هزار در تور شوم کاریزمای 
رجوی گرفتارشده، از یک دانشجوی درسخوان تبدیل به یک تخریبگر با مالیخولیای 

سالح و بمب می شوند«.
این به روشنی زمینه سازی برای اعدام ها و دست به کار شدن دیپلمات تروریست ها در 
عملیات تروریستی بعدی، مشابه ویلپنت و آلبانی است. اسم بردن از برخی مزدوران 
)شامل خدابنده و مصداقی و یغمایی( نیز حاکی از تمام سوز شدن آنان در برنامه های 
ارتباط مستقیم در سیمای آزادی و بیانیة زندانیان سیاسی از بند رسته در مورد ایرج 
مصداقی است که مزدوران را به سکه یک پول و برگ سوخته تبدیل کرده است. ازاین رو 
از خشم و کین به خود می پیچند و به نحو احمقانه ای با مطرح کردن این که رژیم به 
کمک مجاهدین آمده و برای آنها دسته گل فرستاده است یا این که کار، کار خودشان 

است، بیهوده می کوشند آب رفته را به جوی برگردانند.
لجن پراکنی مصداقی علیه آقای مهدی سامع نیز دردی را دوا نمی کند و تازگی ندارد و 
از خرداد ۱۳۹۵ با شرکت یک شکنجه گر ساواک به نام پرویز معتمد جریان داشته است.

هم چنان که در بیانیة ۴۰۷ زندانی سیاسی آمده است:
برازنده  فقط  زندگان،  و  از شهیدان  ایران  مردم  مقاومت  ارزش های  کلیه  به  »توهین 
انصار رژیم آخوندی« و »در راستای اهداف وزارت اطالعات رژیم آخوندی و  اعوان و 

مزدوری برای آن« است.
شورای ملی مقاومت

کمیسیون امنیت و ضدتروریسم
۱۳خرداد۹۹ )۲ ژوئن ۲۰۲۰(
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 دادسرای انقالب اسالمی
اینجانب ایرج مصداقی فرزند رحمت اهلل شماره شناسنامه 2163 صادره از تهران ساکن 
پالیزی خیابان  از میدان  باالتر  تهران متولد۱۳۳۹= تهران خیابان سهروردی شمالی 

اشراقی پالک ۲8 طبقه چهارم
اسالمی  انقالب  ضد  گروهکهای  کلیه  به  نسبت  را  خود  تنفر  و  انزجار  بدینوسیله 
ایران مخصوصًا گروهک وابسته به قدرتهای شیطانی باصطالح مجاهدین خلق ایران 
)منافقین( اعالم نموده و متعهد می شوم از این تاریخ به بعد هیچگونه ارتباط تشکیالتی 
و غیرتشکیالتی با گروهکهای فوق برقرار نکنم در صورت خالف تعهد فوق حاضر به 

جوابگویی و قبول مجازات از طرف مقامات قضایی می باشم. 
ایرج مصداقی

۷۰/۲/۲۸ 

انزجارنامة ننگین ایرج مصداقی نسبت به مجاهدین
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بیانیة زندانیان سیاسی شاهد قتل عام ۱۳۶۷
حمله به عفو بین الملل حمله به جنبش دادخواهی و در خدمت مسئوالن قتل عام است

سه دهه پس از قتل عام زندانیان سیاسی، شاهد تالش عفو بین الملل در راستای افشای 
جزئیات این جنایت بزرگ هستیم. جنایتی که جانشین وقت خمینی، آن را بزرگ ترین 

جنایت تاریخ رژیم آخوندی و عامالن آن را جزء جنایتکاران تاریخ توصیف نمود. 
متأسفانه جامعة جهانی، به ویژه کشورهای مدعی دفاع از حقوق بشر، به دلیل سیاست 
مماشات و به خاطر منافع اقتصادی و مالحظات سیاسی تاکنون در مقابل این جنایت 
و  جان باختگان  خانواده های  تالش های  اگر  کرده اند.  پیشه  بی عملی  و  بزرگ سکوت 
رجوی  مریم  خانم  دادخواهی  فراخوان  به ویژه  ایران  مقاومت  ۳۲سالة  فعالیت های 
رئیس جمهور برگزیده مقاومت و هواداران این سازمان نبود، دستاوردهای کنونی در 

افشای این قتل عام و جنایت بزرگ محقق نمی شد. 
گزارش سازمان عفو بین الملل تحت عنوان »جنایت ادامه دار علیه بشریت، اسرار به خون 
آغشته« در سی امین سالگرد قتل عام، یک گام مهم برای شتاب بخشیدن به جنبش 
دادخواهی و مؤاخذه سردمداران رژیم به عنوان مسئوالن این جنایت بزرگ است. در 
مقابله با این افشاگری ها است که سلول های خفته و پاسداران سیاسی رژیم والیت فقیه 
ایرج مصداقی برای تخطئه گزارش سازمان  و دنبالچه های آن ازجمله مزدور نفوذی 
از  پاره ای  و  آخوندها  رژیم  به  وابسته  مافیایی  باندهای  با  در همراهی  بین الملل  عفو 

اصالحات چی های آن به این کارزار کثیف سوخت می رسانند. 
ازنظر این مزدوران، جرم نابخشودنی عفو بین الملل در دو نکته نهفته است.  

و  اعضا  از  آنان  که ۹۰درصد  فوق  قتل عام  از شهیدان  گزارش  این  در  آنکه چرا  اول 
هواداران سازمان مجاهدین بوده اند، هویت زدایی نشده است. همان شهدایی که جان 
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خود را در راه آزادی خلق و میهن نثار کرده و با شعار مرگ بر خمینی درود بر رجوی 
بر چوبه های دار بوسه زده اند. 

دوم این که چرا بر مسئولیت میرحسین موسوی نخست وزیر خمینی در شمار مسئوالن 
وقت نظام، انگشت گذاشته است. 

ما زندانیان سیاسی که خود از شاهدان قتل عام۶۷ می باشیم، به عنوان بخشی از خانواده 
ابعاد  بزرگ مجاهدین، با ۳۰هزار شهید سرافراز سربدار عهد بسته ایم تا روشن شدن 
آن جنایت هولناک ضدبشری و قرار دادن آمران و عامالن آن در برابر عدالت از هیچ 

کوششی دریغ نورزیم. 
عفو بین الملل در بیان حقیقت و افشای جنایت بزرگ علیه بشریت، از حمایت زندانیان 

سیاسی، خانواده شهیدان و مردم ایران برخوردار است. 
سردمداران رژیم باید دریابند که چهاردهه جنایت و خونریزی آنان که تا قیام آبان و 

اعدام مصطفی صالحی و نوید افکاری ادامه یافته، بی پاسخ نمی ماند. 
در این راستا تأکید می کنیم که توهین و تعرض به عفو بین الملل و محققان و گزارشگران 

آن، تنفرانگیز و همسویی و همدستی با حاکمان خون ریز است. 
ما همان گونه که در بیانیة۱۴۰۴زندانی سیاسی آمده است: »افشای هرکسی، اعم از 
قدم  رژیم  منافع  راستای  اکنون در  ولی  دارد  ادعایی که  با هر  یا غیرزندانی،  زندانی 
برمی دارد را، وظیفه مبرم هر زندانی سیاسی و هر انسان باشرفی می دانیم و سکوت در 

مقابل این وادادگی را محکوم می کنیم«. 

زندانیان سیاسیـ  شاهدان قتل عام۱۳۶۷
مهرماه ۱۳۹۹

۱ـ احمد ابراهیمی )زندان های اوین ـ قزلحصارـ گوهردشت ـ قم ۱۳۷۰ـ ۱۳۶۰(
۲ـ عبدالرسول ابراهیمیان دهکردی )زندان های ارومیه ـ خوی ـ تبریزـ اصفهان ۱۳۷8ـ ۱۳۶۱(
۳ـ مسعود ابویی راد )زندان های اوین ـ قزلحصارـ گوهردشت ـ بابل ـ ساری ۱۳۶8ـ ۱۳۶۰(

۴ـ مصطفی احمدی )زندان های اوین ـ گوهردشت ۱۳۶۷ـ ۱۳۶۰(
۵ـ مجتبی اخگر )زندان های اوین ـ قزلحصارـ گوهردشت ۱۳۷۰ـ ۱۳۶۱(
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۶ـ حسن اشرفیان )زندان های قزلحصارـ گوهردشت ـ اوین ۱۳۷۱ـ ۱۳۶۱(
۷ـ یزدان افشار پور )زندان های کمیته مرکزی ـ کمیته مشترکـ اوین ـ قزلحصار۱۳۶۹ـ ۱۳۶۰(

8ـ امیر برج خانی )زندان های اوین ـ قزلحصارـ گوهردشت ۱۳۷۱ـ ۱۳۶۲(
۹ـ سعید بنازاده امیرخیزی )زندان اوین ۱۳۷۰ـ ۱۳۶۵(

۱۰ـ علی اکبر بندعلی )زندان های جمشیدیه ـ قزلحصارـ اوین ـ گوهردشت۱۳۷۳ـ ۱۳۶۰( 
۱۱ـ اسداهلل بهرامی )زندان های اوین ۱۳۶۹ـ ۱۳۶۲(

۱۲ـ پروین پوراقبال )زندان اوین۱۳۷۰ـ ۱۳۶۵(
۱۳ـ رسول تبریزی )زندان های اوین ـ قزلحصارـ گوهردشت۱۳۷۰ـ ۱۳۶۰(

۱۴ـ عباسعلی ترابی )زندان های سپاه زاهدان ـ زندان قزلحصارـ اوین ۱۳۶8ـ ۱۳۶۰(
۱۵ـ اسماعیل تقی پور )زندان های عشرت آبادـ اوین ـ قزلحصارـ گوهردشت ۱۳۷۰ـ ۱۳۶۲(

۱۶ـ محمدرحیم تقی پور )زندان های اوین ـ قزلحصارـ گوهردشت۱۳۷۰ـ ۱۳۶۰(
۱۷ـ محمدامین توحیدی )زندان های دستگرد اصفهان ـ زاهدان ـ اوین۱۳۶۷ـ ۱۳۶۳(

۱8ـ آزادعلی حاجیلویی )زندان های اوین ـ قزلحصارـ گوهردشت ۱۳۶۷ـ ۱۳۶۳(
۱۹ـ ملیحه حسن شیشه بر )زندان اوین۱۳۶۷ـ ۱۳۶۰(

۲۰ـ منیژه حکیم زاده )زندان های تبریزـ اوین ـ اردبیل۱۳۶8ـ ۱۳۶۰(
۲۱ـ محمد خدابنده لوئی )زندان های اوین ـ قزلحصارـ گوهردشت۱۳۷۳ـ ۱۳۶۱( 

۲۲ـ حمید خالقدوست )زندان های اوینـ قزلحصارـ گوهردشت۱۳۷۱ـ ۱۳۶۱(
۲۳ـ علی)بیژن( ذوالفقاری )زندان های گوهردشت ـ اوین۱۳۷۲ـ ۱۳۶۰(

۲۴ـ محمد راپوتام )زندان های اوین ـ قزلحصارـ گوهردشت۱۳۷۱ـ ۱۳۶۰(
۲۵ـ زهره رستگار مطلق )زندان های اوین ـ قزلحصارـ وکیل آباد مشهد۱۳۷۰ـ ۱۳۶۰(

۲۶ـ فرامرز رمضان نیا )زندان های بابل ـ ساری ـ گوهردشت۱۳۶۷ـ ۱۳۶۴(
۲۷ـ محمود رویایی )زندان های اوین ـ قزلحصارـ گوهردشت۱۳۷۰ـ ۱۳۶۰(
۲8ـ محسن زادشیر )زندان های اوین ـ قزلحصارـ گوهردشت۱۳۷۲ـ ۱۳۶۱(

۲۹ـ محمد زند )زندان های اوین ـ قزلحصارـ گوهردشت۱۳۷۰ـ ۱۳۶۰(
۳۰ـ محمد سرخیلی )زندان های اوین ـ گوهردشت ۱۳۷۱ـ ۱۳۶۲(

۳۱ـ صفیه سعیدا )زندان های اوین ـ قزلحصار۱۳۷۰ـ ۱۳۶۰(
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۳۲ـ سیدمحمد سیدی )زندان های اوین ـ قزلحصارـ گوهردشت۱۳۷۱ـ ۱۳۶۱( 
۳۳ـ علی محمد سینکی )زندان های اوین ـ قزلحصارـ گوهردشت ۱۳۶۷ـ ۱۳۶۰(

۳۴ـ پروین حیدری )زندان های زنجان ـ عادل آباد شیراز۱۳۶۷ـ ۱۳۶۰( 
۳۵ـ سارا شاه محمدی )زندان های قزلحصارـ اوین ـ گوهردشت ۱۳۶۹ـ ۱۳۶۰( 

۳۶ـ اکبر شفقت )زندان های اوین ـ گوهردشت ـ قزلحصار ۱۳۷۳ـ ۱۳۶۰(
۳۷ـ غالمرضا شمیرانی )زندان های سپاه و کمیتة مشترک ـ اوین ـ قزلحصار۱۳۷۰ـ ۱۳۶۰(
۳8ـ مجید صاحب جمع )زندان های اوینـ  قزلحصارـ گوهردشتـ  کمیته مشترک ۱۳۷۷ـ ۱۳۶۱(

۳۹ـ علیرضا صدیقی )زندان های اوین ـ قزلحصارـ گوهردشت ـ ۱۳۶۷ـ ۱۳۶۰(
۴۰ـ علی صفری )زندان های جمشیدیه و اوین ـ دستگرد اصفهان ۱۳۷۲ـ ۱۳۶۲( 

۴۱ـ اکبر صمدی )زندان های اوین ـ گوهردشت ـ قزلحصار ۱۳۷۰ـ ۱۳۶۰(
۴۲ـ حجت ضابطی )زندان های وکیل آباد مشهد ۱۳۷۱ـ ۱۳۶۴(

۴۳ـ حمید طاهری خسروشاهی )زندان تبریز ۱۳۶۷ـ ۱۳۶۰(
۴۴ـ راضیه طلوع شریفی )زندان های اوین ـ قزلحصارـ گوهردشت ۱۳۶8ـ ۱۳۶۰(

۴۵ـ حسن ظریف ناظریان )زندان های جمشیدیه ـ قزلحصارـ اوین ۱۳۷۲ـ ۱۳۶۰(
۴۶ـ مهدی عبدالرحیمی )زندان های تبریزـ اردبیل ۱۳۶۷ـ ۱۳۶۰(

۴۷ـ جواد عبداللهی نیک )زندان های تبریزـ مشهدـ زاهدان۱۳۷۲ـ ۱۳۶۰(
۴8ـ فرزانه عدالتیان )زندان اوین ۱۳۶۷ـ ۱۳۶۳(

۴۹ـ مهری عمرانی )زندان های اوین ـ وکیل آباد مشهد ۱۳۷۰ـ ۱۳۶۲( 
۵۰ـ حسین فارسی )زندان های اوین ـ قزلحصارـ گوهردشت ۱۳۷۲ـ ۱۳۶۰(

۵۱ـ رمضان فتحی )زندان های اوین ـ گوهردشت ۱۳۷۰ـ ۱۳۶۲( 
۵۲ـ سعداهلل فالحتی )زندان های اوین ـ قزلحصار ۱۳۷۲ـ ۱۳۶۰(

۵۳ـ رضا فالحی )زندان های اوین ـ قزلحصارـ گوهردشت۱۳۷۰ـ ۱۳۶۰(
۵۴ـ زهرا فیروزان )زندان های اوین ـ گوهردشت ـ قزلحصار ۱۳۶۹ـ ۱۳۶۰(
۵۵ـ نسرین فیض )زندان های اوین ـ قزلحصارـ گوهردشت ۱۳۶۹ـ ۱۳۶۰(

۵۶ـ غالمرضا قادری )زندان های اوین ـ قزلحصارـ گوهردشت ۱۳۶8ـ ۱۳۶۰(
۵۷ـ مهرداد کاووسی )زندان های اوین ـ قزلحصار۱۳۷۱ـ ۱۳۶۱(
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۵8ـ محمد کریمی راهجردی )زندان اوین۱۳۷۱ـ ۱۳۶۴(
۵۹ـ منصور کنگره )زندان های اهوازـ اوین۱۳8۲ـ ۱۳۶۷(

۶۰ـ سیدفاضل کوزانی )زندان های جمشیدیه ـ قزلحصارـ گوهردشت ـ اوین۱۳۷۰ـ ۱۳۶۳(
۶۱ـ سیداکبر کاظمی )زندان های سپاه الهیجان ـ اوین ـ قزلحصار۱۳۶۷ـ ۱۳۶۲(

۶۲ـ پروین کوهی )زندان های اوین ـ گوهردشت ـ دستگرد اصفهان ۱۳۶۷ـ ۱۳۶۱(
۶۳ـ غالمحسین گودرزی )زندان های بروجردـ خرم آباد ۱۳۶۷ـ ۱۳۶۰(

۶۴ـ فریده گودرزی )زندان همدان۱۳۶۷ـ ۱۳۶۲(
۶۵ـ بتول ماجانی )زندان های اوین ـ گوهردشت ـ کمیته مشترک۱۳۷۱ـ ۱۳۶۱(

۶۶ـ ابوالفضل محزون )زندان های اوینـ  قزلحصارـ گوهردشتـ  قزوین ۱۳۶۷ـ ۱۳۶۰(
۶۷ـ نصراهلل مرندی )زندان های اوین ـ قزلحصارـ گوهردشت۱۳۷۰ ـ ۱۳۶۰(

۶8ـ محمود مسگری )زندان اوین ۱۳۶۷ـ ۱۳۶۰(
۶۹ـ اصغر معینی کربکندی )زندان های اوین ـ گوهردشت ـ قزلحصار ۱۳۷۱ـ ۱۳۶۶(

۷۰ـ سیف اهلل منیعه )زندان های اوین ـ گوهردشت ـ قزلحصار ۱۳۶8ـ ۱۳۶۱(
۷۱ـ سیدرمضان موسوی )زندان های اوین ـ قزلحصارـ ساری ۱۳۶8ـ ۱۳۶۱(

۷۲ـ اصغر مهدیزاده )زندان های صومعه سراـ رشتـ  اوینـ  گوهردشت ۱۳۷۴ـ ۱۳۶۱(
۷۳ـ مصطفی نادری )زندان های اوین ـ قزلحصارـ گوهردشت ۱۳۷۱ـ ۱۳۶۰(

۷۴ـ سیدعبداهلل ناصری )زندان های اوین ـ قزلحصارـ گوهردشت ۱۳۶۷ـ ۱۳۶۱(
۷۵ـ اسداهلل نبوی چاشمی )زندان های سمنان ـ اوین ۱۳۷۷ـ ۱۳۶۴ و ۱۳8۵ـ ۱۳8۴(

۷۶ـ دکتر مسعود نعمتی )زندان های اوین ـ قزلحصارـ گوهردشت۱۳۷۰ـ ۱۳۶۲(
۷۷ـ کیومرث نوری )زندان های اوین ـ گوهردشت ـ قزلحصار ۱۳۷۱ـ ۱۳۶۰(

۷8ـ حسین نیاکان )زندان های دژبانی مرکزـ اوینـ  قزلحصارـ سمنان۱۳۷۱ـ ۱۳۶۲و ۱۳8۹ـ ۱۳88(
۷۹ـ شیال نینوایی )زندان های اوینـ  قزلحصارـ چابهارـ کمیته مشترک ۱۳۶8ـ ۱۳۶۰(

8۰ـ سهیال والی نژاد )زندان های اوین ـ قزلحصارـ گوهردشت ۱۳۷۰ـ ۱۳۶۰(
8۱ـ کبری یزدیان آزاد )زندان اوین ۱۳۶۷ـ ۱۳۶۱(

8۲ـ حیدر یوسفلی )زندان های اوینـ  قزلحصارـ گوهردشتـ  کمیته مشترک ۱۳۷۳ـ ۱۳۶۵(
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Three decades after the 1988 massacre of political prisoners in Iran, we are witnessing 
Amnesty International’s efforts to expose the details of this great crime. This is a crime 
that the former designated heir to Khomeini described at the time as the 
greatest crime committed by the clerical regime in its history and called its perpetrators 
criminals.

Unfortunately, to date, the world community, especially 
countries that claim to defend human rights, has exercised silence and inaction with 
respect to this great crime due to the policy of appeasement and their economic interests 
and political considerations. Were it not for the efforts of families of victims and 32ـyear
 .long activities of the Iranian Resistance, and particularly the call for justice by Mrsـ
Maryam Rajavi, the 
Presidentـelect of the National Council of Resistance of Iran (NCRI), as well as for the 
contributions of supporters of this 
organization, the current accomplishments with respect to revealing this
 massacre and great crime would not have been realized.

The Amnesty International report, “BLOODـSOAKED SECRETS: WHY IRAN’S 1988 
PRISON MASSACRES ARE ONGOING CRIMES AGAINST HUMANITY,” on the 
30th anniversary of the massacre was an important step in accelerating the justice 
movement and holding the regime’s officials to account as those responsible for 
committing this great crime. In the face of these revelations, the clerical regime’s sleeper 
cells and political allies and agents, including the infiltrator and intelligence agent Iraj 
Mesdaghi, are attacking the AI report in lockstep with mafiaـstyle factions tied to the 
regime and soـcalled “reformists” who are fueling this dirty campaign.

In the eyes of these agents, Amnesty International’s unforgivable sin lies in two questions. 
First, why has the political identity of the martyrs of the 1988 massacre, more than 90% 
of whom were members and supporters of the Mujahedinـe Khalq (MEK), been revealed? 
But these are the same martyrs who made the 
ultimate sacrifice for the Iranian people’s freedom with the slogans of Death to Khomeini, 
Hail Rajavi, and embraced the gallows. Secondly, these agents complain, why has Mir 
Hossein Mossouavi, Khomeini’s prime minister at the time, been

Statement of support for Amnesty International by former 
political prisoners who witnessed the 1988 massacre in Iran

An attack on Amnesty International is an assault on the Justice 
Movement and can only serve the interests of those who 

ordered the massacre

������ �����.indd   58 5/29/2021   23:37:53



۵۹

گواهی ها و اسناد در بارة یک مزدور نفوذی

unmasked as one of the responsible officials serving the regime at the time?

We, political prisoners who personally witnessed the 1988 
massacre, as part of the large family of the MEK, have made a solemn promise to the 
30,000 proud martyrs of this massacre that we will spare no effort to shed light on the 
scope of the
horrific and inhumane 1988 massacre and to ensure its 
perpetrators face justice.
Amnesty International can rely on the support of political 
prisoners, families of the martyrs and the Iranian people as it continues to speak the truth 
and expose this great crime against humanity. The regime’s leaders must face the fact that 
four 
decades of crime and murder, which continued into the 
November 2019 massacre and the executions of Mostafa Salehi and Nabid Afkari will not 
go unanswered.

We stress in this regard that insulting and attacking Amnesty International and its re-
searchers and reporters is deplorable and amounts to aligning with and accompanying the 
murderous rulers of Iran. As stated in the statement issued by 1,404 political prisoners, 
“We consider it to be the urgent obligation of all 
political prisoners and any dignified human being to expose 
anyone, whether a former prisoner or otherwise, with any 
political claim, who serves the interests of the clerical regime, and we condemn any 
silence with respect to such abhorrent actions.”
Political prisoners, witnesses to the 1988 massacre
October 2020

Signatories
1. Ahmad Ebrahimi (Evin ـ Gohardasht ـ Qom’s Saheli prisons19811991ـ)
2. Mohammad Khodabandeh Loui (Evin ـ Ghezel Hesar ـ Gohardasht ـ Joint Committee 
prisons 1004 ـ 1982 ـ)
3. Hamid Khalaghdoust (Evin ـ Ghezel Hesar ـ Gohardasht prisons 9.5 years)
4. Seyed Mohammad Seyedi (Evin ـ Ghezel Hesar ـ Gohardasht prisons1982 1992ـ)
5. Mehrdad Kavousi (Evin ـ Ghezel Hesar prisons 1982 1992ـ)
6. Ramazan Mousavi (Evin ـ Ghezel Hesar ـ Sari prisons 1982 1989ـ)
7. Sheila Neinavaei (Evin ـ Ghezel Hesar ـ Joint Committee ـ Chabahar prisons 
(1989ـ1981
8. Ali Bijan Zolfaghari (Evin ـ Gohardasht ـ Rasht prisons19811993ـ)
9. Kiomars Nouri (Evin ـ Ghezel Hesar ـ Gohardasht ـ Joint Committee prisons 
(1992ـ1981
10. Ali Safari (Evin ـ Dastgerd, Isfahan prisons 1983 1993ـ)
11. Hossein Niakan (Evin ـ Ghezel Hesar ـ Semnan prisons 1983 1992ـ and 2009 2010ـ)
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12. Amir Borjkhani (Evin ـ Ghezel Hesar ـ Gohardasht prisons1983 1992ـ)
13. Batool Majani (Evin ـ Gohardasht ـ Ghezel Hesar prisons 1982 1992ـ)
14. Mostafa Ahmadi (EvinـGohardasht prisons19811988ـ)
15. Abdullah Naseri (Evin ـ Gohardasht ـ Ghezel Hesar Prisons 19821988ـ)
16. Saifullah Manieh (EvinـGhezel Hesar ـGohardasht prisons for 12 years)
17. Soheila Valinejad (Evin ـ Ghezel Hesar ـ Gohardasht Prisons 19811991ـ)
18. Fazel Kouzani (JamshidiehـGhezelhesar ـ Gohardasht prisons 1984 1991ـ)
19. Mahmoud Mesgari (Evin ـ Ghezel Hesar Prisons 19811988ـ)
20. Razieh Toloo Sharifi (Evin ـ Ghezel Hesar ـ Gohardasht 
Prisons19811989ـ), Author of Tolo Javid ـ Memoirs of Prison
21. Zohreh Rastegar Motlagh (Evin ـ Ghezel Hesar ـ Vakilabad, Mashhad 
Prisons19811991ـ)
22. Mehri Omrani (Evin ـ Vakilabad, Mashhad Prisons19911991ـ)
23. Nasrollah Marandi (Evin ـ Gohardasht ـ Ghezel Hesar Prisons 19811991ـ)
24. Gholamreza Shemirani (Evin ـ Ghezel Hesar Prisons), Author of the book 
«The Honorable Ones,» Report on the massacre in Evin 
Prison ـ Prison Memoirs
25. Ali Akbar Bandali (Evin ـ Ghezel Hesar ـ Gohardasht
 Prisons19811994ـ)
26. Mohsen Zadshir (Evin ـ Ghezel Hesar ـ Gohardasht 
Prisons19821993ـ)
27. Reza Fallahi (Evin ـ Gohardasht ـ Ghezel Hesar ـ Jamshidia Prisons 19811991ـ)
28. Ramadan Fathi (EvinـGohardasht prisons for 12 years)
29. Yazdan Afsharpour (Evin Prison19811990ـ)
30. Farzaneh Adalatian (Evin Prison1984 1988ـ)
31. Javad Abdollahi Nik (TabrizـZahedanـMashhad prisons19811993ـ)
32. Rasoul Tabrizi (Ghezelhesar ـ Gohardasht Prisons19811989ـ)
33. Sadollah Falahati Roshanat (Evin ـ Ghezel Hesar Prisons)
34. Massoud Nemati (Jamshidieh 366, Evin, Ghezelhesar, Gohardasht prisons 19831991ـ)
35. Alireza Sadeghi (Tabriz Prison 19811988ـ)
36. Safia Saeida (Evin and Ghezel Hesar prisons19811991ـ)
37. Zahra Firoozan (Evin, Ghezel Hesar and Gohardasht prisons 19811990ـ)
38. Nasrin Feyz (Evin, Ghezel Hesar and Gohardasht prisons 19811990ـ)
39. Abdolrassoul Ebrahimian Dehkordi (prisons of Oroumieh and Khoy1982 1999ـ)
40. Majid Saheb Jame (Evin, Ghezel Hesar and Gohardasht 
prisons 1988 1998ـ)
41. Asghar Mehdizadeh (Tehran, Karaj, Soomehsara, Fooman and Rasht 
prisons 19821995ـ)
42. Assadollah Nabavi Chashmi (Semnan and Evin prisons 19851998ـ and 2005 2006ـ)
43. Akbar Shafaqat (Evin, Ghezel Hesar and Gohardasht prison19811994ـ)
44. Hassan Zarif Nazarian (Jamshidieh, Ghezel Hesar, Evin 
prisons19811993ـ)
45. Heidar Yousefli (Evin, Ghezel Hesar, Comiteh ـ Gohardasht prisons 19861994ـ)

������ �����.indd   60 5/29/2021   23:37:53



۶۱

گواهی ها و اسناد در بارة یک مزدور نفوذی

46. Mohammad Raputam (Evin, Ghezel Hesar and Gohardasht 
prison19811992ـ)
47. Mohammad Zand (Evin, Ghezel Hesar and Gohardasht
prisons19811991ـ)
48. Akbar Samadi (Evin, Gohardasht, Ghezel Hesar prisons19911991ـ)
49. Hassan Ashrafian (Evin, Gohardasht, Ghezel Hesar prisons1982 1992ـ)
50. Mohammad Rahim Taghipour (Evin, Gohardasht, Ghezel 
Hesar prisons19811991ـ)
51. Asghar Moeini Karbakandi (Evin, Gohardasht, Ghezel Hesar prisons 19871992ـ)
52. Mojtaba Akhgar (Evin, Gohardasht, Ghezel Hesar prisons1982 1991ـ)
53. Mohammad Sarkhili (Evin, Gohardasht prisons1983 1992ـ)
54. Maliheh Hassan Shishebor (Evin prison19811988ـ)
55. Masoud Aboui Rad (Evin, Gohardasht, Ghezel Hesar and Babol 
prisons19811999ـ)
56. Saeed Banazadeh Amirkhizi (Evin prison1986 1991ـ)
57. AbbasـAli Torabi (Zahedan, Evin and Ghezel Hesar prisons19811989ـ)
58. Faramarz Ramazannia (Gohardasht, Babol, Sari prisons1985 1988ـ
59. Gholam Hossein Goodarzi (Boroujerd and Khorramabad 
prisons 19811988ـ)
60. Azad Ali Hajiloui (Evin, Gohardasht, Ghezel Hesar prisons1984 1988ـ)
61. Hojjat Zabeti (Vakilabad prison of Mashhad1985 1989ـ)
62. Hossein Farsi (Evin, Gohardasht, Ghezel Hesar prisons 1980 1991ـ), Author of the 
book A Star Galaxy ـ prison Memoirs
63. Mahmoud Royaei (Evin, Gohardasht, Ghezel Hesar 
prisons19811991ـ), Author of 5 volumes of the book Sunflowers ـ prison Memoirs
64. Parvin Poureghbal (Evin prison19861991ـ)
65. Assadollah Bahrami (Ishratabad and Evin prisons1983 1990ـ)
66. Hamid Taheri (Tabriz prison 19811988ـ)
67. Farideh Goodarzi (Hamedan and Nahavand prisons 1983 1988ـ)
68. Abolfazl Mahzoon (Ghezelhesar, Gohardasht and Qazvin 
prisons 19811988ـm)
69. Akbar Kazemi (Evin, Ghezel Hesar and Lahijan prisons 1983 1988ـ)
70. Mehdi Abdolrahimi (Tabriz prison19811988ـ)
71.Ismail Taghipour (Evin, Gohardasht, Ghezel Hesar prisons1983 1991ـ)
72. Kobra Yazdian Azad (Evin prison 19821988ـ)
73. Mostafa Naderi, a survivor of the 1988 massacre who spent 10 years in Evin ـ
GohardashtـGhezel Hesar prisons (7 years in solitary 
confinement)ـ Author of the book Projects to Destroy a Movement and the Red Line of 
Resistance
74. Manijeh Hakimzadeh (Evin ـ Tabriz ـ Ardabil Prisons19811989ـ)
75. Parvin Koohi (Evin ـ Gohardasht ـ Isfahan Prison 1982 1988ـ)
76. Mohammad Amin Tohidi (Isfahan ـZahedan ـEvin prisons1984 1988ـ)
77. Ali Mohammad Sinaki (Evin ـ Ghezel Hesar ـ Gohardasht 
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prisons1981-1988)
78. Parvin Heidari (Zanjan, Shiraz Adel Abad prisons, 1981-1988)
79. Sara Shah Mohammadi (Ghezel Hesar, Evin, Gohardasht, 1981-1990)
80. Gholamreza Ghaderi (Evin, Ghezel Hesar, Gohardasht Prisons, 1981-1989)
81. Mohammad Karimi Rahjerdi (Evin Prison 1985-1992 )
82. Mansureh Congereh (Evin, Ahvaz Prisons 1988-2003)
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گزارش کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت )شماره ۲(
شهادت دادن مجاهدین اشرف۳ در مورد دژخیم حمید نوری

شاهدان قتل عام۶۷ و خانواده شهیدان به مدت ۱۰روز توسط دادستانی سوئد
 با نظارت دادستانی آلبانی مصاحبه شدند

هشدار نسبت به شانتاژ و هرگونه فشار و بازی های سیاسی رژیم علیه سوئد

پیرو اطالعیة کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت )۲۴آبان ۱۳۹8 دربارة 
ماجرای دژخیم بازداشت شده در سوئد( و گزارش کمیسیون قضایی )۱۳تیر۱۳۹۹پیرامون 
ادای شهادت و ارائه اسناد در مورد دژخیم حمید نوری( و اقدامات کشوری و بین المللی 
۱۷آبان۹۹  از  آلبانی  دادستانی  نظارت  با  سوئد  دادستانی  گزارش،  آن  در  اشاره شده 
به مدت ۱۰روز با شاهدان قتل عام و خانوادة قربانیان در اشرف۳ مصاحبه و آنها را استماع 
و سؤال و جواب کرد. شاهدان، صحنه ها و مشاهدات و تجارب تکان دهندة شخصی خود 
در رابطه با این دژخیم و جنایات فاشیسم دینی حاکم بر ایران را بازگو کردند که تمامًا 

ثبت و ضبط شد. خالصه ای از گزارش کار به اطالع هم وطنان می رسد. 
1ـ در ۲۲نوامبر و ۲۵نوامبر و اول دسامبر ۲۰۱۹ در سه نوبت چندین لیست از زندانیانی 
که شاهد جنایت های دژخیم حمید نوری )عباسی( بودند و هم چنین خانواده هایی که 
عزیزانشان در قتل عام زندانیان مجاهد در سال۱۳۶۷ به شهادت رسیده اند و اکنون در 
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اروپا و آمریکا و کانادا اقامت دارند یا در صفوف مجاهدین در اشرف۳ در آلبانی به سر 
می برند، در اختیار مقامات قضایی ذی ربط قرار گرفت. هم چنین اعالم گردید که حدود 
۹۰۰زندانی سیاسی آزادشده در اشرف۳ آمادة شهادت دادن دربارة جنایات رژیم در 
زندان هایش هستند. هم زمان شماری از شاهدان، گواهی های مکتوب و دقیق با ذکر 
تاریخ و اسامی در مورد دژخیم حمید عباسی و نقش او در شکنجه و اعدام و سرکوب 
زندانیان برای طرف های ذی ربط ارسال و کتاب ها و مقاالت و گزارش هایی را هم که در 
۳۰سال گذشته دراین باره نوشته بودند، ضمیمه کردند. شاهدانی که در قتل عام حضور 

داشتند، شاکی هم هستند. 
از اپیدمی کرونا که سفر را بسیار سخت یا ناممکن  ۲ـ به رغم محدودیت های ناشی 
می کرد، شمار قابل توجهی از زندانیان آزادشده مقیم کشورهای اروپایی در فاصلة ماه های 
ژانویه تا دسامبر۲۰۲۰ به صورت حضوری یا از طریق ویدئو کنفرانس توسط مقامات 
قضایی مسئول پرونده در سوئد استماع شدند که به برخی از آنها در اطالعیة۱۳تیر۹۹ 
از بندرستة مجاهدین، نصراهلل مرندی،  کمیسیون قضایی اشاره شده است. هواداران 
رضا شمیرانی، علی ذوالفقاری، مهرداد کاووسی، اکبر بندعلی، رمضان فتحی، احمد 
ابراهیمی، محسن زادشیر، رضا فالح، محمد خدابنده لویی و حمید خالق دوست در 

این شمارند. 
۳ـ در مرداد۹۹ دادستانی آلبانی به مشاوران حقوقی در اشرف۳ اطالع داد که دادستانی 
رسیده اند،  شهادت  به  عزیزانشان  که  کسانی  یا  قتل عام  شاهدان  با  دارد  قصد  سوئد 
مصاحبه کند و مجددًا خواستار لیست قربانیان است. متعاقبًا مصاحبه ها از ۱۷آبان شروع 
شد و به مدت ۱۰روز ادامه یافت. برخی شاهدان و شاکیان مجاهد خلق که اسامی آنها 
در زیر آمده است به خاطر اهمیت اطالعاتشان دو نوبت استماع شدند. شمار دیگری از 
شاهدان که در زمان قتل عام در زندان گوهردشت بوده و جنایات دژخیم حمید نوری را 
از نزدیک دیده بودند، ازجمله مجتبی اخگر، آزادعلی حاجیلویی، حیدر یوسفلی و محمد 

سرخیلی شهادت های خود را به صورت کتبی ارسال کردند. 
۴ـ اصغر مهدیزاده زندانی سیاسی در فاصله سال های۱۳۶۰ تا ۱۳۷۳ گواهی داد برای 

اولین بار حمید نوری را در سال۶۵ در زندان گوهردشت دیده است. او گفت:
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ـ »در آن زمان من درخواست داده بودم که به زندان رشت منتقل شوم، حمید نوری به 
من گفت تا زمانی که همکاری نکنی انتقال خبری نیست چون شما اتهامتان را هواداری 

از سازمان ذکر می کنید و سرموضع هستید«. 
ـ »دوبار به خاطر ورزش جمعی ما را به اتاق موسوم به گاز بردند که هیچ روزنه ای 
نداشت که بعد از یکی دو ساعت به خاطر عرق زیاد زیر پای ما خیس شده و آب جمع 
می شد که با اعتراض و فریاد و در زدن مستمر در را باز کردند. در این هنگام تونلی از 
دژخیمان درست می کردند که ناصریان و عباسی و لشکری در ابتدایش بودند و اتهام 
ما را می پرسیدند. همین که می گفتیم هوادار مجاهدین، با مشت و کابل و چوب ما را 
به خاطر ورزش  بعدی پاس می دادند. هم چنین  پاسداران و دژخیمان  به  و  می زدند 
جمعی در فروردین۶۶  دوازده نفر از مجاهدین را برای تجدید محاکمه به اوین بردند و 
به ما حکم شالق و کابل دادند که در گوهردشت توسط ناصریان و لشکری و عباسی و 

شکنجه گران دیگر اجرا شد«. 
ـ »در بهار۶۷ ناصریان و عباسی نزد ما آمدند و گفتند کسی که اتهامش را مجاهد 

می گوید باید منتظر باشد تا تعیین تکلیفش کنیم. 
روز 8مرداد ساعت۱۲۲۰ از دریچه کوچکی دیدم پاسدار لشکری و عباسی زندانیان را 
چشم بسته به سمت در خروجی هواخوری برده و بعد وارد سوله کردند که بعدًا فهمیدم 

آنها را برای اعدام برده اند«. 
بزنند  همه چشم بند  گفت  و  کرد  باز  را  سلول ها  در  آمد  عباسی  »صبح ۱۰مرداد  ـ 
بیایند وسط راهرو، بعد ما را به صف کرد و آورد توی راهرو اصلی که ابتدای آن داوود 
لشکری پشت یک میز کوچک نشسته بود و از تک تک افراد سؤال و جواب می کرد که 
اصلی ترین سؤال اتهام بود. هرکس می گفت هواداری یا هواداری از سازمان مجاهدین 
اینها را تحویل حمید عباسی می داد و حمید عباسی می برد راهرو مرگ. در این روز در 
راهرو غوغایی بود. هر ساعت تعداد نفرات زیاد می شد. در این روز ۱۵سری اعدام کردند. 
سری های ۱۰نفره و ۱۵نفره. روز دوشنبه ۱۷مرداد مرا فرستادند به بند فرعی۷ که از 
یک  طرف به سلول های انفرادی اشراف داشت. با سلول اولی تماس گرفتم دیدم مجاهد 
شهید هادی محمد نژاد است. گفت که مرا امروز بردند به سالن مرگ از من همکاری 
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اطالعاتی می خواستند چون قبول نکردم فردا مرا برای اعدام می برند. او پنجمین نفر 
خانواده اش بود که اعدام می شد. روز سه شنبه مرا بردند به راهرو مرگ پر از زندانی 
بود که با چشم بند نشسته بودند. بعد از چند دقیقه پاسداری گفت شیر عسلی ها بلند 
شوند. که بعدًا فهمیدم مقصودش اعدامی هاست. وقتی ۱۲نفر انتخاب شدند و رفتند 
جلوی در، تعداد دیگری هم رفتند که از آنها سبقت بگیرند و شعار یا حسین، زنده باد 
آزادی، درودبر رجوی و مرگ بر خمینی می دادند. پاسداری گفت این دیگه چیه که در 
اعدام هم سبقت می گیرید؟ یکی از زندانی ها از عقب با صدای بلند گفت تا زمانی که 
در موقعیت ما قرار نگیری نمی فهمی و قرار هم نخواهی گرفت. بعد دو سه سری دیگر 
را برای اعدام بردند. سری چهارم بود که یک پاسدار آمد مرا بلند کرد برد داخل سالن 
مرگ. از زیر چشم بند مشاهده کردم نزدیک سن پر از اجساد است. سری چهارم را که 
آوردند، شعار می دادند مرگ بر خمینیـ درود بر رجویـ زنده باد آزادی. پاسدار چشم بند 
مرا باز کرد. پاسدارها تحت تأثیر فضا و شعارهای بچه ها هیچ حرکتی نمی کردند. در 
اینجا ناصریان خطاب به دیگران می گفت چرا ساکت نشسته اید اینها خبیثند. ناصریان 
و عباسی و لشکری به سمت بچه ها رفتند و زیر پایشان را خالی کردند. از نفر چهارم 
بچه ها خودشان را با شعار درود بر مجاهد و درود بر رجوی و مرگ بر خمینی، پرتاب 
می کردند و زیر پایشان را خودشان خالی می کردند. من طاقت نیاوردم و بی هوش شدم. 
بعد از مدتی پاسداری آب روی صورتم ریخت و به هوش آمدم و مرا به محل قبلی برد«. 
ـ »بعد از اعدام ها هم ناصریان با عباسی آمدند به بند۱۳ همة نفرات را بردند داخل 
“حسینیه” که 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 داریم. بین شما نفر 

داریم... «.
۵ـ محمود رویایی که از سال۱۳۶۰ تا ۱۳۷۰ در زندان های اوین، قزلحصار و گوهردشت 

بوده در گواهی 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 به مصاحبه تلویزیونی هستی یا نه؟ گفتم من کاری نکردم و چیزی هم 
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برای گفتن ندارم. وقتی دید مصاحبه نمی کنم من را از اتاق بیرون انداخت و گفت 
حکمت اعدام است. بعد از دوندگی ها و هزینه های کالنی که پدرم کرد، سه ماه بعد به 

من ده سال زندان ابالغ کردند«. 
ـ »مرا در آذر۱۳۶۰ از اوین به قزلحصار منتقل کردند. در بدو ورود موی سر و ابرویم را 
تراشیدند و با زدن و تهدید وادارم کردند آنها را بخورم. بعد همراه با ۴۵نفر دیگر در یک 

سلول یک و نیم متر در دو و نیم متر جا دادند«. 
ـ »۱۷فروردین۶۵ ما را از قزلحصار به بند۲ گوهردشت منتقل کردند. از همان ابتدا 
اذیت و آزار ما شروع شد. ما هم با نگرفتن غذا یا تحریم هواخوری اعتراض می کردیم. 

اولین بار حمید عباسی را همراه ناصریان در بند۲ گوهردشت دیدم«. 
ـ »روز ۱۲تیر۶۶ داود لشکری وارد بند شد و گفت هواخوری را باز می کنم هر کس 
برود ورزش دست و پا و دنده اش را می شکنم. 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 می زدند و از این تونل رد می کردند. صدای حمید عباسی هم در میان پاسداران 
به خوبی شنیده می شد. پس از عبور از این 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 ۱۲مرداد۶۷ حمید عباسی 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 دیگر هم حمید عباسی اسم زندانیان را خواند و به همان 

سمت هدایت کرد. در آن زمان نمی دانستم که آنها را برای اعدام می برند«. 
ـ »در همان روز من و یک نفر دیگر به اتاق شمارة۴ بند۲ منتقل شدیم. در اینجا مجاهد 
شهید سیامک طوبایی را دیدم و او گفت همه بچه ها را کشتند. در روز هشتم مرداد 
خواهری در سلول انفرادی مجاور بند به سیامک با مورس اطالع داده بود که زندانیان را 
نزد هیأتی می برند و بعد اعدام می کنند. روز نهم مرداد در یک بند دیگر صحنة رفت وآمد 
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آمبوالنس ها و جابه جایی اجساد را شنیده بودند«. 
ـ »در روزهای آخر شهریور، ناصریان و حمید عباسی به بند آمدند و ناصریان تهدید کرد 

و گفت فکر نکنید اعدام ها تمام شده... «. 
محمود رویایی به نماینده دادستانی سوئد گفت انتشار فایل صوتی ناصریان و رازینی که 
در ۲۴آبان ۹8 از سوی شورای ملی مقاومت صورت گرفت جای تردیدی باقی نمی گذارد 
از  که  است  عباسی)نوری(  است، همان حمید  بازداشت شده  در سوئد  که  فردی  که 
عامالن قتل عام است. رویایی در رابطه با تشریح جزئیات شکنجه ها و اعدام و قتل عام 
نسخه ای از ۵ جلد کتاب خود تحت عنوان آفتابکاران را برای ثبت در پرونده ارائه کرد. 

وی در مورد وضعیت خانواده شهیدان قتل عام و حاالت برخی از آنان گفت: وقتی آزاد 
شدم با مجاهد خلق آزاد علی حاجیلویی به خانة مجاهد شهید حمید الجوردی رفتیم. 
مادر حمید، بچه های حمید را صدا کرد و گفت بیایید عموها آمده اند. بچه ها من و 
اتاق پدربزرگشان بردند. همین که سالم کردم پدر نگاهی به من کرد  به  آزادعلی را 
و گفت حمید چرا کشتنت؟ مادر گفت این حمید نیست. این محمود دوست حمید 
است. اما پدر دست بردار نبود یک ریز می گفت چرا کشتنت؟ مگر از دیوار مردم باال 
رفته بودی؟ مگر دزدی کرده بودی؟ مگر همة اهل محل تو را دوست نداشتند؟ چرا 

کشتنت؟... . 
ماجرای  به تفصیل  است  بوده  زندان  در   ۷۲ تا  سال۶۰  از  که  فارسی  حسین  ۶ـ 
ضرب وشتم و زخمی شدن خودش توسط حمید نوری و هم چنین وقایع راهرو مرگ را 

توضیح داد. او گفت:
ـ »من در بهمن۱۳۶۶ به همراه ۱8۰تا۱۹۰ زندانی دیگر از اوین به گوهردشت منتقل 
شدم. به محض ورود پاسدارها یک تونل درست کرده بودند و وقتی ما وارد تونل می شدیم 
با کابل و چوب و میله آهنی شروع به زدن ما می کردند تا وقتی از تونل خارج بشویم. 
وقتی ما را به بند بردند خیلی سرد بود، ما را مجبور کردند لباس هایمان را دربیاوریم 
و بعد با کابل و شالق و چوب و مشت و لگد دوباره شروع به زدن ما کردند و همه را 
زخمی کردند. حمید عباسی هم حضور داشت و همه را با کابل می زد. چند روز بعد ما 
را به اتاق داوود لشکری معاون زندان بردند. او اتهام ما را می پرسید و وقتی می گفتیم 
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هوادار مجاهدین آنقدر می زدند که حرفمان را پس بگیریم و بگوییم منافقین. ما را به 
خاطر خواندن نماز جماعت مورد ضرب و شتم قراردادند و تعدادی را به انفرادی بردند. 
ناصریان رئیس و لشکری معاون زندان و یک پاسدار به نام بیات رئیس بهداری و حمید 
عباسی مدیر دفتر ناصریان در آنجا بود. پاسدارانی به اسامی فرج، تبریزی، شیرازی از 

نگهبانان بند بودند«. 
ـ »روز 8مرداد۱۳۶۷ ساعت۷ صبح ما را به محل دادیاری بردند. آنجا روی زمین نشسته 
بودم. چشم بندم را از داخل مقداری ساییده بودم و نازک شده بود و از زیر آن محیط و 
افراد را می دیدم. آنجا دیدم دو پاسدار با اسلحه یوزی پشت در اتاق دادیاری نشسته اند. 

فهمیدم که اوضاع غیرعادی است چون وارد کردن سالح به زندان ممنوع بود«. 
ـ »روز جمعه ۲۱مرداد حمید عباسی اسم حدود ۲۰نفر را خواند و برای اعدام بردند. 
مکرر  عاشورای  است،  مجاهدین  عاشورای  بیایید  می گفت  خنده  با  عباسی  حمید 

مجاهدین... «. 
ـ »روز ۲۲مرداد ساعت ۹شب ناصریان اسامی یک گروه دیگر از زندانیان را خواند و 

عباسی آنها را برای اعدام برد«. 
حسین فارسی در توضیحات خود یادآوری کرد: »برادرم حسن فارسی را روز ۷مرداد 
در اوین اعدام کردند، خودم در انفجار تروریستی رژیم در آبان۱۳۷8 قرارگاه حبیب 
در عراق، مجروح شدم و یک چشمم را از دست دادم. در مرداد ۱۳88 در اشرف مورد 
تهاجم مزدوران نیروی قدس قرار گرفتیم و با ۳۵نفر دیگر به گروگان گرفته شدم و 
۷۲روز اعتصاب غذا کردیم و در یک قدمی مرگ بودیم. اما هیچ کدام از اینها سخت تر 
از لحظه ای نبود که فهمیدم بسیاری از دوستانم اعدام شده اند و من زنده مانده ام... «. 

۷ـ محمد زند که از ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۱در زندان بوده و در موشک باران لیبرتی در ۷آبان۹۴ 
که به شهادت ۲۴تن مجاهد خلق منجر شد به شدت زخمی شده است، ابتدا توضیح داد 
که ناگزیر است در فواصل کوتاه مصاحبه را برای چند دقیقه ترک کند و نمی خواهد این 
اسباب سوءتفاهم شود. او در گواهی خود به تفصیل به زمینه سازی ها برای قتل عام اشاره 
کرد و توضیح داد زندانیان را از مدت ها قبل به سه دستة سفید و زرد و قرمز تقسیم 
کرده بودند. در اواخر۱۳۶۶ زندانیان ابدی را به اوین منتقل کردند و به  انحاء مختلف 
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گفته بودند به زودی همه را تعیین تکلیف می کنیم. 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 آبان۶۲ تا خرداد۶۴ در 

اوین بودم و سپس به گوهردشت منتقل شدم... «. 
ـ »پنجشنبه ۶مرداد ۱۳۶۷ به خاطر این که ورود روزنامه را قطع کردند، دست به اعتصاب 
غذا زدیم و در جلوی در بند اعتراض کردیم که منجر به بیرون کشیدن من و ۱۰زندانی 
پایم  انگشت  و  دنده ها  از  یکی  گرفتیم.  قرار  مورد ضرب و شتم  به شدت  و  دیگر شد 

شکست. سپس ما را به داخل بند فرستادند«. 
ـ »صبح روز شنبه 8مرداد یک پاسدار در بند را باز کرد و گفت این اسامی که می خوانم 
سریع بیرون بیایند. اسامی اون ۱۱نفر رو خواند ولی به جای من اسم برادرم )مجاهد 
شهید رضا زند( را خواند که فکر می کنم تنها به خاطر تشابه اسمی بود و من همیشه 
افسوس می خورم، کاش اسم من را خوانده بودند. رضا به من گفت فکر نمی کنم همدیگر 

را دوباره ببینیم!«. 
ـ »روز ۱۲یا ۱۳مرداد از طریق مورس از داریوش حنیفه پورزیبا مطلع شدیم که قتل عام 
زندانیان راه افتاده است. داریوش در همان ایام سربدار شد. بعدها فهمیدم رضا و بقیه 
همان روز اعدام  شده بودند. همة آنها اتهام خود را مجاهد اعالم کرده بودند. تمام موضوع 
به هویت افراد یعنی کلمه مجاهد برمی گشت. آقای منتظری جانشین وقت خمینی 
گفته است که احمد خمینی گفته که روزنامه خوان آنها هم باید اعدام شوند. هر کسی 

سر هویت خود باشد باید اعدام شود«. 
ـ »روز ۱۵مرداد در راهرو مرگ داوود لشکری اسامی چند نفر را خواند و به سمت 
حسینیه که محل اعدام ها بود بردند. سپس لشکری با حمید عباسی برگشت درحالی که 
حمید عباسی یک دسته چشم بند دستش بود که احتمااًل 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 

اعدام ها بردند«. 
را  عباسی  حمید  صدای  من  مرگ  راهروی  در  و ۲۲مرداد  روزهای ۱8مرداد  »در  ـ 
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می شنیدم که لیست اعدامی ها را می خواند. روز ۲۳ یا ۲۴مرداد ناصریان و حمید عباسی 
به یک باره در سلول مرا بازکرده و گفتند اگر اسم دوستانت در تشکیالت زندان را بدهی 
زنده می مانی و اگرنه اعدامت می کنیم؛ من گفتم کسی را نمی شناسم. در این موقع 
یک پاسدار یا خود ناصریان، چند برگ کاغذ سفید و یک قلم به من داد و رفت. از آن 
روز ۴یا ۵ پاسدار در هر سه وعده غذایی وارد سلولم می شدند و مرا مورد ضرب و شتم 
قرار می دادند و می رفتند. این کار نزدیک به ۲هفته ادامه داشت و بعد دست برداشتند 

و البته من هم چیزی ننوشتم«. 
ـ »در آبان۶۷ پدرم را به زندان اوین خواستند و به وی گفتند که شناسامة رضا را 
بده تا شماره قبر پسرت را بدهیم. پدرم گفت شناسنامه را دارم ولی نمی دهم. او را 
تهدید کردند که نباید مراسم بگیرد که پدرم قبول نمی کند. پدرم را ۲ـ ۳روز در زندان 
نگه داشته و برایش اعدام مصنوعی ترتیب دادند که او را بترسانند. پدرم در جواب آنها 
می گوید اگر اعدامم کنید پیش پسرم می روم و ترسی از اعدام ندارم. پدر را بعد از اعدام 

مصنوعی آزاد کردند و او هم رفت و برای رضا مراسم برگزار کرد... «. 
ـ »اواخر۶8 یا اوایل۶۹ برادر و زن برادرم یک مالقات حضوری گرفتند که در دفتر 
ناصریان در زندان اوین انجام شد. در آنجا ناصریان درحالی که عباسی در کنارش نشسته 
اعدام  را  او  را بگوید  اگر قبول نکند تشکیالت زندان  برادرم گفت که  به  بود خطاب 
خواهیم کرد. منظورشان این بود که از برادرم و همسرش به عنوان عامل فشار روی من 

استفاده کنند«. 
ـ »یک مجاهد به نام مجتبی اخگر به من گفت که ناصریان و حمید عباسی بعد از پایان 
اعدام ها او و مجاهد شهید جواد تقوی را شکنجه کردند. ناصریان به آنها گفته بود چون 
به هیأت مرگ دروغ گفته اند به شالق محکوم شده اند. اولین نفر جواد تقوی بود که به 
۱۶۰ضربه محکوم شده بود. ناصریان۵۰ـ ۶۰ ضربه سنگین به جواد وارد کرد که در این 
هنگام او را صدا زدند. ناصریان کابل را به دست حمید عباسی داد و عباسی ضربات 
شالق را ادامه داد. خون همه جا را پوشانده بود تا این که ۱۶۰ضربه تمام شد. هفته بعد 
نوبت مجتبی اخگر رسید که ناصریان در حضور حمید عباسی ۱۰۰ضربه کابل را که 

محکومیت مجتبی اخگر بود وارد کرد«. 
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جواد تقوی مدتی بعد از قتل عام یک مرخصی گرفت و در مرخصی برای پیوستن به 
سازمان اقدام کرد اما کانالش نفوذی از آب در آمد و او را دستگیر و سربه نیست کردند 

و ما نتوانستیم هیچ خبری از او پیدا کنیم. 
زندان های  در  سال  هفده  سال ۱۳۷8  تا   ۶۱ سال  از  که  مجید صاحب جمع  8ـ 
و  خود  چنددقیقه ای  محاکمة  نحوة  خود  گواهی  در  برده  به سر  خامنه ای  و  خمینی 
محکوم شدن اولیه به ۱۲سال زندان را توضیح داد و آن گاه به زمینه سازی های رژیم 

دربارة اعدام های۶۷ پرداخت. او در گواهی خود گفت: 
ـ » از روز8 تا ۱۵مرداد ۶۷ اندک اندک متوجه شدیم که شرایط ملتهبی در زندان 
حاکم است. به یاد می آوردیم زمانی در سال های اول زندان، الجوردی به ما می گفت 
اگر روزی نظام در حال سقوط هم باشد، ما در هر بندی یک نارنجک می اندازیم یا یک 
تیربار کار می گذاریم و شما را به رگبار می بندیم. فکر نکنید که شما زنده از زندان بیرون 

می روید... «. 
ـ »روز ۱۵مرداد پاسداری به بند ما آمد و نام من و چند نفر دیگر را صدا کرد و به راهرو 
دادیاری سابق که بعدًا فهمیدم راهرو مرگ است برد. در آنجا دیدم که هرچند وقت 
یک بار تعدادی از زندانیان که بعضی را می شناختم و بعضی را نمی شناختم، در یک 
صف به طرف حسینیه می بردند. حمید عباسی اسامی آنها را می خواند و آنها وسط راهرو 
پشت سر هم می ایستادند . دست هایشان روی شانه همدیگر بود و به طرف انتهای راهرو 
حرکت می کردند. حدود یک ساعت بعد حمید عباسی به تنهایی یا با پاسدار دیگری 
برمی گشت. یک بار او یک جعبه شیرینی در دست داشت و به دیگران تعارف می کرد. 
به یکی از زندانیانی که کنار راهرو نشسته بود نیز تعارف کرد. البته او نگرفت. آن روز 
یکی از بدترین صحنه های زندگی خود را دیدم. بر روی یک برانکارد در آن طرف راهرو، 
یک زندانی را آوردند به نام ناصر منصوری که قطع نخاع شده بود. با همین وضعیت نزد 
هیأت مرگ رفت. مدت کوتاهی بعد خارج شد و او را با سری بعدی به انتهای راهرو 
بردند، جایی که بعدًا فهمیدم همه را اعدام می کنند. صحنه دردناکتری هم بود. یکی از 
دوستانم به نام محسن محمدباقر که فلج مادرزاد بود با همین وضعیت اعدام شد. او در 
کودکی، در یک فیلم سینمایی هم بازی کرده بود. با این که هنوز نمی دانستم دقیقًا چه 
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می گذرد، اما بوی مرگ در تمام فضا پیچیده بود. حمید عباسی یک بار که از محل اعدام 
برمی گشت، به نزدیک ما که در راهروی مرگ نشسته بودیم با تمسخر گفت عاشورای 

مکرر مجاهدین... «. 
ـ »من روز ۲۲مرداد نیز در راهروی مرگ بودم، مشخص بود که هر چه زمان می گذرد 
عجله رژیم برای اعدام ها زیاد و زیادتر می شود. گویی با کمبود وقت مواجه بود. ناصریان 
مرتب در راهروها و بندها می دوید. در مدتی که در روز ۲۲مرداد در راهرو مرگ بودم، 
اعدام  آنها را به سمت محل  اسامی زندانیان را حمید عباسی گروه گروه می خواند و 

می برد«. 
ـ »من همة این اتفاقات را از زیر چشم بند می دیدم. چشم بند روز اول برای زندانی یک 
مانع برای دیدن است اما روزها و سال های بعد بخشی از یونیفرم زندانی است که با او 
همیشه همراه است و می توان از زیر آن هم دید. دیگر مانع عمده ای برای دیدن او نیست. 

من ۱۷سال با چشم بند زندگی کردم و به آن عادت کرده بودم«. 
ـ »غالمرضا کیاکجوری یکی از دوستانم بود که قباًل در هیأت مرگ از مواضعش دفاع 
نکرده بود، اما وقتی متوجه شد پای هویت سیاسی زندانی و نام مجاهدین مطرح است 
و بهای آن نیز اعدام است به هیأت مرگ گفت من اشتباه کردم، من هوادار سازمان 
مجاهدین خلق ایران هستم. نیری به او گفت تو که قباًل چیز دیگری می گفتی. غالمرضا 
گفته بود که قباًل 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 
می خندیدند. حمید عباسی سر رسید و چند ضربة لگد به غالمرضا زد. غالمرضا اعتراض 
کرد و گفت برای چی می زنی دلم می خواهد بخندم... بعد از اعدام وقتی عفو بین الملل 
از رژیم وضعیت غالمرضا را سؤال کرده بود، وزارت خارجه رژیم به کلی منکر حضور او 
در زندان شده بود. من سه سال پیش در مصاحبه با عفو بین الملل روز و جزئیات اعدام 

غالمرضا را تشریح کردم«. 
برایم  جدیدی  پروندة  بودم،  محکوم شده  ۱۲سال  من  درحالی که  اعدام ها  از  »بعد  ـ 
تشکیل دادند. اتهام این بود که در تماس با یکی از اقوامم درصدد عضوگیری برای 
سازمان برآمده ام. در سال۱۳۷۲ به این اتهام به من حکم اعدام دادند و سه سال منتظر 
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از  ابد تبدیل شد. در سال۷۷ بعد  اجرای حکم اعدام بودم. این حکم در سال۷۵ به 
۱۶سال حبس مجددًا مرا به دادگاه بردند و با یک حکم جدید سرانجام در فروردین 

۱۳۷8 آزاد شدم«. 
از سال ۱۳۶۰تا ۱۳۷۰ در زندان های مختلف به سر برده و در  اکبر صمدی که  ۹ـ 
سال ۱۳۶۵ در پی یک درگیری با پاسداران در زندان قزلحصار به صورت تنبیهی به 

گوهردشت منتقل شده بود در گواهی خود گفت:
ـ »روز 8 مرداد ۶۷ درحالی که در سلول های انفرادی بودیم من را همراه تعداد دیگری 
به راهرو مرگ بردند. داوود لشکری وقتی ما را دید شروع به فحاشی به پاسدارها کرد 
که چرا ما را بدون اطالع او اینجا آورده اند. پاسدارها ما را به بند۳ که قباًل در آنجا بودیم 
برگرداندند. در آنجا حسن اشرفیان من را به اتاق تلویزیون بند برد و گفت داوود لشکری 
با چند پاسدار یک فرقون طناب به سوله بردند و بعد از مدتی هم بچه های مشهد را به 
آنجا بردند. بعد هم یک آمبوالنس از آنجا خارج شد. گویا بچه های مشهد را اعدام کرده 
باشند. گروهی از زندانیان مجاهد را از مدت ها قبل از مشهد به اوین و در آذر۱۳۶۶ به 

گوهردشت منتقل کرده بودند و همة آنها را روز 8مرداد سربدار کردند«. 
ـ »روز ۱۰مرداد داوود لشکری به بندمان آمد. گفت محکومیت ۱۰ساله و باالی ۱۰سال 
بیرون بیایند. من اعتراض کردم؛ ۲روز پیش از انفرادی آمدیم چه خبره؟ داوود لشکری 
گفت: دست من نیست همه باید بیایند. من و ایرج مصداقی که سمت راست من نشسته 
بیایی،  نمی خواهد  تو  ایرج مصداقی گفت:  به  لشکری  داوود  اما  نیم خیز شدیم.  بود، 
بنشین. پیش از این هم داوود لشکری به نحوی هوای ایرج مصداقی را داشت. بعد ما را 
که ۶۰ نفر بودیم به دو گروه۳۰نفره تقسیم کردند و به فرعی یک پائین فرستادند... «. 
ـ »روز ۱۲مرداد ما را به راهرو مرگ بردند. ساعت سه و نیم بود. یکی از بچه های هم بند 
قبلی، کنارم نشسته بود. او در جریان همة خبرها بود. او به من گفت این هیأت مرگ 
است و به دروغ می گویند، هیأت عفو. همة بچه ها را دارند اعدام می کنند. از پنجم اعدام 
در اوین و از هشتم اینجا شروع کردند. به بچه ها سه برگه می دهند که شامل وکالت نامه، 

وصیت نامه و نامه به خانواده است. 
مجاهد شهید محمدرضا شهیرافتخاری که روبه روی من نشسته بود گفت: انقالب خون 
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زنجانی که همان جا  فتح  بهزاد  بدهیم. مجاهد شهید  باید  ما  را  می خواهد و خونش 
نشسته بود گفت: بار انقالب هر بار به دوش یکی بوده. این بار بار به دوش ماست. این دو 

قهرمان همان روز به دست دژخیمان حلق آویز شدند... 
همین برخوردها ناصریان و پاسداران و حاکم شرع را دیوانه می کرد. آنها از این که با 
چنین افرادی سروکار داشتند، عقده ای و غرق حقارت شده بودند. آن روز آن قدر عجله 

داشتند که حمید عباسی، یک نفر را که در لیستشان نبود اشتباهی اعدام کرد«. 
ـ »روز پانزدهم مرداد۶۷ ناصریان همة کارکنان گوهردشت را به سالن مرگ آورد و 
گفت کسی از تأسیسات، بهداری و آشپزخانه جا نماند. در واقع همه را برای مشارکت 
در قتل عام مجاهدین به راهروی مرگ آورد. آنها می خواستند همه را در جنایت سهیم 
کنند که در رازداری سهیم باشند. کاری که در سال۶۰ هم برای اثبات وفاداری به 

خمینی انجام می دادند«. 
ـ »من در سال۶۰ بهزاد نبوی وزیر صنایع، سرحدی زاده وزیر کار و احمد توکلی را در 
اوین دیدم که برای شرکت در جوخة تیرباران زندانیان سیاسی آورده بودند. وزرای رژیم 

هم در اعدام دست داشتند«. 
ـ »در ۱۵مرداد عبدالرضا اکبری منفرد را هم اعدام کردند. او همکالسی من و نوجوان 
بود. و قبل از۳۰خرداد دستگیرشده بود. یک سال حکم داشت ولی او را تا سال۶۷ 

نگه داشتند و در ۱۵مرداد اعدام کردند«. 
ـ »چند بار که ما ورزش جمعی می کردیم، حدود ۵۰پاسدار با کابل برق در دو طرف 
می ایستادند و یک تونل تشکیل می دادند. ما که از بین آنها رد می شدیم، ما را با کابل 
اتاقی منتقل کردند که هیچ منفذی نداشت و ما آن را اتاق گاز  می زدند و ما را به 
می نامیدیم، در اتاق گاز احساس خفگی می کردیم و روی زمین می افتادیم. به قدری 
که  بود  دژخیمان  همین  از  عباسی  می شد.  جمع  آب  اتاق  کف  که  می کردیم  عرق 

سرکوب و شکنجه زندانیان را کنترل و هدایت می کرد«. 
۱۰ـ حسن اشرفیان ابتدا در مورد نحوه دستگیریش در سال۱۳۶۱ و محکوم شدنش 
به گوهردشت  از قزلحصار  این که در فروردین۱۳۶۵  و  به ۱۲سال زندان توضیح داد 

منتقل شده است. او در گواهی خود گفت: 
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ـ »اولین بار حمید عباسی را در سالن۱8 بند۲ در زندان گوهردشت به همراه ناصریان 
دیدم. از اوائل سال۶۶ زندانیان را طبقه بندی و جابه جا کردند و مقدمات قتل عام را فراهم 
می کردند. در طی این مدت هرچند روز یک بار برگه های مختلف را به داخل هر بند 
می دادند و از زندانیان می خواستند که فرم ها را حتمًا پر بکنند و تحویل زندانبان بدهند 
)این فرم برای شناسایی زندانیان بود( از اواخر اردیبهشت۶۷ روزنامه ها و مالقات ها را 

قطع کردند و تنها تلویزیونی هم که در بند بود را بردند«. 
ـ »روز 8مرداد از یک پنجره ای که در اتاق بزرگی که محل نگهداری ساک و وسایل 
زندانیان در آن بند بود که ما به آن اتاق ساک ها می گفتیم و رژیم به آن اتاق حسینیة 
بند می گفت و در انتهای بند۳ )سالن۱۹( بود، ۶ـ ۵ نفر از زندانبانان را دیدیم که به اتفاق 
داود لشکری به همراه دو زندانی افغانی که با لباس زندان بودند، در حال حمل دو فرقون 
طناب های ضخیم به سمت سوله ای بودند که بعدًا فهمیدیم اعدام های روزهای8و۹مرداد 
در آن انجام شد. دو روز بعد هم ما از همین پنجره دو کامیون دیدیم که یکی از آنها 
حامل اجساد افراد اعدام شده بود. من از باال و در فاصله حداکثر ۱۵متری این صحنه 
را می دیدم. بعد از چند دقیقه این کامیون به سمت درب خروجی زندان حرکت کرد. 

کامیون دیگر به سمت محل اعدام ها برای انتقال پیکر بقیه شهیدان حرکت کرد«. 
ـ »در دی ماه سال۶۷ که ما تعدادی از زندانیان در بند یک پائین زندان گوهردشت 
بودیم، حمید عباسی به همراه چند پاسدار به بند ما آمد، جمع زندانیان برای اعتراض 
نسبت به کمبود امکانات زندان سراغ حمید عباسی رفتیم و به او نسبت به مشکالتی 
که داشتیم اعتراض کردیم، او بعد از این اعتراض و وقتی دید ما زندگی تمیز و مرتبی 
داریم، گفت بروید خدا را شکر کنید که اگر ما می خواستیم فتوای امام را به طور کامل 
اجرا بکنیم می بایست نصف مردم ایران را اعدام می کردیم. باید هرکس نشریه مجاهد 

خوانده بود را اعدام می کردیم ... «. 
۱۱ـ بهمن جنت صادقی که در ۱۰آبان ۱۳۵۹حین فروش نشریه مجاهد در تهران 

دستگیر و به اوین برده شده بود در گواهی خود گفت: 
ـ »من در اوایل اردیبهشت۱۳۶۰ به ۶ماه حبس محکوم شدم. دادستان، الجوردی و 
حاکم شرع رازینی بود. در این زمان ۶ماه زندان من تمام شده بود و باید آزاد می شدم. 
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توجه کنید که در اردیبهشت۱۳۶۰ مجاهدین مبارزه قهرآمیز نداشتند و جرم من هم 
فقط فروش نشریه مجاهد بود. روزی که باید آزاد می شدم الجوردی گفت تعهد بده 
فعالیت سیاسی نکنی آزادت می کنیم. اما من تعهد ندادم و ۶سال دیگر من را در زندان 
تا شب عید۱۳۶۶ نگه داشتند. الجوردی در آذر۶۳ قبل از ترک دادستانی به گوهردشت 
آمد. از من سؤال کرد مصاحبه می کنی؟ گفتم اول جواب بده چرا ۳۰ماه مرا در انفرادی 
نگه داشتی؟ او شروع به فحاشی کرد گفت که اگر ۵۰۰سال هم باشد ولت نمی کنم تا 

شاخت را بشکنم و زانو بزنی... «. 
ـ »من اسم عباسی را اولین بار در زندان گوهردشت در حمله به بند خواهران در اوایل 
آبان۶۲ شنیدم. در آن شب یک گروه از خواهران مجاهد که عمومًا قبل از ۳۰خرداد 
دستگیر شده بودند، موردحمله و تعرض قرار گرفتند. ما که در نزدیکی بند آنها قرار 
داشتیم، تا ۳ساعت فریاد و شیون آنها را می شنیدیم. بعد از سه روز توانستم از طریق 
مورس با یکی از خواهران زندانی بنام مهتاب صحبت کنم. او گفت کارهایی کردند که 
دو نفر از خواهران با چادر در سلول خودشان را حلق آویز کردند. او گفت تا جایی که 
ما فهمیدیم مرتضی صالحی معروف به صبحی رئیس زندان، مجید حلوایی، مصطفی 
کاشانی، مجید قدوسی و حمید عباسی و زن شکنجه گری بنام فاطمه جباری جزء 

مهاجمان بودند«. 
ـ »در اواخر اسفند۶۳ من را با تعداد دیگری از مجاهدین از انفرادی به بند عمومی 
منتقل کردند. ما را کنار در اصلی بند جمع کردند. فکور رئیس شعبة ۷اوین معروف به 
اکبر جوجه کبابی با اسم اصلی علی اکبر ارانی که یکی از بی رحم ترین شکنجه گران بود، 
جلوی در ایستاده بود. او عباسی را که همراهش بود معرفی کرد و گفت اگر روی مواضع 
خودتان باشید عباسی از من هم فکورتر است. عباسی در بسیاری از مالقات ها حضور 
داشت و خانواده ها را اذیت و آزار می کرد. یک بار که مادرم برای مالقات آمده بود من با 
زبان محلی صحبت کردم. عباسی گفت فارسی صحبت کنید. گفتم مادرم فارسی خوب 
بلد نیست. ضمن فحاشی، با مشت به صورتم کوبید به طوری که مادرم در کنار کابین 
غش کرد و افتاد. بسیاری از زندانیان، عباسی را در بازجویی ها در کنار بازجو برای به 

ندامت کشاندن زندانی دیده اند«. 

������ �����.indd   79 5/29/2021   23:37:53



8۰

گواهی ها و اسناد در بارة یک مزدور نفوذی

           

ـ »من در اواخر ۶۴ در بهداری اوین بستری بودم. در کنار اتاق من ۴زندانی شکنجه شده 
را آورده بودند که از حرف های افراد بهداری فهمیدم وضعیت وخیمی دارند. عباسی هم 
آنجا بود و در همان وضعیت از شکنجه و آزار آن ۴زندانی دست برنمی داشت. بعد از 

آن ها سراغ من آمد و گفت تو را هم به این روز می کشانم... «. 
ـ »ما در اوایل مهر۶۵ در بند۳ آموزشگاه اوین دست به اعتصاب غذا زدیم. شب چهارم 
گروه ضربت به ریاست مجید حلوایی و قدیریان و میثم، رئیس آنجا، و حمید عباسی 
و تعداد دیگری با کابل و چماق های سنگین به ما حمله کردند. می گفتند یا اعتصاب 
را می شکنید یا همة شماها را زیر کابل می کشیم. من به دلیل ضعف جسمی با اولین 
ضربه چماق، یک دنده ام شکست و بی هوش شدم. قبل از آن من ضربات کابل و چماق 

عباسی را که بر سر و تن زندانیان می خورد می دیدم«. 
ـ »بار آخر عباسی را روز ۲۳اسفند۶۵ یک هفته قبل از آزادی خودم در اوین قسمت 
دادسرا بخش انگشت نگاری دیدم که برای گرفتن عکس و انگشت نگاری به شعبة۱۳ 
رفته بودم. عباسی گفت فکر نکن که از دستم در رفتی فعاًل کس دیگر دستور آزادی تو 

را داده است، هیچ کس از شما سر موضع ها را زنده نمی گذاریم«. 
۱۲ـ غالمرضا جالل که از آذر۱۳۵۹ تا ۱۳۶۵ در زندان های مختلف بوده است در 
گواهی های خود ازجمله توضیح داد که چگونه ده ها تن از هم بندانش که در سال۱۳۵۹ 
و فقط به خاطر فروش یا توزیع نشریات سازمان دستگیرشده بودند و هیچ حکمی 
نداشتند یا زندان های یکی دوساله داشتند را آزاد نکردند و هم چنان در حبس نگه داشتند 
و سرانجام در جریان قتل عام۱۳۶۷ اعدام کردند. او لیستی از این شهیدان را به نمایندة 
پیش  مدت ها  از  تابستان۶۷  قتل عام  که  داد  با جزئیات شرح  او  داد.  ارائه  دادستانی 

برنامه ریزی شده و نفرات در طول زمان غربال و فیلتر شده بودند. 
سال۵۹  در  که  زندانیانی  سرنوشت  مورد  در  به تفصیل  هم چنین  جالل  غالمرضا 

دستگیرشده بودند گواهی داد و لیست اسامی آنها را ارائه کرد. 
در پاسخ به سؤال غالمرضا جالل که چرا علیرغم اعالم آمادگی از یک سال پیش در 
این مصاحبه ها با طرف حساب های اصلی قتل عام تأخیر شده است، گفته شد موضوع 
کرونا همه برنامه ریزی ها را مختل و کند کرده و تأخیر فقط به این علت بوده است. در 
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مورد ابراز نگرانی راجع به درز اطالعات نیز به او گفته شد، ما نگرانی های شما را درک 
می کنیم و جدی می گیریم و تا پایان تحقیقات در این پرونده اطالعات شاکیان و شهود 

و هر کس که به هر دلیل در این پرونده وارد شده، محرمانه می ماند. 
۱۳ـ حسین سید احمدی که ۴ تن از اعضای خانواده آنها در رژیم آخوندها به شهادت 

رسیده اند در گواهی خود گفت: 
ـ »برادرم محسن سید احمدی۳۰ساله در8 آذر ۱۳۵۹ به همراه هفت مجاهد دیگر به 
خاطر فروش نشریه مجاهد در تهران دستگیر و به یک سال حبس محکوم شد. اما 
هیچ گاه آزاد نشد و 8سال بعد در 8مرداد ۱۳۶۷ جزء اولین گروه از زندانیان گوهردشت 
اعدام شد. به زندانیانی که مانند محسن در سال ۵۹ دستگیرشده بودند، می گفتند 

پنجاونهی. آنها حداقل ۱۰۰نفر بودند که غیر از یکی دو نفر بقیه را اعدام کردند«. 
ـ »برادر دیگرم، محمد سیداحمدی ۲۵ساله در بهمن ۱۳۶۴ دستگیر و هیچ گاه برای او 
حکمی صادر نشد و در مرداد ۱۳۶۷جزء اولین گروه هایی بود که در اوین اعدام شد«. 

ـ »در آبان ۱۳۶۷ به مادرم اطالع دادند به اوین برود و به او دو ساک تحت عنوان وسایل 
محسن و محمد داده بودند که حاوی چند قطعه پوشاک بود که البته متعلق به برادرانم 
نبود. اعدام ها آنقدر زیاد بود که امکان جدا کردن وسایل را نداشتند. قاطی شدن وسایل 

فقط مربوط به خانواده ما نبود در مورد بسیاری از زندانیان اتفاق افتاده بود«. 
در  سال  سه  که  سیداحمدی  علی  برادرم  »بزرگترین  افزود:  سید احمدی  حسین  ـ 
زندان های شاه بود نیز در ۱۰شهریور۱۳۹۲در قتل عام اشرف به همراه ۵۱مجاهد دیگر 
قتل عام شد. مزدوران رژیم به علی که مجروح شده بود در درمانگاه اشرف تیر خالص 
زدند. مجاهد شهید فاطمه ابوالحسنی، همسر علی نیز در سال۱۳۶۱ در حمله پاسداران 
به محل اقامت آنها در تهران به شهادت رسید. فرزند کوچک او را بعد از شهادت مادرش 
به زندان اوین بردند و چهار سال آنجا بود و به راشیتیسم مبتال شد و بعد او را تحویل 

پرورشگاه دادند«. 
۱۴ـ سیدجعفر میرمحمدی که برادر و ۵تن دیگر از اقوام او توسط رژیم آخوندها به 

شهادت رسیده اند در گواهی خود گفت:
ـ »برادرم عقیل میرمحمدی در۱۰اسفند سال۱۳۶۰ به خاطر هواداری از مجاهدین 
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دستگیر شد. وی در قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان۶۷ اعدام شد. در آبان همان 
و  پدر  به  را  مچی شکسته  ساعت  یک  ازجمله  او  وسایل شخصی  قطعه  چند  سال، 
مادرم تحویل دادند و گفتند پسرتان را با حکم خمینی اعدام کرده ایم. او به ۱۰سال 
زندان محکوم شده بود که ۷سال آن را سپری کرده بود. در بهمن۶۶ بعد از تفکیک و 
دسته بندی زندانیان با عده ای از دوستانش به زندان گوهردشت کرج منتقل شد و در بدو 
ورود در همان جا در سالن۱۹ به همراه عدة زیادی از مجاهدین درحالی که هوا به شدت 
سرد بود لباس آنها را از تن شان درآوردند و با کابل و چوب به شدت مورد ضرب وشتم 

شدید قراردادند. بعد از چند روز آنها را به ساختمان فرعی۱۳و۱۶ فرستادند« . 
ـ »طبق شهادت زندانیان آزادشده که با عقیل هم بند بودند در فاصلة ۱۵ تا ۱8مرداد۱۳۶۷ 
او را با عده ای از مجاهدین توسط ناصریان و معاون وی حمید عباسی به نزد هیأت  مرگ 
و سپس به سالن مرگ برای اعدام بردند. کسی که اسامی زندانیان را در راهرو مرگ 
می خواند و برای اعدام می فرستاد حمید عباسی بود. به گفتة شاهدان آنها یک گروه 

حداقل ۲۵نفره بودند که با هم اعدام شدند«. 
ـ »مجاهد شهید کریم اهلل مقیمی و برادرش کیا مقیمی که در قتل عام ۶۷ به شهادت 
در  که  ۱۶ساله  رحیمی  رویا  شهید  مجاهدان  بودند.  من  پدری  اقوام  از  رسیدند 
اردیبهشت۱۳۶۰ در قائم شهر درحین توزیع نشریه مجاهد به همراه دوستش فاطمه 
نقره خواجا با شلیک پاسداران در خیابان شهید شد، حسینعلی حاجیان که در آبان۶۱ 
در تهران دستگیر و زیر شکنجه شهید شد و یارعلی حاجیان که در اردیبهشت۶۱ با 
شلیک مستقیم گشت های کمیته در تهران به شهادت رسید. هردو برادر از اقوام مادری 

من بودند«. 
۱۵ـ خواهر مجاهد مهناز میمنت که مادر و همسر و دو برادرش به شهادت رسیده اند 
و سومین برادرش هم پس از ۴سال زندان ناپدیدشده است، در مورد اعدام برادرش 

محمود میمنت در قتل عام گواهی داد. او گفت:
ـ »قبل از محمود، برادر کوچکترم مسعود میمنت که دانش آموز بود، در ۱۷سالگی 
دستگیر و در سال۱۳۶۱پس از شکنجه های زیاد اعدام شد. محمود دانشجوی معماری 
دانشگاه  ملی و چهرة شناخته شده و محبوبی در بین دانشجویان بود. او در سال۶۱ 
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دستگیر و در سال۶۵ که محکومیتش تمام شد آزاد شد. اما به فاصلة کوتاهی شاید یک 
یا دو ماه، مجددًا دستگیر و در قتل عام۱۳۶۷ اعدام شد. من ماجراهای او را از زبان پدر 
و برادر کوچکترم و از هم بندان او شنیده ام. پدرم قاضی دادگستری بود که در این رژیم 

استعفا داد و به وکالت پرداخت«. 
ـ »پدرم گفت تا شهریور۱۳۶۷ خبری از اعدام برادرم محمود در جریان قتل عام نداشت. 
من با او تلفنی تماس گرفتم تا خبر بگیرم. او گفت اوضاع زندان به هم ریخته است و 
خانواده ها می گویند دارند فرزندان آنها را می کشند. بعد از این تماس پدرم به پیگیری 
پرداخت و از اشراقی که او هم قباًل وکیل بود و پدرم را می شناخت وضعیت محمود را 
دنبال کرد. هم چنین از نیری و سرانجام از پاسداری به نام حمید عباسی اسم برد که 
در جریان اعدام ها بوده است. باالخره در مهر۶۷ بعد از دوندگی های زیاد به پدرم اطالع 
دادند پسرش اعدام شده اما هیچ گاه از محل دفن او خبردار نشدیم. فقط یک ساک 

کوچک و چند لباس تحت عنوان وسایل محمود به پدرم دادند«. 
ـ »در سال۱۳88 پدرم و برادر کوچکترم منوچهر با زحمت زیاد به فرانسه آمدند و یک 
دیدار خانوادگی خصوصی با من داشتند. مدتی بعد از بازگشت آنها به ایران، برادرم 
دستگیر شد و چند ماه در بند۲۰۹ اوین در انفرادی بود و بعد به بند۳۵۰ منتقل شد. 
سپس قاضی مقیسه ای او را به خاطر رابطة با من به ۴سال زندان، تبعید به برازجان و 
۷۴ ضربه شالق محکوم کرد. من همان زمان شنیدم که برادرم به شرایط وخیم زندان 
اعتراض داشته. در مهر ۱۳۹۲ به ما گفتند او آزاد شده اما من تا همین امروز از او هیچ 
من  به واقع  می کرد.  بی اطالعی  اظهار  من  به  فوتش  زمان  تا  هم  پدرم  ندارم.  خبری 
نمی دانم آیا او را سربه نیست کرده اند یا بالیی به سرش آورده اند که مطلقًا با من تماسی 

نگیرد...«. 
۱۶ـ خواهر مجاهد مهری حاجی نژاد زندانی سیاسی از سال۶۰ تا ۶۵ یکی دیگر 
اسد  برادرش  و چهارمین  به شهادت رسیدند  بود که ۳برادر و همسرش  از شاهدان 
حاجی نژاد به دلیل هواداری از مجاهدین در سال۱۳۶۲ از سفر به خارج برای درمان 

سرطان ممنوع شد به همین خاطر در سال۶۵ درگذشت. او در گواهی خود گفت: 
به  سپس  و  بودم  اوین  در  خرداد۱۳۶۴  تا  و  شدم  دستگیر  مرداد۱۳۶۰  در  »من  ـ 
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گوهردشت منتقل شدم و حدود یک ماه آنجا بودم. تیر۱۳۶۴ به قزلحصار منتقل شدم. 
در فروردین۱۳۶۵ مجددًا به اوین منتقل و در اردیبهشت سال ۱۳۶۵ آزاد شدم. برادرم 
احد در بهمن۱۳۶۰در تجریش در رویارویی با پاسداران کشته شد. برادر دیگرم صمد در 
مرداد۱۳۶۱ دستگیر و زیرشکنجه به شهادت رسید. سومین برادرم علی، در مرداد۱۳۶۷ 

در جریان قتل عام در گوهردشت سربدار شد«. 
ـ »علی در آبان۱۳۶۰ دستگیر شد. ابتدا در اوین بود و سپس به قزلحصار منتقل شد. از 
اواخر ۱۳۶۲ ناپدید شد تا این که آذر۱۳۶۳ که مادرم رد او را در زندان گوهردشت پیدا 
کرد. در این فاصله، مادرم به هرکجا می رفت، می گفتند اصاًل چنین زندانی وجود ندارد. 
وقتی مادرم او را در گوهردشت پیدا کرد معلوم شد در خانه های امن سپاه در کرج زیر 
شکنجه بوده است. علی در آخرین مالقات در اوایل بهار۶۷ به مادرم گفت اوضاع در 
زندان مبهم و مشکوک است، زندانی ها را دارند جابه جا می کنند، یکسری بندها را دارند 
تفکیک می کنند معلوم نیست می خواهند چکار کنند، ممکن است که دیگر مالقات 

نداشته باشیم... «. 
ـ »من بعد از آزادی از زندان، دو بار با استفاده از شناسنامة خواهرم به مالقات علی رفتم 
چون به خود من مالقات نمی دادند. در مالقات با علی از یک فرصت کوتاه استفاده کردم 
و با اصرار از او خواستم پایش را به من نشان بدهد و به چشم دیدم که بعد از مدت ها 
هنوز آثار شالق و شکنجه شدید را با خود داشت. هم چنین به خاطر ضربات شدیدی که 
به سر او وارد کرده بودند، همواره سردردهای بسیار سختی داشت. مالقات با برادرم از 
بهار۶۷ قطع شد. تا این که در تابستان مادرم از طریق بقیه  خبردار شدکه بچه ها را دارند 
اعدام می کنند. هر روز جلوی اوین یا گوهردشت می رفت تا ردی از برادرم علی پیدا 
کند. اواخر شهریور یا اوایل مهر به مادرم گفتند برو ۴۰روز دیگر به تو خبر می دهیم... «. 
ـ »۴۰روز گذشت و قبل از این که مادرم برود یک پاسدار به خانة مادرم آمد و گفت 
خودت فردا به گوهردشت نیا، یک مرد از خانواده تان بیاید. مادرم گفت بچه هایم را 
کشته اید کسی را ندارم خودم می آیم. مادرم با همسایه مان به گوهردشت رفتند. آنجا 
سه پاسدار نشسته بودند گفتند پسرت دشمن جمهوری اسالمی بود او را کشتیم. مادرم 
گفت از دست شکنجه های شما راحت شد و به آنها گفت آیا از خدا نمی ترسید که 
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بچه های ما را می کشید مگر چه کرده بودند؟ پاسداران پرسیدند که آیا پسر دیگری هم 
داری که مادرم گفت نه ندارم ولی ای کاش داشتم که با شما می جنگید. سپس پاسداران 
یک گونی کهنه برنج که داخل آن وسایل برادرم بود به مادرم تحویل دادند. یک دست 
لباس با ساعت مچی و عینک و یک طناب دار که مادرم با دیدن آن از حال رفت و 
همسایه مان گونی را از او گرفت. اما پاسداران دست برنداشتند و در همان وضعیت 
وقتی مادرم چشم باز کرد به او اخطار دادند حق مراسم عزاداری نداری! مادرم آن قدر 
برانگیخته بود که گفت برایش عزا نمی گیرم، برایش عروسی می گیرم. پاسداران گفتند 
خودت هم منافق هستی، اگر خطا کنی خانه ات را با لودر روی سرت خراب می کنیم«. 
ـ »زندانیان آزادشده به مادرم گفته بودند علی را روز8 یا ۹مرداد در گوهردشت اعدام 
کرده اند. آنها به مادرم گفته بودند که ناصریان و عباسی و لشکری زندانی ها را به سالن 

مرگ می برند«. 
ـ »مادرم سه بار مخفیانه به عراق آمد و تعدادی عکس و وسائل مثل عینک و ساعت 
از ناصریان و داوود  و اسم شهدای قتل عام را آورد که در موزه شهداست. او همواره 
لشکری و بیات و جواد شش انگشتی و حمید عباسی به عنوان قاتل پسرش اسم می برد. 
او می گفت بسیاری از زندانیان که بعد از قتل عام آزادشده بودند، مانند سیامک طوبایی 

و حمید موسوی و همسرش سیما و جواد تقوی و طیبه حیاتی سر به نیست شدند«. 
خواهر مجاهد مهری حاجی نژاد یک مجموعه از اسناد مربوط به جنایات رژیم در زندان ها 
و نقش حمید نوری را از طریق دادستانی آلبانی مضافًا بر یک نسخه از کتابش »آخرین 

خنده لیال« )خاطرات زندان های رژیم آخوندی( را در اختیار دادستانی سوئد قرارداد. 
از برادرانش  ۱۷ـ خواهر مجاهد خدیجه برهانی که ۶برادر مجاهد و همسر یکی 
از  تمام نمایی  آئینة  آنها  خانواده  سرنوشت  و  رسیده اند  به شهادت  آخوندی  رژیم  در 

جنایت های این رژیم است گواهی داد: 
ـ »بزرگترین برادر خانواده، محمدمهدی برهانی زندانی سیاسی زمان شاه بود. وی در 
مرداد۶۱ دستگیر و در زندان اوین زیر شکنجه به شهادت رسید. وی به هنگام شهادت 
۲۷ساله بود. محمدعلی برهانی ۲۴ساله، در شهریور۱۳۶۰ در قزوین اعدام شد. پیکر 
به طور گسترده در  مردم  اما  دادند  برهانی  پدر  تحویل  مراسم،  نگرفتن  به شرط  را  او 
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تشییع جنازه او شرکت کردند. دو برادر دیگر، احمد برهانی ۲۷ساله در قتل عام زندانیان 
در اوین در مرداد ۶۷ و محمدحسین برهانی ۲۵ساله در مرداد۶۷ در گوهردشت اعدام 

شدند. 
مجاهد شهید مینو محمدی همسر محمدمهدی برهانی در جریان قتل عام زندانیان 

سیاسی در قزوین به شهادت رسید. 
هم چنین محمدمفید برهانی در عملیات فروغ جاویدان و محمدحسن برهانی در عملیات 

چلچراغ به شهادت رسیدند«. 
خواهر مجاهد خدیجه برهانی، تنها بازمانده این خانواده، در سال۶۰ درحالی که ۱۲سال 
بیشتر نداشت دستگیر شد و بعد از 8ماه با وثیقة سنگین توسط پدرش آزاد شد. پدر 
این خانواده آقای سید ابوالقاسم برهانی یک روحانی سرشناس و مبارز بود که از همان 
ابتدا به مخالفت با خمینی و سیاست های ارتجاعی اش پرداخت و به  همین خاطر خمینی 

دستور داد خلع لباس شود. 
خدیجه برهانی نحوة شهادت محمدحسین در زندان گوهردشت و نقش دژخیم حمید 
نوری را هم چنان که در سال۱۳۷8 در کتاب قتل عام زندانیان سیاسی هم منتشر شده 
است، توضیح داد. وی افزود: »بعد از دوندگی های زیاد فقط ساعت مچی محمدحسین 

را که در زمان اعدام به دست داشته به پدرومادرم دادند«. 
۱8ـ خواهر مجاهد پروین پوراقبال در گواهی خود ازجمله گفت: 

ـ » سال۶۰ درحالی که ۱۵ساله بودم دستگیر شدم. مادرم را با من دستگیر کردند. 
قصد  وقتی  در سال۶۵  مجددًا  دادند...  ترتیب  مصنوعی  اعدام  برایم  و  شکنجه شدم 
پیوستن به ارتش آزادیبخش را داشتم دستگیر شدم. مبشری در یک دادگاه ۵دقیقه ای 
مرا به ۵ سال زندان محکوم کرد. در اینجا حمید عباسی و حداد )زارع دهنوی( و مقیسه 
و سرلک بعضًا به بند می آمدند و سؤال می کردند که آیا سازمان را قبول دارید و به ما 
فشار می آوردند که به جای مجاهدین بگوییم منافقین. عباسی مجاهدین شهید اشرف 

فدایی و منیره عابدینی را شکنجه کرده بود«. 
ایرج  نام  به  مزدوری  که  است  »چگونه  کرد  اعتراض  پوراقبال  پروین  مجاهد  خواهر 
مصداقی ادعا کرده است که دادستانی سوئد به درخواست او با مجاهدین در آلبانی 
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مصاحبه می کند. نمایندة دادستان توضیح داد که این پرونده توسط دادستانی و پلیس 
سوئد پیش برده می شود و هرکس مدعی شود که در پیش بردن آن نقش دارد، دروغ 

می گوید«. 
اواخر سال  تا  اردیبهشت۱۳۶۱  از  خواهرمجاهد دکتر خدیجه آشتیانی که  ۱۹ـ 

۱۳۶۴ در زندان بوده است در گواهی خود گفت:
ـ »من چندین بار هنگام مالقات خانواده ام در قزلحصار، حمید عباسی را بدون چشم بند 
دیده ام. در واقع او همیشه همراه مقیسه ای و سایة او بود. یک بار در مالقات مادرم داشت 
با اشاره به من چیزی می گفت، مقیسه ای او را کشید و به دیوار کوبید که چرا داری با 

اشاره با دخترت صحبت می کنی؟«. 
ـ »برادرم مجاهد شهید مهدی آشتیانی، ۱۹سالش بود که در سال۱۳۶۳ دستگیر شد و 
8سال حکم گرفت. فقط یک بار در عید۶۴ از پشت شیشه و با گوشی با او مالقات کردم. 
مهدی را سال۶۵ به گوهردشت بردند. مقیسه ای با نوری و بقیة پاسداران با زندانیان 
در گوهردشت برخورد کرده بودند و خرداد۶۷ بیش از ۱۲۰نفر را جدا کردند و به اوین 
بردند. ما همان موقع شنیدیم که این عده را برای اعدام به اوین بردند، اما نمی خواستیم 

این حرف را باور کنیم«. 
ـ »مهدی در آخرین مالقاتش قبل از اعدام به مادرم گفت که دو روز است که تلویزیون 
را از اتاق ما برده و روزنامه هم ندادند و وضع غذا هم نامرتب است. به برخی زندانیان 
گفته اند می خواهیم همة شمارا اعدام کنیم، نیازی به غذا ندارید. البته اگر ما را اعدام 
کنند از سرنوشتمان با آغوش باز استقبال می کنیم و به همه بگویید مرا حالل کنند و 

ببخشند... «. 
ـ »بعدًا مالقات های زندانیان سیاسی در کل ایران قطع شد. اما ما مستمر به جلوی 
اوین می رفتیم. وقتی ما جلوی زندان اوین بودیم برخی اوقات پاسداری می آمد و اسامی 
چندنفر را می خواند و می گفت اینها اعدام شده اند بروید و ساکشان را بگیرید. یکی از 
آنها مجاهد شهید مسعود مقبلی بود که پدرش هنرمند معروف عزت اهلل مقبلی بود که 

به خاطر تأثر ناشی از اعدام پسرش سکته و فوت کرد«. 
ـ »روز ۲۶آبان۶۷ پاسداری به خانة ما آمد و به مادرم گفت که مهدی را اعدام کردیم 
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و فردا بیایید کمیته تهران پارس ساکش را بگیرید. فردا به کمیته تهران پارس رفتیم. 
برادرم به داخل رفت و ساک مهدی را گرفت«. 

ـ »در سال۱۳۶۹ من و خواهرم مریم تصمیم گرفتیم به سازمان بپیوندیم اما دستگیر 
شدیم و من یک سال در زندان و تحت فشار و شکنجه بودم. خواهرم مریم بعد از آزادی 
با سازمان ارتباط برقرار کرد و مجددًا می خواست از کشور خارج شود. او روز ۱۰مهر۷۱ 
از خانه خارج شد و دیگر برنگشت و ما مطمئن بودیم دستگیرشده است. ما به دنبال 
او به زندان ها رفتیم. در مقابل زندان اوین به مادرم گفتند مریم دستگیرشده اما مادرم 
هرچقدر پیگیری کرد مالقات ندادند و نهایتًا گفتند به پزشکی قانونی بروید. ولی در 
پزشکی قانونی هم او را پیدا نکردیم. مادرم دوباره رفتن و پرس وجو در زندان ها را شروع 
کرد. اما همگی منکر شدند و می گفتند ما او را دستگیر نکردیم. ازآن پس مادرم هر هفته 
از شنبه تا چهارشنبه هرروز برای پیدا کردن مریم به یک محل می رفت و همه اظهار 
بی اطالعی می کردند. نهایتًا در شهریور۷۲ پاسدار عباسی به مادرم گفت، می خواست نزد 

مجاهدین برود او را کشتیم!«. 
از طریق  نوری  پرونده دژخیم حمید  بازی »چندوجهی« اطالعات آخوندها در  ۲۰ـ 

مزدور ایرج مصداقی توسط شماری از شاکیان و شاهدان مورد اشاره قرار گرفت. 
ـ اصغر مهدیزاده در گواهی خود گفت: »من در سال۱۳۶۲ در بند۱۹ گوهردشت با ایرج 
مصداقی بودم. وقتی شرایط سخت و سرکوب زیاد شد، یک روز او را بیرون بردند و بعد 
از سه چهار ساعت به بند برگشت. وسط سالن صبحی رئیس زندان و چند پاسدار میز 
گذاشته بودند. مصداقی پشت میز رفت و سازمان و تشکیالت بند را محکوم کرد و تعهد 
داد که به قوانین زندان پایبند باشد... او را هر از گاهی بیرون می بردند و برمی گرداندند«. 
ـ اکبر صمدی در گواهی خود گفت: »روز ۱۰مرداد۱۳۶۷ داوود لشکری به بندمان آمد. 
گفت محکومیت ۱۰ساله و باالی ۱۰سال بیرون بیایند. سمت راست من ایرج مصداقی 
نشسته بود، نیم خیز شد، لشگری به او گفت تو نمی خواهد بیایی، بشین. پیش ازاین هم 

داوود لشکری هوای او را داشت«. 
ـ محمود رویایی خاطرنشان کرد حتی یک بار هم ندیده است که مصداقی مانند سایر 

هواداران مجاهدین مورد ضرب و شتم پاسداران قرارگرفته باشد. 
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ـ حسین فارسی با نشان دادن توئیت ایرج مصداقی به تاریخ ۴مهر۹۹ بخش دیگری از 
بازی اطالعات آخوندها برای لوث کردن جنبش دادخواهی را مورد تأکید قرارداد. مزدور 
مزبور در توئیت خود به نحوی ابلهانه نوشته بود: »بنابه درخواست مکرر ما شاکیان اصلی 
پرونده، پلیس سوئد برای تحقیق به آلبانی می رود«. نمایندة دادستان گفت این پرونده 

و مراحلی که طی می کند دست هیچ کس جز قضائیه سوئد نیست. 
۲۴آبان۹8  اطالعیة  به  استناد  و  سوابق  ذکر  با  صاحب جمع  مجید  و  زند  محمد  ـ 
کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت و نوارهای صوتی مقیسه ای و 
مأمور رژیم می خواست دستگیری  یادآوری و خاطرنشان کردند »درحالی که  رازینی 
حمید نوری را سورپریزی تروتازه جلوه دهد، معلوم شد که مقیسه ای از قبل خبر داشته 
که قرار است نوری در این سفر دستگیر شود. او به صدای خودش می گوید خلبان ایرانی 
و زن مطلقه، دادگاه و اطالعات و پلیس سوئد را از رفت و آمدهای حمید نوری به این 
کشور مطلع کرده بودند. اما در سناریوی وزارت اطالعات، مصداقی می خواست چنین 
جلوه بدهد که گویا موضوع برای دادگاه و اطالعات و پلیس سوئد ناشناخته و نامعلوم 

بوده است«. 
۲۱ـ گواهی های مجاهدین در اشرف۳ دربارة قتل عام زندانیان سیاسی و نقش دژخیم 
حمید نوری )عباسی( که استماع آن ۱۰روز به درازا طول کشید، گوشه هایی از مشاهدات 
شماری از مجاهدانی است که یا خودشان یا اعضای خانوادة آنها شاهد یا قربانی قتل عام 
زندان  به  اساسًا محدود  بوده اند. حوزة گواهی ها هم  زندانیان سیاسی در سال۱۳۶۷ 
قاتل و شکنجه گر  و  از هزاران جانی  نوری فقط یکی  گوهردشت و سوژة آن حمید 

دست پروردة این رژیم در ۴۲سال گذشته است. 
این گواهی ها مربوط به زندان گوهردشت و اندکی از اوین است از سوی کسانی است 
که از قتل عام در این دو شکنجه گاه جان به در برده اند. اما بسیار است زندان هایی در 
سراسر ایران که همة زندانیان آنها را قتل عام کردند و حتی یک نفر هم زنده نمانده 
ابعاد آنچه در آن ماه ها در تمامی زندان ها چه در تهران  اگر  باشد.  واقعه  تا روایتگر 
نمی گذارد که  تردیدی  بیاوریم جای هیچ  نظر  در  را  ایران گذشته  و چه در سراسر 
قتل عام۱۳۶۷ بزرگترین جنایت سیاسی بعد از جنگ جهانی دوم است. جنایتی که 
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مسئوالنش هم چنان در رأس هرم قدرت در میهن اشغال شده ما هستند. 
۲۲ـ تردیدی نیست که دژخیم حمید نوری )عباسی( با هر معیاری مرتکب جنایت 
علیه بشریت شده و باید مجازات شود. درعین حال ابهامی وجود ندارد که در رده های 
بسیار باالتر از او، جانیانی مانند حسینعلی نیری، مصطفی پورمحمدی، علی مبشری، 
پاسدار  و  آخوند  انبوهی  و...  اشراقی  مرتضی  اسماعیل شوشتری،  اژه ای،  غالمحسین 
جنایتکار هستند که در قتل عام زندانیان سیاسی مرتکب جنایات بسیار شده و سزاوار 
کیفر هستند. واضح است که سردمداران و سرکردگان گذشته و حال رژیم، مشخصًا 
خامنه ای، رئیسی، روحانی و سایرین، باالترین مسئولیت را در قتل عام۶۷ و اعدام های 
بعد از ۳۰خرداد۶۰ تا کشتار جوانان شورشگر در قیام آبان۹8 به دوش می کشند. به واقع 
هیچ یک از سردمداران رژیم نیست که دستش به خون فرزندان این میهن آلوده نباشد 

و مرتکب جنایت علیه بشریت نشده باشد. 
ارائة مشوق های تجاری و  و  با گروگان گیری و شانتاژ  تردیدی نیست که رژیم  ۲۳ـ 
که  است  ۴۰سال  آخوندها  برهاند.  عدالت  از  را  دژخیمانش  می کند  تالش  سیاسی 
از سوی  و  می کنند  مبادرت  مختلف  در کشورهای  تروریستی  جنایات  به  یک سو  از 
دیگر شهروندان اروپایی و آمریکایی یا افراد دو تابعیتی را به گروگان می گیرند تا با 
تروریست ها و دژخیمان دستگیرشده خود مبادله کنند. سیاست مماشات باعث شده 
است رژیم هم چنان به تجارت جنایتکارانه و ننگین با جان انسان های بیگناه ادامه دهد. 
هم زمان با تشکیل دادگاه اسداهلل اسدی دیپلمات تروریست رژیم آخوندها در بلژیک، به 
ناگهان اعالم شد که حکم جنایتکارانه اعدام دکتر احمدرضا جاللی که سه سال پیش 
توسط دیوان عالی آخوندها تائید شده بود، به زودی اجرا می شود. این در حالی است که 
ظریف وزیر خارجة آخوندها وقتی در مورد گروگان های خارجی در ایران مورد سؤال 
قرار می گیرد، به نحو مسخره ای پاسخ می دهد قضائیه ما مستقل است، اما روز ۱۳آذر 
وقیحانه 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 می کنیم. این به نفع همه خواهد بود«. 
۲۴ـ کمیسیون قضایی، با یادآوری این که دربردن دژخیم نوری از عدالت به هر بهانه ای، 
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اقدامی بر ضد عدالت و در جهت تشویق رژیم به خونریزی و تروریسم بیشتر است، 
تأکید می کند اجرای عدالت در مورد دژخیمان و تروریست های رژیم آزمایش بزرگ 
اتحادیة اروپا و کشورهای عضو در پایبندی به ارزش های دمکراتیک و اصول جهان شمول 
حقوق بشر است. تنها با یک سیاست قاطع در مقابل دیکتاتوری مذهبی، می توان به 
تجارت در مورد جان و خون انسان های بی گناه پایان داد. هرگونه نرمش و امتیاز در برابر 
این رژیم مشوق جنایت است. کمیسیون نسبت به شانتاژ و هرگونه فشار و بازی های 

سیاسی رژیم علیه سوئد هشدار می دهد. 
۲۵ـ مقاومت ایران هم چون پروندة دیپلمات تروریست و مزدوران در بلژیک، تمام تالش 
برابر عدالت در سطح جهانی و در کشورهای  قرار دادن جنایتکاران در  برای  را  خود 
ایران که  بزرگ خلق قهرمان  نداریم که دادگاه  ابهامی  اما  به عمل می آورد.  اروپایی 
برخرابة نظام جنایت والیت فقیه با رعایت کلیة موازین حقوقی و استانداردهای به رسمیت 
شناخته شده بین المللی بر پا خواهد شد، تنها پاسخ واقعی و تاریخی این جنایت های 
وصف ناپذیر است. آن روز ابعاد جنایت آخوندها و مظلومیت خلق محروم ایران و فرزندان 

مجاهدش برای همه جهان و تاریخ عیان خواهد گردید. 

شورای ملی مقاومت ایران
کمیسیون قضایی

۲۵آذر۱۳۹۹
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آخرین خنده لیال
نویسنده: مهری حاجی نژاد
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نبردی برای همه
نویسنده: کریم متین
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اگر دیوارها لب می گشودند
نویسنده: مهین لطیف
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مجمع الجزایر رنج
نویسنده: هما جابری
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کرانه حقیقی یک رویا
نویسنده: ملیحه مقدم
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راز شب
نویسنده: فروغ گلستان
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چشم در چشم هیوال
نویسنده: هنگامه حاج حسن
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بهای انسان بودن
نویسنده: اعظم حاج حیدری
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شازده کوچولو در سرزمین مالها
نویسنده: معصومه رئوف بشری دوست
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شورانگیز
نویسنده: معصومه جوشقانی
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طلوع جاوید
نویسنده: راضیه طلوع شریفی
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پروژه های انهدام یک جنبش و خط سرخ مقاومت
نویسنده: مصطفی نادری
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آفتابکاران جلد اول  ـ دشت آتش
نویسنده: محمود  رویایی
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آفتابکاران جلد دوم  ـ سرود سیاوشان
نویسنده: محمود  رویایی
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آفتابکاران جلد سوم  ـ صدای رویش جوانه ها
نویسنده: محمود  رویایی
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آفتابکاران جلد چهارم  ـ دشت جواهر
نویسنده: محمود رویایی
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آفتابکاران جلد پنجم  ـ یاد یاران
نویسنده: محمود رویایی
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یک کهکشان ستاره
نویسنده: حسین فارسی
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آن ارجمندها
نویسنده: رضا شمیرانی
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رمز ماندگاری
نویسنده: حسن ظریف ناظریان
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اعترافات مزدور از زبان خودش در خاطرات زندان 

ایرج مصداقي: قبل از دستگیري ارتباطم با مجاهدین قطع بوده و در طول 
تعهد  زندان  از  آزادي  صورت  در  و  نداشته  ارتباطي  مجاهدین  با  نیز  زندان 

مي نمایم فعالیت سیاسي نكنم. )ص۱۳۹جلد۳(

انزجارنامة اول: از دادگاه آمدم بیرون. پاسداري كاغذي به دستم داد. من هم 
یك خط انزجارنامه نوشتم. )ص۱۴۶جلد۳(

انزجارنامة دوم: ناصریان با اكراه مرا از دادگاه بیرون برد و برگه ای به دستم 
داد. این هم چند خط بیشتر نبود و نمی دانم انشاي چه كسي بود. متن آن ازنظر 
محتوا فرقي با آنچه كه من نوشته بودم، نمي كرد، ولي چند خط بود. متن را 
دقیقًا به یاد نمي آورم زیرا هیچ تمایلي به حفظ آن نداشتم. به هرحال همان را 

نوشتم. )ص۱۵۴جلد۳(

انزجارنامة دیگر نوشتم.  بیرون و دوباره یك  اتاق آمدم  از  انزجارنامة سوم: 
این بار با آرامش بیشتر و فشار كمتري به این كار دست زدم. به لحاظ محتوا 
با قبلي ها فرق چنداني نمي كرد، فقط چندخطی شرح و بسطش داده بودم. 

)ص۱8۲جلد۳(

انزجارنامة چهارم: در خردادماه۷۰ از زندان آزاد شدم. هیچ چیز از روز آزادیم 
را به خاطر نمي آورم. مي دانم متن انزجارنامه اي را نوشته و امضا كردم ولي یادم 
نیست این كار را در چه مرحله اي و چگونه انجام دادم. گویي این بخش از دوران 

زندگی ام از ذهنم پاک شده است. )ص۱۹۱جلد۴(
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بیانیة 1500 زندانی سیاسی در رژیم خمینی
در مورد نقش و مأموریت مزدور نفوذي ایرج مصداقی

بیانیة زیر نخستین بار در ۱۵خرداد۱۳۹۲ توسط 289تن از زندانیان سیاسي 
در سایت آفتابكاران منتشر شد. سپس شمار امضاكنندگان در چندین نوبت 
افزایش یافت. در اسفند1399ده ها تن از امضاكنندگان هنوز دربند هستند. 

عزیز  جوشقانی،  معصومه  پرویزی،  بهادر  امانی،  بابک  روان شاد:  زندانیان 
مسعود  مرجان،  گل چشمه،  یحیی  کرمانی،  رحمت  دادگر،  سونا  چوپانی، 
نصیری، خلیل حاج حسینی، مهدی حاج حسینی، حسن صالح اندیش، جلیل 
فرقانی و محمدحسن توکل، در شمار 1500 امضا كنندة این بیانیه هستند. 

بیانیة جمعی از زندانیان سیاسی از بندرسته زندان های خمینی
در مورد یاوه گویی های ایرج مصداقی

»در راستای اهداف وزارت اطالعات رژیم آخوندی و مزدوری برای آن« 

ما جمعی از زندانیان سیاسی از بندرستة سیاه چال های رژیم خمینی 
بدین وسیله اعالم می کنیم:

۱ـ ما اقدام اخیر ایرج مصداقی که تحت عنوان گزارش)۹۲( انتشاریافته و چیزی جز 
گردآوری سلسله اتهامات و اکاذیب رژیم و اطالعات آخوندی علیه مقاومت نیست را به 

شدیدترین وجه محکوم می کنیم. 
۲ـ ما معتقدیم چنین اقدامی برخالف راه و اهداف همة خونین کفنان و جان باختگان 
تابستان)۶۷( و تمامی شهیدان و شکنجه شدگان و مقاومت کنندگان در برابر رژیم بوده و 

آن را در راستای اهداف وزارت اطالعات رژیم آخوندی و مزدوری برای آن می دانیم. 
۳ـ سر بریدن مقاومت خونین مردم ایران در پای دیکتاتوری وحشی آخوندی را به شدت 
محکوم کرده و آن  را انجام  وظیفه در امتداد چشمک و چراغی آشکار به رژیم والیت 
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می دانیم. 
۴ـ ما سوءاستفاده از خون، شرف و هویت کسانی که تا لحظة مرگ آشتی ناپذیر مانده و 
سرفرازانه بر طناب های دار بوسه زدند را جهت برآوردن امیال شخصی که توسط ایرج 
مصداقی سال هاست انجام می گیرد را به عنوان اقدامی ناشایست، ضد ملی و ضد اخالقی 

محکوم می کنیم. 
۵ـ توهین به کلیة ارزش های مقاومت مردم ایران از شهیدان و زندگان، فقط برازندة 
این  و  است  و گستاخانه  بی شرمانه  عملی  این  می باشد،  آخوندی  رژیم  انصار  اعوان و 

کینه توزی را دقیقًا از جنس کینة پاسداران دانسته و آن  را محکوم می کنیم. 
۶ـ افشای هرکسی اعم از زندانی یا غیرزندانی با هر ادعایی که دارد ولی اکنون در 
راستای منافع رژیم قدم برمی دارد را وظیفة مبرم هر زندانی سیاسی و هر انسان باشرفی 

می دانیم و سکوت در مقابل این وادادگی را محکوم می کنیم. 

1ـ نزهت ادب آواز )زندان های سپاه ـ عادل آباد شیراز(
۲ـ احمد آسیابانی )زندان وکیل آباد مشهد(

۳ـ فرزانه آخوندزاده )زندان اوین(
۴ـ منیژه اژدرزاده )زندان تبریز(
۵ـ فرهاد اکبری )زندان رشت(

۶ـ رمضان اکبری )زندان های گوهردشت ـ قزلحصارـ بابل(
۷ـ ابوالفضل اخباری )زندان وکیل آباد مشهد(

8ـ جمشید ادهمی )زندان اوین(
۹ـ محمود امین الرعایا )زندان مشهد(

10ـ علی نقی امیری )زندان های دستگرد اصفهان ـ بابل در رژیم شاه و شیخ(
۱۱ـ بابک امانی )زندان ارومیه(

۱۲ـ مصطفی الهیاری )زندان های اوین ـ قزلحصارـ گوهردشت(
۱۳ـ علی امانی )زندان های سلماس ـ خوی ـ ارومیه(

۱۴ـ شهال ابراهیمی )زندان اوین(
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۱۵ـ احمد ابراهیمی )زندان های اوین ـ گوهردشت ـ ساحلی قم(
۱۶ـ همدم امامی )زندان های اوین ـ قزلحصار(

۱۷ـ مجید واحدی )زندان ارومیه(
۱8ـ اصغر بشاوردی )زندان عادل آباد شیراز(

۱۹ـ نعمت اله بودش )زندان های اهوازـ کرمانشاه(
۲۰ـ رضا باغچه دوست )زندان اوین(

۲۱ـ محمدعلی برزگرزاده )زندان های اوین ـ تبریز(
۲۲ـ اکبر پریزانی )زندان های اوین ـ قزلحصار(

۲۳ـ محمد بوستانی )زندان شیراز(
۲۴ـ رضا برگ بیدی )زندان رشت(

۲۵ـ خسرو پرورده )زندان اوین(
۲۶ـ علی اصغر پهلوان لو )زندان وکیل آباد مشهد(

۲۷ـ مریم پرورده )زندان اوین(
۲8ـ بهادر پرویزی )زندان عادل آباد شیراز(

۲۹ـ سیاوش پیشه ور )زندان های اوین ـ گوهردشت ـ قزلحصار(
۳۰ـ اسداهلل پناهی مهر )زندان ارومیه(

۳۱ـ محمدحسین توتونچیان )زندان های مشهدـ اوینـ  گوهردشتـ  قزلحصارـ خورین ورامین(
۳۲ـ مرتضی توتونچیان )زندان های وکیل آباد مشهدـ اوین ـ همدان(

۳۳ـ مهری جوان محجوب )م شاکری( )زندان های رشتـ  فومنـ  صومعه سراـ سلماس( 
۳۴ـ رحمت کرمانی )زندان اوین(

۳۵ـ علیرضا تبریزی )زندان تبریز(
۳۶ـ الهه تازه )زندان بابلسر(

۳۷ـ صدرالدین تام )زندان عادل آباد شیراز(
۳8ـ جهانشاه جهانشاهی )زندان عادل آباد شیراز(

۳۹ـ معصومه جوشقانی )زندان های اوین ـ قزلحصار(
       نویسنده کتاب شورانگیزـ خاطرات زندان 
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۴۰ـ عسگر جدی )زندان عادل آباد شیراز(
۴۱ـ مهری حسینی )زندان های اوین ـ خوی ـ کمیته مشترک(

۴۲ـ حسین حسینی )زندان های اوین ـ همدان(
۴۳ـ منیره حسینی )زندان های اوین ـ قزلحصار(

۴۴ـ علی حیدری )زندان اوین(
۴۵ـ اکرم حسینی )زندان قزلحصار(

۴۶ـ عزت حبیب نژاد )زندان وکیل آباد مشهد(
۴۷ـ بهمن حسن زاده )زندان های اوین ـ گوهردشت ـ قزلحصار(

۴8ـ نادر خوشدل )زندان اوین ـ زندانی ۲رژیم شاه و شیخ(
۴۹ـ کمال خشنود )زندان های اوین ـ قزلحصارـ گوهردشت ـ کاخ(

۵۰ـ محمد خدابنده لوئی )زندان های اوین ـ قزلحصارـ گوهردشت ـ کمیته مشترک( 
۵۱ـ فرامرز خازنی )زندان های اوینـ  قزلحصارـ گوهردشتـ  توحید ۳۰۰۰ـ زندان سلماسـ  خوی(

۵۲ـ حمید خالق )زندان های اوین ـ قزلحصارـ گوهردشت(
۵۳ـ حمید خرازی دادبخش )زندان تبریز( 

۵۴ـ فریبا دشتی )زندان های سپاه ـ عادل آباد شیراز( 
۵۵ـ رضا رحمانی )زندان کارون اهواز(

۵۶ـ حسن ریوندی )زندان های الداغی سبزوارـ سپاه و وکیل آباد مشهد(
۵۷ـ فرید رضائیان )زندان عادل آباد شیراز(

۵8ـ مهدی رضوی )زندان وکیل آباد مشهد( 
۵۹ـ هوشنگ روزبهانی )زندان های اوین ـ قزلحصار(

۶۰ـ قباد رضازاده )زندان های اوین ـ قزلحصار(
۶۱ـ شهروز رستگار )زندان قصر(
۶۲ـ محمد زراعی )زندان اوین(

۶۳ـ سیامک سعیدپور )زندان های اوین ـ قزلحصارـ گوهردشت(
۶۴ـ مهدی ساجدی )زندان تبریز(

۶۵ـ سونا سنجری )زندان اوین(
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۶۶ـ عبدالعلی سنجابی )زندان های دیزل آباد کرمانشاه ـ اوین ـ جمشیدیه(
۶۷ـ سیدمحمد سیدی )زندان های اوین ـ قزلحصارـ گوهردشت( 

۶8ـ یوسف شعبانی )زندان مشکین شهر(
۶۹ـ جواد شفایی )زندان های اوین ـ قزلحصار(

۷۰ـ رضا شکری )زندان رودسر(
۷۱ـ حمید شریعت پناهی )زندان های اوین ـ گوهردشت ـ قزلحصار(

۷۲ـ منصور شیرازی )زندان عادل آباد شیراز(
۷۳ـ هرمز صفایی )زندان های آمل ـ قائمشهرـ ساری(

۷۴ـ رضا جدیری صابر )زندان های اوین ـ قزلحصارـ تبریزـ میانه( 
۷۵ـ محمود طوسی )زندان های اوین ـ گوهردشت ـ قزلحصار(

۷۶ـ بهناز عطارزاده )زندان های اوین ـ قزلحصار(
۷۷ـ محسن عبداللهی )زندان دیزل آباد کرمانشاه(

۷8ـ علیرضا فالحی )زندان های اوین ـ دیزل آباد کرمانشاه(
۷۹ـ شهرام فربد )زندان های اوین ـ قزلحصار( 

8۰ـ معصومه فرزین پور )زندان ارومیه(
8۱ـ بیژن فتحنایی )زندان های اوین ـ قزلحصار(

8۲ـ مهرداد فراهانی )زندان اوین(
8۳ـ ابوالفتح فروزنده جو )زندان گوهردشت(
8۴ـ بتول فقاهتی )زندان های زنجان ـ تبریز(

8۵ـ منصوره فرمانبر )زندان های اوین ـ قزلحصار(
8۶ـ محبوبه قاضی )زندان های اوین ـ قزلحصار(

8۷ـ محمد قرأیی )زندان وکیل آباد مشهد(
88ـ مصطفی قره اوغالنی )زندان ارومیه(

8۹ـ مهرداد کاووسی )زندان های اوین ـ قزلحصار(
۹۰ـ محمد کاشفی )زندان های ارومیه ـ تبریزـ خرم آبادـ پیرانشهر(

۹۱ـ امیر کارگر )زندان های فساـ عادل آباد شیرازـ نی ریز(
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۹۲ـ جمیله گلی )زندان انزلی(
۹۳ـ فریبا گندمی )زندان اوین(

۹۴ـ مرتضی گودرزی )زندان های اراک ـ اوین ـ قزلحصار(
۹۵ـ لعیا گوهری )زندان های اوین ـ قزلحصار(

۹۶ـ حسین لگزیان )زندان های جمشیدیه تهران ـ وکیل آباد مشهد(
۹۷ـ یدی لرستانی )زندان لرستان(

۹8ـ سعید مقصودی )زندان وکیل آباد مشهد(
۹۹ـ رمضان موسوی )زندان های اوین ـ قزلحصارـ ساری(

۱۰۰ـ مریم مجاهدنیا )زندان های دیزل آباد کرمانشاه ـ زندان نسا(
۱۰۱ـ پروانه معدنچی )زندان های اوین ـ گوهردشت ـ قزلحصار واحد مسکونی(

۱۰۲ـ زهراسادات معینی )زندان های وکیل آباد مشهدـ اوین(
۱۰۳ـ سیما مرادی )زندان ساری(

۱۰۴ـ فریبرز ممتحن )زندان های اوین ـ قزلحصار(
۱۰۵ـ محمدرضا ماسالی )زندان های اوین ـ قزلحصار(

۱۰۶ـ عزت مظفری )زندان اوین(
۱۰۷ـ علی محمدی )زندان های ارومیه ـ سلماس ـ خوی(

۱۰8ـ محمد نژادشاهرخی )زندان کرمان(
۱۰۹ـ غالم مألیی )زندان کرمان(

۱۱۰ـ کریم مرادی )زندان شیرازـ عادل آباد(
 ۱۱۱ـ اسماعیل مشفقی کاخکی )زندان وکیل آباد مشهد(

 ۱۱۲ـ بهروز موالیی )زندان اوین(
 ۱۱۳ـ محمود موسوی )زندان های اوین ـ قزلحصار(
 ۱۱۴ـ هاشم محمدیان )زندان های اوین ـ قزلحصار(

 ۱۱۵ـ فروزان نسائی )زندان کارون( 
۱۱۶ـ شیال نینوایی )زندان های اوین ـ قزلحصارـ کمیته مشترک ـ چابهار(

۱۱۷ـ داوود ناصری )زندان اوین(
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۱۱8ـ مسعود ناصری )زندان اوین(
۱۱۹ـ منیژه ناصری )زندان اوین(
۱۲۰ـ حسین نیکزاد )زندان اوین(

۱۲۱ـ رضا نوایی )زندان اوین(
۱۲۲ـ محمدمهدی نوری )زندان شاهرود(

۱۲۳ـ بهنام وفاسرشت )زندان اوین(
۱۲۴ـ محمد هشیارامامی )زندان وکیل آباد مشهد(

۱۲۵ـ فریبا هادیخانلو )زندان های اوین ـ توحید ۳۰۰۰ـ چابهار(
۱۲۶ـ فریندخت هادیخانلو )زندان های اوین ـ توحید ۳۰۰۰(

۱۲۷ـ شمس هادی )زندان اهواز( 
۱۲8ـ علیرضا یعقوبی )زندان های اوین ـ رشت(

۱۲۹ـ محمد یوسفی )زندان شیراز(
۱۳۰ـ جهانگیر اقدامی )زندان دستگرد اصفهان(

۱۳۱ـ فریدون ژورک
۱۳۲ـ مرجان 

       اینجانب فریدون ژورک و همسرم خانم مرجان از زندانیان دهه شصت در اوین
با محکوم کردن حرکت خیانت بار ایرج مصداقی نامه ارسالی شما را باافتخار امضا 

می کنیم. 
۱۳۳ـ اسد احمدی )زندان صومعه سرا(

۱۳۴ـ فریبا الف )زندان اوین(
۱۳۵ـ حسین بصیرت )زندان بروجرد(

۱۳۶ـ بابک بابکی )زندان های جمشیدیه ـ اوین ـ قزلحصارـ گوهردشت(
۱۳۷ـ مهرداد تیمورزادگان )زندان های اوین ـ قزلحصارـ گوهردشت( 

۱۳8ـ مصیب جاللی )زندان های اوین ـ کمیته مرکزی(
۱۳۹ـ زهرا اسدپورگرجی )مادر جوشن( )زندان گوهردشت(

۱۴۰ـ فرشته جوشن )زندان گوهردشت(
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۱۴۱ـ فاطمه جوشن )زندان گوهردشت(
۱۴۲ـ علی ذوالفقاری )زندان های اوین ـ گوهردشت ـ رشت(

۱۴۳ـ زهره ریاحی )چریک فدایی( )زندان اصفهان(
۱۴۴ـ علی رضوی )زندان های اوین ـ قزلحصار(

۱۴۵ـ علی رئیسی )زندان دستگرد اصفهان(
۱۴۶ـ بهروز زمانیان )زندان های جمشیدیه ـ اوین ـ قزلحصار( 

۱۴۷ـ مادر زاهد )زندان های کردکوی ـ بندرگز(
۱۴8ـ محمدرضا زاهد )زندان های کردکوی ـ بندرگز(

۱۴۹ـ بهزاد زاهد )زندان های کردکوی ـ بندرگز(
۱۵۰ـ نرگس شایسته )اعظم قوامی( )زندان های سپاه کرج ـ اوین ـ قزلحصار(

۱۵۱ـ مهرزاد شیرینی )چریک فدایی( )زندان های سپاه ـ شهربانی سابق(
 ۱۵۲ـ خسرو ضیائی )زندان های اوین ـ گوهردشت ـ قزلحصارـ همدان(

۱۵۳ـ عبداهلل عبداللهی )زندان های اوین ـ قزلحصارـ گوهردشت(
۱۵۴ـ علی عبدالحسین پور )زندان انزلی( 

۱۵۵ـ حسین فتحی )زندان های اوین ـ قزلحصارـ گوهردشت(
۱۵۶ـ راضیه قدرتی )زندان های اوین ـ رشت(

۱۵۷ـ کامران گرامی نژاد )زندان های اوین ـ قزلحصار(
۱۵8ـ محمد محبی )زندان دیزل آباد کرمانشاه(

۱۵۹ـ ثریا میرزابیگی )زندان دیزل آباد کرمانشاه(
۱۶۰ـ امیرهوشنگ مشهدی )زندان های اوین ـ گوهردشت ـ قزلحصارـ ارومیه(

۱۶۱ـ شیرین نریمان )زندان های اوین ـ قزلحصار(
۱۶۲ـ کیومرث نوری )زندان های اوین ـ قزلحصارـ گوهردشت ـ کمیته مشترک(

۱۶۳ـ علی هاشمی )زندان های اوین ـ گوهردشت ـ قزلحصار(
۱۶۴ـ میترا ابراهیمی )زندان اوین(
۱۶۵ـ فریدون انوشه )زندان اهواز(

۱۶۶ـ حسین اقبالی )زندان کارون اهواز(
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۱۶۷ـ مسعود ابراهیم زاده )زندان قائم شهر(
۱۶8ـ خندان بخشی )زندان های اوین ـ قزلحصار(

۱۶۹ـ الله بخشی )زندان اوین(
۱۷۰ـ محمدحسن توکل )زندان گلپایگان(

۱۷۱ـ بابک تبریزی )زندان تبریز(
۱۷۲ـ یحیی جاللی )زندان های کاخ ـ اوین ـ قزلحصار(

۱۷۳ـ جواد جمشیدی )زندان نکا مازندران(
۱۷۴ـ منوچهر جنتی )زندان اوین(

 ۱۷۵ـ سیدعباس حسینی )زندان های اوین ـ قزلحصار(
۱۷۶ـ مجید خشنود )زندان های اوین ـ قزلحصار(

۱۷۷ـ مادر سونا دادگر )زندان های اوین ـ قزلحصار(
۱۷8ـ فتاح سبحانی )زندان های اوین ـ کهریزک ـ زندانی سیاسی بعد از انتخابات 88(

۱۷۹ـ یحیی گل چشمه گنبد )زندان های گرگان بهشهرـ قزلحصارـ گوهردشت(
۱8۰ـ صادق سیستانی )زندان های گرگان ـ اوین(

۱8۱ـ صمد سلیمانیان )زندان کارون اهواز(
۱8۲ـ صادق شجاعی )زندان دستگرد اصفهان(

۱8۳ـ اکبر صفری )زندان های اوین ـ دستگرد اصفهان(
۱8۴ـ شکور غفوری )زندان های اوین ـ گوهردشت ـ قزلحصار( 

۱8۵ـ مجید لشکری )زندان عادل آباد شیراز(
۱8۶ـ شکوفه مجد )زندان های وکیل آباد مشهدـ نیشابور( 

۱8۷ـ اسماعیل میرشاهی )زندان زهدان(
۱88ـ روح اهلل مشارزاده مهرابی )زندان های کرمان ـ عادل آباد شیراز(

۱8۹ـ زهره معالمی )زندان اوین(
۱۹۰ـ میرمهران مؤمنی )زندان تنکابن(

۱۹۱ـ منصوره موسوی )زندان دستگرد اصفهان(
۱۹۲ـ سیدرحمان موسوی )زندان های اوین ـ قزلحصار( 
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۱۹۳ـ نسرین نسایی )زندان کارون اهواز(
۱۹۴ـ مهدی نوری )زندان اصفهان(

۱۹۵ـ حسین نیاکان )زندان های اوین ـ قزلحصارـ سمنان(
۱۹۶ـ حبیب وجدانی )زندان های بندرعباس ـ قزلحصار(

۱۹۷ـ محمد
سالم دوست عزیز، نمی دانم همان بزرگواری هستید که چندماه 

لطف آشنایی با او را در سالن شش آموزشگاه، هنوز در خاطر دارم یا نه. 
درهرحال درصورت امکان امضای مرا تنها با نام محمد مرقوم بفرمایید.

خواهش دیگر آنکه به دالیل که مجال بیان کردنشان نیست 
الزم می بینم که ایمیل مرا پس از دریافت ذخیره و پاک نمایید. 

تا همین جا هم به ایمنی نامه ارسال شده مطمئن نیستم. 
جدای از این و آنکه با حساسیتی از طرف رژیم نسبت به سوابقم

و مسائل پس از زندان احساس می کنم، الزم به ذکر است که
در داخل کشور به سر می برم، بااین وجود چنانچه ضروری می بینید

در معرفی دقیق تر بنده مجازید، اختیار با خودتان. 
با آرزوی پایداریـ ارادتمند

۱۹8ـ سیاوش احمدی مقدم )زندان اوین(
۱۹۹ـ مسعود ارسالنی )زندان های اصفهان ـ بندرعباس(

۲۰۰ـ اصغر اسماعیل زاده )زندان فومن( 
۲۰۱ـ داریوش ایلدری )زندان های اوین ـ گوهردشت ـ قزلحصار(

۲۰۲ـ سیدجالل بهشتی )زندان تربت حیدریه(
۲۰۳ـ امیر برج خانی )زندان های اوین ـ قزلحصارـ گوهردشت(

۲۰۴ـ سیمین بورچی )زندان های اوین ـ قزلحصار(
۲۰۵ـ سعید پوالدی )زندان تبریز(

۲۰۶ـ فرید جاویدان )زندان بندرعباس(
۲۰۷ـ فریده خلیفه )زندان اوین(
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۲۰8ـ غالمعلی رضاپورمیهن )زندان تبریز(
۲۰۹ـ رضا زردچینی )زندان های کمیته مشترک ـ اوین ـ قزلحصار(

۲۱۰ـ منوچهر زرچین )زندان کمیته مشترک(
۲۱۱ـ میترا سعیدی سامانی )زندان های اوین ـ گوهردشت(

۲۱۲ـ بهروز شهریاری )زندان های کمیته مشترک ـ قصرـ اوین( 
۲۱۳ـ حسین صادقی )زندان های قزلحصارـ گوهردشت(

۲۱۴ـ عباس طاهری )زندان های کمیته مشترک ـ اوین ـ قزلحصار(
۲۱۵ـ احمد طاهری )زندان های اوین ـ قزلحصار(

۲۱۶ـ اسماعیل علی محمدی )زندان های سپاه میانه ـ تبریز( 
۲۱۷ـ بهروز فرخی )زندان های سپاه ـ اندیمشک ـ یونسکو دزفول(

۲۱8ـ عباس کربالیی )زندان ابهر( 
۲۱۹ـ حسین کاظمی )زندان های جمشیدیه تهران ـ اوین(

۲۲۰ـ اکرم ملفوظی خیابانی )زندان های تبریزـ بازداشتگاه سپاه(
۲۲۱ـ بتول ماجانی )زندان های اوین ـ گوهردشت ـ قزلحصار(

 ۲۲۲ـ بهروز نوری نیک )زندان اوین(
 ۲۲۳ـ داریوش هاشمی )زندان اوین(

 ۲۲۴ـ سعید هوشدار )زندان های رشت ـ گوهردشت ـ کرج(
۲۲۵ـ مصطفی احمدی )زندان های اوین ـ گوهردشت(

۲۲۶ـ ربابه برایی )زندان عادل آباد و زندان سپاه شیراز ۹(
۲۲۷ـ محمد باغبان )زندان های اوین ـ قزلحصار(

۲۲8ـ محمدباقر ترک زبان )زندان دیزل آباد کرمانشاه(
۲۲۹ـ جمال خشنود )زندان های کمیته مشترک ـ اوین ـ قزلحصار(

۲۳۰ـ عباس رضائی )زندان اوین(
۲۳۱ـ حسین زندگی )زندان اوین ـ زندان مراغه(
 ۲۳۲ـ کامران سقاء )زندان های آباده ـ کرمانشاه(

 ۲۳۳ـ رؤیا سپهرداد )زندان های سپاه ـ عادل آباد شیراز(
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 ۲۳۴ـ علی سربازان )زندان اوین(
 ۲۳۵ـ زری شایسته )زندان وکیل آباد مشهد(

 ۲۳۶ـ محمود شرقی )زندان های سپاه بناب ـ مراغه ـ تبریز(
 ۲۳۷ـ فرهاد شریعتی )زندان اوین(

 ۲۳8ـ علی صدیقی )زندان های اوین ـ گوهردشت ـ قزلحصار(
 ۲۳۹ـ پرویز صادقی نژاد )زندان کارون اهواز(

 ۲۴۰ـ نادر عباسی )زندان تبریز(
 ۲۴۱ـ احمد فراهانی )زندان های اوین ـ گوهردشت(

 ۲۴۲ـ علی فالحی )زندان های اوین ـ دیزل آباد کرمانشاه(
 ۲۴۳ـ صدیقه قدس )زندان سمنان(

 ۲۴۴ـ رضا قائمی )زندان های عشرت آبادـ سپاه تهران ـ ساحلی قم(
۲۴۵ـ مسعود ... از ایران )زندان های اوین ـ قزلحصارـ گوهردشت( 

۲۴۶ـ پرهام ملیحی )زندان های عشرت آبادـ ضداطالعات سپاهـ  اوینـ  قزلحصارـ گوهردشت(
۲۴۷ـ عبداهلل ناصری )زندان های اوین ـ گوهردشت ـ قزلحصار(

۲۴8ـ فاطمه نما )زندان کارون اهواز(
۲۴۹ـ حجت اهلل بهبهانی )زندان های قزلحصارـ ماهشهر(

۲۵۰ـ فرزاد محمدپور )زندان ساری( 
۲۵۱ـ صالح الدین شمامی )زندان های قزلحصارـ اوین(

۲۵۲ـ زهرا رزاز )زندان بجنورد(
۲۵۳ـ سیف اهلل منیعه )زندان های اوین ـ قزلحصارـ اوین ـ گوهردشت(

۲۵۴ـ فرشته رحمتی )زندان قائمشهر(
۲۵۵ـ بهروز اسالمی )زندان های ایالم ـ دیزل آباد کرمانشاه( 

۲۵۶ـ مریم صحرایی )زندان های قزلحصارـ اوین(
۲۵۷ـ علی زارعی )زندان های اوین ـ کمیته مشترک(

۲۵8ـ علیرضا وحیددستجردی )زندان اصفهان(
۲۵۹ـ رضا صانعی )زندان عادل آباد شیراز(
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۲۶۰ـ جعفر تام )زندان گوهردشت(
۲۶۱ـ دکتر لعیا روشن )زندان اوین(

۲۶۲ـ الف طاهری )زندان های اوین ـ قزلحصار(
۲۶۳ـ سیدکمال کیا )زندان گوهردشت(

۲۶۴ـ آنا اطرافی )زندان طالش( 
۲۶۵ـ ابوطالب عابدینی )زندان اوین(

۲۶۶ـ خسرو خواجه نوری )زندان اوین(
۲۶۷ـ احمد دارپویی )زندان های همدان ـ دیزل آباد کرمانشاه( 
۲۶8ـ سهیال والی نژاد )زندان های اوین ـ قزلحصارـ گوهردشت(

۲۶۹ـ محسن ساری اصالنی )زندان دیزل آباد کرمانشاه(
۲۷۰ـ سعید قدس )زندان های اوین ـ قزلحصارـ گوهردشت(

۲۷۱ـ عباس نائبیان )زندان اصفهان(
۲۷۲ـ فاضل کوزانی )زندان های جمشیدیه ـ قزلحصارـ گوهردشت(

۲۷۳ـ کریم اکبری )زندان سمنان(
۲۷۴ـ زهرا افشاری )زندان های اوین ـ قزلحصار(

۲۷۵ـ سیروس روشن )زندان های بابلـ  قائمشهرـ آمل( محکوم به اعدام و در شب اعدام فرار نمودم.
۲۷۶ـ بهرام تحریری )زندان رشت(

۲۷۷ـ فاطمه ساجدی )زندان رشت( 
۲۷8ـ رحیم باب زاده )زندان های تبریزـ بناب(

۲۷۹ـ عزیز چوپانی )زندان تبریز(
۲8۰ـ علیرضا برازجانی زاده )زندان های اوین ـ قزلحصار(

۲8۱ـ نادر اسکندری )زندان های گوهردشت ـ اوین ـ قزلحصار(
۲8۲ـ صغرا شفیعی )زندان های اوین ـ قزلحصار(

۲8۳ـ احمدرضا خرم )زندان های اوین ـ قزلحصار(
۲8۴ـ علی سجادی )زندان های اوین ـ قزلحصار(

۲8۵ـ سعید سعیدی )زندان های اوین ـ قزلحصارـ گوهردشت(
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۲8۶ـ محمود مسگری )زندان های اوین ـ قزلحصار(
۲8۷ـ بیژن خداقلی )زندان کارون اهواز(

۲88ـ صولت شیخ نیا )زندان عادل آباد شیراز(
۲8۹ـ ارژنگ سهیلی )زندان تبریز(

۲۹۰ـ راضیه طلوع شریفی )زندان های اوین ـ قزلحصارـ گوهردشت(
      نویسنده کتاب طلوع جاویدـ خاطرات زندان 

۲۹۱ـ حسین عبدی )زندان های عشرت آبادـ ملک آبادـ وکیل آباد مشهد( 
۲۹۲ـ اشرف ترکپور )زندان اصفهان( 

۲۹۳ـ زهره رستگار مطلق )زندان های اوین ـ قزلحصارـ وکیل آباد مشهد(
۲۹۴ـ مهری عمرانی )زندان های اوین ـ وکیل آباد مشهد( 

۲۹۵ـ بهرام صادقی گزنی )زندان های اوین ـ قزلحصار(
۲۹۶ـ معصومه شاه محمدی )زندان های اوین ـ قزلحصارـ گوهردشت(

۲۹۷ـ نصراهلل مرندی )زندان های اوین ـ گوهردشت ـ قزلحصار(
۲۹8ـ میرطاهر حسنین )زندان تبریز(

۲۹۹ـ غالمرضا شمیرانی )زندان های اوین ـ قزلحصار( 
      نویسنده کتاب »آن ارجمندها« گزارش قتل عام در زندان اوین

۳۰۰ـ ناصر باب اهلل )زندان های قائمشهر و ساری(
۳۰۱ـ بهرنگ سرخوش )اوین ـ سمنان(

۳۰۲ـ محسن ابوطالبی )زندان دیزل آباد(
۳۰۳ـ ماه منظر بخارایی )اوین(

۳۰۴ـ علی اکبر بندعلی )زندان های اوین ـ قزلحصارـ گوهردشت( 
۳۰۵ـ محمدعلی غیوری )زندان های شهربانی و سپاه ساری(

۳۰۶ـ شعله گیوکی )زندان های قزلحصارـ اوین(
۳۰۷ـ اکبر لطفی )زندان های اوین ـ قزلحصارـ گوهردشت( 

۳۰8ـ مجید آقاجانی )زندان تبریز(
۳۰۹ـ محسن زادشیر )زندان های اوین ـ قزلحصارـ گوهردشت(
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۳۱۰ـ رضا فالحی )زندان های اوین ـ گوهردشت ـ قزلحصارـ جمشیدیه(
۳۱۱ـ رمضان فتحی )زندان های اوین ـ گوهردشت(

۳۱۲ـ رضا باقری )زندان های قزلحصارـ شاهرودـ سمنان(
۳۱۳ـ رضا شفیعی )زندان های قزلحصارـ گوهردشت(

۳۱۴ـ هادی )همایون( عابدی باخدا )زندان های اوین ـ قزلحصارـ سلماسـ  صومعه سراـ رشت(
۳۱۵ـ فرزین لطفی نیا )زندان های اوین ـ گوهردشت(

۳۱۶ـ بهمن وحیدی )زندان های اردبیل ـ تبریز(
۳۱۷ـ حمید بخارایی )زندان های اوین ـ قزلحصار(

۳۱8ـ خلیل محمد کالدره ائی )پارسایی( )زندان گوهردشت(
۳۱۹ـ یزدان افشارپور )زندان اوین(
۳۲۰ـ همایون باقری )زندان اوین(

۳۲۱ـ طاهره پوررستم )زندان اوین(
۳۲۲ـ ناصر سوداگری )زندان اوین(

۳۲۳ـ باقر رئیس ساداتی )زندان وکیل آباد مشهد(
۳۲۴ـ ربابه مدبریان )زندان وکیل آباد مشهد(

۳۲۵ـ بهرام تبریزی )زندان الهیجان(
۳۲۶ـ فضل اهلل نورانی )زندان های بابل ـ قزلحصار(

۳۲۷ـ شکوه نصب موسوی )زندان اوین(
۳۲8ـ علیرضا خادمی )زندان اوین(

۳۲۹ـ غالم مریدی )زندان های فسا اصطهبانات(
۳۳۰ـ فرزانه عدالتیان )زندان اوین(
۳۳۱ـ فلورا ابراهیمی )زندان اوین(

۳۳۲ـ کسری حسینی )زندان های سپاه ـ اطالعات زاهدان(
۳۳۳ـ ماهرخ نامداری )زندان های اوین ـ مسجدسلیمان(

۳۳۴ـ مجید کرباسی )زندان های اوین ـ قزلحصارـ گوهردشت(
۳۳۵ـ محمد بزرگزاده سندی )زندان رشت(
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۳۳۶ـ مینا دوست زاده )زندان اوین(
۳۳۷ـ اکبر آگین )زندان سپاه اصفهان(

۳۳8ـ زهره موسوی )زندان های اطالعات خرم آبادـ عادل آباد شیراز(
۳۳۹ـ شاپور شفیعی )زندان های اصفهان ـ مسجدسلیمان ـ اندیمشک ـ شوشتر(

۳۴۰ـ فاطمه بزرگی )زندان های قزلحصارـ گوهردشت(
۳۴۱ـ سیاوش توکلی )زندان سمنان(

۳۴۲ـ پریسا سماواتی )زندان اوین(
۳۴۳ـ مصیب رشیدی )زندان های نورآباد ممسنی ـ کازرون(

۳۴۴ـ هما منصوریان طبائی )زندان های نورآباد ممسنی ـ عادل آباد شیراز(
۳۴۵ـ مریم حاجیلویی مبتکر )زندان های قرچک ورامین ـ گوهردشت ـ اوین(

۳۴۶ـ سحر نورافروز )زندان اوین(
۳۴۷ـ عباس همایونی )زندان اوین(

۳۴8ـ دریا معاونی )زندان های اوین ـ قزلحصار(
۳۴۹ـ محمد سیدنژاد )زندان های بهبهانـ  قزلحصار(

۳۵۰ـ جمشید علوی )زندان خوزستان(
۳۵۱ـ ابوالقاسم عزیزی )زندان های سپاه و وکیل آباد مشهدـ سپاه آمل(

۳۵۲ـ محمد پذیرایی )زندان های انزلی ـ رشت ـ سپاه ماکوـ ارومیه(
۳۵۳ـ حسن محمودی )زندان اوین(

۳۵۴ـ غالمعلی یاری )زندان های اوین ـ سپیدار اهوازـ قصر(
۳۵۵ـ مجتبی پیرهاشمی )زندان های گوهردشتـ  قزلحصارـ اوین(

۳۵۶ـ سعید احمدی )زندان اوین(
۳۵۷ـ احمد سپهری )زندان های اوین ـ گوهردشت(

۳۵8ـ مجید اصالنی )زندان اوین(
۳۵۹ـ فرهاد گیوه چیان )زندان گوهردشت(

۳۶۰ـ حمید معاصر )زندان ارومیه(
۳۶۱ـ جواد عبداللهی نیک )زندان های تبریزـ زاهدان ـ مشهد(
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۳۶۲ـ مهری ملکی اصل )زندان تبریز(
۳۶۳ـ محمد قاسمی )زندان های اوین ـ قزلحصارـ گوهردشت(

۳۶۴ـ رضا مرادی )زندان گچساران(
۳۶۵ـ محمود ترکمن زاده )زندان کچویی ساری(

۳۶۶ـ جمشید کهنسال )زندان های تنکابنـ  عباس آبادـ نشتارودـ سلمان شهر(
۳۶۷ـ حسن پوربهاء الدینی زرندی )زندان راور کرمان(

۳۶8ـ اصغر عباسیان )زندان دستگرد(
۳۶۹ـ فهیمه کشنی )زندان سپاه کازرون ـ عادل آباد شیراز(

۳۷۰ـ محمود اکبری )زندان بروجرد(
۳۷۱ـ مرجان دهقان )زندان عادل آباد شیراز(

۳۷۲ـ عشرت نجیب زاده )زندان عادل آباد شیراز(
۳۷۳ـ فتانه محمدی )زندان های قزلحصارـ خوی ـ سلماس ـ سمنان(

۳۷۴ـ سعید زرین کوب )زندان بروجرد(
۳۷۵ـ فیروز دانشگری )زندان اوین(

۳۷۶ـ رسول تبریزی )زندان های قزلحصارـ گوهردشت(
۳۷۷ـ حمید قنواتی )زندان های میانکوه خوزستان ـ سپیدار اهواز(

۳۷8ـ فرخ حیدری )زندان های اوین ـ هتل اموات ـ دستگرد اصفهان(
۳۷۹ـ مینا انتظاری )زندان های اوین ـ قزلحصار(
۳8۰ـ داریوش علیزاده )زندان توحید اطالعات(

۳8۱ـ شکراهلل باستی )زندان های دادسرا و سپاه بهبهان(
۳8۲ـ صدیقه اکبری نژاد )زندان های دادسرا و سپاه بهبهان(
۳8۳ـ محمدامین نعامی )زندان های کارون و سپیدار اهواز(

۳8۴ـ مسعود صادقپور )زندان کازرون شیراز(
۳8۵ـ فریبا زاهدانی )زندان کازرون شیراز(

۳8۶ـ ندا عقیلی )زندان های سپاه و عادل آباد شیراز( 
۳8۷ـ سعید ب )زندان های فساـ اصطهبانات(
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۳88ـ حمیرا حسامی )زندان ساحلی قم(
۳8۹ـ حافظ میکیالیی )زندان های اوین ـ قزلحصار(

۳۹۰ـ لعیا مطلبی )زندان تبریز(
۳۹۱ـ محبوبه بیات )زندان های همدان ـ زاهدان ـ اوین(
۳۹۲ـ محمدرضا بختیاری )زندان های اوین ـ قزلحصار(

۳۹۳ـ حسین سیف الرعایی )زندان یزد(
۳۹۴ـ سعید بحرینی )زندان های بهبهان ـ کارون اهوازـ قزلحصار(

۳۹۵ـ رحیم ارزانی )زندان های آبادان ـ ماهشهرـ قزلحصار(
۳۹۶ـ مسعود شهیدزاده )زندان اوین(

۳۹۷ـ حسین صدری )زندان اوین(
۳۹8ـ سعید تاج مهر )کمیته مرکزی کرج(

۳۹۹ـ صدراهلل فالحتی روشنت )زندان های اوین ـ قزلحصار(
۴۰۰ـ لیال قره گوزلو )زندان های اوین ـ قزلحصار(

۴۰۱ـ المیرا واضحان )زندان اوین(
۴۰۲ـ مجتبی اخوان )زندان وکیل آباد مشهد(

۴۰۳ـ اسد اسدزاده )زندان های رستاخیرـ شهربانی اردبیل(
۴۰۴ـ سیدجعفر سیداحمدی )زندان دیزل آباد کرمانشاه(

۴۰۵ـ مجتبی بلندمرتبه )زندان قزلحصار کرج(
۴۰۶ـ محسن میر )زندان گوهردشت ـ قزلحصار(

۴۰۷ـ بهمن نامدار )زندان سه پله ـ شهربانی اراک(
۴۰8ـ فاطمه عذرا مصباحی )زندان های تبریز و سراب(

۴۰۹ـ امیر برومند )زندان بابلسر(
۴۱۰ـ مهدی معماری )زندان اوین( 

۴۱۱ـ امان اهلل درویش )زندان های دیزل آباد کرمانشاه ـ بندرماهشهر ناوا(
۴۱۲ـ رقیه عزیزی )زندان های فومن و رشت(

۴۱۳ـ مهری نعیمی )زندان های اوین ـ سپاه مشهدـ وکیل آباد مشهد(
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۴۱۴ـ جواد پورمعال )زندان های اهوازـ شوشترـ دزفول ـ شیراز(
۴۱۵ـ محمد بهرامی فرید )زندان های اوین ـ قزلحصار(

۴۱۶ـ حامد پیرا )زندان های سرپله اراک ـ شهربانی و سپاه(
۴۱۷ـ علیرضا متین تبار )زندان اوین(

۴۱8ـ عباس بهرامی فرید )زندان اوین(
۴۱۹ـ قاسم بهرامی )زندان همدان(

۴۲۰ـ محمد مسعودی )زندان های سپاه بروجردـ اوین(
۴۲۱ـ علی رئوسان )زندان های کمیته و سپاه میاندوآب(

۴۲۲ـ مهدی درچه زاده )زندان دستگرد اصفهان(
۴۲۳ـ محمد ارگنجی )زندان سپاه تربت حیدریه(

۴۲۴ـ آیت فالحی )زندان های اوین ـ قزلحصارـ بندرماهشهر ناوا(
۴۲۵ـ عبدالرضا اقبالپور )زندان عادل آباد شیراز(

۴۲۶ـ نعمت فیروزی )زندان های اراک(
۴۲۷ـ احمد معلمی)زندان های اوینـ  گوهردشتـ  قزلحصارـ اصفهانـ  بازداشتگاه عشرت آباد سپاه(

۴۲8ـ مسعود نعمتی )زندان های جمشیدیه ۳۶۶ـ اوین ـ قزلحصارـ گوهردشت(
۴۲۹ـ رضا رشیدی )زندان های اهوازـ تهران(

۴۳۰ـ سعید حیدری )زندان سپاه قروه(
۴۳۱ـ مجید حقیقیان )زندان های مرکزی سپاه و دستگرد اصفهان(

۴۳۲ـ نسرین ک )زندان های خوزستان( 
۴۳۳ـ دارا ملکی )زندان گوهردشت(

۴۳۴ـ محمد صفا )زندان های اطالعات سپاهـ  باغ کاشفی معروف به هتلـ  دستگرد اصفهان(
۴۳۵ـ سعید ن )زندان های اوین ـ قزلحصار( 

۴۳۶ـ سیما کامیار )زندان های اوین ـ قزلحصار(
۴۳۷ـ احمد تاجگردون )زندان کرمان(

۴۳8ـ پیمان حمزوی )زندان سپاه بندرعباس(
۴۳۹ـ شکراهلل اقبالی )زندان رودسر(
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۴۴۰ـ فرامرز حبیبی )زندان سپاه کرمانشاه(
۴۴۱ـ برات ابودردا )زندان دستگرد اصفهان(

۴۴۲ـ محمود حقیقت )زندان های خوی و ارومیه( 
۴۴۳ـ محمود ح )زندان مشهد( 

۴۴۴ـ مراد موسوی )زندان های خرم آبادـ مالیرـ اوین ـ عشرت آباد(
۴۴۵ـ هادی لقمانی )زندان های اوین و قزلحصار(

۴۴۶ـ مهران گرزن )زندان های اوین ـ گوهردشت ـ قزلحصار(
۴۴۷ـ منصور کنگره )زندان های سپاه ـ سپیدار اهوازـ اوین(

۴۴8ـ محمد کریمی راهجردی )زندان اوین(
۴۴۹ـ محمد جوانمردی )زندان های سپاه اصفهانـ  قهدریجانـ  زرین شهرـ مبارکه و فوالدشهر(

۴۵۰ـ حسن اورگنجی )زندان اطالعات مشهد(
۴۵۱ـ عباس پرامی )زندان اصفهان(

۴۵۲ـ احد خوش باطن )زندان های اردبیل و تبریز(
۴۵۳ـ ربابه افراز )زندان اردبیل(

۴۵۴ـ خسرو جویانی )زندان اردبیل( 
۴۵۵ـ حسنعلی عباس زاده )زندان اوین(

۴۵۶ـ حبیب ص. ک )زندان های گوهردشت ـ اوین( 
۴۵۷ـ وحید چیتگر )زندان گوهردشت(

۴۵8ـ ماهرو خطیب )زندان اوین(
۴۵۹ـ حسن رجبی )زندان های اوین ـ قزلحصار(

۴۶۰ـ ابوالقاسم فوالدوند )زندان گوهردشت(
۴۶۱ـ مجید اسدی )زندان گوهردشت(

۴۶۲ـ مهدی فراحی شاندیز )زندان مرکزی کرج(
۶۳ـ محمد آشتیانی عراقی )زندان مرکزی کرج(

۴۶۴ـ شیرزاد لرستانی )محکومیت ۲۲ سال(
۴۶۵ـ رسول صالحی )محکومیت ۲۲ سال(
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۴۶۶ـ رسول بانگین )محکومیت ۱۹ سال(
۴۶۷ـ سعید محمدی )محکومیت ۱۹ سال(

۴۶8ـ سعید احمدزاده )محکومیت ۱۹ سال(
۴۶۹ـ ولی تمدن )محکومیت ۱۹ سال(

۴۷۰ـ بهمن بختیاری )محکومیت ۱۵ سال(
۴۷۱ـ صادق الحسنی )محکومیت ۱۵ سال(

۴۷۲ـ مازیار شرقی )محکومیت ۱۱ سال(
۴۷۳ـ جاوید احمدی )محکومیت ۷ سال(
۴۷۴ـ کاظم جعفری )محکومیت ۷ سال(

۴۷۵ـ سهراب خسروی )محکومیت ۵ سال(
۴۷۶ـ کاوه آهنگر )محکومیت ۴ سال(

۴۷۷ـ مهراد آرمان )زندان اوین(
۴۷8ـ احمد کافی )زندان اوین(

۴۷۹ـ جعفر ظفری )زندان اوین(
۴8۰ـ علیرضا شقاقی )زندان اوین(

۴8۱ـ عزیز فروغی )زندان اوین( 
۴8۲ـ حسن میالنی )زندان تبریز(

۴8۳ـ وحید خراسانی )زندان سمنان(
۴8۴ـ حسنعلی زارعی فرد )زندان اردبیل(

۴8۵ـ علیرضا پسرداری )زندان گوهردشت(
۴8۶ـ علیرضا صادقی )زندان تبریز(
۴8۷ـ سینا کاشانی )زندان کاشان(

۴88ـ ساسان زنده دل )زندان اوین(
۴8۹ـ میترا قمی )زندان لنگرود قم(

۴۹۰ـ مهدی یزدی )زندان اوین( 
۴۹۱ـ سهیل رضایی )زندان اوین(
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۴۹۲ـ حمیدرضا شیری )زندان گوهردشت(
۴۹۳ـ علی تقوایی )زندان اوین(

۴۹۴ـ محمد فومنی )زندان شفت(
۴۹۵ـ هومن رهایی )زندان اوین(

۴۹۶ـ زهره همدانی )زندان همدان(
۴۹۷ـ فروغ لنگرودی )زندان لنگرود قم(

۴۹8ـ حسین پرتوی )زندان اوین(
۴۹۹ـ پروین دامغانی )زندان لنگرود قم(
۵۰۰ـ احمد میرزاجانی )زندان کاشان(

۵۰۱ـ علی ب )زندان لنگرود( 
۵۰۲ـ حنیف فیاضی )زندان کرمانشاه(

۵۰۳ـ محمود سرابی )زندان اوین(
۵۰۴ـ محمد لطفی )زندان سمنان(

۵۰۵ـ علی لطیفی )زندان اوین(
۵۰۶ـ اکبر مهدوی )زندان های اوین ـ قزلحصار( 

۵۰۷ـ احمد رحیمی )زندان اوین(
۵۰8ـ آرش نامی )زندان اوین(

۵۰۹ـ فروغ صالحی )زندان اوین(
۵۱۰ـ اصغر نصرتی )زندان قم(

۵۱۱ـ پیمان احمدی )زندان سمنان(
۵۱۲ـ مریم جامی )زندان سمنان(

۵۱۳ـ بابک خرمدین )زندان اوین( 
۵۱۴ـ علیرضا پورمند )زندان اوین(

۵۱۵ـ ابراهیم احمدی )زندان دیزل آباد کرمانشاه(
 ۵۱۶ـ کاوه عزیزی )زندان همدان(

۵۱۷ـ هستی قمی )زندان قم( 
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۵۱8ـ حیدر محمدی )زندان قزلحصار(
۵۱۹ـ امین فاضل )زندان وکیل آباد مشهد(
۵۲۰ـ مهدی حسنی )زندان تربت حیدریه( 

۵۲۱ـ زینت مؤمنی )زندان اوین( 
۵۲۲ـ سهیل عربی )زندانی دربندـ تهران بزرگ(

۵۲۳ـ امید ایرانخواه )محکومیت۷سال(
۵۲۴ـ باران بهرامی )محکومیت ۷سال(

۵۲۵ـ سعید دوستی )زندان اوین(
۵۲۶ـ بهمن عظیمی )زندان کمیته مرکزی(

۵۲۷ـ سپهر رهایی )زندان اوین(
۵۲8ـ بهنام پوردانش )زندان اهواز(

۵۲۹ـ محمد تصویری )زندان کازرون(
۵۳۰ـ بهروز گندمانی )زندان سنندج(

۵۳۱ـ بابک کمانگر )زندان اوین(
۵۳۲ـ عبداهلل عباسی )زندان مشهد(
۵۳۳ـ شهاب نورانی )زندان یونسکو(
۵۳۴ـ مالک علوی )زندان قزلحصار(
۵۳۵ـ حسین آزادی )زندان دزفول(
۵۳۶ـ محسن عظیمی )زندان اوین(
۵۳۷ـ هوشنگ بیژنی )زندان اراک(

۵۳8ـ سهراب تدین )زندان گوهردشت(
۵۳۹ـ شهربانو شازند )زندان دیزل آباد(

۵۴۰ـ هادی جعفری )زندان اوین(
۵۴۱ـ یاشار سولدوزی )زندان تبریز(

۵۴۲ـ سیاوش شمس )زندان مسجدسلیمان(
۵۴۳ـ احمد سفری )زندان دیزل آباد کرمانشاه(
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۵۴۴ـ محسن باقری )زندان اوین(
۵۴۵ـ فرزانه بیانی )زندان سمنان(

۵۴۶ـ ریزعلی محمدی )زندان دهدشت(
۵۴۷ـ طاهر وحیدی )زندان بروجن(

۵۴8ـ حسین پناهی )زندان اوین(
۵۴۹ـ علی اخالقی )زندان اوین(

۵۵۰ـ جعفر تقی پور )زندان رامسر(
۵۵۱ـ حمید شهریاری )زندان وکیل آباد مشهد(

۵۵۲ـ سیاوش دانش پژوه )زندان اهواز(
۵۵۳ـ ستاره تهرانی )زندان اوین(

۵۵۴ـ علی عالی )زندان اوین(
۵۵۵ـ علی تهرانی )زندان تبریز(

۵۵۶ـ کامران حق پرست )زندان اوین(
۵۵۷ـ عمو شعبان )زندان اوین(

۵۵8ـ منصور خسروی )زندان آبادان(
۵۵۹ـ آرش فریدونی )زندان اوین(
۵۶۰ـ مرتضی دانش )زندان اوین(
۵۶۱ـ بهناز کاویانی )زندان اوین(

۵۶۲ـ بهزاد خسروی )زندان اوین(
۵۶۳ـ مجید مشرف )زندان اوین(

۵۶۴ـ فرهاد از تهران )زندان اوین(
۵۶۵ـ عبدی هزارخانی )زندان اوین(

۵۶۶ـ مجتبی ربیعی )زندان های اوین ـ قم(
۵۶۷ـ رمضانعلی رعیت پرور )زندان های قائمشهرـ ساری(

۵۶8ـ رقیه زارعی )زندان های شیرازـ قم ـ اوین ـ قزلحصار( 
۵۶۹ـ فرید فالحی )زندان های دیزل آباد کرمانشاه ـ قزلحصار(
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۵۷۰ـ مهدی امیری )زندان اوین(
۵۷۱ـ مسعود خواجعلی )زندان شهرکرد(

۵۷۲ـ صفر فرهی )زندان عادل آباد شیراز(
۵۷۳ـ نادر مددزاده )زندان کمیته(

۵۷۴ـ مجتبی روزبهانی )زندان های اوین ـ قزلحصار(
۵۷۵ـ علی اکبر نیک بخت سروستانی )زندان های اوین ـ گوهردشت ـ قزلحصار(

۵۷۶ـ رضا کشاورز )زندان های مختلف اصفهان(
۵۷۷ـ زینب کرمابالدی )زندان اوین(

۵۷8ـ فردین عسگری )زندان عباس آباد بهشهر(
۵۷۹ـ علی رادیفر )زندان های ساری و بهشهر(

۵8۰ـ توفیق عقیلی )زندان بویه گرگان( 
۵8۱ـ محمد حسامی )زندان های دیزل آباد کرمانشاه ـ اوین(

۵8۲ـ چنگیز نیکوکار )زندان اوین(
۵8۳ـ محمد ادیبی )زندان اوین(

۵8۴ـ حمید الف )زندان اوین(
۵8۵ـ محمود ممبینی )زندان دزفول(

۵8۶ـ صفیه سعیدا )زندان های اوین ـ قزل حصار(
۵8۷ـ فریق لهونی )زندان های اوین ـ قزلحصار(

۵88ـ بهروز جوادی )زندان اوین(
۵8۹ـ محمد اکبری )زندان تبریز(

۵۹۰ـ حسن حسنی )زندان دستگرد اصفهان(
۵۹۱ـ مجید اخالقی )زندان های آستانه اشرفیه ـ مالک اشتر الهیجان(

۵۹۲ـ سیروس ساجدی آبکنار )زندان رشت(
۵۹۳ـ نعمت دستان )زندان های رشت ـ اوین ـ قزلحصارـ گوهردشت(

۵۹۴ـ بهرام رستمی )زندان های صومعه سراـ قزلحصارـ اوین(
۵۹۵ـ علی باقری )زندان انزلی ـ اوین(
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۵۹۶ـ مصطفی سلیمانی )زندان اوین(
۵۹۷ـ محمد ثابت رفتار )زندان اوین(

۵۹8ـ نادر مرادی )زندان اوین(
۵۹۹ـ نادر درگاهی )زندان ارومیه(

۶۰۰ـ فرید حسن زاده )زندان های شهربانی بند سیاسی و تپه نادری اردبیل(
۶۰۱ـ علی اکبر یکتاجباری فومنی )زندان سمنان(

۶۰۲ـ مقداد میثاقی )محکومیت ۱۹ سال( 
۶۰۳ـ مهدی قوشچی )محکومیت ۱۱ سال(

۶۰۴ـ فرهاد پارسا )محکومیت ۱۰ سال( 
۶۰۵ـ اشکان شکاری )محکومیت ۳ سال( 

۶۰۶ـ پدرام اصغری )زندان وکیل آباد مشهد( 
۶۰۷ـ شهاب بختیاری )زندان اصفهان( 

۶۰8ـ مرادعلی گرامی پور )زندان کرمانشاه( 
۶۰۹ـ محسن پرویزی )زندان اوین( 

۶۱۰ـ رحیم آزاد )زندان اصفهان( 
۶۱۱ـ محمد حجتی )زندان های کازرون ـ ایالم ـ عادل آباد شیراز( 

۶۱۲ـ اکرم رحیمی )زندان اوین( 
۶۱۳ـ آرزو معینی )زندان های اوین ـ قزلحصار( 

۶۱۴ـ جواد امینی نیا )زندان های اوین ـ گوهردشت( 
۶۱۵ـ آزاد رضایی )زندان های اوین ـ مینودشت( 

۶۱۶ـ شهاب درخشانیان )زندان ساری( 
۶۱۷ـ شهین اصغری راد )زندان های رشت ـ تبریز( 

۶۱8ـ اسماعیل حضرتی )زندان در گیالن( 
۶۱۹ـ آسیه نیکومنش )زندان قزلحصار( 

۶۲۰ـ احمدرضا بهنودی )زندان در گیالن( 
۶۲۱ـ احترام توکل نژاد )زندان در گیالن( 
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۶۲۲ـ عالیه قلیزاده )زندان در گیالن( 
۶۲۳ـ مصطفی نیک پندار )زندان در گیالن( 

۶۲۴ـ عبداهلل بصیری )زندان تبریز( 
۶۲۵ـ حسین فیض )زندان های اوین ـ قزلحصارـ گوهردشت( 

۶۲۶ـ هاشم قوامی زاده )زندان اوین( 
۶۲۷ـ حوریه شمیرانی )زندان اوین( 

۶۲8ـ رضا باستانی )زندان های میاندوآب ـ تبریز( 
۶۲۹ـ فریبا عمادی )زندان های اوین ـ قزلحصار(

۶۳۰ـ مجتبی قطبی )زندان الیگودرز(
۶۳۱ـ هوشنگ عابدی )زندان شیراز( 

۶۳۲ـ مسعود عرب چوبدار )زندان های گوهردشت ـ قزلحصار(
۶۳۳ـ مصطفی خادم الرضا )زندان مشهد( 

۶۳۴ـ احدرضا بابایی چشمه کبودی )زندان های رجایی شهرـ دیزل آباد کرمانشاه( 
۶۳۵ـ سعید خدایی )زندان وکیل آباد مشهد( 

۶۳۶ـ داوود پهلوان باقری )زندان های اوین ـ گوهردشت ـ قزلحصار( 
۶۳۷ـ علی جوادی )زندان های ساری ـ سپاه قائمشهر( 

۶۳8ـ مهدی شریفی )زندان گوهردشت( 
۶۳۹ـ زهرا فیروزان )زندان های اوین ـ قزلحصارـ گوهردشت(
۶۴۰ـ نسرین فیض )زندان های اوین ـ قزلحصارـ گوهردشت(

۶۴۱ـ عبدالرسول ابراهیمیان دهکردی )زندان های ارومیه ـ خوی(
۶۴۲ـ مجید صاحب جمع )زندان های اوین ـ قزلحصارـ گوهردشت(

۶۴۳ـ اصغر مهدیزاده )زندان های تهران ـ کرج ـ صومعه سراـ فومن ـ رشت(
۶۴۴ـ اسداهلل نبوی چاشمی )زندان های سمنان ـ اوین ۲۰۹ (
۶۴۵ـ اکبر شفقت )زندان های اوین ـ قزلحصارـ گوهردشت(

۶۴۶ـ حسن ظریف ناظریان )زندان های قزلحصارـ اوین(
نویسنده کتاب رمز ماندگاری ـ خاطرات زندان 
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۶۴۷ـ حیدر یوسفلی )زندان های اوین ـ قزلحصارـ کمیته مشترک ـ گوهردشت(
۶۴8ـ محمد راپوتام )زندان های اوین ـ قزلحصارـ گوهردشت(

۶۴۹ـ محمد زند )زندان های اوین ـ قزلحصارـ گوهردشت(
۶۵۰ـ اکبر صمدی )زندان های اوین ـ گوهردشت ـ قزلحصار(

۶۵۱ـ حسن اشرفیان )زندان های اوین ـ قزلحصارـ گوهردشت(
۶۵۲ـ محمدرحیم تقی پور )زندان های اوین ـ قزلحصارـ گوهردشت(

۶۵۳ـ اصغر معینی کربکندی )زندان های اوین ـ گوهردشت ـ قزلحصار(
۶۵۴ـ مجتبی اخگر )زندان های اوین ـ قزلحصارـ گوهردشت(

۶۵۵ـ محمد سرخیلی )زندان های اوین ـ گوهردشت(
۶۵۶ـ مریم حسن شیشه بر )زندان اوین(

۶۵۷ـ خدیجه )مریم( عرب مشاعی )زندان های اوین ـ قزلحصار(
۶۵8ـ مریم دلفی )زندان های اهوازـ زاهدان(

۶۵۹ـ شهال احسانی ناطق )زندان های اوین ـ قزلحصار(
۶۶۰ـ میترا ایلخانی )زندان های اوین ـ قزلحصار(

۶۶۱ـ ملیحه امینی )زندان اوین(
۶۶۲ـ ایران )مهین( بیرانوند )زندان های اندیمشک ـ دزفول( 

۶۶۳ـ عالمتاج محمودی )زندان اوین(
۶۶۴ـ مهشید رستمی )زندان دیزل آباد کرمانشاه(
۶۶۵ـ علی ابریشم کار )زندان های کارون ـ اهواز(

۶۶۶ـ مسعود ابویی راد )زندان های اوین ـ قزلحصارـ گوهردشت ـ بابل(
۶۶۷ـ ابدال اسدی )زندان های مسجدسلیمانـ  شوشترـ گوهردشتـ  قزلحصارـ اوینـ  اهواز(

۶۶8ـ هادی اسکندری )زندان های قزلحصارـ گوهردشت ـ اوین(
۶۶۹ـ نادر اعتمادی )زندان های قزلحصارـ ساوه(

۶۷۰ـ غالمرضا آئین جمشید )زندان های تبریزـ ارومیه(
۶۷۱ـ احمدرضا بابایی )زندان دستگرد اصفهان(

۶۷۲ـ غالمرضا بشارت )زندان های قزلحصارـ ماهشهر(
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۶۷۳ـ سعید بنازاده امیرخیزی )زندان اوین(
۶۷۴ـ غالمعلی بیرقدار )زندان های وکیل آباد مشهدـ اوین( 

۶۷۵ـ اکبر بیگدلی )زندان های زنجان ـ اوین(
۶۷۶ـ حسین پایدارآرانی )زندان کاشان(

۶۷۷ـ رمضان پایکار )زندان آمل(
۶۷8ـ عباس ترابی )زندان های زاهدان ـ اوین ـ قزلحصار(

۶۷۹ـ مسعود جوادزاده )زندان های رشت ـ گوهردشت کرج(
۶8۰ـ مجتبی حسینی )زندان های کمیته مشترک ـ ارومیه ـ اوین(

۶8۱ـ حمید خزایی )زندان اوین(
۶8۲ـ فرامرز رمضان نیا )زندان های گوهردشت ـ بابل ـ ساری(

۶8۳ـ عادل سعادتمند )زندان همدان(
۶8۴ـ عنایت سهرابی )زندان های ایالم ـ دیزل آباد کرمانشاه ـ زندان ساحلی قم(

۶8۵ـ محمدعلی سیف )زندان نهاوند(
۶8۶ـ علی شمس افضلی )زندان های اوین ـ قزلحصارـ گوهردشت(

۶8۷ـ محمدصادق صادقی اردستانی )زندان های اوین ـ قزلحصارـ گوهردشت(
۶88ـ غالمحسین گودرزی )زندان های بروجردـ خرم آباد(

۶8۹ـ حمید گودرزی )زندان اوین ـ اهواز(
۶۹۰ـ اسماعیل مرادمند )زندان کرمان(

۶۹۱ـ یحیی مکوندی )زندان های قزلحصارـ اوین ـ گوهردشت ـ سپاه(
۶۹۲ـ محمدحسن مؤذن )زندان های قزلحصارـ بهبهان(

۶۹۳ـ نصرت اهلل علیمرادی )زندان های رامسرـ نشتارودـ مازندران(
۶۹۴ـ بهروز سوری )زندان های اوین ـ گوهردشت ـ قزلحصار(

۶۹۵ـ آزادعلی حاجیلویی )زندان های اوین ـ گوهردشت ـ قزلحصار(
۶۹۶ـ حجت ضابطی )زندان های وکیل آباد مشهد(

۶۹۷ـ آذر منافی )زندان های اوین ـ قزلحصار(
۶۹8ـ رحیم مهاجر )زندان های زنجان ـ تبریز(
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۶۹۹ـ مظفر بابانیا )زندان های اوین ـ قزلحصار(
۷۰۰ـ مهدی بهادری )زندان های اوین ـ قزلحصارـ گوهردشت ـ وکیل آباد مشهد(

۷۰۱ـ نسرین عبدی )زندان بروجرد(
۷۰۲ـ خسرو ملک زاده )زندان های اوین ـ قزلحصارـ گوهردشت(

۷۰۳ـ فضل اهلل مظاهر )زندان سمنان(
۷۰۴ـ غالمرضا قهرمانی )زندان های اوین ـ قزلحصار(

۷۰۵ـ مریم جوان )زندان وکیل آباد مشهد( 
۷۰۶ـ حسین فارسی )زندان های اوین ـ قزلحصارـ گوهردشت(

       نویسنده کتاب یک کهکشان ستاره ـ خاطرات زندان 
۷۰۷ـ طاهر مجیدی )زندان ایالم(

۷۰8ـ محمود رویایی )زندان های اوین ـ قزلحصارـ گوهردشت(
       نویسنده ۵ جلد کتاب آفتابکاران ـ خاطرات زندان 

۷۰۹ـ طاهره محمدیان )زندان دستگرد اصفهان( 
۷۱۰ـ آذر آحادی )زندان های اوین ـ قزلحصار( 

۷۱۱ـ پروین پوراقبال )زندان اوین(
۷۱۲ـ عاتقه رضویان )زندان های اوین ـ قزلحصار(

۷۱۳ـ مریم رمضانی )زندان های ساری ـ آمل(
۷۱۴ـ حلیمه زاهد )زندان های گرگان ـ کردکوی ـ بندرگز(

۷۱۵ـ زهرا سراج )زندان های قصرشیرین ـ گرگان(
۷۱۶ـ فاطمه حسن شیشه بر )زندان اوین(

۷۱۷ـ زهرا قاسمی )زندان خرم آباد(
۷۱8ـ لیال قنبری )زندان های دیزل آباد کرمانشاه ـ ایالم(

۷۱۹ـ زینت مجیدی )زندان نوشهر(
۷۲۰ـ فاطمه محمدطاهرنجار )زندان های اوینـ  قزلحصار(

۷۲۱ـ علی ابوالفتحی )زندان های بروجردـ خرم آباد(
۷۲۲ـ اسداهلل بهرامی )زندان های عشرت آبادـ اوین(
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۷۲۳ـ مسعود امیرپناهی )زندان های اوین ـ قزلحصارـ گوهردشت(
۷۲۴ـ غالمرضا جالل )زندان های اوین ـ قزلحصارـ گوهردشت(

۷۲۵ـ حمید طاهری )زندان تبریز(
۷۲۶ـ عبدالمالک بارانی )زندان های ایرانشهرـ زاهدان(

۷۲۷ـ صغری خانمحمدی )زندان عادل آباد شیراز(
۷۲8ـ شهربانو فسنقری )زندان سبزوار(

۷۲۹ـ سیمین خوشنویس طرقبه )زندان وکیل آباد مشهد(
۷۳۰ـ هما محمود حکیمی )زندان اوین(

۷۳۱ـ خاتون بنی مهدی دهکردی )زندان دستگرد اصفهان(
۷۳۲ـ نجاح جواهری )زندان اوین(
۷۳۳ـ اعظم فاطمی )زندان ساوه(

۷۳۴ـ کلثوم اشهد )زندان سمنان(
۷۳۵ـ عذرا خزایی )زندان های اوین ـ خوی(

۷۳۶ـ محبوبه پورنقی )زندان مالیر(
۷۳۷ـ زهرا گنجشکی )زندان بابل(

۷۳8ـ حسنی منصوری )زندان های اصفهان ـ فومن(
۷۳۹ـ طاهره شاکری )زندان های قزلحصارـ سمنان ـ شاهرود( 

۷۴۰ـ شمسی روشنایی )زندان اوین(
۷۴۱ـ نرگس شفیعی بوشهر )زندان قزوین(

۷۴۲ـ عاصفه مهدیزاده )زندان های رشت ـ تبریز(
۷۴۳ـ زهرا دخت مسرور )زندان رشت(

۷۴۴ـ فیروزه صداقت )زندان اوین ـ قزلحصار(
۷۴۵ـ منیژه علیاری )زندان اوین(

۷۴۶ـ فرشته نبئی )زندان های اوین ـ قزلحصار(
۷۴۷ـ فریده گودرزی )زندان های همدان ـ نهاوند(

۷۴8ـ ابوالفضل محزون )زندان های قزلحصارـ گوهردشت ـ قزوین(
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۷۴۹ـ اشرف آذرنگی )زندان تبریز(
۷۵۰ـ محبوبه توسلی )زندان قزلحصار(

۷۵۱ـ مریم حاج خانیان )زندان های بابل ـ اوین  قزلحصار(
۷۵۲ـ ناهید سعادت )زندان تبریز(
۷۵۳ـ شهرزاد علوی )زندان اوین(
۷۵۴ـ اکرم جباری )زندان قزوین(

۷۵۵ـ اکبر کاظمی )زندان های اوین ـ قزلحصارـ الهیجان(
۷۵۶ـ مهدی عبدالرحیمی )زندان تبریز(

۷۵۷ـ سعید رجایی پور )زندان های آستاراـ انزلی ـ طوالش ـ رشت(
۷۵8ـ اسماعیل تقی پور )زندان های اوین ـ قزلحصارـ گوهردشت(

۷۵۹ـ حسین ناظم بکایی )زندان های اوین ـ قزلحصار(
۷۶۰ـ رضا حسن پور )زندان وکیل آباد مشهد( 
۷۶۱ـ بابک حسامی )زندان های نقده ـ ارومیه( 

۷۶۲ـ صادق چوبک )زندان های اوین ـ گوهردشت(
۷۶۳ـ یاور اکبری )زندان کارون اهواز(

۷۶۴ـ رامین تهرانی )زندان های اوین ـ گوهردشت(
۷۶۵ـ ساالر نجمی )زندان سپاه همدان(

۷۶۶ـ بهار رضائی )زندان رشت(
۷۶۷ـ امیر کمالی )زندان های اوین ـ قزلحصار(

۷۶8ـ نادره سلماسی )زندان های اوین ـ قزلحصار(
۷۶۹ـ رامین خبازان )اوین ـ قزلحصارـ گوهردشت(

۷۷۰ـ حسین توحیدی )زندان اوین(
۷۷۱ـ یونس یوسفیان )زندان های اوین ـ قزلحصارـ گوهردشت(

۷۷۲ـ فرزین حاتمی )زندان های کازرون ـ عادل آباد شیراز(
۷۷۳ـ کتایون حاتمی )زندان سپاه شیراز(

۷۷۴ـ ابوالفضل بیهقی )زندان دیزل آباد کرمانشاه(
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۷۷۵ـ ستاره قویدل )زندان های اوین ـ قزلحصار(
۷۷۶ـ آرش احمدی )زندان های اوین ـ قزلحصار(

۷۷۷ـ فرهاد دلکش )زندان اوین( 
 ۷۷8ـ کاوه حمیدی )زندان های تبریزـ ارومیه( 

۷۷۹ـ مهین فتحی )زندان عادل آباد شیراز( 
۷8۰ـ سیاوش صالح )محکومیت ۹سال( 

۷8۱ـ مهری حاجی نژاد )زندان های اوین ـ قزلحصارـ گوهردشت(
       نویسنده کتاب آخرین خنده لیالـ خاطرات زندان 

۷8۲ـ متین کریم )زندان جهانبانی ـ اوین(
       نویسنده کتاب نبردی برای همه ـ خاطرات زندان 

۷8۳ـ بهشته مبصری )زندان های اوین ـ قزلحصار(
۷8۴ـ فتانه عوض پور )زندان های اوین ـ قزلحصار(

۷8۵ـ زهرا همدانی )زندان اوین(
۷8۶ـ زهره کامیاب شریفی )زندان قزلحصارـ اوین(

۷8۷ـ مرضیه نوری مهربانی )زندان های اوین ـ دیزل آباد کرمانشاه(
۷88ـ طیبه وحدت نیا )زندان های اوین ـ قزلحصار(

۷8۹ـ مهری علیقلی )زندان های اوین ـ قزلحصار(
۷۹۰ـ پوران نائبی )زندان های باغ جهانبانی ـ قزلحصارـ اوین ـ واحد مسکونی(

۷۹۱ـ نجمه حاج حیدری )زندان های اوین ـ قزلحصار(
۷۹۲ـ فروغ گلستان )زندان بافت کرمان(

       نویسنده کتاب راز شب ـ خاطرات زندان
۷۹۳ـ اعظم حاج حیدری )زندان های اوین ـ قزلحصارـ گوهردشت(

       نویسنده کتاب بهای انسان بودن ـ خاطرات زندان
۷۹۴ـ مهین لطیف )زندان اوین(

       نویسنده کتاب اگر دیوارها لب می گشودندـ خاطرات زندان 
۷۹۵ـ ملیحه مقدم )زندان های اوین ـ قزلحصار(
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       نویسنده کتاب کرانه حقیقی یک رویاـ خاطرات زندان
۷۹۶ـ هنگامه حاجی حسن )زندان های اوین ـ قزلحصار(

       نویسنده کتاب چشم درچشم هیوالـ خاطرات زندان
۷۹۷ـ هما جابری )زندان های اوین ـ قزلحصارـ گوهردشت(

       نویسنده کتاب مجمع الجزایر رنج ـ خاطرات زندان
۷۹8ـ مژگان کوکبی )زندان ساری(
۷۹۹ـ مهری سعادت )زندان تبریز(

8۰۰ـ خدیجه هادیلو )زندان های اوین ـ قزلحصار(
8۰۱ـ کبری یزدیان آزاد )زندان اوین(

8۰۲ـ کبری میرباقری )زندان های اوین ـ قزلحصار(
8۰۳ـ بهرام جنت صادقی )زندان رامسرـ تنکابن(

8۰۴ـ نصرت جوادی )زندان کرمان(
8۰۵ـ مکیه جهانبخش )زندان بهبهانـ  قزلحصار(
8۰۶ـ علیرضا حاتمی )زندان دیزل آباد کرمانشاه(
8۰۷ـ اعظم نیاکان )زندان های اوین ـ قزلحصار( 

8۰8ـ زهرا ربیعی )زندان های اوین ـ قزلحصار(
8۰۹ـ معصومه شهسوارحسینی )زندان اوین(

8۱۰ـ مهناز صمدی )زندان اوین(
8۱۱ـ مریم قانع )زندان های اوین ـ قزلحصار(

8۱۲ـ حمیرا واضحان )زندان های اوین ـ قصرـ قزلحصار(
8۱۳ـ عذرا گنجیان )زندان ساری(

8۱۴ـ زهرا گودرزی )زندان های اوین ـ گوهردشت ـ قزلحصار(
8۱۵ـ سعید مختاری )زندان های ماهشهرـ اوین ـ قزلحصار(
8۱۶ـ محمدمهدی مرشدی )زندان های سیرجان ـ کرمان(

8۱۷ـ فرشته مصلحی )زندان های اوین ـ قزلحصار(
8۱8ـ معصومه یزدانی )زندان های رشت ـ اوین ـ قزلحصار(

������ �����.indd   150 5/29/2021   23:37:57



۱۵۱

گواهی ها و اسناد در بارة یک مزدور نفوذی

8۱۹ـ شهریار میرزائیان )زندان وکیل آباد مشهد(
8۲۰ـ هاشم میرعالی )زندان مالیر(

8۲۱ـ نیر نسبی )زندان دیزل آباد کرمانشاه(
8۲۲ـ مریم متولی )زندان قائمشهر(

8۲۳ـ راضیه شهیدزاده )زندان های اصفهان ـ اهوازـ آبادان(
8۲۴ـ رحمان محمدجانپور )زندان بابل(

8۲۵ـ نسرین یونسی )زندان دیزل آباد کرمانشاه(
8۲۶ـ محسن تاج الدین )زندان های اوین ـ قزلحصار(
8۲۷ـ مهدی حسینی )زندان های اوین ـ قزلحصار(

8۲8ـ اکرم فرجی )زندان های اراک ـ سنندج(
8۲۹ـ محمدحسین قاسمی پناهی )زندان تبریز( 

        چند ساعت قبل از اعدام فرار کردم. 
8۳۰ـ مریم کاوانی )زندان های اوین ـ قزلحصار(

8۳۱ـ خدیجه برهانی )زندان قزوین(
8۳۲ـ پرشنگ خلیقی )زندان های اوین ـ گوهردشت(

8۳۳ـ احمدرضا الفت )زندان عادل آباد شیراز(
8۳۴ـ علی اصغر طیاری )زندان های اوین ـ قزلحصار(

8۳۵ـ حسین طیارزاده )زندان قزوین(
8۳۶ـ رمضانعلی نیک روش )زندان های رشت ـ اوین(

8۳۷ـ ثریا یزدان سپاس )زندان اوین(
8۳8ـ علیرضا گرجی )زندان دزفول(

8۳۹ـ خسرو امیری )زندان های اوین ـ گوهردشت ـ قزلحصار(
8۴۰ـ موسی ایزکیان )زندان های رامسرـ شهسوار(
8۴۱ـ یوسف نبی پور )زندان های قائمشهرـ ساری(

8۴۲ـ عباس شیدایی )زندان رشت(
8۴۳ـ غالمعلی چیت ساز )زندان بازداشتگاه شیراز(
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8۴۴ـ مسعود راتبی )زندان های اوین ـ دستگرد اصفهان(
8۴۵ـ مرتضی رضوی )زندان سپاه بهشهر(

8۴۶ـ شهناز سعیدی )زندان اوین(
8۴۷ـ فرح شیبانی )زندان عادل آباد شیراز(

8۴8ـ علی شیرگاهی )زندان ارومیه(
8۴۹ـ فریبا شیروانیان )زندان های اوین ـ قزلحصار(

8۵۰ـ فرهاد صداقتی )زندان های اوین ـ گوهردشت ـ قزلحصار(
8۵۱ـ بهمن عابدی )زندان صومعه سرا(

8۵۲ـ محمدرضا فالحی )زندان دیزل آباد کرمانشاه(
8۵۳ـ محسن معصومی )زندان های اوین ـ اصفهان ـ اراک(

8۵۴ـ کریم قریشی )زندان ارومیه(
8۵۵ـ سیدمصطفی کاشانی )زندان های اوین ـ گوهردشت ـ قزلحصار(

8۵۶ـ رسول کرمی )زندان قزوین(
8۵۷ـ منیژه کشمیری )زندان های اوین ـ قزلحصار(

8۵8ـ فرح مبصری )زندان های اوین ـ قزلحصار(
8۵۹ـ هدایت محمدی )زندان های شیرازـ بهبهان ـ قزلحصار(

8۶۰ـ غالمحسین مزروعی )زندان اصفهان(
8۶۱ـ هادی نصیری )زندان سمنان(

8۶۲ـ حمیدرضا نصری قجری )زندان های اوین ـ قزلحصار(
8۶۳ـ مریم نوجوان آلمانقدیم )زندان تبریز(

8۶۴ـ سعید وزیری )زندان سمنان(
8۶۵ـ مهدی حاج حسینی )زندان های اوین ـ قزلحصار(

8۶۶ـ بهمن صالحی )زندان الهیجان(
8۶۷ـ اردشیر صحت )زندان های تبریزـ اردبیل(

8۶8ـ مهدی فرزان )زندان دستگرد اصفهان(
8۶۹ـ مجید نوروزی )زندان های اوین ـ گوهردشت(

������ �����.indd   152 5/29/2021   23:37:58



۱۵۳

گواهی ها و اسناد در بارة یک مزدور نفوذی

8۷۰ـ عاتقه جاللیان )زندان های اوین ـ قزلحصار(
8۷۱ـ ابراهیم حائری )زندان اوین(

8۷۲ـ ربابه حقگو )زندان های رشت ـ رودبارـ اوین ـ قزلحصار( 
8۷۳ـ احمد رهبر )زندان های رشت ـ الهیجان ـ آستانه اشرفیه( 

8۷۴ـ مریم صادقی )زندان های اوین ـ قزلحصار( 
8۷۵ـ منیر صراحتی )زندان بابل( 

8۷۶ـ هدایت علوی )زندان های اهوازـ ماهشهر( 
8۷۷ـ نسرین مژده )زندان های قزلحصارـ اوین( 

8۷8ـ طیبه مسیح )زندان های یزدـ اوین( 
8۷۹ـ پرویز مصفا )زندان های قزلحصارـ گوهردشت(

88۰ـ پروین اسدی )زندان های اوین ـ قزلحصارـ زنجان(
88۱ـ محمد عمرانی )زندان های عادل آباد شیرازـ کرمان(

88۲ـ فهیمه بوداغی )زندان های قائمشهرـ ساری(
88۳ـ عبدالرسول حبیب اخیاری )زندان دستگرد اصفهان(

88۴ـ علی اصغر اکبرنیا )زندان های بابل ـ گوهردشت(
88۵ـ اکرم ایمانی )زندان قزلحصار(

88۶ـ مریم آزاد )زندان های اوین ـ گوهردشت ـ وکیل آباد مشهدـ سمنان(
88۷ـ مسعود پویان مهر )زندان رودسر(

888ـ معصومه ترابی )زندان های اوین ـ رودسرـ بهشهرـ بندرگز(
88۹ـ نعمیه حاج حسینی فرد )زندان های اوین ـ قزلحصار(

8۹۰ـ زهرا خادمی )زندان گلپایگان(
8۹۱ـ افسر ساعتچی )زندان الهیجان(

8۹۲ـ حمیدرضا صدردهقانی )زندان های الهیجان ـ رشت ـ انزلی(
8۹۳ـ زینب صفایی )زندان های قزلحصارـ اوین(

8۹۴ـ ناهید طاهری )زندان همدان(
8۹۵ـ محمدحسن لقمانی )زندان شیراز( 
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8۹۶ـ سیما لوالکی )زندان کرمان(
8۹۷ـ مرتضی هاشمی )زندان دیزل آباد کرمانشاه(

8۹8ـ صدیقه بویری )زندان اهواز(
8۹۹ـ جالل خورسندی )زندان های آستانه اشرفیه ـ الهیجان(

۹۰۰ـ حسین شادلو )زندان جمشیدیه تهران(
۹۰۱ـ محمدحسن پناهی )زندان بروجرد(

۹۰۲ـ احمدعلی کاسبان )زندان های ورامین ـ گرمسارـ سمنان ـ دماوند(
۹۰۳ـ نسرین نوذری )زندان های اوین ـ قزلحصار(

۹۰۴ـ رضا ویسی )زندان های اوین ـ قزلحصارـ گوهردشت(
۹۰۵ـ حمیدرضا مداح )زندان های سمنان ـ اوین ـ دامغان(

۹۰۶ـ شهریار فعلی پور )زندان دیزل آباد کرمانشاه(
۹۰۷ـ صدراهلل اعتدالی )زندان های بهبهان ـ گچساران ـ شیراز( 

۹۰8ـ فهیمه فدایی )زندان شهرکرد(
۹۰۹ـ حسن بشارتی )زندان های تبریزـ اردبیل( 

۹۱۰ـ جمشید بهمنی )زندان های قزلحصارـ ماهشهر( 
۹۱۱ـ محمدجعفر پسندیده )زندان های رشت ـ اوین ـ قزلحصار( 

۹۱۲ـ محسن حاجیان )زندان اوین(
۹۱۳ـ سیدوحید دانشور )زندان های شاهرودـ سمنان( 

۹۱۴ـ حجت الدین رضائی )زندان وکیل آباد مشهد( 
۹۱۵ـ ماندانا روستایی )زندان های اوین ـ قزلحصار( 

۹۱۶ـ مرضیه السادات صالحی )زندان های میانکوه ـ بهبهان( 
۹۱۷ـ ویدا صالحی )زندان های گچساران ـ بهبهان( 

۹۱8ـ کاملیا فتاپور )زندان دستگرد اصفهان( 
۹۱۹ـ پروین مداح )زندان اوین( 

۹۲۰ـ همایون منجمی )زندان دیزل آباد کرمانشاه( 
۹۲۱ـ مهران نیک سیر )زندان گرگان( 
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۹۲۲ـ احمد هوشی )زندان تبریز( 
۹۲۳ـ زینب توکلی )زندان بابل( 

۹۲۴ـ اقدس حسنی )زندان های اوین ـ قزلحصارـ گوهردشت( 
۹۲۵ـ مجید خورسندی آستانه )زندان الهیجان(

۹۲۶ـ طاهره بازرگان )زندان های عشرت آبادـ جمشیدیه ـ اوین(
۹۲۷ـ محمدرضا رحیمی کهکی )زندان های اوین ـ قزلحصارـ گوهردشت( 

۹۲8ـ معصومه رضایی دیزجی )زندان ارومیه( 
۹۲۹ـ علیرضا غالمی برم کوهی )زندان قزوین( 

۹۳۰ـ محمد فرمانی )زندان کچویی کرج( 
۹۳۱ـ احمد فرهمندیان )زندان های گچساران ـ شیرازـ بهبهان( 

۹۳۲ـ حبیب اهلل دادی گودرزی )زندان اوین( 
۹۳۳ـ کرمعلی مختاری )زندان باغ جهانبانی( 

۹۳۴ـ مریم مقصودی )زندان های اوین ـ قزلحصار( 
۹۳۵ـ تقی باغداردلگشا )زندان های بابل ـ مشهد(

۹۳۶ـ فرشته مجاهدنیا )زندان دیزل آباد کرمانشاه(
۹۳۷ـ شهین رنجبر )زندان تبریز(

۹۳8ـ فاطمه رضایی کوچکسرایی )زندان بابل(
۹۳۹ـ عادل پورجعفر )زندان های رضوانشهرـ هشتپر طوالش(

۹۴۰ـ علی سرابی )زندان های اوین ـ گوهردشت ـ قزلحصارـ مشهدـ بجنورد( 
۹۴۱ـ حجت ابراهیمی )زندان های اوین ـ تبریز( 

۹۴۲ـ مصطفی آسیفی )زندان های قائمشهرـ ساری( 
۹۴۳ـ محمدعلی حقگو )زندان های رشت ـ چالوس ـ هشتپر طوالش( 

۹۴۴ـ محمدرضا خزایی )زندان ساری( 
۹۴۵ـ جلیل فرقانی )زندان اوین( 

۹۴۶ـ علی اکبر قربانلی )زندان های اوین ـ قزلحصارـ ساوه( 
۹۴۷ـ محمود لطیفی )زندان های بابل ـ اوین ـ قزلحصارـ گوهردشت(
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۹۴8ـ رحمت محبی )زندان جمشیدیه تهران( 
۹۴۹ـ مسعود مودت )زندان های بهبهان ـ میانکوه( 

۹۵۰ـ بشیر اکبریان )زندان های اوین ـ قزلحصارـ گوهردشت(
۹۵۱ـ طاهر احمدخان بیگی )زندان های اوین ـ قزلحصارـ گوهردشت( 

۹۵۲ـ جمیله غالمی )زندان قوچان(
۹۵۳ـ پروانه لطیف )زندان های اوین ـ قزلحصار(

۹۵۴ـ حبیب ابراهیمی )زندان های اوین ـ قزلحصارـ گوهردشت(
۹۵۵ـ احمد پاکنهاد )زندان الهیجان( 

۹۵۶ـ اسماعیل جامع باالنی )زندان های رودسرـ قزلحصارـ اوین(
۹۵۷ـ فرحناز جدیدیان )زندان های وکیل آباد مشهدـ قوچان( 

۹۵8ـ اسد حدادی )زندان کرمان( 
۹۵۹ـ سیمین سامانی )زندان مسجدسلیمان( 

۹۶۰ـ طیبه شاه کرمی )زندان خرم آباد( 
۹۶۱ـ شهریار علیشاه علی )زندان اوین( 

۹۶۲ـ زهرا ا حمدی )زندان لنگرود( 
۹۶۳ـ احمد اسماعیل پور )زندان آمل( 

۹۶۴ـ ناصر سلیمانی )زندان های گوهردشت ـ اوین ـ عادل آباد شیراز(
۹۶۵ـ محمدتقی صالحپور )زندان تبریز( 

۹۶۶ـ معصومه عطاریان خسروشاهی )زندان تبریز( 
۹۶۷ـ سعید علی پناهی )زندان های اوین ـ گوهردشت( 

۹۶8ـ مهری فائقی )زندان وکیل آباد مشهد( 
۹۶۹ـ داریوش کیوانی )زندان های شهرکردـ اصفهان( 

۹۷۰ـ محمدرضا محمدزاده )زندان ارومیه( 
۹۷۱ـ سیدضیا میرحسینی مقدم )زندان های الهیجان ـ رشت(

۹۷۲ـ عزت اهلل ماسوری )زندان خرم آباد(
۹۷۳ـ فریدون اکبری )زندان عادل آباد شیراز(
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۹۷۴ـ جمال ناطقی )زندان بابل( 
۹۷۵ـ عبدالحمید امامی )زندان های اوین ـ بندرگزـ گرگان ـ ساری(

۹۷۶ـ رضا وجدانی وحید )زندان همدان( 
۹۷۷ـ مینا وطنی )زندان های اوین ـ قزلحصارـ گوهردشت ـ ساری( 

۹۷8ـ محمدحسن تدین )زندان زنجان(
۹۷۹ـ شمسی آنجفی )زندان های اراک ـ سنندج( 

۹8۰ـ علی اوسط حاج اسماعیلی )زندان های شاهرودـ سمنان( 
۹8۱ـ سعیده ربیعی )زندان های اوین ـ قزلحصار( 

۹8۲ـ طاهره سالمی )زندان های اوین ـ کمیته مشترک تهران( 
۹8۳ـ شکراهلل ربیعی )زندان قزلحصارـ کارون اهوازـ ماهشهر(

۹8۴ـ صمد تاج محجل )زندان تبریز( 
۹8۵ـ حکیمه کریمی )زندان های اصفهان ـ اوین(

۹8۶ـ عبدالرزاق حاجی بدلی )زندان مراغه( 
۹8۷ـ فرخ فرهنگیان )زندان دیزل آباد کرمانشاه(

۹88ـ مهری جواهریان )زندان های عشرت آباد تهران ـ بابل ـ گرگان( 
۹8۹ـ قاسم یزدانی )زندان شهربانی تهران(

۹۹۰ـ شهناز محمدی )زندان های اوین ـ قزلحصار(
۹۹۱ـ فاطمه حامدخراسانی )زندان وکیل آباد مشهد(

۹۹۲ـ مسعود همتی )زندان سمنان(
۹۹۳ـ رضا هراتیان )زندان سپاه و دستگرد اصفهان(

۹۹۴ـ ربابه حاجی بابا )زندان اوین( 
۹۹۵ـ حیدر همائی )زندان سپاه و دستگرد اصفهان( 

۹۹۶ـ یعقوب یافتیان )زندان اوین ـ گوهردشت( 
۹۹۷ـ سارا اصغری )زندان گرگان( 

۹۹8ـ جمشید شریعتی )زندان های اوین ـ قزلحصارـ گوهردشت(
۹۹۹ـ فرزاد کیهانی )زندان گرگان(
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۱۰۰۰ـ نیما قاسمی )زندان گرگان(
۱۰۰۱ـ مینا محمودی )زندان تبریز(

۱۰۰۲ـ محمد رضایی )زندان گرگان(
۱۰۰۳ـ محمود عباداتی )زندان های اوین ـ قزلحصارـ گوهردشت(

۱۰۰۴ـ مقداد یوسفی )زندان گرگان(
۱۰۰۵ـ محسن راستین )زندان های اوین ـ قزلحصارـ گوهردشت(

۱۰۰۶ـ م. فردا )زندان دستگرد اصفهان(
۱۰۰۷ـ سروش زکریا )زندان اصفهان( 

۱۰۰8ـ مصطفی نادری بازمانده قتل عام۶۷ با ۱۰سال سابقه در زندان های اوین ـ 
گوهردشتـ  قزلحصار )۷سال انفرادی(  

      نویسنده کتاب پروژه های انهدام یک جنبش و خط سرخ مقاومت
 ۱۰۰۹ـ مهناز گرامی مقدم )زندان های اوین ـ قزلحصارـ گوهردشت(

۱۰۱۰ـ سمیرا شمس )زندان اوین(
۱۰۱۱ـ شیدا طاهری )زندان های سپاه و شهربانی بروجرد(

۱۰۱۲ـ مهناز امامی )زندان بویه گرگان(
۱۰۱۳ـ نرگس یعقوبیان )زندان نشتارود تنکابن(

۱۰۱۴ـ مریم اکبری )زندان گچساران(
۱۰۱۵ـ زهرا مازوچیان )زندان های اوین ـ قزلحصار( 

۱۰۱۶ـ محبوبه پورتولمی )زندان های اوین ـ قزلحصار(
۱۰۱۷ـ نفیسه بادامچی الر )زندان تبریز(

۱۰۱8ـ زهرا روزبه )زندان های شیرازـ فسا( 
۱۰۱۹ـ ناصر حقیقی )زندان های اصفهان ـ رشت(

۱۰۲۰ـ امیر رحیمی )زندان های دزفول ـ شوشترـ اوین(
۱۰۲۱ـ فریبرز نعمتی )زندان های اوین ـ قزلحصار(

۱۰۲۲ـ محبوبه اشرف جهانی )زندان ۲۰۹اوین(
۱۰۲۳ـ شهرام رمضانزاده )زندان ارومیه(
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۱۰۲۴ـ احمد اربابی )زندان های گرگان ـ قزلحصارـ گوهردشت(
۱۰۲۵ـ غالمرضا اسفندیاری )زندان دیزل آباد کرمانشاه(

۱۰۲۶ـ اسد اکبری )زندان سپاه کنگاور کرمانشاه(
۱۰۲۷ـ علی حبشی )زندان آمل ـ ساری(

۱۰۲8ـ حمید اکبریان )زندان های قزلحصارـ اوین(
۱۰۲۹ـ کبری امینی )زندان دیزل آباد کرمانشاه(

۱۰۳۰ـ عباس اوالدی )زندان های قائمشهرـ ساری(
۱۰۳۱ـ علی اصغر بابکان )زندان قزلحصار(

۱۰۳۲ـ علی پورمحمدی )زندان های سپاه رشت ـ الهیجان ـ رودسر(
۱۰۳۳ـ زهره صمدی )زندان سپاه و عادل آباد شیراز(

۱۰۳۴ـ نادر تیموری )زندان های دادستانی و سپاه زاهدان(
۱۰۳۵ـ منصور جدیدی )زندان های اوین ـ قزلحصار ـ گوهردشت(

۱۰۳۶ـ سیدابراهیم رضوانی میرمحله )زندان گرگان(
۱۰۳۷ـ علی حسین جماعتی )زندان ابهر(

۱۰۳8ـ اسماعیل چمنی )زندان رشت(
۱۰۳۹ـ حمید حبیبی )زندان اوین(

۱۰۴۰ـ صادق حجازی )زندان مراغه(
۱۰۴۱ـ محمدحسن بهشتی )زندان های اوینـ  قزلحصارـ گوهردشت(

۱۰۴۲ـ اکبر ربیعی )زندان های سپاه و مالک اشتر الهیجان(
۱۰۴۳ـ احسان دادارخواه شیرمحله )زندان سپاه رودسر(

۱۰۴۴ـ عباسعلی دارایی )زندان سمنان(
۱۰۴۵ـ فیروز دانافر )زندان های قزلحصارـ گوهردشت(

۱۰۴۶ـ داریوش دباغ تبریزی )زندان تبریز(
۱۰۴۷ـ عارف دیانت )زندان های اوین ـ قزلحصار(

۱۰۴8ـ قادر دیانت )زندان های اوین ـ قزلحصارـ گوهردشت(
۱۰۴۹ـ سیامک ذاکر )زندان بروجرد(

������ �����.indd   159 5/29/2021   23:37:58



۱۶۰

گواهی ها و اسناد در بارة یک مزدور نفوذی

           

۱۰۵۰ـ محمد رحمت خواه )زندان های لنگرودـ الهیجان(
۱۰۵۱ـ عظیم رحیم مشائی )زندان های رشت ـ رامسر(

۱۰۵۲ـ مظفر سجادی )زندان اوین(
۱۰۵۳ـ مجید بزرگزاده سندی )زندان رشت(

۱۰۵۴ـ جعفر سهیلیان )زندان همدان(
۱۰۵۵ـ محمدعلی سیتنه )زندان دیزل آباد کرمانشاه(

۱۰۵۶ـ حبیب سیف الدینی )زندان های پاوه ـ دیزل آباد کرمانشاه(
۱۰۵۷ـ فاطمه شریف طبرستانی )زندان ساری(

۱۰۵8ـ عباس صدیقی )زندان های بابل ـ ساری(
۱۰۵۹ـ کاظم صفایی )زندان های اوین ـ قزلحصار(

۱۰۶۰ـ حسین صفیری )زندان های اوین ـ قزلحصار(
۱۰۶۱ـ یوسف عالیخانی )زندان اوین(

۱۰۶۲ـ روح اهلل کریمی )زندان های کرمان و راور کرمان(
۱۰۶۳ـ فریده علیزاده شیرازی )زندان های شهربانی و سپاه بابل(

۱۰۶۴ـ حسن فالح )زندان های آمل ـ ساری ـ اوین(
۱۰۶۵ـ محمدرضا قدیمی سرند )زندان تبریز(

۱۰۶۶ـ رحیم کاشی )زندان سمنان( 
۱۰۶۷ـ علیرضا کاظمی )زندان های اوین ـ قزلحصارـ تبریزـ خوی و دادگستری تهران(

۱۰۶8ـ محمدحسن گنج آور )زندان رشت(
۱۰۶۹ـ صادق مرسلی )زندان های ابهرـ اردبیل ـ تبریز(

۱۰۷۰ـ غالمحسین ملون )زندان های اوین ـ قزلحصارـ گوهردشت(
۱۰۷۱ـ حمیدرضا نجمی )زندان ارومیه(

۱۰۷۲ـ امیر نسبی )زندان های اوین ـ قزلحصارـ گوهردشت(
۱۰۷۳ـ ابراهیم نورنیا )زندان سپاه بندرانزلی(

۱۰۷۴ـ غالمعباس میرزایی )زندان های بروجردـ خرم آباد(
۱۰۷۵ـ مرضیه داوودی )زندان های عادل آباد شیرازـ گچساران(
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۱۰۷۶ـ سیف اهلل سوری )زندان خرم آباد(
۱۰۷۷ـ حیدر شجاعی )زندان های اوین ـ قزلحصارـ گوهردشت( 

۱۰۷8ـ عبدالمحمد عبدلی )زندان سپاه مالیر(
۱۰۷۹ـ محمدباقر بانکی گیالنی )زندان کمیته الهیجان( 
۱۰8۰ـ محمود بنی هاشمی )زندان های اوین ـ قزلحصار(

۱۰8۱ـ مهران غنیمتی )زندان های اوین ـ زنجان( 
۱۰8۲ـ بابک کریمی آزاد )زندان اوین( 

۱۰8۳ـ اسماعیل ابراهیمی )زندان گرگان(
۱۰8۴ـ حمید ارباب )زندان های زاهدان ـ چابهار(
۱۰8۵ـ شعبان اسرافیلیان سلطانی )زندان رشت(

۱۰8۶ـ فریدون اسکندری )زندان دیزل آباد کرمانشاه(
۱۰8۷ـ مرتضی خلیلی )زندان های رشت ـ الهیجان(

۱۰88ـ جعفر آسیابی تازه شهری )زندان های تبریزـ ارومیه(
۱۰8۹ـ ابراهیم بابائی دیوکالئی )زندان سپاه ایرانشهر(

۱۰۹۰ـ محمدسعید بالی )زندان های سپاه و دیزل آباد کرمانشاه(
۱۰۹۱ـ محمد بخشایی )زندان دستگرد اصفهان(

۱۰۹۲ـ مهرداد بزازیان )زندان یونسکو دزفول(
۱۰۹۳ـ سعید خبیری )زندان های اوین ـ قزلحصارـ گوهردشت(

۱۰۹۴ـ محمدرضا پاساالری )زندان عادل آباد شیراز(
۱۰۹۵ـ یوسف پوراصغریان )زندان های اوین ـ قزلحصار(

۱۰۹۶ـ فریبرز پورحیدربروجنی )زندان شهرکرد(
۱۰۹۷ـ فرشاد پورکشکولی قشقایی )زندان عادل آباد شیراز(

۱۰۹8ـ اسماعیل پورمحمدعلی بازکیائی )زندان های سپاه و مالک اشتر الهیجان(
۱۰۹۹ـ مجید توکلی )زندان های ایالم ـ اسالم آباد غرب ـ دیزل آباد کرمانشاه(

۱۱۰۰ـ محمد تهرانچی )زندان های اوین ـ قزوین(
۱۱۰۱ـ اصغر جاللیان )زندان های چوبیندر و کمیته مرکزی قزوین(
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۱۱۰۲ـ فرامرز رحیمی )زندان دیزل آباد کرمانشاه(
۱۱۰۳ـ خلیل حاج حسینی )زندان سپاه محالت(

۱۱۰۴ـ محمدرضا چوپانی )زندان عادل آباد شیراز(
۱۱۰۵ـ سیروس جمالی )زندان های فسا ـ عادل آباد شیراز(

۱۱۰۶ـ حبیب حسینی )زندان های اندیمشک ـ بروجردـ اهوازـ درودـ سنندج(
۱۱۰۷ـ بهرام جعفری کیا )زندان مرکزی ارومیه( 

۱۱۰8ـ محمدرضا حاج عظیمیان )زندان تبریز(
۱۱۰۹ـ جواد حاجی زاده )زندان های اوین ـ قزلحصار(

۱۱۱۰ـ علیرضا حبیب زاده سلماسی )زندان های اوین ـ قزلحصار(
۱۱۱۱ـ حشمت اهلل هاشمی )زندان های مسجدسلیمانـ  بهبهانـ  گچسارانـ  یاسوج(

۱۱۱۲ـ بهادر حقیقت ایزدموسی )زندان اوین(
۱۱۱۳ـ فریدون حمزه علیپور )زندان قزلحصار(

۱۱۱۴ـ ابراهیم خاکسار )زندان های اوین ـ دیزل آباد کرمانشاه(
۱۱۱۵ـ حبیب همتیان )زندان های دستگرد اصفهان ـ شهرضا(

۱۱۱۶ـ حسین مرادی )زندان دستگرد اصفهان(
۱۱۱۷ـ حسین علیخواه داخلی )زندان های آستانه اشرفیه ـ الهیجان(
۱۱۱8ـ نورعلی غفاری نیک )زندان های گچساران ـ عادل آباد شیراز(
۱۱۱۹ـ بدری رحیمی )زندان های اوین ـ قزلحصار و واحد مسکونی(

۱۱۲۰ـ محمد ممقانی مطلق )زندان اوین( 
۱۱۲۱ـ جلیل ارسی )زندان سنندج(

۱۱۲۲ـ منیژه حکیم زاده )زندان های اوین ـ تبریزـ اردبیل(
۱۱۲۳ـ علیرضا معصومی )زندان های بروجردـ خرم آباد(

۱۱۲۴ـ حبیب افشانی )زندان های فومن ـ اوین ـ قزلحصار(
۱۱۲۵ـ حمید اشتری )زندان های شیرازـ اراک(

۱۱۲۶ـ حمیدرضا آرمانخواه )زندان های اوین ـ قزلحصار(
۱۱۲۷ـ سیدجالل ایمن طبری )زندان سپاه بابل(

������ �����.indd   162 5/29/2021   23:37:58



۱۶۳

گواهی ها و اسناد در بارة یک مزدور نفوذی

۱۱۲8ـ مهرداد بهره مند )زندان های کمیته مرکزی تهران و اوین(
۱۱۲۹ـ ابوالفتح موالئی )زندان زنجان(

۱۱۳۰ـ اصغر ستارنژاد )زندان های اوین ـ قزلحصار(
۱۱۳۱ـ مجتبی سارنچه )زندان سپاه زنجان(

۱۱۳۲ـ ابوالفضل ستارنژاد )زندان اوین(
۱۱۳۳ـ محمدتقی سرپرست )زندان سپاه رودسر(

۱۱۳۴ـ محسن سرداری )زندان تبریز(
۱۱۳۵ـ منوچهر سرکاری )زندان اوین(
۱۱۳۶ـ جواد سلیمانجاه )زندان اردبیل(

۱۱۳۷ـ محسن شجاعی )زندان سپاه بروجرد( 
۱۱۳8ـ علی شریفی )زندان ارومیه(

۱۱۳۹ـ مجید شمس )زندان های کمیته مشترک و اوین(
۱۱۴۰ـ جواد صدیقی )زندان های سپاه و کمیته قائمشهر(

۱۱۴۱ـ مرتضی صدیق )زندان های اوین ـ قزلحصار(
۱۱۴۲ـ محمود صوفی )زندان اوین(

۱۱۴۳ـ علیرضا طالش مجیدی )زندان های اوین ـ قزلحصار(
۱۱۴۴ـ سعید عبداللهی )زندان های اوین  قزلحصار(

۱۱۴۵ـ جواد علیان نجف آبادی )زندان های وکیل آباد مشهدـ گنبدکاووس ـ گرگان(
۱۱۴۶ـ داریوش کریمی )زندان یونسکو دزفول(
۱۱۴۷ـ امیر پرویزی )زندان های اوین ـ زنجان(

۱۱۴8ـ علی تهوری )زندان های اوین ـ گوهردشت ـ قزلحصار(
۱۱۴۹ـ قدرت حیدری )زندان جمشیدیه تهران( فرار از زندان

۱۱۵۰ـ محمدرضا فرجی پور )زندان مرکزی ارومیه(
۱۱۵۱ـ فیروز فرخی نیا )زندان های سپاه اندیمشک ـ یونسکو دزفول(

۱۱۵۲ـ مهدی فردکهن )زندان اوین(
۱۱۵۳ـ محسن فرشیدی )زندان دستگرد اصفهان(
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۱۱۵۴ـ محمدرضا قاسم زاده )زندان بیرجند(
۱۱۵۵ـ علیرضا قلجایی )زندان های زاهدان ـ چابهار(

۱۱۵۶ـ محمد طالیی کمال آبادی )زندان دستگرد اصفهان(
۱۱۵۷ـ علیرضا کالسی )زندان های رشت ـ اوین ـ قزلحصار(

۱۱۵8ـ غالمحسین گرگی سروستانی )زندان های عادل آباد و سپاه شیرازـ شهربانی فسا(
۱۱۵۹ـ آرش محمدی )زندان تبریز(

۱۱۶۰ـ محمدرضا محمدپورجاویدی )زندان سپاه ساوه(
۱۱۶۱ـ نقی اللهوردی )زندان ارومیه(

۱۱۶۲ـ حشمت محمدی ساعی )زندان دیزل آباد کرمانشاه(
۱۱۶۳ـ ایوب مهدیان )زندان ایالم(

۱۱۶۴ـ زمان مهدیزاده )زندان اردبیل(
۱۱۶۵ـ کریم محمدی گراوند )زندان خرم آباد(

۱۱۶۶ـ محمدرضا نوروزی پور )زندان های ماهشهرـ قزلحصار(
۱۱۶۷ـ علیرضا نمازدوست )زندان مرکزی ارومیه (

۱۱۶8ـ مجید مهدوی )زندان های اراک ـ اهواز( 
۱۱۶۹ـ مجید محمودی توانا )زندان های اوین ـ قزلحضارـ گوهردشت(

۱۱۷۰ـ ناصر هاشمی )زندان خاک سفید تهران(
۱۱۷۱ـ محمدرضا)سعید( نقاشی )زندان گرگان(

۱۱۷۲ـ فهیمه خادمی )زندان های اوین ـ قزلحصار(
۱۱۷۳ـ محمدرضا شاملومحمودی )زندان همدان(
۱۱۷۴ـ مرتضی حسنی )زندان وکیل آباد مشهد(

۱۱۷۵ـ حسین حقگوطبالوندانی )زندان های اوینـ  قزلحصارـ رشت(
۱۱۷۶ـ احمد سرخی )زندان های آبادان ـ اهواز(
۱۱۷۷ـ رسول عالی نژاد )زندان مرکزی تبریز(

۱۱۷8ـ شهال کتابی )زندان اوین(
۱۱۷۹ـ غالمرضا مهدیزاده )زندان قوچان(
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۱۱8۰ـ بابک ارجمندی )زندان خرم آباد(
۱۱8۱ـ فروزان سعیدپور )زندان های اوین ـ قزلحصار(

۱۱8۲ـ پروین کوهی )زندان های اوین ـ گوهردشت ـ اصفهان(
۱۱8۳ـ شهال یزدان دوست )زندان کارون اهواز(

۱۱8۴ـ محمدامین توحیدی )زندان های اصفهان ـ زاهدان ـ اوین(
۱۱8۵ـ احمد بازگونه )زندان رشت(

۱۱8۶ـ علیرضا بهرامی )زندان های کمیته مشترک ـ اوین(
۱۱8۷ـ رحمان حیدری )زندان همدان(

۱۱88ـ محمدحسین ابراهیم پور )زندان های قزلحصارـ اوین ـ گوهردشت ـ گرگان(
۱۱8۹ـ اردشیر صحبت زاده )زندان دیزل آباد کرمانشاه(

۱۱۹۰ـ محمدعلی قارائی )زندان های همایونشهر و دستگرد اصفهان( 
۱۱۹۱ـ محمد مطیعی )زندان های یونسکو دزفول ـ سپاه شوشترـ کارون اهواز(

۱۱۹۲ـ شیرین روحی طیب آبادی )زندان های اوین ـ قزلحصار(
۱۱۹۳ـ هدایت رنجبر )زندان دادسرای گچساران( 

۱۱۹۴ـ کاظم رمضانی )زندان سپاه رشت(
۱۱۹۵ـ علیرضا ابراهیمی نژاد )زندان یونسکو دزفول(

۱۱۹۶ـ محمد تارخی )زندان های ساوه ـ اراک ـ قزلحصارـ قم(
۱۱۹۷ـ محمدرضا ایمان نژاد )زندان وکیل آباد مشهد(

۱۱۹8ـ هادی جاهدنیا )زندان وکیل آباد مشهد(
۱۱۹۹ـ اکبر رئیسی )زندان برازجان(

۱۲۰۰ـ میرشمس سیدسدیدی )زندان های صومعه سراـ اوین(  
۱۲۰۱ـ میرواقف صداقی )زندان دریاکنار ارومیه(

۱۲۰۲ـ حسن صادقی )زندان یونسکو دزفول(
۱۲۰۳ـ یداهلل صف شکن )زندان عشرت آباد تهران( 
۱۲۰۴ـ محمدرضا دلفانی )زندان دستگرد اصفهان(

۱۲۰۵ـ عزیز ابراهیمی )زندان های تبریزـ اردبیل(
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۱۲۰۶ـ ایرج اخالقی )زندان های اوین ـ سمنان(
۱۲۰۷ـ عظیم ارشادی )زندان های اردبیل ـ تبریز(

۱۲۰8ـ علی خوشکالم )زندان های کارون و فجر اهواز(
۱۲۰۹ـ مرتضی خوردستان )زندان های دادستانی تهران ـ اطالعات خوی(

۱۲۱۰ـ کامران خلعتبری )زندان های رامسرـ تنکابن(
۱۲۱۱ـ بهروز آقایی اصل )زندان های تبریزـ اهر(

۱۲۱۲ـ محمود خسروی )زندان های کاشان ـ جمشیدیه تهران(
۱۲۱۳ـ مرتضی بانژاد )زندان وکیل آباد مشهد(

۱۲۱۴ـ منصور باللی )زندان های اوین ـ چالوس ـ صومعه سرا(
۱۲۱۵ـ نادر حسینی ثانی )زندان های اوین ـ گوهردشت ـ قزلحصار(

۱۲۱۶ـ رحیم سالم زاده )زندان های مشهدـ اهواز(
۱۲۱۷ـ نادر شهبازی )زندان های سپاه ارومیه ـ تبریزـ اوین(

۱۲۱8ـ مسعود شهرجردی )زندان های زاهدان ـ اوین(
۱۲۱۹ـ عبداهلل شیخی )زندان های نجف آبادـ سپاه شهرکرد(

۱۲۲۰ـ رحیم حسن نژاد )زندان بندرعباس(
۱۲۲۱ـ مهربان باالیی )زندان های شهربانی و سپاه چوکا و هشتپر طوالش(

۱۲۲۲ـ نادعلی سخایی )زندان گلپایگان(
۱۲۲۳ـ بهروز طاهرزاده )زندان دیزل آباد کرمانشاه(

۱۲۲۴ـ شکوه قاسمی )زندان های اوین ـ سپاه و شهربانی اراک(
۱۲۲۵ـ فرح فیروزمند )زندان خرم آباد(

۱۲۲۶ـ فرزانه میدانشاهی )زندان های سپاه و عادل آباد شیراز(
۱۲۲۷ـ سرور لحمی )زندان بروجرد( 

۱۲۲8ـ منیر تژ )زندان های اوین ـ قزلحصار(
۱۲۲۹ـ سهیال صابرآملی )زندان های سپاه و شهربانی کرمان(

۱۲۳۰ـ ثریا شیخ )زندان های اوین ـ قزلحصار(
۱۲۳۱ـ زینت پیروی )زندان های بوشهر ـ برازجان(
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۱۲۳۲ـ اعظم غالمی )زندان های اوین ـ قزلحصار(
۱۲۳۳ـ فاطمه قاسمی )زندان مسجدسلیمان(

۱۲۳۴ـ فرزانه معدومی )زندان کمیته اسالم آباد(  
۱۲۳۵ـ خدیجه فتحعلی آشتیانی )زندان های اوین و کمیته مشترکـ  قزلحصارـ تبریز(

۱۲۳۶ـ محمدجواد حاج کاظم کاشانی )زندان های اوین ـ قزلحصار(
۱۲۳۷ـ علیرضا امام جمعه )زندان های گلپایگان ـ خوانسارـ اصفهان(

۱۲۳8ـ نعمت اولیایی )زندان های تنکابن ـ چالوس ـ اوین(
۱۲۳۹ـ عبدالعلی حاج محمدی )زندان های تبریزـ سپاه اردبیل(

۱۲۴۰ـ قدرت اهلل رحمتی رودسری )زندان های رودسرـ چالوس(
۱۲۴۱ـ سیدجواد حسینی اشرفی )زندان مشهد(

۱۲۴۲ـ سیدعلی ذوالجاللی مقدم )زندان های سپاه سبزوارـ وکیل آباد مشهد(
۱۲۴۳ـ محمد سلطانی )زندان دیزل آباد کرمانشاه(

۱۲۴۴ـ احمد صدف )زندان سپاه کاشان(
۱۲۴۵ـ بهمن طلوع کشتیبان )زندان ارومیه( 

۱۲۴۶ـ محمدحسین فامیل ذاکریان )زندان های بابل ـ گوهردشت( 
۱۲۴۷ـ نجم الدین فانی )زندان های قزلحصارـ بهبهان(

۱۲۴8ـ محمد فالح )زندان های اوین ـ قزلحصارـ گوهردشت(
۱۲۴۹ـ مرتضی قره اوغالن )زندان های ارومیه ـ تبریز(

۱۲۵۰ـ محمد کالنتری )زندان های قزوین ـ زنجان(
۱۲۵۱ـ براتعلی محمدپورفرخانی )زندان قوچان(

۱۲۵۲ـ محمدحسین مستقیمی )زندان های کارون اهوازـ همدان(
۱۲۵۳ـ محمدتقی محمدی )زندان های فومن ـ قزلحصارـ اوین(

۱۲۵۴ـ مرتضی محمودیان )زندان های اوین ـ قزلحصارـ گوهردشت(
۱۲۵۵ـ عبداهلل مقدسی )زندان های سپاه و شهربانی ماکوـ ارومیه(

۱۲۵۶ـ میرحافظ میرعیسی پور )زندان های شهربانی و سپاه آستارا(
۱۲۵۷ـ محمود هادی پور )زندان های رشت ـ قزلحصار(
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۱۲۵8ـ فیض اهلل هارونی )زندان دستگرد اصفهان(
۱۲۵۹ـ وحیدرضا دولتشاهی )زندان های اراک ـ سپاه اصفهان(

۱۲۶۰ـ علی وظیفه شناس )زندان مالک اشتر الهیجان(
۱۲۶۱ـ مرتضی دژدار )زندان سپاه کرمانشاه(

۱۲۶۲ـ ابراهیم دوست رزمگاه )زندان های سپاه و وکیل آباد مشهد( 
۱۲۶۳ـ حمیدرضا زارعی )زندان های اوین ـ قزلحصار(

۱۲۶۴ـ جالل شریفی )زندان گلپایگان(
۱۲۶۵ـ رحمان اسداللهی )زندان های اوین ـ گوهردشت(

۱۲۶۶ـ احمد اسماعیل پور )زندان سپاه و کمیته آمل ـ سپاه بابل(
۱۲۶۷ـ محمدرضا اهلل وردی )زندان های کرمانشاه ـ زنجان(

۱۲۶8ـ رحمت اهلل جمالی )زندان عادل آباد شیراز(
۱۲۶۹ـ مرتضی حسینی )زندان دیزل آباد کرمانشاه(

۱۲۷۰ـ ابراهیم حقیری )زندان های ساری ـ صومعه سرا(
۱۲۷۱ـ ولی اهلل رهبری )زندان های اوین ـ اصفهان(

۱۲۷۲ـ منصور عموئی )زندان دستگرد اصفهان(
۱۲۷۳ـ ابراهیم زارع )زندان کمیته مرکزی تهران و اوین(

۱۲۷۴ـ مظفر زکی زاده )زندان سپاه صومعه سرا(
۱۲۷۵ـ محمدطاهر سلجوقی )زندان سپاه و راور کرمان(

۱۲۷۶ـ محسن صدیقی امیری )زندان های قزلحصارـ سپاه بابل(
۱۲۷۷ـ رحیم علی صیادی )زندان های تنکابن ـ چالوس ـ عباس آبادـ نشتارود(

۱۲۷8ـ امیر عبدالمحمدی )زندان قزلحصار(
۱۲۷۹ـ قربان عرب )زندان اوین ـ بویه گرگان(

۱۲8۰ـ حسن عسگری )زندان های سپاه و دستگرد اصفهان( 
۱۲8۱ـ علی اکبر عظیمی )زندان مرکزی تبریز(

۱۲8۲ـ ایرج علیپور نیاکی )زندان های بسیج و سپاه و مالک اشتر الهیجان( 
۱۲8۳ـ حمیدرضا حکیمی )زندان های گوهردشت ـ اوین ـ قزلحصار(
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۱۲8۴ـ بهمن فرخی )زندان کرمان(
۱۲8۵ـ رحمان فالحت نژاد )زندان های کمیته مرکزی ـ اوین(
۱۲8۶ـ اسداهلل فیاضی دیزجی )زندان های سپاه کرج ـ تبریز(

۱۲8۷ـ محمد قیصری )زندان دستگرد اصفهان(
۱۲88ـ مقصود کالنتری )زندان دستگرد اصفهان(

۱۲8۹ـ فریدون کیانیان )زندان یونسکو دزفول(
۱۲۹۰ـ مصطفی گنجیان )زندان های بابل ـ تهران ـ خرم آباد(
۱۲۹۱ـ جمشید یوسفیان فرد )زندان های بابل ـ گوهردشت(

۱۲۹۲ـ حمید شاطرزاده )زندان تبریز( 
۱۲۹۳ـ بهروز نوبخت )زندان سپاه هشترودـ تبریز( 
۱۲۹۴ـ مصطفی پاکاری )زندان وکیل آباد مشهد(  

۱۲۹۵ـ علی ایالمی )زندان های اوین ـ همدان ـ ایالم ـ بیرجند(
۱۲۹۶ـ کوروش کورشیان )زندان دیزل آباد کرمانشاه(

۱۲۹۷ـ هما قائمی )زندان اوین(
۱۲۹8ـ کاوه علی حسینی )زندان خرم آباد(

۱۲۹۹ـ اکرم هدایتی )زندان های اوین ـ کارون اهواز(
۱۳۰۰ـ آرش یزدانی )زندان های اوین ـ کارون و سپیدار اهواز(

۱۳۰۱ـ شیرزاد رحیمی )زندان های اوین ـ گوهردشت(
۱۳۰۲ـ سیمین احمدی )زندان اوین( 

۱۳۰۳ـ اشکبوس حمیدی )زندان های رشت ـ اوین( 
۱۳۰۴ـ حمید امیدوار )زندان دستگرد اصفهان(

۱۳۰۵ـ فضیلت عالمه )زندان های اوین ـ قزلحصار(
۱۳۰۶ـ حمید حمیدی )زندان سمنان(

۱۳۰۷ـ کیارش ق )زندان بندرگز(
۱۳۰8ـ عظیم کرمانشاهی )زندان گوهردشت(

۱۳۰۹ـ سعیده ساداتی )زندان اوین(
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۱۳۱۰ـ مهران قاسمی )زندان اوین(
۱۳۱۱ـ فریبا جوان )زندان اوین(
۱۳۱۲ـ علی بخشی )زندان اوین(

۱۳۱۳ـ محمدهادی مرندی )زندان اوین(
۱۳۱۴ـ زهره شفائی )زندان دستگرد اصفهان(

۱۳۱۵ـ زهرا بخشایی )زندان های اوین و دادستانی گلپایگان(
۱۳۱۶ـ معصومه اقبال حضوری )زندان های اوین ـ قصرـ قزلحصار(

۱۳۱۷ـ شهزاد اسدی )زندان گناباد(
۱۳۱8ـ مژگان همایونفر )زندان های اوین ـ قزلحصار(

۱۳۱۹ـ زهره اسالمی )زندان های سپاه، کمیته مرکزی و وکیل آباد مشهد(
۱۳۲۰ـ معصومه رئوف بشری دوست )زندان های سپاه و باشگاه افسران رشت(

      نویسنده کتاب شازده کوچولو در سرزمین مالها

یک نامه روشنگر

با سالم
در  ماه  هشت  مدت  به  که  دوست  بشری  رئوف  معصومه  جانب  این  اسم  خواهشمندم 
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زندانهای رشت بوده ام ـ زندان سپاه و زندان نیروی دریایی)باشگاه افسران( رشت ـ را به 
بیانیه زندانیان سیاسی در مورد ایرج مصداقی اضافه کنید. من ایرج مصداقی را یک مزدور 

نفوذی اطالعات رژیم ایران می دانم. 
تاریخ دستگیریـ  ۲۳شهریور۱۳۶۰

تاریخ فرار از زندان ـ ۱۴اردیبهشت۱۳۶۱
محکومیت به ۲۰سال زندان توسط قاضی ضدشرع اهلل وردی مقدسی فر

برادرم مجاهد شهید احمد رئوف بشری دوست بیش از ۵سال را در زندانهای رشت ـ اوین و 
گوهردشت بسربرد و در قتل عام۱۳۶۷ در زندان ارومیه به طرز فجیعی به شهادت رسید. 
یاوه های مزدور ایرج مصداقی افترا و دروغ محض است. این را نه فقط بخاطر تجربه شخصی 
عبور از زندانهای خمینی ـ چه خودم، چه خانواده ام ـ بلکه بر مبنای سالها کار و تحقیق 
در مورد زندانهای خمینی می گویم. من این شانس را داشتم که در مقطعی مسئولیت 
پروژه تحقیق در مورد زندانهای خمینی را برعهده داشته باشم. محصول هزاران ساعت کار 
و تحقیق من و خواهران و برادران مجاهدم در این پروژه انتشار کتاب قهرمانان در زنجیر 

و قتل عام۶۷ می باشد. 
هر زندانی مقاومی که از زندانهای خمینی عبور کرده و یا به چوبه های دار بوسه زده است، 
تنها با یک عشق و یک پیمان و یک نام بوده است. نام »مسعود رجوی« در کتاب»مسافر 
دیار بی قراران« یادنامه برادر شهیدم احمد، جمله ای را از او نقل کرده ام که گواه همین است. 

احمد همیشه می گفت »ما چه نسل خوشبختی هستیم که رهبری چون مسعود داریم«. 
برای پیشبرد کارزار دادخواهی ۲سال پیش زندگی احمد را در کتاب داستان مصوری که 
به زبانهای انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، ایتالیایی و فارسی منتشر شده است، روایت کرده ام. 
این کتاب عنوانش »شازده کوچولو در سرزمین مالیان« می باشد و خواننده را با تاریخ 
معاصر ایران، چگونگی ربوده شدن انقالب ضدسلطنتی و مقاومت نسل خجستة مسعود در 
سیاهچالهای خمینی تا مقطع قتل عام۶۷ آشنا می کند. تا شهادتی باشد از یک گل سرخ 

قتل عام دربارة ۳۰هزارگل سرخ قتل عام شده. 
معصومه رئوف بشری دوست

۸مرداد۱۳۹۹
۲۹ژوئیه۲۰۲۰
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۱۳۲۱ـ پروشاد علوی شهیدی )زندان های اوین ـ قزلحصار(
۱۳۲۲ـ سهیال لوالکی )زندان های راور کرمان ـ سیرجان(

۱۳۲۳ـ اکرم اهلل وردی )زندان های زنجان ـ اوین ـ قزلحصار(
۱۳۲۴ـ آذر نگهدار )زندان های رودسرـ لنگرودـ چالوس ـ اوین ـ قزلحصار(

۱۳۲۵ـ مریم افسای )زندان عادل آباد شیراز(
۱۳۲۶ـ شعله پورسلطان )زندان های اوین ـ قزلحصار(

۱۳۲۷ـ پریچهر نکوگویان )زندان های اوین ـ قزلحصار(
۱۳۲8ـ منیره یوسفی )زندان های وکیل آباد مشهدـ اوین(

۱۳۲۹ـ منیره بیات )زندان های همدان ـ زاهدان ـ کمیته مرکزی اوین(
۱۳۳۰ـ مهین صارمی )زندان اوین(

۱۳۳۱ـ مرضیه موبران )زندان های اوین ـ قزلحصار(
۱۳۳۲ـ طوبی میرزایی )زندان همدان(

۱۳۳۳ـ علیرضا زائرمقدم )زندان های اوین ـ قزلحصار(
۱۳۳۴ـ یزدان مجتهدی )زندان های سپاه آستانه اشرفیه ـ مالک اشتر الهیجان(

۱۳۳۵ـ نادر مرادزاده )زندان رشت(
۱۳۳۶ـ محمد هوشمندی )زندان عادل آباد شیراز(

۱۳۳۷ـ محمد وکیلی )زندان تبریز( 
۱۳۳8ـ محمود دادوند )زندان های سبزوارـ وکیل آباد مشهد( 

۱۳۳۹ـ علی نجاتی )زندان اوین(
اندیمشک ـ یونسکو  ۱۳۴۰ـ کامران یوسفی مفردفعلی )زندان های سپاه و اطالعات 

دزفول ـ سپاه شوشتر(
۱۳۴۱ـ میرحبیب میرعیسی پور )زندان های آستاراـ هشتپر طوالش ـ سپاه رشت(
۱۳۴۲ـ یحیی ناصری هرسینی )زندان های عادل آباد شیرازـ اوین ـ گوهردشت ـ 

اطالعات کرمانشاه(
۱۳۴۳ـ محمد مهابادی )زندان های دستگرد اصفهان ـ عشرت آباد تهران(

۱۳۴۴ـ فرخ نامداری مسجدی )زندان های مسجدسلیمانـ  بندرعباسـ  قزلحصارـ گوهردشت(
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۱۳۴۵ـ مهدی پورواحد )زندان تبریز(
۱۳۴۶ـ احمد مندی )زندان بندرعباس(

۱۳۴۷ـ عادل رضاقلی )زندان های سپاه تهران ـ اوین(
۱۳۴8ـ ایرج بزرگان فرد )زندان اوین(
۱۳۴۹ـ روزبه غنی پور )زندان رودسر(

۱۳۵۰ـ مهدی غفوری )زندان های سپاه و عمومی بروجرد(
۱۳۵۱ـ ابراهیم چرم فروش )زندان های سپاه الهیجان ـ آستانه اشرفیه(

۱۳۵۲ـ سیفعلی اصالنی )زندان های گیالن ـ جمشیدیه تهران ـ تبریزـ قزوین(
۱۳۵۳ـ سیدنظام میرمحمدی )زندان های اوین ـ گوهردشت(

۱۳۵۴ـ رضا هفت برادران )زندان های اوین ـ قزلحصار( 
۱۳۵۵ـ احمد زمان خانپور )زندان های اوین ـ گوهردشت ـ قزلحصار(
۱۳۵۶ـ مسعود نصیری )زندان های قزلحصارـ اوینـ  مسجدسلیمان(

۱۳۵۷ـ امیر حدادی )زندان مرکزی تبریز(
۱۳۵8ـ هوشنگ دودکانی )زندان های خوی ـ ارومیه(

۱۳۵۹ـ ابراهیم روشندل )زندان رشت(
۱۳۶۰ـ ابوالفضائل میرمحمدرضائی )زندان های جمشیدیهـ  اوینـ  قزلحصار(

۱۳۶۱ـ حسین مرادی )زندان های تربت حیدریه ـ وکیل آباد مشهد(
۱۳۶۲ـ حفیظ اهلل نقوی )زندان های قزلحصارـ ماهشهر(
۱۳۶۳ـ مجید محمدی گل افشانی )زندان سپاه گرگان(

۱۳۶۴ـ سیدابراهیم میرسیدی )زندان های سپاه بندرگزـ قزلحصارـ بهشهر(
۱۳۶۵ـ جاوید عجبی )زندان های چوکا و هشتپر طوالش(

۱۳۶۶ـ محمد محتشم )زندان سپاه خرم آباد(
۱۳۶۷ـ محمود شعبانی )زندان های ماهشهرـ قزلحصار(

۱۳۶8ـ مهدی مفیدی روحی )زندان های دادگستری تهران و اوین ـ قزلحصار(
۱۳۶۹ـ غالمعلی نریمی )زندان های کارون اهوازـ رامهرمز( 

۱۳۷۰ـ بهزاد نظیری )زندان های اوین ـ قزلحصار(
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۱۳۷۱ـ مهران صبوحی )زندان های اوین ـ قزلحصار(
۱۳۷۲ـ محمد داوودی )زندان های اوین ـ قزلحصار(

۱۳۷۳ـ علی محمد سینکی )زندان های اوین ـ قزلحصارـ گوهردشت(
۱۳۷۴ـ محمدتقی ریاحی )زندان سپاه بندرگز(

۱۳۷۵ـ محمدکریم گماسایی )زندان های مالیرـ همدان(
۱۳۷۶ـ فرهاد درودیان )زندان های اوین ـ قزلحصار(

۱۳۷۷ـ امیر راهدار )زندان های اوین ـ قزوین(
۱۳۷8ـ میثاق یزدان نژاد )زندان های اوین ـ گوهردشت ـ سمنان(

۱۳۷۹ـ شبنم مددزاده )زندان های اوین ـ گوهردشت ـ قرچک ورامین(
۱۳8۰ـ فرزاد مددزاده )زندان های اوین ـ گوهردشت(

۱۳8۱ـ مریم فریدی )زندان های اوین ـ سمنان(
۱۳8۲ـ فریده نعمتی )زندان اوین(

۱۳8۳ـ سهراب جوادیان )زندان قائمشهر(
۱۳8۴ـ بهروز خوئی )زندان اصفهان(

۱۳8۵ـ احمد نگهدارچالرس )زندان رودسر(
۱۳8۶ـ غالمرضا مطلبیان )زندان کارون اهواز(

۱۳8۷ـ نظام الدین افراز )زندان های اردبیل ـ تبریز(
۱۳88ـ داوود بینایی فعال )زندان های اردبیل ـ تبریز( 

۱۳8۹ـ بهنام مهری زاده )زندان سپاه بابلسر(
۱۳۹۰ـ اکبر وندایی )زندان همدان( 

۱۳۹۱ـ امین اهلل بامدی )زندان اهواز( 
۱۳۹۲ـ میترا حسامی )زندان ارومیه( 

۱۳۹۳ـ هادی جالل سفری )زندان های الهیجان ـ اوین ـ فشافویه( 
۱۳۹۴ـ آرش دانایی )زندان سمنان( 

۱۳۹۵ـ اَرخش شاهی )زندان های اوین ـ رجایی شهر( 
۱۳۹۶ـ احسان محمدی )زندان اوین( 
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۱۳۹۷ـ شهرام محمدی )زندان های چالوس ـ گوهردشت ـ اوین( 
۱۳۹8ـ طلعت طلوعی )زندان سپاه زنجان(

۱۳۹۹ـ ابراهیم رضوانی )زندان های اوین ـ قزلحصارـ گوهردشت(
۱۴۰۰ـ ارسطو مهرداد )زندان های اطالعات ارومیهـ  اوینـ  گوهردشتـ  کمیته مشترک(

۱۴۰۱ـ آرش صبوحی )زندان صومعه سرا(
۱۴۰۲ـ مجید صبری )زندان صومعه سرا(

۱۴۰۳ـ موسی فتحی )زندان های صومعه سراـ قزلحصارـ اوین(
۱۴۰۴ـ طهمورث شهیدی )زندان های صومعه سراـ اوین ـ قزلحصار(

۱۴۰۵ـ حسن صالح اندیش )زندان گوهردشت(
۱۴۰۶ـ کبری جوکار )زندان های اوین ـ قزلحصارـ الیگودرز( 
۱۴۰۷ـ عذری تخشید )زندان های شهربابک ـ سپاه سیرجان(

۱۴۰8ـ مهرانه مستانی )زندان کوی کن تهران(
۱۴۰۹ـ مهین حبیب پور )زندان دستگرد اصفهان(

۱۴۱۰ـ زهرا دارابی زاده )زندان اوین(
۱۴۱۱ـ منیژه یعقوبی )زندان های عباس آباد و خانه های امن بهشهر(  

۱۴۱۲ـ مرضیه منصوری )زندان های اوین ـ سمنان ـ گوهردشت(
۱۴۱۳ـ زهرا مفرد )زندان بوشهر(

۱۴۱۴ـ زهره محمدصالحی )زندان قصر(
۱۴۱۵ـ شهرزاد مرشدی )زندان اوین(

۱۴۱۶ـ طاهره بیات )زندان های همدان ـ زاهدان ـ کمیته مرکزی اوین(
۱۴۱۷ـ پیمان حناچی )زندان های اوین ـ قزلحصار(

۱۴۱8ـ غالمرضا قادری )زندان های اوین ـ قزلحصارـ گوهردشت(
۱۴۱۹ـ محمدرضا نصری )زندان های اوین ـ قزلحصار(

 ۱۴۲۰ـ منصور رحیمی )زندان های اوین ـ قزلحصارـ گوهردشت(
۱۴۲۱ـ محسن نگهبان اردکانی فرد )زندان عادل آباد شیراز(

۱۴۲۲ـ اکبر علی اصغری نمینی )زندان عشرت آباد تهران(
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۱۴۲۳ـ غالمرضا شیرین منش )زندان مرکزی تبریز(
۱۴۲۴ـ یزدان تیموریان )زندان های اوین ـ  گوهردشت ـ قزلحصار( 

۱۴۲۵ـ علی اصغر فهیمی )زندان اوین(
۱۴۲۶ـ محمدمهدی نظیفی شیرایه )زندان های خانه های امن تهران ـ سپاه رشت(

۱۴۲۷ـ اکبر مسافری مقدم )زندان اوین(
۱۴۲8ـ بهرام قاسمی )زندان های اوین ـ  قزلحصار(

۱۴۲۹ـ حمیده گلچین )زندان وکیل آباد مشهد(
۱۴۳۰ـ حسین کاغذیان )زندان های اوین ـ قزلحصار(

۱۴۳۱ـ محمدرضا پورمهدی )زندان گوهردشت( 
۱۴۳۲ـ شهین نطاقی )زندان تبریز( 

۱۴۳۳ـ بیوک محمدزاده )زندان های اوین ـ قزلحصارـ گوهردشت(
۱۴۳۴ـ سید مهدی شریفی الحسینی )زندان اوین(

۱۴۳۵ـ محمدرضا نحوی )زندان های رامسرـ عباس آباد نشتارود(
۱۴۳۶ـ طاهره نوروزی )زندان کارون سابق“کچویی”(

۱۴۳۷ـ فرح کاشانی )زندان های اوین ـ قزلحصار(
۱۴۳8ـ صادق حجازی )زندان اوین(
۱۴۳۹ـ علی ذواّلرحمی )زندان اوین(

۱۴۴۰ـ غالمحسین رنجبر بوشهری )زندان های بوشهرـ عادل آباد شیرازـ گوهردشت کرج(
۱۴۴۱ـ محمد سجادی )زندان بوشهر(

۱۴۴۲ـ مهرزاد لشگری )زندان عادل آباد شیراز(
۱۴۴۳ـ هیرش رضایی )زندان مریوان(

۱۴۴۴ـ حبیب حبیبی پور )زندان نوشهر(
۱۴۴۵ـ سیداکبر شعبانی )زندان نقده(

۱۴۴۶ـ احمد سجادی )زندان های بندربوشهرـ عادل آباد شیراز(
۱۴۴۷ـ اسماعیل قشالقپور )زندان گوهردشت( 

۱۴۴8ـ علی موسوی )زندان های کمیته مشترک ـ اوین ـ قصر(
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۱۴۴۹ـ حمید عباسی )زندان های کارون اهوازـ عادل آباد شیراز(
۱۴۵۰ـ رضا رضوی )زندان های خرم آبادـ الیگودرز(
۱۴۵۱ـ حسن اطهری )زندان های اوین ـ قزلحصار(

۱۴۵۲ـ جلیل قربانی مقدم )زندان های اوین ـ مشهد(
۱۴۵۳ـ داود لطفی )زندان های سپاه گلپایگان و خانه های امن درشمال تهران( 

۱۴۵۴ـ نادر آقاپور )زندان های عباس آبادـ بهشهرـ ساری(
۱۴۵۵ـ محمود سالخورده )زندان های قائمشهرـ ساری(

۱۴۵۶ـ رضا تبریزی )زندان های اوین ـ قزلحصار( مقیم آمریکا 
۱۴۵۷ـ ثریا آزاد )زندان تبریز( مقیم کانادا 

۱۴۵8ـ سیاوش واثق )زندان های اوین ـ گوهردشت( مقیم انگلستان 
۱۴۵۹ـ طاهره اقتداری )زندان های اوین ـ قزلحصار(

۱۴۶۰ـ الف میریان )زندان های اوین ـ قزلحصار(
۱۴۶۱ـ بهمن امام علی )زندان های اوین ـ قزلحصار(

۱۴۶۲ـ مینا محمدی )زندان های فساـ عادل آباد شیراز(
۱۴۶۳ـ مهرداد محمدی )زندان های بندرعباس ـ عادل آباد شیراز(

۱۴۶۴ـ یحیی علوی )زندان های اوین ـ رجایی ـ گوهردشت(
۱۴۶۵ـ بابک پرشور )زندان اراک(

۱۴۶۶ـ حنیف مسعودنیا )زندان های اوین ـ گوهردشت ـ قزلحصار( 
من حنیف مسعودنیا زندانی سال های ۶۱تا اواخر۶8در 
زندان های اوین، قزلحصار، گوهردشت و... بعد تبعید به

 مناطق دورافتاده هستم. 
خواستار اضافه کردن نام خود در بیانیه جمعی

زندانیان از بندرسته در زندان های خمینی در مورد
 یاوه گوئی های خائن ایرج مصداقی مزدور می باشم... 

در هر دادگاه بین المللی حاضرم از امضاء خود دفاع
 کنم... 
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۱۴۶۷ـ مینا مولوی )زندان لنگرود قم(
۱۴۶8ـ سردار گیالنی پور )زندان اوین( 

۱۴۶۹ـ اکبر احمدی )زندان مرکزی تبریز( 
       در صورت نیاز آماده شهادت دادن در هر مرجع و دادگاه بین المللی ذیصالح 

       برای دفاع از امضاء خود هستم. 
۱۴۷۰ـ لیال محمدی )زندان های بازداشتگاه و کمیته انضباطی سپاه میاندوآب( 

۱۴۷۱ـ سام خان زاده )زندان مرکزی خرم آباد(
۱۴۷۲ـ جابر احمدی )زندان های کارون و فجر اهواز(

۱۴۷۳ـ کاوه عبدالهی )زندان مرکزی خرم آباد(
۱۴۷۴ـ پارسا خندان )زندان اوین(

۱۴۷۵ـ بهرام سعادتی )زندان رشت(
۱۴۷۶ـ آیدین )زندان های اداره اطالعات و مرکزی ارومیه و نقده( 

۱۴۷۷ـ ساواش امیرخیزی )زندان مرکزی تبریز(
۱۴۷8ـ پژمان حسینی )زندان تبریز(

۱۴۷۹ـ زینب صادقپور )زندان های تبریزـ اوین(
۱۴8۰ـ طاهر ابراهیمی )زندان های تبریزـ اوین( 

۱۴8۱ـ فاطمه حسینی 
۱۴8۲ـ سورنا حسینی 

۱۴8۳ـ پویان امینی 
۱۴8۴ـ شاهین وحیدی 
۱۴8۵ـ عزت محمدی 

۱۴8۶ـ مازیار امامی 
۱۴8۷ـ مهین نظری )زندان اوین( در زمان شاه زندان اوین

۱۴88ـ ملیحه توتونچیان )زندان های اوینـ  گوهردشتـ  قزلحصار( در زمان شاه زندان قصر 
۱۴8۹ـ مجتبی نجات بخش آزادانی )زندان های اوینـ  عشرت آباد( در زمان شاه زندان  

دستگرد اصفهان و کمیته ساواک
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۱۴۹۰ـ محمدرضا میرزامحمدعلیپور )زندان های اوینـ  قزلحصارـ گوهردشت( در زمان 
شاه ساواک الهیجان و چوبین قزوین

۱۴۹۱ـ سیدمحمود حجازی )زندان های بابلسرـ بابل( در زمان شاه زندان تبریز 
۱۴۹۲ـ جواد درودی )زندان وکیل آباد مشهد( در زمان شاه زندان وکیل آباد مشهد

۱۴۹۳ـ مصطفی راتبی )زندان های کمیته مشترکـ  اوینـ  دستگرد اصفهان( در زمان 
شاه کمیته مشترک و شهربانی ساواک

۱۴۹۴ـ محمدحسین پارسا )زندان های اوینـ  کمیته مشترکـ  قزلحصار( در زمان شاه 
زندان های زنجان ـ تبریزـ قصر و اوین 

۱۴۹۵ـ بهمن جنت صادقی )زندان های اوین ـ قزلحصارـ گوهردشت( در زمان شاه 
ساواک شهسوار و نوشهر 

۱۴۹۶ـ رحیم صداقت زاده )زندان های اوینـ  قزلحصارـ گوهردشت( در زمان شاه کمیته 
مشترک

۱۴۹۷ـ احمد معدلت پرور )زندان شهربانی ساری( در زمان شاه زندان شهربانی ساری
۱۴۹8ـ حسین نیکخو )زندان سپاه زاهدان( در زمان شاه زندان دستگرد اصفهان

۱۴۹۹ـ حمید عندلیب )زندان سپاه سمنان( در زمان شاه زندان شهربانی سمنان 
۱۵۰۰ـ سیداحمد سیدی علوی )زندان های اوینـ  وکیل آباد مشهد( در زمان شاه زندان مشهد 
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ماوراء رذیلت مزدور مصداقی در هتاکی
 به خانواده های شهیدان و زنان زندانی

منصوره گالستانـ  فروردین ۹۹
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علت این که دست به قلم می برم منتهای رذیلت و هتاکی اطالعات آخوندی از دهان 
کثیف یک مأمور تشنه به خون به نام ایرج مصداقی در مورد خواهر بزرگوار و قهرمانم 
زهره شفایی است. من به خاطر کار در نشریات مجاهدین مخصوصًا در رابطه با زندان ها 
و زندانیان، از دهة۶۰ در جریان شهادت یک به یک اعضای خانوادة شفایی و هم چنین 
در جریان دستگیری و آزادی زهره به عنوان تنها فرد زندانی بازمانده از این خانواده بودم 

و گواهی حاضر را کمترین وظیفه خودم می دانم.
مزدور مصداقی به دروغ در یک شبکه اینترنتی وابسته به اطالعات آخوندها ادعا کرده 

است:
»زهره شفایی از خانواده شفاییه، همة خانواده این اعدام شدند در اصفهان و تهران. 
داییش حبیب خلیفه سلطان، فرمانده سپاه بوده تو اصفهان کشته شد با زن و بچه اش، 
آدم جانی بالفطره. ببینید از همة این خانواده، این زنده ماند همین زهره شفایی تو زندان 
اصفهان بود، تواب زندان اصفهان بود، نماز جمعه میرفت. حاال این بیشرم را رجوی 
بخاطر اینکه تواب بود بخاطر این که نقطه ضعف داشت، کرد مسئول اطالعات مجاهدین. 

منصوره گالستان
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یعنی باالترین پست یا بااهمیت ترین پست. چرا؟ چون مسعود رجوی با تواب ها حال 
میکرد. چون توابها، اساسًا کسی که تو مجاهدین دارای ارج و قرب میشد زندانی، که 
سابقه ننگین داشته باشه. سابقه ننگین که داشتی سرت پایین بود. ولی کافی بود سابقه 
مقاومت داشته باشی. میخواستند تو را بشکونند. مسعود رجوی با هر زندانی که مقاوم 
بود مشکل داشت. اصآًل مشکلش با زندانی مقاوم بود. با زندانی تواب که مشکل نداشت 
میرفت مسئول اطالعاتش میکرد. مثل همین یارو زهره شفایی. از اینها زیاد هستند تو 

فرمانده هان ارتش آزادیبخش« )میهن تی وی۶ فروردین ۹۹(.

تاکتیک ها و ترفندهای شناخته شده
من چهار دهه با نشریات مقاومت از جمله مجاهد و ایران زمین و واحد تحقیق شهدا 
و زندانیان همکاری داشته ام. اغلب کتاب ها و گزارش ها دربارة زندان ها و زندانیان از 
سال۱۳۶۰ به بعد را هم خوانده ام. با بسیاری از زندانیان مجاهد و شمار قابل توجهی از 
زندانیان غیرمجاهد هم آشنایی داشته و گفتگو کرده و یادداشت برداشته ام. با تاکتیک ها 
از  دارم.  آشنایی  هم  ایران  مقاومت  و  مجاهدین  علیه  رژیم  توطئه های  و  ترفندها  و 
آتش زدن کعبه تا انفجار حرم امام رضا و قطعه قطعه کردن کشیشان مسیحی به حساب 

مجاهدین. از انواع شکنجه ها تا قتل عام مجاهدین در زندان ها...
این هم راز سر به مهری نیست که رژیم و اطالعاتش، تا بخواهید در سطوح مختلف و 
با قراردادهای گوناگون، برای طیف مأمورانش سایت و تلویزیون می زند، به آنها لباس 
اپوزیسیون می پوشاند، خبرها و اطالعاتی را که خودش می خواهد برای پخش به آنها 

می دهد و تنها یک مرز سرخ دارد که همانا مجاهدین و به ویژه رهبری مقاومت است.
این را همه می دانند که وزارت اطالعات به مدت ۱۴سال مزدوری به نام امیر سعدونی 
با زنش نسیمه را در آب نمک می خواباند و برای آنها تحت نام مجاهدین پناهندگی و 
سیتی زن یک کشور اروپای غربی )بلژیک( می گیرد تا در روزی که باید، از دیپلومات 
رژیم بمب را بگیرند و در گردهمایی مقاومت کار بگذارند؛ چه رسد به موجوداتی از 
قبیل ایرج مصداقی، نفر گشت دادستانی و دست آموز امثال الجوردی. شاگرد جالدانی 
که به خاطر انزجار و عقده هایشان در رابطه با مجاهدین سرموضع، بدون کمترین مبالغه 

������ �����.indd   186 5/29/2021   23:37:59



۱8۷

گواهی ها و اسناد در بارة یک مزدور نفوذی

تشنه  به خون رهبری مقاومت تاریخی یک ملت اسیر هستند و آن را به هزار زبان گفته اند 
و می گویند. عینًا مانند شکنجه گران شاه و شیخ در کمیته و اوین. از شکنجه چی ها و 
بازجوهایی که به قول پدر طالقانی از اسم مسعود رجوی وحشت دارند و مثل مصداقی 
اعصابشان به هم میلرزد و کنترل خود را از دست می دهند. با یک لمپنیسم بی دنده 
و ترمز و افسارگسیخته که دست بسیجی و پاسدار را هم از پشت بسته است. مدتی 
با بالهت پاسدارنشان خود را با »المرحوم« تسلی می داد اما از وقتی موضعگیری ها و 

صدای رهبری این مقاومت شنیده شد، دیگر سگ هار هم به گرد پایش نمی رسد.
برای فهم این که چرا در بند آموزشگاه »همه بچه ها از بین رفتند« ولی کاپو »معجزه آسا 
زنده ماند« کافیست اشاره کنیم که مصداقی دست کم چهار بار ندامت و انزجارنامه 
نوشتن به فرمان هیأت قتل عام و آخوند دژخیم نیری را علیه مجاهدین و رهبری آنها 
مقر آمده و البته با خرمردرندی تالش کرده است گرد و مینیمیزه کند و از کنارش 
بگذرد و بقیه اش را هم نگوید )جلد سوم خاطرات زندان صفحات ۱۳۹، ۱۴۶، ۱۵۴ و 

 .)۱8۲
جالب است که در مورد چهارمین نوبت انزجارنامه، می نویسد: »نیری گفت حاال برو 
درستش را بنویس! ناصریان با اکراه مرا از دادگاه بیرون برد و برگه ای به دستم داد. 
این هم چند خط بیشتر نبود و نمی دانم انشای چه کسی بود. متن آن از نظر محتوا فرقی 
با آنچه که من نوشته بودم، نمی کرد، ولی چند خط بود. متن را دقیقًا به یاد نمی آورم 
زیرا هیچ تمایلی به حفظ آن نداشتم. به  هر حال همان را نوشتم و تاریخ را به اشتباه 

نوشتم ۱۵مرداد.
عجبا که ۱۵مرداد یادش است، نقشه اتاق ها و راهروهای زندان ها حتی زندانهای زنان 
را هم که هیچ گاه آنجا نبوده حفظ است، اما دست بر قضا، در چهار جلد خاطرات به 
چهارمین انزجارنامه که می رسد یادش می رود که چه نوشته »زیرا هیچ تمایلی به حفظ 
آن« نداشته و متن را به یاد نمی آورد! بگذریم که نیازی نیست متن را به یاد بیاورد چون 
از فردای خروج مجاهدین از لیست آمریکا که رژیم احساس خطر کرد و او و هم کاسه ها 
را از آب نمک بیرون کشید، متن را هر روز علیه مجاهدین و رهبری آنها به یاد می آورد 
و پژواک و قی می کند. بعضًا با مزدوران پیشانی سیاه دیگر مانند خدابنده و اینترلینک 
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هم »کر« و لینک می کند!
سیرک »پژواک« نیز در لجن پراکنی روی دست سیرک مزدوران جلوی قرارگاه اشرف 
و بلندگوهای زنجیره ای بلند شده و نیروی قدس »هتل مهاجر« بغداد را در استکهلم 

تکثیر کرده است.
عینًا و به فرموده، همان حرف های سالیان آخوندها و سپاه و اطالعات آنها را خط به 
خط و »نقطه به نقطه« رله می کند. از فساد اخالق رهبری و مسئوالن مجاهدین تا 
طالق های اجباری. این که برادر مسعود همه را به کشتن داده و مجاهدین بایستی در 
مقابل خمینی کوتاه می آمدند و زیر سایه نظام، سایت می زدند و آیات عظام را پژواک 
می دادند! این که مجاهدین اطالعات اتمی شان را از اسرائیل گرفتند و این که پول هایشان 
را هم عربستان سعودی می دهد. از قتل های مشکوک زنجیره یی در درون مجاهدین تا 
کشتن و پوست کندن صورت مزدور دلیلی. این که کانون های شورشی اصاًل دروغ است 
و وجود ندارد تا این که آمار و ارقام و فاکتها و گزارش های این مقاومت علیه رژیم تمامًا 

ساختگی و دروغ است.
فراموش کردنی نیست که همة اینها سرپوشی می شود بر قتل عام مجاهدین در اشرف و 

توجیه جنایات قاسم سلیمانی و هموار کردن راه تروریسم و کشتار.

دکتر شفایی، همسر و فرزندانش
رژیم بی وقفه برای حضور و غیاب و چک مجاهدین و مسئولین آنها، از طریق همین قبیل 
مزدوران به بافندگی انواع و اقسام خبرها و شایعات می پردازد. مصداق آن پیله کردن 
مصداقی به خانوادة قهرمان شفایی است که با تقدیم شش شهید از افتخارات تاریخ معاصر 

ایران هستند و جایگاه ویژه ای در اصفهان دارند.
پدر خانواده، دکتر مرتضی شفایی، مجاهد استوار و پزشک فرزانه  ای بود که از سال۵۶ 
توسط پسرش، مجاهد خلق جواد شفایی، دانشجوی مهندسی متالوژی با مجاهدین 
آشنا شد. او به خاطر کمک به محرومان و مردم دوستی و ویژگی های انسانی برجسته اش 
در اصفهان محبوب بود. به رغم همه تهدیدها و تطمیع های عوامل رژیم، پیوسته و تا 
آخرین نفس از آرمان مجاهدین و مواضع برحق آنها دفاع کرد. پدر در زمان شهادت 
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۵۰سال داشت.
همسر دکتر شفایی، عفت خلیفه سلطانی در مبارزه سخت با آخوندها و پاسداران همراه 
قائم مقام سپاه  برادرش  اما  بود.  فرزندان مجاهد خود  و  و همدوش و پشتیبان دکتر 
اصفهان و خصم  مبین مجاهدین بود. از آنجا که سازمان مجاهدین بزرگترین سازمان 
توده ای تاریخ ایران است، از این نمونه ها بسیار بوده و هست که اعضای یک فامیل یا 
یک خانواده در طرفین طیف رو در روی یکدیگر قرار بگیرند. لعنت بر خمینی... عفت 
پاکباز اما، در همه صحنه ها مانند دکتر شفایی سرسختانه در مقابل دژخیمان ایستادگی 
کرد. شکنجه گران برای درهم شکستن دکتر و همسرش، مجید، فرزند ۱۶ساله شان را، 
که از میلیشیاهای پرشور دانش آموزی بود، در مقابل چشمان آنها شکنجه می کردند. 
سپس وقتی نتوانستند در اراده و ایمان و وفای آنها به مجاهدین خللی وارد کنند، در 
شامگاه ۵مهر۱۳۶۰، هر سه نفر را با ۵۰مجاهد دیگر تیرباران کردند. عفت در زمان 

شهادت ۴۲سال داشت.
روزنامه جمهوری اسالمی ـ چهارشنبه 8مهر۱۳۶۰ )صفحة ۴( اعالم کرد: 

»به حکم دادگاه انقالب اسالمی اصفهان: ۵۳ تن از اعضا و کادرهای نظامی منافقین اعدام 
شدند«.

و پسر کوچکتر  بود  فراری و مخفی  این زمان دختر دیگر خانواده زهره شفایی،  در 
خانواده محمد شفایی که هشت سال داشت از روز دستگیری پدر و مادرش توسط 
همسایه ها نگهداری و سرپرستی می شد. تا زمانی که عموی متمول او مجتبی شفایی از 

شیراز به اصفهان آمد و او را از همسایه تحویل گرفت و با خود به شیراز برد.
دانشجویی  بخش  مسئولین  از  خانواده،  این  دیگر  فرزند  شفایی،  جواد  خلق  مجاهد 
مجاهدین در دانشگاه صنعتی شریف، پس از دستگیری در پاییز۶۰ تحت شدیدترین 
شکنجه ها قرار گرفت، او که از اسطوره های مقاومت در زندان بود در اسفند سال۶۰، 
پس از تحمل شکنجه های طاقت فرسا در زیر شکنجه جان باخت. او در زمان شهادت 

۲۷ساله بود.
فرزند دیگر، مریم شفایی از مسئولین بخش دانشجویی مجاهدین در دانشکدة ادبیات 
دانشگاه تهران و سپس از مسئوالن نهاد محالت در منطقه خاوران تهران بود. همسرش 
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مجاهد خلق حسین جلیلی پروانه از زندانیان سیاسی دوران شاه و از مسئوالن تشکیالت 
مجاهدین در خراسان و گیالن و از مسئوالن دانش آموزی در تهران بود. این دو نیز 
از شهیدان همین خانواده سرفراز هستند که جان و خانه و خانمان را فدای آرمان 
مجاهدین و آزادی مردم ایران کردند. هر دوی آنها در ضربه ۱۹اردیبهشت۱۳۶۱ در 
تهران تا آخرین گلوله و تا آخرین نفس جنگیدند و به شهادت رسیدند. مریم در زمان 

شهادت ۲۴ساله و حسین جلیلی ۲۹ساله بود.

سرنوشت سرکردة سپاه در اصفهان
چهار روز پس از شهادت مریم شفایی و همسرش، همان دایی مریم و زهره به نام حبیب 
خلیفه سلطانی هوادار مجاهدین در زمان شاه و سرکرده سپاه اصفهان در زمان خمینی 
درحین سفر با زن و بچه اش در جاده ساوه در سانحه رانندگی کشته می شود. خبر به 
اصفهان می رسد و وسیعًا شایع می شود که خدا انتقام دکتر شفایی و همسر و فرزندانش 

از چپ به راست: دکتر 
شفایی و همسرش 

عفت خلیفه سلطانی، 
محمد شفایی در آغوش 

مادرش، زهره شفایی
ردیف پشت سر: 

مجاهدان شهید مریم و 
جواد شفایی

عکس به یادماندنی از 
خانوادة شفایی که توسط 

مجاهد شهید مجید 
شفایی گرفته شده است
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را از او گرفته است.
رژیم هنوز هم مدعی است که این کار را »منافقین کوردل« انجام داده اند. یک سایت 
رژیمی به نام »صاحب نیوز« در ۱۲تیر۱۳۹۳ نوشت: »سردار شهید حاج سید حبیب اهلل 
خلیفه سلطانی به همراه همسرش بانو بتول عسگری و فرزند دوساله اش توسط منافقین 

کوردل در ۲۳اردیبهشت۱۳۶۱ به شهادت رسیدند«.
محمدکاظم خلیفه سلطانی »فرزند خلف سردار شهید که هر چند او نیز به همراه خانواده 
هنگام شهادت حضور داشت اما تقدیر الهی نگذاشت به شهادت برسد و باید می ماند تا 
راه پدر و مادر مبارزش را ادامه بدهد« مدعی است که مجاهدین »طرح ترور را در قالب 
تصادف برنامه ریزی کرده بودند ماجرا هم به این صورت بود که پدرم برای مأموریت از 
باختران قصد رفتن به اصفهان را داشت از او خواستند تا با هلی کوپتر یا ماشین سپاه 
برود اما قبول نکرد چون می گفت همراه خانواده است نمی تواند آنها را در باختران تنها 
بگذارد به همین دلیل هم نمی تواند با ماشین بیت المال برود و صالح نیست در نتیجه 
با اتوبوس راهی شدیم. حاج آقا سالک از پدرم خواسته بود تا هرجایی که ماشین توقف 
کرد آنها را در جریان بگذارد تا از سالمت ما مطمئن شوند. پدرم با نام مستعار مهاجرانی 
بلیت تهیه کرد محافظ ایشان آقای نادراالصلی هم با ما بود. ساعت ۱۲شب که همه در 
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اتوبوس خواب بودند به گفته راننده یک تریلی با سرعت زیاد به سمت ماشین می آید و 
محکم به اتوبوس می زند و می رود؛ البته راننده خودش با دیدن تریلی از ماشین بیرون 
می پرد و در دادگاه هم گفته بود که از ترس ماشین را متوقف کردم و بیرون پریدم اما 

این حرکت او که اتوبوس را روی پل گذاشت و فرارکرد مشکوک بود«.

تنها بازماندگان
خواهر مجاهد زهره شفایی و مجاهد خلق محمد شفایی تنها بازماندگان و ادامه دهندگان 
همان راه سرخ فام در سازمان مجاهدین هستند. خواهر مجاهد زهره شفایی که در ستاد 
مجاهدین در اصفهان در بخش محالت کار می کرد، در ۱۶آذر سال۱۳۶۰ دو ماه پس 
از شهادت پدر و مادر و برادرش در اصفهان توسط گشت سپاه دستگیر و به زندان سپاه 
و توسط یک دایی دیگرش محسن خلیفه سلطانی شناسایی می شود. دوران اسارتش با 
شکنجه و فشارهای بسیار در زندان و در سلول ها و خانه های امن سپاه همراه است. در 
حالی که سپاه به سادگی می توانست او را به جوخة اعدام بسپارد یا سربه نیست کند اما 
هدف درهم شکستن و مصاحبه تلویزیونی و ندامت و انزجار گرفتن بود. می خواستند 
انفرادی  سلول های  در  ۱۰ماه  را  او  همین خاطر  به  کنند.  تخریب  را  شفایی  خانواده 
نگه داشتند. وی را توسط دایی های پاسدار و برخی دیگر از بستگانش در معرض یک 
جنگ روانی و فرسایشی برای ندامت و توبه و ابراز انزجار از مجاهدین قرار دادند. بارها او 
را به بندهای دیگر زندان جابه جا کردند و توابان و خائنان را هم به جانش انداختند تا 
درهم بشکند. سرانجام او به اعتصاب غذا تا مرگ روی آورد و دژخیمان را درمانده کرد. 
از طرف دیگر رژیم اعدام هفتمین فرد خانواده شفایی را مصلحت نمی دید و نیازی هم 

به آن نداشت.
یک بار حاکم شرع اصفهان برای تست وضعیت او در سلول به دیدارش آمد و گفت من 
همان کسی هستم که دستور کشتن پدر و مادرت را داد.... چه احساسی داری و اگر 
االن اسلحه داشتی چکار می کردی؟ زهره به او جواب داده بود اول تو و بعد بقیه تان را 

می کشتم. این جواب باعث شد ماه ها در سلول بماند.
بعدها وقتی که زهره در سال۱۳۶۶ از چنگ رژیم گریخت و به اشرف آمد و مجددًا به 
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سازمان پیوست، در این باره نوشت که هدفش این بود که زودتر او را اعدام کنند و به 
مادر و پدر و خواهر و برادران شهیدش بپیوندد.

یک بار دیگر هم که زهره در سؤال و جواب خودش را هوادار مجاهدین )و نه منافقین( 
معرفی کرد بازجو طوری به صورتش کوبید که خون فواره  زد. اما به گفته خودش بدترین 
یک بار  بود.  تحت شکنجه  خواهران  دیگر  ناله های  و  برایش صدای شکنجه  شکنجه 
بازجو از او پرسید مجاهدین به امام می گویند پیرکفتار تو چی؟ زهره گفت، من هر چه 
مجاهدین بگویند قبول دارم. بالدرنگ او را به اتاق شکنجه بردند و ۵۰ضربه شالق زدند.

آزادی از زندان، فرار از ایران و پیوستن به ارتش آزادیبخش
زهره در اسفند سال۶۱ پس از یک سال و سه ماه در حالی که پرونده اش خالی بود و هیچ 
اطالعاتی به دشمن نداده بود از زندان اصفهان آزاد می شود. مادربزرگش هم هر روز به 
دومین دایی پاسدارش )محسن خلیفه سلطانی( فشار می آورد که این یکی را نکشید و 
آزاد کنید. همزمان عموی او که در شیراز خانه و زندگی و شرکت جوجه کشی داشت 
طی این مدت مراجعات زیادی برای آزادی و تحویل گرفتن تنها بازمانده زندانی برادرش 
انجام داده و تقریبًا تمام دارایی خود را نزد حاکم شرع به وثیقه گذاشت که البته توسط 

همین حاکم شرع که در حال تعویض بود، باال کشیده شد.
پس از آزادی از زندان، عمویش که معلوم شد که تنها دختر بازمانده برادرش را به طور 
مشروط تحویل گرفته او را با خود به شیراز برد و به شدت کنترل می کرد به نحوی که 
امکان هیچ ارتباط و بیرون آمدن از خانه نداشت. این وضعیت حدود دو سال طول 
کشید تا قبول کردند زهره برای ادامه تحصیل در رشته اقتصاد در دانشگاه تهران از 
شیراز به تهران برود. بعد از مدتی در خوابگاه دانشگاه مستقر شد و آزادی عمل خود را 
به دست آورد. وی سرانجام با پیک سازمان عازم منطقه رزمی شد اما پیک ضربه خورد 
و دستگیر شد و مأموریت به تعویق افتاد. امکان بازگشت به خانه هم که تحت محاصره 

پاسداران بود، وجود نداشت.
مرز  از طریق  بسیار  مرارت  با  ماه  دو  از  بعد  و  زهره مجددًا مخفی می شود  بنابراین 

پاکستان از کشور خارج می شود.
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دروغ بافی مزدور
لجن پراکنی مزدور مصداقی علیه خواهر مجاهد زهره شفایی که در نماز جمعه شرکت 
زنان مقاوم و  برای هتک حرمت  لئیمانه  بوده است دروغ بافی  توابین  می کرده و جزء 
مجاهد است. از این رو عصارة خمینی با خوی وحشی و زن ستیزی، اندازه نگه نمی دارد.
طی چهار دهه که در ارگان های مختلف مقاومت دست اندرکار بوده و دستی در نوشتن 
داشتم، با نمونه های مختلفی از »قلم و زبان به مزد«ی مزدوران رژیم مواجه بوده ام. از 
این رو به برنامه پردازان گشتاپوی آخوندی می گویم این دست و پا زدن ها جز آشکار کردن 
هرچه بیشتر وضعیت درهم شکسته و فالکت بار رژیم منحوس و پا به گورتان خاصیتی 
ندارد. ناقوس سرنگونی نظام شما به صدا درآمده و میهن ما از ویروس کرونا و ویروس 

والیت پاکیزه خواهد شد.

نمونة آخر )بدون شرح!(
بعد از نوشتن این سطور با نمونه جالب و البته مضحک دیگری از تردستی وزارت اطالعات 
آخوندها و خوراندن اطالعات گمراه کننده و »نیمه بها« به مزدور مصداقی مواجه شدم. 
ببینید که برای چماق کردن فیروزه بنی صدر بر سر خواهر مریم و کینه کشی حیوانی 

علیه برادر مسعود در چه ابتذالی فرو رفته است:

 سرنوشت عبرت انگیز دو زن، فیروزه بنی صدر و مریم رجوی
ایرج مصداقی

اطالعیة دکتر فیروزه بنی صدر در ارتباط با تجربیات وی از نحوه درمان بیماران سالمندی 
که از آن ها قطع امید شده و برای مرگ آرامتر به آن ها تزریق مرفین تجویز می شود مرا 

به نوشتن این مطلب که نقبی به گذشته است واداشت.
38سال پیش مسعود رجوی چند ماه پس از کشته شدن همسرش، با به کاربستن انواع 

و اقسام حیله ها با فیروزه بنی صدر که ۱8ساله بود ازدواج کرد.
نفر  می کند  گمان  باشد  نداشته  مرضی  و  غرض  که  کس  هر  ژورنالیسم  دنیای  در 
سمت راست در این عکس فیروزه بنی صدر در کنار برادر مسعود است. اما این عکس 
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برش خورده و عکس کامل که از نشریه انجمن های مسلمان در اروپا و آمریکا )جمعه 
۳مهر۱۳۶۰ ( برداشته شده عکس زیر است :

این عکس در دیدار با احمد بن بال نخستین رئیس جمهور الجزایر در پاریس در آپارتمان 
وی در اواخر شهریور۱۳۶۰ گرفته شده و خانم بن بال را نشان می دهد. در عکس زیر در 

صفحة ۱۱ همان نشریه انجمن ها باز هم خانم بن بال دیده می شود.

به نظر می رسد مزدور مصداقی از هول حلیم در دیگ وزارت افتاده است!
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شارالتانیسم ایرج مصداقی، یک شاگرد دژخیم
اکبر صمدی ـ فروردین۹۹
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شهیدان محمود حسنی و محمدرضا شهیر افتخار از مسئولین تشکیالت 
سربدار  سال۶۷  قتل عام  جریان  در  قهرمانان  این  دوی  هر  بودند.  ما  بند 
محمود  شهید  مجاهد  هم  را  مصداقی  مسئولیت  گرفتن  به عهده  شدند. 

حسنی به من ابالغ کرد تا مصداقی بیشتر از این طعمه پاسداران نشود

لشکری  )داوود  داوود«  »حاج  ۱۰مرداد ۶۷  در  که  می آید  یادم  هم چنین 
سرکرده گوهردشت( وارد بند شد و اعالم کرد همة کسانی که ۱۰سال یا 
بیشتر حکم دارند از بند خارج شوند. هیچ یک از ما نمی دانستیم که ما را به 
کجا می برند؛ بنابراین همه کسانی که حکم ۱۰سال و بیشتر داشتند، از جمله 
بلند شده و آماده رفتن شدیم. در همین لحظه داوود لشکری  مصداقی، 
مصداقی را خطاب قرار داد و گفت »تو نمی خواهد بیایی بمان همین جا…!«

اکبر صمدی

می شناختم  نزدیک  از  را  او  که  من  برای  نوری(  )حمید  »عباسی«  دستگیری  خبر 
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خوشحال کننده بود. یکی از انبوه گزارش های کتاب قتل عام زندانیان سیاسی که سازمان 
مجاهدین ۲۱سال پیش در ۱۳۷8منتشر کرد، شرح حال من در زندان گوهردشت در 
ایام قتل عام در مرداد۱۳۶۷ است. در آن گزارش، من هم از هیأت مرگ که خود را 
هیأت عفو معرفی می کرد و سؤال و جواب آخوند رئیسی با خود نوشته ام، هم از سالن 
مرگ و مجاهدانی که پر می کشیدند و هم از سؤالی که از ناصریان )مقیسه ای( در مورد 
تعیین تکلیف خود کردم. هم چنین به حالت و وضعیت پاسدار عباسی شکنجه گر، موقعی 

که اسم اعدامی ها را در شب ۱۲مرداد۶۷ برای ما می خواند اشاره کرده ام.
۳۱سال و چند ماه بعد از آن شب، وقتی خبر دستگیری »عباسی« شکنجه گر دادستانی 
اوین در سوئد را به اتهام جنایت هایش در دهة۶۰ شنیدم، طبعًا خوشحال کننده بود؛ اما 
یک چیز مشکوک از همان  ابتدا توی ذوق می زد. هم زمان سروکله عنصر معلوم الحالی 
به نام »ایرج مصداقی« در این قضیه پیدا شد که مأموریتش برای هرکس که سال ها در 

زندان این رژیم بوده باشد، مثل روز روشن است.
زد.  کنار  تمامًا  را  پرده ها  و  ضدتروریسم آمد  و  امنیت  کمیسیون  بعد اطالعیة 

صدای مقیسه ای و رازینی اصاًل هیچ ابهامی باقی نمی گذاشت.
به گفتة قاضی جنایتکار »محمد مقیسه ای«)۱(، پیش  از  این فرد یعنی حمید نوری، 
این ۱۰بار به واسطة حضور دخترخوانده اش در سوئد، به این کشور سفر کرده بود و تا 
آن موقع هیچ مشکلی برای وی ایجاد نشده بود. تقارن پیشرفت های جنبش دادخواهی 
در مجامع بین المللی، با دستگیری حمید عباسی، آن هم پس از بارها سفر به این کشور 
و ادعاهای ایرج مصداقی در این  باره، تناقضی نبود که بتوان به راحتی از کنار آن گذشت!
به خصوص که مصداقی ادعا کرد در یک »عملیات پیچیدة چندوجهی«! موفق شده یکی 
از متهمان »تراز اول قتل عام ۶۷«! را در محدودة قضایی اروپا دستگیر کند...! همان گونه 

که »سربازان... گمنام« روح اهلل زم را دستگیر کرده بودند...!
اطالعیة کمیسیون امنیت و ضدتروریسم دربارة شارالتان بازی مصداقی و بازی اطالعات 
آخوندی، چیزی را ناگفته نگذاشته و آنچه من می خواهم بگویم فقط اشاره ای است به 
سلسله اراجیف بی دنده و ترمز این مزدور علیه زندانیان سیاسی سابق، ازجمله من که 
فریب پروژه های وزارت اطالعات را نخورده و حاضر به شرکت در این نمایش نشده ایم. 
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یاوه گویی های مصداقی علیه زندانیانی که حاضر نشدند مانند او خود را بفروشند و دست 
در خون شهیدان کنند و تیغ جالدان را برگردن مجاهدین »سر موضع« تیز نمایند، 
گواه هم جنسی مصداقی با آخوندها و گواه منتهای وقاحت یک شاگرد دژخیم است که 
عینًا مانند شیخ و شاه، تشنه کام اعدام و خون برادر مسعود است. برای من که ۱۰سال 
در زندان این رژیم بوده ام و برای همة  کسانی که با ایرج مصداقی در زندان بوده اند و 
از نزدیک وی  را می شناسند؛ این خودشیفتگی و توهمات عجیب و غریب که این بار در 
قالب فیلم های پلیسی خود را نشان می دهد؛ چیز جدیدی نیست! واقعیت این است که 
خودشیفتگی و توهمات مصداقی برای بازجوهای وزارت اطالعات و به اصطالح دادیاران 
زندان ناشناخته نبود. چراکه اصلی ترین شغل آنها، بعد از شکنجه و بازجویی، پیداکردن 
حلقات ضعیف برای به استخدام درآوردن آنها در گشت های دادستانی و اطالعات بود. 
حال اگر کارهای او را در زندان با این خودشیفتگی جنون آمیز ضریب بزنیم، به خوبی 
روشن می شود که چگونه مصداقی از ابتدا طعمه دل چسبی برای استخدام بود و قدم به 
 قدم در مسیری که برایش ترسیم کرده بودند؛ گام برداشت تا به طور کامل از هضم رابع 

اطالعات آخوندی عبور کرد.
مصداقی در زندان در تبعیت از شکنجه گران و بازجویان تالش می کرد مقاومت زندانیان 
مجاهد را مخدوش کند و تسلیم طلبی را که خط الجوردی و سپس وزارت اطالعات 
بود، در میان زندانیان رواج دهد. البته زندانیان مجاهد بسیار هوشیارتر و کارکردهایشان 
به  را  کسی  بتوانند  غیرعلنی  و  علنی  توابین  که  بود  حرف ها  این  از  سازمان یافته تر 
تسلیم طلبی بکشانند و چیزی جز انزوای هر چه بیشتر و رسوایی مضاعف عایدشان 
نمی شد. از این رو همة زندانیانی که مصداقی را از نزدیک در زندان تجربه کرده اند، شکی 
ندارند که او در جنبش دادخواهی شهیدان مجاهد خلق نیز، مجری خط و خطوط اربابان 

وزارت اطالعات برای لوث کردن جنبش دادخواهی است.

نگاهی به سوابق مصداقی در زندان...!
شناخت من از ایرج مصداقی برمی گردد به سال ۶۵ در بند۲ زندان گوهردشت. در آن 
زمان من ۲۰ساله بودم و پنجمین سال زندانم را پشت سر می گذاشتم. من در اول مرداد 
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سال۱۳۶۰ یک روز پیش  از انتخابات فرمایشی رژیم، در تور گستردة پاسداران، در بلوار 
کشاورز تهران، به همراه ۵۳تن از هواداران سازمان دستگیر شدم. گروه ما بعدها در 
زندان به گروه ۵۴نفره معروف شد. آخر در آن  زمان حتی به نسبت بی قانونی های امروز، 
هیچ قاعده و قانونی حاکم نبود، پاسداران با بستن سروته خیابان ها، جوانان را از روی 
نحوة لباس پوشیدن، دستگیر کرده و وای به حال کسی که در جیبش چند دوریالی 

پیدا می کردند)۲(...!
البته آن روزها آن قدر تعداد دستگیری ها زیاد بود که هیچ جایی در زندان اوین نبود. حتی 
محل استقرار نگهبانان زندان اوین، مملو از دستگیری ها بود. این درحالی بود که رژیم در 
ماه های تیر تا مهر، بیشترین اعدام ها را انجام داد و هرشب بین ۱۰۰ تا ۵۰۰تن تیرباران 
می شدند؛ اما نه تنها تعداد زندانیان کم نمی شد بلکه هرروز به تعداد آنان افزوده می شد.

ما را مستقیم به زندان قزلحصار که همة زندانیان پروسة بازجویی و دادگاه شان تمام 
شده و حکم داشتند، بردند. ما تا روز ۵مهر به مدت دو ماه در قزلحصار بودیم. روز ۵مهر 
به زندان اوین منتقل شدیم. روزی که تهران در آتش و خون بود! در بهمن ماه در سن 
پانزده سالگی به دادگاه رفته و درحالی که هیچ جرمی جز هواداری از سازمان نداشتم به 
ده سال زندان محکوم شدم و پس از مدتی به بند۴ واحد۱ زندان قزلحصار رفتم. در 

فروردین سال۶۵ به همراه گروهی از هم بندی ها، به زندان گوهردشت منتقل شدم.
بند ما آوردند. جمع ما هیچ  به  بند دیگری،  از  را  بود که مصداقی  در همین دوران 
شناختی از او نداشت. تنها کسی که او را می شناخت مجاهد شهید موسی حیدرزاده بود 
که پیش از این 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 
از  برای خروج  زندانبان  انفرادی، شرط  فشار سلول  از  برای خالصی  و  درهم شکسته 
انفرادی که مصاحبه علیه سازمان بود را پذیرفت. موسی می گفت که او قابل اعتماد 
نیست چراکه زیرفشار کم می آورد. این یک تحلیل نبود بلکه مبتنی بر واقعیتی بود که 

موسی به چشم دیده بود.
همة زندانیان دهةشصت به خوبی به یاد دارند که بین آبان۱۳۶۱ تا تابستان۱۳۶۳ که 
به دوران فشار یا دربسته)۳( در زندان قزلحصار معروف شد و بندهای عمومی به بندهای 
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مجرد تبدیل و همة امکانات قطع شد؛ تعداد بسیاری را به سلول های انفرادی گوهردشت 
یا »قیامت«)۴( منتقل کردند که شرط خروجشان از سلول انفرادی یا قبر، قبول مصاحبه 
بود، با وجود مقاومت عمومی که وجود داشت، ایرج مصداقی در این مرحله هم کم آورد 

و از معدود کسانی بود که با ندامت و اجرای مصاحبه، از این شرایط خارج شد.

خصوصیت ویژة زندان خمینی...!
در همین جا الزم می دانم پرانتزی بازکنم و در رابطه با زندان در دهة شصت، توضیحی 
بدهم؛ خصوصیت ویژة زندان رژیم خمینی در دهة شصت، برخالف زندان شاه، بافت 
توده ای و مردمی آن بود. از سی خرداد سال۱۳۶۰ که خمینی دست به سرکوب تمام عیار 
گروه های سیاسی زد. نوک تیز حمله اش، بر روی پایگاه اجتماعی مجاهدین متمرکز 
بود. بخش وسیعی از هواداران سازمان را فارغ از این که در چه سطحی از ارتباط یا 
هواداری با سازمان قرار داشتند، دستگیر کردند. عمده آنان کسانی بودند که هیچ گونه 
ارتباط تشکیالتی با سازمان نداشته و حداکثر نشریة مجاهد خوانده یا در میتینگ های 
سازمان شرکت می کردند. از آن جمله می توان از ایرج مصداقی نام برد که در فاز سیاسی 
ارتباط تشکیالتی با سازمان نداشت و تنها فعالیت او، شرکت در میتینگ های سیاسی 
سازمان بود؛ بنابراین تنظیم رابطة ما هم با افرادی که وارد زندان می شدند، بر این پایه 

استوار بود.
در رابطه با مصداقی، ارزیابی اولیة ما این بود که اگرچه در بند سابق، مرز سرخ مصاحبه 
رد کرده بود؛ اما ظاهرًا تا آن زمان، مرز همکاری اطالعاتی را رد نکرده بود)۵( یا حداقل 
ما از آن بی اطالع بودیم. در همین رابطه، مصداقی خود نیز خوب می دانست که نگاه 

جمع زندانیان نسبت به او چیست.
به همین دلیل هم از همان ابتدای ورودش به بند دو، به دلیل همین ضعف هایش؛ من 
از جانب تشکیالت مسئولیت داشتم)۶( 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، هم چنان بر عهدة من بود.
در همین دوران بود که بی مرزی های مصداقی هر چه بیشتر خودرا نشان داد. یکی  از 
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نقاطی که ماهیت مصداقی، )همان ترس و تسلیم طلبی هایش( را برای همگان بارز کرد 
و او را تا نقطه ای برد که رودر روی جمع قرار گرفت، تأسیس ارتش آزادی بخش ملی در 
خرداد۶۶ بود که به واسطة آن، روحیة تهاجمی بچه های مجاهد در همة بندها باال رفت، 
به نحوی که ورزش جمعی به عنوان نماد میلیشیای مجاهد خلق، به صورت خودجوش در 

همة زندان ها شکل گرفت.
ورزش جمعی برای پاسداران هم همان معنی را داشت که برای مجاهدین. به همین 
دلیل سرآغاز کشمکش ها و درگیری های مستمر زندانیان مجاهد با پاسداران بود. روزی 
نبود که پاسداران برای جلوگیری از ورزش جمعی، اقدام به ضرب و شتم، شکنجه در 
سلول های انفرادی و حتی بازجویی هایی که منجر به شهادت بچه ها شد، نداشته باشند.

در چنین شرایطی ایرج مصداقی با همان روحیة تسلیم طلبی، به همراه چند نفر دیگر، 
در مخالفت با ادامة ورزش جمعی اصرار می کردند. از آنجایی که مسئولین تشکیالت 
اصرار داشتند که همة نفرات دربارة ادامه ورزش جمعی صرف نظر از اینکه خود شرکت 
می کنند یا نه! نظر بدهند؛ اما مصداقی روی نظراتش اصرار داشت. به همین دلیل بحث 
مفصلی بین این چند نفر، با اکثریت بند صورت گرفت. علت مخالفت اصاًل پیچیده 
و سخت نبود. چون هر کس که به ادامة ورزش جمعی رأی می داد؛ قبل از آن باید 
این رو مسئولین  از  به تن می مالید.  را  کابل  تونل  و  فوتبال شدن  و  لگد  و  پیه مشت 
تشکیالت)۷( با توجه به ارزیابی مان از وضعیت وی که در باال اشاره کردم تالش می کردند 
نشود.  به سمت دشمن کشانده  بیشتر  تا  ندهند  قرار  اخالقی  در محذوریت  را  او  که 
این خط تشکیالت در برخورد با حلقات ضعیف بود؛ اما افسوس که در قاموس ایرج 
مصداقی چیزی به نام اخالق باقی نمانده بود. در این دوران مصداقی فعاالنه و رودر روی 
جمع بچه ها، اقدام به ترویج تسلیم طلبی در مقابل پاسداران می کرد. چیزی که از دید 
پاسدارانی که موظف بودند از وضعیت زندانیان گزارش بدهند، پنهان نبود و مصداقی 

هم این را می دانست.
در خرداد۶۷ کمتر از دو ماه از آغاز قتل عام، به واسطه برخوردی که بین برخی از بچه ها 
و پاسداران ایجاد شد من و تعدادی دیگر به سلول انفرادی منتقل شدیم. قبل از انتقال 
به سلول های انفرادی، زندانبانان با مشت و لگد به جان ما افتادند. مصداقی از ترس 
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خودش را به غش و رعشه زد تا مبادا پاسداران اشتباهی او را هم کتک بزنند. وقتی از 
انفرادی خارج شدیم، هم زمان بود با شروع قتل عام در گوهردشت.

سرکرده  لشکری  )داوود  داوود«  »حاج  ۱۰مرداد۶۷  در  که  می آید  یادم  هم چنین 
گوهردشت( وارد بند شد و اعالم کرد همه کسانی که ۱۰سال یا بیشتر حکم دارند از 
بند خارج شوند. هیچ یک از ما نمی دانستیم که ما را به کجا می برند؛ بنابراین همه کسانی 
که حکم ده سال و بیشتر داشتند، ازجمله مصداقی، بلند شده و آماده رفتن شدیم. در 
همین لحظه داوود لشکری مصداقی را خطاب قرار داد و گفت »تو نمی خواهد بیایی، 

بمان همین جا...!«.

صداقت مجاهدی
در همین جا باید روشن کنم که از دید مجاهدین، تا وقتی رژیم والیت فقیه باقی است، 
صورت مسأله و تمام مسأله و شاخص در رابطه با هر فرد و هر گروهی، رژیم است و بس. 
بحث اصاًل این فاکت یا آن فاکت یا ضعف هایی که ممکن است در هر فردی پیدا بشود 
و خودشیفتگی بیمارگونة این فرد مشخص نیست؛ بنابراین اصل موضوع این نیست که 
کسی در زندان ضعف نشان داده باشد یا از مرگ ترسیده باشد. مسأله ترس از مرگ 
یا جان به در بردن نیست. مسأله دقیقًا خدمتگزاری برای رژیم و گشتاپوی دینی است. 
لگدمال کردن خون شهیدان و مجاهدین توسط شاگرد دژخیمی به نام مصداقی است.

در مورد ضعف های نفرات، مجاهدین قبل از اینکه به دیگری ایراد بگیرند، حساب خود 
را روشن ساخته اند.

در همین رابطه ۱۱سال پیش در سال۱۳88 برادر مسعود، در کتاب استراتژی قیام و 
سرنگونی، تحت عنوان »صداقت مجاهدی« می گوید:

از  بگویم که وقتی  باشد  ایران روشن  برای مردم  این که حساب همه چیز  برای   ...«
زندانیان سیاسی مجاهدین صحبت می کنیم، به خصوص آنان که در اشرف هستند، 
چه آنان که مقاومت کرده اند، چه آنان که به تصادف جان به در برده اند و چه شماری 
که کم و کسری داشته و در زیر شکنجه یا در برابر جوخه اعدام، نقطه ضعف داشته اند، 
هم در بدو ورود و هم در نشست های انتقادی و “عملیات جاری” بی محابا صداقت 
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پیشه می کنند و هر آنچه را که حتی از ترس یا تشویش در برابر مرگ در ذهنشان 
هم گذشته، برای هم رزمانشان، در جمع، بر روی دایره می ریزند.

فراتر از بزرگداشت قهرمانان و یاران مقاوم، هدف از این صداقت بی منتها، تجدیدعهد 
با خلق اسیر و در زنجیر برای جبران کردن کمی ها و کاستی ها و ضعف هاست. روبه جلو 
است، نه روبه عقب. باالکشیدن و فرارفتن و رستن از بندهای روحی و روانی است که 
نه صرفًا  و  پیچیده است  بر دست وپایشان  زندان خمینی و خاطرات دردناکش،  از 
یک انتقاد ازخود صوری و سطحی. شاخص این است که در تشعشع این صداقت 
شگفت و بیکران در جمع یاران، شنوندگان نه فقط سر تعظیم و تکریم فرود می آورند، 
بلکه راه مقابله و درهم شکستن کابوس خمینی و راه غلبه و مسخرکردن آثار او را، 
هم در گره های کوری که دژخیمان خمینی در اعماق ذهن و ضمیر ایجاد کرده اند، 
می آموزند. در برابر آن آسیب ناپذیر می شوند. در یک کالم، نه  فقط تتمة آثار آن کابوس 
خون سرشته را از خود می زدایند، بلکه مهم تر از این ده بار و صدبار و هزاربار بیشتر، 
جنگاور می شوند و از شیب نزولی و از انفعال و پاسیویسم و بریدگی و روی آوردن به 
معیشت و زندگی که مطلوب خمینی و دژخیمانش بوده، فاصله می گیرند. تقدیر کور و 
خودبه خودی این چنین با “جهاد اکبر” و صدق و فدای مجاهدی، مغلوب و محو و نابود 
می شود. چنین مواردی اگر با نگاهبانی و حفاظت مستمر سیاسی و ایدئولوژیک فرد 
از خودش همراه باشد، آن چنان که هرگز روبه عقب و روبه خمینی بازنگردد و به هرچه 
خمینی گرایی و شیطان صفتی و نامردمی و معیشت مطلوب خمینی است، تف کند، 
به سند افتخار و حماسة ماندگار مقاومت ما تبدیل می شود. هم فرد و هم جمع را احیا 
می کند. این یک کارزار پرشکوه با ایدئولوژی ذلت و تسلیم و با شیوه شناخته شدة 
خمینی برای به “ قبر” بردن روان شناسانه زندگان است. این بخشی از مقاومت ماست 
که با هرگونه گردوغبار و آثار کاهندة خمینی و فرهنگ و ایدئولوژی او بستیزیم و از 

آن پاکیزه شویم« )پایان نقل قول از برادر(.
ازقضا من، به عنوان یک مجاهد، با همة ضعف هایی که قبل از زندان و در زندان و بعد 
از زندان داشته و دارم، نمونه ای هستم از همان شورش و انقالب علیه خمینی گرایی و 
نامردمی و رویکرد مجاهدی در عملیات جاری که وقتی پس از سال ها زندان، به اشرف 
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رسیدم، در جمع یاران همه چیز را دربارة خود و دورة زندان گفتم و نوشتم و به این خاطر 
با اطمینان و افتخار می توانم به هرچه خمینی گرایی و این رژیم و کاربران و مأمورانش، 

از قبیل مصداقی، و لگدمال کردن خون مجاهدین است، تف کنم و بگویم ننگت باد!
فکر می کنم در این نقطه روشن می شود که چرا دشمن و مأموران و مزدورانش این قدر با 
انقالب درونی مجاهدین و عملیات جاری کینه دارند. احیای ما، امحای آنها و رژیمشان 

است.

سخن آخر
همان طور که در ابتدای یادداشت اشاره کردم، از همان ابتدا، بازداشت دژخیم عباسی 
)حمید نوری( به دالیلی که فوقًا اشاره شد، برایم پر از ابهام و شک بود. این نه یک کنش و 
واکنش ذهنی، بلکه مبتنی بر شناختی بود که از عناصر دست اندرکار در این ماجرا و 
ترفندهای صدبار استفاده شدة وزارت اطالعات در این سال ها به دست آورده ام و هرچه 

بیشتر روی آن دقت کردم، بیشتر دست وزارت اطالعات در این ماجرا نمایان شد.
همة مطلعین از پروژة وزارت اطالعات تحت عنوان »ری استارت« خبر دارند. در بیانیة 

سالیانة شورای ملی مقاومت در مرداد۹8 آمده بود:
»سوابق “ری استارت” که گردانندة آن )محمد حسینی( از تلویزیون رژیم شروع به کار 
کرده و بعد از “سبز” خامنه ای، از امارات و قبرس و سرانجام آمریکا سر درآورده است، 
بر کسی پوشیده نیست و کلیپ مصاحبة او در اوت۲۰۱۳ با یک تلویزیون لس آنجلسی 
بر روی اینترنت در دسترس است. او تصریح می کند که مأموران وزارت اطالعات در 
امارات  “محبت کردند” و در جلسه ای پیشنهادشان را برای راه اندازی یک تلویزیون با 
او درمیان گذاشتند و گفتند “خبرهایی بِهت می دهیم که به نفعت است. تو به ما فحش 
هم می دهی. تو اگر مشکل وجهه ات هست، ما وجهه ات را درست می کنیم. اخباری بهت 
می گوییم بگو” و “خودت انتخاب کن. تلویزیون می زنی، آگهی اش می آید، سیستم اش 

هست، خبرهایی هم به تو می دهیم که همه اش انتقادی ]از رژیم[ است”«.
دژخیمی  شاگرد  با  بازی  در  را  رژیم  می توان دست  به سادگی  نمونه،  همین  روی  از 
فارسی زبان  تلویزیون  در یک  را  او  رژیم  پیش،  دهة  یک  خواند.  هم  مصداقی  به نام 
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امیرحسین جهانشاهی از همدستان پاسدار  نام   به  مأمور  یک  »رها« زیردست  به نام 
زیردست  در میهن  تی وی،  حاال  و  گرفت  به کار  خامنه ای  سبز  موج  در  مدحی، 
را  آنچه  تا  می گیرند  قرار  مصرف  مورد  هفتگی  به نام بهبهانی به طور  دیگری  مأمور 

در بی بی سی و اینترنشنال با پز مخالف رژیم نمی تواند بگوید، در اینجا قی کند.
دژخیم ناصر رضوی، از شکنجه گران اوین و کارشناس امنیتی رژیم در مورد مجاهدین، 
در کتاب استراتژی و دیگر هیچ، به قول خودش پس از ۳۰سال خدمت در حوزة التقاط 
و به طور اخص درمبارزه با سازمان مجاهدین خلق )منافقین(، دربارة شاگرد دژخیمانی 

مانند مصداقی گفته است:
»بچه هایی که تواب بودند، گاهی واقعًا خلوصشان از بچه های خود ما خیلی باالتر بود...«.
امروز  به آخوندهای جنایت کار گفت: آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت.  باید  البته 
جوانان شورشی که به قول خودتان ۷۵درصد آنها در زیر حاکمیت به اصطالح جمهوری 
اسالمی تربیت شده اند، شعار مرگ بر خامنه ای و مرگ بر اصل والیت فقیه سر می دهند. 

آیا این جوشش خون شهیدان و مجاهدین سربدار و »سرموضع« نیست؟
اکبر صمدی ـ اشرف۳

)۱( محمد مقیسه ای یا همان ناصریان که یکی از طلبه های مدرسه حقانی بود؛ در سال۱۳۶۰ با لباس 
بود و حمید عباسی )نوری( هم در شعبة۳، شغلش زدن کابل  اوین  بازجوی شعبة۳  ابتدا  شخصی 
بود. مقیسه ای بعدها به پاس جنایت هایش دادیار قزلحصار، اوین و در دوران قتل عام۶۷، دادیار زندان 

گوهردشت بود.

)۲( در سال های۵۷ تا ۱۳۶۰، که به فاز سیاسی معروف است ارتباط نیروهای سازمان با تشکیالت، 
ازطریق سرپل های تلفنی وصل بود و ازآنجایی که تلفن همراهی نبود، بنابراین شهر تهران مملو از تلفن 
عمومی بود که با دو ریالی می شد تماس تلفنی بگیریم. به همین دلیل هواداران تشکیالتی سازمان 
همواره چندین دوریالی برای ارتباط با سرپل های خود، همراه داشتند به همین دلیل همراه داشتن چند 
دو ریالی شاخصی برای تشخیص هواداران سازمان بود. البته ناگفته نماند که بسیاری از مردم که هیچ 

ربطی به سازمان نداشتند، به همین دلیل دستگیر شدند.

)۳( مدت زمان دوران فشار در بندهای مختلف، بسته به ترکیب و وقایعی که در آن اتفاق افتاده بود، 
متفاوت بود آخرین بند، بند۲ واحد یک بود که مصداقی مدتی در این بند بود و در یکی از کتاب هایش 
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به وقایع این بند البته از دید یک بریده، اشاره کرده است. در این بند به دلیل بریدن یکی از نفرات اصلی 
تشکیالت، به نام ولی اهلل رضایی معروف به اوس ولی؛ فشار شدیدتر بود و تا پس از برکناری حاج داود، 

درب های بند بسته مانده بود.

)۴( قیامت، یک سالن مربع شکل در ابتدای واحد یک زندان قزلحصار بود. الجوردی و حاج داوود 
در دوران فشار )۱۳۶۱ تا ۱۳۶۳( این مکان را به  محل تنبیه زندانیان اختصاص دادند که از بیش از 
صد قفس چوبی تشکیل شده بود که زندانیان را در آن نگهداری می کردند و به طور مستمر زیر کنترل 
پاسداران قرار داشت. این مکان در بین زندانیان به قیامت و قفس معروف گردید و بسیاری از خواهران 

و برادران در این قفس ها، تا شش ماه به صورت نشسته قرار داشتند و شرایط بسیار سختی داشت.

)۵( چون زندانبانان روی لو نرفتن نفوذی های خود، بسته به مأموریتی که داشتند، بسیار حساس بودند 
و برخی از نفوذی ها حتی برای پاسداران سطح پایین تر ناشناخته بودند.

)۶( به طور مشخص، شهیدان محمود حسنی و محمدرضا شهیرافتخار از مسئولین تشکیالت بند ما 
بودند. هردوی این قهرمانان در جریان قتل عام سال۶۷ سربدار شدند. به عهده گرفتن مسئولیت مصداقی 

را هم مجاهد شهید محمود حسنی به من ابالغ کرد تا مصداقی بیشتر از این طعمه پاسداران نشود.

)۷( شهیدان محمود حسنی و محمدرضا شهیرافتخار 
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امیر پرویزی ـ فروردین۹۹
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افشاگری دربارة ایرج مصداقی از امیر پرویزی
اخیرًا دو مقالة آموزنده دربارة تواب تشنه به خون ایرج مصداقی خواندم. »شارالتانیسم 
ایرج مصداقی، یک شاگرد دژخیم« از برادر مجاهدم اکبر صمدی و »ماوراء رذیلت مزدور 
مصداقی در هتاکی به خانواده های شهیدان و زنان زندانی« از خواهر مجاهد منصوره 
گالستان. از این میزان دروغگویی دربارة خواهر مجاهد زهره شفایی تعجبی نکردم. چون 
در موضوعی که خودم سوژة آن بودم، جعل و دروغ مصداقی را دیده و تجربه کرده بودم.

در  تروریستی و  از لیست  آزادیبخش  ارتش  و  مجاهدین  خروج  از  بعد  پیش،  ۷سال 
آستانة انتخابات رژیم و ریاست جمهوری روحانی و شروع قضایای برجام، ما که در اشرف 
و لیبرتی بودیم نمی دانستیم قتل عام ۱۰شهریور۹۲ در اشرف و بعد هم حمالت موشکی 
پیاپی در لیبرتی در راه است. اما در این زمان با سیرک وزارت اطالعات در جلوی در 
اشرف و ۳۲۰بلندگو برای لجن پراکنی علیه سازمان و رهبریمان آشنا بودیم. تا این که 
در اردیبهشت۹۲ وزارت اطالعات سیرک جدید خارج کشوری خودش را هم دایر و از 
مصداقی و سپس از هم کاسه های او در فاز جدیدی رونمایی کرد. هر دو سیرک، در 

امیر پرویزی
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این   سو و آن سوی جهان، هدف واحدی داشت که ریختن خون ما در اشرف و لیبرتی و 
انهدام مجاهدین و آلترناتیو دمکراتیک انقالبی و مخصوصًا ردیابی و از بین بردن رهبری 
مقاومت بود. این را طاهر بومدرا مسئول حقوق بشر سازمان ملل در عراق در کتابش 
عراق  سلیمانی در  زمان قاسم  آن  در  است.  داده  به خوبی شرح  اشرف«  »ناگفته های 
که توی چنگش بود در صدد بود یک ۱۷ژوئن دیگر منتهی از نوع مالکی راه بیندازد. 
در ۱۷ژوئن۲۰۰۳ )۲۷خرداد۱۳8۲( همگان کودتا برای از بین بردن مجاهدین و حتی 
تحویل دادن خواهرمریم به رژیم را به چشم دیدند. راستی هم که اگر خیزش هموطنان 
و هواداران مجاهدین در خارج و آن مجاهدین شعله ور و فروزان نمی بودند، حتمًا که 
تیر رژیم و استعمارگران به هدف می خورد اما در یک کالم انقالب خواهر مریم بود 
که توطئه را درهم شکست و کودتا را نافرجام کرد. در سال۹۲ ده سال از آن کودتای 
نافرجام گذشته بود و دشمن باید فکر دیگری می اندیشید. مزدوران رونمایی شده از 
قبیل ایرج مصداقی آتش بیاران همین معرکه برای کشتار مجاهدین بودند. تواب تشنه 
به خون، تحت امر سرکردگان قتل عام مجاهدین به چیزی کمتر از سر و خون مسعود 
رجوی رضایت نمیداد. آخر رژیم برادر مسعود را رهبر مقاومتی می دانست و می داند که 

به گفتة خامنه ای در طرف رژیم ۱۷هزار تلفات بر جای گذاشته است. )۷تیر۹۳(
اما در سال۹۲ قبل از قتل عام مجاهدین در اشرف، مصداقی و دیگر بازیکنان سیرک 
خارجه باید با بلندگوها و سایت هایشان راه کشتار را هموار می کردند. مصداقی برای 
این که ثابت کند مجاهدین و رهبری آنها بدتر از این رژیم هستند و رژیم به هر حال بهتر 
از اینهاست، ریسمان های بافته از دروغ و دجالیت و دعاوی زنجیره ای علیه مجاهدین را 
به میان انداخت. در طبله این عطاری، همه چیز یافت می شد. در واقع همه چیزهایی که 

وزارت اطالعات و اطالعات سپاه و دادستانی از این پیشتر گفته بودند.
یکی از کمترین بدی های مجاهدین این بود که »به یک کارگر بی خبر از همه جای 
درمانده، پول هنگفتی« داده بودند که عکس رهبری مقاومت را در تظاهراتی مقابل 
دانشگاه تهران بلند کند و حاال او )مصداقی( وظیفه دارد دربارة »داستان غم انگیز« آن 

»کارگر بی خبر« روشنگری کند.
آن فرد من بودم که در تیرماه۱۳۹۲ گزارش وقایع و شرح حال خودم را به طور مفصل 

������ �����.indd   214 5/29/2021   23:38:00



۲۱۵

گواهی ها و اسناد در بارة یک مزدور نفوذی

در مقاله »مصداق آشکار جعل و دروغ علیه مجاهدین« نوشتم و در سایت های مقاومت 
منتشر شد و هنوز هم بعضی جاها هست.

حاال که ۷سال گذشته و بسیاری چیزها روشن شده بعد از خواندن آن دو مقالة آموزنده، 
به فکر افتادم بار دیگر داستان را خالصه و بازنویسی کرده و به اطالع هم وطنانی که آن 
سال ها در جریان نبودند برسانم. به خصوص که حاال کانون های شورشی هم در داخل 

ایران روشنایی بخش میدان شده اند.
امیر پرویزیـ  اشرف۳ـ فروردین۹۹

مصداق آشکار جعل و دروغ علیه مجاهدین
افشاگری امیر پرویزی از زندان لیبرتی دربارة ایرج مصداقی

 هم منشأ اطالعات مطالب ایرج مصداقی بازجوها و شکنجه گران رژیم هستند 
و هم  فرهنگ و منطقی که برای ارزیابی دارد، همان فرهنگ و منطق آن هاست

اطالعات و در حقیقت اتهامات مصداقی علیه مجاهدین از فیلترهای بازجوهای 
رژیم گذشته و حتی قباًل در سایت های وزارتی منتشر یا توسط عوامل اطالعاتی 

نقل قول شده است

ایرج مصداقی در میان انبوهی یاوه گویی بر ضدمبارزه و مقاومت ما اشرفی ها، ازجمله 
ادعا کرده که مجاهدین »به یک کارگر بی خبر از همه جای درمانده، پول هنگفتی« 
داده بودند که عکس رهبری مقاومت را در تظاهراتی مقابل دانشگاه تهران بلند کند و 
او )مصداقی( وظیفه دارد دربارة »داستان غم انگیز« آن »کارگر بی خبر« از زبان سایر 

زندانیان سیاسی که شاهد بوده اند، روشنگری کند. )گزارش ۹۲(
تظاهراتی در  پرویزی هستم که در جریان  امیر  این جانب  اشاره مصداقی،  فرد مورد 
۲۱تیرماه سال۱۳8۴ در مقابل دانشگاه تهران، عکس های رهبری مقاومت را باالی سرم 
بردم. به همین نام و به همین جرم محاکمه و زندانی شدم و پرونده ام در زندان و قضائیه 
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و اطالعات رژیم آخوندها بر سر این »محاربه« ثبت شده است.
حاال می خواهم داستان خودم و وضع »رقت انگیز« یک تواب خائن درهم شکسته را برمال 
سازم. فردی که بعد از همکاری با بازجویان زندان ها و گشتی های دادستانی الجوردی با 
آزادشده  زندان  از  مجاهدین،  علیه  غنی شده تر  هربار  و  مکرر  انزجارنامه های  نوشتن 
ارتباط  مدتی  و  هواداران  مناسبات  در  نفوذ  از  او پس  است.  آمده  به خارج کشور  و 
با تشکیالت مقاومت در خارج کشور، با دست مایه کردن چنین اندوخته و با چنین 
نقابی، به مأموریت اصلی خود پرداخته است. با ژست »مخالف دوآتشه« و به تعبیر 
خودش »دشمن آشتی ناپذیر« رژیم آخوندی، آن هم در کسوت یک متولی خودخوانده 
و خزانه دار منحصر به فرد تمام حقایق کلیه زندان ها، تمامی زندانیان سیاسی و حافظ 
یگانه جزئیات سرگذشت کلیة شکنجه شدگان و اعدام شدگان همراه با اطالعات مربوط 

به همة بازجویان و شکنجه گران و دژخیمان.

مأموریت ایرج مصداقی
 ابتدا مأموریتش را با خاطره نویسی دوران زندانش شروع کرد و این مأموریت را به زعم 
خود با پیچیدگی زیاد و با تاکتیک نوک زدن به بخش کوچکی از حقیقت برای انکار یا 
وارونه کردن بخش اعظم آن، به انجام رساند. مأموریتی که محور اصلی و هدف واقعی 
آن، نفی مجاهدین و مقاومت ایران به عنوان دشمن اصلی و تنها آلترناتیو دموکراتیک 
و  ارقام  و  اعداد  انکار  با  اول،  گام  در  را  مأموریت  این  بود.  والیت فقیه  رژیم  برابر  در 
کم وکیف جرائم و جنایات رژیم علیه مجاهدین در زندان ها، شروع کرد که همراه بود 
با یک تالش وقیحانه برای ریختن قبح دفاع از دژخیم به خصوص با انکار ابعاد واقعی 
بزرگترین فاجعة حقوق بشری جهان بعد از کوره های آدم سوزی هیتلر، یعنی قتل عام 
زندانیان سیاسی مجاهد در سال۶۷. هم چنین همراه بود با تالش برای بی اعتبار کردن و 
تکذیب حقایق افشاشده توسط قربانی اصلی این جنایات، یعنی مجاهدین خلق ایران با 
متهم کردن رذیالنة سازمان به بزرگ نمایی و اغراق دربارة جنایات خمینی و دژخیمانش 
انکار یا لوث کردن و حتی وارونه گویی  در زندان های سیاسی. به موازات آن، کتمان، 
حماسه های مقاومت درخشان ده ها هزار قهرمان مجاهد در زنجیر، ازجمله با فرافکنی و 
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نسبت دادن ندامت و خیانت و انزجارنویسی های ننگین مشابه خودش به آن قهرمانان 
سربدار.

این شروع مأموریت بود، اما اصل مأموریت، کارزار شیطان سازی علیه مجاهدین و نفی 
کانون و مسیر مقاومت و نقطه اوج مأموریت که در حقیقت حضیض انحطاط و دنائت 
ضدانسانی یک تواب خودفروخته است، ردیابی پلیسی و زمینه سازی و تبلیغ شقاوت بار 
برای قتل و ترور رهبر مقاومت در راستای تحقق رؤیای استراتژیک انهدام مجاهدین و 
حذف تنها آلترناتیو دموکراتیک در برابر رژیم والیت فقیه، آن هم با گریم یک »منتقد 

مجاهدین و دشمن آشتی ناپذیر رژیم«!

در مورد یک ادعای دروغ شهادت می دهم
مصداقی گزارش های مجاهدین از داخل ایران را انکار می کند و مدعی است یک عده در 

»اشرف« و »اورسوراواز« می نشینند و روی اینترنت در ایران تظاهرات راه می اندازند...
به خواهر  که می شناختم  دیگر  تیم  و چند  من  را خود  گزارشات  این  از  برخی   اما 
نسرین و سایر مسئولینمان می دادیم. بدون اغراق همة ادعاها و هوچیگری های مصداقی 

دراین باره سخیف و بی مقدار است و من در این خصوص شهادت می دهم.
من در مهرماه سال۱۳8۵ از ایران خارج شدم و به مجاهدان اشرف پیوستم، ماجرای 
بلندکردن عکس های رهبری مقاومت در تظاهرات و آنچه را در زندان بر من گذشته در 
پرونده و مصاحبه های من با کمیساریای پناهندگان ملل متحد در لیبرتی ثبت است. 

برخالف آنچه وزارت اطالعات می گوید نه گول خوردم، نه پولی گرفتم.
قبل از آن هم در ۱۳شهریور۱۳8۹، در مصاحبه مفصلی با سیمای آزادی، به تشریح 
اقدام مشخص خودم در تظاهرات مقابل دانشگاه تهران پرداخته بودم و بخشی از آنچه 
را بعد از انجام آن تظاهرات در مقابل دانشگاه تهران و در زندان های رژیم بر من گذشت، 

توضیح دادم.
من در داخل کشور با چند خواهر مجاهد و ازجمله خواهر نسرین )که اسم مستعار 

است( در ارتباط بودم و گزارش کارهایم را می دادم.
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   افشاگری درباره ایرج مصداقی 
از امیر پرویزی

 در برنامه گنج میهنی از 
سیمای آزادی

»کارگر درماندة بی خبر« کیست!؟
من امیر پرویزی متولد زنجان در سال۱۳۵8 هستم. هنگامی که در تظاهرات جلوی 
در  من  بودم.  ۲۶ساله  کردم  بلند  عکس  و  کردم  شرکت  تیر8۴  در  تهران  دانشگاه 
اعضای خانواده ام در  برخی  بزرگ شدم.  یک خانواده مذهبی هوادار مجاهدین خلق 
شمار شهیدان سازمان مجاهدین خلق ایران هستند )ازجمله مجاهد شهید ابوالفضل 
موالیی پسرخاله و مجاهد شهید مجید آزادی پسرعموی مادرم که دانشجوی پزشکی 
بود و برادرش اکبر آزادی(. تعدادی از بستگان و اعضای خانواده هم طی چند دهه 
حکومت آخوندها، سال هایی را در زندان به سر برده اند و برخی دیگر از اعضای خانواده و 
بستگانم هم اکنون جزء مجاهدین هستند و خودم هم شرف و افتخار مجاهد بودن دارم.
من البته افتخار »کارگر« بودن را که در نظر پادوهای رژیم های سرکوبگر و استثمارگر، 
مترادف درماندگی و بی خبری است، نداشتم، اما هم برای اطالع و نیاز مصداقی و هم 
برای شناساندن ترفندهای کثیف این عامل اطالعاتی رژیم، باید بگویم که کارمند یک 
 )ensemble( شرکت کامپیوتری در زنجان بودم و در قسمت مونتاژکردن کامپیوتر
و بخش فنی و سخت افزار آن قسمت، به کار مشغول بودم. به خاطر کار تخصصی ام به 
اینترنت دسترسی داشتم و از همان ابتدا اخبار مقاومت و مجاهدین را دنبال می کردم و 

در ارتباط با ستاد اجتماعی سازمان فعالیت می کردم.
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معنی »بی خبری« و »درماندگی« که مصداقی به من نسبت می دهد، در فرهنگ و 
از تیم های سازمان یافته  این است که من عضو یکی  اندیشة مأموران رژیم آخوندی 
هواداران مجاهدین در شهر خودمان بودم و در فعالیت های جمعی متعددی که در بین 

هواداران مجاهدین به »پراتیک« یا »پراتیک اجتماعی« معروف است، شرکت داشتم.
 فیلم های مربوط به فعالیت های تبلیغی و اجتماعی تیم هایی که من عضو آنها بودم 
در تلویزیون سیمای آزادی، نشان داده شده است و همین روزها هم نمونه های بسیار 
جالب و ستایش انگیز آن را در سیمای آزادی مشاهده می کنیم. هرکدام از این نمونه ها 
در حکم یک عملیات چندمرحله ای در فضای اختناق و سرکوب در داخل کشور است. 
و  و شکنجه  دستگیری  ریسک  پذیرش  با  ابتدا  بایستی  عمل کننده  تیم های  اعضای 
اعدام به اتهام محاربه، این عملیات را به سرانجام برسانند. عکس و فیلم برداری از این 
فعالیت ها و ارسال آنها، یک مرحله دیگر عملیات است. بعد هم باید سریعًا ردها را پاک 
کرد. هیچ کدام از این کارها در ساحل امن انجام نمی شود، بلکه باید با چشم باز و انتخاب 
آگاهانه صورت بگیرد. گروه ها باید تا ته خط شکنجه و اعدام را برای خود پذیرفته باشند. 
بنابراین اگر بخواهم حرف های مصداقی را باور کنم، باید بپذیرم که نه تنها هیچ یک از 
فعالیت های مجاهدین در داخل کشور وجود خارجی ندارد، بلکه اصاًل خود من هم وجود 
خارجی ندارم. حاال بی صبرانه منتظرم تا مصداقی و همپالکی های وزارتی او ادعا کنند 

که این حرف ها را هم خودم ننوشتم و ...

تظاهرات ۲۱تیر۱۳۸۴
در سال۱۳8۴ به مناسبت ششمین سالگرد قیام ۱8تیر، من در میان یکی از تیم های 
هوادار مجاهدین بودم که مسئولیت کمک کردن به راه اندازی تظاهرات ضد حکومتی و 
شرکت کردن و تقویت آنها  را در تهران به عهده داشتند. در روز ۱8تیرماه من با اسم 
مستعار »بیژن« با برنامه ارتباط مستقیم سیمای آزادی تماس تلفنی گرفتم و برای 

شرکت در تظاهرات فراخوان دادم.
نیروی  مأموران  و  بستند  را  دانشگاه  اطراف  نیروهای سرکوبگر خیابان های  همان روز 
انتظامی و لباس شخصی به محل آمدند تا مانع تجمع شوند. آنها تصور می کردند سالگرد 
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۱8تیر را از سر گذرانده و مهار کرده اند. درحالی که آن سال طرح ستاد اجتماعی این 
بود که همة تیم ها برای تجمع اعتراضی در ۲۱تیر به جای ۱8تیر فراخوان بدهند. شعار 

محوری هم آزادی زندانیان سیاسی بود.
روز ۲۱تیر حوالی ساعت ۵بعدازظهر تجمع به حدی که می خواستیم رسید. نیروهای 
سرکوبگر از پاسدار و نیروی انتظامی و بسیجی و اطالعاتی و لباس شخصی، گله وار 
به صحنه آمده بودند تا مانع شکل گیری تظاهرات شوند؛ اما همه این بگیرو ببندها 
مانع نشد و شعارها شروع شد. تیم های هواداران مجاهدین هم به شعارها و محتوای 
اعتراضات سمت وسو می دادند. نیروی انتظامی شروع کرد به تهاجم و پراکنده کردن 
جمعیت. در این میان سرهنگی که درصحنه بود نعره می کشید که تجمع غیرقانونی 
است و مجوز وزارت کشور را ندارد. سرهنگ بیچاره نمی دانست که نیروی برانداز و 
سرنگون کننده اجازه نمی گیرد. تواب ها و خیانت پیشگانی مثل مصداقی هستند که 

بدون اجازه دژخیم آب نمی خورند.
 به لحن مصداقی در ننگین»نامه سرگشاده« توجه کنید که چقدر به رئیس جمهور تازه 
از صندوق درآمده ولی فقیه یعنی پاسدار عنتری نژاد امیدواری سرکوبگرانه داشته که 
می نویسد: »آیا جو ایران در تیرماه۱۳8۴ و پس از پیروزی احمدی نژاد این گونه بود؟ 
انتشار این دروغ ها چه دردی از مردم ایران دوا می کند؟ چرا جز شما و انجمن خیالی تان 
ما  این دلیل  به  البته خیلی ساده است،  این گونه گزارش نمی دهد؟«. جوابش  کسی 

این طور گزارش می دهیم که همین طور هم مقاومت و مبارزه می کنیم.
اما سرهنگ نیروی انتظامی به عنوان فرمانده صحنه هنگامی که دید جوانان و دانشجویان 
به او که دنبال مذاکره کردن با کسی بود، محل سگ نمی گذارند، پی درپی با صدای بلند 
می پرسید رئیس شما کیست؟ بیاید صحبت کنیم. یکی از اصالح طلبان حکومتی که 
می خواست به این وسیله اعتراض های جوانان و دانشجویان را مصادره کند، تالش کرد 

به عنوان نمایندة معترضان به مذاکره با سرکرده نیروی انتظامی بپردازد.
وقتی اصالح طلبان قالبی در نظام والیت فقیه یا همان »جلبک های بی هزینگی« برای 
در  اقدام  مورد  در  قرارمان  طبق  شدند،  انتظامی جمع  نیروی  پاسداران  دور  مذاکره 
موقعیت مناسب، من در همین لحظه، تصویر رهبری مقاومت برادر مسعود و خواهر 
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مریم را بلند کردم و سایر افراد تیم ما فیلم برداری از این صحنه را انجام دادند. فاصله 
ما با دژخیمان چند قدم بیشتر نبود. می دانستیم زمان کوتاهی بیشتر نخواهیم داشت، 
آن هم باالبردن عکس کسانی که تجسم سرنگونی و نابودی این رژیم اند. همان ها که هر 

خطری برای رژیم، پذیرفتنی تر از آنهاست.
درحالی که من عکس خواهر مریم و برادر مسعود را باالی سرم برده بودم، یک باره گله ای 
از مزدوران نیروی انتظامی به سویم هجوم آوردند و بر سرم ریختند. با باتون و مشت و 
لگد شروع به زدن کردند. به علت ضربه باتونی که روی بینی ام 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 می داد. جمعیتی که شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد سر 
می دادند، با دیدن وضعیت من اعتراض کردند و شعار می دادند: ولش کنید، ولش کنید.

مادری خودش را به من رساند و رو به سرهنگ سرکرده صحنه، اعتراض کرد که: چکار 
کرده، ولش کنید!

پاسداران که به قول مصداقی »پس از پیروزی احمدی نژاد« خیلی جری تر شده بودند، 
آن خانم شجاع را که به نظر مصداقی به خاطر »زن بودن« واقعی نیست و به گفته 
مصداقی )در همان گزارش۹۲( یک »پهلوان پنبه اینترنتی« دیگر است، به باد کتک و 
ضرب و شتم گرفتند. آنها تالش می کردند با ضرب و شتم جمعیت، راه باز کنند و مرا به 
نزدیک درب اصلی دانشگاه تهران که تمرکز اصلی و محل ماشین های ضد شورش بود، 

برسانند.
به سرهنگ  را  انتظامی، شهیدعلی صارمی خودش  نیروی  به خودرو  از رسیدن  قبل 
نیروی انتظامی رساند و گفت: مگر این جوان چه کار کرده؟ ولش کنید بگذارید برود....

این یکی »پهلوان پنبه اینترنتی« یعنی علی صارمی هم بعدًا توسط رژیم اعدام شد!
برگردم به صحنة حقیقی در آن روز: پاسداران مرا به زور سوار خودرو ون سیاه رنگی 
کردند. بعد از من چند دانشجو و خبرنگار را هم دستگیر کردند. سرکردة یگان ویژه رژیم 
به نام عباسی درصحنه حضور داشت. اسم سردار عباسی را همان جا یکی از دانشجویان 
در ماشین به من گفت. بعد از یک ربع یا نیم ساعت ما را به کالنتری۱۴8 در خیابان 
انقالب بردند. به محض ورود، مرا دستبند فلزی زدند و نفرات دیگر را دستبند پالستیکی.
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اولین کاری که در آن جا انجام دادند، ضرب و شتم معروف به »فوتبالی« بود که چند 
نفر با ضرب و شتم عمدتًا به وسیله لگدهای سنگین و شدید، زندانی را به این طرف و 
آن طرف پرت می کنند. بعد از »فوتبالی« مرا کنار نفرات دیگر نشاندند تا صورت جلسه 
تنظیم کنند. در میان دستگیرشدگان یک نفر بود که اسمش را به یاد ندارم اما حین 
دستگیری وقتی می خواستند او را وارد ماشین کنند مقاومت کرد. مزدوران وحشیانه 
صورتش را به سپر عقب ون کوبیدند که قسمتی از زیر چانه اش شکافت. در کالنتری 
۱۴8 مأموری که به نظر می رسید بازجو باشد و صورت جلسه را تهیه می کرد، به آن فرد 
که چانه اش شکافته بود، می گفت: »می خواهی یکی از عکس های او )عکس هایی که من 

باالبرده بودم( را در پرونده تو بگذارم؟ شما باهم بودین!«.
مأمور دیگر گفت این خیلی پررویی می کند. بگذار تا ببرند حالش را حسابی جا بیاورند. 
طبق  من  شد،  ایجاد  مقاوم  فرد  آن  به  فشارآوردن  و  بازجویی  حین  که  فرصتی  در 
سناریویی که از پیش آماده کرده بودم، محمل خودم را در ذهن خودم مرور می کردم 

که کارگر بودم و نمی دانم این عکس های چه کسانی بوده ...
خاتمی چی  فرد شناخته شده  یک  که  را  اصالح طلب حکومتی  همان  اثناء  همین  در 
بود هم آوردند. او همان کسی بود که در مقابل دانشگاه خودش را به عنوان نمایندة 

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 اراذل واوباش هستید؟

او که چند نفر از دانشجویان عضو دفتر تحکیم وحدت را در میان ما دید، گفت: آقا 
این ها بچه های خوبی هستند! بچه های انقالبند! )یعنی از بسیجیان یا عوامل جناح های 

درونی رژیم هستند(.
بازجو تک تک ما را به وی نشان می داد و می پرسید این چطور؟ این یکی چطور؟ وقتی 
نوبت به من رسید. بازهم گفت: این هم بچه خوبی است!؟ در اینجا یک باره دژخیم افسار 
پاره کرد و عکس های 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؟
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ناگهان رنگ از رخسار او پرید و درحالی که داشت قالب تهی می کرد، به تته پته افتاد و 
گفت: آقا شما ما را می شناسید، این چه حرفی است؟ و سپس رو به من کرد و گفت: 

این فرزند انقالب نیست.
چند دقیقه بعداز این که ایشان مرا به عنوان »بچة بد«! شناسایی کرد، با صحنة جالبی 
که برایش ترتیب دادند، گفت حالش بدشده ... و نیروی انتظامی هم آمبوالنس خبر کرد 

تا او را با احترامات ویژة یک »بچة خوب« رژیمی، ازآنجا ببرند.

منشأ اطالعات مصداقی
حاال ببینیم مصداقی اطالعات دست اول را که به یک »کارگر درماندة ازهمه جابی خبر 

برای باالبردن عکس رهبری مقاومت پول هنگفتی داده« شده از کجا آورده است؟
ساعت ۷ بعدازظهر همة نفرات را به حفاظت اطالعات ونک بردند. آنجا بازجویی اولیه از 
من شروع شد. یک سرهنگ حفاظت اطالعات و چند نفر دیگر شروع به ضرب و شتم و 
اذیت و آزار من کردند. دژخیم علت و چرایی موضوع عکس را که باالی سرم برده بودم 
می پرسید، 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 می شد و فحش رکیک می داد و می گفت: »غلط کردی! اگر من همین االن 
بروم از کابل یک کارگر افغانی را بیاورم و بگویم یک میلیون می دهم این را بلند کن، 
می گوید: چون این عکس مسعود رجوی است، می ترسم این کار را بکنم. ادبیات تو مال 
اشرف است. همین جمله که می گویی عکس را باالی سرم ببرم، حرف مجاهدین است 

تو چطور می خواهی این مزخرفات را باور کنم. یاال بگو ببینم داستان چیست؟«.
مالحظه می کنید که هم منشأ اطالعات مطالب ایرج مصداقی، بازجوها و شکنجه گران 
رژیم هستند و هم فرهنگ و منطقی که برای ارزیابی دارد، همان فرهنگ و منطق 

آنهاست.
دعوا و صورت مسأله خود مقاومت و مبارزه است. کلمات و فرهنگ بازتاب و محصول 
آن است. دعوا بر سر این است که ما چرا مبارزه می کنیم و مثل مصداقی راه تسلیم و 

ندامت و همکاری با دژخیمان را نرفتیم.
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برگردم به ادامة صحنة آن روز: بازجو تالش کرد در بازرسی دقیقی ازکفش و لباس من 
اثری از عراق و قرص سیانور پیدا کند. پرسید: کی از عراق آمدی و کجا آموزش دیدی؟ 
وقتی متوجه شدم حرف هایم را باور نمی کند، دیدم باید روی همان محملی که ساخته 
بودم حسابی ایستادگی کنم. بار دیگر در قسمتی از بازجویی بر سر این جمله من که 
»عکس را باالی سرم بردم« فریاد می زد که این »ادبیات منافقین« است، یاال حرف بزن، 

کجا آموزش دیدی؟ هم تیم هایت کجا هستند؟
بعد از آزادی و آمدن به اشرف متوجه شدم که سایت وزارت اطالعات رژیم، ۴روز بعد از 
دستگیری و بازجویی من به نقل از فردی به نام »نادر فتوره چی از اعضای دفتر تحکیم 

وحدت« نوشته بود:
»...کسی را به او دستبند زده بودند که از گفتگوی مأموران دریافته که جرمش بلندکردن 
عکس مسعود و مریم رجوی است؛ تنها مورد از این نوع. نادر می گفت که سر و وضعش 
بسیار ژنده بود و مایة تعجب. وقتی به کالنتری ونک می بردندشان، از او پرسیده بود 
که چرا عکس رجوی را بلند کرده؟ طرف اصاًل نمی دانسته که رجوی کیست و پرسیده 
بوده که “اون که کنارش بود زنش بود؟” برای نادر توضیح داده که نامش حسن پوشانی 
است؛ کارگر فصلی زنجانی که در میدان انقالب می ایستد برای کار و مدت هاست بیکار 
است. آن روز عصر کسی با او صحبت کرده و ۱۰هزار تومان به او داده که آن دو عکِس 
به هم چسبیده را باال ببرد؛ و وعده داده بود که شب ۳۰هزار تومان دیگر هم به او خواهد 
داد. حسن پوشانی به نادر می گفته که خدا کند شب آزادم کنند تا بروم و ۳۰هزار تومان 
دیگر را هم از طرف بگیرم!... نادر می گفت طرف بی سواد و بی خبر بود و حتی درک 
درستی هم از آن چه رخ داده بود نداشت. می گفت تا جایی که او توانسته بفهمد تلقی 

مأموران هم از او همین بوده است...«.
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افشاگری دربارة ایرج مصداقی از امیر پرویزی ـ ایران دیدبان

ایران دیدبان سایت وزارت اطالعات ۲۵تیر۱۳۸۴
مالحظه می کنید که اطالعات و در حقیقت اتهامات مصداقی علیه مجاهدین از فیلتر 
بازجوها و سرکردگان سرکوبگر رژیم گذشته و حتی قباًل در سایت های وزارتی منتشر 

یا توسط عوامل اطالعاتی نقل قول شده است.
ماجرای قاطی کردن اسامی و افراد هم به سادگی این است که فردی به نام علی حسنی 
که دو روز بعد از دستگیری من بازداشت و حدود دوهفته بعد با یک قرار وثیقه سنگین 
آزاد شد، در گفتگوهای داخل سلول در جریان محملی که من به بازجو گفته بودم، 
قرار گرفت. تا روز ۲۵تیر8۴ که این مطلب در سایت وزارت اطالعات منتشرشده، علی 
حسنی ارتباطی با بیرون زندان نداشته تا بتواند راجع به محمل من با کسی صحبت 
کند. بنابراین به روشنی پیداست که وقتی من در تاریخ ۲۱تیر دستگیر شدم و خودم 
از  این اطالعات  این کار زده،  را کارگر بی پولی معرفی کردم که برای پول دست به 
صحبت های بازجویان نشت کرده و قاطی کردن اسامی توسط خبرنگار و وبالگ نویس 

وزارتی هم، ناشی از رودست خوردن آنهاست.
بدون شک منشأ اطالعات مصداقی بازجویانی هستند که در ضرب و شتم و شکنجة 
من و سایر تظاهرکنندگان نقش مستقیم داشتند. وقتی ایرج مصداقی 8سال بعد از 
دستگیری یک مجاهد تحت عنوان »نامه سرگشاده« همان اطالعات را بلغور می کند، 

بیش از هر چیز نشان می دهد که به چه نیازی از اطالعات آخوندها پاسخ می دهد!

همدستان مصداقی در اوین
مصداقی انتظار دارد در سلول های شکنجه، من هم مثل او همة اطالعاتم را به دژخیم 
می دادم یا پیش آن نفراتی که به اسم دانشجو یا خبرنگار در سلول من انداخته بودند، 
سفره دلم را بازکنم. این منطق ما مجاهدین نیست که دیگران را دم تیغ بدهیم و به فکر 
جان خودمان باشیم و رمز ماندگاری ما همین است. اگر هم حفره و کمبودی در مبارزه 

داریم و داشتیم شرمندة خدا و خلق هستیم و از گذشته عبرت می گیریم.
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در مورد چندنفری که با من چند روزی در سلول های۲۰۹ بودند:
شاید روز سوم بود که یکی از نفراتی را که جلو درب دانشگاه دستگیر شده بود به سلول 
انفرادی من آوردند. خودش را آن طور که به خاطر دارم علی حسنی معرفی کرد و گفت 
پدرش محافظ دستغیب جنایتکار بوده و برادر بزرگترش سرهنگ سپاه می باشد. تا 
آن جا که یادم هست، خودش می گفت که در رشته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل یا 
حقوق سیاسی قبول شده و از اعضای تحکیم وحدت رژیم است و برای امثال رفسنجانی 
در نشریات قلم می زد. در سلول، او هم مثل بازجو از من علت و چرایی باالبردن عکس 
رهبری مقاومت را می پرسید. من هم درست همان جواب هایی که به دژخیم گفته بودم 

را به او هم تحویل دادم.
وقتی مرا به زندان اوین و بند۲۰۹ بردند، اولین بازجوی اطالعات که فکر می کنم اسم 
مستعارش »توفیقی« بود بر اساس سناریو و داستانی که من به خوردشان داده بودم 
)همان موضوع کارگر بیکار و بی پول(، انبوهی دروغ و روضه خوانی درباره بی گناهی رژیم 

و این که رژیم قربانی تبلیغات مجاهدین بوده! ایراد کرد. از قبیل این که:
»ما هیچ کس را نکشته ایم و شکنجه نکرده ایم. به خدا دستمان به خون هیچ کس آلوده 
نیست. همه اینها فریبکاری های مجاهدین بوده که چند عکس و فیلم مونتاژ شده را به 

تو نشان دادند و از تو سوءاستفاده کردند«.
مجاهدین  افشاگری های  بودن  غیرواقعی  مورد  در  مصداقی  ایرج  حرف های  بنابراین 
به نام  رژیم  مأمور  ازنظر یک  نیستند. همان قدر که  برای من چیزهای جدیدی  اصاًل 
مصداقی تظاهرات و فعالیت های ضد رژیم، دروغ و غیرواقعی و مجازی هستند، کشتارها 
و شکنجه ها و کارنامه سی ساله رژیم آخوندها هم چیزی جز »فریبکاری های مجاهدین 

و چند عکس و فیلم مونتاژ شده« نیست.
با توجه به این که فقط کارت ملی و آدرس من در شهرمان را داشتند، از ادارة اطالعات 
زنجان استعالم کرده و از آنها خواسته بودند که برای بازجویی از من بیایند. چند روز 
بعد از بازجویی توسط توفیقی، از دژخیمان شهر خودمان برای بازجویی به ۲۰۹ آمدند. 
ظاهرًا دیگر خبری از بازجوی اولی نبود. چون به خانه ما در زنجان مراجعه کرده بودند 

و مشخص بود که هیچ سابقه فعالیت سیاسی از من در دست ندارند.
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درمورد شهدای فامیلمان هم هرچه پرس وجو کردند گفتم ارتباطی نداشتم، چون در 
زمان فعالیت و شهادت آنها من بچه بوده ام؛ و بازجو هم هیچ دلیل برای چسباندن من 

به آنها نداشت.
یکی از بازجویان، سعید شیخان بود )اسم اصلی او به احتمال زیاد »نوری« است( سعید 
شیخان بعد از اشاره به شهیدان خانواده ما و تحقیقاتی که در مورد خودم کرده بودند، 
برایم توضیح می داد که: »من قبول دارم که در دهة۶۰ افراط و تفریط هایی بوده، اما االن ما 
دیگر آن طور رفتار نمی کنیم. تو می توانی به کشورت خدمت کنی و ایران را آباد کنی و ...«.

روبرو کردن با مزدور ابراهیم خدابنده در اوین
دریکی از جلسات بازجویی در۲۰۹ برخالف معمول که شیخان بالفاصله بعد از واردشدن، 
چشم بند مرا کنار می زد، تفاوتی وجود داشت. شیخان تا چند دقیقه صبر کرد و بعد از 
آن که به گفته او چشم بند را برداشتم، حدس بزنید چه کسی در مقابلم روی صندلی 

نشسته بود؟ بریده مزدور و کمک کار بازجویان رژیم به نام ابراهیم خدابنده.
دژخیم می خواست از طریق روبه  رو کردن خدابنده با من، نتیجه بگیرد که آیا من 
به عراق رفته ام یا نه؟ مثاًل سابقه ام چقدر است؟ یا ابراهیم خدابنده در اشرف یا جای 

دیگری مرا دیده است یا نه؟
مصداقی هم به خاطر همین قبیل شناسایی هایی که در گشتی های دادستانی و اطالعات 
انجام داده به رژیم آخوندها و دژخیمانش مدیون است و از طریق این نوشته ها ارتزاق 

می کند و دین خودش را به رژیم ادا می کند.
 همة آن چیزهایی که مصداقی می نویسد و همة آن کارهایی که بازجوهای رژیم در 
زندان ها انجام می دهند، به این دلیل که حلقه های یک زنجیرند، از یک فرهنگ و زبان 

و بیان مشترک هم برخوردار می شوند.

تهدیدها و بیدادگاه
در سه مرحلة مختلف محاکمه، قاضی حسن زارع دهنوی، معروف به قاضی حداد، بعد 

از تفهیم اتهام، به فحاشی و تهدید من پرداخت که آویزانت می کنم و ...
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مسخره تر این که اصاًل قرار بازداشتی برای من صادر نشده بود، ولی این به اصطالح قاضی، 
حکم تمدید قرار بازداشت را صادر کرد!

در دادگاه دوم، همان قاضی حداد موعظه می کرد که چرا سراغ سازمان رفتی؟ این همه 
حزب در ایران هست، برو سمت یکی از آنها فعالیت کن! اگر در چارچوب نظام باشی، 
می توانی انتقاد هم بکنی، حتی اگر می خواهی مخالف نظام باشی، کسی با تو کاری 

ندارد؛ اما سراغ مجاهدین نباید بروی.
در این هنگام بازی اطالعات با من شروع شد یک روز حکم اعدام به اتهام »محاربه« 
برایم در نظر می گرفتند یک روز می گفتند کاری نکرده ام اگر عاقل! باشم کاری ندارند 
و می گذارند مثل سایر نفراتی که بعد از زندان دنبال زندگی شان می روند، بروم دنبال 

زندگی ام ...
در ۵ـ۶ ماه اول برای ترساندن من می گفتند به خاطر جرم »محاربه« حکم تو اعدام است 
و اتهاماتی از قبیل اقدام علیه امنیت ملی، هواداری از سازمان مجاهدین و به زعم آنها 
»منافقین«، فعالیت علیه نظام و خروج غیرقانونی از مرز را پی درپی مطرح می کردند، 
به خاطر این که در تحقیقاتشان دریافته بودند که برخی از اعضای خانوادة ما به اشرف 

رفته اند.
تهدیدها در جریان دادگاه و بعداز آن هم ادامه داشت. در جریان دادگاه بار دیگر دژخیم 

شیخان به صحنه آمد و تهدید کرد که:
آن قدر تو را نگه می داریم تا موهایت سفید و دندان هایت سیاه شود.

بازجوی دیگری گفت:
»مسعود رجوی کجاست که بیاید تو را نجات بدهد؟ آخر برای چه کسی مبارزه می کنی؟ 

آن ها در ساحل امن هستند، ولی تو چی؟«.
بازجو  نیست.  جدید  برایم  اصاًل  مصداقی  حرف های  می گویم  که  است  به این خاطر 

هم چنین افزود:
»آنها می خواهند ما تو را اعدام کنیم و قهرمان ملی درست کنند. ولی کور خواندی، 
کاری می کنم که آرزوی مرگ داشته باشی ولی نتوانی بمیری. اگر با سازمان ارتباط 
برقرار کنی، همة خانواده ات را اینجا می آورم و پیش چشمت ... به خانواده خودت رحم 
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کن«.
»پهلوان  را  ما  رژیم  بازجوهای  از  رذیلت پیشه تر  و  کینه توزتر  مصداقی  بگویم  باید 
زیر شکنجه  را  ما  که  همان حال  در  رژیم  بازجوی  درصورتی که  می داند،  اینترنتی« 
می برد و تهدیدمان می کرد، به این که مجاهدین »قهرمان ملی« هستند اذعان می کرد.

باالخره بعد از ۹ماه بالتکلیفی در زندان، من را که هیچ چیز در پرونده ام نبود و هیچ 
اتهامی را نپذیرفته بودم به ۱8ماه زندان محکوم کردند. براساس قوانین رژیم، هر زندانی 
که نصف محکومیتش را گذرانده باشد و سابقه فعالیت سیاسی نداشته باشد، می تواند 

به طور مشروط آزاد شود و به همین دلیل مرا بعد از ۱۴ماه آزاد کردند.
بله من یکی از آن هزاران هزار »موجود اینترنتی« هستم که برخالف جعلیات مصداقی، 
به محض بیرون آمدن از زندان بعد از همه آزار و اذیت ها، دغدغه ام این بود که سریع تر 
خودم را به ارتش آزادی برسانم. بعد از ۳هفته توانستم از کشور خارج شوم و شرف 
حضور در میان مجاهدین اشرفی را کسب کنم و مبارزه ام را با رژیم سفاک آخوندی در 

مداری باالتر در کنار خواهران و برادران مجاهدم ادامه بدهم.
 

������ �����.indd   230 5/29/2021   23:38:01



خشم و جنون یک خودفروخته مفلوک
 )ایرج مصداقی(

نصراهلل مرندی ـ اردیبهشت۹۹
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کاری  هر  هواداران  و  سازمان  نوری(  )حمید  دژخیم  گریزگاه های  بستن  برای 
توانستند کردند و باز هم خواهند کرد. شماری شهادت دادند و شمار بیشتری 

آمادة شهادت دادن هستند تا رژیم نتواند او را فراری بدهد

اهمیت فوق العادة انتشار حرف های رازینی در این است که دست رژیم و قدم 
بعدی آن را پیشاپیش رو کرده و راه فراری دادن را می بندد

و  زندانیان  اسامی  و  مدارک  و  شهادت ها  به  توجه  با  پرونده  محتویات 
شکنجه شدگان که از سوی مجاهدین و هوادارانشان ارائه شده، به اندازه کافی 
متقن و قوی است. آنقدر که کسی نمی تواند شکنجه ها و خون های مجاهدین 

سر موضع را به حساب ضدمجاهدین و توابان تشنه به خون واریز کند

نصراهلل مرندی
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... سابقة امر در سوئد برمال و به ثبت داده شده است. مخصوصًا آنجا که مقیسه ای 
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 می گوید. همان چیزی که ایرج 
مصداقی مطلقًا نمی خواهد واردش بشود و به عکس می خواهد موضوع را یک چیز 
ترو تازه ای جلوه بدهد که گویا مصداقی آن هم از موضع اپوزیسیون رژیم کاشف 
آن بوده و برای رژیم و هم چنین برای دادگاه و اطالعات و پلیس سوئد نامکشوف 

بوده است!

وقتی مصداقی با اصرار نزد ما به آتن آمد من تمامی هزینة انتقال به سوئد را که 
مبلغ کمی هم نبود یک جا به مصداقی دادم. یعنی همة هزینة راهی را که باید به 

قاچاقچی می داده، به او دادم

در ۶ ـ ۵ ماهی که من در خانة مصداقی بودم تمامی هزینه ها و کرایة خانه را به 
او می پرداختم. او بابت استقرار ما در هال خانه اش، ماهی سه هزارکرون از ما 
می گرفت در حالی که اجارة خانة او را دولت می داد. در آن زمان اجارة یک خانه 

تک اتاقه بیشتر از ۲۵۰۰ کرون نمی شد.

که  و می داند  تجربه کرده  باشد،  افتاده  زندان های خمینی  با  هرکس که سروکارش 
به زندانی کارشان  با زبان بازی و وعده و وعید  بازجویان و شکنجه گران  چگونه وقتی 
پیش نمی رفت و تیرشان به سنگ می خورد و با شالق و داغ و درفش هم نمی توانستند 
اراده و مقاومت زندانی را در هم بشکنند، آمیزه ای از خشم و یأس و استیصال بر آنها 
مستولی می شد و تالش می کردند این حالت را با فحاشی و لمپنیزم آخوندی و پاسداری 
رفع ورجوع کنند. من شخصًا این را بارها از نزدیک در برخورد شکنجه گران و بازجویان 
با مجاهدینی که به راستی جانشان را در برابر دشمن کف دستشان گرفته بودند دیده و 
تجربه کرده ام. من ۱۰سال در زندان رژیم خمینی بودم، با آن سربداران زندگی کرده ام و 
نمونه های بسیار و بی شمار به یاد دارم.یک نمونه از آنها، مجاهد شهید جالل الیقی بود. 
در گوهردشت قبل از قتل عام۶۷ زمانی که ناصریان )آخوند محمد مقیسه ای( و دژخیم 
داود لشکری، جالل را که برای بار دوم دستگیرشده بود زیر ضربات کابل گرفته بودند 
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و از اتهامش سؤال می کردند، می گفت هواداری از مجاهدین! آنها با غیظ و کین فراوان 
به شالق زدن ادامه می دادند ولی جالل از کلمه مجاهدین کوتاه نمی آمد. سردژخیم 
ناصریان با خشم و کینه نعره می کشید و به جالل می گفت: »منافق خبیث! رجوی با 

شما چه کار کرده که تو این  همه بر موضع ات پافشاری می کنی؟«. 
حاال امروز تواب تشنه به خون همان وظیفه ناصریان و لشکری را به عهده گرفته تا ما از 
کلمه مجاهدین و مسعود رجوی کوتاه بیاییم. رژیم والیت فقیه هم آن روز و هم امروز 
به این نیاز دارد. نیازی که ازقضا با آمدن مجاهدین به اشرف۳، با کانون های شورشی، 
با قیام و با تحریم های رژیم بیشتر شده و به نظر می رسد تا روز سرنگونی باز هم بیشتر 

خواهد شد چون رژیم حریف دیگری نمی بیند.
من در آبان۱۳۶۰ ساعت ۷شب زمانی که از یک محل استقرار در خیابان سلسبیل 
تهران از نشست توجیهی فرمانده بهروز )مجاهد شهید فضل اهلل تدین( بیرون آمدم و 
می خواستم به محل استقرار خودم در چهارراه قصر بروم، در خیابان آذربایجان نزدیک 
خیابان جمهوری توسط پاسداران شناسایی شدم. آنها برای دستگیری به سمت من 
حمله ور شدند. به ایست آنها توجه نکردم و برای خارج شدن از تور از محل دور شدم که 
هدف رگبار قرار گرفتم. گلوله به پایم اصابت کرد و نقش زمین شدم. قرص سیانورم را 
با دندان شکستم تا زنده به دست دژخیمان نیفتم و اسرار خلق و سازمان را حفظ کنم. 
دیگر از آن لحظات چیز زیادی به یاد ندارم. بعد از ۲شبانه روز به هوش آمدم و خودم 
را در بیمارستان نجمیه در خیابان حافظ دیدم. این بیمارستان از همان زمان متعلق به 
سپاه پاسداران بود و یک طبقه آن را به مجروحین و تیرخوردگان درگیری های خیابانی 
اختصاص داده و درعین حال تبدیل به شکنجه گاه کرده بودند. زمانی که به هوش آمدم 
دو پاسدار در کنار خودم دیدم. بعد من را به اوین شعبة8 منتقل کردند درحالی که 
مجروح بودم و استخوان پایم از سه نقطه شکسته بود به تخت شکنجه بستند... و البته 
طبق وظیفه ای که داشتم اسرار خلق و سازمان را حفظ کردم. زمانی که فردی دستگیر 
یا مجروح می شد و به دست شکنجه گران می افتاد دو راه بیشتر نبود و در مقابل انتخاب 
بین مقاومت و تسلیم قرار می گرفت. یا مقاومت می کردی و اسرار دوستان و همرزمانت 

را حفظ می کردی یا درهم شکسته و زبون مثل مصداقی تن به همکاری می دادی.
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اشراف به خود
با  مبارزه  در  خودم  ضعف های  و  کوتاهی ها  و  کاستی ها  به  من  که  بگویم  همین جا 
آخوندهای جنایتکار کم وبیش واقف هستم و همواره در مقابل رادمردانی مانند طاهر 
بزاز حقیقت طلب، امیر حاتمی، اصغر غالمی و اسداهلل ستارنژاد که جان بر سر پیمان 
خود گذاشتند و حاضر نشدند حتی یک کلمه بگویند که خوشایند دشمن باشد، تعظیم 
کرده و می کنم و آنها را هیچ گاه از یاد نمی برم و خودم را بدهکار و شرمنده آن شهیدان 

می دانم.
 اما همان طور که برادر مجاهد اکبر صمدی نوشته بود درس »صداقت مجاهدی« را 
از آموزش های برادر مسعود در مکتب مجاهدین فراگرفتم و همه چیز را درباره خودم 
و وقایع زندان با سازمانم مطرح کرده، هیچ چیز را از سازمان مخفی نکردم و نمی کنم. 
راستش خودم را الیق نمی دانم که مخاطب پیام برادر مسعود خطاب به مجاهدین باشم 

اما به عنوان یک هوادار مجاهدین از او الهام می گیرم جایی که گفت:

برای  زنجیر  و در  اسیر  با خلق  بی منتها، تجدید عهد  این صداقت  از  »... هدف 
جبران کردن کمی ها و کاستی ها و ضعف هاست. رو به جلو است، نه رو به عقب. باال 
کشیدن و فرارفتن و رستن از بندهای روحی و روانی است که از زندان خمینی و 
خاطرات دردناکش بر دست و پایشان پیچیده است و نه صرفًا یک انتقاد از خود 
صوری و سطحی. شاخص این است که در تشعش این صداقت شگفت و بیکران در 
جمع یاران، شنوندگان نه فقط سر تعظیم و تکریم فرود می آورند، بلکه راه مقابله 
و درهم شکستن کابوس خمینی و راه غلبه و مسخرکردن آثار او را هم در گره های 

کوری که دژخیمان خمینی در اعماق ذهن و ضمیر ایجاد کرده، می آموزند«.

شهیدان  با  سازمانی  هستم.  مجاهدین  سازمان  هوادار  که  است  من  افتخار  این  بله 
واالمقامی از سردار خیابانی و اشرف شهیدان و بیش از ۱۲۰هزار شهید و رهبری مسعود 

و مریم رجوی و اشرفیان قهرمان که امید و سرمایة خلق محروممان هستند.
در جبهة مقابل، وقتی ۳۰سال بعد از آزادی از زندان، ایرج مصداقی را می بینم که افسار 
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پاره کرده و کف بر دهان آورده و با لمپنی و هرزه درایی آخوندی پاسداری، به فحاشی 
و یاوه گویی علیه مجاهدین و برادر مسعود می پردازد، باور کنید که همان صحنه های 
اوین و همان پاسداران و شکنجه گران را به یاد می آورم که در مقابل مجاهدین مستأصل 
می شدند و کف بر دهان آورده و بی دنده و ترمز به فحاشی های حیرت آور روی می آوردند 

و چنگ و چنگال می کشیدند.

خصومت حیرت انگیز
در گزارش عفو بین الملل در مورد قتل عام که در آذر۱۳۹۷ منتشر شد، گواهی یک 
شاهد )مجاهد خلق عباس ترابی( نقل شده بود که می گفت او را با چشم بند به اتاقی 
و جواب  و سؤال  بازجویی  زندانیان  از  اطالعاتی«  و  قضایی  مقام  بردند که »چندین 

می کردند.
»آنها گفتند که باید به یکی از بندهایی که زندانیان عادی )غیرسیاسی( در آن زندانی 
بودند رفته و در مقابل چشم همگان بر تصویر برادر مسعود ادرار کنی من گفتم که این 
عمل با کرامت انسانی مطابقت ندارد و من این کار را با هیچ تصویری انجام نمی دهم 
و این موضوع هیچ ربطی به زندانی بودن من ندارد. آنها شروع به توهین و فحاشی به 
من،  سازمان مجاهدین خلق و برادر مسعود کردند من متوجه شدم که آنها وحشی 

شده اند...«.
به نظر می رسد مصداقی به فرموده همان مقام های »قضایی و اطالعاتی« هنوز دارد ادامه 
می دهد! با همان فرهنگ لمپنی شکنجه گران منتها برای اپوزیسیون نمایی چیزهایی هم 
در بازار سیاست مسگری علیه رژیم می گوید تا بین توبره اپوزیسیون و آخور آخوندی 

باالنس کند و نمره هر چه بیشتری از همان مقام های قضایی و اطالعاتی بگیرد.
چنان که گفتم این خصومت و جنون حیرت انگیز، هر چه رژیم خطر بیشتری احساس 
می کند، بیشتر می شود. مخصوصًا بعد از قیام آبان و دی که حقانیت کانون های شورشی 
و پیشرفت استراتژی سازمان در سراسر ایران، در شهرها و در کف خیابان ها به اثبات 
رسید. آن قدر که خامنه ای خودش هم وحشی شد و به شالق کش کردن آلبانی روی 
آورد. خامنه ای گفت در یک کشور »کوچک اما شریر واقعًا خبیث در اروپا، یک عنصر 
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آمریکایی با یک تعداد ایرانی مزدور، وطن فروش، جمع شدند دور هم، علیه جمهوری 
اسالمی بنا کردند برنامه ریزی کردند و نقشه درست کردند. نقشه هم همان چیزی بود 

که ما چند روز بعدش در قضایای بنزین دیدیم«.
امیدبخش خودش  با صدای  برادر مسعود  اثنا هالکت قاسم سلیمانی و پیام  این  در 
خواب های پنبه دانه ای دشمن و مزدورانش را به کلی پریشان کرد. مزدورانی از قبیل 
مصداقی که از این پیشتر، زیادی رطب و یابس به هم  بافته بودند، سر به سنگ کوبیدند. 
آنها سرنوشتشان را با رژیم پیوند زده اند و به خوبی می دانند که با سرنگونی رژیم، باید 
جوابگوی عملکردهای خائنانه خود باشند. عالوه بر این مصداقی به طور خاص از زمانی 
که بادکنک جانی دالری او در مورد دستگیری حمید نوری به وسیله کمیسیون امنیت و 
ضد تروریسم شورای ملی مقاومت با انتشار صدای مقیسه ای )ناصریان( و رازینی ترکانده 

شد و انتظارات »چندوجهی« برآورده نشد، به ماری زخم خورده تبدیل شد.

اخطار وزارتی برای تعیین تکلیف با رجوی
این مردک خودفروخته )مصداقی( با دادن لقب »مزدور پلید رجوی« بارها و بارها به من 
و شماری دیگر از هم بندان سابقم از سوی رژیم اخطار و اولتیماتوم داده است که باید 
»تکلیف خودمان را با رجوی« مشخص کنیم. من هم آمده ام همین کار را بکنم. البته 
وقتی مزدور مصداقی مکررًا و مکررًا مرا آماج حمالت خودش قرار می دهد، احساس 

افتخار می کنم که با قدم زدن در راه مجاهدین توانسته ام خشم رژیم را برانگیزم.
ماجرای دستگیری دژخیم حمید نوری را همه می دانیم و اطالعیة کمیسیون امنیت 
را روشن کرده است.  استکهلم همه چیز  برادر مجاهد محسن رضایی در  و سخنرانی 
زندانیان آزادشدة هوادار مجاهدین، هم چنان که رزم آوران سرفراز ارتش آزادی بخش، 
طبق رهنمود سازمان از طریق سازمان های معتبر بین المللی مدافع حقوق بشر آمادگی 
خود را برای شهادت علیه دژخیم اعالم کردند ولی تأکید کردند باید از ایادی رژیم در 
این پرونده خلع ید شود و این الزمه رسیدگی جدی قضایی و عاری از معامله و زدوبند 
است. نمی توان قاتل و شکنجه گر »مجاهدین سر موضع« را علیه خود آنها و سازمان 
آنها و رهبری آنها به کار گرفت و خرج سفیدسازی مزدوران و عوامل همین رژیم کرد.
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در این فاصله برای بستن گریزگاه های دژخیم، سازمان و هواداران هر کاری توانستند 
کردند و بازهم خواهند کرد. شماری شهادت دادند و شمار بیشتری آمادة شهادت دادن 
هستند تا رژیم نتواند دژخیمش را فراری بدهد. باالترین و مهم ترین راه بند به لحاظ 
و  است  تهران  در  رؤسای دژخیم  منتشرشدة  و  و حقوقی صدای ضبط شده  سیاسی 
این که سابقه امر در سوئد برمال و به ثبت داده شده است. مخصوصًا آنجا که مقیسه ای 
موضوع خلبان ایرانی و زن مطلقه و اطالع کامل دادگاه و اطالعات و پلیس سوئد را از 
رفت وآمدهای قبلی حمید نوری به این کشور می گوید. همان چیزهایی که ایرج مصداقی 
مطلقًا نمی خواهد واردش بشود و به عکس می خواهد موضوع را یک چیز تروتازه ای جلوه 
بدهد که گویا مصداقی از موضع اپوزیسیون رژیم کاشف آن بوده و برای رژیم و هم چنین 

برای دادگاه و اطالعات و پلیس سوئد نامکشوف بوده است!
حال آن که مقیسه ای به صدای خودش در صحبت با مهره های رژیم در تهران می گوید: 

»یک خلبان ایرانی آنجاست... آنجا ]در سوئد[ توی دادگاه گفته حمید نوری فالن و 
بهمان، خودش ]حمید نوری[ گفت که اون علیه من یک حرف هایی زده در دادگاه 

آنجا و در اطالعات آن جا حرف هایی علیه من زده. این ]حمید نوری[ با آن خانمه که 
طالق گرفته بود فامیل بودند و شوهره به پلیس داده«.

اهمیت فوق العادة انتشار حرف های رازینی هم در این است که دست رژیم و قدم بعدی آن را 
پیشاپیش رو کرده و راه فراری دادن را می بندد. آنجا که رازینی می گوید: »دستگاه قضایی 
ما با خونسردی و خیلی آرام اعالم می کند که ایشون در گذشته و در سه دهه قبل از 
این، در فالن ارگان کارمند جزء بوده و بعد هم بازنشست شده و رفته، آنها نمی توانند 

روی این مانور بدهند...«.
اما مصداقی که بادکنکش ترکیده در شوهای تلویزیونی اطالعات آخوندی با یک مأمور 
پاپیون زده به نام سعید بهبهانی می خواهد این طور القا کند که تمدید بازداشت حمید 

نوری در سوئد به خاطر هنرهای »چندوجهی« و ارواح و اجنه پشتیبان اوست.
حال آن که در این پرونده به گفتة مراجع حقوقی و قضایی و پلیس، این تمدید بازداشت 
وانگهی محتویات  است.  اداری شناخته شده در سوئد  ریل  و یک  قانونی  پروسة  یک 
پرونده مخصوصًا با توجه به شهادت ها و مدارک و اسامی زندانیان و شکنجه شدگان که 
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از سوی مجاهدین و هوادارانشان ارائه شده، به اندازه کافی متقن و قوی است. آن قدر که 
کسی نمی تواند شکنجه ها و خون های مجاهدین سر موضع را به حساب ضد مجاهدین 

و توابان تشنه  به خون واریز کند.
ازاین رو مصداقی و اربابانش در تهران که می بینند با اطالعیة کمیسیون امنیت و انتشار 
نوار صدای مقیسه ای و رازینی و رویکرد اکثریت قریب به اتفاق زندانیان آزادشده، بانکشان 
زده شده و تیرشان به سنگ خورده است، به موازات تخلیه خشم وکین هیستریک در 
فاضالب وزارتی بهبهانی علیه مجاهدین به ویژه برادر مسعود، ما زندانیان سابق را هم 
به خوبی  این مزدور  مشمول لجن پراکنی های زنجیره ای کرده است. عکس العمل های 
نشان می دهد که موضع گیری مقاومت درباره دژخیم حمید نوری تا چه اندازه مسئوالنه 

و هوشیارانه بوده و رژیم از آن سوخته است.

اعترافات قطره ای
مصداقی برای رفع ورجوع واقعیت شنیع همکاریش با بازجویان و شرکت در گشت های 
شکار دشمن، به ناگزیر برخی از وجوه همکاری هایش با بازجویان و شکنجه گران را با 
ماست مالی و کوچک جلوه دادن در خاطراتش آورده است. او که نمی تواند شرکتش در 

گشتی ها را پنهان کند دالیل مسخره ای برای آن سرهم بندی می کند.
در یک اعتراف قطره ای در جلد اول خاطرات، برای همراهی با »گروه ضربت« بار دیگر 
»قرعه فال« به نام مصداقی می افتد. سپس »اکبر خوش کوش و تیم همراهش مسئولیت 
کار ما را به عهده« می گیرند. در قدم بعد بدون اینکه مصداقی کمترین اطالعی از قبل 
داشته باشد، گروه ضربت یک چاپخانه مخفی زیرزمینی مجاهدین را کشف می کند و 
از مصداقی هم برای خارج کردن اجناس از این چاپخانه استفاده می کنند: »دو بار من 
و محرم را که به شدت شکنجه شده بود، مجبور کردند مقدار متنابهی کاغذ را که بسیار 

سنگین بود، جابجا کنیم«.
بعد هم وقتی که در زیرزمین باز شد »من و محرم را از نردبان فلزی به پایین فرستادند 
و  به دست من  را  فتواستنسیل  باشیم! یک دستگاه  پیروزی شان  نزدیک شاهد  از  تا 
محرم داده و مجبورمان کردند تا غنائم به دست آمده را به باال حمل کنیم. خودمان را 
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نمی توانستیم بکشیم، اما دستگاه های سنگین را نیز باید کول کرده و به باال می بردیم« 
)صفحة۶۵(. سهیم کردن و به میان کشیدن پای محرم که مصداقی خودش در صفحه۶۴ 
نوشته بود: »محرم بعد از آزادی بالفاصله به مجاهدین پیوست و در عملیات آفتاب در 
سال۶۷ به شهادت رسید« چیزی جز پیدا کردن شریک جرم برای کاستن از بار و قبح 
قضیه نیست. وصیت نامة محرم غفاری به تاریخ ۱۶خرداد ۱۳۶۵ از شهدای عملیات فروغ 
جاویدان که در صفحه 8۷۱ کتاب »یادنامه شهیدان فروغ جاویدان« در مرداد۱۳۷۷ 

منتشرشده جایی برای قیاس او با مصداقی باقی نمی گذارد.
مصداقی در صفحه۶۶ گشت بعدی را هم نوشته است: »هنگامی که به همراه ۴پاسدار 
دیگر مرا راهی آدرس های فوق کردند ]که می گوید“مـ  ک” داده بود[ اکبر خوش کوش 
خودش نیامد. فقط آدرس ها را به دست یکی از آنان داد و با اشاره به من گفت: این 
از کم و کیف آنها خبر دارد. من روحم نیز از آنها بی خبر بود ولی حرفی نزدم. فقط در 

رابطه با مغازه اولدوز که به من ربط پیدا می کرد، دل توی دلم نبود...
»عاقبت مغازه را پیداکرده و صاحب آنها  دستگیر کردند. نمی دانستم چگونه موضوع را 

به اطالع او برسانم و بگویم که من نیز مانند تو قربانی هستم...
اشتباه و حماقتم باعث شده بود زیاد از حد صحبت کنم و موضوعی را که نیاز به مطرح 
کردنش نبود با دیگری در میان بگذارم حال همین مسأله منجر به دستگیری آن برادر 
و خواهر شده بود. عذاب وجدان لحظه ای رهایم نمی کرد. گویی در آن برهوت دلم هیچ 
امید و آرزویی را نمی طلبید. هیچ چشم اندازی پیش رو نداشتم. همه چیز داشت به خوبی 
پیش می رفت که آن بدشانسی بزرگ گریبانم را گرفت و منجربه دستگیری آنها شد. به 

خودم لعن ونفرین می کردم چرا همراه آنها رفتم؟
آیا امکان نرفتن وجود نداشت؟

آیا امکان مقاومت وجود نداشت؟
شرم از تسلیم و عذاب وجدان مرا تا سرحد جنون می برد. فشارهای فوق العاده شکنجة 

فزاینده و واقعیت تسلیم، به طور فزاینده ای مرا درهم پیچیده بود«.
همة زندانیان باتجربه به سادگی می فهمند که از سراسر این امأل و انشای خرمردرندی 
می بارد و می خواهد آن را با سس غلیظی از مظلوم بازی و لطافت طبع و حق به جانب بودن 
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به خورد خوانندة بی اطالع بدهد. وانگهی اگر کسی فی الواقع عذاب وجدان دارد چگونه 
امروز تشنه به خون همان مجاهدین سر موضع و رهبری آنهاست؟

اما خرمردرندی به خاطر این است که چند سطر بعد در مورد دو نفر دستگیرشده در 
گشت که خودش باعث وبانی آن بوده بگوید: »به خاطر آشوب روانی که بدان دچار بودم، 

حتا نامشان به یادم نماند« !
این همان آدمی است که در مورد اشعار نصیر نصیری بعد از درگذشت او مدعی است 
همة اشعار نصیری را که شاعر خودش فراموش می کرده در زندان کلمه به کلمه حفظ 
کرده و حتی یک واو را هم جا نینداخته و بعدها در بیرون زندان همه آنها را مکتوب 
کرده و تحویل نصیر نصیری داده است )سایت مصداقی ـ۴ شهریور ۱۳۹۴(. کسی که 
یک واو را هم در حفظ کردن اشعار طوالنی جا نمی اندازد همین که به اسامی که لو 
داده می رسد،  به ناگهان دچار »آشوب روانی« می شود و حافظه اش را از دست می دهد!

فیلمنامه قرارومدار با دژخیم توانا
در آخر کار در زمان آزادی )جلد۴ صفحة۱8۷ به بعد( هم یک فیلم نامة مضحک از دیدار 
با دژخیم توانا ارائه می دهد و تالش می کند روی قرارومدارها با دژخیم سرپوش بگذارد. 
مصداقی مدعی می شود که از موضع باال توانا را در کورنر و مخمصه قرار داده است! اما 
در البه الی فیلم نامه خواه وناخواه برخی از حقایق، مخصوصًا برای هرکسی که در زندان 

این رژیم بوده باشد، برمال می شود:
بازنده هستیم این بازی ای بود که از همان   مصداقی به توانا می گوید: »هر دوی ما 
آغاز برنده ای نداشت و قرار هم نبود که داشته باشد نه تو و نه من هیچ کدام نمی توانیم 
ادعای پیروزی کنیم... من و تو زندگی را باخته ایم... احساس می کنم در دنیایی زندگی 

می کنیم که در آن مبارزة مسلحانه جایی ندارد...«.
مصداقی می نویسد: توانا »به عنوان حسن ختام گفت خوب مسیری را در پیش گرفته ای 

ادامه بده! و سپس برایم آرزوی موفقیت کرد«.
قابل توجه که این صحبت ها با محمد توانا در زمانی است که هیچ گونه کابل و شکنجه 

در کار نیست و نزدیک به آزادی او می باشد.
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لجن پراکنی و خط ونشان کشیدن برای زندانیان
شمه ای از حرف های مصداقی را با ذکر تاریخ آن علیه خودم و سایر زندانیانی که حاضر 
به همکاری با وزارت اطالعات و پروژه های آن مخصوصًا کسانی که حاضر به اهانت به 

برادر مسعود مانند دوران قتل عام در زندان ها نشدند، یادآوری می کنم:
ـ۲۱ آذر۹8 با نام بردن از شماری زندانیان آزادشده که در کشورهای اروپایی و امریکا 

زندگی می کنند و زندانیان آزادشده ای که در ارتش آزادی بخش هستند:
»تاریخ این ها را نخواهد بخشید مگر این که تا فرصتی هست خودشان را از شر رجوی و از 
شر فرقة پلید رجوی و از شر این ارتجاع مغلوب رها کنند. یک به  یک اسمشان را می برم.  
عزیز و پدران عزیز همسرانی سه دهه است داغ همسرانتان را به سینه دارید. فرزندانی که 
داغ پدران و  را به دل دارید. شمایی که بی پدر و بی مادر بزرگ شدید اسامی که می خوانم 
در جنایت علیه پدر و مادرتان و عزیزانتان شریک هستند امروز به دستور رجوی در 
کنار این جنایتکار ایستادند و از دادن شهادت علیه این جنایتکار خودداری می کنند. 
می بایستی که این ها هر چه زودتر تکلیف خودشان را با رجوی مشخص کند. این ها 
خائنین به مردم ایران هستند مگر این که عکس آن مشخص شود... این ها بخشی شان 
زندگی هایشان را از من دارند وقتی دست در دست رجوی دارند و کثیف ترین مطالب 
را امضا کردند و زندگی شان را مدیون من هستند. من تاکنون هیچ گاه اسم نبردم از 
وقاحت و بی شرمی هایشان گذشتم. بخشی شان را اینجا اگر زندگی می کنند در اروپا از 
صدقه سری من است وگرنه اینها  عرضه ندارند...]اینها[ دست در خون بچه ها دارند دست 
در خون قتل عام شدگان دارند. ... همراه با مقیسه و رازینی و نیری به بچه ها لگد زدند 
بچه ها را توی کیسه کردند. بچه ها در گورهای بی نام ونشان دفن کردند... اینها در اروپا 
هستند اینها می توانستند که در پرونده شرکت کنند اینها که در اسارت رجوی هستند 
در آلبانی هستند و می توانستند بارها خودشان را از آنجا نجات بدهند و از مهلکه نجات 
پیدا کنند نمی دانم صدای من را می شنوند. کسی که از آنجا )آلبانی( نمی رود و فریاد 
نمی زند که من باید علیه این جنایتکار شهادت بدهم او خائن است او دست در خون دارد 

این ها خائنین به مردم ایران و دست در خون شهدا...«.
اینها دقیقًا همان کلمات و عباراتی است که در آن سال ها هزاران بار از شکنجه گران و 

������ �����.indd   243 5/29/2021   23:38:02



۲۴۴

گواهی ها و اسناد در بارة یک مزدور نفوذی

           

بازجویان و الجوردی و حاج داوود و بقیه دژخیمان شنیده ایم که: »تکلیف خودتان را 
با رجوی روشن کنید. حسابتان را از رجوی جداکنید تا رأفت اسالمی شامل حالتان 

بشود« و از»مهلکة« اطالعات و قضائیة آخوندی»نجات« پیدا کنید.
پنجشنبه  روز  در  زندانیان  قتل عام  جریان  در  که  است  نوشته  خودش  مصداقی 
۲۰مرداد۱۳۶۷: »بعد از شام متوجه شدم باید در هر وعده ای که غذا می دهند، خود را 
معرفی کرده و سپس مسلسل وار بگویم: “اتهام: منافق، مرگ بر منافقین، مرگ بر رجوی 

و ...”« )صفحة۱۶۲ جلد۳(.

یک مورد مسئولیت انجام نداده
حاال به یکی از این »مسئولیت های انجام نداده« مصداقی که در همان فاضالب وزارتی 

در مورد من پژواک پیداکرده توجه کنید:
ـ ۱۱دی۹8: »یک سری از کثیف ترین عناصری که رجوی به صحنه آورده بود وقیح ترین 
آنها نصراهلل مرندی بود که زندگی اش را از من دارد که تا کجا وقیح و درمانده است. 

می گفت هر جا فشار بیشتر می شود این فرد )مصداقی( آنجا باانگیزه تر می شود« .
ـ 8 فروردین ۹۹: من »نصراهلل مرندی را... شش ماه آزگار آوردم توی خونه خودم اتاق 
پسرم را که شش ساله بود نصف کردم با پسر این، حتی اسباب بازی هایشون، شش ماه 
تو خونه من زندگی کرد... این عنصر کثیف امروز می گوید ما کسی نیستیم که رو میز 
ایرج مصداقی بخواهیم بازی کنیم. مردک تو می رفتی می گفتی ایرج مصداقی مهدی 

رضایی ثانی است. حاال نه این که مهدی رضایی برای من افتخاری باشد«.
ـ ۱۴ فروردین۹۹: »یکی از همین مزدوران پلید نصراهلل مرندی است که زندگی اش را 
از من دارد. هر جایی که می نشست می گفت ایرج مصداقی را می خواهید بشناسید تو 
سختی و زیر فشار ایرج مصداقی را می توانید بشناسید آن جایی که همه جار می زنند 

این را می توانید بشناسید«.

ماشین جعل و دروغ
مصداقی در یک دروغ بزرگ مدعی می شود که من او را با مجاهد شهید مهدی رضایی 
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مقایسه کرده ام دائمًا سنگ پوشالی صداقت به سینه میزند و می گوید به تاریخ باید 
راست گفت، به واقع یک ماشین جعل و دروغ است که سوییچ آن دست مافیای اطالعات 
آخوندی است. یک روز کشته شدن مسعود دلیلی و سوزاندن صورت او را به مجاهدین 
نسبت می دهد، روز دیگر با یکسری ایمیل های جعلی علیه اعضای شورا توطئه چینی 

می کند و یک روز عکس جعل می کند.
دعاوی مصداقی در مورد من هم دست کمی از بقیه مطالبش ندارد و دروغ محض است.
مصداقی مدعی است که من از او خواسته ام مرا به اروپا بیاورد. این یک وارونه گویی 
رذیالنه است. واقعیت این است که آن طور که من بعدًا فهمیدم مصداقی از زندانیانی که 

می شناخت سوءاستفاده سیاسی می کرد.
در سال۲۰۰۰ من و خانواده ام به ترکیه آمدیم و با سختی فراوان بعد از ۴8ساعت و 
بعد از اینکه چندین بار قایق فرسوده ای که ما را حمل می کرد در حال غرق شدن بود 
به آتن رسیدیم. آن زمان مصداقی چندین بار با من تماس گرفت و گفت من می توانم 
کمک کنم تو بیایی به کشور ثالث در آن زمان انتقال از آتن به کشور ثالث راحت بود. 
من خودم کانالی پیدا کردم که مرا از آتن خارج کند، وقتی مصداقی مطلع شد با اصرار 
نزد ما به آتن آمد. من تمامی هزینه انتقال به سوئد را که مبلغ کمی هم نبود یک جا به 

مصداقی دادم یعنی همان هزینه ای را که باید به قاچاقچی می دادم.
زندانی هستیم و  نفر  االن چندین  ما  بودم گفت  آمده  به سوئد  اوایل که من  همان 
می توانیم خودمان یک انجمن زندانیان درست کنیم و دست به فعالیت بزنیم که با 
جواب منفی قاطع من روبه رو شد و به او گفتم من هوادار سازمان مجاهدین هستم و 

وارد این نوع محافل نمی شوم.
مصداقی از اولی که من در سوئد مستقر شدم اصرار می کرد که چرا می خواهی خانه 
کرایه کنی در خانة ما بمان. در ۵ـ۶ ماهی که من در خانه او بودم تمامی هزینه ها و 
کرایه خانه را به او می پرداختم. او بابت استقرار ما در هال خانه اش، ماهی سه هزار کرون 
از ما می گرفت درحالی که اجارة خانة او را دولت می داد. من ۶ روز هفته فقط آخر شب 
به خانه می رفتم و صبح اول وقت هم به دفتر انجمن هواداران می رفتم. در آن زمان 

اجارة یک خانه تک اتاقه بیشتر از ۲۵۰۰کرون نمی شد.
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متوسل شدن به دروغ ها و مطالب سخیف، یک تاکتیک آموزش داده شده به مصداقی 
شاگرد  یک  مصداقی،  ایرج  »شارالتانیسم  مقالة  در  صمدی  اکبر  عزیزم  برادر  است. 
دژخیم« به بهترین صورت وضعیت مصداقی را در زندان تشریح کرد و نوشت: »من از 
جانب تشکیالت مسئولیت داشتم که به او ]مصداقی[ 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 هم چنان بر عهدة من بود«. مصداقی که در مقابل حرف های 
مستند و جدی اکبر مات شده به اراجیف مبتذلی مانند آنچه در مورد من گفته است 
متوسل شده و می گوید: »این رانندگی اش را از من یاد گرفته... وقتی می خواستم به این 
رانندگی یاد بدهم ماشین مرا باشدت زد به دیوار... من حتی نگذاشتم که پیاده شود... 
یک هم چین فردی امروز می آید مطرح می کند که مسئول من بوده... من وضع مالی ام 
خوب بود وضع مالی من خیلی خوب بود وقتی یک جایی می رفتیم می خواستیم یک 
غذایی بخوریم می دیدم که دست در جیبش می کند من می خندیدم بهش می گفتم 
آدم جلوی بزرگترش دست تو جیبش نمی کند... ]حاال[ می آید مطرح می کند مسئول 

من بوده در زندان«!
ابتذال این خودفروخته حدومرز ندارد. هم چنان که جنون و »آشوب روانی«اش علیه 

برادر مسعود و مجاهدین »سر موضع«...
نوشته ام را با یاد عزیزان سربداری به پایان می برم که با سالم رساندن به مسعود و درود 
فرستادن بر او سرفراز و پرافتخار پای اعدام می رفتند و وصیت نامه هایشان را با شعار 
درود بر رجوی تمام می کردند. آنها به درستی تشخیص داده بودند که مسعود راز و رمز 
پایداری و مقاومت در برابر خمینی و ارتجاع خونخوار است، حقیقتی که ۳۲ سال بعد از 

قتل عام هر روز درخشان تر از قبل شده است.
نصراهلل مرندی
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استیصال یک مزدور نفوذی
نصراهلل مرندی
مهر۱۳۹۹
من و دیگر زندانیان هوادار بازمانده از قتل عام مجاهدین در سال1367یکی پس 
از دیگری در مراجع قانونی در بارة جنایات دژخیم حمید نوری شهادت داده و 

می دهیم

مزدور نفوذی ایرج مصداقی مطلقًا در تمدید حکم بازداشت دژخیم حمید نوری 
نقشی ندارد وآن چه می گوید دروغ است

مزدور مصداقی مانند همة بازجویان و شکنجه گران وقتی تیرش به سنگ می خورد، 
درون مایة کثیف خود را با فحاشی و کثیف ترین کلمات لمپنی بیرون می ریزد، تا 

شاید از این طریق وظایف محوله از سوی اطالعات را انجام دهد

عناصر خائن و مزدور برای خوش خدمتی و برای این که کارآیی خودشان را به اربابان و 
دژخیمان نشان دهند به هر خس وخاشاک و طناب پوسیده ای آویزان می شوند. مزدور 
میهن تی وی)کیچن  در  هفتگی اش  مالل آور  صحبت های  در  مصداقی،  ایرج  اسقاطی 
تی وی( تا بخواهید رطب ویابس به هم می بافد و از جمله هرماه وانمود می کند تمدید 
حکم بازداشت دژخیم حمید نوری در اثر تالش های اوست. من که در این پرونده ازابتدا 
حضور داشته و دارم و از جزییات آن مطلعم باید تأکید کنم که بر خالف دروغ های 
مزدور نفوذی ایرج مصداقی، تمدید حکم بازداشت دژخیم حمید نوری هیچ ربطی به 
مصداقی ندارد. این تمدید طبق یک روال حقوقی و خارج از اطالع او صورت می گیرد 
از  محوله  مأموریت های  راستای  در  وار  میمون  نمایش  یک  دادگاه  رفتنش جلوی  و 
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سوی اطالعات آخوندی است. او در شوهای تلویزیونی اطالعات آخوندی با یک مأمور 
پاپیون زده به نام سعید بهبهانی می خواهد این ریل اداری و قانونی در سوئد را حاصل 

هنرهای»چندوجهی« و ارواح و اجنه پشتیبان وانمود کند.
در مزخرف گویی های چهارشنبه 2مهر،  اینست که  او  احمقانه تر  و  ادعای مضحک تر 
به عنوان یک خبر تروتازه اعالم کرد که او مجاهدین را وادار به عقب نشینی کرده تا در 
دادگاه حمید نوری شرکت کنند!!!! این دروغ تنها افالس و بیچارگی این مزدور را نشان 

می دهد. 
یک  جنون  و  »خشم  مقالة  در  من  سال 99  ماه  اردیبهشت  در  این  از  قبل  5 ماه 
خودفروخته مفلوک« نوشتم: »زندانیان آزاد شدة هوادارمجاهدین، هم چنان که رزم آوران 
سرفراز ارتش آزادیبخش، طبق رهنمود سازمان مجاهدین از طریق سازمان های معتبر 
بین المللی مدافع حقوق بشر آمادگی خود را برای شهادت علیه دژخیم اعالم کردند ... تا 

رژیم نتواند دژخیمش را فراری بدهد«.
در آن مقاله نوشته بودم: »... در این فاصله برای بستن گریزگاه های دژخیم، سازمان و 
هواداران هر کاری توانستند کردند و باز هم خواهند کرد. شماری شهادت دادند و شمار 
بیشتری آماده شهادت دادن هستند تا رژیم نتواند دژخیمش را فراری بدهد. باالترین 
و مهم ترین راهبند به لحاظ سیاسی و حقوقی صدای ضبط شده و منتشر شده رؤسای 

دژخیم در تهران است و این که سابقة امر در سوئد برمال و به ثبت داده شده است...«.
این مزدور در ضمن یادش رفته بود که خودش قباًل در 4تیرماه99 یک بار دیگر نیز 
مدعی همین پیروزی پوشالی شده و گفته بود: »سازمان عقب نشینی کرد و مجبور شد 
که نفرات را بفرستند تا شکایت کنند« و در18تیر99 هم گفت نصراهلل مرندی و رضا 
شمیرانی به دوایر سوئد و دادستانی مراجعه کرده و نوار مقیسه ای و رازینی را به آنها 

داده اند. 
بیژن  و  رضا شمیرانی  برادرانم  و  آزادی25خرداد99 من  ارتباط مستقیم سیمای  در 
ذوالفقاری گزارش مبسوطی از شهادت خودمان در مقابل مقامات قضایی سوئد البته در 
چارچوبی که به تحقیقات لطمه نزند، ارائه کردیم. تا جایی هم که من می دانم، بعد از 
آن نیز شمار بیشتری از زندانیان شهادت داده و شمار بیشتری در انتظار شهادت دادن 
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هستند.
آقای ابوالقاسم رضایی معاون دبیرخانة شورای ملی مقاومت هم 8ماه پیش در سخنرانی 
خود در ۱۹بهمن سال گذشته در استکهلم گفت: »تا آنجا که به سازمان مجاهدین و 
مقاومت ایران برمی گردد ما در این پرونده هم چنان که در اطالعیة کمیسیون امنیت 
و ضدتروریسم شورا آمده است از طریق سازمان های بین المللی آنچه را می توانستیم 
این دژخیم آزاد نشود و به خاطر جنایات  تا  باز هم می دهیم  انجام داده  و می توانیم 

ضدبشری اش محاکمه شود«.
وانگهی محتویات پرونده با توجه به شهادت های پی در پی زندانیان هوادار مجاهدین و 
مدارک و اطالعات ارائه شده از سوی آنان، به اندازه کافی متقن و قوی است که کسی 
نمی تواند شکنجه ها و خون های مجاهدین سر موضع را به نفع اطالعات آخوندی و به 

حساب مزدوران نفوذی و توابان تشته به خون واریز کند.
اینجاست که وقتی مصداقی و اربابانش در تهران می بینند با اطالعیة کمیسیون امنیت و 
انتشار نوار صدای مقیسه ای و رازینی و رویکرد اکثریت قریب به اتفاق زندانیان آزاد شده، 
بانکشان زده شده و تیرشان به سنگ خورده است، به تخلیة خشم وکین هیستریک در 
فاضالب وزارتی بهبهانی علیه مجاهدین و شخص برادر مسعود پرداخته و ما زندانیان 

سابق را هم مشمول لجن پراکنی های زنجیره ای خود قرار داده اند. 
کسانی که زندان بوده اند، به خوبی می دانند که خصوصیات اخالقی و رفتاری این مزدور 
نفوذی، بیش از هر چیز به بازجویان و شکنجه گران شباهت دارد. آنها وقتی زیر شکنجه 
نمی توانستند زندانی را به حرف در بیاورند، با عصبیت تمام، با کثیف ترین و رکیک ترین 
کلمات و فحش ها تالش می کردند عقده متعفن خود را خالی کنند تا شاید قربانی را 
درهم بشکنند که البته در این تاکتیک به طور مضاعف شکست می خوردند. در حقیقت 
این بازجو و شکنجه گر بود که در مقابل زندانی مقاوم در هم می شکست و مستأصل 
می شد و به فحاشی رو می آورد. مصداقی مزدور هم هر جا تیرش به سنگ می خورد و 
دستش رو می شود مثل همان بازجوی در هم شکسته آخرین شانس خودش را امتحان 
می کند و درون فاسد خودش را با فحاشی و لجن پراکنی با عصبانیت و دیوانه وار بیرون 

می ریزد.
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یک نمونه بعد از افشاگری آقای فریدون ژورک است که مزدور مصداقی کنترل خود را 
از دست داده و چون نمی تواند از این فضاحت بزرگ خالص شود و آن را تکذیب کند. 
بنابراین تا جایی که می تواند به آقای ژورک فحاشی می کند، کما این که بعد از درگذشت 
زنده یاد محمد رضا شجریان و بیان خاطرات استاد محمد شمس و دکتر طاهر زاده، بار 
دیگر در قالب یک بازجو و شکنجه گر با فرهنگ لمپنی و فحاشی انجام وظیفه می کند. 
مالحظه می کنید که خیانت و مزدوری آدمی را تا چه اندازه خوار و خفیف می کند که 

برای این که ارباب استخوانی جلویش بیاندازد پاچه هر رهگذری را می گیرد!
بعد از افشاگری آقای ژورک یک تاکتیک دیگر مصداقی اینست که برای سفید سازی، 
یک دروغ دیگر را مرتب تکرار می کند که بعد از قتل عام۶۷ نمایندة»منتخب« زندانیان 
بازمانده در اوین بوده است. این حرفش هم دروغ محض و دجالگری است که از اربابانش 

آموخته است
بعد از قتل عام۶۷ کل افراد بازمانده از قتل عام از زندان های گوهردشت و اوین در یک 
سالن در اوین اسکان داده شدند که اکنون تعدادی از آنها برادران مجاهد در اشرف ۳ 
هستند و تعدادی هم در خارج کشور یا در داخل همگی شاهدند که این مزدور مطلقًا 
و هیچ گاه نمایندة زندانیان نبوده است بعد از قتل عام مطلقًا انتخاباتی در بند صورت 
نمی گرفت تا نماینده ای انتخاب شود، قبل از قتل عام۶۷ هم تمامی مسئولیت ها در بند ها 
توسط هواداران مجاهدین و با هویت سیاسی مجاهدین و در چارچوب روابط تشکیالتی 
تعیین می شد. اگر این مزدور شارالتان روابط پنهانی و جاسوسی خودش با شکنجه گران 
و اطالعاتی ها و پاسداران را به حساب نمایندگی افراد بند می گذارد موضوع دیگری است. 
این آبروریزی ها معمواًل در بحر طویل هایش به من و  با  مزدور اسقاطی برای مقابله 
رضا شمیرانی فحاشی می کند. این که ما مورد نفرت یک مزدور نفوذی هستیم، نشان 
البته باعث افتخار  می دهد که ما چقدر در عصبانی کردن دشمن موفق بودیم و این 
ماست. باالترین افتخار همة ما اینست که به عنوان هوادار مجاهدین بتوانم در خط این 
سازمان و رهبری پاکبازش علیه رژیم والیت فقیه مبارزه کنیم. فحاشی های این مزدور 
است که  زندان  پاسداران و شکنجه گران در طول۱۰سال  برخوردهای  ادامة  ما  برای 
به خاطر وفاداری به مجاهدین و مسعود رجوی مورد شدیدترین فحاشی ها و هتاکی ها و 
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ضرب و شتم ها قرار می گرفتیم.
این مزدور در یک دروغ تکراری دیگر باز هم مدعی شده است که مرا از یونان به اروپا 
آورده و در خانه اش جا داده است. همان طور که در 2اردیبهشت نوشته بودم زمانی که 
در سال2000 به آتن رسیدم کانالی پیدا کردم که مرا از آتن خارج کند، وقتی مصداقی 
مطلع شد با اصرار نزد ما به آتن آمد. من تمامی هزینة انتقال به سوئد را که مبلغ کمی 
هم نبود یک جا به مصداقی دادم یعنی همان هزینه ای را که باید به قاچاقچی می دادم. 
مصداقی از اولی که من در سوئد مستقر شدم اصرار می کرد که چرا می خواهی خانه 
کرایه کنی در خانة ما بمان. در ۵ـ۶ ماهی که من در خانه او بودم تمامی هزینه ها و 
کرایه خانه را به او می پرداختم. او بابت استقرار ما در هال خانه ا ش، ماهی سه هزار کرون 
از ما می گرفت در حالی که اجاره خانة او را دولت می داد. من ۶ روز هفته فقط آخر شب 
به خانه می رفتم و صبح اول وقت هم به دفتر انجمن هواداران می رفتم. در آن زمان 

اجارة یک خانه تک اطاقه بیشتر از ۲۵۰۰کرون نمی شد.
در پایان یک نمونه از کارکردهای این مزدور نفوذی را خوبست اشاره کنم. او همیشه 
و  ناامیدی  ایجاد  افراد،  کردن  مأیوس  در صدد  مختلف  طرق  به  هواداران،  جمع  در 
پاسیو کردن افراد و دو به هم زنی و خراب کردن مناسبات هواداران بود، بعداز 17ژوئن که 
بسیاری از هواداران به اور آمده و تحصن کرده بودند، این مزدور هم به محل آمده بود 
و مستمرًا به سمپاشی و بدگویی علیه اعضا و مسئوالن سازمان به خصوص کسانی که 
در زندان فرانسه بودند مشغول بود. آن زمان خیلی ها این را به حساب خصوصیات فردی 
او می گذاشتند، اما حاال خوب می توان فهمید که چگونه انجام مأموریت می کرده است.

دیر نیست با سقوط خلیفه ارتجاع و آزادی میهن اسیر مزدوران و نفوذی های خیانت پیشه 
روسیاه و سرافکنده در برابر عدالت قرار گیرند.

به امید پیروزی مردم ایران
نصراهلل مرندی
مهرماه ۱۳۹۹ـ استکهلم
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رمان »دایی جان ناپلئون«؛ نوشته ایرج پزشکزاد، بی شک یکی از شاهکارهای ادبیات و 
طنز معاصر ایران است.

دائی جان ناپلئون مسن ترین فرد خانواده و به اصطالح »بزرگ خانواده« ای به اصطالح 
اشرافی است که طبعًا مورداحترام همه اعضای خانواده است. او نایب )ستوان( سوم 
بازنشسته یک فوج قزاق است. هرچند رفتارش شبهة ژنرال بودنش را به ذهن متبادر 
می کند. او مدعی است که در بسیاری از جنگ های بین قوای قزاق و انگلیس در جنوب 
ایران با انگلیسی ها جنگیده است. او دچار نوعی اسکیزوفرنی و مریضی »انگلوفوبیا«! 
است و شباهت های زیادی بین خود و ناپلئون بناپارت می بیند. گزاره معروف »کار، کار 
انگلیسی ها است«؛ تکیه کالم دایی جان ناپلئون در رمان طنازانة ایرج پزشکزاد است. 
گزاره ای که پس از بازی هنرمندانة غالمحسین نقشینه در این نقش، در سریالی با 
همین نام؛ ساختة ناصر تقوایی، جای خود را بین مردم کوچه و بازار باز کرد. به شهادت 
دائی جان، »مش قاسم« نوکر یا مصدر )گماشته( او هم با او در جنگ های جنوب و 

حسین پویا
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به خصوص جنگ کازرون همراه و شاهد قهرمانی های وی بوده است. هرگاه که دایی جان 
دربارة خاطرات و قهرمانی های خود در جنگ با انگلیسی ها در جنوب می گوید، مش قاسم 
نیز ضمن تائید گفته های دایی جان خود را نیز به عنوان یار و یاور دایی جان در این 
جنگ ها مطرح کرده و »پیاز داغ داستان را زیاد می کند«. در ابتدای داستان دایی جان 
خود می داند که دروغ بافی می کند و سعی می کند با مطرح کردن مش قاسم، او را نیز به 
تأئید گفته های خود وادار کند. اما به  مرور زمان و در پی حوادثی که برای افراد مختلف 
داستان پیش می آید، بیماری توهم دایی جان زیاد و زیادتر می شود. توهم او در اپیزود 
پایانی داستان به اوج رسیده و حاال دیگر به دروغ ها و داستان سرایی های دروغ خود 
کاماًل باور دارد؛ تا جایی که به دنبال اشغال جنوب ایران توسط قوای انگلیس در جنگ 
دوم جهانی و حرکت آنها به سمت تهران، دایی جان به این باور رسیده و مدعی است 
که اولین و مهم ترین مأموریت قوای امپراتوری انگلیس پس از اشغال تهران، دستگیری 
او به انتقام ضرباتی است که او در دوران جنگ های کازرون و ممسنی به قوای انگلیس 
وارد آورده است. دایی جان مدعی است که »بزرگ ترین دشمن«! انگلیسی ها در ایران 
بوده و بیشترین ضربه را به قوای امپراطوری انگلیس زده است. در این »دیوانه شدن«، 
اعضای خانواده؛ به خصوص اسداهلل میرزا و »آقا جان«؛ داماد خانواده، نقش مهمی دارند.
در اپیزود پایانی، دایی جان که کاماًل دیوانه شده است، درحالی که لباس رسمی افسران 
قزاق را برتن و کالهی شبیه کاله ناپلئون برسر دارد؛ در یک جلسة رسمی، »به طور 
امپراطوری  رسمی  نمایندة  به  را  خود  خانواده،  مهم  افراد  با حضور  و  شرافتمندانه« 

انگلیس تسلیم می کند.
داستان مصداقی نیز که چند سالی در زندان بوده و به گفتة خودش در کنار مأمورین 
دادستانی برای شناسایی و دستگیری هواداران مجاهدین به گشت خیابانی می رفته 
کرده  نیز  دیگری  کارهای  و  نوشته  انزجارنامه  اعدام،  از  دررفتن  برای  سال۶۷  در  و 
با مهدی فالحی صدای آمریکا(، حاال کاماًل شبیه داستان دایی جان  است )مصاحبه 
ناپلئون شده است. اوائل، داستان سرایی می کرد و برای مهم جلوه دادن خودش خاطره 
و  الجوردی  با  »مبارزاتش«!  از  هم  را  خاطراتش  می کرد.  سر هم  دروغ  و  می ساخت 
جالدان و شکنجه گران اوین و قزلحصار )قوای انگلیس و جنگ های کازرون و ممسنی( 
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در چند جلد نوشته است. هرچند برخی از زندانیان مجاهد هم دوره با او معتقدند این 
خاطرات را از دیگران »دزدیده« و به نام خود جا زده است. اوائل خود را محور بسیاری 
از تحوالت سپهر سیاسی ایران می دانست. حاال اما مرض توهمش شدید شده و درواقع 
از بیخ روانی شده است. او حاال مدعی است که مهم ترین و »بزرگ ترین دشمن«! اصلِی 
رژیم و مجاهدین به طور هم زمان است. علت این ادعای بزرگ و عجیب هم ظاهرًا به 
داستان یک دستیار قاضی دوران قتل عام سال۶۷ که به ادعای او طی »یک عملیات 
چندوجهی پیچیده«! در خارج به دام او افتاده است مربوط می شود. او مدعی است که 
»دشمن اصلی«! رژیم )امپراتوری انگلیس(! و درعین حال دشمن شماره یک مجاهدین 
است و این هردو برای از میان برداشتن او دست یکی کرده اند و نقشه کشیده اند که 
آن دستیار قاضی را از چنگال عدالت در سوئد فراری بدهند. برای او مهم نیست که 
بین  خون  دریا  یک  و  می جنگند  است چنگ در چنگ  سال  رژیم چهل  و  مجاهدین 
آنهاست. وقتی این دو دشمنی به »اهمیت«! مصداقی دارند دست از جنگ برداشته 
و برای از میدان به درکردن او متحد می شوند. در این میان مأموران وزارت اطالعات 
آن  و  قاسم(!  اسمال« )مش  امثال »مش  و  یکسو  از  ایران  داخل  از  و »هوادارانش«! 
وکیل متوهم )دکتر ناصرالحکماء(! از سوی دیگر به این توهم و مریضی دامن می زنند. 
در همة مصاحبه هایش در »کیچن تی وی«، از جایگاه یک قهرمان مبارزه با آخوندها 
)انگلیسی ها( به پای مجاهدین می پیچد. اغلب و به مناسبت، داستان های دروغ از دوران 
زندانش نیز می گوید )جنگ های ممسنی و کازرون با انگلیسیا(. به رهبران مجاهدین 
ساخته  اطالعات  وزارت  بی اساس  و  بی شرمانه  اتهامات  و  تهمت ها  و  می کند  توهین 
دایی جان  خانواده  داماد  آقاجان؛  شبیه  )تقریبًا  هم  تی وی«!  »کیچن  مجری  می زند. 
ناپلئون( گویی وظیفة باد کردن به پاچه او را بر عهده دارد. مجری به او می گوید که 
ویدئوهای او را بیش از سی هزار نفر می بینند. از شنیدن این گونه تعریف های مجری 
نامبرده، گل از گل مصداقی می شکفد. البته هرکس باکمی سابقة مبارزه با رژیم آخوندی 
می تواند بفهمد که دیدن و »الیک زدن« و »کامنت«گذاشتن این گونه ویدئوها یکی از 
وظایف اصلی ارتش سایبری بیش از ده هزارنفرة خامنه ای است. به نظر می رسد که حاال 
دیگر مریضی توهم مصداقی به دیوانگی کامل تبدیل شده است. درست مانند اپیزود 
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پایانی داستان دایی جان ناپلئون. این را از ادعاها و نحوة حرف زدن و پرخاش کردن و 
مزخرف گفتن و فحش دادن های لمپنی اش در کیچن تی وی به خوبی می توان فهمید.
همین طور از تهدیدهای توخالی و بی معنی اش نسبت به سازمان مجاهدین و اعضای 
شورای ملی مقاومت. گاهی چنان با هیجان فحش می دهد و توهین می کند که آدم 
نگران می شود که طرف تا پایان برنامه حتمًا سکته خواهد کرد. مجری کیچن تی وی 

خوبست کمی آرامش کند و برایش یک لیوان آب خنک بفرستد.
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فراخوان به  دادخواهی یا جبهه گیری سیاسی
زینت میرهاشمی 

سردبیر نبردخلق و عضو کمیته مرکزی
 سازمان چریک های فدایی خلق ایرانـ تیر۱۳۹۹
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مصداقی که خود را هم زمان ولی فقیه و شورای نگهبان همة زندانیان سیاسی می داند 
از موضع برتر این بیانیه را امضا نکرده تا در آن با اسم از او حمایت شود و بدین وسیله 

در مأموریت خود که بیش از ۷۰۰ زندانی درباره آن گواهی داده اند »سفید« شود

بعد از ردیف کردن جمله های زیبا در مورد حقوق بشر، دم خروس و شگرد مصداقی پیدا 
شد. ضدیت با سازمان مجاهدین خلق ایران.

این فراخوان، زیرکانه و ماهرانه، برای خاموش کردن »چراغ حقیقت« و »پنهان کردن 
حقیقت« و علیه هدف فراخوان است

و  هنرمندان  »روشنفکران،  از  امضای۱۰۴تن  با  دوشنبه ۹تیر ۱۳۹۹بیانیه ای  روز  در 
فعاالن مدنی به همدلی وجدان های بیدار، دادخواهی کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 
شصت وهفت« منتشر شد. وقتی به تیتر نامه و تعداد امضاکنندگان آن نگاه کردم ابتدا 
به نظرم مثبت آمد و راستش خوشحال هم شدم. چه خوب که این تعداد در خارج از 
کشور، با نحله های فکری و گذشتة متفاوت یک حرکت مثبت انجام دهند. تجربه نشان 

زینت میرهاشمی

������ �����.indd   261 5/29/2021   23:38:02



۲۶۲

گواهی ها و اسناد در بارة یک مزدور نفوذی

           

داده که در بین امضاکنندگان این بیانیه، امکان توافق و دورهم جمع شدن بر سر یک 
عمل مشترک، مثاًل تظاهرات در دفاع از زندانیان سیاسی، وجود نداشته است. از این 
تعجب کردم که واقعًا چه چیزی می تواند فصل مشترک امضاکنندگان این بیانیه باشد. 
اما بعد از ردیف کردن جمله های زیبا در مورد حقوق بشر، دم خروس و شگرد مصداقی 
پیدا شد. ضدیت با سازمان مجاهدین خلق ایران. من حدس می زنم که برطبق سنت 
رایج در این گونه امضا گیری ها، برخی به قسمت پایانی بیانیه توجه نکرده و بر اساس 
اعتماد و طرح »دادخواهی« امضا کرده اند. به خاطر آشنایی، دوستی و احترام متقابلی 
که با تعدادی از امضاکنندگان دارم، تصمیم گرفتم پس از خواندن دقیق بیانیه که به 
نظرم مصداقی در پایان نقش اصلی دارد، آن را با صراحت چنین تعریف کنم: بیانیة 

»حمایت از مصداقی و ستیز با مجاهدین خلق در پوشش دادخواهی«. اما چرا؟
در بیانیه آمده است:

افزونی  و  با دروغ پراکنی  تقابل جدی و همه جانبه تر  به  نیاز  امر دادخواهی  »پیشبرد 
تالش ها برای روشن ماندن چراغ حقیقت دارد.«

چراغ حقیقت در پایان بیانیه به شکلی بسیار ظریف این گونه روشن می شود؛
»مخالفت های ایدئولوژیک و سیاسی« که با کوشندگان )منظور مصداقی به روایت این 
فراخوان( اختالف دارند، »حاصلی جز خدمت به اهداف جمهوری اسالمی در پنهان 

کردن حقیقت و انکار جنایت ندارد و نخواهد داشت«.
این که فعالیت مستمر و پیگیر مجاهدین خلق برای دادخواهی نادیده گرفته می شود 
و برای مثال توجه نمی شود که حجم اصلی شهادت ها و گزارش ها در پروندة مأمور 
بوده اند  زندانی  که  مجاهدین  سازمان  فعاالن  توسط  سوئد،  زندان  در  رژیم  اطالعات 
ثبت شده، جای ابهام بسیار دارد و به نظر می رسد اطالعات مغرضانه و البته باهدف 

مصداقی در این بی اطالعی مؤثر بوده است.
مصداقی که خود را هم زمان ولی فقیه و شورای نگهبان همة زندانیان سیاسی می داند از 
موضع برتر این بیانیه را امضا نکرده تا در آن با اسم از او حمایت شود و بدین وسیله در 

مأموریت خود که بیش از ۷۰۰زندانی درباره آن گواهی داده اند »سفید« شود.
ازآنجایی که جنبش دادخواهی و دفاع از قربانیان رژیم دیکتاتوری جمهوری اسالمی، 
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بسیار  امر  این  در  که  کسی  واقعًا  و  نمی شناسد  دین  سیاست،  مذهب،  نژاد،  رنگ، 
انساندوستانه فعالیت می کند، باید توانایی گام برداشتن فراتر از این مرزها داشته باشد، 
»چراغ  کردن  خاموش  برای  ماهرانه،  و  زیرکانه  فراخوان،  بگیرم. این  نتیجه  می توانم 

حقیقت« و »پنهان کردن حقیقت« و علیه هدف فراخوان است.
و  اخالقی  است،  که هدف مصداقی  دادخواهی  در جنبش  مجاهدین خلق  زدن  دور 
انسانی نیست و غیرممکن است. این اقدام نه تنها هیچ کمکی به »همدلی و همیاری« 

»وجدان های بیدار« نخواهد کرد، بلکه انحراف و دامی است که نباید در آن افتاد.
تیر۱۳۹۹
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کلوخ انداز را، پاداش، سنگ است
عبدالعلی معصومیـ  تیر۱۳۹۹
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نگاهی به گذشته
در بمبارانهای نیروهای آمریکایی و همدستانشان در عراق در فروردین۱۳8۲، که تقریبًا 
اطالعات«  »وزارت  کرد،  تبدیل  ویرانه یی  به  را  مجاهدین  سازمان  پایگاههای  تمامی 
رژیم آخوندی به فکر نابودکردن کامل سازمان مجاهدین افتاد و آخوند یونسی، در روز 

۲۵اسفند۱۳8۳ در تلویزیون رژیم گفت:
»چند روز پیش بیش از صد تن از آنها به ما پناهنده شدند. تعداد خیلی زیادی هم 
به نوبه هستند… عناصری که گول خوردند، رفتند گرفتار اینها شدند، به شدت اینها 
مورد شکنجه واقع شدند. من امروز به معاونم دستور دادم که این جنایتها را، سریع، به 
عرض مجامع بین المللی برساند و ثبت شود که معلوم بشود که چه جنایتهایی در عراق 
اینها مرتکب شدند… هزاران صفحه اسناد مستند، از فیلم و… این اسناد را به موقع 

در اختیار محاکم ذیصالح قرار خواهیم داد«.
در گام اول، برای اجرای اوامر آخوند یونسی، روز ۱۲فروردین8۴، ۲۴ تن از ایادی مافیای 
آخوندی، به شهر اُِورسوراُوآز )مقر شورای ملی مقاومت( در حومة شمالی پاریس رفتند 

عبدالعلی معصومی
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تا به لجن پراکنی علیه مقاومت ایران و رئیس جمهور برگزیدة آن، خانم مریم رجوی، 
بپردازند )»مجاهد«، شمارة ۷۳۱، ۲۲فروردین ۱۳8۴(.

از آن پس نیز، کارزار افشاگری مزدوران وزارت اطالعات آخوندی علیه مجاهدین ادامه 
یافت تا در ۵ آبان 8۶ با برگزاری یک »میتینگ بزرگ«! به نقطه اوج خود رسید! در این 
روز مزدوران شناخته شده همیشگِی وزارت اطالعات رژیم سفاک آخوندی، در گوشه یی 
از میدان »تروکادرو« )میدان حقوق بشر(، در نزدیکی سفارت رژیم در پاریس گردآمدند. 

اما این بار برای رد گم کردن با پرچم خورشید نشان.
ابتدای »میتینگ« قطعه موزیکی از یک دستگاه ضبط صوت کوچک پخش شد.  در 
سپس فیروزمند، از »مزدوران« حاضر در صحنه، در سخنانی کوتاه و چند دقیقه یی از 
این که هنرمندان و سخنرانانی که قرار بود در این مراسم، سخنرانی و هنرنمایی کنند، 
ترتیب،  بدین  کرد.  اعالم  را  مراسم  پایان  و  عذرخواست  پیداکنند،  نتوانستند حضور 

تظاهرات، شروع نشده، پایان یافت.
»صدای آمریکا« ـ گزارش محمدرضا شاهید از پاریس:

»... در همین ساعات میتینگی در میدان “تروکادرو” برقرار است که عنوان آن “میتینگ 
ضد جنگ” ]جنگ آمریکا علیه ایران[! است. تعداد بسیار کمی، ظاهرًا ۱۱نفر، تا این 
لحظه، که در نیمة این تظاهرات است، فقط جمع شدند. قرار بود کنسرتی هم برگزار 

بشه که نشده و بیانیه و قطعنامه یی را این گردهمایی برای ما ایمیل کردند...«.
نام شادانلو، مزدور  به  ایرانیان مقیم فرانسه )آریا(، که  از مهاجرین و  انجمن حمایت 
شناخته شدة وزارت اطالعات رژیم است، حدود دو ماه پس از این تظاهرات ۱۱نفره، 
در تاریخ ۱۰آذر8۶، در اطالعیه یی تحت عنوان »شکست یا پیروزی« )دروغ پردازیهای 

مجاهدین و افشای پشت پرده تجمع ضدجنگ پاریس(، اعالم کرد:
»عصر روز شنبه ۵آبان۱۳8۶ برابر با ۲۷ اکتبر ۲۰۰۷ میالدی به دعوت “انجمن حمایت 
از مهاجرین و ایرانیان مقیم فرانسه” تجمعی در میدان تروکادروی پاریس برگزار شد 
... از یک ماه قبل در تدارک یک کنسرت هنری با شرکت هنرمندان ایرانی و فرانسوی 
بودیم که آغازگر این برنامه باشد. فعالیتهای گسترده یی را در جهت تبلیغات و هماهنگی 
با گروههای صلح طلب ایرانی و فرانسوی در پاریس انجام داده بودیم و با برخی از احزاب 
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و گروههای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی فرانسوی و ایرانی هماهنگی های الزم را انجام 
داده بودیم. در کمتر از ۱۰روز بیش از ۱۲۰هزار اطالعیه و تراکت ضدجنگ در مهمترین 
مناطق و مراکز اجتماعی و فرهنگی پاریس پخش شده بود. بیش از ۱۵سایت اینترنتی 
این حرکت ضدجنگ را تبلیغ کرده و ۴گروه ضدجنگ از فرانسه و انگلستان و آمریکا در 
حمایت از این حرکت به ما پیوسته بودند. رادیو فرانسه نیز در ۲نوبت اطالعیة “ انجمن” 
را پخش کرده بود. اما به دلیل مشکالت و سنگ اندازی هایی که سازمان مجاهدین خلق 
و شورای ملی مقاومت از ابتدای اعالم این برنامه بر سر راهمان قرار دادند«، این برنامه به 
دلخواه ما برگزار نشد. »... درست رأس ساعت۱۵، “اس.ام.اس”هایی از طرف هنرمندان 
به موبایل ما ارسال می شود که... “متأسفانه به دلیل مشکالتی که به وجودآمد، نمی رسیم 
در کنسرت و میتینگ شرکت کنیم... برنامه در زمانبندی تعیین شده برگزار نشد و با 

یک ساعت تأخیر برگزار شد...
بعد از تجمع ۳۵ نفره مان در میدان تروکادرو ... گزارشی از طرف آقای شاهید، خبرنگار 
رادیو آمریکا در پاریس، از رادیو آمریکا پخش شد که تعداد شرکت کنندگان این برنامه 

را در بخش اول۱۱ نفر! ذکر کرده بودند«.
این »میتینگ بزرگ«! با آن همه دوندگی و هزینة گزاف، به روشنی رسوایی و آبروباختگی 
مزدوران رژیم پابه گور والیت رجالگان را در اوج رونق سیاست مماشات جویانة غرب و 
شرق، در میان ایرانیان خارج کشور نشان داد. این رسوایی و آبروباختگی مزدوران والیت 

پا به  گور، شتابان تر از همیشه، هم چنان ادامه دارد.
سیاست  مجریان  از  تازه مسلمانان«،  و  مبلغین  جامع  »پایگاه  سایت »رهیافته«،  وب 
ارتجاع، خامنه ای، در روز  به دربار خلیفه  وابسته  اطالعات سپاه« )ساس(،  »سازمان 

۹خرداد۱۳۹۹، می گوید:
مزدورپروری »وزارت اطالعات« دولت روحانی، که» با کارهای شبانه روزی خود برخی 
توابین منافقین، مانند سلطانی، خدابنده، عزتی، حسینی، یغمایی، کریمدادی، مصداقی، 
تأمین مالی،  البته  انررژی گذاری کالن و  پورحسین و… ]را[ استخدام کرده« و »با 
توابین را به رویارویی روانی با خود منافقین می کشاند، بسیار عالیست«، اما، کافی نیست 

و برای حفظ نظام لرزان، باید کاری بسیار فراتر از آن انجام داد.
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دلسوزان »حفظ نظام« پا به گور »والیت«، پیش از این نیز، دربارة این »دشمن اصلی 
نظام«، بسیار، سخن گفته اند، از جمله، دو نمونه زیر:

ـ سایت حکومتی »بهارستانه«، ۲۵شهریور۹۷:
»دشمن اصلی انقالب و نظام باید به مردم شناسانده شود و آمادگی الزم جهت برخورد 
با “منافقان” ایجاد شود... اسراییل و آمریکا و ... دشمن هستند ولی آیا آمریکا می تواند 
جمهوری اسالمی را براندازد؟ اسراییل چطور؟ قطعًا این طور نمی باشد، پس واقع گرایی 
حکم می کند که در گام اول معین کنیم دشمن اصلی، نیروی خارجی نیست بلکه 
دشمن اصلی، داخلی است… “منافقین” هم آرزوی براندازی و هم توانایی بالفعل برای 
تحّقق این آرزو را دارا هستند… در اینجاست که انگشت نشانه، همه، متفقًا به سوی 
“سازمان منافقین” خواهد رفت. لذا، ضروری است که بی هیچ مالحظه یی آنها را به مردم 
معرفی کنیم و تمام افراد خودی را نسبت به این حریف واقعی و جدی، هوشیار و مهیا 

سازیم«.
ـ شبکة اطالع رسانی »قابوسنامه« )استان گلستان(، ۲۹شهریور۹۷، »پندی برای 

 خواص و عوام: مواظب باشید “منافقین” سفرة انقالب را پاره نکنند«!.
آخوند علیزاده، مسئول نمایندگی خامنه ای در »فرماندهی حفاظت سپاه« در سخنانی 

در شیراز گفت:
»در دهة چهارم انقالب دچار غفلت شده ایم، خواب، به ویژه، خواص را فراگرفته است...
بعد از سالیان، امروز شرایطی به وجود آمده که “منافقین” احیا شده اند و به صحنه 
از  افراد است... دشمن  ناآرامیهای کشور در دست همین  از  آمده اند و نبض بسیاری 
غفلت ما سوء استفاده کرده و به سازماندهی جوانان می پردازد و به قول خودشان از آنان 
“کانون شورشی” درست می کنند. به گفتة سران “منافقین”، این “کانونهای شورشی” 
در به وجود آوردن اغتشاشات و ناآرامیها هم نقش هدایت دارند و هم نقش سازماندهی و 

هم نقش جرقه و هم نقش موتور متحرک.«
ایرج مصداقی در مصاحبة چهار و نیم ساعته اش با تلویزیون»مزدورنشان« »میهن. تی. 
وی« در روز ۱۰ژوئن۲۰۲۰، با لحنی پرخاش جویانه به شماری از اعضای »شورای ملی 
مقاومت ایران« یورش می برد و همراه با »در«افشانیها و دهن دریدگی هایی که درخور او 
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و همزادان اوست، می گوید:
برسرتان  ببینید چه  تا  بنویسید  نوشته “رهیافته”  بیایید و دربارة  »اگر جرأت دارید 

می آورم«!
یکی از نامبردگان مربوطه من بودم با این خطاب:

من  نمی کند.  جرأت  تاریخ نگارش،  بی شرم  آن  معصومی،  علی  بنویسش،  میرزا  »آن 
آرزومه بیاد ]جرأت[ بکند، رو سنگ قبرش می زنم«.

تهدید و ارعاب این »دن کیشوت« شمشیر چوبی به دست، آن چنان »هراس افکن«! بود 
که مِن باریک گردن، پس از دو سه هفته، توانستم اندکی »جرأت« پیداکنم و با صدای 
رسا بگویم که »نوشته رهیافته« را تأیید می کنم و از پیامدهای سنگ قبرِی آن هم، 

ذره یی، بیم و باک ندارم!
مصداقی در همین مصاحبة طوالنی از شنوندگانش می پرسد:

»فکر می کنید یک سیستم امنیتی، درست زمانی که فرقه رجوی مثل نون شب نیاز 
داره به همچو افشاگری، مزدور خودش، یکی اسماعیل یغمایی و یکی مصداقی را افشا 

می کند؟ کدام سیستم امنیتی در دنیا چنین کاری می کند«؟.
جواب روشن است: کشوری که دارای سیستم امنیتی و اطالعاتی واحد است، نیازی به 
چنین افشاگری ندارد. اما خلیفه ارتجاع وقتی پای حفظ نظامش به میان می آید، ناچار 
است بین دو سیستم امنیتی موازی ظاهر و پنهانش: )»وزارت اطالعات« دولت روحانی 
و »سازمان اطالعات سپاه«(، آن سیستم کارآتر را، که همان »ساِس« دربار والیت است، 
مقدم قراردهد و »نقشه مسیر« آیندة نظام را، روشن و قاطع، مشخص کند تا به طور 
منسجم تر و بی شکاف تر، بر دشمن اصلی نظامش، مجاهدین خلق، یورش ببرد و آن را 
قاطعانه تر سرکوب کند، در غیر این صورت، پل نظامش آن ور سیالب خواهد ماند و جز 

فرورفتن در غرقاب سرنگونی راه گریزی نخواهد داشت.
»آن چه “خوبان”، همه، دارند، تو، تنها، داری«!

ایرج مصداقی در »گزارش۹۲ ـ نامه سرگشاده به مسعود رجوی« در اردیبهشت۱۳۹۲، 
سعی دارد در چهرة یک »منتقد« مسعود رجوی و مجاهدین ظاهرشود. با نگاهی به 

چند عنوان نامة سرگشاده به این موضوع پی می توان برد:
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»آقای رجوی به کجا می روید؟«، »تکذیب طالق اجباری در مجاهدین«، »آزادی بیان و 
استقبال از انتقاد درمورد مجاهدین«، »من و مجاهدین و تبلیغات دشمنان مجاهدین«، 
ایدئولوژیک در  انقالب  “بند”های رهایی بخش«، »تأثیرات شگرف  و  »“انقالب مریم” 
مجاهدین«، »اشرف کانون استراتژیک نبرد و پابرجایی آن«، »تشکیل یکانهای ارتش در 

داخل کشور«، »انتخابات در مجاهدین و مالکهای دموکراتیک« و...
در سرتاسر ۲۳۰صفحة این »نامة سرگشاده« حتی یکبار کلمه »فرقه« یا »فرقة رجوی« 
درمورد سازمان مجاهدین، که ِورد زبان و قلم مزدوران شناخته شده و پیشانی سیاه 
به شکل »آقای  نیز  نمی رود و مسعود رجوی  اطالعات آخوندی است، به کار  وزارت 
مسعود رجوی« یا »آقای رجوی« مورد خطاب قرار می گیرد. آن زمان، رژیم آخوندی تا 
این اندازه مفلوک و درمانده و مزدوران این چنین تمام سوخته و جنگ گرگهای اطالعاتی 
این چنین شدید نبوده که »رهیافتگان« والیت را کاماًل با »جنس« و »رنگ« خودش 

به بازار عرضه کند.
اما در این مصاحبة طوالنی با تلویزیون »مزدورنشان« »میهن.تی.وی«، این دگردیسِی 
»خامنه ای«پسند، در گفته های ایرج مصداقی، نقش غالب را به خود می گیرد و به رنگ 

و جنس »شهید قاسم سلیمانی« درمی آید.
این همرنگی و هم جنسی با خونخوارترین »مزدوران تشنه به خون« مجاهدین )از »سر« 
تا »بدنه«؛ از صدر تا ذیلشان( را در »فرافکنی« ها و هرزه دراییهای او در همین مصاحبه 
به روشنی می توان دید، آن هم بسا فراتر از سایر »مزدوران«؛ مصداِق کامِل »تواب تشنه 

به خون«.

نمونه ها:
ـ »من مجاهدین را دشمن خلق می بینم«

ـ »... من امروز فرقه رجوی را در میان جبهة خلق نمی بینم و آن را دشمن می بینم؛ فرقة 
رجوی را یک نیروی اهریمنی می دانم؛ شخص رجوی را یک نیروی اهریمنی می دانم 
که بهترین نسل ایران را به تفاله تبدیل کرد... آن چه از مجاهدین باقی مانده، چه در 
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آلبانی و چه در جای دیگر تفاله یی بیش نیستند؛ عناصری هستند که ذره یی شرافت در 
وجودشان نیست؛ انسانیت از اینها روی برتابیده، اینها هم جنس رجوی شده اند، به اندازة 
نزدیکی که به رجوی دارند، دارای وقاحت و شرارت و بی غیرتی و بی حیثیتی هستند؛ 

این را به صدای بلند می گویم«. ...
ـ »ذره یی شرف در همة آت و آشغالهایی که در “شورا” هستند، نیست؛ یک سر سوزن 
شرافت، برای این که اینا نونشان را توی خون می زنند می خورن؛ توی رنج می زنند، 

می خورن«.
ـ »رژیم و فرقة رجوی از یک جنس اند، به هم پاس می دهند و اصاًل کارشان جعل و 

حقه بازیه، مریم رجوی هم همینه، مسعود رجوی هم همینه«؛
ـ »یک شیاد حقه بازی نشسته تو اشرف این مزخرفات را میگه، جعل، خاطره جعل، 
تمام فرهنگ فرقة رجویه، فرقة کثیف رجوی؛ این فرقة پلید؛ تبلیغات ابلهانه و وقیحانه«.

ـ »من دکان شیادی و کالهبرداری رجوی را گل گرفتم برای این با من دشمن اند«؛
ـ »اینها، همه، رذل اند؛ کثیف اند؛ دست هر شیطونی را از پشت بسته اند، من آنها را افشا 

می کنم از این جهت با من دشمن اند«؛
ـ »توی قضیه اخیر ]نوشته رهیافته[: پاسکاری فرقه و دستگاه امنیتی رژیم«: »دشمن 

اصلِی هر دو من و اسماعیل وفا یغمایی هستیم«.
ـ »کانون شورشی در ایران دروغه، فتوشاپه، حقه بازیه«؛

ـ »همة مردم ایران از “فرقه رجوی” نفرت دارند ـ “فرقة کثیف رجوی”؛ “فرقة رجوی، 
شیاد و کالهبردارند”… “این فرقه رجوی”؛

ـ »مجاهدین در ایران طرفداری ندارند، شما خوبه توی فک و فامیلتون برید یک آمار 
بگیرید و ببینید وقتی نام مریم رجوی را می آورید با چه نفرتی مواجه می شوید«.

در پایان کالم، به این »اندیشة قرن« بیست و یکم باید گفت:
ایران طرفداری  در  و مجاهدین  دارند  نفرت  “فرقة رجوی”  از  ایران  مردم  اگر »همة 
ندارند«، پس این جامه و عبا دریدنهای امثال تو و رجاله زادگان خامنه ای، خلیفه سفاک 

������ �����.indd   273 5/29/2021   23:38:03



۲۷۴

گواهی ها و اسناد در بارة یک مزدور نفوذی

           

و پا به گور نظام ورشکسته، و این همه گلوپاره کردنها و هرزه دراییها و مشت به سندان 
و  رجوی  مریم  و  رجوی  اگر مسعود  برای چیست؟  ذیل شمایان  تا  کوفتنهای صدر 
مجاهدین و کانونهای شورشی، هیچ در هیچ اند، چرا شما »بادکنکهای پر از همه چیز«، 

این چنین از هیچ می ترسید و شب و روزتان رعشه دار و وحشت آلود شده است؟
نیفتد« در همین  را می گیرد که پس  به مصداق ضرب المثل »دست پیش  مصداقی 

مصاحبه اش می گوید:
»من وقتی می خوابم با خیال راحت می خوابم. به قولی، مثل “دیو” می خوابم«!

اما، خواب »دیو« اصلی نظام را از زبان یکی از والیت معاشان خلیفة ارتجاع، »محمد 
خواجوی، استاد حوزه و دانشگاه«: )۲۹ آذر۱۳۹8( بشنویم:

»آقا )=خامنه ای( توی جلسه خبرگان فرمودند: “آقایون من در این سن 8۰سالگی، پنج 
صبح تا ده شب در دفترم هستم. ده شب دلم می خواهد بخوابم در این سن، اما، از شدت 
گزارشاتی که از “تمهید دشمن برای نابودی انقالب می رسد”، بسیاری از شبها تا صبح 

قدم می زنم و نمی توانم بخوابم«.

ـ »باش تا نفرین دوزخ از تو چه سازد،
که  سیاه پوش؛

ـ داغداران زیباترین فرزندان آفتاب و باد ـ
هنوز از سجاده ها،

سر برنگرفته اند!« )احمد شاملو(
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وقتی که وجدان مرده، زنده می شود
رحمان کریمیـ  مرداد۱۳۹۹
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وقتی می خواستم از آن حصار لعنتی ابلیسان خونخوار بیرون بیایم، دو دلخوشی بیشتر 
نداشتم. یکی دور ماندن از نگاه های شماتت بار و پر از نفرت زندانیان سر موضع و دیگر 
آغوشم  در  بوسه ها  غرق  تا  منتظرند  بی تابانه  بچه های شان  با  و خواهرم  برادر  این که 
بگیرند و بگویند: دایی جان را، عموجان را ببوسید. هیچ کس نبود. دو ریالی ام افتاد که 
می دانند چه آشغالی می خواهد بیرون بیاید که نه به دایی و عمو که به هیچ آدمیزاد با 
شرفی نمی برد. مرده شوی این آزادی و زندگی که من دارم. به خاطر آزادی رفتم در آن 
نفرین شده، ضد همان آزادی آمدم بیرون. هرچه در من می ارزید دادم تا این خالصی 
با ننگ و عذاب برای خود بخرم. هیچ عاقلی به چنین معامله گران و پرضرر نمی رود که 
من رفتم. ای لعنت بر این مالیان، پاسداران و بازجویان و تواب های کاسة داغتر از آش 
که به چه روزگارم انداختند که نه شب دارم و نه روز. یک لحظه از سایه ها و ارواح کبود 
و خونین تن با چوبه های بر پشت خود خالص نمی شوم. تا می آیم نگاهی به التماس 
و شرمندگی کنم از فراز دارها با لبخندی تلخ و پر سرزنش تمام جوارحم را به لرزه 
درمی آورند. آنها همه جا با من هستند. االن چند نفری به صف نشسته اند روبه رویم 
و قاه قاه می خندند. یک لیوان آب راحت نمی توانم بخورم. پیکر عزیزانی که به مرگ 

رحمان کریمی
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دادم شان روی آب شناور می شوند. مادر و پدر و کس و کارشان از لیوان می پرند و تا 
حد خفگی گلویم را می فشارند. فریاد ضجه آورشان که ای قاتل نامرد دیوانه ام می کند. 
نمی دانستم چون از آن حصار بیرون آیم در چنگ کابوس ها گرفتار می شوم. حق است 
که این جسد گندیده که بوی آخوند و پاسدار و بازجوی و تواب های بدتر از بازجو را 
گرفته جلو سگ های هار بیاندازند. من دیگر بیشتر از این ارزشی ندارم. من با خیانت و 
آدم فروشی آزادی خود را از گرگ ها و گرازها خریدم. االن همه باید بدانند من ضعیفی 
بودم و خود نمی دانستم. نه موقعیت را می شناختم و نه دشمن را. فکر می کردم چون 
با نام مستعار در فضای مجازی دلیری می کنم یاران گمان می برند که ما هم بله. جلو 
بازجوی ریشو که نشستم خود را باختم. اما او هنوز نمی فهمید که من چه در سر دارم. 
شروع کردم به ناز و ادا و فلسفه بافی و گران فروشی. ضعیف و ترسو بودم اما پدر سوخته 
و قالتاق هم بودم. زبانباز و خر رنگ کن هم بودم. یک خائن بازیگر تمام عیار بودم. 
امتیاز بازجو این بود که قدرت داشت، تازیانه داشت و آنچه نداشت حس و قلب بود. فکر 
می کردم که به چند تن لو دادن راضی می شود ولی او بیشتر و بیشتر می خواست. زانو 
زده بودم و تسلیم شده بودم. زندانیانی بودند بنا به ایمانی که داشتند تا حد خائن نشدن 
نقش تواب را انتخاب می کردند تا بیرون بیایند و به جنبش بپیوندند تا مبارزه را ادامه 
دهند. اما من شخصیتی پست و متقلبی داشتم. بدین حیله که سر موضعم هستم از 

یارانم حرف ها کشیدم.
آب  لیوان  یک  می خواهید  نیست؟  حالتان خوش  آقا  که  باالی سرش  آمد  قهوه چی 
بیاورم؟ از شنیدن لیوان آب چه فریادی کشیده بودم که بیرونم کرد. سرگردان بودم. 
بوی متعفن خودم عذابم می داد. بوی مرده شوی و گورکن را گرفته بودم. دلم می خواست 
به جایی بروم که جز مرگ، کسی بدان دسترسی نداشته باشد. در حیرتم از بی رگ ها 
و بی غیرت ها که از بازجو بدتر شده اند. در آزادی هم به مزدوری خود ادامه می دهند. 
دیدنی ست آن بدبخت و پستی که در خارج کشور هم نان خیانت می خورد و خم به 
ابرو نمی آورد. مصداق یک خودفروش تمام عیار می شود و دلخوش که در خارج کشور 
محبوب مشکوکان است. دو هفته است که اطالعات سپاه را به لطایف الحیل دست به سر 
کرده ام. بی شرف ها بیرون از زندان هم ولم نمی کنند که باید برایشان جاسوسی کنم. در 

������ �����.indd   278 5/29/2021   23:38:03



۲۷۹

گواهی ها و اسناد در بارة یک مزدور نفوذی

برنامه های دروغ تلویزیونی آنها شرکت کنم. دیگر از من برخاسته نیست. هوای درد و 
رنج و شکنج این مردم نه تنها نمی گذارد بلکه کارنامة خیانتم را هم به دستم داده است. 
متأسفانه راه فرار ندارم و نمی توانم به خیانت هم ادامه دهم. من یک خائن سرافکنده 
و پشیمانم که فقط در پی راه جبرانم. چه بی همه چیز هستند آنان که به خیانت خود 
ادامه می دهند. به اتاقش برگشت. طناب را از پیش آماده کرده بود. صندلی گذاشت و 
طناب را انداخت به قالبی که در سقف بود. سر دیگر طناب را به گردن خود حلقه کرد. 
آمد که با لگد صندلی را به سویی پرتاب کند که ناگهان جیغ و فریاد زنی را از خیابان 
شنید. دریچه مشرف به خیابان را باز کرد. چند تا پاسدار و لباس شخصی جوانی را هل 
می دادند در یک مینی بوس. زنی فریاد می زد که پسرم کاری نکرده. کتاب خواندن هم 
جرم است؟ سر بیرون کرد و با تمام وجود نعره زد: »جالد ها ولش کنید. مملکت را که 
زندان کرده اید. مرگ بر آدمکشان دزد فاسد. مرگ بر اصل والیت فقیه« دوتا از پاسدارها 
و یک لباس شخصی بدو آمدند طرف در ورودی خانه اش. با فریاد گفت: »بیایید که 
دیگر خوشنامی و نجات من در زندان شما و زیر چوبه دار شماست«. صدای کف زدن 

مردم را شنید.
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خشم و کین یک مزدور دهن دریده
 علیه دکترهزارخانی
پرویز خزاییـ  آبان۱۳۹۹
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دکتر هزارخانی نویسنده و روشنفکر و مترجم ارزندة تاریخ ادب ایران، کسی نیست که 
ایران زمین به راحتی او را فراموش کند، این مبارز قدیمی و فرهیخته ایران ده ها سال 
است نه تنها یک الگو برای روشنفکران بلکه نمونة پایدار و استوار یک مبارز راه آزادی و 

دمکراسی و پلوالریسم بوده و خواهد بود.
خشم و کین یک مزدور دهن دریده علیه دکتر هزارخانی ـ همان طور که قباًل نوشته ام 
نگارنده به صورت دست چین صحبت های شارالتان شماره دو و تواب درمانده و حراف 
مقیم سوئد که حاال بعد از افشاگری ارزشمند آقای فریدون ژورک و بسیاری شواهد 

دیگر باید او را شارالتان مزدور و نفوذی نامید، را دنبال می کنم.
در یکی از آخرین صحبت های این نفوذی شارالتان عصبی و متشنج و نارسیسیست وووو 
که تصادفی گوش می دادم دیدم با لحنی الجوردی وار و پاسدارنشان ـ به دکتر منوچهر 
هزارخانی، مسئول کمیسیون فرهنگ شورای ملی مقاومت توهین و ناسزاگویی می کند. 
این شارالتان از مدتی پیش با یک گریم خنده لبخندی ـ که میمانه به همه چیز جز 
لبخند بر چهره سوار می کند تا فحش و ناسزاهایش را در زرورق بپیچد و روتوش کند. 

پرویز خزایی
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لبخندی که بقول کردها میمانه دیدن دندان های یک جمجمه خشک شده. میگویید نه 
خوب دقت کنید تو صورتش. البته اگر در دفعه آینده گریم را عوض نکند!

این مزدور عالوه بر توهین های بسیار رکیک به هزارخانی ـ به دیگران هم در شورای 
ملی مقاومت مثل یک ربات پروگرام شده ـ مرتب بدوبیراه عصبی و چاله میدانی پرتاب 
از رهبری  آقای مهدی سامع و خانم زینت میرهاشمی،  از همرزمان عزیزم  می کند. 
سازمان چریک های فدایی خلق ایران گرفته تا مسئولین کمیسیون ها و اعضای شورا 

ناسزا می گوید.
در جریان مبارزات خلق های تحت ستم و من جمله در تاریخ جنگ دوم جهانی من زیاد 
خوانده بودم که هرچه سقوط دیکتاتور نزدیک تر میشود یا مثاًل هر چه فرانسه به آزادی 
از اشغال هیتلر نزدیک تر می شود، معاندین به حاشیه رفته و مزدوران و جیره خواران 
دشمن عصبی تر و آشفته حال تر می شوند. وضعیت این شارالتان مزدور مصداق همین 
وضعیت است، هرچه عالئم سقوط خلیفه دوم بیشتر می شود و هر چه مقاومت در عرصه 
داخلی و بین المللی با استقبال بیشتر مواجه می شود او هم عصبی تر و گستاخ تر می شود 
و عالئم دیوانگی بیشتری از خودش بارز می کند. در ماه های آخر انقالب ضدسلطنتی 
هم برخی از این دسته و از ساواکی ها و مأموران علنی و مخفی ساواک که نتوانستند از 

کشور بگریزند کارشان به دیوانگی و خودکشی و...کشید.
بگذریم، دکتر هزارخانی نویسنده و روشنفکر و مترجم ارزنده تاریخ ادب ایران، کسی 
او را فراموش کند. عالوه بر دانش ادبی و تئوریک و  ایران زمین به راحتی  نیست که 
روشن بینی روشنفکری و ترجمه کتاب های ارزنده ازجمله آثار امه سزر و کتاب های 
بیشماران و شتاب زمان و فصل بحران و...، این مبارز قدیمی و فرهیخته ایران ده ها سال 
است که نه تنها یک الگو برای روشنفکران بلکه نمونه پایدار و استوار یک مبارز راه آزادی 
و دمکراسی و پلوالریسم بوده و خواهد بود. من اولین بار در اواسط سال۵۷ در جریان 
انقالب ضد سلطنتی با او در شورای مخفی کارکنان وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و 

ملی با او آشنا شدم.
این شورا به طور سری در زیرزمین سازمان برنامه در نزدیکی میدان بهارستان تشکیل 
می شد. در این شورا دکتر هزارخانی نمایندة کانون نویسندگان بود و شهید حسین 
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نقدی نمایندة سازمان انرژی اتمی و نگارنده نیز نمایندة وزارت امور خارجه ایران.
در جلسات این شورا پس از بحث و گفتگوهای طوالنی در آن زیرزمین نمناک، برنامة 
اعتصابات کارکنان دولت و سازمان های کشوری تصمیم گیری و روز بعد اعالم می شد و 
متعاقبًا هزاران کارمند دولت و اعضای سازمان های کشوری ـ با بنرهای نام وزارتخانه و 

سازمان خود، به سوی دانشگاه تهران روان می شدیم.
دکتر هزارخانی با آن مالیمت و متانت و آرامش در هنگام بحث بر سر برنامة جنبش و 
تحلیل شرایط همه را مجذوب می کرد. در پایان هر اجالس هم معمواًل دکتر هزارخانی 
چه به دلیل اشراف سیاسی و چه به دلیل قلم بسیار زیبایش، اعالمیة اجالس شورای 
مرکزی را برای ابالغ به وزارتخانه ها و سازمان های عضو شورا می نوشت یا ویراستاری 

می کرد.
با سازمان  فعال  کار  و  محرمانه  ارتباط  دوسال  از  پس  من  که  سال۱۳۶۲  در 
نروژ  و  در سوئد  ایران  درحالی که مسئول سفارت  مقاومت،  ملی  مجاهدین و شورای 
بودم، در یک کنفرانس مطبوعاتی ـ  که انعکاس گستردة جهانی پیدا کرد، سفارت ایران 
ایلغار خمینی را رسمًا ترک کردم و به پاریس مقر اصلی شورا و  اشغال شده توسط 
بنیان گذار و مسئول آن مسعود رجوی رفتم، یاللعجب! هم دکتر هزارخانی را دیدم و هم 

محمدحسین نقدی را که آنها قبل از من در شورای ملی مقاومت بودند.
ارزش روشنفکری و روشنگری و روشن بینی این مرد ارزنده در شورای ملی مقاومت 
که از همان اوایل تشکیل شورا در کنار مسعود رجوی بود بر هیچ کس پوشیده نیست 
و در تمام این دوران پر نشیب و فراز، و سرشار از تخاصم و تالطم، یار آزادی و اعتالی 

سرزمین پرگهر ما ایران بوده است و خواهد بود. درود فراوان بر او باد!
من آنچه در طول ماه های قبل از انقالب در هزارخانی دیده بودم در چهاردهه همرزمی 

در شورا در او بسیار کامل تر و آموزنده تر دیدم.
او سال ها سردبیر ماهنامة شورا بود که یک مجموعة بسیار ارزشمند و غنی است. او در 
همة این سال ها در تدوین یا ادیت اطالعیه ها و مواضع شورای ملی مقاومت و بیانیه های 

ساالنه شورا نقش بی بدیلی داشته و دارد.
با سازمان مجاهدین و رابطه و دوستی بسیار نزدیکش  او در عین دوستی عمیقش 
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را چه موافق و چه مخالف  با صراحت لهجه نظرات خودش  با مسئول شورا همواره 
بیان می کند و از نقطه نظراتش دفاع می کند. در همراه کردن نظرات متفاوت و مختلف 
و پیداکردن وجوه مشترک نقش ایفا می کند. او همواره می گوید که بااینکه سازمان 
مجاهدین بزرگ ترین عضو تشکیل دهندة شورای ملی مقاومت است، فضای دمکراتیک 
درون شورا راه هیچ بحث و اختالف نظری را نمی بندد. او که خود در تشکل های سیاسی 
در زمان شاه و سال های اول انقالب بوده است، سعه صدر و ظرفیت مجاهدین برای کار 

با نظرات مختلف و مخالف را بی نظیر می داند.
البته لمپنی و دهن دریدگی جزو ذات جوجه ساواکی ها و پاسدارها و بسیجی ها و مداحان 
دربار خامنه ای ست که با فحاشی و هرزگی می خواهند مخالفانشان را از میدان بدر کنند، 
اما این یارو کور خوانده است و هنوز مجاهدین و این مقاومت را نشناخته است که اگر 
می خواستند در مقابل فحاشی ها و دهن دریدگی های این تواب ذلیل و نفوذی بی مقدار 

جا بزنند، از اول با خمینی وارد جنگ نمی شدند.
و اما چرا سرکار قندعلی نفوذی اینگونه درمانده و عصبی و پرخاشگر به پروپای یاران 
ارزنده در شورای ملی مقاومت، ائتالف تاریخی و پایدار پیچیده است. مسأله برای من ـ 

مثل چشمه های پاک سرکوه هومیان لرستان ـ زالل و روشن است:
به تاریخ جنگ جهانی دوم که نگاه کنید هر کلبو )همکار نازیها( دو شخصیت داشت. 
یکی مأموریتی که افسر گشتاپو به او می داد و ملزم به اجرای آن بود، یکی هم خصوصیات 
فردی آن مزدور نفوذی. این دومی متناسب با پیشرفت های ارتش هیتلر یا شکست های 
ارتش هیتلر باال و پایین می شد. کلبو عصبانی می شود، کف بر دهان می آورد، مأیوس 
می شود، دلسرد می شود و حتی خیلی وقت ها خودکشی می کند. می توان هزاران سند و 
اعالمیه و مصاحبه های نظیر این شارالتان در تاریخ مقاومت های اصلی پیدا کرد که اتفاقًا 
می گفتند ما هم مثاًل علیه هیتلر و موسیلینی و فرانکو هستیم اما این مقاومت اصلی 
سازمان یافته چنین است چنان است آنارشیسم و توتالیتر است )بخوانید فرقه است(. 
شرح این داستان را به طور خالصه گونار سونسه بو رهبر مقاومت مردم نروژ و صاحب 
بزرگ ترین مدال تاریخ کشور، به خانم مریم رجوی در دیدارش با او به صراحت اعالم 
کرد. عکس ها و تصاویر این مالقات تاریخی در اسلو، که در یک صفحة بزرگ روزنامة 
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شمارة یک سراسری نروژ، چاپ شد در قاب بزرگی زینت دفتر کار من در نمایندگی 
شورا است.

حاال این مزدور قندعلی هم که کارش را با همکاری با الجوردی، آدولف آیشمن خمینی، 
و لو دادن مجاهدین در جیپ پاسداران شروع کرده و لکه های خون هرگز پاک نشدنی 
بعضی از شهدا را بر دست دارد )رجوع شود به خاطرات خودش و توبه نامه هایش به 
سردژخیم اوین و زندان های آن روز ایران(، در عین انجام مأموریت، چشم انداز تیره ای که 
با نزدیک تر شدن چشم انداز سرنگونی رژیم در انتظار اوست آزارش می دهد. ترس و یأس 
را در چهره اش همان زمان که کف بر دهان آورده است می توان دید. عکس العمل های 

دیوانه وار، چندش آور و نفرت برانگیزش در این چارچوب قابل تفسیر است.
به همین خاطر  اعتباری دست وپا کند  برای خودش  باید  اجرای مأموریتش  برای  او 
خودش را مستمرًا به این وآن عرضه می کند که شاید جایی پیدا کند، خودش را به 
بچة شاه عرضه می کند که احتیاج به مشاور دارد و قند علی بهترین مشاور است یا برای 

مطرح شدن در همة رسانه ها در فانتزی و امید و آرزو وقت می گذراند.
و البته کباده کش دادخواهی هم هست و خودش را خونخواه شهیدان معرفی می کند، 
همان شهیدانی که خودش باعث اعدام خیلی از آنها شده است! البته امروز کسی نیست 
که به رژیم آبروباخته و ورشکسته بد و دشنام نگوید. آنچه مهم است این که به دشمن 
اصلی این رژیم یعنی همین مجاهدین و شورا حمله و هجوم بکنی. مأموران اطالعات 
در مشهد به آن معلم شرافتمند و آزاده گفته بودند خط قرمز ما حتی فحش دادن به 
خامنه ای نیست، خط قرمز نزدیکی به مجاهدین است! و به او پیشنهاد کرده بودند که 

بیا و با بچه شاه همکاری کن و گفته بودند بیا با او تلفنی صحبت کن.
وقتی چنین در جهت زدن به دشمن اصلی و مؤثر و فعال شماره یک و دو و صد رژیم 
خمینیستی فعالیت می کنی، همان طور که در مقاومت های بزرگ دنیا دیدیم. به قول 
مادر من، به زبان لکی کردی اش، شکره مری )شکرمی خوری( که خود را فعال ضدرژیم 
جا می زنی. مگر در همین غرب و شرق دنیا ندیدیم که در مقابل مقاومت اصلی و 
سازمان یافته گروه های دیگری را گشتاپوی هیتلر و سازمان امنیت موسیلینی و فرانکو 
و پول پوت، تحت پوشش مخالف علیه تنها مقاومت مهم سازمان یافته تشویق و تقویت 
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می کردند. ای یارو سرکار قندعلی! برو توی آرشیو و تاریخ مقاومت های جهان را از همه 
اعصار و اکناف جهان ببین.

مجاهدین  و  شورا  و  مقاومت  بوی  و  رنگ  که  را  چه  هر  که  دارد  مأموریت  قندعلی 
دارد تخطئه کند. همین روزها رویکرد رذیالنه اش با عفو بین الملل را می بینیم. گناه 
نابخشودنی عفو اینست که چرا از شهیدان قتل عام۱۳۶۷ هویت زدایی نکرده و بر هویت 

مجاهدی آنها تأکید کرده است.
از  آزادی  راه  شهیدان  ای  و  ما  اجدادی  سرزمین  ای  و  ما  زیبای  ایران زمین   ای 
یک صد وچندی سال از انقالب مشروطیت و جنبش ملی شدن نفت و انقالب بهمن و 
سی خرداد و قتل ها و هالوکوست۱۳۶۷ و قیام های این چند سال اخیر و ای مصطفی 
و نوید نور چشممان دیدید که چه ویروس هایی، بدتر از کرونا، از نوع چکمه پوش و 
نعلین پوش و فوکل کراواتی به جان مردم و مقاومت انداخته اند تا در راه آزادی وطن 
نازنین مان به دست مقاومت سازمان یافته و کانون ها و شورش مردم کارشکنی کنند!!...
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شرحی کوتاه بر یک پیوند ۴۵ساله
 و جیغ بنفش لشکر زاغ و زغن

حمیدرضا طاهرزادهـ  آبان ۱۳۹۹
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ما یک گزارش ساده داده بودیم. “مالقات ها و دیدارهای استاد شجریان با خانم مریم 
رجوی در پاریس”.

میزان عکس العمل های لومپنی و یاوه ها و تهمت ها، به وضوح نشان داد تیر ما به کانون 
و قلب هدف اصابت کرده است.
ای مرغ سحر چون این شب تار

بگذاشت ز سر سیاهکاری
وز نفخه روحبخش اسحار

رفت از سر خفتگان خماری
یاد آر زشمع مرده یادآر

»علی اکبر دهخدا«

حمیدرضا طاهرزاده
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   استاد محمدرضا شجریان
 و حمیدرضا طاهرزاده

ترجیح  العالج. شخصًا  داغی  و  است  سوز دل  است.  دردناک  همیشه  رفته  یاران  یاد 
می دهم که از این قبیل یادها بگذرم؛ اما وقتی این یادها با مسئولیتی روشنگر برای بیان 

حقایقی مکتوم به هم می آمیزد آدمی می ماند که چه بکند و چه بگوید؟
یاد استاد بزرگ موسیقی آوازی ایران زنده یاد شجریان از این قبیل است. واقعیت این 
است که من از دیرباز و بیش از چهار دهه با ایشان دوستی و مودت داشتم؛ اما در 
مواردی یادهای خاطره انگیزش دیگر به فرد من تعلق ندارد. متعلق به یک فرهنگ و 

یک میهن و انقالب است.
دو واقعیت دیگر براین مسئولیت می افزاید. اول تجلیل عظیم مردمی از هنرمندی که 
عمری را در خدمت آنها بود و خود را با فروتنی و البته طنزی نیشدار »صدای خس و 
خاشاک« می دانست. مردم عزیز ما با فریادها و اشک هایشان برای از دست دادن شجریان 
نشان دادند که تا چه حد هوشیار و تا چه اندازه حق شناس هستند؛ و به راستی کیست 
که انبوه جمعیت سوگوار در برابر بیمارستان شجریان را ببیند و فریادهای پرسوز و 
خشماگین آنان را بشنود و برخود نلرزد؛ و مگر غیر از این است که این همه عواطف 
انسانی و مردمی، مسئولیتی عظیم بر مسئولیت های ما می افزاید. پس باید با این مردم 
شریف و آگاه، هرچه بیشتر شفاف بود و صادق. نشان صداقت هم گفتن همة حقیقت 
است. از گذشته های دور به ما آموخته اند که بدترین نوع دروغ، گفتن نیمی از حقیقت 

است.
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اما دلیل دومی که مرا برای بازگفتن یادهایی از استاد شجریان ملزم می کند، لشکرکشی 
قوم یأجوج و مأجوج بسیج شده از سوی اطالعات آخوندی است. بارها از خود پرسیده ام 
چه شده است؟ چه اتفاقی افتاده که کر هماهنگ و گوش خراش وزارتی مرکب از زاغ 
و زغن های لندنی و استکهلمی به فغان و ناله به میدان آمده اند و در فضای مجازی 
یا یک تلویزیون به قول زنده یاد زری اصفهانی، »بی وطن« با مجری بدنام و کم خرد و 
بی سوادش که همیشه با کوله باری از بالهت نقش سفره اندازی و پااندازی مزخرفات 
صدمن یک غاز یک نفوذی تمام سوخته را بازی می کند، این چنین به فغان آمده اند و 

زوزه می کشند؟ واقعًا »رفت از سر خفتگان خماری؟«.
به راستی که سکوت در برابر یاوه های این لشکر جرار دست چین شده و آموزش دیده 
نوعی پوشاندن حقیقت است؛ همان طور که برشت گفته است، »آن کس که حقیقت را 

الپوشانی می کند تبهکار است«.
واقعیت این است که به تجربه دریافته ایم این لشکر درهم شکسته، با سازوبرگ عربده و 
توهین، تهمت و فحاشی، بی هدف و خودبه خود به میدان نیامده اند. به فرموده مأموریتی 
استادی شالق می زنند که  پیکر بی جان  بر  تمام  ناجوانمردی  با  و  را دنبال می کنند 
دستش از دار دنیا کوتاه شده است؛ اما گلبانگ بلند آزادیخواهانه و خروش مرگ بر 

دیکتاتور او هم چنان در همه جای میهن به گوش می خورد.
آخوندها بنا به طینت هنرکش و ضدفرهنگی خود از موج عظیم تجلیل مردم از شجریان 
به شدت ترسیدند. وحشت تبدیل شدن این موج عظیم حمایت به یک حرکت اجتماعی 
باعث شد که عوامل رژیم با محاصره پیکر بی جان شجریان توسط پاسداران و یکسری 
مقامات ریزو درشت پیکر استاد را با شتاب به مشهد بردند. درحالی که به قول اعضای 

خانواده اش پیکر او باید روی دوش میلیونی مردم تهران مشایعت می شد.
اجازه دهید اینجا واقعیتی را بیان کنم، شدت تألمات من از درگذشت استاد شجریان 
بسیار زیاد بود. تصنیف »یاد باد« او را، با آن صدای فاخر و نجیبش، در بیداد همایون 

که با همکاری زنده یاد مشکاتیان ارائه شده زمزمه می کردم که:
روز وصل دوستداران یاد باد
یاد باد آن روزگاران یاد باد
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به  اینجا استاد محمد شمس  به واقع ماتم گرفته بودم. در  براین مصیبت فرهنگی  و 
یاری ام آمد، بسیاری خاطرات مشترک گذشته را یادآوری ام کرد و تصمیم گرفتیم که 
شمه ای از حقایق ناگفتة سالیان را برای همان خلق محبوبی که اکنون به میدان آمده 

و در ستایش استاد اشک می ریزد بیان کنیم.
در آن گفتگوها، مخاطبان اصلی من و استاد شمس مردممان بودند. همان انسان های 
شریف و قدرشناسی که برای از کف دادن آن بانگ آزادیخواهانه شان اشک می ریختند 

و ناله سرمی دادند. 
ما دقیقًا بنابر وظیفة اخالقی، انسانی، فرهنگی، ملی و مبارزاتی خویش عمل کردیم تا بر 
یک حقیقت مسلم که سالیان سال به دالیل مشخص امنیتی ناگفته مانده بود؛ گواهی 
دهیم. این کار هم ادای دین به خود استاد بود و هم پاسخی به خلق محبوبمان که در 
حمایت از هنرمند عزیزشان به خیابان ها آمدند و مثل خود استاد شعار مرگ بر دیکتاتور 
سر می دادند. این بود که با امانت کافی از مناسبات دوستانه استاد با مجاهدین و اعضای 
مقاومت سخن گفتیم و من دوتا از کارهای مشترکی که با استاد داشتم را پخش کردم 

و هنوز چند اثر پخش نشده دیگر هم موجود است.
پیشاپیش می دانستیم که برای رعایت حداکثر امانت و صداقت باید با زبان دل سخن 
بگوییم؛ و ازاین رو هر چه را که در قلب و جان و دلمان بود با همان زبان دل و جان 
بی پیرایه بر زبان راندیم. هم چنین از همان آغاز برایمان روشن بود که تیری شلیک 
خواهد شد و قلب پر از حقد، زهر و کین مزدوران را مجروح و به درد خواهد آورد. لذا 

انتظار عکس العمل و باران یاوه ها و لجن خوری هایشان را داشتیم.
میزان این عکس العمل های لومپنی و یاوه ها و تهمت هایی که حقیقتًا شایسته خود 
گندگاو چاله دهان ها، از نوع داخلی و خارج کشوری آن بود، به وضوح نشان داد تیر ما 
آقای محمد  و  یعنی من  ما،  مگر  است.  اصابت کرده  قلب هدف  و  کانون  به  درست 
شمس، چه گفته بودیم که عده ای معلوم الحال پاچه ورمالیده این چنین به فغان آمده و 
با عروتیزکردن و با همان بیان سخیف و ادبیات فاسد لومپنی به این عربده کشی های 

مضحک روی آورده اند؟ 
ما صرفًا یک گزارش ساده داده بودیم، آن هم مالقات ها و دیدارهای استاد شجریان با 
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خانم مریم رجوی، بانو مرضیه و نیز برخی از مسئوالن مجاهدین و شورا در پاریس بود 
و بس! همین و الغیر. 

اما رسم دوران ما این است که وقتی آب به النة عقرب و رطیل های نظام جاری شود 
شیادانی که جز دهان دریدگی و تهمت، هنر دیگری ندارند به میدان فرستاده می شوند 

تا آن حقیقت را لوث کنند. 
ما از مالقات استاد شجریان با خانم مریم رجوی سخن گفته بودیم. امثال آن وکیل 
خودفروخته بی چاک و دهان نه تنها به این مالقات برده نشدند بلکه حتی خبرش را هم 
از او پنهان داشتیم؛ در این مالقات به خاطر اینکه استاد به ایران رفت وآمد داشت دامنه 
حاضران بسیار محدود بود؛ اما کسانی از معتمدین هم در جریان بودند که به همان 

دالیل ترجیح می دهم به آنها اشاره ای نکنم.

استاد محمد شمس
 استاد محمدرضا شجریان
 و دکتر حمیدرضا طاهرزاده

البته برای همه روشن است که اگر ده ها نفر دیگر هم بیایند و گواهی دهند و بر صحت 
بسته  فرومایگان خودفروخته  این  هرزه گوی  دهان  باز هم  بزنند  تأئید  مهر  ما  گفتار 
نخواهد شد. مزدور منفور نفوذی با شتاب در یکی دیگر از چهارشنبه بازارهای تلویزیونی 
به پشت دوربین آن ابله بی سواد خواهد آمد و به یاوه سرایی و چاقوکشی، تهمت پراکنی 

و هتاکی های بی شرمانه و فرافکنانه خواهد پرداخت! 
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بدون کمترین تردید تمام این پروژة رذیالنة پرده دری ها و رفتار بی شرمانه در »اتاق 
مبارزه با نفاق وزارت اطالعات« طراحی و برنامه ریزی می شود.

به عنوان نمونه سایت جام نیوز )رژیم( مصاحبة ما را »ادعای وقیحانه« نامید و نوشت: 
»گروهک تروریستی منافقین، پس از عدم موفقیت در سوءاستفاده از درگذشت محمدرضا 
شجریان برای ایجاد اغتشاش و ناامنی در کشور، حاال با توسل به تکنیک دروغ بزرگ 

سعی در مصادره استاد آواز ایرانی و دست وپا کردن اعتبار برای خود دارد.«!
یک سایت دیگر وابسته به رژیم به نام بولتن نیوز نوشت: »سازمان تروریستی منافقین 
که اعتبار خود را از گذشته نیز بیشتر از دست داده است بعد از نوید افکاری این بار به 
سراغ محمدرضا شجریان رفتند تا با استفاده از نام او برای خود کسب مشروعیت کنند. 
استاد  که  شدند  مدعی  خود،  خبری  بخش  چندین  در  منافقین  تروریستی  سازمان 
شجریان سال ها قبل به پاریس سفر کرده بود و با همشهری خود، مسعود رجوی، ارتباط 

نزدیکی داشت و شجریان را حامی شورای ملی مقاومت معرفی کردند«.
سایت مشرق )رژیم( هم در مقاله ای تحت عنوان »تکنیک “دروغ بزرگ” برای مصادرة 
شجریان« نوشت: »پس از فوت محمدرضا شجریان استاد آواز ایران خاطره گویی ها برای 
مصادره وی از طرف افراد معلوم الحال شروع شده است و منافقین هم که هیچ آبرویی 

نزد مردم ندارند، با این روش به دنبال وجهه سازی برای خود هستند«!
جالب تر آن که من در مصاحبه ام تصریح کرده بودم که زنده یاد شجریان »به هیچ سازمان 
نداشته  هیچ کس«  با  تشکیالتی  رابطه  یعنی  نبود  وابسته  سیاسی  جریان  و  سیاسی 
و عالقه اش به مجاهدین ناشی از روح آزاده او بود و خودش هم به کرات گفته بود که 

اهل کار سیاسی نیست.
سایت آفتاب )رژیم( از یک مزدور علنی وزارت اطالعات به نام مسعود خدابنده نقل 
می کند که در مصاحبه با »پایگاه مرکز اسناد انقالب اسالمی« گفته است: »یادم هست 
سازمان مجاهدین خلق مدتی به دنبال شجریان بود تا او را جذب کند که باالخره به 
زبان آمد و علنی علیه شان حرف زد که بگذارند و بروند«. جالب است که همین مزدور 
که بی هیچ پرده پوشی و شرم و حیایی از وابستگی اش به وزارت اطالعات حرف می زند، 
در یاوه های خود دست به جعل تازه ای زد و مدعی شد که نه یک بار بلکه سه بار! برادر 
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مجاهد مهدی ابریشمچی را به هتل محل استقرار شجریان برده است و استاد تقاضای 
دیدار با او را رد کرده است!؟

این حرف مهمل و ادعای پوچ را هم بگذارید در کنار جعل قبلی اش که مدعی شده 
بود خودش به عربستان رفته و سه کامیون طال از عربستان سعودی برای مجاهدین به 

بغداد ارمغان برده است.
درحالی که بر کسی پوشیده نیست و اسناد آن هم موجود است که مجاهدین مطلقًا نه به 
عراق و نه هیچ کشور ثالثی به جز خلق قهرمان هیچ گونه وابستگی مالی و غیره نداشته 
و اسناد فعالیت های انتفاعی آنها نیز در بازارهای عراق گواه این حقیقت درخشان است.

ضمنًا باید روی این نکته تأکید کنیم که رژیم برای لجن مال کردن شجریان نقل قول ها 
و حتی مصاحبه هایی از قول شجریان منتشر کرد که او بارها آنها را قویًا تکذیب کرد.

دیگر مزدوران رنگارنگ رژیم هم با خشم و دهان دریدگی هیستریک، افسار پاره کرده و 
به فحاشی وقیحانه ای مبادرت ورزیدند. در این میان دیگر نیازی به پرداختن به مزدوران 
خرده پا و آبروباخته ای از قبیل حامد صرافپور، زهرا معینی، عفت اقبال، بخشعلی و...

نیست. شاید همین اندازه اشاره به این موجودات هزل هم زائد باشد. 
قبیل  این  بی اعتباری  به  به خوبی  آن  کارکشتة  برنامه ریزان  و  اطالعات  وزارت  البته 
مزدوران و مهره های سوخته واقف اند و می دانند که هیچ کس برای مهمالت و اراجیف 

سخیف آنها که از دور هم خارج شده اند پشیزی ارزش قائل نیست.
وزارت اطالعات در یک اقدام هماهنگ دیگر، فرمان به میدان آمدن رسته دیگری از 
مزدوران با رنگ و لعاب و نقاب های متفاوتی را صادر کرد. از میان آنها باید به مسعود 
بهنود، روزنامه نگار ساواکیـ  وزارتی لندن نشین؛ خودفروخته بدنامی که نشان غالمی از 

هر دو رژیم بر پیشانی سیاهش نقش بسته اشاره کرد!
دیدار  »خبر  نوشت:  چنین  خود  توئیتری  پیام  در  تمام  فرومایگی  با  بهنود  مسعود 
و حاال  بود  زنده  هم  مرضیه  که  زمانی  در  و  پاریس  در  مریم  با  محمدرضا شجریان 
نیست که تکذیب کند، جعل کثیفی است که با شناخت هیچ یک از یاران و نزدیکان 
او نمی خواند. این خبرسازی ها فقط نشان از ورشکستگی و بی اعتباری مجاهدین دارد. 

شجریان با مردم بود نه با دشمنان مردم«.
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استاد محمدرضا شجریان
 و حمیدرضا طاهرزاده

با یک مقایسه ساده بین ادبیات استفاده شده و محتوای ددمنشانه ای که سردمداران 
رژیم در مطبوعات خود در این باره ابراز کرده و آنچه این حقیر ساواکی ـ اطالعاتی، 
بر قلم ننگینش آورده و تغوط کرده به خوبی به دستورالعمل و سناریوی مشترک و 
با متدهای ساواک و  البته هر  آن  کس که  آموزشی وزارت اطالعات پی خواهیم برد. 
اندک آشنایی داشته باشد به خوبی می داند که وقتی موجودی دنی  وزارت اطالعات 

همانند بهنود حرف از مردم و دشمنان مردم می زند مقصودش چه کسانی است!
اطالعات آخوندی به موازات بهنود یک باند منحط اطالعاتی را به سردمداری یک مهرة 
نفوذی رسواشده به میدان فرستاد، مصداقی نفوذی چاقوکش و سینه چاک وزارت، بعد 
از توجیه از سوی اربابانش در وزارت بدنام، حاضریراق و شتابان برای انجام مأموریت 

محوله، به میدان امدادرسانی به وزارت خبیثه شتافت.
این لمپن مزدور نفوذی با دهان متعفن و کثیفش و با همان ادبیات هزل و پستی که 
از ذهن علیلش نشأت می گیرد، به سیاق همیشگی، به طور افسارگسیخته و دیوانه وار 
به فحاشی و هتک حرمت به اعضای مقاومت مبادرت کرد و با همان سناریوی تکراری 
وزارتی به تکذیب سخنان ما پرداخت. بعد هم چاک دهان عفن و آلوده خود را مثل 
همیشه گشود و گذشته از من و استاد شمس، دیگر اعضای شورا را از هرآن چه که الیق 
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خود و تبار گرگ صفت، فاسد، هرزه و تبهکارش است؛ بی نصیب نگذاشت ...
لباس  در  باشد،  از قفس گریخته  و خونخواری که  درنده  پیش تر هم چون حیوان  او 
دادستان، آن هم از جنس مدعی العموم های آدم خوار رژیمی، از جالدانی چون قاضی 
صلواتی های رژیم تقاضای ۹بار اعدام برای مسئول شورا را کرد و گفت: »از ۶۴ تا االن 
۳۵سال می گذره مسئول این که نرفتیم ایران، پشت خط موندیم خط جلو نرفته دیگه 
کیه؟ نبایستی پس به خاطر این ۳۵سال ۹دفعه مسعود رجوی رو اعدامش کنیم؟ ...« 

)میهن تی.وی ۵ شهریور۹۹(
تقاضای ۹بار اعدام برای مسعود رجوی، رهبر پاکباز مقاومت ایران از سوی این مزدور 
نفوذی مفلوک، دقیقًا حاکی از عمق کینة سبعانه او به مجاهدین و رهبری آنها دارد. این 
موجود حقیر و مالیخولیایی نارسیست، در این کینه توزی بی حدومرز به مقاومت گوی 

سبقت را از اربابان جالدش هم چون الجوردی هم ربوده است.
آیا جای تعجب دارد که چنین فرد سفله، سفاک و درنده ای، انسان های ارزشمند و 
شریفی مانند دکتر منوچهر هزارخانی را مورد رذیالنه ترین حمالت وقیحانه خویش 
قرار دهد و ناجوانمردانه این روشنفکر بزرگوار میهنمان را که تنها گناهش ایستادگی 
شرافتمندانه بر مواضع خویش در مقاومت و حمایت از مجاهدین در جنگ تمام عیار با 
رژیم بوده »مزدور« بنامد؟ و بی شرمانه بگوید: »هزارخانی امروز که روشنفکر و نویسنده و 
فالن که نیستش یک مزدور تمام عیاره، یک جیره خوار تمام عیاره، یک آشغال تمام عیاره، 
که در قبال پول وجدان خودش رو می فروشه« بعد هم اضافه می کند: »همه آنهایی که 
در این محدوده امروز هستند در محدودة فرقه رجوی یک مشت تفاله اند«، ناگفته پیدا 
است کسی که دکتر هزارخانی را با همه سوابق مبارزاتی درخشان و افتخارآمیزش که 
حتی مخالفانش هم بر آن مقر و بدان اذعان می کنند، با فرافکنی مزدور بخواند، بدون 

تردید خود یک مزدور پلید و هرزه و فاسد به تمام معنا است.
قابل ذکر این که تاکنون حتی پاسداران رژیم هم به خود اجازه نداده اند که این قبیل 
اتهامات را به دکتر هزارخانی عزیزمان وارد کنند! حال همین خود دلیل روشنی مبنی 
بر عمق انحطاط فکری، روحی و روانی و میزان توصیف ناپذیر کینة حیوانی این نفوذی 

هار می باشد. 
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در اینجا مایلم چنین نتیجه بگیرم که با این حساب وضعیت و موقعیت من و استاد 
شمس از پیش مشخص و روشن است. الزم به تأکید است که همرزم و همکار دیرینة 
عزیزم استاد محمد شمس و من هم که مورد هتاکی رذیالنه این نفوذی آبروباخته و 
تمام سوز شده قرارگرفته ایم، به خوبی به وجوه مختلف ارزش و اهمیت این اقدام خویش 
واقف و بدان عمیقًا مفتخریم. استاد شمس و من اگر دست به انتشار یک سری حقایق 
مسلم تاریخی در مورد استاد شجریان بزرگوار زدیم فقط و فقط به وظیفة اخالقی و 
انسانی و مبارزانی و میهنی خود در قبال ظلم و جور بیشرمانه ای که رژیم در حیات و 

ممات استاد بر او روا داشته بود عمل کردیم، طبعًا این وظیفة وجدانی ما بود.
جالب اینجاست که در میانة جنگ ما با وزارت اطالعات علیامخدره ای که خودش را 
برای منافع مالی و ارث و میراث خانواده به وزارت بدنام آلوده کرده به جناب شمس 
را  استاد شجریان  با  مرضیه  خانم  مالقات  تا  می کند  تالش  ابلهانه  و  می گیرد  خرده 
تکذیب کند! آخر باید به او گفت که سرکارعلیه آن موقع که اصاًل اروپا نبودی و در ایران 
تشریف داشتی! ضمن اینکه خانم مرضیه با آن قدرت درایت و فرزانگی مختص خودش، 
هرگز بسیاری مطالب مهم من جمله همین دیدار را به آدم های نامطمئن، هرکس که 
می خواهد باشد و هر نسبتی که با خودش داشته باشد، در میان نمی گذاشت. لطفًا اجازه 
دهید تا در این مورد به همین بسنده کنم وگرنه مثنوی هفتاد من خواهد شد. ضمنًا 
برخالف تصور نفوذی تمام سوخته، خواهر مجاهد گرانقدرمان خانم بدری پورطباخ در 
جریان اقامت چندروزة آقای شجریان در فرانسه از موضع دبیرخانة شورا برای رتق وفتق 
امور و تنظیم دیدارها شرکت داشته و حضورش در مالقات خانم مرضیه با آقای شجریان 
ربطی به مسئولیت ایشان در رابطه با خانم مرضیه نداشت. خانم پورطباخ، مسئولیت 
خطیر و سنگین کلیه امور مربوط به خانم مرضیه را سال ها بعد و به دنبال جنگ آمریکا 
با عراق و پس از بازگشت خانم مرضیه از عراق به پاریس عهده دار شد و تا واپسین دم 

حیات بانو مرضیه با تمام وجود به آن اقدام کرد.
برگردیم به ادامة ماجرا: اما رسوایی به همین جا خاتمه نیافت. سعید بهبهانی، سفره انداز 
بی سواد و ابله »بی وطن تی.وی« برای داغ کردن بیشتر تنور مربوطه، یک عنصر بریده 
از شورای ملی مقاومت را به آشپزخانه خویش آورد. محمدرضا روحانی که از قدیم االیام 
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به پوشال بافی، مبالغه گویی، چاپلوسی و حرف مفت و بی اساس زدن معروف بود، در 
برنامه از پیش تعیین شده اش با حالتی عصبی و هراسناک، »غیر نرمال« و لجام گسیخته 
به صحنه کیچن تی وی آمد و بی اختیار بند را آب داد و اعتراف کرد که استاد شجریان 
به پاریس آمده بود! اما... برای مالقات با کریم قصیم!؟ چه دروغی مضحک و آشکاری؟

به هر حال، چنین به نظر می رسد که مزدور نفوذی از فرط سراسیمگی فرصتی پیدا 
نکرده بود تا از قبل وکیل خودفروخته را برای یاوه سرایی در آن برنامه رسوا توجیه 
مکفی کند؛ بنابراین اظهارات روحانی در قالب توجیهات و حرف های بالهت بارش، تمام 
تالش های مذبوحانه رژیم و مزدورانش را برای تکذیب سفر استاد شجریان به پاریس 
برای دیدار افراد مقاومت کاماًل خنثی و نقش بر آب کرد. البته سزاوار است که به خاطر 
این دسته گل به آب دادن و اعتراف ناخواسته از ایشان قدردانی شایانی به عمل آید که 
با بیانات فاخر! خود و از سر تعجیل و از فرط استیصال بر صحت گفتار ما مهر تأئید 

زده است. 
او در این  از لوث وجودش پاکیزه شده،  مضحک تر این که ۷سال بعداز این که شورا 
مصاحبه با بالهتی مضحک، مدعی من هم گشته که چرا اسرار درون شورا )بخوانید 
سفر زنده یاد شجریان به پاریس و مالقات های ایشان( را افشا کرده ام!؟ قابل ذکر این که ما 
همان زمان هم که ایشان در شورا بودند از بابت دهان لقی ها و بی مرزی هایش، بسیاری 
خبرها را به ایشان نمی گفتیم. روحانی با صراحت به مسافرت استاد به پاریس اذعان 
کرده و می گوید که شجریان را برای مالقات با قصیم از آلمان به پاریس آورده بودیم!! 
تازه قصیمی که خودش مقیم آلمان است باید به پاریس بیاید تا شجریان را که از آلمان 

برای دیدنش به پاریس رفته مالقات کند!؟ واقعًا زهی بالهت و بی شرمی!!
به هرحال رژیم برای مقابله با ما سه عنصر خودفروخته خود را به صورتی دستپاچه فعال 
کرد و به صحنه آورد. عنصر اول مزدور ایرج مصداقی بود که در سناریوی وزارتی قرار 
براین بود با مزدوران دیگر نقش چاقوکش دهان دریده سر بازارچه وزارت اطالعات را 
بازی کند. دیگر بر کسی پوشیده نیست که نامبرده یک دژخیم نفوذی وحشی و پلشتی 
است که بعد از بیانیه ۱۴۰۴زندانی سیاسی و افشاگری آقای فریدون ژورک، به مثابه 
کسی که از همان سال۱۳۶۰ و با دستیاری و کتاب و گزارش نویسی برای الجوردی 
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جالد تا قتل عام اشرف در سال۱۳۹۲ در خون مجاهدین به طور مستقیم یا غیرمستقیم 
دست داشته است. بدون شک این مزدور نفوذی باید در کنار همکار خویش، سردژخیم 

حمید نوری و برای جنایات بی شمارش محاکمه و مجازات شود.
مهرة دوم، مزدور بدنام و فرومایه مسعود خدابنده است که در تقسیم کار از سوی وزارت 
محول  معلوم الحال  فرد  این  به  )آخوندی(  گوبلزی  دروغ های  تولید  مسئولیت  بدنام، 
شده بود. او همان کسی است که شخصًا به همدستی با مالکی جنایتکار و قاتل در 
کشتار مجاهدین اقرار می کند. سومین مهره همان مسعود بهنود است که در باال بدان 
پرداختیم. این ها به اضافه تعدادی از رسانه های وزارت اطالعات از بولتن نیوز و مشرق نیوز 
و... به میدان تاختند تا به زعم خویش به نفی کامل روابط مقاومت با استاد شجریان 
اقدام کنند. آنها بر آن شدند تا به این ترتیب غافلگیری خویش را از اعالم رابطه مقاومت 
با شجریان به این شکل مفتضحانه جبران کنند. یک علیامخدره هم به عنوان سس غذای 
این آشپزخانه مربوطه وارد شد تا به طرز احمقانه ای دیدار شجریان و مرضیه، این دو 

اسطورة آواز را از بیخ و بن و به سبک وزارت بدنام تکذیب کند!
هم میهنان عزیز به یاد دارند که به دنبال درگذشت هنرمند مبارز و ارزندة مقاومت، خانم 
مرجان، وزارت اطالعات با انتشار یک شماره نشریه مجاهد جعلی درصدد برآمد تا با 
کمک برخی از هنرمندنمایان خودفروخته، هنرمندان میهن را در تقابل با مقاومت قرار 

دهد، که البته با شکست بسیار فضاحت باری روبه رو شد.
ولی این بار با استفاده از تجربة شکست خوردة قبلی دست به آن حرکت ابلهانه نزد اما 
حماقت بسا بزرگتر دیگری را مرتکب شد. حرکتی بس ابلهانه و از سر استیصال که نشان 
داد که این رژیم پابه گور تا چه حد در غرقاب و منجالب درماندگی دست وپا می زند. 
برای هرکس که دستی در آتش مبارزه با این رژیم داشته باشد کاماًل روشن و قابل فهم 
است که این قبیل عکس العمل های هیستریک رژیم از روی بن بست و درماندگی و ذلت 

است. 
راستی باید این نکته را نیز روشن ساخت که چرا بازگفتن یک خاطرة ارزشمند مشخص 
از یک واقعیت محض تاریخی و آن هم مربوط به بیست وپنج سال پیش، این چنین رژیم 
را از کوره به درآورده و لشکریان مفلوک زاغ و زغنش را بسیج کرده و به آوردگاه گسیل 
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کرده است؟!
باید این نکته بدیهی را هم اضافه کنم که خانم مریم رجوی به دلیل جایگاهی که در این 
مقاومت داشته و دارند همواره مالقات هایی داشته و دارند که به دالیل مشخص و روشن 
هیچ لزومی برای انتشار آنها وجود ندارد. از جمله باید به مجموعه مالقات های تاریخی 
کالسیک و خصوصًا  موسیقی  عالم  مشاهیر  بزرگ ترین  از  منوهین  یهودی  با  ایشان 
ویولون اشاره کنم. اولین دیدار خانم رجوی در محل اقامت لرد منوهین در پاریس بود 
که اتفاقًا با اسکورت رسمی پلیس های فرانسه همراه بود که بنده و خانم مرضیه هم 
افتخار حضور داشتیم. دیدار بعدی خانم مریم رجوی با یهودی منوهین بزرگ در محل 
اقامت ایشان در شهر اورسوراواز برگزار شد. یهودی منوهین به همراه هیأتی از بنیاد 
خودشان به آنجا تشریف آوردند و مورد استقبال گرم مجاهدین مستقر و خود خانم 

رجوی قرار گرفتند. طبعًا از این مالقات علنی فیلم برداری هم به عمل آمد.
بااین که یهودی منوهین هیچ مشکلی برای پخش خبر و فیلم های این مالقات نداشت، 
اما مقاومت برای این که مبادا لرد منوهین از سوی رژیم و مزدورانش تحت فشار قرار 

بگیرد از پخش آن صرف نظر کرد.
انگلستان، ایشان را به جلسة  لرد منوهین هم چنین در جریان سفر خانم رجوی به 
به افتخار جشن  اروپایی  و  آمریکایی  بزرگداشت و کنسرتی که در حضور دولتمردان 
هشتادسالگی لرد منوهین در دانشگاه کمبریج برگزارشده بود، دعوت کرد. این اسطورة 
فراموشی ناپذیر هنر و انسانیت که عالوه بر هنر بی نظیرش، به عنوان یکی از بزرگ ترین 
مفاخر برجستة عالم انسانیت در قرن بیستم شناخته می شود، در سخنرانی خویش در 
مورد آیندة بشریت و نقش زنان در پروسة تکامل جوامع بشری ضمن معرفی جامعی از 
خانم رجوی به میهمانان تأکید نمود که آینده ایران را این بانوی بزرگوار رقم خواهد زد.

ولی مقاومت ایران خبر و گزارش و فیلمی را از این جلسه منتشر نکرد، تنها پس از 
درگذشت این استاد بی همتا بود که گزارشی از این دیدارها در سیمای آزادی به اطالع 
هم میهنانمان رسید. دیدارها و مالقات های بسیار ارزشمندی که من این شانس و افتخار 

را داشتم در جریان بسیاری از آنها باشم. 
با توجه  به  که  داشت  نظر  در  شجریان باید  استاد  با  رجوی  خانم  مورد مالقات  در 
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رفت وآمدهای استاد به ایران و تهدیدات مسلم و آشکار امنیتی که از سوی حاکمیت 
هنرکش آخوندها متوجه زنده یاد شجریان بود، ما به دلیل ارزش واالیی که برای ایشان 
به عنوان یک گنجینة ملی قائل بودیم حاضر به پذیرش هیچ گونه ریسکی در این مورد 
نبودیم. پس این بسیار طبیعی و بدیهی است که هیچ عکس و فیلمی از این مالقات 
استاد می رفتم شخصًا  به دیدار  بعد هم که  باشد. حتی من سال های  نداشته  وجود 
برای جلوگیری از هر نوع امکان ضربه خوردن امنیتی ایشان از هرگونه عکس گرفتن با 
استاد پرهیز می کردم. این همه دقت و توجه مقاومت در این امر برای شجریان عزیز هم 
قابل درک و هم ستودنی بود. ضمن این که حوادث سال های بعد و حمله ۱۷ژوئن به اور 
در سال۲۰۰۳ و به غارت بردن همة مدارک و اسناد مقاومت و نقش فعال رژیم در این 

پرونده کاماًل نشان داد که این مالحظه تا چه اندازه درست و منطقی بوده است.
در اینجا حیف است که به دو نکته دیگر اشاره نکنم. اول این که در آن ایام چندروزة 
اقامت در پاریس، استاد شجریان به مالقات با مادر عزیز رضایی، که عزیزترین ماست، 
رفت. استاد با خضوع و فروتنی همیشگی خود آن چنان تحت تأثیر شخصیت واالی عزیز 
قرارگرفته بود که به اصرار می خواست دستش را ببوسد. به هر روی، در پی درگذشت 
استاد و بعد از مصاحبه با سیمای آزادی، توفیق زیارت عزیز را پیدا کردم. عزیز از تواضع 
استاد و رفتار محبت آمیزش یادکرد و من و استاد شمس را مورد محبت خود قرارداد و 
به من فرمودند چقدر خوب شد که شما این اسرار را که در نهان خانة دل و صندوقچة 
امانت های سازمان حفظ کرده بودید گفتید و چه آتشی به جان رژیم و مزدورانش 

انداختید!
نکتة دوم در مورد زنده یاد مجاهد صدیق محمد سیدی کاشانی معروف به »بابا« است. 
مجاهد واالمقامی که عمری را با مدیریت دلسوزانه اش در راه بسط فرهنگ و موسیقی 
ارتقای درک و بینش و کیفیت  در مجاهدین سپری کرد و خدمات ارزنده اش برای 
موسیقی فاخر در مقاومت فراموش ناشدنی است. بابا در نهاد ترانه و سرود سازمان آرشیو 
مخصوصی داشت و برای نهادهای مختلف سازمان ترانه ها و آوازهای اصیل موسیقی 
ایرانی را ضبط و تکثیر می کرد و می فرستاد. در این میان آثار استاد شجریان جای 
ویژه ای داشت. هنوز چندین نوار کاست قدیمی که بابا با ذوق سلیم خویش به شکل 
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گلچینی از بهترین ترانه های خوانندگان به نام ازجمله بنان، مرضیه، قوامی، شجریان، 
خوانساری و بسیاری دیگر تهیه کرده بود را در آرشیو شخصی ام به یاد ایشان حفظ 

کرده ام. یادش گرامی
با این شعر از حافظ که شجریان عزیز در اولین دیدارمان بعد از سال ها در سال ۱۳۶۶ 

و با صدای بی مانندش خواند به پایان می برم:
روندگان طریقت ره بال سپرند    رفیق عشق چه غم دارد از نشیب و فراز
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کسب اعتبار ناداشته از خون شهیدان مجاهد
 توسط مزدور نفوذی ایرج مصداقی

مسعود کالنیـ  آذر۱۳۹۹
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من  برای  را  زندان  از  نامه هایش  مهرداد  شهیدم  »برادر  کالنی:   مسعود  توئیت 
کمیسیون  در  تا  می دادم  قرار  مجاهدین  سازمان  اختیار  در  من  و  می فرستاد 

حقوق بشر برای نجات جان او و سایر زندانیان زیراعدام مطرح شود...
از مجامع حقوق بشری و  برای خیلی  یادداشتی  با  را  نامه ها  این  من و سازمان 
مشخصًا گزارشگر ویژة کاپیتورن و کمیسیون حقوق بشر و دبیر کل می فرستادیم.«

مزدور نفوذی ایرج مصداقی به نحو مجرمانه در پی بهره برداری از خون مجاهد 
سرموضعی است که به این نفوذی تمام سوز و مطرود تف می کند

مسعود کالنی
مجاهد شهید مهرداد کالنی
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نامة شهید مهرداد کالنی که در اسفند سال74 در سلول انفرادی نوشته
 و مخفیانه به سازمان مجاهدین رسانده است:
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متن نامة شهید مهرداد کالنی که قباًل در نشریة مجاهد شمارة۴۲۷ در بهمن  ماه۱۳۷۷ 
منتشر شده است:
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متن نامة منتشر شده مهرداد کالنی از داخل زندان
 و در آستانة اعدام در نشریه مجاهد

فریادی از آن سوی میله ها
نامة افشاگرانة مجاهد شهید مهرداد کالنی از سلول انفرادی اوین در آستانة اعدام

مجاهد شهید مهرداد کالنی، پس از پایان تحصیالت دبیرستانیش به صفوف هواداران 
مجاهدین پیوست. هنگامی که در سال64 برای پیوستن به پایگاههای نظامی مجاهدین 
در منطقة مرزی قصد خروج از کشور را داشت، دستگیر شد. او را به زندان سنندج بردند 
و از آنجا به اوین منتقل کردند. بیش از یک سال در زندان اوین به سر برد و سرانجام در 

اثر تالش های خانواده اش، رژیم او را به قید ضمانت آزاد کرد.
پس از آزادی از زندان، مهرداد بار دیگر با سازمان ارتباط برقرار کرد و در زمینه های 

مختلف اجتماعی و شبکه های خبری مجاهدین در داخل کشور به فعالیت پرداخت.
بود.  به صفوف مجاهدین شده  پیوستن  و  منطقة مرزی  به  اعزام  بارها خواستار  وی 
ازجمله او طی نامه یی در اسفندماه سال63 نوشته بود که »باز هم از شما می خواهم 
که اگر می توانید کاری کنید یا راهی پیش پایم بگذارید و راهنمایی کنید تا بتوانم پیش 
شما بیایم، تا من هم بتوانم کاری برای خلق و خدا و کشورم انجام دهم و در مبارزة شما 
و سایر مجاهدان و مبارزان علیه این دجاالن و سفاکان شرکت کنم و در نابودی ایادی 
این رژیم و آزادی خلق در زنجیرمان شریک و سهیم باشم. من وقتی می بینم که جوانان 
مجاهد و مبارز با تحمل سخت ترین شکنجه ها و سختی ها و رنج ها در راه سرنگونی این 
دژخیمان، همه کاری انجام داده و می دهند و جانشان را نیز با همة اخالص و پاکی نثار 
می کنند و وقتی خودم را می بینم که هیچ کاری نکرده ام، از خودم خجالت می کشم و از 
روی همة مبارزان و مجاهدان شرم دارم. البته من هم بیکار ننشسته ام و با رهنمودهایی 
که از رادیو به دست می آورم دست به کارهایی زده ام. اما دلم می خواهد کارهای بیشتر و 

بهتری انجام دهم«.
از  مجاهد شهید مهرداد کالنی که مردادماه سال75 در زندان اوین اعدام شد، یکی 
هواداران مجاهدین بود که در جریان قتل عام زندانیان سیاسی تالش های گسترده یی برای 
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افشای جنایت های رژیم آخوندی انجام داد. وی به طور خستگی ناپذیری برای جمع آوری 
اسامی و مشخصات تعداد هرچه بیشتری از شهیدان قتل عام و سایر جنایت های رژیم 
کوشید. وی در روز دوم بهمن ماه سال68 پس از مالقات با گالیندوپل دستگیر شد و 
2سال در زندان به سر برد. او بار دیگر در خرداد سال72 به اسارت دژخیمان رژیم درآمد 
و به اعدام محکوم شد. در تیرماه74 مهرداد موفق شد از زندان رژیم فرار کند ولی مدت 
کوتاهی بعد در مردادماه دستگیر شد و از آن پس تا پایان زندگی پرافتخارش در تیرماه 

سال75 در سلول های انفرادی اوین به سر برد. یادش گرامی و راهش پر رهرو باد.
بخش هایی از نامة افشاگرانة مهرداد را که در آخرین ماه های حیاتش در سلول انفرادی 
اوین خطاب به پروفسور دنبی کاپیتورن، گزارشگر ویژة ملل متحد در مورد وضعیت 

نقض حقوق بشر در ایران، نوشته شده است را در زیر می خوانید:

نامة افشاگرانة مجاهد شهید مهرداد کالنی
 از سلول انفرادی اوین در آستانة اعدام

به نام خدا
با سالم و خسته نباشید خدمت شما و امید موفقیت در کاری که به عهده گرفته اید.

این نامه را از سلول انفرادی زندان اوین در آستانة اجرای حکم اعدام برایتان می نویسم.
این جانب مهرداد کالنی فرزند علی اکبر هستم که در تاریخ دوشنبه 2بهمن ماه سال1368 
وقتی که آقای گالیندوپل و هیأت همراهشان برای اولین بار به تهران سفر کرده بودند 
دیدار و گفتگوی مختصری با ایشان و هیأت همراهشان در دفتر سازمان ملل داشتم 
که بعد از دیدار با ایشان جلو دفتر توسط عوامل رژیم دستگیر شدم و به علت هواداری 
از سازمان مجاهدین و دیدار و گفتگویی که با آقای گالیندوپل داشتم مدت 24ماه در 
زندان بودم و در فروردین سال71 آزاد شدم. مجددًا در تاریخ 30خرداد سال72 به خاطر 
ارتباط با سازمان مجاهدین دستگیر شدم که بعد از طی مراحل بازجویی و بازپرسی 
در دیماه همان سال در شعبة2 دادگاه انقالب به ریاست آخوند راوندی محاکمه شدم. 

کیفرخواست تنظیمی  علیه من عبارت بود از:
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۱ـ ارتباط تلفنی با سرپل سازمان مجاهدین در خارج از کشور،
۲ـ گوش کردن به برنامة رادیویی آنها و داشتن کد رادیویی و هواداری از مجاهدین و 
دادن خبر چگونگی شرکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری خردادماه72 و ارتباط 
با زندانیان آزادشده به قصد وصل ارتباط آنها با سازمان و قصد خروج از کشور برای 
پیوستن به مجاهدین که فقط در حد صحبت بین من و سرپل سازمان بوده و داشتن 

سابقة قبل و دیدار و گفتگو با آقای گالیندوپل و هیأت همراه ایشان.
این موارد اتهامی بوده که براساس آنها به من حکم اعدام دادند. مدت کل محاکمه و 
دادگاه 20دقیقه بود و آقایی نیز به عنوان وکیل که فقط در همان ساعت دادگاه ایشان 
را دیدم در دادگاه به عنوان دفاع از من 5دقیقه صحبت کرد. بودن وکیل در دادگاه 
انقالب حاکم است  با وضعیتی که در دادگاه های  انقالب حالتی نمایشی داشته زیرا 
وکیل نمی تواند از متهم به خصوص هواداران مجاهدین دفاع کند. ما را به عنوان منافق از 
قبل محکوم کرده اند. خود متهم نیز نمی تواند از خودش دفاع کند. خود من در دادگاه 
هر چه می گفتم آقای راوندی می گفت دروغ می گویی. حتی نمونه یی بوده از دوستان 
ما که آقای راوندی کفشش را درآورده و به سوی دوست ما پرت کرده، چنین وضعیتی 
به  را  اعدام  بعد در دفتر دادگاه حکم  انقالب حکمفرماست. چند روز  در دادگاه های 
من ابالغ کردند و گفتند که اعتراضیه ام را بنویسم که با پرونده به دیوان عالی کشور 
فرستاده شود. به علت زیادبودن پرونده ها در دیوان حدود یک سال طول کشید تا جواب 
اعتراض من از دیوان برگشت که دیوان نیز حکم اعدام دادگاه را تأیید کرده بود. تقریبًا 
همة پرونده هایی که به دیوان عالی کشور فرستاده می شوند احکامش تأیید می شود. 
آنها نیز آخوند هستند و احکامی که توسط امثال خودشان صادر شده را رد نمی کنند. 
حکم تأییدشدة من به اجرای احکام شعبة۶ دادسرای انقالب فرستاده شده بود. در این 
شرایط بود که به خاطر داشتن حکم اعدام در تیرماه )سال74( اقدام به فرار از زندان 
کردم. اما متأسفانه بعد از مدتی که فراری و مخفی بودم لو رفتم و در مردادماه مجددًا 
دستگیر شدم. از زمان دستگیری که تقریبًا 8ماه می شود در انفرادی هستم. در انفرادی 
از همه چیز از جمله تلویزیون،  روزنامه، مجله،  کتاب و هر چیز دیگری محروم هستیم. 
هفته یی یکبار به حمام می برند که آن هم خیلی مواقع آب سرد یا فشار ندارد. بعد از 
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100روز که در انفرادی باشی هفته یی یکبار آن هم به مدت 10 تا 15دقیقه به هواخوری 
می برند. هستند کسانی که مدت نزدیک 2سال یا حتی بیشتر در انفرادی ها هستند. 
هر چقدر بخواهند زندانی را در انفرادی نگه می دارند و کسی هم نیست به فریاد زندانی 
برسد. هستند کسانی که به علت فشارهای جسمی و روحی زیاد و مدت زیادی که در 
انفرادی بوده اند، تعادل روانی خود را از دست داده اند و دیوانه شده اند. باز هم با این 
وضعیتی که دارند آنها را در زندان و در همین انفرادی ها نگه می دارند وضعیت غذا نیز 
از نظر کیفی و کمی در سطح پایینی قرار دارد و زندانی معمواًلحتی سیر هم نمی شود.

در تاریخ 7آذرماه )74( از اجرای احکام شعبه یا دادسرا به سراغ من آمدند و گفتند که 
برای مالقات آخر و قبل از اجرای حکم اعدام به خانواده ام تلفن بزنم. تا آن زمان مالقات 
نداشتم و ممنوع المالقات بودم که تقریبًا 4ماه می شد. یک نفر دیگر نیز مثل وضعیت 

من بود که اجرای حکم اعدام را به او نیز ابالغ کردند.
اجرای حکم اعدام ما به علت این که آن روزها مصادف بود با بررسی وضعیت حقوق بشر 
در سازمان ملل و انتخاب هیأت شما به جای آقای گالیندوپل و آمدن شما به تهران 
به عقب افتاد و طبق گفتة مسئوالن رژیم به بعد از عید موکول شده است... در صورتی 
که رژیم مدعی است که در حال حاضر اقدام به اجرای حکم اعدام نمی کند و کسی 
در آستانة اعدام شدن توسط رژیم نیست. کسانی هم هستند که حکم اعدام دارند و 
وضعیتشان هنوز دقیقًا مشخص نیست که می توانم از جمله از صادق علی سیستانی، 

حسین حیدری، احمد باختری که در بند عمومی هستند نام ببرم.
از سال72 تا االن که من در زندان هستم تعدادی از دوستان ما را اعدام کرده اند که 
عبارتند از 1ـ علی حاج قاسمی 2ـ رحمان شیخی 3ـ محمد سالمی 4ـ تقی سلیمانی 
گرمی زاده  طاهر  کمیجانی 8ـ  رکنی 7ـ حمیدرضا  محمد  6ـ  شاه آبادی  علیرضا  5ـ 
9ـ محمد دخت گلشن 10ـ محمد غروی 11ـ محسن قارداش که در مهرماه امسال)74( 
اعدام شده و کسان دیگری که متأسفانه اسامی آنها یادم نیست. اینها کسانی هستند 
که از پیش خود ما برای اعدام برده اند. مسلمًا افراد زیادی نیز بوده اند که مخفیانه و در 

شهرهای مختلف اعدام شده اند.
رژیم مدعی است که فقط آنهایی که تروریست باشند و آدم کشتند یا بمب گذاشته 
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باشند را اعدام می کند در صورتی که تمامی این افراد که نام بردم و خود من نه کسی 
را کشته ایم نه بمب گذاری داشتیم و نه عملیات مسلحانه یی داشته ایم. من توسط این 
نامه از سلول انفرادی فریاد یاری و کمک خواهی از طرف خود و همة کسانی که حکم 
و همة  ملل  و سازمان  به گوش شما  را  اعدام شدن هستند  آستانة  و در  دارند  اعدام 
مجامع حقوق بشری دنیا که گزارش شما در آنها خوانده، منتشر و به اطالعشان می رسد 
می رسانم و دست خود را برای کمک و یاری به سوی شما و همة آنها و مردم آزادة دنیا 

بلند می کنم.
از شما  بیفتد  عقب  به  اعدام  احکام  اجرای  که  باعث شده  آمدن شما  که  همان طور 
از  توضیح خواستن  بنمایید.  اعدام  احکام  لغو  برای  کار که می توانید  می خواهیم هر 
گزارشی که  در  ما  و وضعیت  اسامی  و هم چنین مطرح شدن  اعدام ها  مورد  در  رژیم 
منتشر می کنید و در سازمان ملل و مجامع حقوقی دنیا می تواند کمکی در جهت لغو 
احکام اعدام زندانیان در ایران باشد. الزم به تذکر است که تنها محکوم شدن رژیم در 
سازمان ملل و غیره مفید واقع نخواهد شد. من وقتی که بعد از دیدار با آقای گالیندوپل 
دستگیر شدم طی مراحل بازجویی و بازپرسی بازجوها ضمن این که به آقای گالیندوپل 
به من می گفتند که  و هیأت همراهشان فحش و کلمات زشتی می دادند و خطاب 
این همه طی این سال ها ما را محکوم کردند چه شد؟ چکار توانستند برعلیه ما بکنند ما 
هر کاری که بخواهیم انجام می دهیم و حاال تو را نیز شکنجه می کنیم. کجا هستند آنها 
و گالیندوپل که تو را نجات دهند. در حال حاضر همان بازپرسی که امثال این حرفها را 

به من می زد دادیار ناظر بر زندان اوین معروف به سیدمجید می باشد.
باید ضمن پیگیری های مستمر که از جمله آمدن هیأت شما برای دفعات مختلف و 
مکرر در زمانهای نزدیک به هم به تهران است، تضمین بگیرید هر جا که می خواهید 
برای بازدید بتوانید بروید و با هر کس که می خواهید بتوانید دیدار کنید و کسانی که 
با شما دیدار و گفتگو می کنند مورد تعرض رژیم واقع نشوند. کشورهای مختلف دنیا از 
طرف سازمان ملل باید موظف شوند به این که روابط سیاسی، تجاری، اقتصادیشان را با 
این رژیم موکول به رعایت حقوق بشر و قوانین بین المللی توسط رژیم کنند. باید فشار 
زیادی از طرف سازمان ملل و مجامع حقوقی دنیا و کشورهای مترقی بر روی رژیم وارد 
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شود تا رژیم را مجبور به رعایت حقوق همه جانبة  بین المللی کند از جمله این فشارها 
می تواند تهدید و اجرای تحریم های همه جانبة بین المللی باشد.

این خواست ها تنها از طرف من نیست بلکه از طرف همة آنهایی که اعدام می شدند و 
همة  زندانیان و کسانی که در داخل ایران و خارج با این رژیم ضدبشری مبارزه می کنند 

و خواستة مردم ایران است.
تعدادی از زندانیان سیاسی نیز به عنوان تبعید در زندان گوهردشت کرج می باشند که 
می توانم از جمله به مهرداد ابریشم کار، پرویز باهو، وحید چیتگر، داوود سلیمانی، علیرضا 
شریعت پناهی، علی زارعی اشاره کنم که دیدار با آنها به خصوص علیرضا شریعت پناهی 
می تواند حقایق زیادی را برای شما روشن کند. از زندانیان زندان اوین نیز از جمله 
زارعی، علی  علی  فرهادیان،  فرید  و  زندان می باشد  در  از سال60  دلنواز که  محمود 
اصغر  اصغر خیزی،  علی محمدزاده،  سیامک  یوسف وند،  رحیم  صارمی،  علی  قناتیان، 
مزحی، محمود موسوی، حمید میرسعیدی، مجیدرضا صاحب جم، حسین سلیمی،ایرج 
باید مواظب باشید که رژیم برای فریب دادن شما کسان  یاوری می توانم اشاره کنم. 

دیگری را جای زندانیانی که شما خواستار دیدار با آنها هستید، جا نزند.
بعد از رفتن شما رژیم به اجرای احکام اعدام مبادرت خواهد نمود که ما اولین کسانی 

خواهیم بود که حکم اعداممان اجرا خواهد شد.
با تشکر از شما، آرزوی موفقیت شما را دارم.

مهرداد کالنی اواخر اسفند74
سلول انفرادی زندان اوین موسوم به آسایشگاه
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