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مقدمه
رژيم ضدبشري آخوندي در چند دهه گذشته در رويارويي با مردم و مقاومت 
براي  را كه مي توانسته  ابزاري  و هر  نكرده  فروگذار  از هيچ جنايتي  ايران 
به مثابه  ايران  و سازمان مجاهدين خلق  مقاومت  به شوراي ملي  ضربه زدن 
تنها تهديد موجوديتش به خدمت گرفته است. از صدور فتواهاي جنايتكارانه 
زندانيان  قتل عام  و  دسته جمعي  اعدامهاي  و  شكنجه ها  وحشيانه ترين  تا 
بالوقفه شيطان سازي.  كارزار  و  و جاسوسي  تروريستي  عمليات  و  سياسي 
نفوذ  براي  تالش  بوده  رژيم  كار  دستور  در  همواره  كه  طرحهايي  از  يكي 
به درون صفوف مجاهدين ومقاومت بوده است. نفوذ در سازمانهاي انقالبي 
امر سابقه داري است و در زمان شاه نيز ما آنرا تجربه كرده ايم اما اين امر 
ابعاد بسيار  با بود و نبود رژيم گره خورده در حاكميت فاشيزم ديني  كه 

پيچيده تر و گسترده تري به خود گرفته است.
وزارات اطالعات و اطالعات سپاه پاسداران در سالهاي گذشته تالش زيادي 
مزدوران  و  داشتند  مجاهدين  صفوف  و  آزاديبخش  ارتش  در  نفوذ  براي 
زيادي را در همين راستا روانه عراق كردند. سرويسهاي اطالعاتي رژيم كه 
مي دانستند عوامل نفوذيشان قادر به باال آمدن در سلسه مراتب مجاهدين 
نيستند، به آنها رهنمود مي دادند كه در اولين فرصت در هر مأموريتي كه 
امكانش هست، همراهانتان را به رگبار ببنديد و خودتان را به داخل ايران 
برسانيد. شماري از مجاهدان و رزمندگان ارتش آزاديبخش از اين طريق 
آخوندي- اطالعات  وزارت  سوختة  »كارت هاي  كتاب  رسيدند.  به شهادت 
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گزارش مديريت ضد اطالعات ارتش آزاديبخش در باره كشف و خنثي كردن 
طرح هاي نفوذ وزارت اطالعات« كه در مرداد ۱38۱ همراه با اسامي و اسناد 
و دستخط ها در 3۰۰ صفحه منتشر شده است، نمونة بسيار گويا و مستندي 

در اين خصوص است.
آزاديبخش  ارتش  نيز در اسفند ۱376 مديريت ضداطالعات  اين پيشتر  از 
نفوذ  طرح هاي  خنثي كردن  و  كشف  باره  در  توطئه  يك  »شكست  كتاب 
وزارت اطالعات رژيم« را منتشر كرده بود كه نقشه و كروكي خانه هاي امن 

مزدوران نفوذي را هم در تهران برمال مي كرد. 
يك رهنمود ديگر دستگاههاي اطالعاتي رژيم به نفوذيهايش اين بود كه اگر 
نتوانستيد مجاهدين را به قتل برسانيد، بعد از مدتي از صفوف مجاهدين خارج 
شده و تحت عنوان »ناراضي« و يا »عضو سابق مجاهدين« به »افشاگري« 
عليه مجاهدين بپردازيد )نمونة مزدور جمشيد تفرشي در كتاب طرح ها و 

توطئه ها عليه مجاهدين تاريخ انتشار زمستان۱379(. 
هم ساواك و هم اطالعات آخوندي بسياري از كانديداهاي خود براي نفوذ 
در درون گروههاي مخالف را از ميان زندانياني انتخاب مي كردند كه در هم 
با بازجويان و شكنجه گران همكاري مي كردند. هم چنين  شكسته بودند و 
با  را  خود  ناشناخته  مأموران  اوقات  بسياري  آخوندها  اطالعات  و  ساواك 
صحنه سازي تحت عنوان مخالف زنداني مي كردند و پس از پايان محكوميت 

نمايشي و آزادي، آنها را به صفوف مخالفان نفوذ مي دادند. 
برخي از نمونه هاي نفوذ چه در زمان شاه و چه در زمان آخوندها نمونه هاي 
پيچيده و طوالني مدت بوده كه عامل نفوذي خدمات شايان توجهي به دشمن 
كه  است  شاه  زمان  در  نمونه ها  اين  از  يكي  بطحايي  مسعود  است.  كرده 
اما  بود  زندانيان  اعتماد همه  و مورد  مقاوم  و  زنداني خوش نام  ظاهرًا يك 
بعد از سقوط شاه و برمال شدن اسناد ساواك مشخص شد كه او از ابتداي 
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دستگيري به خدمت ساواك درآمده بود و به جاسوسي عليه زندانيان و كشف 
است.  بوده  مشغول  زندان  بيرون  در  انقالبي  سازمانهاي  با  زندانيان  رابطه 

نمونه ديگر بهروز ذوفن است كه داستاني جداگانه دارد. 
از  گروهي  و  كميسيون  اين  همكاران  توسط  كه  حاضر  تحقيقي  مجموعه 
از مزدوران  آزاد شده گردآوري و تدوين شده است، درباره يكي  زندانيان 
نفوذي در حكومت آخوندي در زير دست جالد اوين الجوردي به نام ايرج 
اين  از  نوري قسمت هايي  دادگاه دژخيم حميد  آستانة  است. در  مصداقي 
مجموعه توسط زنداني سياسي رضا شميراني )۱36۰ـ۱37۱( كه خود در 

تدوين آن شركت داشته براي مقامات سوئدي ارسال شده است. 
هم چنان كه در اطالعيه كميسيون امنيت و ضدتروريسم شوراي ملي مقاومت 
به تاريخ 2۴  آبان ۱398 در باره ماجراي دژخيم بازداشت شده در سوئد به دقت 
و با جزئيات و با نوار صداي رؤساي اين دژخيم در تهران )آخوند مقيسه اي و 
آخوند رازيني( فاش شده است وزارت اطالعات مزدور ايرج مصداقي را به كار 
گرفت تا با سفيدسازي او به مصادره جنبش دادخواهي زندانيان قتل عام شده 

عليه جايگزين دموكراتيك )شوراي ملي مقاومت ايران( بپردازد. 
مجموعه تحقيقي حاضر هيچ ترديدي باقي نمي گذارد كه ايرج مصداقي اگر 
قبل از زندانش در ۱36۰ در خدمت رژيم نبوده دست كم از اولين هفته هاي 
نوچة  به عنوان  و  داشته  فعال  و شكنجه گران همكاري  بازجويان  با  زندان، 

الجوردي قصاب اوين، خدمتگزاري مي كرده است. 
فصل اول اين تحقيق اساسًا برگرفته از خاطرات زندان اوست كه از البالي 
آن مي توان فهميد كه او نه يك زنداني معمولي بلكه زنداني با ارتباط ويژه با 
شكنجه گران و بازجويان است، هر چند كه با تردستي تالش كرده است اين 
وضعيت ويژه را عادي جلوه دهد و به شكلهاي مختلف به توجيه آن بپردازد. 
امن  از يك حاشيه  نه تنها همواره  او  به خوبي نشان مي دهد كه  اين فصل 
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در زندان برخوردار بوده بلكه ارتباطات دوستانه اي با شقي ترين دژخيمان 
داشته است. مهمتر اينكه او به دفعات تحت عنوان انتقال، به انفرادي به خاطر 
تشكيالت بند يا بازجويي يا بهانه هاي ديگر از جمع زندانيان جدا شده است. 
روالي كه به هيچ وجه در مورد زندانيان مشابه او اعمال نمي شده است. امروز 
جنايتكارانه  مأموريتهاي  انجام  غيبتها  اين  از  هدف  كه  مي شود  مشخص 
بوده كه يكي از آنها تدوين كتاب كارنامه سياه در خدمت الجوردي است.

اين موضوع در فصل ديگري از همين مجموعه در شهادت هنرمند ارزنده 
در  خود  كه  ژورك  شهادت  است.  شده  تشريح  ژورك  فريدون  ميهنمان 
ارتباطات مصداقي  است، در باره  بوده  تا ۱36۴زندان  فاصله سالهاي ۱36۱ 
با دار و دسته الجوردي و دژخيماني مانند فاضل و داوودآبادي از مزدوري 

طوالني مدت مصداقي رمز گشايي مي كند.
هر چند دشمني هيستريك مصداقي اساسًا متوجه مقاومت و رهبري آن 
است اما اغلب جريانها و بسياري افراد مخالف رژيم را هم به باد فحاشي و 
از آنها درج  ناسزاگويي گرفته كه در فصل دوم اين مجموعه ميزان كمي 

شده است. 
اين  نپرداخته ايم.  مصداقي  اراجيف  به محتواي  تحقيقي  مجموعه  اين  در 
اراجيف شايان يك بررسي جداگانه است. البته يك نگاه به محتواي دعاوي 
از جنايتها )از قبيل كشتن و  او به خوبي نشان مي دهد كه بدربردن رژيم 
رژيم  تخفيف دادن جنايتهاي  يا الاقل  دليلي(  پوست كندن صورت مسعود 
وزارت  و  ظريف  و  روحاني  اينكه  از  قد  تمام  دفاع  و  شهيدان  آمار  مانند 
اطالعات در توطئه انفجار در گردهمايي مقاومت در ويلپنت پاريس نقش 
از  رژيم  مصرانه  تبرئه  هم چنين  و  نداشته اند  اطالع  آن  از  و حتي  نداشته 
اين مزدور است.  قتل غالمرضا منصوري در روماني در شمار مأموريتهاي 
كما اينكه خصومت با عفو بين الملل به خصوص بعد از گزارش اين سازمان 



7

دادگاه یک دژخیم و مأموریت یک مزدور نفوذی

جز  توجيهي  هيچ  سياسي  زندانيان  قتل عام  سالگرد  سي امين  به مناسبت 
اجراي دستورات وزارت اطالعات ندارد. 

كميسيون قضايي شوراي ملي مقاومت ايران
فروردين ۱۴۰۰
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فصل اول 
زنداني سیاسي يا يك مزدور؟

 به روايت خودش

مطالبي كه در اين بخش آمده است به چند موضوع از »زندان« مصداقي 
اختصاص دارد كه اساسًا از خاطرات او برگرفته شده و به درجاتي ماهيت 
او را برمال مي كند. البته اين نكات مشتي از خروار است و اال خاطرات او 
مملو از نكاتي است كه از مواضع مشكوك يا همكاري او با دشمن حكايت 
دارد، كه او با تردستي و فرار به جلو تالش كرده آنها را توجيه و ابتكار عمل 

خودش و استفاده از فرصتها قلمداد كند. 
در اينجا فقط به 5 موضوع مي پردازيم كه هر كدام براي هركس كه كمترين 
آشنايي با زندانهاي رژيم آخوندي به ويژه در دهه 6۰ داشته باشد دهها سؤال 

ايجاد مي كند.
قسمت اول سه بار دستگيري 

شكار  برای  انقالب  دادستانی  ضربت  گشتهای  در  شركت  دوم  قسمت 
مجاهدين 

قسمت سوم رفتن بر سر پيكر سردار موسي خياباني و سمبل زن انقالبي 
اشرف رجوي

قسمت چهارم رابطه با شکنجه گران و رؤسا و مديران زندان 
قسمت پنجم استثناء در اعدام
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قسمت اول ـ سه بار دستگیری
نوشته  با ذكر جزيياتي  و  بسيار دقيق  موارد  پاره اي  خاطرات مصداقي در 
شده است كه حيرت آور است. اما در پاره اي موارد به غايت مبهم و به اجمال 
نگاشته شده است. يكي از موارد زمان و نحوه و چرايي دستگيريهای اوست. 
از خالل قسمت اول خاطراتش روشن مي شود كه وي پس از 3۰ خرداد سه 
بار دستگير شده و دو بار اول آزاد شده است، اما هيچ گاه او جزييات اين 

دستگيريها و علت آنها و چگونگي آزاديش را توضيح نداده است:

دستگیری اول
صفحه ۴۴ جلد اول خاطراتش وقتي در باره بازجوييهايش توضيح مي دهد 
براي اولين بار به دستگيري اولش اشاره مي كند: »متوجه شدم منظورشان 
بازداشت  همان  میکردند،  اشاره  آن  به  مدام  که  قبلیام  “دستگيری”  از 
چند ساعتهای بود که در تيرماه 6۰ شده بودم... محل قرار جديدمان، در 
پيادهروی استاديوم امجديه بود... مسير را برای بار سوم برخالف خواستهام، 
با مصيبت فراوان و چاشنی شانس  بازداشتم شد.  طی کردم که منجر به 

بسيار، بعد از تحقيقات اوليه همان روز از آنجا خالصی يافتم«. 
صفحه ۴7 کتاب: »يکی از کسانی را که در زندان پل رومی و دستگيری اولم، 

هم سلولم بود ديدم....«
 

دستگیری دوم
صفحه 23جلد اول: ».... میدانستم حسين جهانگيری در تظاهرات روز پنج 
مهر، در خيابان مصدق )ولیعصر فعلی( شهيد شده است. فردای همان روز، 
صبح زود، به خانهشان رفتم و مدارک و پولی را که آنجا داشتم، برداشتم. 
بعد از خروج از خانه و رسيدن به ميدان هفتحوض، توسط دخترعمهام که 
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حزب اللهی بود، لو رفته و دستگير شدم. پس از مدتی با خوششانسی تمام 
و تالش دوستانم آزاد شدم...«

قبلیام  دستگيری  هنگام  در  ديدم.  را  طلوعی  حميد  »ناگهان  صفحه 36: 
در پل رومی، عالوه بر رياست بخش زندانيان سياسی، بازجويی از آنان را 
نيز زير نظر داشت.. ... بار قبل، هنگام آزادیام، گفته بود: اگر يک بار ديگر 

گذرت به اينجا بيفتد، خودم در جوخهی اعدامت شرکت میکنم...«
صفحه63: »به ياد آوردم 7 مهر6۰ را در کميته پل رومی به سر می بردم. شب 
نخوابيده  درد  از  تا صبح  و  بودم  پشت سرگذاشته  بازجويی  در  را  سختی 

بودم«.
صفحه 75: »... در دستگيری مهرماه سال 6۰ به زندان پل رومی برده شده 
بودم و برای ترساندنم مرا اعدام مصنوعی کرده بودند،... مرا کنار ديواری قرار 
داده و گفتند بنا به دستور گيالنی و موسویتبريزی ]رئيس کل دادگاههای 
انقالب اسالمی ودادستان کل انقالب[ نيازی به بازجويی و محاکمهام نيست 
و قصد دارند اعدامم کنند. وقتی يکی از پاسداران دستور شليک داد، من 
کنار ديوار حياط با چشمبند ايستاده بودم. پاسداری روی پشتبام سلولها 
نگهبانی میداد. وی نيز سر اسلحهاش را پايين به سمت سر من گرفته بود و 
متوجه نبود که يک فشنگ در اسلحهی ژ- ث اش است. وقتی شليک کرد، 
سرخی گلوله را ديدم که از بغل صورتم رد شد و کنار پايم به زمين خورد«.

به صورت  سركوب،  اوج  در  آنهم  دستگيري  دو  مورد  در  او  ترتيب  اين  به 
گذرا و در البالي موضوعات ديگر به ذكر چند نكته پراكنده اكتفا مي كند. 
نه مي گويد كه توسط کدام ارگان بازداشت شده، چگونه بازجويي شده، او 
را به كجا برده اند از او چه سؤاالتي كردند، چرا و چگونه او را به خصوص 
در دستگيري دوم آزاد كردند.... اين روشن شناخته شده كساني است كه 

حقيقت را پنهان و تحريف مي كنند. 
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دستگیری سوم
صفحه25 جلد اول: »در آن زمان، بيشتر وقتها در يک شرکت در چهارراه 
تخت جمشيد، جنب سينما راديوسيتی سابق و در محل دانشگاه آزاد زمان 
شاه، نزد دوستانم به سر می بردم... ساختمان متعلق به دادستانی انقالب بود 
و طبقه های فوقانی آن به "مستضعفان" و جنگ زده ها داده شده بود تا موقتًا 
در آن جا اسکان يابند. احساس کردم که ماندنم در آن جا صالح نيست. 
صبح زود به محل شرکت رفتم تا دوستانم را از تصميمم مطلع سازم. وقتی 
که  ساختمان  باالی  طبقه های  توالتهای  شدم  متوجه  رسيدم،  شرکت  به 
به محرومان و جنگ زده های شهرهای جنوبی تعلق داشت، گرفته و فاضالب 
باال زده و همه ساختمان را فرا گرفته است.. ...قرار شد که يکی از بچه ها با 
موتور به سيدخندان رفته ودستگاه فاضالب بازکنی را بياورد تا با کمک هم 
مشکل پيش آمده را حل کنيم. منتظر بازگشت او نشسته بودم که ناگهان، 
يکی از همسايه ها در آستانه در ظاهر شد و با دست مرا به پاسدارانی که 
همراهش بودند، نشان داد. ظاهرًا بيچاره روحش هم از ماجرا خبر نداشت. 
وقتی خشونت آنها را هنگام يورش به من ديد، داشت از ترس سکته می کرد. 
تأسف و نگرانی از چشمهايش می باريد. می توانستم موقعيتش را درک کنم. 
تالش کردم که با آخرين نگاه و لبخندم، به او دلداری دهم. به سرعت مرا از 
پله ها پايين آوردند. در راه با خشونت هرچه تمامتر، دهانم را بازرسی کردند 
هلم  ماشين  به داخل  وقتی  باشم.  استفاده کرده  از قرص سيانور  مبادا  که 
می دادند، با فشار سرم را به پاهايم رسانده و در همان وضعيت، چشمبندی را 
محکم به چشمانم زدند. در همين حال، مرا به شخصی که در ماشين نشسته 
بود، نشان دادند و از او پرسيدند: اين خودش است؟ ظاهرًابا تکان دادن سر 
تأييد کرد. نمی دانستم شخص مورد نظر کيست و موضوع از چه قرار است؟
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مأموريت دستگيری من از طرف دادستانی انقالب، به عهده اکبر خوش کوش 
و  نازی آباد  منطقه ١٢  کميته  بين  رابط  زمان،  آن  در  که  بود  شده  نهاده 
دادستانی انقالب بود و مأموريتهای محوله از سوی آنان را نيز اجرا می کرد. 
آن  نظارت  تحت  بازداشتگاههای  از  به يکی  راست  يک  دستگيری،  از  بعد 
کميته برده شدم که در ارتباط مستقيم با اوين بود. در آن جا مورد شکنجه 
و آزار و اذيت معموِل آن دوران قرار گرفتم و بعد به مرکز اصلی شان انتقال 

داده شدم.
ماشينی که ما را به اوين آورد، در پارکينگ رو به  روی زندان اوين توقف 
کرد و ما با پای خودمان از در کوچکی وارد جهنم اوين شديم... در آن جا 
مستقيم به شعبه "يک ب" برده شدم. دليل ارجاع من به شعبه ياد شده، 
با  وسيعی  که همکاری  "م- گ"  به نام  مجاهدين  هواداران  از  يکی  اعتراف 
فروگذار  کوششی  هيچ  از  راه  اين  در  وی  بود.  داشت،  انقالب  دادستانی 
کافی  اطالعات  دادن  بالمآل  و  بازجويان  با  همکاری  به خاطر  او  نمی کرد. 
پيرامون فعاليتهايش، در بهمن ماه سال6١ اعدام شد. در حالی که 5٠روز 
و  من  به ياد  نبود،  متوجه اش  فشاری  و  بود  "م- گ" گذشته  از دستگيری 
سرنخی که از من داشت افتاده بود. او تالش وافری به خرج می داد تا با ارائه 
بيندازد.  به دام  نيز  را  ديگران  و گمانهايش،  اطالعات و حدس  کوچکترين 
اتفاقی و غيرمنتظره به  با کمک و مساعدت وی، به شکل بسيار  پاسداران 
آدرس محلی که من به آن جا رفت و آمد می کردم و در تشکيالت کسی 
به جز جالل که پيش از من دستگير شده بود از آن اطالعی نداشت، دست 
يافته و دستگيرم کرده بودند«. به كار بردن حروف اختصاري براي اسم و 
بسياري  تا  است  مصداقي  ترفندهاي  از  هم  شده  اعدام  خائن  يك  فاميل 
رازهاي خائنانه و ناگفته خودش را توجيه كند يا به شخص غايب احاله دهد. 
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تناقضات آشكار
زير  نكات  برمي آيد  مصداقي  مكرر  دستگيريهاي  از  آنچه  فهم  براي 

است:  قابل توجه 

۱- شرایط امنیتی بعد از تظاهرات۵ مهر۱۳۶۰
براي  و  دادند  سازمان  تهران  در  تظاهرات  يک  مجاهدين  مهر   5 روز  در 
اولين بار شعار »مرگ بر خمينی« سر دادند. در زندان اوين از غروب 5 مهر 
دسته دسته دستگير شدگاني كه مظنون به شركت در تظاهرات 5 مهر بودند 
اعدام می کردند. در اين ميان افرادی از پاسداران کميته را به ظن مشارکت 
در تظاهرات دستگير کرده و اعدام کردند و حتی صبر نکردند که هويت 

واقعی آنها روشن شود. 
گشتهای سپاه و کميته و دادستانی فضای رعب و وحشت در خيابانها ايجاد 
کرده و هر فرد مشکوکی را دستگير می کردند. آنها ناگهان يک خيابان را از 
دو طرف بسته و همه خودروها و افراد عابر را بازرسی می کردند و افرادي 
بود  جيبشان  در  تلفن زدن  براي  ريالی  دو  يا  بود  مشکوک  ظاهرشان  که 
يا مانند ميليشياي مجاهدين کفش ورزشی به پا داشتند به صورت جمعي 
دستگير و روانه مراکز سپاه و يا اوين می کردند. در آن زمان تلفنهاي عمومي 
ابزار ارتباطي مجاهدين بود با سكه دو ريالي كار مي كرد،  در خيابانها كه 
به همين خاطر به كسي كه چند سكه دو ريالي همراهش بود شك مي كردند 

كه از مجاهدين است.
می دانستند  خودش  به قول  که  مصداقی  ايرج  چگونه  شرايطی  چنين  در 
هوادار مجاهدين است، روز 6 مهر براي دومين بار دستگير مي شود، مدرک 

هم همراهش بوده اما او را آزاد مي كنند؟!
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۲- آزادی با »تالش دوستان«!
او می گويد در دستگيری اول و دوم، که هر دو به خصوص دستگيری دوم 
تالش  تمام،  بر خوش شانسي  عالوه  بوده،  کشتار  و  اعدام  روزهای  اوج  در 
اين  كه  نمي دهد  توضيح  او  است.  شده  او  آزادی  موجب  »دوستانش« 
»دوستان« چه كساني هستند كه در آن دوران باعث آزادي او شده اند. ذکر 

چند نمونه روشن می کند که اين ادعا واهي است. 
برادر و پسر آخوند احمد بهشتی، نماينده حزب اللهی فسا در مجلس رژيم در 
سال6۰ بنامهاي سعيد و كاظم بهشتي به اتهام هواداری از مجاهدين دستگير 
شده بودند و تالشهای اين آخوند برای آزاديشان به جايی نرسيد. هر دو نفر در 
قزلحصار بودند و محکوم به زندان شده بودند. خواهر زاده های آخوند محمدی 
گيالنی که »رئيس دادگاههای انقالب اسالمی« بود، در سال6۰ زندان بودند 
و تالش مادرانشان يعني خواهران گيالني برای آزادی فرزندانشان به جايی 

نرسيد. يکی از اين دو نفر را به شدت شکنجه کرده بودند. 
مورد ديگر وحيد الهوتی، پسر روحاني سرشناس حسن الهوتي است. دو 
برادرش سعيد و حميد همسران دو دختر هاشمی رفسنجانی هستند. وحيد 
در اوايل آبان6۰ به خاطر ارتباط با مجاهدين دستگير شده بود، در شرايط 
بعد از 5 مهر۱36۰ تالش خانواده رفسنجانی برای آزادی و يا حتی مالقات 
با او به نتيجه نرسيد و نهايتًا زير شکنجه شهيد شد. پدر وي حسن الهوتي 
را كه از همراهان خميني بود و از پاريس با او به تهران بازگشت به خاطر 
پسرش بازداشت كردند و او را در زندان كشتند و يا آن طور كه حكومت 

رسمًا اعالم و ادعا كرد در اثر سكته فوت كرد. 

۳- زندان پل رومی
خودش نوشته در روز 6 مهر که برای بار دوم دستگير شده، در بازداشتگاه 
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پل رومی بوده، جايی که تحت رياست آخوند حسين انصاريان و مشهور به 
قصابخانه بود و زندانيان مواد مخدر و هم چنين زندانيان سياسی را در آنجا 
آنهم در  زندان پل رومی  از  اينکه رها شدنش  بر  قصابی می کردند. عالوه 
قابل فهم نيست، مصداقی توضيح  از درگيريهای شديد 5 مهر  بعد  روزهاي 
نمی دهد که چگونه و چرا او را که در هفت حوض يعنی شرق تهران دستگير 

شده به پل رومی در شمال تهران بردند.

4- شرایط اعدام مصنوعی
مصداقي مي نويسد:۱ »... مرا کنار ديواری قرار داده و گفتند... قصد دارند 
ديوار  کنار  من  داد،  شليک  دستور  پاسداران  از  يکی  وقتی  کنند.  اعدامم 
حياط با چشمبند ایستاده بودم. پاسداری روی پشتبام سلولها نگهبانی 
میداد. وی نيز سر اسلحهاش را پايين به سمت سر من گرفته بود و متوجه 
نبود که يک فشنگ در اسلحه ژ- ث اش است. وقتی شليک کرد، سرخی 

گلوله را ديدم که از بغل صورتم رد شد و کنار پايم به زمين خورد«.
زير چشمبند  از  نيست چگونه  معلوم  اما  داشته  که چشمبند  می  گويد  او 
تشخيص داده که سالح نگهبان پشت بام ژ-ث بوده و لوله آن از باال بطرف 
صورتش  کنار  از  که  شده ای  سرخ  گلوله   آخر  دست  و  رفته  نشانه  سرش 
در  گلوله  يک  فقط  پاسدار  آن  که  فهميده  هم چنين  و  ديده  را  شده  رد 
سالحش داشته، از اين روايت طنز که بگذريم، برای فهم اعدام مصنوعی 
است  بوده  زندان  ۱2 سال  كه  مجاهدي  زنداني  نادری  مصطفی  به خاطره 

اشاره می کنيم. او توضيح می دهد:
مفسد  شما  گفتند  و  بردند  كوچكي  اطاق  به  را  ديگر  نفر  چهار  و  »من 
في االرض هستيد و دادگاه حكم اعدام شما را صادركرده و ساعت ٢ نيمه شب 

)۱(کتاب نه زيستن نه مرگ جلد اول صفحه 75
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شما را اعدام مي كنيم و به هر نفر يك كاغذ و خودكار داد و گفت وصيتنامه 
خودتان را بنويسيد.... 

حدود ساعت ١ يا ٢ شب بود كه ما را صدا كردند و به حياط بردند. ماشيني 
آمد و ما ٥ نفر را سوار كردند بعد از مدتي متوقف شد و ما را خارج كردند.. 
.... ما را بردند با چشمهاي بسته و دستهايمان هم از پشت بسته بود. جلو 
ديواري ايستاده بودم و مرتب صداي گلنگدن كشيدن مي آمد. بعد صداي 
يك نفر كه با لحن آخوندي حرف مي زد آمد و گفت به حكم دادگاه انقالب 
اسالمي شما مفسد في االرض و محارب هستيد و حكم شما اعدام است و 

االن اجرا مي شود و يكي از پاسداران فرمان آتش داد.
را  شليك  رگبار  يك  صداي  بود.  تاريك  و  داشتيم  به چشم  چشمبند  ما 
نداشتم چند  بدنم  افتادم چون هيچ كنترلي روي  به زمين  بعد  شنيدم و 
لحظه سكوت حكمفرما شد. احساس كردم كه خون از بدنم جاري شده و 
منتظر بودم كه بميرم كه پاسدارها همه زدند زير خنده و گفتند با همين 
دل و جگر مي خواهيد با اسالم بجنگيد! و با كتك ما را با همان ماشين از 
آن جا بردند به يك اطاق. من چشمبند را باز كردم. پنج نفر بوديم. من 
نگاه به دستهايم كردم همه تاول زده بود. تمام بدنم تاول زده بود. تاولهاي 
آب دار. يكي ديگر از بچه ها هر نيم ساعت غش مي كرد و دچار حمله صرع 
شده بود. يكي ديگر وقتي كه چشمبند را باز كرد و عينك خود را زد گفت 
نمي بينم، چه بر سر چشمهايم آمده؟ نمره چشم او در عرض دو ساعت باال 
رفته بود. ديگري قفسه سينه اش درد شديد گرفته بود و سكته ناقص كرده 
بود و ديگري سر دردهاي شديد مي گرفت...« )صفحه53 کتاب پروژه های 

انهدام يک جنبش و خط سرخ مقاومت(.2

نادری ـ  مصطفی  نوشته  مقاومت«  سرخ  خط  و  جنبش  يک  انهدام  »پروژه های  کتاب  صفحه53   )2(
انتشارات کتاب ايران.
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اعدام مصنوعی يكي از بدترين شکنجه هاست و از تجربه اعدام مصنوعي اين 
پنج زنداني که تجربه چند سال زندان داشته اند روشن مي شود حرفهاي 

مصداقي ساختگي است. 
۵- سؤاالت بدون جواب

بوده، چگونه  مصداقی مشخص نمي كند كه چند روز در زندان پل رومی 
بازجويی شده و پس از اعدام مصنوعی تحت چه شرايطی آزاد شده است، 
اما سؤال اساسي تر اينست كه آيا او در فاصله آزادی که معلوم نيست چه 
تاريخی بوده تا زمان دستگيری در ديماه به سراغ هواداران مجاهدين رفته 
و تالش برای ارتباط با آنها کرده است يا نه؟ اگر ارتباط برقرار کرده به چه 

منظور بوده و سرنوشت آن افراد چه شده است؟
آيا اين تصادفی است که اكثر کسانی را که می شناخته و از آنها اسم برده، 

پيش از او دستگير شده اند؟ 
و مهمتر اين که چرا مصداقی داستان زندانش را از همان دستگيری اول در 
تيرماه شروع نمی کند و تالش می کند ماجرای دو دستگيری قبلی اش را 

به صورت پراکنده وبريده بريده در البالی بقيه مطالب بازگو کند؟ 
و  دارد  آن  پنهان کردن  در  به مهری هست که مصداقی تالش  راز سر  چه 

نمی خواهد برمال بشود؟ 

قسمت دوم ـ شركت در گشت گروه ضربت دادستانی 
برای شكار مجاهدین

کتاب »نه زیستن نه مرگ«۳ 
انگار خبر  نبود.  دلم  توی  دل  زدند.  بازجويی صدا  برای  مرا  بعد  روز  »دو 

)3( جلد اول صفحات 7۰ تا 77
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بدی را گواهی می دادند. به زودی متوجه شدم که می خواهند از طريق من، 
حسين جهانگيری را دستگير کنند. در بازجويی هايم چيزی از شهادت او 
نگفته بودم. می خواستم هم چنان به دنبال او بگردند و تا آن جا که مقدورم 
مرا  می دانم.  را  خانه اش  آدرس  تنها  گفتم:  دهم.  هرز  را  انرژی شان  بود، 

به همراه گروه ضربت اوين راهی خانه حسين و چند آدرس ديگر کردند.
ابتدا بدون اين که بگويم امير دستگير شده است و او را در اوين ديده ام، 
امير بردم. در راه چند سؤال راجع به  محل مورد نظر  آنها را به سوی دکه 
و موقعيت آن کردند تا به گونه ای عمل کنند که مرغ از قفس نپرد. بعد از 
چند پرسش در اين مورد و گرفتن پاسخ، انگار که سطل آب سردی رويشان 
ريخته باشند، به سرعت از آن جوش و خروش اوليه افتادند. متوجه شدم اينها 
همان تيمی هستند که چند روز قبل دکه را غارت کرده و امير را با خود 
برده بودند. به روی خودم نياوردم. با ايما و اشاره با هم صحبت می کردند. از 
برخوردشان معلوم بود که مأيوس شده اند و چيزی دست گيرشان نخواهد 
از دور وقتی متوجه شدند محل مزبور همان جايی است که چندی  شد. 
قبل مورد حمله قرار داده اند، مسئولشان به راننده گفت: دور بزن! و با خشم 

و چشم غره مرا نگاه کردند.
هم  جا  آن  در  رفتيم.  جهانگيری  خانه حسين  به  من  راهنمايی  با  سپس 
برادر کوچکتر حسين  فعاليت  متوجه  نشد. تالش کردم  نصيبشان  چيزی 
نشوند. عاقبت او در سال١٣6١ دستگير شد و چند سالی زندان بود و در 
سال١٣6۴ از زندان آزاد شد. بعد از آن جا، به خانه سهراب رفتيم که از قبل 
می دانستم خالی است. در بازجويی در رابطه با آدرس خانه حسين )معروف 
به حسين بافنده( نيز از من پرسيده بودند. ولی از آن جايی که از سرنوشت 
آدرسهای  نيستم.  بلد  را  خانه اش  آدرس  بودم  گفته  نداشتم،  اطالعی  او 
بچه هايی را که از لو رفتنشان خبری نداشتم، نداده بودم. به هر حال با ضرب 
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و شتم مرا به اوين بازگرداندند. بعدها متوجه شدم حسين و سهراب دستگير 
شده بودند ولی ما را با هم رو به رو نکردند. شايد پيش از دستگيری من اعدام 

شده بودند و يا....

»بعد از ظهر همان روز، مرا با "م- گ" روبهرو کردند. از او خواسته بودند که 
روی من کار کند. پس از دستگيری، اين اولين باری بود که او را میديدم. 
لبخندی بر لبان داشت و میگفت: تالش من اين است تمام افرادی را که 
میشناسم به اينجا بياورم تا مبادا دست به عملياتهای نظامی بزنند و برای 

هميشه "راه نجات" را به روی خودشان ببندند«....
»وقتی که "م- گ" موضوع مغازه الدوز و اعالميه ها را به ميان کشيد، بازجوی 
ما محمدی که در آنجا حضور داشت، دخالت کرده و گفت: کدام اعالميه ها؟ 
و سپس از من پرسيد: چرا صحبتی در اين مورد نکرده بودی؟ گفتم: واال 
موضوع آن از بس که ساده و پيش پا افتاده بود به کلی آن را از ياد برده 
بودم. من فقط يکی دو بار به آن مغازه رفتهام و آدرسش را هم فراموش 
کردهام. "م- گ" گفت: آدرسش سر راست است و بیدرنگ آدرس را روی 
کاغذی نوشت. او صاحب مغازه را نمیشناخت و هيچ برخوردی نيز با وی 
نداشت. او آدرس چندين محل ازجمله منزل فردی به نام عسگری را که در 
همان حوالی خيابان نبرد بود، نيز داده و تأکيد کرد که اگر خودش نبود، 
خواهرش را دستگير کنند. "م- گ" آدرس محلهايي را که ممکن بود حجت 
و منصور به آنجا رفت و آمد داشته باشند، به محمدی داد. از خانه پدر زن 
حجت گرفته تا مرکز دامپزشکی تهران و... هر جا که فکر میکرد ممکن 

است "م-ح" رفتو آمد کند«.
برود. وسايل  آنان  به دنبال شکار  "م- گ" همراه گروه ضربت  ...»...قرار شد 
اوليه مانند حوله و مسواک نيز به همراه خود از بند آورده بود! ظاهرًا در اين 
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راه کارکشته شده بود. هر بار او را از بند صدا میکردند برخالف معمول، 
که  بود  واقف  بهتر  خود  میآورد.  خود  همراه  نيز  را  ضروریاش  وسايل 
هرلحظه ممکن است به مأموريتی برای شکار قربانی فرستاده شود. پس از 
مدتی محمدی تصميماش عوض شد و به من گفت: تو نيز بايد همراه آنها 
بروی. وقتی گروه ضربت آماده حرکت شد، تصميمشان بار ديگر عوض شد. 
از آنجايی که متهم ديگری نيز قرار شد با ما باشد، قرعه فال به نام من افتاد 

و محمدی دستور داد من به تنهايی همراه آنان بروم.
نام  غفاری  محرم  میکرد،  همراهي  را  من  که  ديگری  زندانی   ...  
شدم  متوجه  اول  لحظههای  همان  بود.  شده  شکنجه  به شدت  که  داشت 
بازجويش کينه زيادی از وی به دل دارد. بالفاصله مهر او به دلم افتاد و بعدها 
يکی از دوستان خوبم شد. محرم بعد از آزادی بالفاصله به مجاهدين پيوست 

و در عمليات آفتاب در سال67 به شهادت رسيد. 
اکبر  دليل  به همين  بودند،  رفته  به مأموريت  اوين  ضربت  گروه   
صالح  گرفتند.  به عهده  را  ما  کار  مسئوليت  همراهش  تيم  و  خوشکوش 
ديدند که نخست به کارهای ديگرشان ازجمله پيدا کردن يک چاپخانه مخفی 
با اين که ناصری، سربازجوی  مجاهدين در خيابان فدائيان اسالم برسند. 
از  که  مدتهاست  و  نيست  کار  در  بود عجلهای  تأکيد کرده  بهآنها  شعبه ٣ 
اولويت قرار دادند.  چاپخانه مزبور استفاده نمیشود، پيدا کردن آن را در 
به گفته ناصری يکی از اعضای مجاهدين به وجود آن اعتراف کرده بود. اکبر 
خوشکوش ظاهرًا دستيابی به چاپخانه مزبور را هيجان انگيزتر از ديگر موارد 
يافته بود. شبهنگام به محل مورد نظر رسيديم. مغازهای بود خالی که در 
آن مقدار زيادی کاغذ ديده میشد. به داخل مغازه رفتند و پس از مدتی 
من و محرم را نيز به لحاظ رعايت مسئله امنيتی و جلوگيری از امکان فرار، 
به داخل مغازه بردند. از قبل میدانستند در زير آنجا يک چاپخانه مخفی 
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است ولی نمیدانستند دقيقًا کجا قرار دارد. اکبر خوشکوش تالش میکرد 
با زدن نوک کلنگ به زمين متوجه شود آيا زير آن جا خالی است يا نه؟ 
میشد،  باز  مجاور  کوچه  در  آن  درب  که  خانهای  به يک  داخل،  از  مغازه 
يک  زمانی  نيز  خانه  آن  شدم  متوجه  صحبتهايشان  در خالل  داشت.  راه 
مغازه  با  آيفون  از طريق  میتوانستند  آن  افراد  که  است  بوده  تيمی  خانه 
ارتباط داشته باشند. دو بار من و محرم را که به شدت شکنجه شده بود، 
مجبور کردند مقدار معتنابهي کاغذ را که بسيار سنگين بود، جابهجا کنيم. 
جان کندن  نظارهگر  و  ايستاده  کناری  پاسداران  نشد.  دستگيرشان  چيزی 
من و محرم بودند. يکباره دو شئی زرد رنگ به شکل گوشی تلفن که در 
گوشهای افتاده بود، نظرم را جلب کردند. اکبر خوشکوش نيز متوجه آنها 
شد ولی با لودگی تمام، آنها را برداشته و با پاسداران ديگر الو- الو میکرد. 
قرار  زمين  روی  را  آنها  اگر  میآيد.  کاری  چه  به  شدم  متوجه  به سرعت 
میدادند و اهرمهاي کوچک آن را میکشيدند، روی زمين محکم شده و 
حکم دو دستگيره را پيدا میکردند. در واقعآنها را برای بلند کردن دِر مخفِی 
مطمئن شده  هم  من  آنها  ديدن  با  میدادند.  قرار  استفاده  مورد  چاپخانه 
بودم چاپخانه در همين مغازه و در زير زمين قرار دارد. اکبر خوشکوش 
با نااميدی، به  بقيه گفت: ديروقت است، بايد برويم، اما فردا بر میگرديم و 
کف مغازه را مي دهيم يکسره بکنند. در حالی که با کلنگ آخرين ضربه ها 
را به زمين میزد، يکدفعه، سر کلنگ به درز بين موزاييكها خورد و چيزی 
خمير مانند، به سر کلنگ گير کرد. به سرعت توجهشان به آنجا جلب شد. 
تازه به ياد دستگيرهها و کاربرد آن افتادند. دستگيرهها را روی محل سفت 
کرده و به مدد آن قسمتی از کف زمين، به ابعاد موزاييک در ۴ موزاييک که 
حکم در چاپخانه را داشت، بلند کردند. چاپخانه در زير همانجا قرار گرفته 
بود. کليد برق را زدند، چند المپ مهتابی آنجا را روشن کرد و داخل آن 
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به خوبی نمايان شد. يک دستگاه بزرگ چاپ در آنجا قرار داشت که مطمئنًا 
در قطعههایکوچک، به آنجا حمل و مونتاژ شده بود. آخرين اطالعيهای 
بنیصدر،  و  رجوی  مسعود  ميثاق  اطالعيه  بود،  شده  چاپ  آنجا  در  که 
تاريخ آنجا ديگر مورد استفاده قرار  از آن  بود. ظاهرًا  به تيرماه6۰  مربوط 
نگرفته بود. من و محرم را از نردبان فلزی به پايين فرستادند تا از نزديک 
شاهد پيروزیشان باشيم! يک دستگاه فتواستنسيل را به دست من و محرم 
حمل  به باال  برايشان  را  آمده  به دست  غنائم  تا  کردند  مجبورمان  و  داده 
کنيم. خودمان را نمیتوانستيم بکشيم، اما دستگاههایسنگين را نيز بايد 
کول کرده و به باال میبرديم. بعدها محرم میگفت: چندبار خواستم دستگاه 
فتواستنسيلی را که به من و تو داده بودند، وسط راه ول کنم، ولی فکر کردم 

شايد به تو آسيبی برساند و از انجام آن سر باز زدم. 
در بازگشت از چاپخانه، به آدرس مورد نظری که به خاطرش محرم   
را آورده بودند، مراجعه کردند. چيزی دستگيرشان نشد، فقط محرم چند تا 
مشت و لگد توی ماشين خورد و به راهشان به سوی کميته منطقه ١٢ ادامه 

دادند«.
و  آدرسها  به  راجع  توضيحی  محمدی  اوين  از  خروج  هنگام  قبل  ...»روز 
کروکیهايي که "م- گ" کشيده بود داد و آنها را به دست اکبر خوشکوش 

سپرد.
و  آمده  به سراغم  خوش کوش  اکبر  که  بود  ازظهر  ٢ بعد  ساعت  حوالی 
در حالی که تصور میکرد اطالعات داده شده مربوط به من است. گفت: وای 
به حالت اگر خالیبندی کرده باشی! هنگامي که به همراه ۴ پاسدار ديگر مرا 
راهي آدرسهای فوق کردند، اکبر خوشکوش خودش نيامد. فقط آدرسها را 
به دست يکی از آنان داد و با اشاره به من گفت: اين از کم و کيف آنها خبر 
دارد. من روحم نيز از آنها بی خبر بود ولی حرفی نزدم. فقط در رابطه با 
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مغازه الدوز که به من ربط پيدا میکرد، دل توی دلم نبود. با يک پژوی سبز 
رنگ استيشن که چند پاسدار در عقب آن نشسته بودند و روز قبل اوين را 

نيز با آن ترک کرده بوديم به دنبال آدرسها روانه شديم.
اول از همه به ميدان نبرد رفتند. از آنجايی که "م- گ" خود در خيابان 
نبرد زندگی میکرد، آدرسهايي زيادی از آن محله را داده بود. ابتدا دنبال 
عسگری رفتند. من در ماشين ماندم و يک نفر مواظبم بود. در بازگشت يکی 
از آنها گفت: خواهرش در منزل است او را بياوريم؟ من بیدرنگ دخالت 
کردم و با ترس و لرز گفتم: نه، گفتند فقط خودش را بياوريد. خوشبختانه 
بود  افتاده  کميتهچیها  به دست  کار  و  نبود  همراهمان  خوشکوش  اکبر 
که حساب و کتابی در کارشان نبود. خدا- خدا میکردم با شعبه يا اکبر 

خوشکوش تماس نگيرند، زيرا به سرعت متوجه ترفندم میشدند. 
در راه از چند نفر آدرس مغازه الدوز را پرسيدند و مردم نيز که اطالعی از 
موضوع نداشتند، راهنمايیشان میکردند. چند بار نيز با مشت به پهلوی من 
زدند که چرا در محل هستيم ولی آدرس جايی را که رفتهام بلد نيستم. 
نمیدانستم  کردند.  دستگير  را  آن  صاحب  و  کرده  پيدا  را  مغازه  عاقبت 
قربانی  تو  مانند  نيز  بگويم که من  و  برسانم  او  به اطالع  را  چگونه موضوع 
هستم. به سرعت به منزلش رفتند و پس از وارسی كتابهايش، چندتايی از 
او سؤال کردند:  از  بار  آوردند. چند  با خود  به عنوان مدرك جرم،  را،  آنها 
كتابها متعلق به توست؟ او که به شدت ترسيده بود، گفت: من و خواهرم 
با هم از آنها استفاده میکنيم. گفتند پس خواهرش را هم همراه بياوريد. 
دوباره وقتی میخواستند او را سوار ماشين کنند پرسيدند: اگر اين كتابها را 
خواهرت نخوانده، او را نياوريم؟ به شدت ترسيده بود. احساس میکردم اصاًل 
متوجه نيست چه سؤالی از او میکنند. انگار گوشش به هيچ وجه نمیشنيد. 
نيست.  به من  متعلق  تنها  و  است  را میخوانده  كتابها  نيز  او  دوباره گفت: 
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سرانجام خواهرش را نيز همراه آوردند. همه ما را به کميته بردند. غم و اندوه 
بزرگی در دلم نشسته بود. راه گريزی نداشتم. اشتباه و حماقتم باعث شده 
بود زياده از حد صحبت کنم و موضوعی را که نيازی به مطرح کردنش نبود، 
با ديگری در ميان بگذارم. حاال همان مسئله منجر به دستگيری اين برادر 

و خواهر شده بود.
عذاب وجدان لحظهای رهايم نمیکرد. گويی در آن برهوت دلم هيچ اميد و 
آرزويی را نمیطلبيد و هيچ چشماندازی پيش رو نداشتم. همه چيز داشت 
منجر  و  را گرفت  گريبانم  بزرگ  بدشانسی  آن  به خوبی پيش میرفت که 
به دستگيریآنها شد. به خودم لعن و نفرين میکردم چرا همراه آنها رفتم؟ 
آيا امکان نرفتن وجود نداشت؟ آيا امکان مقاومت وجود نداشت؟ شرم از 
فوق العاده  فشارهای  میبرد.  جنون  سرحد  تا  مرا  وجدان  عذاب  و  تسليم 
شکنجه و واقعيت تسليم، به طور فزايندهای مرا درهم پيچيده بود. لحظهای 
به ذهنم میزد اگر نرفته بودم، حتمًا خواهر عسگری را دستگير میکردند. 
نفر ديگر دستگير  فايده! حاال دو  نبود. چه  بر زخمهايم  اين مرهمی  ولی 
شده بودند. برای خودم توجيه میکردم که اگر من نرفته بودم باز هم آنها 
را دستگير میکردند. اما آنچه که مرا میآزرد، در اين نهفته بود که ماهها 
"م- گ"  بود،  ناشی شده  از من  اشتباهی که  به خاطر  از دستگيری،  پيش 
در جريان اعالميهها و اسم مغازه الدوز قرار گرفته بود. آنقدر به هم ريخته 
بودم که وقتی در اوين بازجويم محمدی از من در مورد آن دو نفر سؤال 
او در حالی که میخنديد،  نمیشناسم.  را  کرد، گفتم: من چنين کسانی 
متوجه شد پريشان هستم و حال و روز خوشی ندارم. گفت: اينها همان 
خواهر و برادری هستند که در ارتباط با تو دستگير شدهاند! به خاطر آشوب 
که  غريقی  مانند  نماند.  به يادم  نامشان  حتی  بودم،  دچار  بدان  که  روانی 
فکر  هرچه  شب  آن  از  بعد  بودم.  مانده،  بيرون  آب  از  سرانگشتانش  تنها 
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نام  که  دارم  گنگی  احساس  اما  نياوردم.  به خاطر  بود،  چه  نامشان  کردم 
خواهرش منير بود. ولی در طول زندان هيچ گاه سخنی در مورد کسانی با آن 
مشخصات نشنيدم. شايد همان موقع و يا بعدًا آزاد شده بودند. وقتی مرا به 
بند فرستادند، احساس میکردم جنازهام به بند رسيده است. زخم پر دردی 
را بر جانم حس میکردم که سخت گدازان بود. حال نداشتم روی پاهايم 
بايستم. به شدت در خود فرو رفته بودم. ذهنم داشت متالشی میشد. راه 
چارهای نداشتم. نمیتوانستم تکههای از هم  گسيخته و درهم ريخته وجودم 
را گرد هم آورم. چند روزی نه خواب داشتم و نه خوراک. به شدت به کمک 
نياز داشتم. آهسته- آهسته به کمک عليرضا يوسفی و اسماعيل جمشيدی 
آرام گرفتم و تالش کردم خود را بازيابم. بعد از اين واقعه، اسماعيل که در 
زندان به يوشی )اهل يوش( معروف بود، مکررًا از من خواهش میکرد که 

دعا کنم هر چه زودتر اعدام شود تا اطالعاتش محفوظ بماند«.

چند نکته در مورد این گشتها
۱- مطالب فوق براي هركس كه كمترين آشنايي با زندانها و بازجوييهاي 
رژيم شاه و رژيم آخوندي داشته باشد، ترديدي باقي نمي گذارد كه نويسنده 
داشته  و شكنجه گران  بازجويان  با  تنگاتنگ  و  يك همكاري سيستماتيك 
است، اما در يك فرار به جلو ابلهانه تالش كرده است تا جايي كه مي شود 
آنها را كم اهميت جلوه دهد و ماستمالي كند. واضح است كه شركت در 

گشتها براي شكار مجاهدين ابعاد بسيار گسترده تري داشته است
از دستگيري اش به بند 2 اوين  2- مصداقي مي نويسد “حدود ده روز” بعد 
منتقل شده است )جلد اول صفحه 66( و دو روز بعد يعني ۱2 روز پس از 
دستگيري اش براي شكار مجاهدين “به همراه گروه ضربت اوين راهي خانه 
حسين و چند آدرس ديگر” مي شود. صحنه هايي كه اين مزدور از شركت در 
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گشت توصيف مي كند، نشان مي دهد كه او وضعيت يك فرد شكنجه شده را 
نداشته اما از مجاهد شهيد محرم غفاري براي خودش در اين سناريو به قصد 
نمي تواند شهادت  امروز  كه  شبيه سازي سرپوش درست مي كند. شهيدي 
بدهد و دروغپردازي او را افشا كند. بنابراين اين مزدور از ابتداي دستگيري 
سوم همكاري مي كرده است و اين احتمال را به طور جدي مطرح مي كند كه 
وي از قبل از دستگيري مزدور بوده و دستگيري دي ماه يك اقدام نمايشي 

و تغيير حوزه مأموريت او بوده است. 

3- مصداقی نوشته است اطالعات را »م- گ« داده كه كاماًل با شكنجه گران 
همكاري مي كرده است. اما دژخيمان محمدی و اکبر خوش کوش ترجيح 
با گروه ضربت  ايرج مصداقی  اطالعات،  براي عمليات روي آن  می داده اند 
برود! چه در زندانهاي شاه و چه رژيم آخوندی هرکس اطالعاتی می دهد، 
اين  می برند.  موضوع  آن  تعيين تکليف  برای  بازجويش  به همراه  را  خودش 
نشان مي دهد كه همكاري مصداقي با شكنجه گران و بازجويان بسيار فراتر 

از اين حرفها بوده است.

4- اشخاص غیر قابل دسترس و یا موهوم- با اينکه به گفته مصداقی 
»م-گ« با دژخيمان همکاری می کرده و بعد هم اعدام شده است، اما اسم 
او را نمی آورد. با آوردن اسم او چه چيزهايي ممكن است برمال شود. آيا او 
يك شخص واقعي است؟ يا ساخته و پرداخته مصداقي براي رد گم كردن 
است؟ استناد كردن و سنگر گرفتن پشت افرادي كه در قيد حيات نيستند 
و يا امكان دسترسي به آنها نيست يك روش شناخته شده در رويكردهاي 
حول  داستانسرايي  و  موهوم  خلق شخصيتهاي  است.  اطالعاتي  و  امنيتي 
آنها و تبديل آنها به يك رفرانس نيز يك روش شناخته شده ديگر است كه 
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مصداقي جابه جا از آن استفاده كرده است. بي جهت نيست كه اكثر قريب 
به اتفاق فعاليتهايي كه مصداقي مدعي است در خارج از زندان داشته در 
ارتباط با افرادي است كه يا شهيد شده اند و يا رد و اثري از آنها نيست و با 

اسامي مخفف از آنها نام برده شده است. 

قسمت سوم ـ مصداقی باالی پیکر موسی خیابانی 
و اشرف رجوی )19 بهمن 1360(

کتاب نه زیستن نه مرگ4 
که  بند  پاسدار  شاه محمدی،  ظهر  از  بعد  سه  ساعت  ١٩بهمن  »دوشنبه 
به  به سرعت  و  فرا خواند  مرا  داشت،  دندانهای طاليی  و  بسته  حنا  ريشی 
سمت زير هشت برده شدم. در راه صدای خنده و قهقهه پاسداران می آمد. 
آيفون،  از طريق  با دادن توضيح  تا  ...شاه محمدی هم چنان تالش می کرد 
مسئول انتظامات داخلی ٢٠٩ را قانع کند تا درب را باز کرده و مرا به همراه 
يک زندانی ديگر به آن جا ببرد، ولی توفيقی نيافت. ما را از محوطه بيرون 
برد و در کنار يک تريلر که بار اسفناج و سبزی روی آن بود و برای تحويل 

به آشپزخانه در آن جا ايستاده بود، متوقف شديم...
ناگهان دستی به پشتم خورد و فرمان حرکت داد. به سوی همان در کذايی 
داخل  به  ديگر  نفر  سه  به همراه  مرا  و  زده  کنار  را  پاسداران  شديم.  برده 
بردند. صدای ضجه و شکنجه به گوش می رسيد. در محوطه زيرزمين صدای 
اتاقی در سمت چپ هدايت کردند.  به  را  ضربه های شالق می پيچيد... ما 
صدای الجوردی از درون اتاق به گوش می رسيد. لحظه ای پشت ديوار اتاق، 

)۴( جلد اول صفحات 9۰ تا 9۴
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بگيرند. کابوس رنگ حقيقت  وارد شدن  اجازه  تا  ايستاديم  به در  نرسيده 
به خود می گرفت. 

باالخره به اتاق راه يافتم... پشت به الجوردی وارد اتاق شدم و او فرمان داد 
از پيکرهای پاکی بود که در سحرگاه آن روز  اتاق پر  چشم بند را بردارم. 
به خاک افتاده بودند. الجوردی نهيبی زد و مرا متوجه پيکر بلندبااليی کرد 
قرار داشت.  اتاق و زير يک دستشويی فلزی کوچک  که در سمت راست 
بقيه پيکرها عمود بر او قرار گرفته بودند. موسی را نشانم داد و گفت: او را 
می شناسی؟ با صدايی خفه و ترس خورده گفتم: نه، نمی شناسم. با تحکم 
با  و  رفت  در  کوره  از  بود.  منفی  هم  باز  پاسخم  کن!  نگاه  درست  گفت: 
با صدايی که  نمی شناسم.  گفتم:  است.  نگاه کن موسی  زهرخندی گفت: 
حاکی از خشم و عصبانيت بود، پرسيد: مگر تو هوادار منافقين نيستی؟ با 
تکان دادن سر تأييد کردم. پرسيد: چطور موسی را نمی شناسی؟ بعد دستور 
داد زير بغل موسی را گرفته و بلند کنند تا من به خوبی وی را تماشا کنم. 
پيکر موسی را در فاصله بيست سانتيمتری صورتم نگاه داشتند... هنگامی 
که زير بغلش را گرفته و پيکرش را از زمين بلند کردند، گوشه لباسش باال 
رفت، تنش خونی نبود. به سختی می شد سوراخی را روی بلوزش، آن جا 
باشد. در  رفته  فرو  به خوابی عميق  بود، ديد. گويی  آرام گرفته  قلبش  که 
همين حال الجوردی به پاسداران گفت: من را در اتاق باقی بگذارند و بقيه 
را به بيرون هدايت کنند. سپس آذر رضايی را نشانم داد و با کنايه گفت: آذر 

همسر موسی است. گفتم: نمی شناسم. سماجتی به خرج نداد...
انتهايی اتاق قرار داشت، اشاره  الجوردی سپس به پيکر زنی که در رديف 
کرد و گفت: اشرف است نگاه کن! با طعنه ادامه داد: همسر مسعود! پاسخی 
ندادم. به مسخره گفت: چرا ايستادی؟ برو جلو! ديگر چنين فرصتی گيرت 
نمی آيد!. ..الجوردی ديگر کسی را معرفی نکرد. محمد مقدم را که به علی 



قوام معروف بود، شناختم. پيکر او نيز در انتهای اتاق بود. 
ناگهان خود را پشت در سلول يافتم. نمی دانستم فاصله بين ٢٠٩ تا آن 
و  باز کرد  را  اتاق  در  پيروزمندانه  را چگونه طی کردم. شاه محمدی  جا 
در حالی که لبخند کريهی بر لب داشت، در آستانه در ظاهر شده رو به بچه ها 
کرد و گفت: برايتان خوش خبری دارد!... همه نگاهها به من دوخته شده 
بود. وقتی شاه محمدی در را بست و رفت، با اندوهی تمام گفتم: آن چه 

شنيديد حقيقت دارد و من از آخرين ديدار با آنان می آيم!...«

یك تناقض آشكار
بردن مصداقي به مثابه يك زنداني هوادار 2۱ ساله به تنهايي بر سر پيكر 
شهيدان ۱9 بهمن ۱36۰ آنهم در شرايطي كه هزاران زنداني با رده هاي 
باالتر در اوين بودند و هر روز و هر ساعت بر شمار آنها افزوده مي شد، 
نكرده اند،  را  كار  اين  هم  ديگري  با كس  نيست،  قابل توجيه  به هيچ وجه 
افراد زيادي را در آن روز در گروههاي چند ده و چند صد نفره بر باالي 
برخورد  پيكرها  اين  با  احترام  با  كه  كساني  و  بردند  شهيدان  پيكر  سر 

كردند را زير شكنجه برده يا سر ضرب اعدام كردند. 
در ۱9 بهمن ۱36۰ حدود يك ماه از دستگيري مصداقي مي گذرد. اگر يك 
باشد،  نداشته  ويژه اي  رابطه  با دژخيمان  و  باشد  زنداني هوادار معمولي 
بازجويي است. چنين فردي  زير  و هنوز  ناشده  تعيين تكليف  پرونده اش 
اوين  بايد به طور ويژه آنهم توسط الجوردي كه آن زمان خدايگان  چرا 
بوده است و روزانه صدها نفر را اعدام مي كرد، باالي سر پيكرها برده شود؟ 
چرا بايد بقيه افراد را از محل بيرون كنند و فقط الجوردي و مصداقي با 
هم تنها باشند و الجوردي پيكر موسي و همسرش و هم همسر مسعود 
رجوي را به اين فرد نشان بدهد؟ آيا مصداقي در جنايت بزرگ ۱9 بهمن 
دست نداشته و با اين داستانسرايي روي چيز ديگري سرپوش مي گذارد؟ 
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با چه مأموريت ديگري  اين ديدار در رابطه  اين داستان واقعي است،  اگر 
بوده است؟ و بسياري سؤاالت ديگر كه بتواند به اين ويژه سازي هواداري 
كه به قول خودش قبل از دستگيري هم ارتباطش با مجاهدين قطع بوده و 
در طول زندان نيز با مجاهدين ارتباطي نداشته پاسخ بدهد )ص۱39ج3(.

قسمت چهارم ـ ارتباطات ویژه با دژخیمان و زندانبانها

روابط دوستانه با دژخیم مجید تبریزي۵ 
»روز بعد از ورودمان به گوهردشت، مجيد تبريزی معروف به "مجيد لره" 
که ارتقاء مقام يافته و پست مدير داخلی زندان را به عهده گرفته بود، به 
بند آمده و مسئول بند را صدا زد. تا خواستم خودم را از حسينيه به در 
بند برسانم متوجه شدم نامم را صدا می زند. وقتی مراجعه کردم، از دور مرا 
شناخت و جلو آمد. قباًل در انفرادی بارها از او کتک خورده بودم ولی اين 
بار به گرمی از من استقبال کرد. شايد خاطرات گذشته اش را به ياد می آورد. 
ولی در هر صورت طوری وانمود می کرد که گويی از ديدنم خوشحال است و 
اضافه کرد: لشکری به او خبر داده که من به گوهردشت منتقل شده ام. به او 
گفتم: حاال کی به تو گفته که من مسئول بندم؟ گفت: حدس خودم بود. اگر 
مسئول نباشی هم باالخره از پشت پرده مسئول بندی! فعاًل من کسی جز 
تو را به عنوان مسئول بند قبول ندارم. گفتم: هنوز هيچی نشده شروع کردی 
برايم بزنی؟ خنديد و گفت: مگر دروغ گفتم؟ جون به جونت کنند منافقی!

مرا به بيرون از سالن برد و خودش پشت ميزی نشست و سيگاری تعارف 
را  گذشته  هنوز  گفت:  ندارم.  تمايلی  و  کشيدم  االن  همين  گفتم:  کرد. 

)5( جلد سوم کتاب نه زيستن نه مرگ صفحات ۱7و ۱8
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فراموش نکردی؟ پاسخی ندادم. برای چند لحظه ای بين مان سکوت برقرار 
شد. صحبت را عوض کرده از کسانی که می شناخت پرسيد و اين که در چه 
موقعيتی به سر می برند. می خواست حس کنجکاوی اش را ارضاء کند. بعضی 
افراد را به خوبی می شناخت و نام می برد و بعضی ها را نيز فراموش کرده بود 
و نشانيهايشان را می داد. برای من هم ديدن او در وضعيت جديد، خالی از 
لطف نبود! فرق چندانی نکرده بود، فقط مقامش باال رفته بود. گفت: چند 
سال ديگه از حکمت باقی مانده؟ با بی تفاوتی گفتم: 5 سال. آهی سرد کشيد 
و گفت: خسته نشدی، نمی خواهی بروی دنبال زندگيت؟ گفتم: واال اگر تو و 
لشکری بگذاريد چرا که نه. با تعجب گفت: يعنی من و لشکری تو را اين جا 
نگه داشته ايم؟ گفتم: البد خودم خواسته ام اين جا بمانم. يادت رفته چقدر 
تو و لشکری برای من زديد؟ همين که زنده مانده ام شانس آورده ام. خنديد 
طعنه آميزی  به شکل  می روی؟  کنم  باز  رو  در  اگر  حاال  گفت:  لودگی  با  و 
گفتم: حاال زوده، تازه آمده ام، بگذار عرقم خشک بشه، آنوقت می روم. اين 
جوری می چام. چيزی نگفت، فقط سرش را به نشانه تأسف تکان داد و گفت: 

هنوز عوض نشدی...«
»... به نوعی اولين تحريم غذا در گوهردشت شروع شد. در ابتدا زندانبانان 
حساب مقاومت زندانيان را نکرده بودند. من را به همراه کارگری روز به بيرون 
از بند برده و در راهروی زندان با چشمبند رو به ديوار نگاه داشتند. فرمان 
حمله داده شد و پاسداران يورش آغاز کردند. از زير چشمبند می توانستم 
رفتارهايشان را ببينم. پاسداری به سمت من می آمد. مجيد تبريزی به او 
اشاره کرد که من را نزنند و پاسدار مربوطه در نيمه راه متوقف شد. البد 
می خواستند به خاطر مسئوليتم در آن شرايط، احترامی قائل شوند و حرمتم 
تنبيه  از  بند،  به خاطر مسئوليت  داشتن در  بود که  بار  اولين  نگاه دارند.  را 
تبريزی  تکرار نشد. شايد هم مجيد  بودم! چيزی که ديگر هيچ گاه  معاف 
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نخوردند.  چندانی  کتک  نيز  بقيه  باشد.  کرده  حقم  در  لطفی  می خواست 
متعاقب آن همراه با مجيد تبريزی به بند برگشتيم و او به سخنرانی در بند 
پرداخت. قسمت عمده صحبت او مربوط به اين بود که شما زندانيان قدر 

شرايط را نمی دانيد. با اشاره به من گفت: آقا ايرج می داند«.

پاسدار با معرفت 
»در آن صحنه، هشت نفر که شامل عليرضا سپاسی، طاهر بزاز حقيقت طلب، 
شهريار فيضی، حيدر صادقی، فرامرز جمشيدی، اکبر صمدی، مجتبی اخگر 
و من می شد، به اعتراض برخاستيم و يکی ـ يکی سالن را ترک کرديم. در 
و  بودند  کرده  ايجاد  وحشتی  تونل  دوران،  آن  معمول  پاسداران طبق  راه 
با کابل و مشت و لگد به جانمان افتادند و تا جا داشت ما را زدند. کوفته 
پاسداران  از  افتاديم... در همين حال يکی  و خونين هر يک در گوشه ای 
که وضعيت مرا بحرانی ديده بود و نسبتًا فرد با معرفتی بود، مرا به کناری 
کشيده و پشت ميزی که در راهرو قرار داشت، گذارده و وانمود می کرد که 
هم چنان به ضرب و شتم من مشغول است. او در حالی که تحت تأثير قرار 
گرفته بود، گفت: آخر چرا خودتان را به اين روز می اندازيد؟ تا آمدم حرف 
بزنم، در دهانم را گرفت و گفت: نمی خواهد حرف بزنی و سپس درحالی که 
دندانهايش را به هم می فشرد و زير لب فحشهای رکيکی به لشکری و بقيه 
می داد، افزود: ساکت باش! دوباره سر و کله شان پيدا می شود! مگر نمی بينی 

چه کار می کنند؟«6 

قفسه زیبا و پاسداران مهربان 
بيرون  بند  از  را  به نام محمود حسنی  زندانيان مجاهد  از  ناگهان يکی   ...«

)6( جلد سوم کتاب نه زيستن نه مرگ ـ صفحه۱۰۱
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کيسه  جا  آن  در  بردند.  هم کف  طبقه  در  دادياری  قسمت  به  و  کشيده 
پالستيکی روی سر او کشيده، وی را مورد ضرب و شتم قرار دادند. استفاده از 
کيسه پالستيکی مخصوص شکنجه که سر آن را در دهان زندانی می کردند، 
شيوه جديدی بود که حالت خفگی به زندانی دست می داد. محمل آنان برای 
ضرب و شتم و شکنجه کردن محمود اين بود که چرا کف جورابش را موکت 
چسبانده است! زندانيان به علت اين که در زندان زياد قدم می زدند و در 
محوطه بند نيز امکان استفاده از دمپايی نبود، به ته جورابهايشان موکتهای 
پاره و مستعمل و يا تکه ای از پارچه لباس گرمگن و يا مشابه آن می دوختند 
که باعث استحکام و دوام بيشتر جورابها شود. استدالل زندانبانان اين بود 
که محمود از امکانات زندان استفاده کرده و به بيت المال ضربه وارد کرده 
است! بعد از بازگرداندن او به بند، وی را مجبور به پرداخت جريمه نقدی 
اندک در خصوص ضربه زدن به اموال زندان کردند. اين مسئله چند بار در 
روزهای بعد تکرار شد. افراد را به بيرون بند برده و بعد از ضرب وشتم بسيار، 

آنان را مجبور به پرداخت جريمه نقدی می کردند. 
تعدادی  کمک  با  و  اسفندياری  مصطفی  توسط  زيبا  بسيار  قفسه  يک 
بعد  باالخره...  قرار داشت.  ما  اتاقهای  از  يکی  و در  بود  ديگر درست شده 
متوجه  آمار  گرفتن  به هنگام  پاسداران  هفته،  يک  از  بيش  سپری شدن  از 
بود  چيزی  آخرين  تقريبًا  اين  گفت  می توان  به جرأت  شدند.  مزبور  قفسه 
که در بند باقی مانده بود. بعد از آمار خواستار آن شدند کسی که قفسه را 
درست کرده خود به پاسدار بند مراجعه کند... از پيش خود را آماده کرده 
بودم که مسئوليت درست کردن قفسه را بپذيرم. به در بند مراجعه کردم، 
قفسه پشت در بود و چند پاسدار کنار آن ايستاده بودند. پاسدار مسئول 
شيفت پرسيد: تو اين قفسه را درست کرده ای؟ پاسخ دادم: بلی. پرسيد: چرا 

مبادرت به اين کار کردی؟ گفتم نياز داشتيم. 
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و... صحبتم را قطع کرد و گفت: آن چه خوبان همه دارند تو تنها داری! 
سکوت کرده، سرم را به زير انداختم. با لحن تمسخرآميزی پرسيد: چرا آن 
را دور نينداختی؟ گفتم درست کرده بودم که استفاده کنيم چون به آن نياز 
داشتيم. برای دور انداختن که درست نکرده بودم. در ثانی گمان نمی کردم 
از  و جلوگيری  وسايلمان  نگهداری  برای  باشم.  داده  انجام  کار خالفی  که 
پراکندگی آنها در سطح سلول، نياز به قفسه داريم و اين چيزی است که 
شما بايد در صدد تهيه آن برای ما باشيد. من به جای شما اين کار را انجام 
ابزار آن را تهيه کنم. هر چه دم  بازار هم که نمی توانستم بروم و  داده ام؛ 
خواهيم  به حسابت  بعدًا  بند  داخل  برو  گفت:  کردم.  استفاده  آمد،  دستم 
در  قبلی  مکشوفه  موارد  با  مقايسه  در  داشتند  انتظار  بچه ها  همه  رسيد. 
بند، به خاطر چيزی که پيدا کرده بودند، سرم را بکنند ولی هيچ برخوردی 

نکردند و ظاهرًا قضيه تمام شده بود«.7 

مناظره با حاج داوود رحمانی قصاب قزلحصار
»بند متعلق به زندانيان مارکسيست بود و زندانيان مجاهد و يا آنهايی که 
به اتهام مجاهدين دستگير شده بودند، هريک بنا به داليلی خاص به اين بند 

آورده شده بودند.
... چند روزی از حضورم در بند نگذشته بود که حاج داوود مرا به نزد خود 
گفتم:  است.  چطور  جديد  بند  که  اين  و  پرسيد  روزم  و  حال  از  خواند... 
بد نيست، روزگار را می گذرانم. به طعنه گفت: حبس می کشی؟.... پاسخی 
کار می کنی؟  بند چه  در  پرسيد:  دوباره  دادم.  تکان  را  تنها سرم  و  ندادم 
گفتم: ماشاءاهلل آن قدر تواب در بند ريخته که بعيد می دانم چيزی از نظر 

شما دور بماند و خود بهتر در جريان امور قرار داريد...

)7( جلد سوم کتاب نه زيستن نه مرگ ـ صفحه56
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خيلی تمايل داشت به راز مقاومت و ايستادگی افراد پی ببرد. او می خواست 
رابطه  اين  در  می کرد  فکر  بشنود.  افراد  خود  زبان  از  را  کار  اين  داليل 
می توانم کمکش کنم و او را با اين راز آشنا کنم! حس کنجکاوی اش او را 
بر می انگيخت که سؤال کند. من هم می خواستم از او انتقام بگيرم. فرصت 
را غنيمت شمرده و گفتم: خيلی تمايل داری بدانی چرا و مقصر کيست؟ 
با اشتياق گفت: آره چرا نه، ما می خواهيم اول ببينيم دردتان چيه، شايد 
بتوانيم درمانش کنيم. مهلتش نداده و گفتم: مقصر اصلی خودتان هستيد. 
مسئول مستقيم اين کار خود الجوردی است. گفت: به ما چه مربوط است، 
به الجوردی چه ربطی دارد دفاع تو از منافقين. مگه اون گفت برو هوادار 
نفاق شو و پاسدارکشی راه بينداز؟ گفتم: صبر کن ربطش را می گويم. يادت 
در درگيری کشته شده  ديگران  و  وقتی موسی خيابانی  هست، ١٩ بهمن 
بودند، مرا و خيلی های ديگر را برديد آن جا که به قول خودتان تمام ُکشم 
کنيد؟ اما نمی دانستيد که چه ظلمی در حق خودتان می کنيد! سرنوشت 
من در آن شب رقم زده شد. دست خودم نيست. شما مرا به اين جا کشانديد 
و حاال انتظار داريد آن را فراموش کنم. شما او را به من نشان داديد. نبايد 

اين کار را می کرديد، ولی کرديد. اين هم اثرات آن.
...حاج داوود در پاسخ گفته هايم تنها به ذکر اين نکته بسنده می کرد: بايد 
"عواطف" را به کناری بگذاری تا چشمت باز شود. همه مشکالت شما اين 

عواطف لعنتی است...
... نمی خواستم در مورد مسائل سياسی و ايدئولوژيک و يا مواضع سياسی 
مجاهدين با او به بحث بپردازم. چنين امکانی را اصاًل متصور نمی ديدم.. .. 
به همين دليل، موضوع را عوض کردم. گفتم: چيه برای خودت لقب درست 
کردی "پدر توابان"! يک مشت بريده که نمی توانند حبس بکشند، شده اند 



37

دادگاه یک دژخیم و مأموریت یک مزدور نفوذی

تواب و دمت را باد می دهند. تو هم دور برت داشته و باورت شده... اين پست 
لعنتی چيه که همه چيزت را روی آن گذاشتی؟ و به شکل بی تفاوتی ادامه 
دادم: خودت را گول نزن، ما را هم دست نينداز حاجی! او حرفی برای گفتن 
نداشت. هرچه می گفت به ضد خودش تبديل می شد. نمی خواست با من در 
بيفتد. به نوعی حرفم را تأييد کرد و خودش را از تک و تا نينداخت. دنباله 
حرفم را گرفتم و گفتم: چی خيال می کنی، مثاًل خيلی قدرت داری؟ شير 
را کردی تو قفس، دست و پايش را بستی، بعد هم يک چوب دادی دست 
يک تواب ريقونه، که با آن بزنه تو سر شير و خودت بنشينی و قهقهه بزنی 
که خيلی مردی. اين هم شد مردی؟! نمرديم و مردی را هم ديديم. خيلی 

بهش برخورده بود ولی چيزی نمی گفت و من را چپ ـ چپ نگاه می کرد. 
... از جای برخاست و گفت: برو به بند، بعد با هم صحبت خواهيم کرد. قبل 
از اين که به بند بروم، گفت: "حضرت عباسی" اين حرفها را جايی نزن و 
بچه های مردم را منحرف نکن! من گفتم: کاری به کار کسی ندارم، تو سؤال 
کردی و من هم جواب دادم. ولی لطفًا به توابان بند گوشزد کن که آنها نيز 
کاری به کارم نداشته باشند...گفت: نه خيالت راحت باشه! کسی به تو کاری 
نداره. انصافًا هم از آن به بعد ديگر کسی کاری به کارم نداشت و مزاحمتی 
بيش از آن چه که در بند معمول بود، برايم ايجاد نمی شد. من نيز البته از 
شرايط به دست آمده »سوءاستفاده« نمی کردم و تقريبًا سرم در الک خودم 
بود و سناريو مناظره با حاج داوود را در ذهنم مرور می کردم... به بند که 
بازگشتم در اين فکر بودم که آيا حاج داوود قرار است برود؟ آيا مناظره با 
حاج داوود در مجموع صحيح است يا نه؟ آيا همان گونه که وعده داد يکی 
از ما مجبور به پذيرش راه ديگری نخواهد شد؟ آيا آن فرد من نخواهم بود؟ 
اگر اين کار باعث تحريک عده ای به تکرار آن شد، چه؟... آيا خود من نقش 
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ندارم؟ چرا حاجی  اقدامی مشابه  به انجام  برای تحريک ديگران  را  ويترين 
اين همه به من امتياز می دهد؟ آيا آستانه تحملش در برخورد با مخالفان باال 
رفته است؟ آيا ظرفيت تحمل نظرگاههای متفاوت را پيدا کرده است؟ چرا 

اين ظرفيتها فقط در رابطه با من نمود پيدا می کند؟ 
عده ای  به همراه  در حالی که  و  بيگاری  به هنگام  مرا  بار  پيش تر يک  حاجی 
از دور،  با ديدن من  او  از بچه ها راهروی واحد ١ را می شستيم، ديده بود. 
و  داده  نشان  همراهش  پاسداران  به بقيه  مرا  و  آمده  به نزدمان  خنده کنان 
گفته بود: هه ـ هه، آقا را بپا! می خواست ما را بيندازد توی اردوگاه کار و از ما 
بيگاری بکشد، حاال خودش آمده اين جا بيگاری می کنه و زده بود زير خنده؛ 
حاال نخند و کی بخند. بچه هايی که همراهم بودند، نمی فهميدند که حاج 
داوود به چه موضوعی اشاره می کند و رابطه خاص او با من چيست. با اشاره 
به موضوع بيگاری گفت: اگر حالت خوب نيست، می توانی سر کار نروی، از 
از طرفی می دانست  بود.  ندارد. لطفش شامل حالم شده  نظر من اشکالی 
وضعيت جسمی خوبی ندارم و از آن جايی که برای امر مهمتری به من نياز 
آماده باش  گفت:  و  گرفت  را  حرفش  پی  می کرد.  را  حالم  رعايت  داشت، 
کرده ام،  را  فکرهايم  من  ولی  حاجی  گفتم:  کرد!  خواهم  صدايت  به زودی 
نمی خواهم مصاحبه کنم، چون دردی را دوا نمی کند! گفت: چيه جا زدی، 
ترسيدی؟ ادامه دادم: اگر تو مجبورم کنی به مصاحبه، من حرفم را خواهم 
زد. ولی خواهم گفت که به دلخواه خود به اين جا نيامده ام، بلکه تحت فشار 
پذيرفته ام. گفت: کدام فشار را به تو وارد کرده ايم؟ سپس غرغرکنان گفت: 
دستی ـ دستی يک چيزی هم بدهکار آقا شديم. گفتم: اعتقادی نداشتم، 
می خواستم از زير بار فشار "دستگاه" بيرون بيام. گفت: مگه ما گفته بوديم 
بايد مصاحبه کنی؟... من مانده ام با شما منافقها چه کار کنم. برو عاقبتت 
خيلی به خير! ما رو کردی بازيچه خودت. يک روزعشقت می کشد بحث آزاد 
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کنی. يک روز ما را موعظه می کنی. يک روز می گويی نمی خواهم بحث کنم. 
من هم اين وسط مانده ام که به کدام سازت برقصم؟. ..

اتاق، وقتی مرا به آماده شدن برای  يک روز احساس کردم ساسان مسئول 
بيگاری می خواند، احساس قدرت و شور و شعف زايدالوصفی می کند. اين را 
در خطوط چهره و از حالت لب و دهانش می شد فهميد. پيش خودم گفتم: 
بايستی سرجايش بنشانمش. در بند مشغول قدم زدن بودم که ساسان به نزدم 
آمد و گفت که لباس پوشيده و برای کار آماده شوم. چپ ـ چپ نگاهی به 
او انداختم و با حالت تحقيرآميزی گفتم: متأسفم، برو بگو فالنی گفت که 
حاج  نمی دانست  آورده،  به دست  آتويی  البد  کرد  فکر  نمی رود!  به بيگاری 
داوود قباًل خودش توصيه کرده بود به خاطر ضعف جسمانی به بيگاری نروم و 
در اين مدت به ميل خود به بيگاری رفته ام. به سرعت به اتاق فرماندهی رفت 
و مسئول بند را در جريان کار قرار داد. اسماعيل به نزدم آمد و گفت: مثل 
اين که به شما گفته اند برای کار آماده شويد. با حالتی برافروخته به او گفتم: 
با تحکم  مثل اين که به قاصدتان توضيح دادم که به بيگاری نمی روم. بعد 
گفتم: من عادت ندارم چيزی را دوبار بگويم. با تندی به سوی در بند رفت و 
از طريق آيفون، زيرهشت را در جريان برخورد من قرار داد. انتظار داشتند 
از زيرهشت بگويند که سرش را برای ما تحفه بياوريد. ساسان دم به ساعت 
از اتاق می رفت بيرون و يا سرک می کشيد. ولی خبری نمی شد. آنها دليل 
اين برخورد را نمی فهميدند، چون از رابطه من با حاج داوود آگاه نبودند. 
من هم نيازی نمی ديدم در اين مورد صحبتی کنم. بعد از اين برخورد، ديگر 
کسی مرا به بيگاری نفرستاد. در واقع دفاع از مواضع در آن شرايط، نه تنها 
مرا از زير فشار طاقت فرسا خارج کرده بود، بلکه گره گشای کارم نيز شده 
بود! اين چيزی نبود جز آن که در آن شرايط حاج داوود نياز به يک ويترين 
جهت نشان دادن به ديگران داشت. من در واقع ويترين او بودم. البته حواسم 
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جمع بود و نمی گذاشتم کسی به اين موضوع پی ببرد، چون در اين صورت 
اين حاجی بود که می توانست از مواهب آن بهره ببرد«. 8  

اظهارات فوق نيازي به توضيح ندارد، فقط يك سؤال باقي مي ماند كه آن چه 
»امر مهمتري« است كه سردژخيم حاج داوود به خاطر آن به مزدور مصداقي 

نياز دارد! 

دیالوگ با سر دژخیم محمد توانا
»اخباری دريافت کرده بوديم مبنی بر آن که می خواهند کليه کسانی را که 
محکوميتشان در سال هفتاد به پايان می رسد، زودتر آزاد کنند. من نيز يکی 
از آنان بودم. اما هيچ اميدی به آزادی نداشتم. از گوشه و کنار می شنيدم 
کليه  منظور  به همين  و  بدهد  نظر  اطالعات  وزارت  بايد  آزادی،  برای  که 
کسانی که قرار است آزاد شوند، بايد برای برخورد نهايی به وزارت اطالعات 
کرده  متمرکز  را  انرژيم  تمام  گيرد.  قرار  ارزيابی  مورد  پرونده شان  و  رفته 
بودم که سناريو دقيقی جهت روبه رو شدن با محمد توانا که مسئول برخورد 
با اطمينان به  با زندانيان مجاهد بود، تهيه کنم. وقتی اسمم را خواندند، 
ساختمان ٢٠٩ رفتم. در آن جا نيز سعی کردم آرامشم را حفظ کرده و همه 

حواسم را برای بهتر اجرا کردن سناريوام متمرکز کنم.
با تسلط کامل قدم به اتاق محمد توانا گذاشتم. احساس کردم هر دو ما پشت 
يک ميز شطرنج نشسته ايم و آن که با مهره هايش بهتر بازی کند، امکان 
کيش و مات کردن حريف مقابل را خواهد داشت. بدون مقدمه، با خواندن 
نامم، پرسيد: خب، ايرج چی فکر می کنی؟ بی درنگ گفتم: اين روزها خيلی 
فکر می کنم، به آن چه که در طول ده سال گذشته بر ما و شما گذشته است. 
احساس کردم روی صندلی  ما گذشت.  بر  آن چه در سال 6٧  به خصوص 

)8( کتاب نه زيستن نه مرگ صفحات ۱۰7 تا ۱2۱
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جا به جا شد. موضوع به نظرش جالب آمد. مهلتش ندادم. درحالی که احساس 
اين  هستيم.  بازنده  ما  دو  هر  گفتم:  می برم،  به پيش  را  فرزينم  کردم  می 
بازی ای بود که از همان آغاز برنده ای نداشت، قرار هم نبود که داشته باشد. 
نه تو و نه من، هيچ کدام نمی توانيم ادعای پيروزی کنيم؛ هر دو ما، اما در دو 
سمت متضاد، بازنده ايم! من و تو زندگی را باخته ايم! به گوشه صفحه کشانده 
بودمش. در موقعيت خطرناکی قرار گرفته بود. دوباره احساس کردم روی 
صندلی اش جا به جا می شود. هيچ چيزی نمی گفت. سراپا گوش بود. احساس 
کردم به نقطه حساس زده ام. تالش کردم حلقه محاصره ام را تنگ تر کنم. 
تو کی  نيست  معلوم  ندارم.  زندگيم  به فردای  اميدی  دادم: من هيچ  ادامه 
عشقت بکشد که ما را بکشی. مثل دوستانم که در سال 6٧ آنها را کشتيد، 
که  می دانی  بهتر  خودت  باشند.  شده  مرتکب  خاصی  جرم  که  اين  بدون 
خيلی از آنها امروز می توانستند جای من باشند و يا من جای آنها باشم. ما 
قربانی درگيری شما با سازمان شديم. به عمد نگفتم "منافقين" تا برخوردم 
واقعی تر جلوه کند. گاه فکر می کنم که شانس و تصادف، ما را به راههای 
گوناگون کشانده است. خودت می دانی بعضی از آنها روند آزادی را نيز طی 
کرده بودند. درست مثل من که در حال طی کردن آن هستم! بعد گفتم: اين 
را هم اضافه کنم تو نيز بازنده ای و چيزی به دست نياوردی! تو هم بهترين 
من  تفاوت.  يک  با  و  من  مثل  درست  بودی،  زندان  در  را  عمرت  سالهای 
به ميل خودم اين جا نبودم اما تو به انتخاب خودت به زندان آمدی و پا به پای 
من حبس کشيدی! خنده دار است. نيست؟ هر دو ما يک سرنوشت داريم.

سکوت حکفرما بود و من هم چنان به پيش می تاختم و او در مخمصه قرار 
گرفته بود. با حرارت گفتم: خيلی از دوستانت يا ترور شدند و يا در جنگ 
کشته شدند. خودت هم معلوم نيست کی اجل به سراغت بيايد. هميشه اين 
هراس را داری. به سرعت او را به ميدان کشيدم و گفتم: آيا درست نمی گويم؟ 



منتظر پاسخش نشدم. مطمئن بودم که چيزی نمی گويد. در حالی که سرم 
را تکان می دادم، گفتم: بدون شک حق با من است. احساس می کردم در 
چنگالم اسير است. در البه الی حرفهايم گرفتار است و دست و پا می زند. 
برتريم را به او تحميل کرده بودم. او چيزی برای گفتن نداشت. به جای 
انجام  موضع گيری خاصی  يا  و  کند  برخورد  من  با  باال  ازموضع  که  اين 
دهد، با صدايی پايين گفت: خب، ديگر چی؟ اکثر مهره های مهمش را 
زده بودم، ديگر چيزی در بساط نداشت. دفاعی از سوی او متصور نبود. 
صاف  را  صدايم  دليل،  به همين  بود...  نمانده  بازی  به پايان  زيادی  زمان 
کرده، گفتم: احساس می کنم در دنيايی زندگی می کنيم که در آن مبارزه 
مسلحانه ديگر جايی ندارد. گفت: چطور؟ گفتم مگر نمی بينی آمريکای 
التين که روزی مهد مبارزه مسلحانه بود، چه به روزش آمده. ببين چه بر 
سر جريانها و گروههايی که دست به سالح برده بودند، آمده است. امروز 
يکی پس ازديگری سالحشان را بر زمين می گذارند. نظريه پردازان عمدة 
و  تبليغ  را  مسلحانه  مبارزه  زمانی  که  دبره  رژی  مانند  مسلحانه  مبارزه 
ترويج می کردند نيز به نفی آن رسيده اند. ديگر کسی از کارلوس ماريگال 
را  اسمها  اين  اصاًل  نمی دانستم  و... چيزی نمی شنود.  توپاماروها  و   ١٢٥
شنيده است يا نه؟ در آن موقعيت اگر اسم ديگری هم به ذهنم می رسيد، 
رديف می کردم. برايم مهم نبود، ولی به او نشان می داد که چيزهايی در 
ذهنم اتفاق افتاده است و الکی حرف نمی زنم و به لحاظ اعتقادی بريده ام و 
به گذشته نگاهی انتقادی دارم. ادامه دادم: نگاهی به اردوگاه شرق بينداز. 
می خواهد  و  آورد  باال  تسليم  به عالمت  را  دستهايش  که  کردم  احساس 
نتيجه بازی را به من واگذار کند. به عنوان حسن ختام گفت: خوب مسيری 
را پيش گرفته ای، ادامه بده! و سپس برايم آرزوی موفقيت کرد و گفت: 
برو منتظر اقدامهای بعدی جهت آزادی ات باش. از ما برای آزادی ات نظر 

خواسته اند و ما نظرمان را به زودی ابالغ خواهيم کرد.
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.... چند روز بعد در خرداد ماه ٧٠ از زندان آزاد شدم. هيچ چيز از روز آزاديم 
را به خاطر نمی آورم. می دانم متن انزجارنامه ای را نوشته و امضا کردم، ولی 
يادم نيست اين کار را در چه مرحله ای و چگونه انجام دادم. گويی اين بخش 
از دوران زندگيم ازذهنم پاک شده است. شايد باعث تعجب باشد من که 
ريزترين خاطرات زندانم را مو به مو به خاطر دارم، چگونه يادم نيست به چه 

شکل آزاد شدم و روز آزاديم چه مراحلی را طی کردم«.9 

خالصه فاکتهای مربوط به مقامات زندان
مجيد  گوهردشت  زندان  داخلی  به مدير  را  او  سفارش  لشکری  داوود  ۱ـ 
به او سيگار تعارف  با مصداقی رابطه دوستانه دارد،  او هم  تبريزی کرده و 
پايين می کند، وقتی همه زندانيان  باال و  او  با  می کند، اسامی زندانيان را 
مورد حمله و شکنجه جمعی قرار می گيرند مجيد تبريزی دستور می دهد 
که مصداقی را نزنند و... يک جای ديگر هم وقتی برای همه زندانيان تونل 
او را  ايجاد می کنند و همه را خونين و مالين کردند يک پاسدار  وحشت 

به کنار می کشد و با صحنه سازي از كتك خوردن او جلوگيری می کند.
به زير  موکت  قطعه  يک  چسباندن  به خاطر  حسنی  محمود  زندان  در  2 ـ 
جورابش شکنجه شديد می شود، اما در همان زمان و همان زندان با مصداقی 

به خاطر درست کردن قفسه هيچ کاری ندارند!
حاج  با  مصداقی  ايرج  »دموکراتيک«  مناظره  موضوع،  مهمترين  اما  3 ـ 
داوود رحمانی رئيس زندان قزلحصار است. مصداقي داوود رحماني را که 
وحشی ترين و بيرحم ترين مرد ايران۱۰ نام گرفته چهره ای منعطف و منطقی 

)9( کتاب نه زيستن نه مرگ ـ جلد چهارم ـ صفحات ۱98 تا 2۰5
 10-Master thesis Iran - Anne Westerweele -THE USE OF IRANIAN STATE
VIOLENCE AND COERCION IN 1979-1989 Utrecht University-page 34
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تصوير می کند که همه جا مصداقی بر او مسلط است. مصداقی می گويد در 
اين صحبت دو نفره با رئيس زندان او را تحقير کرده و از او انتقام گرفته 
و او را مجبور کرده است که پاسداران تحت فرمانش را به خاطر بدرفتاری 
و  داود  بين حاج  ويژه ای  رابطه  ترتيب  اين  به  و  زندانيان مجازات کند،  با 
مصداقی ايجاد می شود که از آن به بعد او از دستورات مقامات زندان سرباز 

می زند و برخالف همه زندانيان به »بيگاری« هم نمی رود.۱۱
۴ ـ مکالمه او با محمد توانا که آخرين چک کننده افراد قبل از آزادی آنها 
بوده بسيار گوياست. مصداقی مدعی است که اين جنايتکار را کاماًل در کرنر 

قرار داده و مجاب کرده است! 
5 ـ از افسانه پردازيهايش كه مي خواهد روابطش با دژخيمان را رفع و رجوع 
مأموران  بين  ديالوگي  چنين  سوئيس  زندانهاي  در  آيا  بگذريم،  كه  كند 
اطالعاتي و يك زنداني امنيتي وجود دارد؟ در فرانسه يا انگلستان يا سوئد و 

نروژ چطور؟ آيا اين جز مكالمه دو مأمور يك دستگاه واحد است؟

قسمت پنجم ـ استثناء در اعدام 
بند  پاسداران  و  لشکری  بامداد،  ساعت١٠  حوالی  ١٠ مرداد،  دوشنبه   ...«
به ده سال  زندانيان محکوم  نام کليه  بند،  اتاقهای  به همه   ضمن سرکشی 
زندان يا بيشتر را يادداشت کردند... در اتاق ما لشکری از همه  افراد محکوم 
به بيش از ده سال زندان، خواست در کنار من بنشينند و به پاسدار همراهش 
گفت که نام همه را بنويسد. من آخرين نفر بودم. قبل از رسيدن به من، 
و  برخاستم  جای  از  من  بعدی.  اتاق  برويم  شد.  تمام  گفت:  بند  به پاسدار 
رو به لشکری گفتم: من هم ده سال محکوميت دارم، چرا نام مرا ننوشتی؟ 
)۱۱( برای شناخت دقيق پروفايل حاج داود رحمانی مبتکر وحشيانه ترين شکنجه ها مانند »قبر«، »تابوت«، 

»واحد مسکونی«، »گاودانی« و... به منبع زير می شود مراجعه کرد:   
)Human rights violator: Davoud Rahmani - Justice for Iran (justice4iran.org  

•
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گفت: الزم نکرده و به سرعت سلولمان را ترک کردند. بدين ترتيب نام کليه 
کسانی را که بين ١٠ تا ۱5سال محکوميت داشتند، يادداشت کردند. من 
تنها فردی بودم که با صالحديد لشکری از اين قاعده مستثنی شده بودم«.

اکبر صمدی كه از سال6۰ تا سال7۰ زندان بوده در شهادت خودش در برابر 
دادستانی سوئد در 9 نوامبر2۰2۰ در اين مورد چنين گفت: 

»روز ۱۰ مرداد داوود لشگری به بندمان آمد. گفت ۱۰ ساله ها و باالی ۱۰سال 
بيرون بيايند. من با اعتراض به داوود لشگری گفتم که من تازه دو روز است 
که از انفرادی آمدم چرا دوباره بيام بيرون؟ داوود لشگری گفت دست من 
نيست. سمت راست من ايرج مصداقی نشسته بود و همزمان نيم خيز شد که 
بلند شود. لشگری به او گفت تو نمی خواد بيايی. بشين. من به اتفاق 6۰نفر 

ديگر از بند خارج شديم...«

شهادت زندانیان هم بند مصداقی 
 

محمود رؤیایی )زنداني از ۱۳۶۰ تا ۱۳7۰(
در آن ايام )از اسفند 65 که او را در زندان ديدم( به گواه زندانيان مجاهد بند2 
ايام  بود. در آن  و ۱6 و ۱۱ و 8 گوهردشت سوهان روح مجاهدين زنداني 

بسياری از مجاهدين او را بايکوت کرده و هيچ خاطره خوشی از او ندارند. 
در جريان ورزش جمعی هم که پای اغلب يا همه زندانيان مجاهدين بند، 
به تونل، کابل و اتاق گاز رسيد، او نيامد. حتی غالمحسين مشهدی ابراهيم 
با  بود  شده  اسپاسم  کمرش  که  هويدا  مهران  و  داشت  قلب  بيماری  که 
وجودی که تأکيد شده بود به خاطر وضعيت جسمی شان وارد نشوند آمدند 
و ايستادند، اما او تکان نخورد. در جريان آمارگيری بند اواخر سال 66 هم 
که زندانيان مجاهد تن به اهانت پاسدار نمی دادند، دسته دسته بچه ها سيلی 
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سنگين علی غول و شالق و شعبدة لشکری و ناصريان و حميد نوری و ساير 
پاسداران را تجربه کردند اما خبری از او نبود. من يک مورد هم نديدم.

او در تمام سال66 که با زندانبان در گوهردشت درگير موضوعات مختلف 
)تحريم هواخوری، نگرفتن غذا، ماجرای ورزش جمعی و...( بوديم، يا تمارض 
نبود  خبری  اگر  می کرد.  سم پاشی  يا  نمی آمد،  بيرون  سلول  از  و  مي كرد 
کمردردش خوب می شد. او الشه متحرکی بود که با برخی نفرات منزوی 
عليه بچه ها محفل داشت. خالصه هرچه بود مقابله با دوست بود و معامله 

با دشمن.۱2

شهادت اصغر مهدی زاده )زنداني سال۱۳۶۰ تا ۱۳7۳( 
بردند  را  نفرات  بند ۱3 همه  به  آمدند  عباسی  با  ناصريان  اعدامها  از  »بعد 
داخل حسينيه و آن جا ما را تهديد کردند که مبادا فکر کنيد اعدام تمام 
شده. هرکسی تشکيالت راه بيندازد دوباره طناب دار برقرار است. ما بين 
شما نفوذی داريم به ما می گويند. آن زمان که اين حرفها را می زد ما فکر 
ايرج مصداقی که بين ما  بلوف می زند ولی بعدها فهميديم که  می کرديم 
بود اين اطالعات را مي داده است. من درسال62 در بند۱9 با او بودم وقتی 
شرايط سخت شد و سرکوب زياد شد اين فرد و چند نفر ديگر را بيرون 
کشيدند. بعد از سه چهار ساعت به بند برگشت. وسط سالن صبحی و چند 
پاسدار ميز گذاشته بودند. مصداقي آمد سازمان و تشکيالت بند را محکوم 
کرد و تعهد داد که به قوانين زندان پايبند باشد. ما اين صحنه ها را که ديديم 

خشکمان زد«.۱3
اكبر صمدي )زنداني۱۳۶۰ تا۱۳7۰(

)۱2( گزارش كميسيون قضايي شوراي ملي مقاومت )شماره 2(
)۱3( گزارش كميسيون قضايي شوراي ملي مقاومت )شماره 2(
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بازجويان تالش می کرد  و  از شکنجه گران  تبعيت  در  زندان  در  »مصداقی 
مقاومت زندانيان مجاهد را مخدوش کند و تسليم طلبی را که خط الجوردی 
زندانيان  البته  دهد.  رواج  زندانيان  درميان  بود،  اطالعات  وزارت  سپس  و 
مجاهد بسيار هوشيارتر و کارکردهايشان سازمان يافته تر از اين حرف ها بود 

که توابين علنی و غيرعلنی بتوانند کسی را به تسليم طلبی بکشانند.
زندان  بند 2  در  به سال 65  برمی گردد  مصداقی  ايرج  از  من  شناخت 
گوهردشت. در آن زمان من 2۰ ساله بودم و پنجمين سال زندانم را پشت 
فروردين سال 65  در  و  زندان محکوم شدم  ده سال  به  سر می گذاشتم.... 
به همراه گروهی از هم بندی ها، به زندان گوهردشت منتقل شدم. در همين 
هيچ  ما  آوردند. جمع  ما  به بند  ديگری،  بند  از  را  مصداقی  که  بود  دوران 
شناختی از او نداشت. تنها کسی که او را می شناخت مجاهد شهيد موسی 
حيدرزاده بود که پيش ازاين با مصداقی در يک بند بود. موسی در بند سابق، 
از ندامت و مصاحبه مصداقی عليه سازمان، مطلع بود. علت مصاحبه، اين 
از فشار  برای خالصی  و  انفرادی درهم شکسته  بود که مصداقی در سلول 
عليه  مصاحبه  که  انفرادی  از  خروج  برای  زندانبان  شرط  انفرادی،  سلول 
نيست چرا که  قابل اعتماد  او  که  پذيرفت. موسی می گفت  را  بود  سازمان 
بود  واقعيتی  بر  مبتنی  بلکه  نبود  تحليل  يک  اين  می آورد.  کم  فشار  زير 
که موسی به چشم ديده بود... به همين دليل هم از همان ابتدای ورودش 
به بند2، به دليل همين ضعف هايش؛ من از جانب تشکيالت مسئوليت داشتم 
که به او نزديک شده و در ارتباط فعال با او تالش کنم بيش از اين جذب 
پاسداران و بازجويان نشود. اين مسئوليت تا زمانی که با او در يک بند بودم، 
هم چنان بر عهده من بود... در همين دوران بود که بی مرزی های مصداقی 
هر چه بيشتر خود را نشان داد. يکی  از نقاطی که ماهيت مصداقی، )همان 
ترس و تسليم طلبی هايش( را برای همگان بارز کرد و او را تا نقطه ای برد 
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که رودرروی جمع قرار گرفت، تأسيس ارتش آزادی بخش ملی در خرداد66 
باال  بندها  بچه های مجاهد در همه  تهاجمی  به واسطه آن، روحيه  بود که 
خلق،  مجاهد  ميليشيای  نماد  به عنوان  جمعی  ورزش  به نحوی که  رفت، 
به صورت خودجوش در همه زندان ها شکل گرفت... به همين دليل سرآغاز 
کشمکش ها و درگيری های مستمر زندانيان مجاهد با پاسداران بود. روزی 
نبود که پاسداران برای جلوگيری از ورزش جمعی، اقدام به ضرب و شتم، 
به شهادت  منجر  که  بازجويی هايی  حتی  و  انفرادی  سلولهای  در  شکنجه 

بچه ها شد، نداشته باشند.…!«۱۴ 

رضا شمیراني )زنداني از سال۱۳۶۰ تا ۱۳7۲(
»مصداقي بعد از اعدامهاي 67 تحت عنوان مرخصی تمام وقت بيرون زندان 
بود، آن زمان از او پرسيدم که تو چطوری مرخصی می روی می گفت که 
ناصريان و دايی من جزو سهامداران بيمارستان ساسان هستند توی بلوار 
اليزابت و دايی من پارتی می شود نزد ناصريان. آن زمان صحبت ما با اين 
افراد اين بود که وقتی که شما هر روز مرخصی می رويد، افرادی مثل ما 
تو  بايد  زندانی  و  زندانی هستيم  ما  و می گويند  ندارند  قبول  که مرخصی 
زندان باشد ما را سرخ می کنيد )حساسيت رژيم را روي ما زياد مي كنيد(. 
شروع  دادستانی  ماشينهای  در  نشستن  از  سال6۰  از  خيانت  بحث  اين 
ده  بودم که همه  نشنيده  نکته خيلی جالبی گفت من  بندعلی  اکبر  شد. 
داشتند...  نگه  را  مصداقي  فقط  بردند  بيرون  )۱۰مرداد۱367(  را  ساله ها 
اينها  بعد  اعدام بشوند  افرادي بودند که زندانبانان نمی خواستند  آن زمان 
را جاهايی می بردند که در دسترس نباشند. يك زنداني را كه چون ايران 
هست نمی توانم نام ببرم، برده بودند تو يکی از اتاقهای2۰9 و به او گفته 

)۱۴( سايت همبستگی ۱2فروردين۱399
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بودند اينجا بمان هر کس هم آمد بگو من پيش حاج آقا رفتم. داود لشکری 
می خواست اين تواب تشنه به خون بماند و با آن ده ساله ها نرود«.۱5  

حسن ظریف )زنداني۱۳۶۰ تا ۱۳7۲(
سال 63 ما در بند2 قزل حصار بوديم. مصداقي را از جای ديگه آوردند آن 
موقع درست اوج دعوای زندانيان با زندانبان سر حضور توابان در بند بود. 
ما می خواستيم توابها را بيرون کنيم. وقتی که مصداقي را آوردند يک هفته 
بود  توابها  همه  مسئول  كه  خمسه  محمد  بند  تواب  فعالترين  با  نگذشت 

شروع کرد رابطه زدن. تو کتابش نوشته می خواستم ارشادش کنم. 
بعد از قتل عامها زندانيان گوهردشت را با ما که توی اوين بوديم يک جا 
)در اوين( سرجمع کردند. يک روز حميد عباسی وارد بند شد. يک چرخی 
زد توی بند کسی زياد تحويلش نگرفت. دم در داشت می رفت خارج بشه 
نوری گفت ما  نفر بهش گفتند مرخصی ما چی شد که حميد  سه چهار 
را  آقای عباسی موضوع من  بار گفت  رسيدگی می کنيم. مصداقی دو سه 
آنهم گفتش که  و  دارم  واجب  کار  برم مرخصی که  بايد  دنبال کنيد من 
رسيدگی می کنيم داره دنبال می شه بعد با کمال تعجب ديدم که گفتش 
که من يک کار شخصی دارم می خوام باهات صحبت کنم مصداقي با عباسی 

رفتند پشت درب بند...«۱6 

مصطفي نادري )زنداني۱۳۶۰ تا ۱۳7۱( 
»ايرج مصداقي برخالف زندانيان مقاوم با خط پاسدار ميثم همنوايي مي كرد. 
اول مسئول  اينكه  با وجود  به گوهردشت منتقل شد  وقتي  ـ در سال 65 

)۱5( سيمای آزادی 25خرداد۱399

)۱6( سيمای آزادی 25خرداد۱399
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يكي از سلولها شده بود، ولي به دليل مواضع راست و عدم هماهنگي با جمع 
و مخالفت با تحريم غذا و هواخوري، در جمع بچه ها منزوي شد و كسي 

رغبت به رابطه با او نداشت.
ـ درسال 66 وقتي اغلب بچه ها به اين نتيجه رسيدند كه بايستي از هويتمان 
دفاع كنيم و در جواب سؤال بازجوها در مورد اتهام، بگوييم هواداري و نهايتًا 
درست  اين  مي گفت  مصداقي  مجاهدين،  سازمان  از  هواداري  بگوييم  هم 

نيست و بايد اتهام را منافقين بگوييم. 
اوين منتقل  به  را  از قتل عامهاي گوهردشت  باقيمانده  زندانيان  ـ سال68 
كردند. مصداقي مشغول زبان انگليسي و خواندن رمان بود و از اولين نفراتي 

بود كه به مرخصي رفت و در مرخصي تصميم به ازدواج گرفت«.
»مصداقي حتي درمورد اعدامها هم به نحوي بسيار مسخره تئوريزه مي كند 
كه چون رژيم و الجوردي دنبال اعدام افراد بودند، انزجارنامه نويسي طبق 
خواسته بازجوها، مقاومت كردن در برابر رژيم است، زيرا به هدفش كه اعدام 
باشد نمي رسد! اين تئوري مسخره كه منطق خلص جالدان و بازجوهاست 
انزجارآور  و  مهوع  بسيار  و  مي زند  موج  مصداقي  نوشته هاي  و  كتابها  در 

است«.
و رهبري  با سازمان  او  و دعواي خلص  تواب خيانت كرده... حرف  »براي 
در يك كالم بر سر »مقاومت« است. چه مقاومت كردن در صحنه سياسي 
و اجتماعي در مقابل رژيم و چه مقاومت كردن شهدا و زندانيان در مقابل 

دژخيمان و در مقابل شالق و طناب دار«.
مصطفي نادري ضمن اشاره به مجاهد خلق جعفر هاشمي يكي از مقاومترين 
دركتابش  را  شهيد  قهرمان  اين  داستان  »مصداقي  مي نويسد:  زندانيان 
است...«  كرده  لوث  رژيمي  مرز يك حركت مشكوك  تا  و  به لجن كشيده 
و  مقاومت  به همراه  مي کرد،  مطرح  جعفر  که  »بحثهايي  مي نويسد:  وي 
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و  بود  بخشيده  کاريزماتيک  چهره اي  به او  زندانبانان  مقابل  در  پايداريش 
افکارش، در  به راحتي مي توانست روي مخاطبش تأثير بگذارد. مشروعيت 
ذهن پاره اي از زندانيان مجاهد ناشي از مقاومت و پايداريش در مواجه با 
از آنها  او. برخي  از  رژيم بود و نه استحکام نظرياتش و يا شناخت نسبي 
او روئين تن شده  ببندند، چون  او را به کار  اگر راه کارهاي  تصور مي کردند 
و در مقابله با رژيم به جلو پرتاب مي شوند... او وقتي افراد را در هواخوري 
مي ديد، پشت پنجره سلولش شروع به خواندن سرودهاي مجاهدين مي کرد. 
به آنها تحميل  را  اراده خود  او را نداشتند. جعفر  بازداشتن  پاسداران توان 
کرده بود. يکي از بارزترين وجوه مشخصه فرهنگ و خصوصيات ما ايرانيها 
احساساتي بودن و تفوق احساس و عاطفه بر عقل و منطقمان است. به زباني 
عاميانه مي توان گفت: مانند پيت حلبي، به سرعت داغ مي شويم و به تندي 

سرد«.
مقابل  در  سياسی  زنداني  ايستادگي  و  مقاومت  كه  است  اين  »واقعيت   ...
است.  زنداني  براي  حفاظتي  سپر  مهمترين  اصولي بودن،  از  جداي  جالد 
حرفهاي مصداقي چيزي نيست جز نفي مبارزه در زندان و تئوريزه كردن 
و  تسليم  براي  راه  هموار كردن  آنگاه  و  زنداني  سركوب  براي  رژيم  قدرت 
مزدوري... »نمي دانم چگونه مي توان اين درجه از وقاحت را فهم كرد كه 
انزجارنامه مطلوب جالد را مي نويسد و مي گويد احساس مسئوليت كرده، 
اما ديگران كه روي موضعشان تا پاي جان ايستادند و به چوبه اعدام سپرده 

شدند، به قول او تن به خواسته جالدان دادند....
حاال منهم مي خواهم احساسم را براي ثبت در تاريخ بگويم: اگر من زنداني 
ايراني نبودم و فقط به جنايات اين  نبودم و اگر مجاهد نبودم و حتي اگر 
رژيم اشراف پيدا مي كردم و بعد مطالب مصداقي را مي خواندم هيچ تفاوتي 
كه  همان طور  كه  چرا  نمي يافتم  الجوردي  حرف  و  مصداقي  حرف  بين 
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خودش مي گويد الجوردي از روي عقيده اش اينكار را مي كرد و او هم از 
روي احساس مسئوليتي كه به عقيده الجوردي پيدا كرده، نقش خود را در 
دنباله روي همان مسير يافته و در رؤياهاي ساديستي خود هيچ چيزي را 

در بيرون خود نمي بيند«.۱7

)۱7( کتاب »پروژه های انهدام يک جنبش و خط سرخ مقاومت« صفحات 23 تا ۴9
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فصل دوم 
هتاکی مصداقی علیه گروهها و مخالفان

ايرج مصداقی سالهاست فعاالنه عليه اكثر گروهها و جريانها و شخصيتهاي 
می کند.  بددهنی  و  هتاکی  به شدت  آخوندی  رژيم  مخالف  ايرانی  سياسي 
آماج اول او سازمان مجاهدين و شوراي ملي مقاومت و رهبري آنست اما 
جريانهاي ديگر سياسي نيز از لجن پراكني ها و اتهام زني هاي بي اساس او در 
امان نيستند. حتي شخصيتهای سياسی خارجي که از مجاهدين حمايت 

كرده اند نيز مورد شديدترين حمالت او قرار گرفته اند. 
هتاكي او عليه افراد و جريانهاي خارج از مجاهدين و شورا، عالوه بر عقده ها 
تجسس  اواًل،  دارد.  سياسي  و  امنيتي  فايده  دو  شخصي  كين كشيهاي  و 
رهبري  مورد  در  ترور شخصيت  و  آخوندها  اطالعات  تروريستي  رديابي  و 
يا  از تيزي و تك پايگي مي اندازد  مقاومت كه اصل موضوع است تا حدي 
تحت الشعاع قرار مي دهد. ثانيًا، مزدور مربوطه مي تواند ادعا كند »منتقد« 
عموم جريانهاي سياسي است تا بين مزدور و وزارت اطالعات پرده اي از دود 
تحت عنوان »منتقد« كشيده شود. عقده ها و كينه كشي هاي شخصي جاي 
خود را دارد اما مطلقًا موضوع بحث ما نيست زيرا ما با يك مسأله اصلي 
روبه رو  مقابلش  با جبهه  يعني جنگ دشمن ضدبشري  و سياسي  امنيتي 

هستيم. 
براي مثال مصداقي با هر فرد و جرياني كه به افشاي قتل عام زندانيان سياسي 
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و بيان ابعاد واقعي آن پرداخته خصومت مي ورزد. دشمني غير قابل توجيه او 
با عفو بين الملل و كارشناسانش و افراد و سازمانهاي حقوق بشري كه با عفو 
بين الملل در جريان انتشار گزارش عفو به مناسبت سي امين سالگرد قتل عام 

در سال 2۰۱9 و 2۰2۰ همكاري كرده اند حيرت انگيز است.
اما اين فقط از سر بغض و كين و حسادت نيست بلكه به خاطر خش برداشتن 
يا سوراخ شدن و درهم شكستن كرسي وزارت ساختة قتل عام زندانيان سياسي 
براي مزدور تشنه به خون است. به خصوص كه جنبش دادخواهي كه از سوي 
سازمان مجاهدين )كه بيش از 9۰ درصد قتل عام شدگان به آن تعلق دارد( 

پيش برده مي شود، بايد لوث و مصادره شود. 
با شروع پروژه سفيد سازي مصداقي با بهره گيري از دستگيري دژخيم حميد 
نوري، او با ارائه اين تصوير دروغين كه نقش ويژه اي در پرونده نوري دارد، 
و  ايران  مقاومت  و  مجاهدين  عليه  بي سابقه اي  به نحو  مزدور  اين  حمالت 

زندانيان سياسي آزاد شده شدت يافت. 
نوشت:  نوري  از دستگيري  بعد  هفته  يعني چند  روز ۱۰ دسامبر 2۰۱9  او 
»دستگيری حميد نوری، درب دکان به اصطالح »دادخواهی« رجوی را گل 
گرفت. مسعود رجوی در اين پرونده، عمله  دستگاه امنيتی است. او در تالش 
و  عضو  سياسی  زندانيان  شهادت  جانيانش،  و  واليی  به نظام  برای خدمت 
هوادار اين فرقه عليه حميد نوری را ممنوع کرده است و اين شاهدان در يک 
خيانت آشکار به شهدا و جانباختگان و خانواده های رنج ديده شان، در کنار 
حميد نوری و رژيم جنايتکار ايستاده اند و به همکاری و همراهی با جانيان 
تن  داده اند تا اين پروژه با شکست مواجه شود و کار نوری به دادگاه نکشد. 
ترديدی نيست که اين به اصطالح زندانيان سياسی سابق در کنار نيری و 
رئيسی و پورمحمدی و اشراقی و مقيسه و نوری و لشکری و حلوايی و قدوسی 
و.... دست در خون عزيزان  مان دارند. از اين به بعد خانواده   قتل عام شدگان67 
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در چهره  اين به اصطالح زندانيان سياسی، قاتالن فرزندانشان را خواهند ديد. 
تاريخ آن ها را نخواهد بخشيد...« )سايت مصداقي ۱۰  دسامبر 2۰۱9(. 

مصداقي در 3۱ ارديبهشت۱399 گفت: »ببينيد خواب از چشم اينها گرفتيم 
به خصوص به خصوص همان روزی که حميد نوری دستگير شد... من همان 
موقع تأکيد کردم که اين مثل تيری است که به جگر مسعود رجوی خورده،. 
..درست من اين را هفت ماه پيش گفتم... حميد نوری دکون اين را درش 
را گل گرفته است. تمام اين داستانها من گفتم همه تالشش را می کند که 
حميد نوری آزاد شود ما تو اين پروژه شکست بخوريم ومن هم دائم اين را 

افشاش می کنم بلکه مجبور بشود...
از  يکی  بودند  آورده  را  مرندی  نصراهلل  گفتم  قباًل  من  نديديد  شما  مگر 
وقيح ترين يکی از رذلترين آدمهايی که من در عمر ديدم. فکر کنيد اينها 
کسانی هستند که به لجنزار رفتند اينها کسانی هستند که تعفنشون بلند 

است«.۱8
به سالهاي  را  آن چه  به خصوص  و هتاكيها،  اين حمالت  از  نمونه هايی  ذياًل 
2۰۱9 تا 2۰2۱ بر مي گردد كه در شبكه تلويزيوني مزدوري به نام بهبهاني 
و يا فيسبوك و سايت مصداقي پخش شده است با آدرسهاي آن مالحظه 

مي كنيد: 

الف ـ لجن پراكني علیه زندانیان سیاسي كه تسلیم رژیم نشدند

میهن تی.وی ۲۰ آذر ۱۳98
تک تک  به چهره  باشيد  داشته  توجه  می گويم...  خانواده ها  به تک تک  »من 
يک به يک  بخشيد.  نخواهد  را  اينها  تاريخ  کنيد.  نگاه  خائن  به عنوان  اينها 

18-https://www.youtube.com/watch?v=2_eH0kikOWk
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اسمشان را می برم. مادران عزيز و پدران عزيز، همسرانی که سه دهه است 
داغ همسرانتان را به سينه داريد. فرزندانی که داغ پدران و مادران را به دل 
در  می خوانم  که  اسامی  شديد  بزرگ  بی مادر  و  بی پدر  که  شمايی  داريد. 
به دستور  امروز  هستند  شريک  عزيزانتان  و  مادرانتان  و  پدر  عليه  جنايت 
رجوی در کنار اين جنايتکار ايستادند و از دادن شهادت عليه اين جنايتکار 
خودداری می کنند. اينها خائنين به مردم ايران هستند مگر اينکه عکس آن 

مشخص شود.
حميد  بندعلی-  اکبر  برج خانی-  امير  افشارپور-  يزدان  ابراهيمی-  احمد 
علی  خشنود-  جمال  خدابنده لويی-  محمد  خازنی-  فرامرز  خالق دوست، 
ذوالفقاری- مهری سادات حسينی- سيد محمد سيدی- غالمرضا شميرانی-

اکبر صفری- عليرضا صديقی-رضا فالحی- رمضان فتحی- مهرداد کاووسی- 
فاضل کوزانی- بتول ماجانی- معصومه محمدی- سيف اهلل منيعه - نصراهلل 
نياکان- مسعود نعمتی- سهيال والی نژاد-  مرندی-کيومرث نوری- حسين 

مجيد جمشيديت-اينها خائنين به مردم ايران و دست در خون شهدا. 
اينها بخشی شان زندگی هايشان را از من دارند. 

بخشيشون را اين جا اگر زندگی می کنند در اروپا از صدقه سری من است 
وگرنه اينها عرضه ندارند. وقتی بيشرمی کردند و رذالت کردند اسمشان را 
نبردم ولی امروز اسمشان را می آورم ولی بحث خود من نيست. بلکه مسئله 
خون است دست در خون بچه ها دارند دست در خون قتل عام شدگان دارند. 
ياد بچه ها رژه می روند يادشان حضور دارند و اين بيشرم و حياها در کنار 
رجوی در کنار جانی ايستادند به بچه ها لگد زدند همراه با مقيسه و رازينی 
و نيری به بچه ها لگد زدند بچه ها را توی کيسه کردند. بچه ها در گورهای 

بی نام و نشان دفن کردند. 
خانوادها اين نامها را از ياد نبريد. اينها در اروپا هستند اينها می توانستند که 
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در پرونده شرکت کنند. اينها در اسارت رجوی هستند در آلبانی هستند و 
می توانستند بارها خودشان را از آن جا نجات بدهند و از مهلکه نجات پيدا 
کنند نمی دانم صدای من را می شنوند. کسی که از آن جا نمی رود )منظورش 
اشرف است( و فرياد نمی زند که من بايد عليه اين جنايتکار شهادت بدهم 

او خائن است او دست در خون دارد...
آن قدر  می کردند  تعيين تکليف  خودشان  با  می بايستی  اينها  ترديد  بدون 
نوری  حميد  دستگيری  خبر  يا  صدا  وقتی  برخوردارند،  شعور  و  عقل  از 
به گوششان می خورد بايد از خودشون سؤال کنند چرا من نبايد شاهد باشم 
چرا من نيابد شرکت کنم در دادگاهش. اکبر صمدی، مجتبی اخگر، محمود 
رؤيايی بلبل رجوی، مسعود ابويی-حسن ظريف ناظريان-حسن اشرفيان- 
حسين فارسی- محمد زند- اکبر شفقت- محمد سر خيلی- مجيد صاحب 
قلم  از  را  عده ای  که  است  ممکن  پوراقبال.  وپروين  فيروزان  پروين  جم- 

انداخته باشم اينها کسانی بودند که در ذهنم داشتم«.۱9 

میهن تی.وی ۲8 اسفند۱۳98
»ما يک رفيقی داشتيم محمود رؤيايی بچه بدی نبود خوش صحبت بود 
تو  راحت  بی حيا  و  بی شرم  آدم  يک  ساختند  اين  از  تفاله ای  بود.  و شوخ 
چشمت می تواند نگاه کند راحت دروغ بگويد. يک ويژگی داشت گنده باز 
بود می گفت باباش گنده باز بود اين هم اين طور شد و مهمترين کارش اين 
است که يک بلندگو بهش بدهند برای مسعود رجوی دم تکان بدهد در 
يک  بهش  و  است  تلويزيون  الحمداهلل  هم  االن  بدهد.  تکان  دم  نشستی 
نشان  را عکس  واقعيتی  هر  و  بکند  می تواند  بی شرمی  هر  بدهند.  بلندگو 

بدهد. در هر روابطی بگوييم آدمهای پست هم می توانند بيايند باال. 

19-https://www.youtube.com/watch?v=TaosNdAMV08
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يکی از اين عناصر محمد زند بود. اين ده سال بعد از آزادی از زندان در 
ايران می چريد. زد در تصادف يک نفر را کشت آمد ترکيه از طريق سفارت 
عراق کارش را درست کردند رفت عراق. توی ترکيه. اين آدمی که نيمه دوم 
سال2۰۰۰ وارد عراق شده شد چشم و چراغ. چرا؟ چون به خاطر ضعفهايی 
که داشت در زندان هم سال6۰ همراه بهزاد نظامی بود. دار و دسته کثيف 
تواب. در باند تواب بهزاد نظامی. اين تبديل شده به بلبل و سخنگوی فرقه 

رجوی.
بغل هم می نشينند حسن فارسی از آنطرف و نصراهلل مرندی از اين طرف. 
من دست نوشته های اينها را دارم که اين عنصر وقيح اين بختک را بيا افشا 
کن. نصراهلل مرندی زندگيش را از من دارد اگر نه يک روز يک خدمتی که 

کردند را بگويند چرا چون زندگيش و هر آنچه که دارد را از من دارد«.2۰

میهن تی.وی 7 خرداد ۱۳99
»در صدرشان بگذاريد بگويم نصراهلل مرندی، اينها خائنين به مردم ايرانند، 
کاووسی،  مهرداد  فالحی،  رضا  خدابنده لويی،  محمد  شميرانی،  غالمرضا 
را  اينها  بندلی،  علی اکبر  فتحی،  رمضان  تبريزی،  رسول  زادشير،  محسن 
می گويم برای اين که تو تاريخ بماند، اکبر لطفی، رمضان فتحی را باز می گويم 
مهری عمرانی، زهره رستگار، راضيه طلوع شريفی، سهيال والی نژاد، نامفهوم، 
سيدعبداهلل ناصری، مصطفی احمدی، جمال خوشی، امير برج خانی، حميد 

خالق دوست، معصومه شاه محمدی، سارا شاه محمدی،
همه شان  اينها  ببينيد  بشناسند.  خوب  نمی شناسنش  که  آنهايی  درواقع   
از نظر من، بعد آنهايی که حاال توی آلبانی هستند به خصوص آنهايی که 
اآلن جلودارشان شدند. مثل حسين فارسی، مثل محمود رؤيايی، مثل اکبر 

20-https://www.youtube.com/watch?v=hbwHw74Lwdg 
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صمدی، مثل محمد زند، ببينيد اينها کسانی اند که همراه با رجوی به قعر 
لجنزار رفتند، شما فکرش را بکنيد من امروز مدعی ام«.2۱ 

میهن تی.وی ۱4خرداد ۱۳99
 »ببينيد اونايی که االن حاال توی آلبانی هستن جز اون ۴ نفرشون رو که 
اکبر  و  رؤيايی  فارسی محمود  را، حسين  تا  پنج  تا  آوردند چهار  به صحنه 
نظر من خائنينی هستن که خوب دست  از  اينا  اينها  زند  رضا  و  صمدی 
در خون دارن خوب در خون عزيزانتون. اينا تالش دارن برای اينکه پروژه 
هم چنان  نياوردن  به صحنه  هنوز  که  ديگه ای  بقيه  بخوره.  شکست  نوری 

به مسئوليت خودشون بايستی عمل کنن که نکردند تا اين لحظه.
 ولی اونهايی که تو خارج کشورن موقعيتشون فرق می کنه.

شميرانی،  غالمرضا  مرندی،  نصراهلل  خائنن  اينها  مرندی  نصراهلل  ببينيد   
امروز  چهره ايه  يک  اين  خدابنده لويی  محمد  ببينيد  خدابنده لويی.  محمد 
عرض می کنم خدمتتون يک چهره خائنه که امروز سکوت می کنه. ببينيد 

آدمها رو به چنان ذلتی کشوندند.
و  نوری  حميد  همين  مقيسه  محمد  شيخ  همين  رو  خدابنده لوئی  محمد 
همين داوود لشگری و پاسدارانشان زدند تو قضيه ورزش چشش کور شد. 
را  شما  چنان  می شه  رجوی  مسعود  هم نشين  وقتی  از  وقتی  ببينيد  ولی 
تبديل به تفاله تان می کند که امروز کسی که چشمش را هم کور شده در 
اثر ضربه اينها امروز جرأت نمی کنه بره شکايت بکنه. و امروز همراه با ديگر 

خائنين تالش می کنه که ضارب و دژخيم خودش فراری بشه. 
تبريزی،  رسول  زادشير،  محسن  کاووسی،  مهرداد  فالحی،  رضا  ببينيد 
رمضان فتحی، اکبر بندری، اکبر لطفی، اکبر صفری، ببينيد مهری عمرانی، 

21-https://www.youtube.com/watch?v=UHX5UgLw
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زهره رستگار، راضيه طلوع شريفی، محمود مسگری، فاضل کوزانی،  سهيال 
جمال  احمدی،  مصطفی  ناصری،  سيدعبداهلل  منيعه،  سيف اهلل  والی نژاد، 
ابراهيمی،  احمد  ذوالفقاری،  علی  نوری،  کيومرث  برج خانی،  امير  خشنود، 
شاه محمدی  معصومه  خالق دوست،  حميد  ماجانی،  بتول  سيدی،  محمد 

اسمش سارا است«.22

میهن تی.وی ۲ خرداد۱۳99
»... فکرش را بکنيد ما خودمون اينو دستگير کرديم و بعد ما داريم تالش 
می کنيم و بعد هم يک دو تا مزدور اين فرقه مثل نصراهلل مرندی و رضا 
شيمرانی را به صحنه آوردند، هر دو عوامل کثيفی هستند که هر چه دارند 
را از من دارند و لطف و محبتی نبوده که در حق اين دو مزدور کثيف من 

نکرده باشم. حاال آنها هم آمدند اراجيف فرقه رجوی را مطرح کردند.
جای خوشبختی است بهتون بگم همان جوری که بارها مطرح کردم اسامی 
دادم  توضيح  بدهند  شهادت  بيان  پروسه  اين  در  می تونستند  که  کسانی 
گفتم اگر اينها نيان اگر اين در پروسه شرکت نکنند اينها را به عنوان خائنين 
به فرزندان  به همسران  و  به پدرها  به مادرها  به خانواده ها  و  کردم  ياد  ازشون 

توضيح دادم راجع بهشون.
 البته يک موردی بود تو همين سوئد در چند ماه بعد از اين داستان که 
پليد رجوی در  اعالم کرديم، که نصراهلل مرندی مزدور  را  اينها  اسامی  ما 
همين جا اقدام کرده بود. ولی خوب حاال می گم خدمتتون مسئله ای نيست. 
هرچند اينها يقه درانی کنند، هرچند اينها سعی کنند که چهره های پليد 
خودشون را بپوشونند، وليکن حقيقت روشنتر از اينه و نقاب از چهره همه 
برخواهد داشت. من به اين باور دارم آينده مشخص خواهد کرد. حاال من 

22-https://www.youtube.com/watch?v=3zqn8v9q5jU 
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بعد از اين توضيح آمدم گفتم اين خبر را زودتر به دوستان بدهم«.23

میهن تی.وی ۲۶ آذر ۱۳99
»مي خواهيد بفهميد رذالت اكبر صمدي را مي خواهيد بدانيد يكنفر چطوري 
تو  كوبيد  را  ماشينم  دادم  ياد  رانندگي  اين  به  من  مي شه؟  پست  و  رذل 
ديوار...، ماشينم داغون شد. نگذاشتم حتي ببينه، اين بي شرم را مي بيني، 
خانه ام،  آورد  اين  و همسرم  من  براي  ازدواج  حلقه  بوده،  كار طال  تو  اين 

ببينيد آدمها رو رجوي تبديل به چي مي كنه، تفاله. 
تفاله... اين محمود رؤيايي مي بينيد از پستي هاش چي بگم از دروغگوييهاي 
حقه بازيش چي بگم، از لحظه اي كه مي خواستم از كشور خارج بشم، اين 
را مي بينيد اين حقه باز را، در طول دوران زندان چند بار تو كتك خوردي 

آقاي محمود رؤيايي، مي توني خودت را با من مقايسه كني؟
... حسين فارسي، محمد زند و مجيد صاحب جمع،... اين محمد زند را 
مي بينيد اين تو، دم در آورده. ببينيد اينا خسرالدنيا و االخره اينها هستند 
حميد اسديان چيزی گيرش نيامد جز مديحه سرايی دربار و جز نابودی 
بدبختی  يه  اين  که  می دونيد  اومد؟  گيرش  چی  خانواده اش  و  خودش 

بود.2۴ 
میهن تی.وی اول بهمن ۱۳99

من که يک آدم کثيفی مثل محمود رؤيايی نيستم. يک آدم رذل بی همه 
چيز من که مثل او نيستم که چشمم را ببندم بگويم ايرج مصداقی اصاًل 
و  بی شرم  نخورد.  هم  کتک  زندان  تو  اصاًل  سال67  در  نخورد  هم  کتک 
حيا تو توی کتابت ورداشته ای نوشته ای که دو ساعت با کابل و با ميلگرد 

23-https://www.youtube.com/watch?v=2HFsIxzylmg 
24-https://www.youtube.com/user/mihantv1/videos
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ميزدنش من آمدم نقد کردم آقا چرا دروغ می گويی؟ اگر دو ساعت با کابل 
و ميلگرد خورده بودم که پهن زمين شده بودم که چرا دروغ می گويی؟ من 
يکربع خوردم. آخر چرا دروغ می گويی؟ ولی من که محمود رؤيايی نيستم 
که من وجدان دارم من که شب می خواهم راحت بخوابم. خب معلومه من 
همه اينها را گفتم نه من بقيه بچه هاهم مثل منند من که تافته جدا بافته 

نيستم.25

میهن تی.وی ۳ دي ۱۳99
»ببينيد برای اين که رجوی اينقدر حقيره و آدمهايی که همراهش هستند 
اينقدر حقيرند ببينيد آدمها را اينجوری تبديل می کنه به جرثومه های فساد 
ببين من از اين آدم رنج می بره چطوری تو می توانی آدمهايی که می توانستند 
توی زندگی آدمهای خوبی بودند درد آشنا بودند شما اينها را تبديل می کنيد 
به تفاله من بارها تو اينجا گفتم، گفتم نه فکر کنی من خوشم می آد نه اينها 
رفيقهای من بودند و امروز تبديل به تفاله شدند تفاله که من شرم می کنم 
بگم با اينها رفيق بودم خجالت می کشم، که آدميزاد می تونه تبديل به اين 
موجودات بی وجدان و بی شرافت بشه. نمی دونم محمود رؤيايی و امثال او 
که اونجان اکبرصمدی نمی دونم اصغر مهدی زاده نمی دونم حسين فارسی 
بيان تو روی  اونهای ديگرشان من را می بينند خجالت نمی کشند  و همه 
من بايستند و اين حرفها را بزنند خجالت نمی کشند. رجوی اينها را تبديل 

به اين موجودات کرده«.26
میهن تی.وی ۳۰ مهر 99

مي فرسته  به صحنه  رو  بازيچه هاش  و  عروسكها  مشتي  يك  مي بينيد  »و 
اينها  از  يكي  اتفاقًا  مي فرسته،  هم  رو  بي شرم ترين هاشون  بعد  اون،  ديگه 

25-https://www.youtube.com/watch?v=ka8BPdMxK7Y 
26-https://www.youtube.com/user/mihantv1/videos
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نصراهلل مرنديه يك در واقع آدم بي شخصيت، يه آدم رذل، يه آدم پست، يه 
آدم خودفروش كه حاال اينو مثل ميمون انداختنش جلو كه جاي دوست و 

دشمن رو نشون بده«.27

میهن تی.وی ۱۲آذر ۱۳99
»سعيدپور اين بی شرم و حيا رفته آنچه که شايسته خودش است. با اسم 
مستعار نوشته به نام محمد محمدی حاال چرا محمد محمدی چون يکی از 
مسئوالنشان است در زندان که اعدام شده با اسم مستعار محمد محمدی«.28 

میهن تی.وی ۱9 آذر ۱۳99
اينها  بپردازيد،  اينها  به  ندارد  ارزش  اصاًل  »رضا فالح و سيامک سعيدپور: 
يک مشت آدمهای رجاله ای هستند که اصاًل ارزش ندارند که وقتتان را تلف 
کنيد، اصاًل سوابق اينها را می گويی مايه ننگ است، آدمهای بی مقداريند 

ول کنيد اصاًل...
رفته بعد از يک دهه برادر اين را مسعود کالنی را برداشته آورده يکی از 
ملل  سازمان  کرده ام  منتشر  را  کتاب  اين  من  است...  رجوی  جيره خواران 
اينجا  را  مهرداد کالنی  بعد دستخط  و  ايران  در  نقض حقوق بشر  و  متحد 
زده ام...، بعد پست فطرت می آيد می گويد ايرج مصداقی می خواهد نمی دانم 
اين مزدور نفوذی می خواهد نمی دانم چی چی نداشته اش را از فالن بگيرد.29

                                             27-https://www.youtube.com/watch?v=7cBUyvTZAOE
28-https://www.youtube.com/watch?v=O4QX36Ljm8w
29-https://www.youtube.com/watch?v=z5vEXLEZ65I 
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ب. اعضای شورای ملی مقاومت

در مورد استاد جالل گنجه اي 

میهن تی.وی ۲ مهر۱۳99 
»يک آخوندی مثل جالل گنجه ای که تو اين رابطه است. جالل گنجه ای تو 
اين چهل سال جز اين که هوا را کثيف کرده، گاز کربنيک توليد کرده و چاه 
مستراح پر می کرده، ايشون چه کار فکری در چارچوب همان اسالم بيرون 

داده؟ هيچی. صفر. اين فرقه رجويه«.3۰

در مورد دكتر منوچهر هزارخاني 
میهن تی.وی ۲۱ آبان۱۳99 

»همين چند روز پيش، شوي تبليغاتي رجوي در اون سيماي به اصطالح 
آزادي يا سيماي اسارتش تهيه ديده بود كه يكي از دلقكهايي كه به صحنه 
آورده بود هزارخاني مفلوك، يك عنصر پليد كه امروز به خدمت رجوي در 
اومده. كسي كه يه روزي يك روشنفكري تو اين مملكت بوده امروز در پاي 
گور، پاي تابوت، به خدمت يكي ازعناصر پليد ضد مردمي در اومده. اين آدم 
رو آورده بودند. كسيكه حتي عقل و شعورش كار نمي كنه درست و حسابي، 

گفتند از زبان اين به من حمله كنند«.3۱

در مورد دكتر علي معصومي استاد دانشگاه
میهن تی.وی ۲۱ آبان۱۳99 

اين  مقابل  در  کرده  مقاومت  معصومی چقدر  عبدالعلی  اين  می دانم  »من 

30-https://www.youtube.com/watch?v=2HFsIxzylmg
31-https://www.youtube.com/watch?v=GJlHp9FYWvs 
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فرقه که چيزی ننويسد چون می داند پای آبرو و حيثيت اش در ميان است 
می داند فردا اينها سند می شود عليه خودش می داند همه اينها را برمی دارند 
لعن و  اين ور، و مورد  يا می آيد  استفاده می کنند  تاريخ  بعدا در  عليه اش 
عليه اش  می شود  سند  اينها  همه  می داند  می گيرد  قرار  ملتی  يک  نفرين 
خوب مقاومت می کند ولی خوب بند نافش بدبخت وصل است آخرعمری 
نيازمنده، البته اينها از آن استغنا برخوردار نيستند که يا از آن عزت نفس 
برخوردار نيستند که حاال بگويد نان خالی می خورم اما نان شرافت می خورم. 
همين بند همين يوروهايی است که فرقه رجوی به او می دهند اضافه بر آن 
پولی که از دولت فرانسه می گيرد. بعد خوب می آيد مثال آن لوش و لجن ها 

را عليه من می نويسد يا می گويد يا بقيه شان فرقی نمی کند.32

در مورد آقاي مهدي سامع سخنگوي سازمان چریكهاي فدایي خلق 
ایران و خانم زینت میرهاشمي سردبیر نشریه نبرد خلق

میهن تی.وی ۲۲بهمن۱۳99
»مهدی سامع قالتاقيه توی به اصطالح شورای ملی مقاومت. مهدی سامع 
کنيد  فکر  رجوی  پول  با  کرده  جمع  خودش  دور  هم  ديگر  نفر  چهار  و 
سازمان از چريکهای فدايی خلق اين مانده که اين و زينت ميرهاشمی آخر 
بدهند.  را  مستمری شان  که  رجوی  مسعود  جلو  باشد  دراز  دستشان  برج 
مستمری  چکاره ايد  شما  می گفتند  ايران  در  نمی تواند  بگيرند.  مستمری 
اينها مستخدم فکر کنيد سازمان چريکهای  بگيرم. مستخدم دولتم. حاال 
رجويند.  مسعود  بگير  مستمری  رجويند.  مسعود  مستخدم  خلق  فدايی 

خنده داره اين می شود چريک فدايی خلق. مدعی هم هست«.33 

32-https://www.youtube.com/watch?v=GJlHp9FYWvs
33-https://www.youtube.com/watch?v=mBYFKg21zek
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میهن تی.وی ۱4 فروردین۱۳98
»گروههای سياسی روزشان را با دروغ آغاز و با دروغ به پايان می برند. در 
تشکيل  ايران  خلق  فدايی  چريکهای  سازمان  عالی  شورای  ديدم،  اخبار 
و  اعضا  نفر،  اين مهدی سامع هست و همسر سابقش و چند  داد،  جلسه 
هواداران، هر کسی ندادند فکر می کند که خبری را دارند می دهند مربوط 
گذشته  سال  تا چهل  35 سال  مثل  سامع  آقای  هم  بعد  عالی...  به شورای 

ايشون سخنگونی چريکهای فدايی خلق ايران انتخاب شد«.3۴ 

توییت مصداقی ۲۲ تیر ۱۳99
آمده،  به ميدان  اربابش  از  حمايت  در  رجوی  به فرموده    ميرهاشمی  زينت 
مانده  کم  است.  کرده  ايران  روشنفکران  متوجه  را  حمالت  سخيف ترين 
شاخص ترين چهره های کشور را متهم به مزدوری وزارت اطالعات بکند. او 
و مهدی سامع مواجب شان را از رجوی می گيرند و با پول او مدعی رهبری 

سازمان چريک های فدايی اند.

34-https://www.youtube.com/watch?v=_9HFTHrMd-A
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و دكتر حمیدرضا  نویسنده عضو مقاومت  در مورد حسین فرشید 
طاهرزاده استاد موسیقي

میهن تی.وی اول بهمن ۱۳99
زندگی  مثاًل  هستند  آدمها  کثيف ترين  فردی شان  زندگی  در  کنيد  »نگاه 
حسين فرشيد تو لندن ببيند رذل به تمام معنا کثيف چقدر افراد و خانواده ها 

را همين متالشی کرده همين حسين فرشيد. 
نظر  از  آدم  اين  ننگه  چقدر  می دانيد  شما  طاهرزاده  يکی  آن  نمی دانم  يا 
از  باشد  نکرده  اين  نيست  کاری ای  کثافت  می گويم ها  دارم  مجاهدين 

نزديکترين اليه های مجاهدين بگير برو باال؟
 حسن حبيبی چه مقاومتی؟ اين ننگه هر چه مقاومته هستند ننگ است 

ننگ اسمش را می گذاری بد است.
آن طرف آن خزايی فکر می کنيد مقاومته، چه کار می کند از صبح تا شب 
دنبال کيف خودشه دنبال سور و سات و تفريح خودشه پول را می گيرد و 
پايش را می اندازد روی پايش و شراب را می خورد... اين آدم فروش است.

امير انتظام را به زندان اين داد«.35

35-https://www.youtube.com/watch?v=ka8BPdMxK7Y
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در مورد زنده یاد مجاهد خلق حمید اسدیان
میهن تی.وی ۱4آبان۱۳99  

»... فکرش را بکنيد اين حميد اسديان يکی از همين مزدوران فرقه رجوی 
يکی از عناصر پليد واقعًا می تونم بگم حقير بی شرم اومده مطلب نوشته که 
ايرج مصداقی که يکنفر يک کتابش را نخريده دوستان عزيز شما که همه 
محبت می کنيد شما دوستان عزيز که از اطراف و اکناف دنيا شماهايی که 
محبت می کنيد شما تودهنی به اينها وگرنه من اگر خودم باشم که نمی توانم 

اينها را منتشر کنم«.36

میهن تی.وی ۲4 دي ۱۳99
»يکی از اين عناصر فرقه رجوی که يکی دو هفته سه هفته پيش درگذشت 
حلقه  نوکر  فقط  که  فلک زده ای  بدبخت  درمانده  يک  اسديان،  اين حميد 
و  عظيم  کارهای  می کنند  قابش  حاال  بود  هم  اين  مديحه سرای  بگوش 
برای  ناندانی هم شده  اينها  اين درگذشت  بود... ولی خب  ابلهی  يک آدم 
حقه بازهايی مثل اين حميدرضا طاهرزاده و اينها هی بيايند دروغ و دغل 
بگويند و بنويسند متری پول بگيرند. من که می دانم اينها پول می گيرند. 

نانش تو روغن است«.37 

در مورد دکتر هزارخانی
میهن تی.وی ۲4 دي۱۳99

»ببينيد از نظر من هزارخانی آدم قالتاقی است. يک آدم بی شخصيت و قالتاق. 
من بسياری آدمها که تو اين شورا هستند االن که همه شون هم غالبشان 

36-https://www.youtube.com/watch?v=4p_d1XEJTYs
37-https://www.youtube.com/watch?v=sezZTY4XlsQ
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سامع،  مهدی  مثاًل  هستند  رذلی  آدمهای  هستند،  فرصت طلبی  آدمهای 
زنش، اينها آدمهای فوق العاده بی شخصيتی اند، فوق العاده بی شخصيتی اند. 
اون زينت هاشمی حاال همسر سابقش هست و از هم جدا شدند ولی خيلی 
بی شخصيت اند. مثاًل نمی دانم همين حميدرضا طاهرزاده قالتاق، خزايی تو 
اوج قالتاقی. نمی دانم شيخی، يک قالتاقيه چهار روز حقوقش عقب افتاده 
بود رفته بود تهديد کرده بود اين فرقه را که من بابام سلمانی کروبی بوده 

می تونم برم به بابام بگم شفاعتم رو بکنه برگردم ايران«. 38

میهن تی.وی ۱۳ اسفند۱۳99 
»رجوی که مسئله اش مردم ايران و منافع ملی و مبارزه با رژيم نيستش که، 
اين بايد پول بگيره دالر عربستان را بگيره باهاش چکار کنه مشتی مزدور 
مثل اينها را بخره. نگاه کنيد مثاًل چه می دانم رديف می کنه آن جا می آيند 
ديگه. نمی دانم خزايی فيالبی نمی دانم حسين پويا چه می دانم شما برويد 
بی شخصيت  خيلی  آدمهای  همه اش  ببخشيد.  معصومی  علی  کنيد.  نگاه 
آدمهای بی وجودی که يارو هزار کثافتکاری می کنند. خوب يارو می ره مثاًل 
در  اين  عين  معصومی  علی  ميدن  اينها  به  پول  جور  چه  می نويسه  مقاله 
واقع ميرزا بنويسها و اينها آنجا نشسته در حقه بازی و اينها مثل آسپيران 
آن  بماند  البته  می ره  قياس آبادی  به آسپيران  هم  قيافه اش  قياس آباديه 
مرحوم ما باهاش خاطرات خوبی داشتيم ولی اون هيبتی که ازش درست 
می کرد شخصيتًا هم که يک قالتاق حقه بازه ولی بی وجود بی وجود بی وجود. 
را مشايعت  دفعه خانم  فرانسه. هر  تو  پايش  ايرانه يک  تو  زنش  پای  يک 
می کنه تا فرودگاه بعد اين آمده حاال بر ما مقاله نويس شده بر عليه اسماعيل 

وفا يغمايی شرم برتو خجالت بکش.

38-https://www.youtube.com/watch?v=sezZTY4XlsQ
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خوب اين پولها را از کجا می آرن؟ از کجا می آرن که هفت، هشت هزار دالر 
هشت هزار و خرده ای دالر ماهانه بدن به فيالبی؟

 هيکل را برين نگاه کنيد هشت دالر نمی ارزه. مردک پول خون مردم ايران 
را می گيرن پول خون جوان ايرانی را می گيرن.

پول خون قتل عام شده را می گيرن.
حسين پويا يک آدم وقيحی که چه می دانم مبارزاتشان، يا آن يکی محمد 
اقبال مبارزاتشان در فرانسه و يا چه می دانم فرانسه و انگلستان اينست که 
در اثر مصرف بی رويه قرص و آمپول ويانگرا کارشان به بيمارستان بکشه 

خجالت نمی کشن سر پيری معرکه گيری.
يا اون يکی نمی دانم چه می دانم خزايی و نمی دانم اين يکی طاهرزاده و يک 
عناصر مفلوک مفلوک که چی از اين پولهايی که عربستان داره می ده اينها 

استفاده کنند پول خون.
يا جمشيد پيمان اون يکی نمی دانم کريمی. ببينيد رحمان کريمی شاعر 
شده و اون يکی نويسنده شده يک مشت آتو آشغال هم سر هم می کنند 
ورمی دارن می آرن و نمی دانم هی ورمی دارن ورق سياه می کنند يک مشتی 

هم اعضای خودشان هی با اسامی مستعار برن بنويسن و بيان مثاًل چيه. 
يک آدم گردن کلفتی مثل فيالبی که خانه چندهزار متری در واشنگتن دارد 
که پولش از پارو باال می رود که سفرهای انواع و اقسام سفر چين و ماچين 
از اعتصاب  از آنطرف دم  داره کروز می رود. تو کروز چطوری فالن کنيم. 
بروند.  را  کروز  کدام  مسابقه می دهند  آنطرف  از  می زنند  اشرف  در  غذای 

ايندفعه بروند کدام سمت بروند. اينها اونند اينها باهم فرق می کنند.
بايد فرق گذاشت بين امثال مثال خزائی که از همه مواهب زندگی برخورداره 
پول يامفت اين فرقه را هم می گيرد و مثال با آن کسی که زندگی و جوانيش 
در اين فرقه نابود شده چه زنش چه مردش نه بچه ای دارد يا اگر بچه ای 

دارد بچه اش به بدبختی و فالکت افتاده.39 

39-https://www.youtube.com/watch?v=pJzrkCx76lk
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ج  ـ عفو بین الملل
سالگرد  سي امين  به مناسبت  گرفت  تصميم  بين الملل  عفو  كه  زماني  از 
قتل عام زندانيان سياسي ويژه نامه اي منتشر كند و در اين راستا با شماري 
عفو  با  هيستريك  به نحو  مصداقي  كرد،  مصاحبه  آلباني  در  مجاهدين  از 
نيمي  از  كمتر  عفو  گزارش  در  كه  حاليست  در  اين  برخاست.  به دشمني 
يا خانواده هاي مجاهدين هستند. در حاليكه  يا هواداران  اعضا  از شاهدان 
به اذعان خود عفو و همه كارشناسان بيش از 9۰ درصد شهيدان قتل عام از 
عفو  عليه  مصداقي  هرزه دراييهاي  از  نمونه  چند  به  ذياًل  بودند.  مجاهدين 

بين الملل و همكارانش نگاه كنيد.

میهن تی.وی ۲۵ اردیبهشت۱۳99
»شادی صدر و شادی امين دو تا شياد حقه بازند. ميليونها دالر پول گرفتند 
تحت عنوان حقوق بشر. مليونها. پول گرفتند حقوق بشر و زندانی سياسی. 
اينها حتی يک دونه از کتابهای من را در قبال ميليونها دالری که  گفتم 
پول گرفتند يک کتاب من را نخريدند... اين بخش از گزارش عفو بين الملل 
دست پخت شادی صدر و شادی امينه با همراهی و همکاری رها بحرينی. 
گفتم از کتاب منهم استفاده کردند... شادی صدر و شادی امين ساخت و 
پاخت کردند با فرقه کثيف رجوی و به آلبانی رفتند و عفو بين الملل را هم 
بردند و شرطشان هم اين بوده که با منتقدين مجاهدين گفتگو و مصاحبه 
نکنند... اينها برای اينکه اين را بپوشانند گفتند اينها رفتند بعد از اينکه اين 
را من گفتم از کتاب من استفاده کردند. عکسهای کتاب من را تو گزارش 
عفو بين الملل آوردند ادعاهای من در کتابهايم را در گزارش عفو بين الملل 
آوردند به اين اميد که صدای من را خاموش کنند ولی صدای من چون 
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تو موضع حق طلبی هستم با باج دادن شخصی صدايم کوتاه نمی شه. اونجا 
گفتم ببينيد اينها حتی وقتی رفتند از کتاب منهم استفاده کردند کتاب 
من را نخريدند بلکه از اينترنت پياده کردند من گذاشتم برای اين کار. بارها 
گفتم من برای کتابهايم کيسه ندوختم برای همين همه اش را گذاشتم روی 

اينترنت خب«.۴۰ 

میهن تی.وی ۵ شهریور ۱۳99 
»متأسفانه عفو بين الملل از زمانی که يکسری همکاريهايی با شادی صدر 
داشته و شادی امين و به اصطالح عدالت برای ايران يا عبا )منظور همان 
عدالت برای ايران است( داشته و به خاطر اين که رها بحرينی در اونجا در 
هردوتای اين سازمانها با هر دوتای اينا هستش چند ساليه اآلن دچار نوعی 

عوامفريبی و هوچيگری شده متأسفانه.
 ببينيد بنظر من رها بحرينی خيلی بهتر می شد ازش استفاده کرد منتهی 
در يک مسير غلطی قرار گرفت. مورد سوء استفاده شادی صدر و حاال شادی 
امين قرار گرفت و بيشتر شادی صدر مغز متفکر اينهاست و يکسری جعليات 
يکسری هوچيگريها يکسری اخبار کذب يکسری ادعاهای پوشالی رو غالب 

کردند حاال هم به عفو بين الملل...
و متأسفانه اينها ما ديديم اين گزارش رو و مي دونيم كه مخفيانه به آلباني 
رفتند با شرط و شروط فرقه رجوي همراه شدند. با مخالفين فرقه رجوي كه 
زندان بودند، شكنجه شدند، با اونها مصاحبه نكردند، اونا رو سانسور كردند و 
بنظر من كارهاي بسيار بسيار غير اصولي كه در اين زمينه انجام دادند... شما 
نگاه كنيد همين داستاني كه مطرح مي كنند اطالعيه جديد عفو بين الملل، 

40-https://www.youtube.com/watch?v=OGXs6nyl0Xc
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تمام رسانه هاي فارسي زبان در ابعاد بسيار بسيار وسيعي رپرتاژ آگهي هايي 
اين پوشاله.  اين تهيه كردند. درحالي كه  حتي مي تونم بگم زيادي رو سر 
رسانه هاي  ما،  رسانه هاي  حتي  مي ده  نشون  اين  نيست.  جدي  كار  هيچ 
دنبال  دنبال هياهو اند،  بيشتر  بكنند.  نمي تونند كار جدي  ما  زبان  فارسي 
كاري كه در واقع توش يه نوع رسالتي وجود داره نيستند اآلن خدمت تون 

مي گم. 
اون چيزي كه خانم رها بحريني در گفتگوهاشون يا از اونور نمي دونم شادي 

امين رو مي آوردند چه ربطي داره به شادي امين كشتار67؟ 
اين شادی صدر و اين شادی امين که امروز می گويم اين عفو بين الملل را 
هم لکه دار کرده اند دنبال اين اندکه خوب حال که رسيديم به کشتار 67 يک 
فيلی هم هوا کنيم. چيزی که ندارند برای ارائه تحقيقی هم که نمی کنند 
الحمدهلل چيزی هم برای ارائه ندارند يک فيلی هوا کنيم. فيلشان امسال 

چی بوده؟ اين بوده.
يک  بين الملل  عفو  پوش  زير  و  جلو خوب  می اندازند  را  بحرينی  رها  ولی 
می کنند.  مطرح  ميارند  هوچی گرايانه  و  پوشالی  ادعاهای  واقع  در  مشتی 
من می توانم سر اين موضوع با هرکسی خواست بحث کنم. با همين رها 
بحرينی بحث کنم. که بهشون ثابت کنم شما از اسم عفو بين الملل داريد 

سوءاستفاده را می کنيد.۴۱ 

میهن تی.وی 9 مهر ۱۳99
»ولی دفعات قبل گفتم اوال عفو بين الملل از چارچوب وظايف خودش عبور 
کرده عفو بين الملل به لحاظ ارزشی سقوط کرده عفو بين الملل به خصوص 

41-https://www.youtube.com/watch?v=RL2nOSyUuGM
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رها  که  واسطی  حلقه  به خاطر  نيست،  بين الملل  عفو  مال  ايرانش  بخش 
بحرينی است او سياستهای عفو را دنبال نمي کنه، سياستهای شادی صدر 
را دنبال می کنه که اين سياستها عفو برباده دهه، و نه االن همان روز اولی 
که آمد بيرون گفتم آقا اين باعث ميشه اين که تو خود عفو هم مشکل 
ايجاد بشه ديديد شد؟ وبعد من حتی تو همين برنامه گفتم شادی صدر تا 

عفو بين الملل را هم لوث وجود خودش نکشه ول کن نيست«.۴2

میهن تی.وی ۳۰ مهر۱۳99
»روز اول هم وقتی عفو وارد ماجرا شد گفتم عفو بين الملل نيست. اين جا پا 
و رد پای شادی صدر شادی امين و رها بحرينی است و اطرافيانشان و بعد 
تأکيد کردم شادی صدر اگر عفو بين الملل را به گند نکشه و به لوث وجود 
خودش نکشه ول کن نيست. و امروز عفو بين المل را می بينيم که به چنين 
برسم  نمی کنم ها. هرجا  را ول  بين الملل  يقه عفو  گندابی دچار شده. من 
می گم. چون يک سازمان بين المللی نمی تونه تا اينقدر بی مسئوليت باشه و 

نمی تونه زير سيبلی در کنه و نمی تونه از زير بار اين داستانها فرار کنه«.۴3

میهن تی.وی۱۲تیر۱۳98
فاصله  به شدت  خودش  اوليه  پرنسيبهای  اون  از  بين الملل  عفو  »امروز 
و  دروغ  مشت  يک  بين الملل  عفو  گزارش  است.  تأسف  مايه  و  گرفته 
بحرينی که مثلث  و رها  امين  پای شادی صدر و شادی  تمامًا جا  دغل 
ضدحقوق بشر که با حقه بازی جا پای خودشان را سفت کردند کارگزار 

42-https://www.youtube.com/watch?v=RTD4k2_hv6E
43-https://www.youtube.com/watch?v=7cBUyvTZAOE
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اينها هم رها بحرينی بوده است«.۴۴

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

 

44-https://www.youtube.com/watch?v=5aMhqNRJfkU
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دـ فعاالن حقوق بشر 

میهن تی.وی ۱۰ دي ۱۳99
»ما به جايي وصل نيستيم شما ديديد اين شادی صدر وشادی امين فقط 
يک نمونه ۱23هزار يورو دارند چه جوری باال می کشند. فکر کنيد برای يک 
کتاب که چهره جنايتکاران را افشا می کنيم اونها رسانه هم دارند اون همه 
تبليغی که رسانه ها برای کتاب اون کردند يک دونشون برای من نکردند. 
چند تا مصاحبه با اونها سر کتابشون گذاشتند يک دونشون با من نکردند... 

ولی برويد ببينيد برای کتاب ننوشتشون چقدر تبليغ کردند...
تمام  تو  گفتم  هم  قباًل  عربهاست  اين  دنبال  خيلی  لندن  تو  شادی صدر 
اين نشستهای اين تجزيه طلبها و آنهايی که زير پوشش به اصطالح به دروغ 
جا  برای  اينها  از  می کند  صحبت  داستانها  اين  و  مليتها  کنگره  و  مليتها 
انداختن يک داستانيه و برای پيشبرد مقاصد خودشونه و دروغ هم می گن 
مطلقًا معتقد به ايران متعهد نيستند مطلقًا نيستند و بسياريشون سر در 

سرويسهای امنيتی و پولهای و بودجه های خارجی دارند...
خانم شادی صدر دنبال هم چين پولهاييه و فکر می کنه مثاًل از نمد عربها 
می تونه کالهی بدوزه، برای همين اين دروغ را مياد مطرح می کنه البته بگم 
خطر اينها چيه، خطر اينها ايجاد تفرقه بين مردمه، ايجاد کينه بين مردمه، 

جدا کردن مردم از همديگرست بماند که در خدمت رژيمه«...۴5

فیسبوک مصداقی ۶ شهریور۱۳98 
»شادی صدر و شادی امين نزديک به 7۰۰ هزار پوند فقط از يک سازمان 
انگليسی کمک مالی دريافت کرده اند. پول های دريافتی اين دو از هيفوس 

45-https://www.youtube.com/watch?v=8kHNm46LsRc
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و پروژه های وابسته به وزرات  خارجه آمريکا و... سر به ميليون ها دالر می زند. 
در مورد سوءاستفاده از »داوطلبان« چه بگويم مثنوی صدمن کاغذ است. 
کسانی که در پوشش چپ ضدامپرياليستی و فمينيسم طلب سند می کردند، 
از اين دو بخواهند راجع به اين 7۰۰ هزار پوند و اين که با آن چه کرده  اند، 

گزارش دهند«. 

میهن تی.وی ۲ اسفند۱۳98 
اون و گفتگو  اعالم خبر  از  »کتاب چهار جلدی من درآمده ولی رسانه ها 
سر آن خودداری می کنند و از آن طرف کتاب درنيامده رفيق آيت اهلل ها را 
آن طور تبليغ می کنند و از آن طرف کتاب شادی صدر و شادی امين که 

آن طور شتابزده در مقابله با کتاب من درآوردند. 
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و  رفت  کتاب  اين  استقبال  به  فرقه رجوی سراسيمه  اينه که  نکته جالب 
آنقدر اطمينان دارند به شادی صدر و شادی امين که نه فقط تبليغ کتابش را 
کردند بلکه در سيمای آزادی در تلويزيونشان يک ويدئو و يک رپرتاژ آگهی 
برايش درست کردند و تبليغ عجيب و غريبی برای شادی صدر و شادی 
امين رفتند. قباًل گفتم اينها به آلبانی رفتند در ميهمانيهای رهبری شرکت 
تعداد ۴8 نفر درست  کردند  اينها صحبت  که  نفراتی  تعداد  داشتند. حتی 
بود. من بی دليل و مدرک صحبت نمی کنم و فرقه رجوی چک سفيد امضا 
برای اينها می دهد. فرقه رجوی قباًل مقاله نوشته بودند عليه شادی صدر و 
فمنيست آخوندزاده و محصول ريزشی رژيم و آخوندپرورده معرفی کرده 
بودند چون شادی صدر خط قرمز رد کرده بود و حمله کرده بود به رهبری 
مجاهدين حاال اين تنفر چطور به عشق تبديل شد. دوطرف ماجرا آدمهای 

حقه بازی هستند«.۴6 

میهن تی.وی ۲8 آبان۱۳98
نکردند  تبليغ  را  من  کتابهای  هيچ کدامشان  زبان  فارسی  »رسانه های 
يا  ايران  برای  عدالت  به اصطالح  از طرف  کتاب.  برای يک جلد  درحاليکه 
از  بعد  جلد  يک  بوده  کتاب سازی  امين  شادی  يا  شادی صدر  توسط  عبا 
کتاب من اينها خواسته بودند فرصت طلبانه بيرون بدن...  همه سايتها همه 
راديو تلويزيونها دارن تمامشان دارن از راديو فردا بگير تبليغ کردند آگهی 
تبليغاتی و بعد دروغ عنوان می کردند که اين جلد يکشه چهار جلد ديگرش 
تو راهه. فکر کنيد االن يکسال و خرده ای از آن زمان می گذره هيچ خبری 

نيست«...۴7 

46-https://www.youtube.com/watch?v=lslND7-F3_k
47-https://www.youtube.com/watch?v=gCUYGJYnXEI
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ه ـ شخصیتها و گروههای ایرانی

میهن تی.وی۵ آذر 99
»می دانيد زندگينامه برای من درست کرده بودند، ابلهانه، شريرانه، رذيالنه 
و در هفته های گذشته و ماههای گذشته شما می بينيد آدمهای جديدی هم 
وارد می شوند مثل عمر ايلخانی زاده که بايستی بگويم آن به اصطالح رهبری 
يکی از شاخه های کومله است با رذلت با وقاحت وارد می شود و آنچه که 

شايسته خودش هست و اطرافيانش هست را به من نسبت می دهند«...۴8

میهن تی.وی ۲8 آبان ۱۳99
»راجع به من جالل ملکشاهی در فيسبوک نوشته بودم را گفتم که تواب 
با رژيم می کرد و يک چک هم نخورده بود... نمونه اش عمر  بود همکاری 
با وقاحت وشرارت و رذالت جای زندانی مقاوم  ايلخانی زاده بود ديگه، که 
کسی که زير فشار و تيغ و تنبيه و توی قبر بوده مثل من را عوض می کند 

با يک تواب کثيف«....۴9 

رحمان كریمي نویسنده و شاعر معروف
میهن تی.وی 7 آبان ۱۳99 

بابا  اين  بوده، کريمی رحمان کريمی.  توده ای  اين  بابايی هست که  »يک 
توده ای بعد اينها کمند انداختند اين را در واقع انداختند تو تور، اين رحمان 
کريمی را. اين کسی بوده که دشمنی هم می کرده با خانم مرضيه و خيلی 
چيزهايی رذيالنه ای هم عليه خانم مرضيه نوشته بود موقعی که به مجاهدين 

48-https://www.youtube.com/watch?v=0fgpghSB6sg
49-https://www.youtube.com/watch?v=gCUYGJYnXEI
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با يک احمد جيحونی تماس داشت که مزدور رژيم بود  پيوسته بود. بعد 
احمد جيحونی و تروريست رژيم. کسی است احمد جيحونی که بعدًا در 
ترور رضا مظلومان و يا کوروش آريامنش دست داشت. دستگير شد تو آلمان 

و زندانی شد تو زندان مرد به خاطر همون قتل زنده ياد رضا مظلومان«.5۰

میهن تی.وی۳۰مهر۱۳99
»نگاه کنيد همين چند روزه فکر کنيد. اشرف دهقانی چپه راديکاله رفته 
يک مشت خزعبالت سرهم کرده سر شجريان. فکر کنيد اين آدم در طول 
سال شما چيزی از اين نمی بينی. درخواب به سر می بره يك هو خواب نما 
می شه مثاًل برم يه اطالعيه بدم عليه شجريان مبادا مبارزات فالن سمت 
و سويش کج و کوله بشه. طرف ميره عليه شجريان يک مشت پرت و پال 

سرهم می کنه«.5۱

میهن تی.وی ۱4فروردین ۱۳98
»يکی در لندن است نمی تواند راه برود همان اشرف دهقانی، بعد ادعا دارد 
که چريکهای فدايی خلق است. اون يکی يک دزد قالتاق هر چی بگويی، 
پولشويی  اين حسين زهری است. يک شاالتان، دزد است شاالتان است، 
سفارت  با  هم  فرانسه  در  می کرد.  صرافی  می کرده،  سفيد سازی  می کرده 
با سازمان اطالعات فرانسه  با سيستم امنيتی فرانسه بوده و هم  بوده هم 
کار می کرد. هر سياه کاری که بگويی کرده است. هر رذالتی که بگوييد در 
حسين زهری هست. اين هم يک سازمان به اصطالح چريکهای فدايی خلق 
است و در سال ممکن است يک اطالعيه بدهد. تا حاال دو تايش عليه من 

50-https://www.youtube.com/watch?v=7OPviZqK2n4&pbjreload=101
51-https://www.youtube.com/watch?v=7cBUyvTZAOE
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بوده است. يکيش هم سازمان فداييان خلق اکثريت که حاال شده دو تا، 
بعد حزب چپ همان سازمان فداييان اکثريت است، همان آدمها است«.52 

میهن تی.وی ۲۵اردیبهشت۱۳98
»کسانی که اينها را امضا می کنيد شماهايی که در زندان زمان شاه مبارزه 
مسلحانه را کنار گذاشتيد و گوه خوردن نامه را امضا کرديد جنبش فدايی 
گوه خوردن نامه امضا کرديد هم در مقابل خمينی هم در مقابل شاه. اون 
مبارزه  به نفی  که  می گم  را  پيکار  درآمد  مجاهدين  دل  از  که  جنبشی 
که  تويی  منطق.  اين  با  کرديد  امضا  گوه خوردن نامه  شما  رسيد  مسلحانه 
اين ادعا را داری گوه خوردن نامه امضا کردی. همه آنهايی که صحنه مبارزه 
گروههای  در  بودند  مدعی  که  آنهايی  به خصوص  سال6۰  در  داخل  در  را 
سياسی بچه های مردم را دم تيغ داديد و جان خودتان را در برديد نه تنها 
در حق اونها ظلم کرديد نه تنها در حق جنبش ظلم کرديد و خيانت کرديد. 
گوه خوردن نامه امضا کرديد. شعارهای اول انقالبتان يادتان بياد پرچم سرخ 
دست می گرفتيد. پرچم سرخ هوا می کرديد. شماهايی که تا تقی به توقی 
خورد به ميان توده ها بازگشتيد يادتان بياد شما گوه خوردن نامه امضا کرديد. 

شماهايی که آمديد تو خارج از کشور همه تان«.53 

میهن تی.وی ۲خرداد۱۳98 
»از نظر من چپ ايران در کنار رژيم در جيب رژيم و در بغل رژيمه مثل 
حزب  فقط  می توانند  ايران  چپ  در  نيرو  يک  فقط  گذشته  سال  چهل 
کمونيست کارگری را نام ببرم و فردا چه بسا چپ ايران با اشاره به مواضع 

52-https://www.youtube.com/watch?v=_9HFTHrMd-A
53-https://www.youtube.com/watch?v=pVB-YbbuaqA
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حزب کمونيست کارگری بتواند ادعای آبرو و حيثيت بکند«.5۴ 

میهن تی.وی 8 خرداد۱۳98
».... هژير پالسچی مطرح کرده بود چپ امروز به پا خاسته و چپ امروز 
را  نيروها  از  بسياری  ديماه 96  خيزش  گفتند  و  ايستاده  دانشگاه  در 
با يک  و... هر کدام  ايرج مصداقی و ميرزاآقا عسگری  و...  به هم چسبانده 
را چه کسانی اليک کردند  اين  در دست...  انقالب 57  از  گوه خوردن نامه 
کردند...  اليک  را  اين  که  آقايونی  چپ...  اقسام  و  انواع  چپ  از  لشگری 
را  و سنگهام  ندارم  تعارف  با کسی  من  است  پاداش سنگ  را  کلوخ انداز 
ابراهيم آوخ،  ايزدی، حسن حسام،  را می خوانم: اصغر  باز می کنم. آدمها 
اينها همه راه کارگرند. حماد شيبانی چريک فدايی، بريم جلوتر سارا نيکو 
شيرين  رحمانی نژاد،  ناصر  توده ای هست.  رحمانی  حاتف  اشرفی هست، 
]بهنود[، شيرين قنبری، مهرداد اميری همسر شيرين، اينها همه پيکاری 
سابق، سودابه اردوان اقليت سابق، محمد هوشی شير کرده چريک فدايی، 
ايران  توی  وامانده  و  درمانده  چپ  اين  سابق...  اقليت  عفتی  محمدرضا 
البته بين زرافشان و فريبرز دانا  سرش فريبرز رئيس داناست و زرافشان. 
فاصله است... ببينيم کانون روزنامه نگاران در تبعيد کيه؟ من هيچ ربطی 
به اين داستان نداشتم. می گه يک مشت بزرگ تواب ديگر و ايرج مصداقی. 
من هيچ ربطی به اين نداشتم. گرداننده اين بهروز سوره بوده است. حتمًا 
اين سر تواب و بزرگ تواب را اصغر ايزدی می شناسد. بعديش جابر کليبی، 
ساسان دانش، اينها اسم آوردند اسمشان موجوده کميته گرداننده اينها 

کاماًل اسامی دادند بيرون. اسم دادند...
 آن وقت بيشرم و حيايی به اسم مسعود بهينی علوی مطلب می نويسه و 

54-https://www.youtube.com/watch?v=Slsw1HQKlY4
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آقای اصغر ايزدی ذوقش را می کنه... اين چپ در فرهنگ فرقی با رژيم 
نمی کند. بعضيها را هم می رند تحريک می کنند. خانوم مهرنوش معظمی، 
پيتزايی  ابراهيم  می گويند  بهش  استکهلم  همين  در  بود  هم  ديگه  يکی 

ابراهيم پويان«.55 

میهن تی.وی ۲9 بهمن ۱۳99
مال  بازماندگان  از  می ديدم  هفته  اين  داشتم  را  موردی  يک  اتفاقًا  »من 
فدائيان و اين سياهکله آقای فريبرز سنجری ايشون با اشرف دهقانی اند. 
اولين  همسرش  دهقانی  اشرف  خلق اند.  فدايی  چريکهای  گردانندگان  از 
مبارزه  اين  توی  خودشان  روز  يک  اينها  کردند  فرار  که  بودند  نفراتی 
مسلحانه نبوده اند يکروز از روز اول جانشان را برداشته اند در رفته اند هيچ 
جايی حاضر، آن موقع هم که بود تازه می رفت کردستان. که پشت داشت 
کردستانی که امن ترين جا برای اينها بود مبادا اتفاقی بيفته. بچه های مردم 
را جلو گلوله می گذاشتند خودشان فراری بعد هم که آمدند در لندن رحل 
اقامت افکندند بعد هم می گويند مبارزه مسلحانه بعد هم نمی دانم بروند 
سازمان سياسی نظامی تشکيل بدهند تو چرا ندادی تو که آنجا بودی چرا 
چرا  تو  می شه  اگه  بکنيد  می گويی  ديگران  به  چرا  نمی شه  اگه  دررفتی. 

دررفتی«.56

55-https://www.youtube.com/watch?v=ve06Gsj5dgA
56-https://www.youtube.com/watch?v=-4VziSCbe2A
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توییت مصداقی ۲9مرداد۱۳99 )۲۰اوت۲۰۲۰(

 

توییت مصداقی ۲9خرداد۱۳99 )۱9ژوئن ۲۰۲۰(
 

میهن تی.وی ۱۰ دي ۱۳99
»يک موقعی توی جامعه مان هيأت کردهای مرکز کی بود صادق وزيری بود 
چهره های درخشان حقوق ايران. امروز شما نگاه کنيد علی جوانمردی يک 
مشت اراذل و اوباش يک کسی مثل عمر ايلخانی زاده توشون نگاه کنيد چی 

شده. اينه مشکل ما اينه همه چيز به ابتذال رسيده«.57
 

57-https://www.youtube.com/watch?v=8kHNm46LsRc
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میهن تی.وی ۱۶ خرداد ۱۳97
چکارش  بگويم  خدا  که  استکهلم،  اين  در  که  است  کسی  اسدی  »مينا 
کند، گيسو شاکری را برداشت آورد در همه جا، خواننده اش کرد بهترين 
شعرهايش را بهش داد، به محض اينکه معامله اش جور شد با فرقه رجوی 
اول از همه پشت پا به مينا اسدی زد که ولی نعمتش بود. که زنده اش کرده 
مينا  می گويد  احيانًا  االن  برويد  زد  پا  پش  اسدی  به مينا  همه  از  اول  بود 
اسدی را من مطرح کردم. خنده دار است... ولی چکارکرد، برای پول و اسم 
در آوردن، چون کفگير فرقه رجوی هم به ته ديگ خورده بود و کس ديگری 
را هم نداشتند، آمدند روی اين سرمايه گذاری کردند و اين را بردند حاال 
جلو خانم رجوی پشتک و وارو می زند همين گيسو شاکری که حاضر نبود 

دم سالن مجاهدين برود«.58

میهن تی.وی ۶ تیر ۱۳98
حسن داعی يک هوادار مجاهدين است در آمريکا کارهای مثبت هم کرده 
همه کارهايش را هم مستقل انجام داده من تو جريان هستم. منتها بماند 
يک  بعد  و  هست  زبونی  آدم  هست  ضعيفی  آدم  شخصيتی  به لحاظ  که 

58-https://www.youtube.com/watch?v=NMb1tn9x3HU
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جورهايی هم به خدمت مجاهدين درآمده اين وسط. مجاهدين حتی برايش 
می زدند من تو جريانش هستم... آدمهای ضعيف آدمهای زبون اينجاها دم 
تکون می دهند اينجاها کرنش می کنند سريع خودشان را برای ارباب لوس 

می کنند. حسن داعی هم همينطور اما کارش خوب است.59
 

میهن تی.وی ۲۱ آذر ۱۳97
»من ديدم خانم نوشابه اميری يک مصاحبه چالشی در ايران اينترنشنال 
با رضا پهلوی دارد، بسيار خوب خانم نوشابه اميری حاضری يک مصاحبه 
با  حاضری  زندان،  پليد  تواب  بکنی؟  اسدی  هوشنگ  شوهرت  با  چالشی 
شوهرت يک مصاحبه چالشی بکنی که تهاجم فرهنگی را در کيهان هوايی 
جا انداخت؟ آن موقع که رژيم نمی دانست تهاجم فرهنگی چيست؟ که االن 
لق لق زبان خامنه ای شده است. حاضری مصاحبه چالشی با همسرت بکنی 
که اون کتاب را نوشته و هزاران سياه کاری در زندان کرده است. به رضا 

پهلوی که می افتد مصاحبه چالشی می شود«.6۰ 

59-https://www.youtube.com/watch?v=EngjFTqFqMY
60-https://www.youtube.com/watch?v=rdoilgEx0hI
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میهن تی.وی ۶ اسفند۱۳99
»من ديديم تلويزيون آقای شهرام همايون فرياد می زد آی آقا پول را بده 
سروان را زد آهنگ نمی دانم فالن سرود من با هستی آهنگ آن يکی را بذار 
آقا ملت بيا پول بده. آقا ميدی يا نه کرونا پول بديد فردا يقه تانرا می گيرند. 
نمی دانم  داد  داد 2۰ دالر  داد 3۰۰ دالر  باريکال حسن، حسين 3۰ دالر 
25دالر داد باريکال آقا بيا پوله را بده پول بديد اينجا نمی دانم فردا يقه تانرا 
يارو بقول  اين  بيا و ببين  بازی درآورده بودکه  می گيرندها. يک شامورتی 

يکی از دوستان من می گفت تا پول نديد ماره در نمی آد«.6۱ 

میهن تی.وی ۲4 دي ۱۳98
»مثاًل آقای پرويز صياد خب ببينيد پرويز صياد خب خيلی ايرانيها به خاطر 
آن نوستالژی با صمد و پرويز صياد دارند فکر می کنند اين مثاًل در سياست 
رهبر سياسی  در هيأت  بخواهد  وقتی  پرويز صياد  است... خب  هم همان 
جلوه کند يا تحليلگر سياسی جلوه کند می شود همين. همين مسخرگی 
خودم  اندازه  و  حد  من  خب  بسازم.  فيلم  بروم  بخواهم  من  که  می شود 
نيستم  وارد  اموری که  نمی شوم. دخالت در  ماجرا  اين  وارد  را می شناسم 

تخصصی ندارم نمی شوم«.62 

میهن تی.وی ۲۲بهمن۱۳99
فکر  معنايی که  به تمام  ابله  افتخاری. يک  يارو مردک دکتر مسعود  »اين 
می کنه يک مدرکی هم از دانشگاه گرفته حاال مثاًل اين عالمه دهره. اتفاقًا 
يک آدم کاماًل خودشيفته. خب. و از اين قالتاقهايی که اتفاقًا همه جاهم با 

61-https://www.youtube.com/user/mihantv1/videos
62-https://www.youtube.com/watch?v=sezZTY4XlsQ
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حقه بازی و دروغ کارشان را پيش می برن.
اين  با  که  مجيد خوشدل  همون  اون  بغل  ساعت  يک  توانست  کسی  اگر 
مصاحبه تحفه بشينه و اگر تونست اين تحفه را تحملش کنه من سياست و 
ول می کنم. ديگه هم اينجا نمی آيم. از شرم راحت می شوند. از شر من هم 

راحت می شوند. خيلی راحت تره ديگه. من پيشنهاد می دهم. 
خب. آقای دکتر مسعود افتخاری. خاک برسر اون دانشگاهی بکنن که به تو 
مدرک می دهد. يک جو شرافت يک جو غيرت يک جو انصاف يک جو چيز 

تو وجودتان پيدا نمی شه«.63 

وـ در مورد رسانه های فارسی

میهن تی.وی ۶ اسفند ۱۳98
»... صدای آمريکا واهلل زمانی که من با اين فرقه رجوی درنيفتاده بوديم صدای 
آمريکا برنامه های ويژه يکساعته هم با من داشته تقريبًا تو صدای آمريکا 
باشه همين چهره های سياسی شونها  نکرده  با من گفتگو  که  نبوده  کسی 
چهره های برنامه گذارشون... از احمد رضا بهارلو گرفته تا همين آقای بيژن 
تا  آقای مهدی فالحتی  تا همين  بودند  آمريکا  ببين کی صدای  فرهودی 
اينها 8 سال، 9 سال، ۱۰ سال  تا آقای سيامک دهقانپور تمام  خانم آرميده 

۱5 سال، ۱6 سال پيش با من گفتگو داشتند ولی خوب اينها وقيحند«.6۴

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

میهن تی.وی ۱۵ مرداد ۱۳98
»چگونه است برنامه سازان بی.بی.سی به ياد شادی صدر و مهدی مهدوی آزاد 
می افتند و به ياد من نه! آيا فرد گمنامی هستم؟ آيا راجع به جنايات رژيم، 
و  جانيان  سوابق  و  هسته ای  متهمان  و  اجباری  اعترافات  زندان، شکنجه، 
شيوه  عمل شان کم مطلب نوشته ام؟ آيا بر اساس استانداردهای ژورناليستی 
در اين گزارش نبايد با کسی در مورد فوق و درباره  سوژه  مورد نظر و ديگر 

متهمان، مقاله و کتاب نوشته دعوت به عمل آيد؟
از  نيز  برنامه تهيه کرد  نيمروز«  به فيلم »ماجرای   وقتی بی.بی.سی راجع 
من دعوت به عمل نياورد و در ميان تعجب همگان فرخ نگهدار ميهمان و 

کارشناس بی.بی.سی شد!
نيمروز،  ماجرای  فيلم  سوژه   که  می کنم  جلب  نکته  به اين  را  شما  توجه 
در  و...  آنان  تيمی  خانه های  مجاهدين،  خيابانی  تظاهرات های  و  مبارزات 
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سال های پس از انقالب و دهه 6۰ است«.65 

میهن تی.وی ۲7 شهریور۱۳98 
در  گزارش  دو  و  داشته   شرکت  بوخوم  کنفرانس  در  دويچه وله  »خبرنگار 
مورد اين سمينار در دويچه وله انتشار يافته است. من جزو سخنرانان اصلی 
اين سمينار بودم. هم چنين سخنرانی ام همزمان به آلمانی ترجمه می شد. 
در دو پنل نيز به پرسش های حضار و برگزارکنندگان پاسخ می دادم. هيچ 
انعکاس و عکس و تصويری از من در دو گزارش دويچه وله نيست!  البته من 
بلندگوهای خاص خودم را دارم اما گزارشگران بی شخصيت دويچه وله ابلهانه 
تصور می کنند با سانسور اسم و تصوير من و عدم انعکاس سخنرانی ام در 
سمينار به مقاصد خود می رسند. زهی خيال باطل، حقارت خود و سياست 
اداره می شوند را نشان  اروپايی  با پول شهروندان  بر رسانه  هايی که  حاکم 

می دهند«.66

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

بخش اول ـ شهادت فریدون ژورک
همکاری مصداقي با دژخیمان وشکنجه روانی زندانیان 

در زندان اوین و سناریو سازي ابلهانه مزدور

به شهادت آقاي ژورك مزدور مصداقي در نیمه اول ۱۳۶۲ تحت نظر 
براي شكنجه  سیاه«  »کارنامه  كتاب  تولید  الجوردي دست اندركار 
براي  مزدور  این  است،  بوده  آنها  درهم شكستن  و  زندانیان  رواني 
مخفي كردن این دوران ۶ماهه در یك سناریو مضحك در خاطراتش 
بوده  انفرادي  در  ماه  به مدت 8-7  فروردین۶۲  اوایل  از  مي نویسد 
است. او با این سناریو ناشیانه تالش کرده تا غیبت خودش را از جمع 
زندانیان توجیه كند. جالب است كه هیچ زنداني در قید حیاتي جز 

خودش از وضعیت او در این دوران مطلع نیست...

آقای فريدون ژورک، كارگردان و فيلمساز معروف ايران که در سالهای۱36۱تا 
پشت  خائن  يک  مصداقی  »ايرج  عنوان  با  مقاله ای  در  بود  زندانی   ۱36۴
پرده تنظيم و نگارش کتابهای الجوردی« كه در تيرماه ۱399 در سايتهاي 
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مختلف درج شد، به جزييات جديدي از مزدوري مصداقي براي الجوردي در 
همان سالهاي اول زندانش شهادت مي دهد. در اين مقاله كه اندكي پس از 

درگذشت خانم مرجان، همسر ژورك نوشته شده چنين مي خوانيم:
»... از آنجا که درگير يک نبرد تاريخی و همه جانبه با مرتجعان حاکم بر 
ميهن هستيم، درمورد پرواز مرجان نيز دو جبهه مقابل هم و هر يک به زبان 
دستگاههای  مشخصًا  و  حکومتی  مقامات  دادند.  نشان  عکس العمل  خود، 
امنيتی رژيم تحمل اين ميزان محبوبيت مرجان و اقبال عمومی مردم از 
هنرمندی که در برابر آنها مقاومت کرده و زندان و شکنجه آنها را تحمل 
که  زيرا  نداشتند.  را  بوده  آنها  ضدبشری  جنايات  بسياری  شاهد  و  کرده 
هنرمندان  از  بسياری  درس آموز  مرجان  استواری  رسم  می دانند  به خوبی 
ديگر، به ويژه هنرمندان جوان ميهنمان خواهد بود. به همين دليل بود که 
دست به کاری ابلهانه زدند. نشريه مجاهدی جعلی چاپ کردند و پيامهايی از 
برخی هنرمندان منتشر کردند تا با زير فشار قرار دادن، آنها را به عکس العملی 
بيندازند که از اين طريق مثاًل خشی به چهره مقاومت وارد شود. اين ترفند 

ابلهانه البته ناکارآمد بود و به رسوايی بيشتر برايشان منجر شد.
درست همپای اين سياست ابلهانه رژيم در داخل کشور، نوبت به مزدوران 
خارج کشوری آنها رسيد. آنان حسب مأموريت بايد به ميدان بيايند و با 
فحاشی و تهمت به مرجان و من، رابطه ما را با مقاومت به اصطالح، مخدوش 
نشان دهند. البته اين مزدوران که عمدتًا توابان و مزدبگيران و خيانتکاران 
به مجاهدين بوده وهستند، چون حرف تازه ای نداشتند که بزنند. بنابراين 

تنها به دروغ و فريب متوسل شدند.
من در سالهای گذشته تجربه برخورد با اين قبيل مزدوران را داشتم. حتی 
چند سال پيش در مقاله ای به نام »معتادان به خيانت و بی مرزی وقاحت« 
که در نشريه مجاهد هم به چاپ رسيد دو نمونه بسيار شاخص اين قبيل 
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از  با يکی  به برخورد  اول مربوط  بودم. نمونه  را برمال کرده  خود فروختگان 
خائنان بدنامی است که چه در رژيم شاه و چه در رژيم آخوندی، با تمام 
قوا خيانت کرد و من او را در زندان ديدم. اين خائن هرزه که نامش احمد 
رضا کريمی است و شنيده ام اخيرا در ادامه خيانتهايش به مقام »محقق« 
تاريخچه سازمان مجاهدين  يافته و در »شرح  ارتقاء  و »پژوهشگر«ی هم 
خلق ايران« کتاب می نويسد تا توسط آخوند حسينيان جالد در مرکز اسناد 
انقالب اسالمی چاپ و منتشر شود. من موقعی که خودم زندان بودم او را از 
نزديک ديده بودم. او برای من بسيار از »ديکتاتوری مسعود رجوی« گفته 
با مسعود  که  عنوان می کرد  تضادی  را  تغيير جبهه اش  اصلی  علت  و  بود 
از  آزادی  بعداز  او  می زدم.  پوزخند  فقط  او  به ياوه های  من  و  است  داشته 
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 توضيح داده ام که در آخرين لحظه ای که می خواست از نزد من 
برود علت به خدمت الجوردی در آمدنش را سؤال کردم و او حرفی زد که 
به نظرم تنها حرف صادقانه عمرش بود. او گفت: »عريان شدن جلو نامحرم 
برای اولين بار سخت است، بعدازآن، می شود يک عادت«. و من با تمام وجود 
احساس کردم که انسان موجودی است که می تواند »خيانت کردن« را برای 
به خارج  ما  بعد که  به هرحال در سالهای  به يک عادت کند.  تبديل  خود 
آمديم در بحبوحه جنگ مجاهدين با وزارت اطالعات يک مزدور ديگر به نام 
کريم حقی به من تلفن کرد. عجيب اين بود که حرفهايی زد که ديدم حتی 
اندکی با حرفهای احمدرضا کريمی فرق ندارد. برايم بسيار تعجب آور بود 
که چرا بريده مزدوران و خائنان، به ويژه آن دسته شان که به خيانت معتاد 
شده اند، تنها و تنها روی شخصيت مسعود رجوی متمرکزند و هر ياوه ای را 

به او نسبت می دهند.
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درک اين واقعيت بعد از پرواز مرجان برای من بسيار عميق تر شد. آنگاه که 
يکی ديگراز خائنان و مزدبگيران بدنام، به نام ايرج مصداقی به ميدان آمد و 
به افترازنی به من و مرجان و همه مقاومت ايران پرداخت. البته او حقيرتر 
از آن است که به تک تک ياوه ها و »خالی بندی«ها و دروغهايش پاسخ دهم.

عليه  ايران  تظاهراتی که توسط سازمان مجاهدين خلق  درسال 2۰۰5 در 
حضور رئيس جمهور رژيم، در مقابل سازمان ملل متحد برگزار شد و من 
و مرجان برای اولين بار بعد از هجرت اجباری و پناهندگی در آمريکا در 
آن شرکت داشتيم، يکی از هواداران شورای ملی مقاومت ايرج مصداقی و 
بدهد.  به من  را  تا مصداقی کتابهايش  آورد  نزد من و مرجان  را  همسرش 
همان هوادار يک آلبوم از ترانه های قديمی مرجان را به دست مرجان داد 
و خواستار آن شد که برای همسر مصداقی امضا کند و گفت ايشان صدای 
مرجان را خيلی دوست دارد. با خواندن کتابهای مصداقی خاطره ديدن وی 
بلکه  زندانی  به عنوان يک  نه  البته  آوردم،  به ياد  را  اوين  زندان  دربند3۱۱ 
بيشتر به عنوان همراه و کمک کار و دستيار يکی از بازجوهای شعبه هفت 
به نام فاضل، که بالفاصله مطلب را با دوستان هوادار مطرح کردم که به نيکی 
باور دارم تمام حقد و کينه مصداقی نسبت به ما، از همين نقطه سرچشمه 
ابلهانه کرده است  به عنوان يک خائن و مزدور مخبط دعاوی  او  می گيرد. 
با  و  شده  کشيده  به مبارزه  او  خاطرات  کتاب  خواندن  با  مرجان  گويا  که 
آدمکش  تبار  و  خودش  شايسته  که  زده  تهمتهايی  به مرجان  کينه جويی 
او  را  رندانه مدعی شده که مرجان  البته  و  ابلهانه  او  و کينه جويش است. 
به مقاومت ايران معرفی کرده و قبل از او کسی مرجان را نمی شناخته است. 
در برابر اين همه دروغ و دغل و اين همه توهمات که بسيار هم شيادانه 
بيان می شود، فقط بايد پوزخند زد. و فکر نمی کنم که کسی من و مرجان 
و رابطه مان با مجاهدين را بشناسد و به اين مزخرفات پوزخند تمسخر نزند. 
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نمی توانست  هرزه درا  مزدور  اين  که  بود  به قدری  مرجان  محبوبيت  البته 
بيش از اين بگويد و به چهره مجاهدين و مقاومت لجن پراکنی کند. به همين 
کثيف  درون مايه  و  آورد  در  من  سر  را  خود  خائنانه  دق دلی  بيشتر  دليل 
خود را با نوشتن مقاله ها و مصاحبه هايی برسر من بيرون ريخت. اتهامات 
اين عنصر خود فروخته عليه من بسيار خنده دار و مضحک و تو خالی است. 
کريم  و  کريمی  احمدرضا  دقيقًا شخصيت  را شنيدم  آنها  که  وقتی  من  و 
حقی که در گذشته به آنها اشاره کردم در نظرم مجسم شد )مراجعه شود 
به همان مقاله معتادان به خيانت که مشروح اين گفتگو را نوشته ام( از نظر 
من احمدرضا کريمی همان کريم حقی است که نسخه بدل و البته کثيف تر 
و رسوايی مثل  بدنام  االن هم در مورد مزدور  ايرج مصداقی.  آن می شود 
مصداقی می گويم که هرچه از رذالت و دنائت دارد عليه من بگويد و بنويسد 
بيشترين  که  هستم  کسانی  از  يکی  من  که  می داند  به خوبی  خودش  اما 

آشنايی را با سوابق ننگين او در همکاريهای اطالعاتی اش دارم.
او درباره من نوشته است: »ژورک برخالف مرجان يکی از توابين فعال زندان 
اوين بود که دوران زندان خود را در بخش “اوين قديم” با امکانات فوق العاده 
گذراند. وی به همراه محسن منشی، حميد  مهدی شيرازی، ولی اهلل صفوی، 
از  ديگری  تعداد  و  کريمی،  احمدرضا  محمدرضا شريفی نيا،  کيوانزاد،  رضا 
در  که  و...  سريع القلم  وحيد   گسگری،  حسن  هم چون  زندان  فعال  توابان 
شعبه های بازجويی اوين و گشت های دادستانی کار می کردند در اين بند 

“زندگی” می کرد«.
از خودم دفاع نمی کنم. ترديد هم ندارم که زنده ماندنم به بهای خون  من 
سرخم  و  ايستادند  جالدان  برابر  در  تمام قد  که  است  واالمقامی  شهيدان 
نکردند. بعد از زندان و پيوستن به مقاومت هم با صراحت و بدون پرده پوشی 
هر آن چه را ديده و يا برسرم آمده نوشته و گفته ام و هيچ نکته مخفی و 
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پوشيده ای ندارم؛ برخالف توابان و مزدوران بی حيايی که در خلوت آن کار 
ديگر می کردند و می کنند و تازه برای ما لغز دادخواهی می خوانند.

و  بنويسم  رو  و  بی چشم  خائن  به جلو  فرار  اين  درباره  اندکی  دهيد  اجازه 
قضاوت را به مردم ميهنم و تمام روشنفکران و مبارزان راه آزادی واگذار کنم. 
او البته نمی نويسد و به عمد فراموش کرده که بنويسد در همان زمان که 

اشاره می کند خودش کجا بود و چکار می کرد؟ پس من می نويسم:
انفرادی بند زنان موسوم به 3۱۱ که  در اوين مرجان در يکی از بندهای 
دوران  و  بود  زندانی  بود  نگهبانی  دفتر  و يک  انفرادی  از چندين  متشکل 
از زندانيان  اين بند در اسفند ماه۱36۱  محکوميت خود را می گذراند که 

سياسی زن تخليه شد. 
اتومبيلهای  تعميرگاه  روی  و  قديمی ساز  کوچک  ساختمان  در  بند  اين 
دادستانی، مجزا از زندانها و ساختمانهای اداری اوين با درب بزرگ آهنی 
به تخصص  بنا  مختلف،  بندهای  از  افرادی  به دستور الجوردی  داشت.  قرار 
يا  اعضا  آنها  از  بسياری  که  شدند  منتقل  بند  بدين  و  انتخاب  نياز،  مورد 
هواداران مجاهدين بودند که تواب شده و با دژخيمان همکاری می کردند، 
اثنا عشری و رضا کيوان زاد که از افراد دستگير شده از  افرادی مانند قاسم 
شده  به اعدام  محکوم  فعاليت  چندين  به مناسبت  و  سازمان  نظامی  بخش 
بودند. کار اين دو نفر مطالعه پرونده های عملياتی افراد دستگير شده سازمان 
در تمام زندانهای کشور، و خالصه نويسی از طرح و اجرای عمليات آنان برای 
نويسنده و تنظيم کننده کتابهای »کارنامه سياه« بود. دراين بند محمدرضا 
يزدی زاده که از مسئولين بخش دانش آموزی شرق تهران بود، چون تسلط 
شريفی نيا  محمد رضا  و  مطالب  تايپ  مسئول  داشت.  به تايپ کردن  خوبی 
بود مسئول  انتشار مجله »محرابه« دستگيرشده شده  و  توليد  به اتهام  که 

صفحه بندی کتابها و چاپخانه اوين بود.
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من هم به عنوان کارگردان و نويسنده در رژيم گذشته و با اتهام هواداری از 
سازمان مجاهدين دستگير و زندانی بودم. من به شدت تحت فشار بودم تا 
فيلمنامه ای تحت عنوان »توابان« بنويسم و در تهيه سريالی برای نمايش در 
تلويزيون و ايجاد يک استوديو جهت توليد اين سريال کمک کنم. قرار بود 
اين استوديو در محوطه دفتر نگهبانی بند 3۱۱ که نسبتًا بزرگ و مستقل 
از زندانهای انفرادی ديگر بود ساخته شود. ميز مونتاژ را هم از استوديوی 
شخصی من آورده و در قسمت ورودی بند، مقابل درب بزرگ آهنی قرار 

داده بودند.
در کنار اين طرح الجوردی در سال6۱ طرح مثاًل کارهای فرهنگی در داخل 
زندان را پيش برد. مثاًل شنيده بودم در قزلحصار نشريه ای راه انداختند به نام 
»رجعت« که فقط ۴شماره آن انتشار يافت و به علت عدم استقبال زندانيان از 
آن، ديگر منتشر نشد. الجوردی در حسينيه اوين هم جلسات متعدد مثاًل 
مناظره تشکيل داد تا زندانيان را رو در روی هم قرار دهد. در اين جلسات 
خائنان و بريدگانی مثل قاسم اثنا عشر به شرح خاطرات خود می پرداختند و 

زندانيان مقاوم ديگر را به مباحثه و مناظره دعوت می کردند.
خالصه پرونده های تهيه شده توسط قاسم اثنا عشری و رضا کيوان زاد پس 
از تايپ توسط محمد رضا يزدی زاده به دفتر شعبه هفت ارسال می شد تا در 
کارنامه سياه که شامل  بگيرد. دو جلد کتاب  قرار  کتابها  نويسنده  اختيار 
مناظره زندانيان با هم بود در سالهای بعد توسط انتشارات دادستانی منتشر 

شد که هم اکنون می شود آنها را بر روی اينترنت هم ديد.
 در معرفی اين دو کتاب آمده است: »اين مجموعه متن سخنانی است که 
در جلسات مناظره زندانيان اوين مطرح شده است، اين متن مستقيمًا از 
نوار پياده شده و با اصالحات مختصری بدون اين که مطالبی به آن افزوده 
شود تنظيم و به همراه مدارک مورد استناد در اين جلسات به چاپ رسيده 
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است«. قاسم اثنا عشری در مقدمه جلد دوم اين کتاب نوشت: »ما خود در 
اين مقدمه اعالم کرده ايم که از منافقين بريده ايم و به جمهوری اسالمی رو 
آورده ايم و به آن بريدن و اين رو آوردن افتخار می کنيم«. اما واقعيت مسأله 

دردناکتر از اين بود که تا به حال آمده و گفته شده است.
بعدها برای من چهره پشت پرده تنظيم و نگارش اين کتابها روشن شد. نام 
از  خارج  ارسالی  متنهای  اساس  بر  او  بود.  ايرج مصداقی  پشت پرده  خائن 
مجموعه شروع به تحرير متن کتابها می کرد. اگر هم نيازی به بحث حضوری 
و يا بررسی مطالبی در خصوص پرونده پيش می آمد )که چندين مورد پيش 
با حضور  جلسه  اين  می گرفت.  انجام  بند 3۱۱  دفتر  در  مالقات  اين  آمد( 
ايرج مصداقی و قاسم اثنا عشری و رضا کيوان زاد و يکی از مسئولين شعبه، 
بود،  فاضل هماهنگ کننده جلسه  به نام  بازجوی کثيف و سفاک  اکثرًا  که 

تشکيل می شد.
ژورک( حضور  )فريدون  و من  تشکيل شد  بند 3۱۱  در  که  تنها جلسه ای 
داشتم، جلسه ای بود با حضور مصداقی و به سرپرستی رحمانی... که بعدها 
هم  مهرآئين  به محمد  و  است  داوودآبادی  محمد  اصليش  نام  که  شنيدم 
در  که  بود  سربازجوها  کثيف ترين  و  سفاک ترين  از  يکی  او  بود.  معروف 
محمد  شخص  که  شده  دستگير  مجاهدين  با  ارتباط  به اتهام  شاه  زمان 
حنيف نژاد با پذيرفتن مسئوليت کارهای او، راه آزاد شدنش را باز کرده بود. 
هدف جلسه بررسی فيلمنامه »توابان« بود که بر اساس طرح و نوشته ای 
از مصداقی توسط من به صورت فيلمنامه تنظيم شده بود. فيلمنامه مورد 
تأييد مسئولين دادستانی قرار نگرفته بود و علت آن را عدم درک واقعی 
من از قصد ساختن چنين سريالی اعالم شد. به همين جهت طرح نوشتاری 
مصداقی به سازمان تبليغات اسالمی که مديريت آن را حاج آقا زم عهده دار 
سينماهای  در  و  توليد  سينمايی  فيلم  يک  به صورت  بعدًا  که  ارسال  بود، 
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سراسر کشور به نمايش درآمد.
منتفی شدن  و  سياه  کارنامه  کتاب  جلد  اولين  انتشار  با  ماه  چهار  از  بعد 
ساخت استوديو و سريال، اين مجموعه منحل شد و افراد ياد شده به بندهای 
بند،  اين  ازنفرات  تعدادی  به جز  بعد  سالهای  در  منتفل شدند.  قبلی خود 
تحمل  با  بقيه  اعدام شدند،  که  کيوان زاد  و رضا  اثنا عشری  قاسم  منجمله 

دوران محکوميت و بعضًا مورد عفو قرار گرفتن، از زندان آزاد شدند.
دريافتم  بيشتر  و  بيشتر  بود که من  اخير مصداقی  لجن پراکنيهای  از  بعد 
وزارت اطالعات و مزدوران حلقه به گوششان، از احمدرضا کريمی تا کريم 
مقاومت  عليه  که  ندارند  چنته  در  واقعی  هيچ حرف  مصداقی،  تا  و  حقی 
طائب  يا  علوی  حاج آقا  به رهبری  ارکستری  در  را  نت  يک  همگی  بزنند. 

می نوازند و همگی سر در يک آخور به نام اصطبل رژيم آخوندی دارند...«
 

 كارنامه سیاه )1و۲( مناظره زندانیان اوین انتشارات دادستانی انقالب اسالمی مركز، تابستان 136۲
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سخنان فریدون ژورک، در اجالس شورای ملی مقاومت ایران ـ 
مرداد1399

)نقل از سایت مجاهد(
او  به  راجع  سالها  که  مزدوری  با  رابطه  در  که  مقاله ای  اثر  بر  »متأسفانه 
می دانستم و چندين بار هم به اطرافيانم گفته بودم و کمتر مورد توجه قرار 
گرفته بود نوشته بودم، او شروع کرد به دهن دريدگی و اراجيفی را مطرح 

کرد که در شأن خودش که هيچ، در شأن استادان و رهبرانش هست.
مجاهد،  به عنوان  را  که خودش  داشت  را  نهايت سعی  مصداقی  آقای  اين 
مجاهد بريده از سازمان جا بزند. به اصطالح يک تواب جا بزند. می خواست 
بگويد که من با سازمان بوده ام ولی چون مشکالتی را در اينها ديدم کنار 

کشيدم. در حالی که اين اصاًل اين طور نبود.
يادم هست که يک کسی بود در زمان شاه به نام منصور لواسانی که مأمور 
وزارت اطالعات بود. او افسری بود شايد در حد ستوان يک. ايشان يک مدتی 
البته من نمی دانستم  با دفتر من و می آمد و می رفت.  روابطی هم داشت 
که مأمور وزارت اطالعات است. بعد يکباره ديديم زندانی شد و دستگيرش 
کردند به جرم همکاری با گروه های ضد شاه و يک دو سالی در زندان قصر 
تبديل  و  تبرئه شدم  گفت  بيرون  آمد  آزاد شد  که  دو سال  از  بعد  و  بود 

به سرگرد شده بود.
بعدًا که در سال58 با مرجان آمده بودم لندن ديدم که او رئيس حفاظت در 
پارکی مشهوری هست که االن اسمش را به خاطر ندارم. اين مسأله مقداری 
مرا بهم ريخت که متوجه شدم وی رئيس حفاظت بختيار است که بختيار 

آنجا سخنرانی داشت...
لواسانی مرا آنجا ديد آمد جلو با من صحبت کرد. خودش برای من گفت 
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که من رفتن به زندانم مأموريت بود. رفته بودم که کسانی را که خيلی مقاوم 
بودند و حتی در بازجوييها مطالبشان را بيان نکرده بودند با همدلی با آنها 

بتونم از آنها در بياورم.
بله اين آقای مصداقی وقتی که من او را در زندان ديدم، ابتدا به ساکن تصورم 
از وحشی ترين  يکی  فاضل  فاضل هست.  آقای  ايشان دستيار  بود که  اين 
اوين بود که مخصوص مجاهدين بود و به آن  بازجوهای بند شعبه هفت 

می گفتند قصابخانه، اين مطالب را من در مقاله ام نوشتم.
بعد که مصداقی آمده بود بيرون و من آمدم خارج در آن مقاله شرح دادم 
و حتمًا شما هم خوانده ايد که وقتی کتاب او را خواندم، متوجه شدم که او 
کيست؟ هم از طرز قلمش و نوشته  اش و بعد اشاراتی که به مسايل مختلف 

داشت.
وقتيکه من او را )مصداقی( شناختم خيلی بيشتر حساس شدم که چندين 

بار مطالبش را خواندم.
يک جايی اش نوشته بود که من را می بردند بيرون برای اين که شناسايی 

کنم گروه هايی را، مجاهدينی را که دستگير نشده بودند تا دستگير کنيم.
تواب هم  است که کسی که  بود چرا که طبيعی  برای من عجيب  خيلی 
هست نهايت سعيش را می کند. چنين مطالبی را عنوان نکند، من متوجه 
شدم که اصرار ايشان برای اين که بگويد تواب است برای اين است که رسوخ 
داشته باشد داخل سازمان مجاهدين خلق در خارج از کشور. اين مطلب 
را من با خيلی ها در ميان گذاشتم، خيلی ها که نه، با چند نفری که آشنا 
بودند به خصوص با خانواده ای که اآلن اسمشان را نمی خواهم بياورم و روابط 
خانوادگی با او داشتند و وی را به عنوان يک تواب می شناختن که حاال توبه 
کرده است. مصداقی آن روزها هنوز دستش را رو نکرده بود و موقعی بود که 
کتابش را روی ميز کتاب می گذاشت و می فروخت ولی بعد کم کم رو کرد.
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من از همان جا گفتم که اين چه موجود کثيفی است. بعد با يکی از مسئولين 
مطلب را در ميان گذاشتم که شايد باور آن برای ايشان سخت بود البته 

توضيحاتی که من دادم، توضيحات کاملی نبود که خوب متوجه بشوند.
مصداقی بعد از اين که اين مقاله پخش شد به جای اين که بيايد راجع به اين 
نوع مسايل صحبت بکند فرار به جلو کرد و شروع کرد با فحاشی به مرجان 
و من و به خصوص به من که من تواب بودم. من هر چی که بودم بودم و 

وضعيت من مشخص هست.
من و مرجان يک چيزی حدود ۱۰سال به خصوص مرجان ممنوع الکار بود و 
ممنوع الخروج بوديم. بعد هم در اولين فرصتی که توانستيم از کشور خارج 

بشويم خارج شديم و به مقاومت پيوستيم و مشغول فعاليتهايمان شديم.
موضوع اين نيست که من تواب بودم يا نبودم، چه کردم کسی را لو دادم، يا 
ندادم، موضوع اين است که ايشان مزدور رژيم هست. عنوان تواب به خودش 
زده برای اين که بتواند احتمااًل اطالعاتی را کسب کند و از اين طريق باز 
به ضربه زدنش به سازمان ادامه دهد. کما  اين که اين نوع کارها را در زندان 
هم در بخشهای مختلف که حضور داشته مرتکب شده بود، گواه اين قضايا 
از  هيچ کدام  و  هيچ کس  که  است  اين  کند  کتمان  نمی تواند  که  يکی اش 

زندانيان سياسی به خصوص بچه های مجاهدين در زندان با من نبودند.
من در يک بند خاص بودم، که در آن مقاله توضيحش را دادم و فرصت هم 
نيست اآلن برای شما بيشتر توضيح بدهم، اگر پيش آمد و الزم بود اين کار 

را حتمًا می کنم.
مصداقی اشاره می کند که من در کدام بند بودم به جهت اين که در آن بند 

مرا ديده است.
در آن بند آمده بود يک سوژه ای را، قصه ای را عرضه کرده بود که به اصطالح 
من که سناريست هستم آن را برايش به سناريو تبديل کنم. اين مطلبی بود 
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به نام توبه که عواملی که توبه می کنند چگونه به اين جا می رسند که توبه 
می کنند.

از  هم  مقداری  يک  بعد  و  نشد  واقع  )زندان(  آنها  مورد پسند  اين  خوب 
آن جايی که مصداقی ذهن بسيار بد و شيطانی دارد، باعث شد که مقداری 
من آزار بيشتری هم ببينم، اما اين را دادم بعدًا به حاج آقا زم و اينها بردند 
در يک کاتاگوری ديگر ی و آنجا تبديل به فيلمش کردند که نمايش دادند.

مصداقی چنين کارهايی را انجام می داد و آنجا من را ديد.
ايشان به اين جهت سعی می کند که هی فرار به جلو بکند و راجع به من 
صحبت کند، من تمام چيزهايی که تو می گويی می پذيرم همه درست بود، 
ولی وضعيت اين است که تو مزدوری، يعنی تو مأمور به خدمت به رژيم 
هستی، درست مثل همان آقای منصور لواسانی مأمور به خدمت بودی در 
اوين، برای اطالعات کسب کردن از کسانی که حتی زير شکنجه های شديد 

مقاومت می کردند.
و بعد هم که کار تمام شده تحت نظارت خود وزارت اطالعات و با کمک آنها 
آمدی خارج و بعد هم همين جا سعی کردی باز به اين کار نفوذی ات ادامه 
بدهی و به همين جهت خودت را معرفی کردی به عنوان تواب، درحالی که 
طبق اطالعاتی که من از همان موقع ها شنيده بودم ايشان زمان کچويی 
زندانی  من  که  بود  مدعی  و  بوده  زندان  در  به اصطالح  بعد  و  بوده  زندان 

هستم.
به هر تقدير بسيار متأسفم که حتی در چنين شرايطی با پرواز مرجان هم 
ايشان حيا نکرد و هر چه خواست گفت، من اميدوارم در يک فرصتی که 
حال بهتری داشته باشم، يک مقدار سنگينی اين غم را بتوانم درک کنم و 
باور کنم پرواز مرجان را، راجع به اين و کسانی امثال اين بنشينم صحبت 

مفصل تری داشته باشم.
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از يارانم واقعًا از همرزمانم تمنا می کنم هواداران که توجه داشته باشند به اين 
مطالب، اگر که واقعًا می خواهند رفت و آمد با کسی داشته باشند متوجه 

باشند، تحقيقات الزم را در موردش انجام بدهند و بعد کنار او بايستند«.
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سلول انفرادي سرپوش غیبت مصداقي 
در دوران تدوین كارنامه سیاه 

کتاب »کارنامه سياه« که آقای ژورک جزييات آن را تشريح کرد در نيمه 
اول سال۱362 منتشر شده است. در اسفند۱36۱ بند3۱۱ تخليه شده و 
توليد كنندگان اين كتاب و فيلمهاي مربوطه به اين بند منتقل شده اند. كار 
روي اين كتابها از اوايل فروردين62 آغاز شده و پس ازتدوين نهايی، احتمااًل 

در شهريورـ به تأييد الجوردی رسيده است. 
با مراجعه به خاطرات مصداقی جلد اول» نه زيستن نه مرگ« او نوشته است 
که اوايل فروردين 62 او را از بند خارج کرده به انفرادي بردند و پس از 7 ماه 
يا بيشتر او را به بند برگرداندند. يعني دقيقًا همان زماني كه آقای ژورك 

مي گويد.

 بهانه انفرادی!
ايرج مصداقی با همان تاكتيك به كار گرفتن حروف اختصاري مدعی است 
به نام  خطا کار  هم سلولی  يک  وسايل  بيرون انداختن  و  درگيری  به خاطر 
»ا-م-ب« از سلول۴ بند ۱9 گوهردشت، به بند 9 انفرادی تبعيد شده است. 
انداختن وسايل هم سلولی  بيرون  و  از توضيح چگونگی درگيری  وی پس 
بند  راهروی  در  روزی  چند  ب”  م-  »“ا-  می نويسد:  »ا-م-ب«  مشکوک 
زندگی میکرد و به شدت ايزوله شده بود تا اين که مرا به انفرادی منتقل 
ايرج  اول خاطرات صفحه۱98(. همه شواهد نشان مي دهد  کردند« )جلد 
مصداقی با اين سناريو تالش کرده است علت و بهانه ای برای خروجش از 

بند توليد کند تا ردش در همکاری با الجوردی گم شود. 
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گواهی علی سرابی هم سلولی ایرج مصداقی در اتاق4
مجاهد خلق علی سرابی که هم اکنون در اشرف3 به  سر می برد، در همان ايام 
با ايرج مصداقی در اتاق۴ بند ۱9گوهردشت هم سلول بوده است. مصداقی 
در صفحه۱83 جلد اول کتابش از رشادتها و قهرمانی های علی سرابی مفصل 
نوشته است.67 علی سرابی می گويد: »در مورد ادعای ايرج مصداقی که در 
سال62 به خاطر برخورد با يک مورد اخالقی به انفرادی رفته است، من همان 

زمان با او در يک اتاق بودم و اين ادعا کذب محض است.
ماجرا از اين قرار بود که يک مشكل اخالقی بين دو زنداني در همان اتاق۴ 
که ما بوديم پيش آمد ولی موضوع در بين نفرات اتاق مطرح و با حضور هر 
دو نفر فوق الذکر بررسی کرديم و با عذرخواهی و انتقاد از خود حل و فصل 
شد. تالشمان اين بود که موضوع به بيرون اتاق و به گوش پاسداران نرسد 
که آن را عليه زندانيان بند چماق کنند. اين که ايرج مصداقی ادعا می کند 
وسايل يك نفر را بيرون اتاق انداخته است و پاسداران به همين دليل او را 
به انفرادی برده اند کذب محض است. کاًل ترکيب اتاق و هژمونی تشکيالتی 
اتاق به وی اجازه چنين کاری را نمی داد. ترکيب اتاق شامل محسن سليمی 
از اعضای سازمان در آن موقع و چند نفر ديگر از افراد سر موضع بود و اجازه 

اين طور کارهای فردی را به کسی نمی داديم. 
بردن وی به انفرادی )که خودش ادعای آنرا دارد( هيچ ربطی به اين ماجرا 

)67( ايرج مصداقی در صفحه ۱83 جلد اول نه زيستن نه مرگ نوشته است: علی سرابی بعد 
از دستگيری و زير شکنجه، میپذيرد که پاسداران را به سر قرارش ببرد. اوآنها را به خيابان 
حافظ برده و از باالی پل حافظ خودش را به قصد خودکشی به ميان خيابان پرت میکند. او 
از شانس بد روی ماشين در حال عبوری افتاده و بيهوش میشود. وی را با همان حال نزار به 
اوين باز میگردانند. وقتی کمی به هوش میآيد، الجوردی از او میپرسد: اگر اسلحه داشتی با 
من چه میکردی؟ علی به تصور اين که در حال فيلمبرداری تلويزيونی از او هستند، میگويد: 
میکشتمات. الجوردی دوباره میپرسد: با گيالنی چه میکردی؟ علی پاسخاش را تکرار میکند.
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ندارد. وی با ترکيب بخشی از واقعيت در داستانسرائی هايش، می خواهد رد 
خودش را در همکاری مخفيانه و رذيالنه، با پاسداران گم کند«.

آیا ایرج مصداقی از فروردین تا پاییز 6۲ سلول انفرادی بود؟ 

کارکشته ترين  حضور  در  مصداقی  با  مالقاتش  موضوع  ژورک  آقای  اگر 
بازجويان اوين مانند محمد داوود آبادی را افشا نمی کرد، ای بسا که اين راز 
برای هميشه در پرده می ماند و کسی هم دنبال اين نبود که در اين 7ماه 
در صفحه 222  مصداقی  ايرج  گذشت.  چه  مصداقی  بر  مهر(  تا  )فروردين 
جلد اول کتابش می نويسد در اين دوران در بند9 انفرادی گوهردشت بودم 
و  بود  اوين  اختيار  در  گوهردشت  بند9  سال 62  اول  نيمة   در  درحالی که 
هيچ زندانی تنبيهی را از بندهای زندان گوهردشت به اين بند نمی آوردند. 
علت انتقال زندانيان زيربازجويی اوين به گوهردشت اين بود که سلولهای 
انفرادی 2۰9 اوين در اختيار سپاه بود و بازجويان اوين محل مناسبی مانند 
باشند  داشته  کنترل  تحت  جهت  هر  از  را  زندانی  که  انفرادی  سلولهای 
نداشتند. در پاييز 62 کار ساخت ۴۰۰سلول انفرادی در ساختمانی موسوم 
آسايشگاه در اوين به اتمام رسيد و زندانيان زيربازجويی يا افرادی که الزم 
بود از جمع جدا شوند، پس از اين تاريخ به اين ساختمان منقل می شدند.

مجاهد خلق اصغر معينی در همان تاريخ تابستان 62 بند9 زندان گوهردشت 
بود. وی می گويد کليه زندانيان اين بند از اوين آمده و تحت نظر و کنترل 
اوين بودند.68 مسعود اميرپناهی و علی تهوری و نادر ثانی هم پيش تر، از 

بود  بند9  ايام  همين  در  اوين  زيربازجويی  زندانيان  از  بسياری  مانند  که  معينی  اصغر   )68(
می گويد هر دو شيفت پاسداران و افسرنگهبان ها کادر اوين بودند. يکی از پاسداران که ساکن 
منطقه آب دخانيات تهران بود و سال66 هم در اوين کابل می زد از پاسداران اصلی بند9 در 

تابستان 62 بود.
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زندان اوين به بند9 انفرادی گوهردشت منتقل شده و نيمه اول سال 62 در 
همين بند بودند. به گواه آنان حتی پاسداران شيفت زندان گوهردشت هم 

به اين بند رفت و آمد نداشتند.
پس از اشراف نسبت به شرايط بند9 در نيمه اول سال62 و گواهی شاهدان 
صحنه، ديگر هيچ شبهه و ترديدی باقی نمي ماند که ماجرای خارج شدن 
مصداقي از سلول۴ سالن ۱9 نيز تمامًا سناريو و ساختگی برای توجيه غيبت 

7ماهه ا ست .
که  است  جالبی  نکات  حاوي  مصداقي  خاطرات  در  انفرادی  ماجراهای 

تناقضات داستان را کاماًل عريان می کند.
اولين تناقضی که در شروع داستان انفرادی توجه را جلب می کند، ماجرای 
انتقال به انفرادی بود. وی  می نويسد: »داوود لشکری به سلول چهار  نحوه 
آمده و از همه خواست از جای برخيزند و به من گفت: آهسته و بدون سرو 
لحنش  شوم.  آماده  انفرادی  به  رفتن  برای  و  کرده  جمع  را  وسايلم  صدا 
به گونهای بود که ديگر همه چيز تمام شده است. وسايلم را در باالی قفسه 
با لحن آمرانهای گفتم: قالب بگير بروم باال وسايلم را  او نشان دادم و  به 

بياورم! چارهای جز پذيرش نداشت...« )جلد اول خاطرات صفحه 2۰۰(
همه زندانيان گوهردشت می دانند که نحوه انتقال زندانی تنبيهی به انفرادی 
اين طور نبود و چنين فرصت و امتيازی در اختيار زندانی تنبيهی نيست. 
از  را  پيگيری وسايل ضروری اش  آن قدر  انفرادی  به  انتقال  از  زندانی پس 
پاسدار بند می کند تا باالخره يک پاسدار مسواک و حوله ای برايش از بند 
بياورد نه اين که جالدی که در وحشی گری و شقاوت کمتر نظيرش پيدا 
می شود، آهسته و بی سروصدا زندانی را صدا کرده و قالب بگيرد تا زندانی 

سوارش شود و... اين مناسبات مربوط به زندانی و پاسدار نيست.
خارج کردن از بند »با وسايل« مربوط به زندانيانی  است که به زندان ديگر يا 
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الاقل به بند ديگر منتقل می شوند. 

عجله کاری و ناشی گری در تنظیم سناریوي غیبت
داستانی كه مصداقي برای توجيه 7ماه غيبت خود تنظيم كرده است آن 
اندازه ناشيانه و غيرواقعی تنظيم شده که با اولين ترديد، ساختمان سناريو 

بالکل فرومی ريزد.
تنبيه مصداقی و بردنش به انفرادی به ادعای خودش پرخاشگری و دعوا با 
يک زندانی است اما در جای ديگر مدعی شده که به خاطر تشکيالت بند 
رسمًا توسط الجوردی، دادستان انقالب تهران ورئيس کل بعدی زندانهای 

کشور، بازجويی شده است!
مجاهد خلق مسعود اميرپناهی که از سال 6۱ مدتها در بندهای 9 و ۱۱ تحت 

کنترل اوين بود می گويد:
»بندهای 9 و ۱۰ و ۱۱ )طبقه وسط 3بند معروف ۱7 و ۱8 و ۱9( را که مثل 
اوين گذاشته  اختيار  در  بودند  بندهای گوهردشت  ساير  از  جزيره ای جدا 
بودند تا زندانيانش را در آن جا کنترل و بازجويی کنند. من که بيش از يک 
از  نه شنيدم الجوردی  و  نه ديدم  بودم  و ۱۱  انفرادی 9  بندهای  سال در 
کسی بازجويی کند. چه رسد زندانيان تنبيهی گوهردشت را که به بندهايی 

غير از 9 و ۱۱ تحت مسئوليت صبحی می بردند«.
اشاره ای  هيچ  چرا  است  کرده  بازجويی  او  از  الجوردی  که  کنيم  فرض 

به موضوع و سوالهای بازجويی نشده؟
اگر قرار بر بازجويی سر تشکيالت بند باشد می بايست داريوش صفايی و 
محمدرضا صادقی و سيروس و... بازجويی می شدند که به جرم تشکيالت بند 

راهی انفرادی شدند.
چرا دهها پاراگراف خرج خيالپردازی و موضوعات خارج از واقعيت زندان 
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بازجويی  به چگونگی و کم و کيف  اشاره ای کوتاه  يا  اما يک جمله  شده 
نشده است؟!

شاهدان مصداقی در سلول انفرادی
انفرادي در زمان شاه يا خميني را داشته باشد،  هركس كه تجربه سلول 
محيط  مي كند  تالش  انفرادي  سلول  در  اول  همان  از  زنداني  كه  مي داند 
خودش را شناسايي كند، زندانيان اطراف خودش را بشناسد، با افراد مختلف 
اما مصداقي در  با ديگران صحبت كند و...  از طريق مورس تماس بگيرد، 
سناريوي 5۰ صفحه اي از اين دوران 7 ماهه انفرادي آسمان و ريسمان را 
به هم بافته است، اما حتي يك نفر نيست، كه شاهد حضور او در اين انفرادي 
حتي به مدت يك هفته چه برسد به هفت ماه بوده باشد. از اين دوران 7ماه 
حتي اسم يك زنداني مقاومي كه در قيد حيات باشد به چشم نمي خورد. 
در كل اين 5۰صفحه اسم 26 نفر را آورده است كه ۱2نفر پاسدار هستند. 
۱۱ زنداني كه نامشان را آورده اصاًل در اين بند نبوده اند و برخوردی هم با او 
نداشتند، يک نفر به نام محمدرضا صادقی که می گويد در بهداری با او تماس 
داشتم زيرشکنجه به شهادت رسيده است، دو نفر به نام محمود سمندر و 
عموعباس هم در جريان قتل عام سربه دار شدند. از 3نفر باقيمانده يک نفر 
نفوذی به نام مواليی، يک نفر به نام نعمت از هواداران گروه اکثريت است 
که او مصداقی را نديده است و يک نفر هم مادر مصداقي است هست كه در 

اين دوران به مالقات او آمده است.
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بخش دوم ـ مقاله افشاگرانه مجاهد خلق امیر پرویزی69 

اطالع مزدور مصداقي از بازجوییهاي امیر پرویزي از ارتباط نزدیك 
با شكنجه گران و بازجویان خبر مي دهد 

ايرج مصداقی در ميان انبوهی ياوه گويی ادعا کرده که مجاهدين »به يک 
کارگر بی خبر از همه جا درمانده، پول هنگفتی« داده بودند که عکس رهبری 
)مصداقی(  او  و  کند  بلند  تهران  دانشگاه  مقابل  تظاهراتی  در  را  مقاومت 
ساير  زبان  از  بی خبر«  »کارگر  آن  غم انگيز«  »داستان  درباره  دارد  وظيفه 

زندانيان سياسی که شاهد بوده اند، روشنگری کند )گزارش 92(.
جريان  در  که  هستم  پرويزی  امير  اين جانب  مصداقی،  اشاره  مورد  فرد 
عکس های  تهران،  دانشگاه  مقابل  در  سال۱38۴  2۱تيرماه  در  تظاهراتی 
رهبری مقاومت را باالی سرم بردم. به همين نام و به همين جرم محاکمه و 
زندانی شدم و پرونده ام در زندان و قضاييه و اطالعات رژيم آخوندها بر سر 

اين »محاربه« ثبت  شده است...
در  هنگامی که  و  هستم.  سال۱358  در  زنجان  متولد  پرويزی  امير  من 
بلند  عکس  و  کردم  شرکت  تير۱38۴  در  تهران  دانشگاه  جلو  تظاهرات 
خلق  مجاهدين  هوادار  مذهبی  خانواده  يک  در  من  بودم.  26 ساله  کردم 
بزرگ شدم. برخی اعضای خانواده ام در شمار شهيدان سازمان مجاهدين 
و  پسرخاله  ابوالفضل موالیی  مجاهد شهيد  )ازجمله  ايران هستند  خلق 
مجاهد شهيد مجيد آزادی پسر عموی مادرم که دانشجوی پزشکی بود و 
اعضای خانواده هم طی چند  و  از بستگان  تعدادی  آزادی(.  اکبر  برادرش 
دهه حکومت آخوندها، سال هايی را در زندان به سر برده اند و برخی ديگر 

)69( ايران افشاگر 3 ارديبهشت99
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از اعضای خانواده و بستگانم هم اکنون جزء مجاهدين هستند و خودم هم 
شرف و افتخار مجاهد بودن دارم.

من البته افتخار »کارگر« بودن را که در نظر پادوهای رژيم های سرکوبگر و 
استثمارگر، مترادف درماندگی و بی خبری است، نداشتم، اما هم برای اطالع 
و نياز مصداقی و هم برای شناساندن ترفندهای کثيف اين عامل اطالعاتی 
رژيم، بايد بگويم که کارمند يک شرکت کامپيوتری در زنجان بودم و در 
قسمت مونتاژکردن کامپيوتر )ensemble( و بخش فنی و سخت افزار آن 
قسمت، به کار مشغول بودم. به خاطر کار تخصصی ام به اينترنت دسترسی 
داشتم و از همان ابتدا اخبار مقاومت و مجاهدين را دنبال می کردم و در 

ارتباط با ستاد اجتماعی سازمان فعاليت می کردم.
در  می دهد،  نسبت  به من  مصداقی  که  »درماندگی«  و  »بی خبری«  معنی 
از  يکی  عضو  من  که  است  اين  آخوندی  رژيم  مأموران  انديشه  و  فرهنگ 
تيم های سازمان يافته هواداران مجاهدين در شهر خودمان بودم و... فيلم های 
مربوط به فعاليت های تبليغی و اجتماعی تيم هايی که من عضو آن ها بودم در 
تلويزيون سيمای آزادی، نشان داده شده است و همين روزها هم نمونه های 

بسيار جالب و ستايش انگيز آن را در سيمای آزادی مشاهده می کنيم.
در سال ۱38۴ به مناسبت ششمين سالگرد قيام ۱8تير، من در ميان يکی 
به راه اندازی  کمک کردن  مسئوليت  که  بودم  مجاهدين  هوادار  تيم های  از 
تظاهرات ضد حکومتی و شرکت کردن و تقويت آن ها را در تهران به عهده 
ارتباط  برنامه  با  »بيژن«  مستعار  اسم  با  من  ۱8تيرماه  روز  در  داشتند. 
تظاهرات  در  برای شرکت  و  گرفتم  تلفنی  تماس  آزادی  مستقيم سيمای 

فراخوان دادم.
همان روز نيروهای سرکوبگر خيابان های اطراف دانشگاه را بستند و مأموران 
نيروی انتظامی و لباس شخصی به محل آمدند تا مانع تجمع شوند. آن ها 
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تصور می کردند سالگرد ۱8تير را از سر گذرانده و مهار کرده اند. درحالی که 
آن سال طرح ستاد اجتماعی اين بود که همه تيم ها برای تجمع اعتراضی 
در 2۱ تير به جای ۱8 تير فراخوان بدهند. شعار محوری هم آزادی زندانيان 

سياسی بود.
روز 2۱تير حوالی ساعت 5 بعدازظهر تجمع به حدی که می خواستيم رسيد. 
و  اطالعاتی  و  بسيجی  و  انتظامی  نيروی  و  پاسدار  از  سرکوبگر  نيروهای 
تا مانع شکل گيری تظاهرات  بودند  لباس شخصی، گله وار به صحنه آمده 
تيم های  شد.  شروع  شعارها  و  نشد  مانع  بگيروببندها  اين  همه  اما  شوند؛ 
هواداران مجاهدين هم به شعارها و محتوای اعتراضات سمت وسو می دادند. 
نيروی انتظامی شروع کرد به تهاجم و پراکنده کردن جمعيت. در اين ميان 
و  است  غيرقانونی  تجمع  که  می کشيد  نعره  بود  درصحنه  که  سرهنگی 
مجوز وزارت کشور را ندارد. سرهنگ بيچاره نمی دانست که نيروی برانداز 
و سرنگون کننده اجازه نمی گيرد. تواب ها و خيانت پيشگانی مثل مصداقی 

هستند که بدون اجازه دژخيم آب نمی خورند.
چقدر  که  کنيد  توجه  سرگشاده«  ننگين»نامه  در  مصداقی  به لحن   
عنتری نژاد  پاسدار  يعنی  ولی فقيه  صندوق درآمده  از  تازه  به رئيس جمهور 
اميدواری سرکوبگرانه داشته که می نويسد: »آيا جو ايران در تيرماه۱38۴ 
و پس از پيروزی احمدی نژاد اين گونه بود؟ انتشار اين دروغ ها چه دردی 
از مردم ايران دوا می کند؟ چرا جز شما و انجمن خيالی تان کسی اين گونه 
گزارش نمی دهد؟« جوابش البته خيلی ساده است، به اين دليل ما اين طور 

گزارش می دهيم که همين طور هم مقاومت و مبارزه می کنيم.
اما سرهنگ نيروی انتظامی به عنوان فرمانده صحنه هنگامی که ديد جوانان و 
دانشجويان به او که دنبال مذاکره کردن با کسی بود، محل سگ نمی گذارند، 
پی درپی با صدای بلند می پرسيد رئيس شما کيست؟ بيايد صحبت کنيم. 
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اعتراض های  وسيله  اين  به  می خواست  که  اصالح طلبان حکومتی  از  يکی 
جوانان و دانشجويان را مصادره کند، تالش کرد به عنوان نماينده معترضان 

به مذاکره با سرکرده نيروی انتظامی بپردازد.
»جلبک های  همان  يا  واليت فقيه  نظام  در  قالبی  اصالح طلبان  وقتی   
بی هزينگی« برای مذاکره دور پاسداران نيروی انتظامی جمع شدند طبق 
تصوير  لحظه،  در همين  من  مناسب،  موقعيت  در  اقدام  مورد  در  قرارمان 
رهبری مقاومت برادر مسعود و خواهر مريم را بلند کردم و ساير افراد تيم 
چند  دژخيمان  با  ما  فاصله  دادند.  انجام  را  صحنه  اين  از  فيلم برداری  ما 
قدم بيشتر نبود. می دانستيم زمان کوتاهی بيشتر نخواهيم داشت، باالبردن 
اين رژيم اند. همان ها که هر  نابودی  عکس کسانی که تجسم سرنگونی و 

خطری برای رژيم، پذيرفتنی تر از آن هاست.
درحالی که من عکس خواهر مريم و برادر مسعود را باالی سرم برده بودم، 
يک باره گله ای از مزدوران نيروی انتظامی به سويم هجوم آوردند و بر سرم 
ريختند. با باتون و مشت و لگد شروع به زدن کردند. به علت ضربه باتونی که 
روی بينی ام فرود آمد، تعادلم را از دست دادم. در همين موقع يک سرهنگ 
نيروی انتظامی گردنم را گرفت و با چوبی که دستش بود گردنم را فشار 
می داد. جمعيتی که شعار زندانی سياسی آزاد بايد گردد سر می دادند، با 
ديدن وضعيت من اعتراض کردند و شعار می دادند: ولش کنيد، ولش کنيد.

مادری خودش را به من رساند و رو به سرهنگ سرکرده صحنه، اعتراض کرد 
که: چکار کرده، ولش کنيد!

پاسداران که به قول مصداقی »پس از پيروزی احمدی نژاد« خيلی جری تر 
شده بودند، آن خانم شجاع را که به نظر مصداقی به خاطر »زن بودن« واقعی 
نيست و به گفته مصداقی )در همان گزارش92( يک »پهلوان پنبه اينترنتی« 
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با  آن ها تالش می کردند  و شتم گرفتند.  به باد کتک و ضرب  است،  ديگر 
نزديک درب اصلی دانشگاه  به  باز کنند و مرا  راه  ضرب و شتم جمعيت، 

تهران که تمرکز اصلی و محل ماشين های ضد شورش بود، برسانند.
را  علی صارمی خودش  انتظامی، شهيد  نيروی  به خودرو  از رسيدن  قبل 
به سرهنگ نيروی انتظامی رساند و گفت: مگر اين جوان چه کار کرده؟ ولش 

کنيد بگذاريد برود...
اينترنتی« يعنی علی صارمی هم بعدًا توسط رژيم  اين  يکی »پهلوان پنبه 

اعدام شد!
برگردم به صحنه حقيقی در آن روز: پاسداران مرا به زور سوار خودرو ون 
سياه رنگی کردند. بعد از من چند دانشجو و خبرنگار را هم دستگير کردند. 
سرکرده يگان ويژه رژيم به نام عباسی در صحنه حضور داشت. اسم سردار 
عباسی را همان جا يکی از دانشجويان در ماشين به من گفت. بعد از يک ربع 
يا نيم ساعت ما را به کالنتری۱۴8 در خيابان انقالب بردند. به محض ورود، 

مرا دستبند فلزی زدند و نفرات ديگر را دستبند پالستيکی.
اولين کاری که در آن جا انجام دادند، ضرب و شتم معروف به »فوتبالی« 
بود که چند نفر با ضرب و شتم عمدتًا به وسيله لگدهای سنگين و شديد، 
زندانی را به اين طرف و آن طرف پرت می کنند. بعد از »فوتبالی« مرا کنار 
نفرات ديگر نشاندند تا صورت جلسه تنظيم کنند. در ميان دستگيرشدگان 
يک نفر بود که اسمش را به ياد ندارم اما حين دستگيری وقتی می خواستند 
او را وارد ماشين کنند مقاومت کرد. مزدوران وحشيانه صورتش را به سپر 
کالنتری ۱۴8  در  شکافت.  چانه اش  زير  از  قسمتی  که  کوبيدند  ون  عقب 
می کرد،  تهيه  را  صورت جلسه  و  باشد  بازجو  می رسيد  به نظر  که  مأموری 
به آن فرد که چانه اش شکافته بود، می گفت: »می خواهی يکی از عکس های 
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باهم  بگذارم؟ شما  تو  پرونده  در  را  بودم(  باالبرده  من  که  )عکس هايی  او 
بودين«!

مأمور ديگر گفت اين خيلی پررويی می کند. بگذار تا ببرند حالش را حسابی 
جا بياورند. در فرصتی که حين بازجويی و فشارآوردن به آن فرد مقاوم ايجاد 
شد، من طبق سناريويی که از پيش آماده کرده بودم، محمل خودم را در 
اين عکس های چه  بودم و نمی دانم  ذهن خودم مرور می کردم که کارگر 

کسانی بوده...
شناخته شده  فرد  يک  که  را  حکومتی  اصالح طلب  همان  اثناء  همين  در 
خاتمی چی بود هم آوردند. او همان کسی بود که در مقابل دانشگاه خودش 

را به عنوان نماينده دانشجويان معرفی کرده بود.
بازجوی مزبور به او گفت: »آقا اين چه بساطی است که راه انداختيد تجمع 

مجوز نداشته و...«
سپس با اشاره به من از او پرسيد: شما با اين اراذل واوباش هستيد؟

او که چند نفر از دانشجويان عضو دفتر تحکيم وحدت را در ميان ما ديد، 
گفت: آقا اين ها بچه های خوبی هستند! بچه های انقالبند! )يعنی از بسيجيان 

يا عوامل جناح های درونی رژيم هستند(.
بازجو تک تک ما را به وی نشان می داد و می پرسيد اين چطور؟ اين  يکی 
چطور؟ وقتی نوبت به من رسيد. بازهم گفت: اين هم بچه خوبی است!؟ در 
اينجا يک باره دژخيم افسار پاره کرد و عکس های رهبری مقاومت را که در 
پرونده من گذاشته بود بيرون کشيد و به او نشان داد و گفت: پس آقا شما 

طرفدار و هوادار اين ها هستيد؟
می کرد،  تهی  قالب  داشت  درحالی که  و  پريد  او  رخسار  از  رنگ  ناگهان 
به پته پته افتاد و گفت: آقا شما ما را می شناسيد، اين چه حرفی است؟ و 
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سپس رو به من کرد و گفت: اين فرزند انقالب نيست.
چند دقيقه بعد از اين که ايشان مرا به عنوان »بچه بد«! شناسايی کرد، با صحنه 
انتظامی هم  نيروی  و  ترتيب دادند، گفت حالش بدشده...  برايش  جالبی که 
آمبوالنس خبر کرد تا او را با احترامات ويژه يک »بچه خوب« رژيمی، از آنجا ببرند.

منشأ اطالعات مصداقی 
درمانده  »کارگر  يک  به  که  را  دست اول  اطالعات  مصداقی  ببينيم  حاال 
باال بردن عکس رهبری مقاومت پول هنگفتی داده«  ازهمه جابی خبر برای 

شده از کجا آورده است؟
آنجا  بردند.  ونک  اطالعات  به حفاظت  را  نفرات  همه  7 بعدازظهر  ساعت 
بازجويی اوليه از من شروع شد. يک سرهنگ حفاظت اطالعات و چند نفر 
ديگر شروع به ضرب و شتم و اذيت و آزار من کردند. دژخيم علت و چرايی 
موضوع عکس را که باالی سرم برده بودم می پرسيد، من هم طبق سناريو 
خودم گفتم يکی »پول« داد اين عکس را باالی سرم بگيرم من هم »بيکار« 

بودم و نياز به »پول« داشتم...
بازجو عصبانی می شد و فحش رکيک می داد و می گفت: »غلط کردی! اگر 
من همين االن بروم از کابل يک کارگر افغانی را بياورم و بگويم يک ميليون 
می دهم اين را بلند کن، می گويد: چون اين عکس مسعود رجوی است، 
که  جمله  همين  است.  اشرف  مال  تو  ادبيات  بکنم.  را  کار  اين  می ترسم 
می گويی عکس را باالی سرم ببرم، حرف مجاهدين است تو چطور می خواهی 

اين مزخرفات را باور کنم. ياال بگو ببينم داستان چيست؟«
مصداقی،  ایرج  مطالب  اطالعات  منشأ  هم  که  می کنید  مالحظه 
که  منطقی  و  فرهنگ  هم  و  هستند  رژیم  شکنجه گران  و  بازجوها 

برای ارزیابی دارد، همان فرهنگ و منطق آن هاست.
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دعوا و صورت مسئله خود مقاومت و مبارزه است. کلمات و فرهنگ بازتاب 
و محصول آن است. دعوا بر سر اين است که ما چرا مبارزه می کنيم و مثل 

مصداقی راه تسليم و ندامت و همکاری با دژخيمان را نرفتيم.
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 بخش سوم ـ بازجویی از افراد 
سازمان چریكهاي فدایي خلق ایران شاخه اقلیت و...

ایرج مصداقي در بازجویي و شكنجه رفقاي جانباخته داود مدائن و 
دكتر منصور اسكندري در اواخر ۱۳۶۰ مشاركت داشته است.

سازمان چريکهای فدايی خلق ايران درسالهای گذشته بارها در مورد نقش 
ايرج مصداقی در بازجويی افراد اين گروه و تالش مصداقي برای نفوذ دربين 
دو  از  قسمتهايي  که  كرده  منتشر  مطالبي  ايران  رژيم  مخالف  سازمانهای 

نمونه آن ذكر مي شود. 

ایرج مصداقی و نقش آفرینی برای وزارت اطالعات جمهوری اسالمی 
ایران70 

»ايرج مصداقی درسال۱36۰ از هواداران سازمان مجاهدين خلق بود. بعد از 
دستگيری و سپردن قول همکاری، عده زيادی را لو داد. بارها در بازجويی 

دستگيرشدگان شرکت و آنهارا شکنجه کرد...
سازمان  جانباخته  رفقای  شکنجه  و  بازجویی  در  مصداقی  ایرج 
چریکهای فدایی خلق ایران داود مدائن و دکتر منصور اسکندری 

در اواخر سال ۱۳۶۰ مشارکت داشته است.
مصداقی بعد از چاپ چند جلد کتاب توانست با کمک عوامل رژيم در خارج 
از کشور و استفاده از دنيای مجازی خود را به عنوان مخالف رژيم معرفی 
و به مصاحبه های مختلف بپردازد. سازمان چريکهای فدايی خلق ايران در 

)iranian-fedaii.de( ايرج مصداقی عامل وزارت اطالعات ايران )7۰(
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همه  به  و  گشوده  مرموز  عنصر  اين  چهره  از  نقاب  بارها  گذشته  سالهای 
نيروهای مبارز و انقالبی هشدار داده است.

و  کذب  اظهارات  با  است  کرده  تالش  آمريکا  صدای  با  مصاحبه  در  وی 
زندانيان  کشتار  و  مرگ  هيئت  با  همکاری  در  را  خود  نقش  دروغپراکنی 
سياسی در سال ۱367 کتمان کند. اين مصاحبه بيش از آنچه بتواند کسی 

را گول بزند پرده از چهره کريه او کنار زد.
نکردند  اعدام  را  شما  شد  چه  می پرسد  که  به خبرنگار  پاسخ  در  مصداقی 
می گويد »من زنده ماندم به خاطر اين که هم درجريان امور قرار گرفتم، هم 

می دونستم ديگه چه خبر هست، بسياری نمی دونستند«.
مأمور کار کشته اطالعات اعتراف می کند که »در جريان امور« و خبرها قرار 
تالش  زنده ماندنش  علت  درباره  پاسخگويی  به جای  مصداقی  است.  داشته 
کند،  فرار  موضوع  از  تردستی  با  و  ببرد  به حاشيه  را  سؤال  اصل  می کند 
هنگامی که برای بار دوم از او پرسيده می شود آنها اعدام شدند و شما چرا 
اعدام نشدی؟ می گويد »برای اين که آنروز انزجارنامه نوشته بوديم« و پس 
از زيگزاگ زدنها سرانجام اعتراف می کند آنها که اعدام شدند به خاطر اين 

بود که همکاری نکردند.
مصداقی تالش می کند خود را فقط يک زندانی معمولی معرفی کند و ادامه 
می دهد »در 25مردادماه با يک تلفن که شد اعدام قطع شد و بعد از آن 
ادامه پيدا نکرد«. اين اعتراف نشان می دهد که ايرج مصداقی در کنار هيئت 
مرگ نشسته بوده وگرنه کدام آدم عاقل باور می کند که يک زندانی در بند و 
يا داخل سلول در جريان تلفن افراد باالتر از مسئولين کشتار قرار می گيرد؟

مصداقی سعی می کند دروغهايش را به يکديگر پيوند دهد ولی هرچه توضيح 
می دهد بيشتر خودش را لو می دهد. وی در توجيه در جريان قرار گرفتن 
ـ  ناصريان  که  ديده  »از پشت چشمبند  مرگ می گويد  هيئت  صحبتهای 
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شيخ محمد مقيسه ـ دستهايش را بهم می ماليده و...« و فوری بهمان روش 
تردستی چشمبند را به لنگ تبديل می کند.

واقعيت اين است که ايرج مصداقی در هيئت مرگ بوده، چشمبندی هم در 
کار نبوده است ولی لنگ حقيقت دارد. آن لنگی که مصداقی ادعا می کند 
به چشمش بوده اينطور نيست، لنگ بر سر مصداقی بوده است. در آن دوره 
ایرج مصداقی را از هیئت مرگ به سالن زندانیان می آوردند و لنگی 
بر سرش می انداختند. چراکه ایرج از داخل لنگ می توانست همه 
را شناسایی  زندانیان  و  نماید  مشاهده  کامل  به صورت  را  زندانیان 
کند ولی زندانیان نمی توانستند به خاطر لنگی که بر سرش بود او را 
شناسایی کنند. وی زندانیانی را که بر سر عقایدشان استوار مانده 
بودند به هیئت مرگ نشان می داد و بعد از سالن خارج می شد. رژیم 

نمی خواست زندانیان چهره ایرج مصداقی را شناسایی کنند«.

ایرج  نقش  و  سپاه  اطالعات  سازمان  و  اطالعات  وزارت  اختالفات 
مصداقی

»... مدتی است اختالفات بين وزارت اطالعات که در اختيار جناح اصالح طلب 
باال  با سازمان اطالعات سپاه که در اختيار جناح اصولگراست  رژيم است 
گرفته است. طی دو سال گذشته به تدريج بيشتر اختيارات وزارت اطالعات 
به سازمان اطالعات سپاه انتقال يافته است. دستگيری دو تابعيتی ها، عوامل 
نفوذی، رخنه در سازمانهای اپوزيسيون خارج از کشور و ساير وظايفی که 
شده  واگذار  سپاه  اطالعات  به سازمان  بود  اطالعات  وزارت  حيطه  در  قباًل 

است.
از آنجا که جناح اصولگرا در نظردارد تمام اهرمهای قدرت و ارکان اقتصادی 
کشور را در دست داشته باشد و همزمان بيت رهبری را در انظار عموم پاکيزه 
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و بدون اشتباه جلوه دهد، همواره به دنبال مقصر می گردند تا نابسامانيهای 
کشور را بگردن ديگری بيندازند...

به رقيب  تا  می کند  استفاده  فرصتی  هر  از  نيز  اصالح طلب  جناح  درمقابل 
ضربه وارد کند. دستگيری حميد نوری از عامالن کشتار زندانيان سياسی در 
سال ۱367 و دستگيری وی در 9 نوامبر 2۰۱9 در فرودگاه استکهلم باعث 
شد تا بار ديگر ايرج مصداقی در نقش آرتيست برای وزارت اطالعات ايفاء 
نقش کند. مصداقی ادعا می کند ساعت پنج صبح از فرودگاه امام به او زنگ 
زدند و گفتند نوری حرکت کرد و مصداقی هم فوری ترتيب دستگيريش 

را داده است؟!
اين سناريو به حدی مسخره است که هيچ فرد اندک آگاهی آن را نمی پذيرد. 
مصداقی چکاره است که پنج صبح از فرودگاه امام به وی زنگ زدند حميد 
نوری  اين است که در پس دستگيری حميد  واقعيت  نوری حرکت کرد؟ 
اختالفات عميق دو جناح ديده می شود. وزارت اطالعات با آگاهی قبلی از 
سفر حميد نوری با ايرج مصداقی هماهنگ کرده بود تا پيشاپيش امکان 
دستگيری وی را در محاکم قضايی اروپا فراهم کند. اين مأموراطالعات نيز 

وظيفه اش را به درستی انجام داده است...« پايان مقاله

ایرج مصداقی کیست؟71 
»بخشی از وظايفی که دستگاه اطالعات جمهوری اسالمی ايران به مصداقی 
محول کرده است، طرح و اجرای سياست بی اعتبار کردن سازمانهای انقالبی 
فعال  نيروهای  بين  روابط  برهم زدن  شهدا،  خانواده  نزد  و  مردم  ميان  در 
نيروهای جوان و شايعه پراکنی عليه  ايجاد شک و ترديد بين  اپوزيسيون، 
نيروهای فعال مخالف رژيم می باشد. در اين خصوص ترجيح می دهيم برای 

71-http://www.iranian-fedaii.de/.../hami.../hamid%20ashraf.html
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در  مصداقی  »شاهکارهای«  از  نمونه  يک  به ذکر  عموم  اذهان  روشن شدن 
انجام وظايفش اشاره کنيم.

وی در سالهای گذشته بارها به خانواده های شهدای سازمان مراجعه کرده 
و به عنوان »دلسوز« و با اين ترفند رذيالنه که گويا سازمان عزيزان شما و 
خانواده هايشان را فراموش کرده، در نظر دارد متنی در وصف آن عزيزان 
منتشر کند. به طور نمونه وی بعد از مراجعات مکرر به خانواده مدائن سرانجام 
ترهات  و  آورد  به دست  را  رفقای سازمان  تمهيد چند عکس  با  موفق شد 

ضدفدايی اش را چنين نگاشت:
»خيلی وقت بود که می خواستم درباره خانواده مدائن و رنجی که در سه 
دهه گذشته متحمل شدند چيزی به رسم وظيفه بنويسم و به سهم خودم در 
اين دنيای قدرناشناس، قدرشان را بدانم. اعتراف می کنم با آن که اين ادای 
دين مثل يک بغض در گلويم مانده بود اما دل دل می کردم و می ترسيدم 
به آن نزديک شوم. بزرگی درد و بضاعت اندک من در تشريح واقعه مانع 

نوشتنم می شد«.
را  مدائن ها  شهيد  رفقای  همرزمان  و  سازمان  پستی،  کمال  در  مصداقی 
را که در گلويش  ادای دين«  انگيزه »اين  تا  لقب می دهد  »قدرناشناس« 
که  است  اين  واقعيت  است.  ديگری  چيز  حقيقت  اما  بپوشاند.  کرده  گير 
در سال ۱36۰ رفيق داود مدائن و بعد از او رفيق دکتر منصور اسکندری، 
به فاصله  دو  هر  ايران  فدايی خلق  مرکزی سازمان چريکهای  عضو کميته 
کوتاهی دستگير شدند. در آن هنگام اين رفقا در مرکز سپاه پاسداران در 
سلطنت آباد )چاله هرز( محل سابق ساواک، بازجويی و شکنجه می شدند. 
در آن ايام ايرج مصداقی تازه دوره توابی را شروع کرده بود. وی عالوه بر 
مشارکت درگشتی های سپاه برای به دام انداختن مجاهدين و ساير نيروهای 
اسکندری  و  مدائن  رفيق  از جمله  انقالبيون  شکنجه  در  مبارز،  و  انقالبی 
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سنگينی  مصداقی  به دوش  اکنون  که  دين«  ادای  »اين  می کرد.  مشارکت 
می کند نه از روی عذاب وجدان که برای گمراه کردن بيشتر خانواده مدائن 

و امثالهم است.
آيا هيچ فرد اندک آگاهی می پذيرد که )برطبق نوشته های خود مصداقی( 
وی 8 سال تواب رژيم جمهوری اسالمی ايران باشد ولی هيچ گونه همکاری 
با رژيم نکرده باشد؟ اگر مصداقی فقط يک تواب معمولی بود چه لزومی 
داشت که طی اين دوره طوالنی دوش به دوش بازجويان و مأمورين اطالعات 
در اوين و کميته مشترک و زندان گوهردشت و ساير مراکز آدمکشی رژيم 
خدمت کند؟ آيا وی تاکنون شرحی از خيانتهايش عليه نيروهای انقالبی 
و مبارز را درج کرده؟ همين دوره 8 ساله خدمت در سپاه و اطالعات بوده 
است که موجب شده اکنون خود را ديکشنری همه اتفاقات بعد از دهه 6۰ 
معرفی کند. آيا هيچ فرد آگاهی می پذيرد که سران رژيم تمام جنايات و 
سبعيت خود را با يک تواب درميان بگذارند؟ مصداقی چه نقشی در کشتار 
شهريور ۱367 داشته که همه حوادث و جنايات آن دوره را از بر است؟ به هر 
تقدير خوشحاليم که اکنون نقاب از چهره اين مزدور کنار زده شده وتنها ما 
نيستيم که بر اين حقيقت پای می فشاريم و به وظايفمان عمل می کنيم. از 

اين رو در اين خصوص به همين حد بسنده می کنيم...«
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بخش چهارم ـ جنگ گرگها راز مگو را آشكار مي كند
از  انتقاد  در  9 خرداد 99  در  رژيم  غالب  به جناح  وابسته  »رهيافته«  سايت 
نوشته است  عملکرد وزارت اطالعات مقاله ای درج کرده و در آن صريحًا 
که مصداقی عنصر نفوذی و حقوق بگير وزارت اطالعات در بين اپوزيسيون 

است. بخشهايی از مقاله به شرح زير است:

تذکرهای پیاپی امام خمینی و امام خامنه ای
نبود  هفته ای  بود،  خود  پربار  حيات  قيد  در  که  روزی  تا  خمينی  »امام 
از آن  که نسبت به خطر نفاق و شخص مسعود رجوی هشدار ندهد. پس 
نيز، شاهد هستيم که مقام معظم رهبری با ژرف انديشی خاصی که دارند، 
پياپی خطر نفاق و گروهک منافقين را گوشزد می کنند. ايشان پس از غائله 
بهمن96 به روشنی گفتند که »پياده نظام اين غائله منافقين بودند« )مقام 
معظم رهبری ـ بهمن۱396(. پس از غائله آبان 98 تأکيد کردند: »در يک 
کشور خبيث )آلبانی( عده ای ايرانی وطن فروش جمع شدند و نقشه فتنه 
بنزين را ريختند« )رهبر انقالب ـ دی98( و اکنون نيز رهبری با صراحتی 
بيش از هميشه نسبت به سربازگيری گسترده اين دشمن خطرناک و موذی 

از »جامعه جوان« کشور هشدار می  دهند.
اين هشدار نيز از واقعيتی در کف جامعه برآمده است. آخر مگر نمی بينيم 
قرآن  از  می دهد،  پيام  به جوانان  خطاب  پياپی  رجوی  مسعود  چگونه  که 
ايدئولوژيک  آموزشهای  خودش  به قول  و  می آورد  گزيده  نهج البالغه  و 
به»نسل جوان« می  دهد. اما به آموزش هايش نگاه کنيد! از تمامی آنها بوی 
باروت به مشام می رسد. از البالی سطور فريبنده تفسير قرآنش، قبضه های 

کالشينکف ديده می شود...
در مقابل هر چند نيروهای جان بر کف نظام با همت و تالش به مقابله با اين 
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سرانگشتان نفاق، از جان خود مايه می گذارند، اما آيا اين کافيست؟
کارهای  با  اطالعات(  محترم  )وزیر  علوی  آقای  مجموعه  که  این 
خدابنده،  سلطانی،  مانند  منافقین  توابین  برخی  خود  شبانه روزی 
را  و...  پورحسین  مصداقی،  کریمدادی،   یغمایی،  حسینی،  عزتی، 
استخدام کرده،  با انرژی گذاری کالن و البته تأمین مالی، توابین را 
اما  با خود منافقین می کشاند، بسیار عالیست؛  به رویارویی روانی 

آیا کافیست؟...
کافی نيست به همان علت که در نهايت خود مقام معظم رهبری زنگ های 
خطر انديشه التقاطی را به صدا در آوردند. کافی نيست، چون در کف جامعه 
کاريزمای  شوم  تور  در  هزار  هزار  ابعاد  در  ما  جوانان  چطور  که  می بينيم 
رجوی گرفتار شده، از يک دانشجوی درسخوان تبديل به يک تخريبگر با 

ماليخوليای سالح و بمب می شوند...«
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بخش پنجم- بخشهایي از چند مقاله

۱ـ مقاالت ارژنگ خامنه ای 
ارژنگ خامنه ای از زندانيان سياسی در زمان شاه است كه در سال ۱35۰ 
و  بود  شده  محكوم  ابد  به حبس  سپس  و  اعدام  به  ابتدا  او  شد.  دستگير 
همزمان با انقالب ضدسلطنتي آزاد شد. او دو مقاله در معرفی ايرج مصداقی 

و نقش او نوشته است.
زندانيان  عليه  »بيداد  عنوان  تحت  و  ۱3تير 99  تاريخ  در  اولش  مقاله 
عده ای  حمايت  به نامه  اعتراض  در  و  دادخواهی«72  پوش  در  قتل عام شده 
برای »سفيد کردن« مصداقی نوشته شده است. در قسمت آغازين اين مقاله 

چنين آمده است: 
»در تاريخ 9تيرماه ۱399 بيانيه ای با ۱۰۴ امضا از »روشنفکران، هنرمندان 
تابستان  در  سياسی  زندانيان  کشتار  دادخواهی  درباره  مدنی«،  فعاالن  و 
شصت وهفت منتشر شد. عجالتًا دو سه نکته را که با يک نگاه به متن فراخوان 

می توان دريافت برای همه دوستان و هم وطنان خاطرنشان می کنم.
الفـ  برای من واضح است که اين قلم و اثر نويسندگان يا شاعران سنگين وزن 
نيست. قلم زنان واقعی اين متن مشخص، برای من شناخته شده هستند. آنها 

منافع و اهداف مشخص و واحدی را دنبال می کنند.
هدف اصلی فراخوان اين است که در پوش يک حرکت حقوق بشری، ايرج 
قالب  سياسی  زندانيان  نماينده  به عنوان  به دروغ  و  کند  سفيد  را  مصداقی 
کند، به همين خاطر اسم مصداقی در ليست امضاکنندگان وجود ندارد و از 
او به عنوان کوشنده  “خاصه” که در زمره شاهدان کشتار زندانيان سياسی 

)72(  بیداد علیه زندانیان قتل عام شده درپوش دادخواهی از: فتح هللا خامنه ای - ایران افشاگر 
)iran-efshagari.com(



128

بوده، اسم برده می شود.
وزارت  خط  می دهند  شهادت  78۰ زندانی  که  است  کسی  مصداقی  اما 
با  در مصاحبه  است. خودش  رژيم  و در خدمت  پيش می برد  را  اطالعات 
صدای آمريکا معترف است که به دليل نوشتن انزجارنامه اعدام نشده و در 
خاطراتش هم به شرکت در گشت دادستانی برای شکار مخالفان و نوشتن 

5انزجارنامه اعتراف می کند.
بـ  پس از پرس وجوهای متعدد برای من ثابت شد که خيلی از امضاکنندگان 
واقعًا هدف اصلی گردانندگان را که سفيدسازی مصداقی و چماق کردن او 
بر سر زندانيان “سر موضع” بوده نمی دانستند يا دقت نکرده بودند که در 
پوش “دادخواهی” چه بيدادی عليه زندانيان قتل عام شده که خمينی حکم 

به نابود کردن آنها داد در جريان است«.
مقاله با اين جمالت به پايان می رسد: 

»با تأکيد برضرورت محاکمه عادالنه دژخيم حميد نوری و ديگر مسئوالن و 
دست اندرکاران قتل عام سال ۱367 خاطرنشان می کنيم اين فراخوان که با 
اسم مصداقی عماًل در خدمت جمهوری اسالمی قرار دارد، يک درس بزرگ 
دام  در  که  دارد  در خارج کشور  فعاالن سياسی  و  روشنفکران  برای همه 

توطئه های فريبنده اطالعات نظام در اشکال گوناگون آن نيفتيم«.

در مقاله دوم ارژنگ خامنه اي تحت عنوان »۲مزدور نفوذی شارالتان 
و جاعل تاریخ!«7۳ )ایران افشاگر ۶ مرداد 99( آمده است:

»... به عنوان يک زندانی سياسی در زمان شاه من با اين مقوله جاسوسی 
که  خودفروختگانی  طريق  از  هم  شاه  ساواک  چون  هستم  آشنا  به خوبی 

)۷۳(  ۲مزدور نفوذی شارالتان و جاعل تاریخ !- از فتح هللا خامنه ای ایرج مصداقی - 
)iran-efshagari.com( ایران افشاگر
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به خدمت آن درمی آمدند ضرباتی سنگينی به گروه های انقالبی و ضدسلطنت 
وارد کرد. نمونه معروف آن سيروس نهاوندی است که با »سازمان رهايی بخش 
خلق های ايران« کار می کرد و ساواک با ترتيب دادن يک فرار ساختگی و 
حتی تير زدن به پايش او را بيرون فرستاد و به اين ترتيب عالوه بر دستگيری 
جريانات  به ساير  هم  سنگينی  ضربات  خودش،  پيشين  رفقای  شکنجه  و 
مارکسيستی که گول سيروس نهاوندی را خورده بودند زد. من زمانی که 
در زندان عادل آباد شيراز بودم، ده ها دانشجو و روشنفکر که گول سيروس 
نهاوندی را خورده بودند دستگير و به آنجا آوردند. آن ها در زندان متوجه 
شدند که سيروس نهاوندی باعث دستگيری آن ها شده و شگردهای او را نزد 
زندانيان افشاء کردند، بنابراين جای شک نیست که در مورد مصداقی 

ما با یک مأمور و جاسوس طرف هستیم...«

۲ـ »شریك دزد و رفیق قافله«
از خانم مینا انتظاري )سایت همبستگي ۲۰ بهمن 99(

و  سفارتها  به كمك  آخوندي  رژيم  اطالعات  وزارت  3۰ ژوئن 2۰۱8  روز 
ديپلوماتها و مزدورانش براي يك انفجار مرگبار در گردهمايی بزرگ ساالنه 
مقاومت ايران در ويلپنت پاريس برنامه ريزي كرده بود که اگر موفق مي شد 
به كشته و مجروح شدن صدها و چه بسا هزاران نفر منجر مي شد. اين عمليات 
بزرگ تروريستي كه در شوراي عالي امنيت رژيم تصميم گيري شده بود، 
توسط اسداهلل اسدي ديپلومات رژيم در اتريش هماهنگ مي شد. اين توطئه 
تنها چند ساعت قبل از وقوع خنثی شد و اسدي و سه مزدور همدست او 
دستگير شدند و بعد از دوسال تحقيقات گسترده در ۴ فوريه2۰2۱ اسداهلل 
اسدي به 2۰ سال زندان و سه مزدور همدستش به ۱8 تا ۱5 سال حبس 

محكوم شدند. 
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درست در همان ساعاتی که قرار بود اين انفجار صورت گيرد ايرج مصداقی 
همراه با مسعود خدابنده مزدور شناخته شده وزارت اطالعات در استوديو 
را در  نظر خود  تا  اينترنشنال حضور داشتند  ايران  زبان  فارسی  تلويزيون 

مورد جلسه بزرگ مقاومت وحوادث همراه آن بيان کنند. 
بقيه مطلب را خانم مينا انتظاری در مقاله اش تحت عنوان »شريک دزد و 

رفيق قافله!« همبستگی بتاريخ 2۰ بهمن 99 چنين شرح می دهد:
»...ايرج مصداقی خائن... خيال می کند که ما فراموش می کنيم در همان روز 
عمليات انفجار درست در همان ساعتی که قرار بود آن بمب در کنار من و 
مايی که در آن سالن و نزديک جايگاه سخنرانی بوديم منفجر شود، اين فرد 
خودفروخته در لندن کنار يک مأمور بدنام وزارتی به نام مسعود خدابنده در 
استوديو تلويزيونی ايران اينترنشنال نشسته بود و ضمن »رصد« کردن زنده 

سخنرانی خانم رجوی، مشغول نفرت پراکنی عليه آن همايش عظيم بود.
مشخص،  مکان  و  زمان  آن  در  خدابنده  مسعود  حضور  که  ندارم  ترديد 
تعيين  قطعًا  و  بوده  آخوندی  اطالعات  جهنمی  وزارت  مستقيم  هدايت  با 
مصداقی به عنوان مکمل او در آن برنامه زنده تلويزيونی همزمان با پخش 
امنيتی و آدمکشان  با صالحديد همان سرداران  گزارش همايش ويلپنت، 
اسالمی بوده که آن عمليات بزرگ تروريستی را طراحی کرده بودند. جالب 
است که بدانيم مسعود خدابنده خودش ساکن لندن است ولی ايرج مصداقی 

را به خاطر اين برنامه ويژه از استکهلم سوئد به لندن آورده بودند!
حاال اين فردی که خودش به عنوان بخشی از پوشش سياسی روانی آن 
شده  مقرر  زمان  همان  در  درست  شکست خورده،  تروريستی  عمليات 
برای وقوع جنايت حضور داشته، در چند رسانه دولتی غربی با تاکتيک 
رژيم  تروريسم  قربانيان  سخنگوی  را  خودش  شيادی  با  به جلو،  فرار 

اسالمی جا می زند!



131

دادگاه یک دژخیم و مأموریت یک مزدور نفوذی

تروريستی  عمليات  اين  اصلی  سوژه  حالی که  در  اين که  ديگر  جالب  نکته 
به طور خاص خانم رجوی و خيل عظيم حاميان مجاهدين در سالن ويلپنت 
بوده ولی مصداقی... و با ادبيات آلوده اطالعات آخوندی، بی شرمانه مجاهدين 

خلق را "فرقه پليد رجوی" می نامد.
بهرحال روزی نه چندان دور باالخره پرده ها فرو می افتد و معلوم خواهد 
شد که او و همرديفش مسعود خدابنده تا چه حد در جريان »بزرگترين 
آن  در  و حضورشان  بوده اند  اسالمی  دولتی« جمهوری  تروريسم  عمليات 
صحنه پوششی و عمليات جنگ روانی عليه مجاهدين از کجا هماهنگ شده 

و چه هدف و مأموريتی داشته اند.
آيا قرار بود در برنامه زنده تلويزيونی، چند لحظه بعد از انفجار موعود، بر 
سناريوی  آوارها،  زير  در  شده  متالشی  پيکرهای  و  ما  خونی  اجساد  روی 
مطرح  فرقه  ناراضيان  و خشم  مشکوک  قتلهای  و  گروهی  درون  درگيری 

شود يا...؟!«

نتیجه گیری و مقاله یكي از همبندان
اين مجموعه ترديدي باقي نمي گذارد که نقش ايرج مصداقی بسيار بيشتر 
از يک زندانی درهم شکسته و بريده است. او نقش تهاجمی مشخصی را 
عليه اپوزيسيون به طورعام و عليه مجاهدين و مقاومت ايران به طور خاص 
پيش می برد. اين مطلب را رضا فالحي يکی ديگر از زندانيان سياسی که 
با عنوان  تاريخ 6 مرداد99  همبند مصداقی هم بوده است در مقاله اي به 
»روشنگری آقای ژورک، حلقه گمشده پازل مزدور نفوذی ايرج مصداقی« 

تشريح كرده است: 
»رضا فالحی هستم و به مدت ۱۰سال از شهريور ۱36۰ تا شهريور ۱37۰ در 
زندانهای نيروی هوايی، دژبان مرکز، اوين، قزلحصار، گوهردشت و مجددًا 
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زندانيان  ديگر  از  بسياری  هم چون  را  زندان گردی  دهه  يک  اوين،  زندان 
تجربه کردم و الجرم در اين ميان شاهد بسياری از جنايات رژيم به ويژه در 

جريان قتل عام 3۰ هزار زندانی سياسی سربدار در تابستان 67 بوده ام.
و  مقاالت  کتب،  اکثر  رسته،  بند  از  سياسی  زندانيان  ديگر  مانند  هم  من 
اکثر  می کنم.  دنبال  را  سياسی  زندانيان  و  زندان  با  رابطه  در  مصاحبه ها 
زندانيان پيشينی که من می شناسم، گرچه بعضًا چند دهه از رهايی آنان از 
زندان می گذرد، ولی واژگانی چون زندان و زندانی بخش جدايی ناپذيری از 

زندگی و حيات سياسی آنها شده است.
به تازگی مطلبی از آقای فريدون ژورک هنرمند مردمی و يکی از زندانيان 
سياسی پيشين، خواندم که آخرين قطعه پازلی را که مدت ها در ارتباط با 
مزدور ايرج مصداقی به دنبال آن بودم، در اختيارم گذاشت! اين برای من 
به مثابه سقوط سيبی از درخت بود که باعث کشف جاذبه زمين از سوی 

نيوتن شد.
کارکردها و مواضع اين تواب تشنه به خون را من به سختی می توانستم با يک 
زندانی درهم شکسته که با بازجويان و شکنجه گران همکاری کرده و حاال 
در خارج کشور هم دوباره به همکاری با آنها روی آورده است، تحليل کنم. 
اين تحليل نمی توانست خصومت هيستريک او با مجاهدين و رهبر مقاومت 

آقای مسعود رجوی را توجيه کند.
اين قطعه پازل گمشده را، افشاگری و روشنگری آقای ژورک به ما عرضه 
داشت و بدين گونه او از اين راز پرده برداشت که ما نه با يک تواب، بلکه 
با يک مزدور نفوذی مواجهيم که از همان سالهای سياه 6۱ و62 در زندان 
اوين مسئول نوشتن کتاب های کارنامه سياه بوده و نقش دستيار بازجويان 
و شکنجه گران را داشته است. اين نشان داد که مصداقی از همان سال ها نه 
يک زندانی درهم شکسته بلکه يک نفوذی بوده که سال ها در زندان و بيرون 
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زندان و در داخل و خارج کشور نقش بازی می کرده و مأموريتهای محوله از 
سوی وزارت اطالعات را ايفا می کرده است. پروسه سی وچندساله مصداقی 

را تنها به عنوان يک نفوذی آموزش ديده و حرفه ای می توان تعريف کرد!
... همه زندانيان از بند رسته، داستان به هم پيوسته ای از بندها و سلول هايی 
که در آنها زيسته اند، دارند! اما وقتی به اين مزدور می رسد، از بسياری از 
مقاطع بسيار ساده رد شده و گوييا از خاطره او محو شده است. اين برای 
من که در مقاطعی با اين مزدور هم بند بوده ام بسيار محسوس بود اما دليل 

آنرا امروز است که خوب می فهمم.
يا  بخش  ذکر  و  يادآوری  عدم  می نويسد،  خاطرات  که  زندانی  يک  برای 
بخشهايی از مقاطع زندانش به معنای فرار آگاهانه از آن مقطع يا مقاطع 
که  درمی يابيد  و  می خوانيد  را  داستانی  کتاب  که  اينست  مثل  است! 

بخش هايی از اين داستان بنا به داليلی حذف و سانسور شده است!
زندگی  سانسور  از  عاری  و  امن  فضای  يک  در  و  اروپا  در  که  فردی  برای 
می کند و با مشکل امنيتی مواجه نيست، حذف و پنهان کردن اين حلقات، 
آن هم از سوی کسی که در شرح خاطراتش جزييات اخالقی و زندگی افراد 
پوشاندن حقيقت  دارد هدفی جز  به ياد  را  زندان  در  آنها  و حتی خروپف 

ندارد.
گشت های  در  شرکتش  است  نمی توانسته  ازآنجايی که  نفوذی  مزدور  اين 
دست بسته  قربانی  يک  را  خود  داستان سرايی  با  کند،  پنهان  را  دادستانی 
دادن  لو  در  را  نقشش  يا  و  می کشد  به تصوير  آن گشت ها  در  بی تقصير  و 
اطالعات مربوط به شهيد واالمقام جالل کزازی با اين توجيه که کزازی قبل 

از من دستگير شده بود، توجيه می کند.
امروز دليل بردن اين مزدور جدای از ديگران، بر سر پيکرهای پاک موسی 
و اشرف و يارانشان توسط الجوردی برايم کاماًل قابل فهم شده است! آنهم 
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الجوردی  رندی  با  او  می گذرد.  دستگيريش  از  هفته  چند  تنها  که  کسی 
ديدارهای  اينکه  عادی جلوه دهد! کما  را  اين موضوع  گونه اش می خواهد 
مکررش با سردژخيم توانا در ماه های قبل از آزادی را با يک داستان سرايی 

احمقانه يک امر روتين نشان می دهد.
امروز من ديگر کوچکترين شبهه ای در مزدوری و همکاری های اين يهودای 

اسخريوطی با رژيم و زندانبان ندارم!
امروز، دليل به انفرادی بردن، زير هشت بردن و ضرب و شتم بسياری از 
همزنجيران را در آن سال ها می فهمم! فقط نفس وجود يک نفوذی در بين 

ما می تواند آن وقايع را توضيح دهد.
امروز دليل اين که گاه او را ظاهرًا برای تنبيه! و به اصطالح انفرادی و به قول 
خودش جيره کتک می بردند را می فهمم. خاطرات گذشته هم چون فيلمی 
از مقابلم می گذرد... حال می فهمم که چرا هر زندانی که قرار بود آزاد بشود، 
از چند روز پيش از آن مصداقی ساعت ها در گوشه و کنار اطاق ها با وی 

مشغول پچ پچ بود! تخليه اطالعاتی، مأموريت يک مزدور نفوذی!
 و من شرمنده ام که آنقدر هوشيار نبودم تا مزدوری مصداقی را درک کنم 
و رمز پچ پچ هايش را دريابم! نکته شرم آور آنکه مصداقی تالش می کند تا 
از گفتن و نوشتن از آن شهيدان دالوری که خود با دنائت کامل در زير پای 
رژيم ذبح شرعی کرده است، نه تنها از نام آنها اعتبار بجويد بلکه خانواده و 

بستگان آنها را هم به گروگان بگيرد!
رفتن  ۴ بار  از  مزدور پس  اين  بردن  به در  برايم چگونگی جان  ديگر  امروز 
گويی  چنان که  مرگ،  راهرو  در  دائمی اش  بودن  ولو  مرگ،  کميته  به نزد 
به پيک نيک آمده است؛ برايم سؤال بی پاسخ نيست! نه تنها هيوالی مرگ با 

او عنادی نداشته است که خود هيوالی مرگ بوده است!
حال دليل عمق کينه حيوانی اين مزدور، نسبت به رهبری مقاومت، اشرفيان 
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و اشرف نشان ها، زندانيان مقاوم پيشين، معنا و مفهوم جديدی می يابد.
همان طور که قباًل هم گفته ام و جوهره اين مطلب در يکايک واژگان مقاله 
صادقانه و تأثيرگذار آقای ژورک نيز موج می زند و پيش ازاين رهبر مقاومت 
ايران بارها تأکيد کرده است، هر کس می تواند از خودش ضعف نشان داده 
باشد، می تواند در مرحله ای اشتباه کرده باشد و باصداقت و با اذعان به آن 
ضعف ها درصدد جبران آن برآيد، اما اشتباه و ضعف و کوتاه آمدن يک چيز 
است، همکاری با دشمن، نفوذ در صفوف مقاومت، شرکت در ماشين های 
با  نتوانستم  که  نمی بخشم  را  خودم  هرگز  من  است.  ديگری  چيز  گشت 
ايستادن بر سر عهد و پيمان، با آن ياران سربدار همسفر شوم، اما به عنوان 
کمترين وظيفه به عنوان يک زندانی سياسی و هوادار مجاهدين، همه آنچه 
را که مجاهدين بايد بدانند، صادقانه با سازمان مجاهدين در ميان گذاشته و 
باخدا و خلق عهد بسته ام که تاآخرين نفس بر عهد و پيمانم با آن سربداران 
و با آرمان آنها که در سازمان مجاهدين و برادر مسعود و خواهر مريم تجسم 

پيدا می کند، باقی بمانم و از هيچ چيز دريغ نکنم.
با سپاس مجدد از آقای فريدون ژورک گرامی در بازگويی اين خاطره مهم 
و تأثيرگذار و با ياد و خاطره مرجان هنرمند بزرگ مقاومت اين نوشته را 

به پايان می برم«.
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فصل چهارم
نفوذ رژيم در نیروهای اپوزيسیون 

شیوه شناخته شده شاه و شیخ

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

موارد پيچيده و طوالني نفوذ است. 

الف. نمونه هایي از نفوذ ساواك شاه در سازمانهاي اپوزیسیون
سیروس نهاوندي

ارژنگ خامنه ای در مقاله ای که تحت عنوان»2مزدور نفوذی شارالتان و 
جاعل تاريخ!«7۴ در تاريخ تابستان گذشته نوشته است:

»به عنوان يک زندانی سياسی در زمان شاه من با اين مقوله جاسوسی به خوبی 
به خدمت  که  از طريق خودفروختگانی  آشنا هستم چون ساواک شاه هم 
وارد  و ضدسلطنت  انقالبی  گروه های  به  درمی آمدند ضرباتی سنگينی  آن 
کرد. نمونه معروف آن سيروس نهاوندی است که با “سازمان رهايی بخش 

)7۴(  2مزدور نفوذی شارالتان و جاعل تاريخ !- از فتح اهلل خامنه ای ايرج مصداقی -
)iran-efshagari.com( ايران افشاگر 
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خلق های ايران” کار می کرد و ساواک با ترتيب دادن يک فرار ساختگی و 
حتی تير زدن به پايش او را بيرون فرستاد و به اين ترتيب عالوه بر دستگيری 
جريانات  به ساير  هم  سنگينی  ضربات  خودش  پيشين  رفقای  شکنجه  و 

مارکسيستی که گول سيروس نهاوندی را خورده بودند زد.
من زمانی که در زندان عادل آباد شيراز بودم، ده ها دانشجو و روشنفکر که 
گول سيروس نهاوندی را خورده بودند دستگير و به آنجا آوردند. آن ها در 
و  شده  آن ها  دستگيری  باعث  نهاوندی  سيروس  که  شدند  متوجه  زندان 

شگردهای او را نزد زندانيان افشاء کردند...« 

منصور لواساني
فريدون ژورک يک مورد نفوذ در زمان شاه را توضيح داده و گفته است:75 

وزارت  مأمور  ايشان  لواسانی،  منصور  اسم  به  بود  کسی  شاه،  زمان  »در 
داشت  هم  روابطی  مدتی،  يک  ايشان  بود.  افسر  بود.  ]ساواک[  اطالعات 
وزارت  مأمور  که  نمی دانستم  من  البته  می رفت.  و  می آمد  و  من  دفتر  با 
شاه،  گروههای ضد  با  همکاری  به جرم  ديديم  يکباره  بعد  است.  اطالعات 
دستگير و زندانی شده، و يک دو سالی در زندان قصر بود و بعد از دو سال 
که آزاد شد و بيرون آمد، گفت تبرئه شده ام و درجه اش هم به سرگرد تبديل 
شده بود. من سال 58 بود که با مرجان آمده بودم لندن، ديدم که او رئيس 
حفاظت، در پارک مشهوری هست ]هايد پارک[. ديدم که رئيس حفاظت 
آقای بختيار است. چون بختيار در آنجا سخنرانی داشت. ما هم به مناسبتی 
که به لندن آمده بوديم، رفتيم ببينيم، چه می گويد؟ درآنجا لواسانی مرا 
ديد، جلو آمد، با من صحبت کرد. خودش برای من گفت که »نه! رفتن من 

)75( سايت ايران افشاگر 22مرداد۱399
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به زندان، مأموريت بود! رفته بودم تا کسانی را که خيلی مقاوم بودند و حتی 
در بازجويی ها مطالب شان را بيان نکرده بودند، با همدلی باآنها، بتوانم ازآنها 

حرف در بياروم«.

مسعود بطحایی 
اطالعيه سازمان چريکهای فدايی خلق ايران تحت عنوان »گزارش کار« که 
پس از سرنگونی رژيم شاه در مورد مسعود بطحايی76 صادر شده در باره او 

مي نويسد: 
»متهم مسعود بطحايی از اعضاء گروه فلسطين است که در سال ۴8 دستگير 
ابد محکوم می گردد. و  و همراه ساير اعضاء گروهش محاکمه و به زندان 
چون جزو اولين گروههايی بود که پس از سالها دستگير و محاکمه شده بود 
شهرت کافی به هم زد و توانست اعتبار فراوانی در صفوف مبارزان برای خود 
دست و پا کند. اما از اين شهرت و اعتبار نه تنها کمکی به مبارزين نشد بلکه 
عاملی در جهت سرکوب جنبش گرديد. وی در سال 5۱ رسمًا همکاری با 
ساواک را پس از اندکی چانه زدن می پذيرد و از آن پس تا سال 56 در زندان 
با ساواک در ارتباط بود و اطالعات فراوانی را از وضع زندانيان و روحيه آنها 
و ميزان پيگيری آنها به مسايل سياسی در اختيار ساواک قرار می داده است. 
و از اين طريق ساواک را از جريانات درون زندان با اطالع می نمود. نامبرده 
به خاطر وجهه ای که در ميان زندانيان داشته از طريق نزديکی با زندانيان 
اطالعات آنها را به دست می آورده و در اختيار ساواک قرار می داده است و 
نيز در باره يکايک مبارزين نظر می داده،  و با توجه به آن  که اکثر زندانيان 
پس از آزادی به مبارزه پيوسته اند، دانستن روحيات آنها و شناخت چگونگی 
حرکات آنها در زندان برای پليس بسيار مهم بوده است و از اين طريق است 

76-masud-bathaii.pdf (iran-archive.com(
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که می توان به اهميت ضربات وارده از طرف اين شخص پی برد. نامبرده 
انجام می داد ولی  از چنگ پليس  برای فرار  را  اين کارها  ادعا می کند که 
متأسفانه پس از آزادی نيز به اعمال خود ادامه داده و رابطه خود را با رسولی 
و عضدی ]دو تن از بازجويان معروف ساواک[ هم چنان که در زندان داشته 
ادامه می دهد. نامبرده پس از پيروزی انقالب و از ترس اين که با دستگيری 
در  اطالعاتی  و  کرده  معرفی  را  گردد خود  فاش  خيانتش  اسرار  ساواکيها 

اختيار ما گذارده که همگی دال بر خيانتش می باشد«.
بطحايی كه از همان اوايل دستگيري بريده بود به ساواك پيشنهاد مي كند 
ساواک  اما  كنند،  آزادش  تا  كند  مصاحبه  شاه  به نفع  و  اپوزيسيون  عليه 
استفاده  او  از  نفوذي  مثابه  به  و  نگاه مي دارد  زندان  در  را  او  و  نمی پذيرد 

مي كند و او را در كارهايي مانند موارد زير به كار گرفتند:
و خواهان وصل  بودند  زندان  از  آزادی  به افرادی که در حال  قرار  دادن  ـ 

به سازمانهای چريکی اند.
ـ وصل بچه های غير چريک به سازمانی که ساواک درست می کند.

ـ رسولی بازجوی ساواک در اوين از بطحايی می خواهد که کسانی را که 
در مرز بريدن هستند معرفی کند، تا با شکنجه آن ها را وادار به مصاحبه يا 

همکاری کنند. 
ـ ساواک... از بطحايی خواست در تشکيالت زندان نفوذ کند و خط رابط بين 

زندان و چريکها در بيرون را کشف کند. 
ماجراي همكاري بطحايي با عضدي سربازجوي دژخيم در اوين و مأموريتهاي 
ابالغ شده توسط عضدي به بطحايي در مورد نقشهايي كه مي بايد در زندان 
و بين زندانيان ايفا مي كرد بحث جداگانه و بسيار قابل توجهي است و اسناد 

آن در اينترنت در دسترس است. 
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ب. نفوذ سرویسهاي اطالعاتي رژیم آخوندي در سازمانهاي اپوزیسیون
در دوران رژيم آخوندي تجربه ای عميق و گسترده از تالشهای همه جانبه 
سازمان  و  دارد  وجود  اپوزيسيون  به جريانات  نفوذ  برای  آخوندی  رژيم 
از نفوذ  برای نفوذ بوده است. هدف رژيم  مجاهدين مهمترين سوژه رژيم 
ترور شاهپور  است.  بوده  اپوزيسيون  ترور رهبران  برای  زمينه سازی  اساسًا 
بختيار آخرين نخست وزير شاه در پاريس در اوت ۱99۱ به دليل وجود يک 
توانست صورت  او  خانه  داخل  در  بوير احمدی  فريدون  به نام  رژيم  نفوذی 

بگيرد. 
در  برلين  در  ميکونوس  رستوران  در  ايرانی  کرد  رهبران  ترور 
منجر شد  ايراني  رهبران كرد  از  تن   3 به كشته شدن  كه  سپتامبر ۱992 
نيز به خاطر وجود نفوذی رژيم در حلقه داخلی کسانی بود که آن شب 

در رستوران مالقات داشتند. 

1ـ سرویسهاي غربي و نفوذیهاي اطالعات آخوندي 
بسياري از سرويسهاي غربي نسبت به تالش وزارت اطالعات براي نفوذ در 

اپوزيسيون به ويژه مجاهدين هشدار داده اند.

اداره فدرال حراست از قانون اساسي در آلمان 
اين اداره در گزارش سال ۱999 خود كه در سالهاي بعد هم به روز و تكرار 
كرده است مي نويسد : »فعاليتهای "واواک" مانند سالهای گذشته، متمرکز 
آنها شده  رژيم  فعاليتهای ضد  و  به خنثی سازی گروههای سياسی مخالف 

ست.
"سازمان مجاهدين خلق ايران")MEK( و بازوی سياسی آن که در سطح 
جهان فعال می باشد يعنی "شورای ملی مقاومت ايران")NWRI( هم چنان 
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در صدر اهداف جاسوسی سرويس اطالعاتی ايران می باشد...
سرويس اطالعاتی ايران برای جاسوسی درباره مجاهدين خلق، هم چنين از 
هواداران اين سازمان و ساير اتباع ايرانی استفاده می کند. استخدام اکثرًا از 
طريق سفرهای ديداری تبعيديان ايرانی به ايران انجام می شود. "واواک" به 
اين افراد در آنجا مراجعه کرده و در مواردی آنها را مورد تهديد قرار می دهد 
و با تهديد به انتقام جويی عليه خود يا اعضای خانواده ساكن در ايران برای 

همکاری با سرويس اطالعاتی تحت فشار قرار می دهد.
عليه  برلين  دادگاه  در شعبه  دادگاه  اصلی  )۱999(، جلسه  نوامبر  در 2۴ 
يک تبعه 36 ساله ايرانی که در ماه ژوئيه در برلين دستگير شده و سالها در 
آلمان زندگی می کند، شروع شده است. وی به عنوان ظاهرًا هوادار سازمان 
سرويس  سوی  از  که  دارد  قرار  اتهام  مظان  در  به شدت  خلق  مجاهدين 
آلمان  در  سازمان  فعاليتهای  و  وظايف  و  رهبران  باره  در  ايران  اطالعاتی 

جاسوسی کند«. 

تحقیقات كنگره آمریكا به درخواست پنتاگون77 
در  ايران  اطالعات  وزارت  پيرامون  آمريکا  کنگره  کتابخانه  تحقيقات  در 
»وزارت  است:  آمده  شده  تهيه  پنتاگون  به درخواست  كه  سال2۰۱2 
حفاظت  برای  دارد  اختيار  در  که  وسايلی  تمام  از  امنيت  و  اطالعات 
روشهايی  از  بهره گيری  با  می کند،  استفاده  ايران  اسالمی  انقالب  از 
و  داخلی  تهديدات  بر  نظارت  داخلی،  مخالف  به گروههای  نفوذ  مانند 
مخالفان،  و  جاسوسها  از  متهمين  دستگيری  کشور،  از  خارج  مخالفين 
با ديگر  ارتباط  افشاء توطئه هايی که تهديد آميز تلقی می شوند، و حفظ 
منافع  از  که  سازمانهايی  با  هم چنين  و  خارجی  اطالعاتی  سازمانهای 

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

۲ـ مزدوري به نام میثم پناهي در آلمان
در  مشكوك  رفتار  و  روابط  به خاطر  همدستش  چند  و  پناهي  ميثم 
اخراج شدند.  ليبرتي  از كمپ  توسط سازمان مجاهدين  ارديبهشت۱39۱ 
آنها سپس به هتل مهاجر تحت كنترل اطالعات و نيروي تروريستي قدس 
رژيم آخوندي در بغداد رفتند. پناهي در آنجا به طور كامل در خدمت يك 
مأمور وزارت اطالعات به نام كيانمهر با اسم مستعار »سجاد« قرار گرفت و 
او ترتيبات اعزامش به آلمان را فراهم كرد. او در آبان ۱39۴ توسط پليس 
قبال  در  پناهي  كه  داد  نشان  آلمان  پليس  تحقيقات  آلمان دستگير شد. 
ايجاد يك شبكه  براي  تالش  و  اطالعات  پول مشغول جمع آوري  دريافت 
جاسوسي در كشورهاي اروپايي، عليه سازمان مجاهدين بوده است. دادگاه 

برلين او را به 2 سال و چهار ماه زندان محكوم كرد.78
ميثم پناهي در مارس و آوريل 2۰۱۴ براي آموزشهاي جاسوسي و توجيهات، 
مخفيانه همراه با يك مأمور وزارت اطالعات از طريق تركيه به ايران رفت. 
وي در ازاي جاسوسي و مزدوري حداقل مبلغ 286۰۰ يورو از سجاد دريافت 
78-https://hambastegimeli.com/%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%
D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7/65147-
%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%86%D9
%85%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%AF%DA%AF%D9%8A-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7-
%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-
%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%
D9%8A%D8%AA-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%B1-
%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%-
D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8
%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%87-
%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B3%D9%8A-
%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8
%AF%D9%8A%D9%86-%D9%88-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%8A-
%D9%85%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-
%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
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كرده است. پناهي اعتراف كرد كه اطالعات اشرف و ليبرتي را در اختيار 
سجاد قرار مي داده است. 

در دادگاه فاش شد كه پناهي سعي مي كرد نفرات بريده را براي شيطان سازي 
و فعاليتهاي جاسوسي عليه مجاهدين به كار بگيرد. به گفته دادستان، سجاد 
اطالعاتش را اساسًا از طريق افراد موسوم به »اعضاي سابق مجاهدين«  دريافت 
مي كرد. قاضي گفت ميثم پناهي در مورد اعضاي مجاهدين خلق در فرانسه، 
به وزارت  و  جمع آوري  اطالعات  متحده  اياالت  و  آلباني  انگلستان،  هلند، 
اطالعات منتقل مي كرده و مي دانسته كاري كه انجام مي دهد مجازات دارد. 

3ـ طرح ترور در سوئد
اواخر سال ۱993 طرح ترور خواهران مجاهد بدري پورطباخ و فرشته  در 
يگانه و برادر مجاهد ابوالقاسم رضايي در سوئد خنثي شد و سه ديپلومات 
رژيم به همين خاطر از سوئد اخراج شدند. در اين طرح شكست خورده دو 
در  قرباني  سيمين  و  عابدي  جمشيد  به نامهاي  آخوندي  اطالعات  مزدور 
صفوف هواداران مجاهدين نفوذ كرده و اطالعات طرحهاي جنايتكارانه رژيم 
اخراج سه  با  نيز همزمان  نفر  اين دو  تأمين مي كردند.  را  عليه مجاهدين 

ديپلومات دستگير و محاكمه و محكوم به زندان شدند.

4ـ پاسدار سرتیپ مدحی79
در سال ۱388 يک پاسدار سرتيپ به اسم محمدرضا مدحی که از فرماندهان 
سپاه در جنگ ايران و عراق بوده به خارج آمد و چنين وانمود کرد که در 
همكاري با اپوزيسيون برانداز ترتيبات سرنگونی رژيم را بدهد. او با گروهي 

79-https://www.rferl.org/a/iran_agent_opposition_clinton_intelligence_minis-
try/24231353.html
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او  گذاشتند.  مطبوعاتی  کنفرانس  و  مشترک  برنامه های  رژيم  مخالفان  از 
اينطور وانمود می کرد که بخشی از پاسداران در داخل ايران با او هستند 
و... او حتي توانست توجه برخي محافل سياسي نزديك به دولت در فرانسه 

و ديگر كشورهاي اروپايي را به پروژه خود جلب كند.
اما بعد از مدتی به داخل ايران برگشت و اعالم کرد که در داخل اپوزيسيون 
نفوذ کرده است. خبرگزاري فارس سپاه پاسداران در 2۱خرداد ۱39۰ نوشت 
»مستند "نفوذ وزارت اطالعات در اپوزيسيون خارج نشين" نفوذ "محمدرضا 
مدحي" از نيروهاي مرتبط با دستگاه هاي امنيتي جمهوري اسالمي ايران 
در  خبرگزاري  همين  مي كشد«.  به تصوير  را  خارج نشين  اپوزيسيون  در 
۱8 تير۱39۰نوشت »در پي تصويب طرح تشكيل دولت در تبعيد از سوي 
بنياد آمريكايي دموكراسي كه بر اساس آن قرار بود مجموعه اي از نيروهاي 
با سابقه اجتماعي و مذهبي با ايجاد شورايي اقدام به عمليات خرابكاري و 
ايرانيان  از  كنند، محمدرضا مدحي  اسالمي  براندازي جمهوري  نهايت  در 
مقيم خارج كشور براي اداره اين دولت انتخاب شد. وي كه پيش از اشتغال 
و  اسالمي  جمهوري  امنيتي  دستگاه هاي  با  كشور،  از  خارج  در  به تجارت 
و  كشور  خارج  اپوزيسيون  در  نفوذ  با  داشته،  همكاري  انقالبي  نهادهاي 
تشكيل گروهي موسوم به "جنبش جمع ياران" با جريانات ضد انقالب ارتباط 
گسترده برقرار كرد. مدحي هم چنين با برخي مقامات آمريكايي و هم چنين 
نمايندگان سرويس هاي جاسوسي انگليس و فرانسه ديدارهاي متعدد داشت 
با سران فتنه در  ارتباط گسترده  با ايجاد  و آنها از وي خواسته بودند كه 
و  نظام  مختلف  نهادهاي  و  دستگاه ها  بدنه  از  نيرو  جذب  و  كشور  داخل 
ايجاد يك شبكه منسجم پروژه دولت در تبعيد و براندازي نظام اسالمي را 
عملياتي كند. هنگامي كه قرار شد در راستاي اين پروژه مدحي و شوراي 
رهبري دولت در تبعيد در پادگاني در تل آويو مستقر شوند عمليات نجات 
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وي توسط سربازان گمنام امام زمان انجام شد و مدحي به كشور بازگشت«.
اين رابطه فيلمی تحت عنوان »الماس فريب« درست کرد.  بعدًا رژيم در 
هدف از ساختن اين فيلم اين بود که به داخل و خارج ايران نشان دهد که 
مسئله براندازی رژيم جدی نيست و کسانی که چنين داعيه هايی دارند در 

واقع ادامه خود رژيم هستند يا وزارت اطالعات آنها را اداره می کند. 

۵ـ نادر کیانی نفوذی وزارت اطالعات در کومه له8۰ 
با صدور اطالعيه ای اعالم کرد :»شخصی  دبيرخانه کومه له 9خرداد۱39۰ 
به نام نادر کيانی مأمور اطالعاتی رژيم جمهوری اسالمی برای مدتی در بخش 
علنی تشکيالت ما در کردستان عراق به عنوان عامل نفوذی جمهوری اسالمی 
حضور داشت. در ماههای آخر حضورش در صفوف کومه له گزارشهايی در 
کومه له  به دبيرخانه  اسالمی  اطالعات جمهوری  اداره  به  او  وابستگی  مورد 

رسيده بود که دبيرخانه کومه له در حال بررسی و اقدام عملی بود.
نامبرده پس از احساس خطر به شهر سليمانيه گريخت. در آنجا توسط اداره 
امنيت حکومت بازداشت شد. نامبرده در همان لحظه های اوليه بازداشتش 
به جاسوس بودن خود اقرار کرد. اين شخص پس از طی مدت زندان به ايران 

بازگردانده شد«.
 او پس از بازگشت به ايران، هم چنان در پوشش خبرنگار در وزارت اطالعات 

فعاليت می کند.
مديريت  کومه له  به ويژه  كردي  احزاب  عليه  را  سايت  و  وبالگ  چندين  ـ 

می کند. 
است،  رژيم  امنيتی  و  سياسی  و  نظامی  عاليرتبه  مقامات  اعتماد  مورد  ـ 

80-http://www.jahantelegraf.com/2021/03/13/nader-kiani-mamor-rasmi-
vezarat-etelaut-bahram-rahmani
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تاکنون تعدادی از كساني كه تسليم شده اند را نيز بازجويی کرده است.
ـ در فضای مجازی و به ويژه در فيسبوک عليه اپوزيسيون کردی فعاليت 

مي كند.
 

6 ـ نفوذ در ارتش آزادیبخش ملی ایران
گزارش  يک  طی  سال ۱38۱  در  آزاديبخش  ارتش  ضداطالعات  مديريت 
ايران  ملی  آزاديبخش  ارتش  در  نفوذ  برای  ايران  رژيم  اقدامات  تفصيلی 
را شرح داد و اسامی 36 تن از کسانی که رژيم برای نفوذ فرستاده بود را 
اعالم کرد.8۱ برخی از اين افراد خودشان به مأموريت خود اعتراف کردند و 
به نزد رژيم باز گردانده شدند. برخی از آنها هم توانستند مأموريت خود را 
به انجام رسانده و با استفاده از فرصتهای مناسب چند تن از رزمندگان ارتش 

آزاديبخش را به شهادت رسانده و به نزد رژيم بازگشتند. 
در اين گزارش کليه تاکتيکها و تکنيکهای وزارت اطالعات برای نفوذ تشريح 

شده است. 
در اين بيانيه اسامی شهيدان و اسامي 36 مأمور نفوذی همراه با سوابق آنها 

و توجيهاتی که شده بودند تک به تک تشريح شده است. 

7ـ طرح ترور در آلباني82 
در مارس 2۰۱8 رژيم آخوندي براي انفجار محل تجمع حدود 3هزار تن از 
و  باحضور خانم رجوي  نوروز  عيد  در  ايران  مجاهدين خلق  اعضاي سازمان 

81-https://www.iran-efshagari.com/wp-content/uploads/2017/01/karthaye_
sokhteh.pdf
82-https://per.euronews.com/2019/10/23/albania-says-it-foiled-iranian-plot-
to-attack-exiled-dissidents
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در  تروريستي  طرح  اين  بود.  كرده  طراحي  خارجي  شخصيتهاي  از  گروهي 
پليس  كل  مدير  اكتبر 2۰۱9   23 روز  شد.  خنثي  و  كشف  لحظات  آخرين 
آلباني در يك كنفرانس مطبوعاتي از كشف يك شبكه ترويستي رژيم آخوندي 
پليس  مديرکل  داد.  خبر  است  بوده  تروريستي  طرح  اين  اندركار  كه دست 
اعالم کرد اين حمله از داخل ايران توسط يكي از سركردگان نيروي قدس 
با نام مستعار پيمان هدايت مي شد. وي افزود فردي به نام عليرضا نقاش زاده 
متولد ۱97۴ با يك پاسپورت اطريشي به نام اروين آرام كه خود را از »اعضاي 
سابق مجاهدين« معرفي مي كرد در اين عمليات تروريستي دست داشته است. 
عليرضا نقاش زاده كه توسط نيروي قدس اجير شده بود، به بهانه ديدار مادرش 
طاهره زارنجي و بردن وي از آلباني، به اين كشور سفر مي كرد و به جمع آوري 
اطالعات الزم براي اين عمليات جنايتكارانه تروريستي مي پرداخت. به گفته 
خود،  ايراني  عوامل  بر  عالوه  قدس  تروريستي  نيروي  آلباني،  پليس  مدير 
عليه  تروريستي  اقدامات  براي  را  تركيه  در  سازمانيافته  جنايات  باندهاي 
نام  )با  ملك زاده  عبدالخالق  رابطه  همين  در  مي گيرد.  به خدمت  مجاهدين 
با عبدالسالم  به طور مداوم  نيروي قدس  مستعار فرهاد( يك مأمور عملياتي 

تورگوت يک جنايتكار حرفه اي شناخته شده در تركيه در تماس بود. 
 

توطئه تروریستی ویلپنت، مهرداد عارفاني نفوذي كاركشته 
و قدیمي

در  مقاومت  بزرگ  گردهمايي  عليه  تروريستی  بزرگ  عمليات  تدارک 
ژوئن2۰۱8 در ويلپنت پاريس که در ساعتهای آخر کشف و خنثی شد، از 
يك سو متكي به امكانات ديپلوماتيك و از سوي ديگر متكي به سه مزدور 

نفوذي بود.
است  رژيم  ديپلومات  اسدی  اسداهلل  اصلی  نفر  پرونده  اين  مجرم  از چهار 
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مأموريت  بلژيکی  ايرانی ـ  زوج  يک  شد.  محکوم  زندان  سال  به بيست  که 
اصلی حمل بمب به محل گردهمايی در ويلپنت پاريس را به عهده داشتند 
که به ۱5 و۱8 سال زندان محکوم شدند. نفر چهارم مهرداد عارفانی که به 
تا آخرين جلسه دادگاه هم خودش را  بود که  ۱7 سال محکوم شد کسی 
فعال حقوق بشر  و  نويسنده  و  بود که شاعر  و مدعي  بي گناه جلوه مي داد 
است. او در سالهای اول دهه هشتاد دستگير شده و به همکاری با مقامات 
امنيتی پرداخت. پس از آن ساليان در داخل ايران فنون و حرف مختلف 
برای نفوذ و انطباق کار کردن را آموخت و بعد به خارج آمد و خود را به مأل 
هواداری مجاهدين نزديک کرد. او ارتباط منظم با افسران وزارت اطالعات 
داشت و مرتب حقوق دريافت می کرد اما با تمام قوا تالش می کرد که هيچ 
ردی از خود باقی نگذارد و همه چيز را پاک کند. او با اين كه شهروندي 
بلژيك را داشت يک سازمان حقوق بشری به اسم اس.او.اس ايران در وين 
پايتخت اتريش شکل داده بود كه پوش مناسب برای سفرهای او به وين 
او  انجا را فراهم می کرد. در  عين حال  با مأمور اطالعات در  و مالقاتهايش 
يک کمپين عليه کسانی که پناهنده هستند و به ايران باز می گردند به راه 
به عنوان  را  خودش  پای  جای  که  بود  اين  کمپين  اين  از  هدف  انداخت. 
مخالف رژيم مستحکم کند. او شاعر هم بود و چند کتاب شعر هم نوشته بود 
و يکی از کتابهای شعرش به فرانسه نيز ترجمه و در پاريس چاپ شده است. 
او به کارهای مختلف کامپيوتری تسلط داشت. هم چنين در زمينه بنايی و 
نوسازی ساختمان نيز مسلط بود و از همه اين تخصصها برای تعبيه وسايل 

سرقت اطالعات استفاده می کرد. 
هر چند برخی از رفتارهای او عادی نبود اما هيچ کس اين گمان را نمی برد 
که تمام اين تخصصها و سوابق را به کار گرفته تا آن چنان که دادستان در 
اظهاراتش گفت اطالعات الزم را برای طراحی يک توطئه تروريستی بزرگ 
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برای وزارت اطالعات فراهم کند. اما پس از انجام تحقيقات پليس و اثبات 
نقش او در توطئه تروريستی، اکنون به سادگی می توان ساير كاركردهای او 

در خدمت رژيم طي سه دهه گذشته را هم فهم کرد. 
اين جا شباهت زيادي به نفوذ مصداقی در بين زندانيان سياسی و مجاهدين 
پيدا مي كند كه پس از کشف همکاری نزديک او با شکنجه گران می شود 
همه رفتارها و کارکردهای او را بازشناخت. همان طور که رضا فالح هم بند 

سابق مصداقي نوشته است:
»... افشاگری و روشنگری آقای ژورک... از اين راز پرده برداشت که ما نه با 
يک تواب، بلکه با يک مزدور نفوذی مواجهيم که از همان سالهای سياه6۱ 
و نقش  بوده  کارنامه سياه  نوشتن کتاب های  اوين مسئول  زندان  و62 در 
دستيار بازجويان و شکنجه گران را داشته است. اين نشان داد که مصداقی 
از همان سال ها نه يک زندانی درهم شکسته بلکه يک نفوذی بوده که سال ها 
در زندان و بيرون زندان و در داخل و خارج کشور نقش بازی می کرده و 
ايفا می کرده است. پروسه  را  از سوی وزارت اطالعات  مأموريتهای محوله 
سی وچندساله مصداقی را تنها به عنوان يک نفوذی آموزش ديده و حرفه ای 

می توان تعريف کرد!«
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ضمیمه 1

گزارش كمیسیون قضايي شوراي ملي مقاومت 
پیرامون شهادت دادن و ارائه اسناد

 در مورد دژخیم حمید نوري )عباسي(

آبان ۱398 در باره  مقاومت در 2۴  امنيت شوراي ملي  اطالعيه كميسيون 
آخوندهاي  مكالمات  افشاي  با  بازداشت شده در سوئد«  »ماجراي دژخيم 
جنايتكار محمد مقيسه اي )ناصريان( و علي رازيني، تشبثات اطالعات رژيم 
براي سفيدسازي مزدور مصداقي را برمال كرد. در اين اطالعيه خاطرنشان 
به چنين  و  گرفته  باال  گرگها  جنگ  رژيم،  پاياني  مرحله  »در  بود  شده 
“شو”هاي اطالعاتي راه مي برد كه با سوءاستفاده از خون شهيدان، قبل از 
هر چيز در خدمت سفيدسازي برگهاي سوخته، عليه جايگزين دموكراتيك 
است. به خصوص كه در اثر تالشهاي بي وقفه رئيس جمهور برگزيدة مقاومت 
كار جنبش دادخواهي در سالهاي اخير باال گرفته و رژيم بيش از هر زمان 

نيازمند مقابله و فرو بردن آن در آب گل آلود است«. 
هم چنين تصريح شده بود كه مجاهدين در اشرف3 براي شهادت دادن در باره 
قتل عام و نقش دژخيم حميد نوری آماده اند »اما هم چنان كه با سازمانهاي 
رژيم در  ايادي  از  يد  بين المللي در ميان گذاشته شده است، خلع  معتبر 
پرونده حميد نوري الزمة هرگونه رسيدگي جدي قضايي و عاري از معامله 
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و زد و بند است. نبايد اجازه داد رژيم و ايادي آن براي مطامع خود قتل عام 
زندانيان را مورد سوءاستفاده قرار دهند«. 

مقاومت ايران در همين چارچوب از همان ابتدا به تمام و كمال به وظايف 
خود در پهنه هاي مختلف به ويژه براي ممانعت از هرگونه زد و بند و در بردن 
دژخيم و جلوگيري از توطئه هاي رژيم و مزدورانش قيام كرده است. در اين 
از  اطمينان  از حصول  مناسب پس  زمان  در  از جزئيات  بسياري  خصوص 
اين كه در محاكمه و مجازات دژخيم تأثير كاهنده نخواهد داشت، به اطالع 
توسط  گزارش  شايان  اقدامات  تيتر  در حال حاضر سر  رسيد.  عموم خواهد 

كميسيون قضايي به قرار زير است:   

۱ـ چندين ليست از زندانياني كه شاهد جنايتهاي اين دژخيم در زندان ها 
اروپا و آمريكا و  باره بودند و اكنون در  بوده و آماده شهادت دادن در اين 
به سر  آلباني  در  اشرف3  در  مجاهدين  در صفوف  يا  و  دارند  اقامت  كانادا 
مي برند، در اختيار مراجع قضايي مسئول پرونده قرار گرفته است. هم چنين 
آماده  اشرف3  در  شده  آزاد  سياسي  9۰۰ زنداني  حدود  كه  گرديد  اعالم 

شهادت دادن در باره جنايات رژيم در زندانهايش هستند. 

2ـ شماري از شاهدان گواهي هاي دقيق و مكتوب با ذكر تاريخ و اسامي در 
مورد دژخيم حميد عباسي و نقش او در شكنجه و اعدام و سركوب زندانيان 

به مراجع ذيربط ارسال كردند.

پاندمی كرونا كه سفر را بسيار سخت و  از  3ـ به رغم محدوديتهاي ناشي 
طريق  از  يا  و  حضوري  به صورت  زندانيان  از  شماري  مي كرد،  ناممكن  يا 
ويدئو كنفرانس توسط مقامات قضايی مسئول پرونده در سوئد استماع شده 
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و برخي در نوبت هستند.
۴ـ آقاي ابوالقاسم رضايي، معاون دبيرخانه شوراي ملي مقاومت، در سخنراني 
خود در ۱9 بهمن سال گذشته در استكهلم گفت: »همين روزها در همين 
حميد  دژخيم  پرونده  منحرف کردن  برای  رذيالنه  و  مزورانه  تالش  سوئد 
نوری از طريق مأموران وزارت اطالعات و توابان تشنه به خون را می بينيم، 
دژخيمی که مجاهدين و هوادارانش و زندانيان آزاد شده از 2۴ سال پيش 
او را افشاءکردند. امروز نيز تا آنجا که به سازمان مجاهدين و مقاومت ايران 
و  امنيت  کميسيون  اطالعيه  در  هم چنان كه  پرونده  اين  در  ما  برمی گردد 
را  آنچه  بين المللی  سازمانهای  طريق  از  است  آمده  شورا  ضدتروريسم 
می توانستيم و می توانيم انجام داده باز هم می دهيم تا اين دژخيم آزاد نشود 
و به خاطر جنايات ضدبشری اش محاکمه شود. حدود 9۰۰ زندانی آزاد شده از 
زندانهای خمينی در اشرف3 حضور دارند که بيشترين اطالعات را در مورد 
اين دژخيم دارند. بسياری از آنها توسط او شکنجه شدند اين زندانيان در 
دسترس دادگاه هستند و مراجع قضايی و ارگانهای ذيربط سوئد از موضوع 
به خوبی مطلع هستند، کما اينکه شمار زيادی از زندانيان سياسی آزاد شده 
هوادار سازمان مجاهدين در کشورهای مختلف اروپايی و آمريکا نيز برای 

مقامات سوئدی به خوبی شناخته شده اند.
اما در اين ميان نقش مأموران وزارت اطالعات و عواملش و توابان تشنه به خون 
رژيم  باند  آن  و  باند  اين  يا  رژيم  مجاهدين چيزی جز پيش بردن خطوط 
نيست... اين مزدوران نمی گويند و به روی خود نمی آورند که چرا و چگونه 
يعنی در  بودند،  اين مزدور  قبل در جريان سفر  از  رژيم  باندهای مختلف 
جريان همان خبری بودند كه اين مزدوران و توابان می خواستند آن را تر 
وتازه و به عنوان يک سورپريز به خورد مردم بدهند. آنها در مورد اظهارات سر 
دژخيم مقيسه اي كه به دژخيم نوری توصيه کرد به خارج نرود چه می گويند، 
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دست کدام باند رژيم در کار است، کدام باند به او اطمينان خاطر داده که 
و  چيست  بوده  نوری  حميد  دختر خوانده  شوهر  که  خلبانی  موضوع  برو. 
با دادگاهها و مراجع  با سرويسها و  از قبل  چگونه موضوع حميد نوری را 
سوئد در ميان گذاشته اين خلبان کيست؟ چه شد؟ کجاست؟ دخترخوانده 

چه شد«؟

5ـ آقاي نصراهلل مرندي كه به مدت ۱۰ سال )از سال۱36۰ تا ۱37۰( زنداني 
بوده است در مقاله خود در سايت همبستگی ملی در 2 ارديبهشت ۱399 
و  سازمان  دژخيم،  گريزگاههای  بستن  برای  فاصله  اين  »در  كرد:  اعالم 
باز هم خواهند کرد. شماری شهادت  و  توانستند کردند  هواداران هر کاری 
دادند و شمار بيشتری آماده شهادت دادن هستند تا رژيم نتواند دژخيمش 
صدای  کيس  اين  در  ابهام  و  سؤال  مهم ترين  و  باالترين  بدهد.  فراری  را 
ضبط شده و منتشر شده رؤسای دژخيم در تهران است و اين که سابقه امر 
در سوئد برمال و به ثبت داده شده است. مخصوصًا آنجا که مقيسه ای موضوع 
خلبان ايرانی و زن مطلقه و اطالع کامل دادگاه و اطالعات و پليس سوئد را 
از رفت و آمدهای قبلی حميد نوری به اين کشور می گويد. همان چيزهايی 
می خواهد  به عکس  و  بشود  واردش  نمی خواهد  مطلقًا  مصداقی  ايرج  که 
موضوع را يک چيز تر و تازه ای جلوه بدهد که گويا مصداقی آنهم از موضع 
و  دادگاه  برای  و هم چنين  رژيم  برای  و  بوده  آن  کاشف  رژيم  اپوزيسيون 

اطالعات و پليس سوئد نامکشوف بوده است«!

ارتباط مستقيم سيماي آزادي در  برنامه  6ـ هم چنين نصراهلل مرندي، در 
25 خرداد 99 گفت: »زمانی که حميد نوری دستگير شد همان ساعات اول 
برای مقامات قضايی مسئول پرونده فرستادم.  نامه اي توسط وکيل خودم 



155

دادگاه یک دژخیم و مأموریت یک مزدور نفوذی

ناصريان  و  رازينی  نوار  انتشار  و  امنيت  كميسيون  اطالعيه  انتشار  از  بعد 
خلبان  يك  پنهانی  روابط  از جمله  پرونده،  اين  به  مربوط  مسائل  ديگر  و 
ايراني در سوئد و همسر دختر خوانده حميد نوری، ما به طور جدي تر در 
صدد شركت فعال بر آمديم و از همان اواخر 2۰۱9 و ژانويه2۰2۰ چندين 
جلسه، هر كدام به مدت چندين ساعت به عنوان يك زنداني آزاد شده هوادار 
سازمان مجاهدين خلق با مقامات مربوطه مصاحبه كردم و مدارك مختلف 
تا  و  كردم  ارائه  پرونده  در  ثبت  براي  را  قتل عام  شهدای  ليست  از جمله 
جايی که می دانم بسياری از زندانيان هوادار مصاحبه كرده و تعدادی هم 
منتظر هستند... چيزی که برای ما مهم است محاكمه عادالنه حميد نوری 
است که مستقيمًا در قتل عام 67 نقش بسيار فعالی داشت و اين زمينه ای 
است برای دادخواهی از سران رژيم و مسئوالن قتل عام 67. ما به هيچ وجه 
اجازه نمی دهيم که مزدوران رژيم با پروژه های “چند وجهی” در اين پرونده 
کارشکنی کنند. من با تمام انرژی در اين پرونده شرکت کردم و در ادامه 

هم هم چنان فعاالنه شرکت خواهم کرد تا به نتيجه برسد«.

7ـ آقاي علي ذوالفقاري كه به مدت ۱2 سال )از سال ۱36۰ تا ۱372( زنداني 
بوده است، شاهد ديگري است كه از سوي مقامات ذيربط مورد مصاحبه 
قرار گرفته است. وي در همان برنامه ارتباط مستقيم 25 خرداد 99 گفت: 
»... رژيم مي خواست از دستگيری حميد نوری فقط در جهت سفيد سازی 
تواب تشنه به خون استفاده كند. حرف اول مقاومت خلع يد از اين مزدور 
در پرونده است براي اين كه دادخواهي از خون شهيدان در سمت درستي 
حركت كند. در همين جهت از همان اول من به عنوان زندانی سياسی که 
در دوران قتل عام در گوهردشت زندانی بودم و به عنوان هوادار سازمان پر 
افتخار مجاهدين اعالم کردم آماده شهادت دادن عليه حميد نوری هستم. 
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من به مدت ۱۴ ساعت در اين پرونده شهادت دادم و تمام جزئيات ضرب و 
شتم و شکنجه ها و اعدام هايی که در سال 67 حميد نوری در آن نقش داشت 
و من خودم شاهدش بودم را به طور مفصل تشريح کرده و اسناد و مدارکش 
برادر  عليه  تواب  مزدور  اين  که  و چرندياتی  مزخرفات  دادم. همه  ارائه  را 
مسعود و سازمان مجاهدين در جريان اين پرونده نشخوار می کند اراجيفی 
بيش نيست. چيزی که برای مجاهدين اهميت داشته و دارد خلع يد از اين 
مزدور است، براي اين كه دادگاه بتواند بدون هيچ بند و بستی، حميد نوری 
را به خاطر جنايت عليه بشريت محاکمه کرده و به سزای اعمالش برساند. از 
نظر من به عنوان يك زندانی و يک هوادار سازمان مجاهدين، حميد نوری و 
مصداقی دو روی يک سکه هستند و يک هدف را پيش می برند. اگر حميد 
نوری و ناصريان آنروز پيکر پاک آن شهدا را سر بدار کرده و به آنها آويزان 
می شدند تا شقاوت را در تاريخ به ثبت برسانند، امروز، مزدور ايرج مصداقی 
در پوش دادخواهی شهدا هر روز و هر لحظه آرمانهای آن سر بداران که 
را  نيست  پايی يک جمهوری دموکراتيک  بر  و  رژيم  چيزی جز سرنگونی 
سربدار و حلق آويز می کند و مقاومت ايران را با سر بريدن در مقابل شاه و 

شيخ هدف قرار داده است«.

كه  مجاهدين  هوادار  زندانيان  از  ديگر  يكي  شميراني  غالمرضا  آقاي  8ـ   
مصاحبه  مورد  كه  است  كساني  ديگر  از  بوده  زندان  در  تا 7۰  سال 6۰  از 
قرار گرفته است. وي در همان برنامه ارتباط مستقيم اعالم كرد: »من از 
هوادار  يک  به عنوان  و  قتل عام  شاهدان  از  يکی  به عنوان  ماه،  آبان  همان 
از اين قضيه کوتاه نخواهم آمد  سازمان مجاهدين خلق اعالم كردم قطعًا 
و در کادر قانون و با نام سازمان مجاهدين آنچه که در توانم هست را در 
راستاي محاكمه و مجازات اين مزدور انجام خواهم داد. من در همين رابطه 
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در  داد. من  انجام  را  پيگيريهای الزم  و وکيل من  داشتم  در سوئد وكيل 
اينجا يک گزارش مختصری به مادران شهدا و خانواده های زندانيان سياسی 
مي دهم که بدانند ما ساکت ننشستيم و در صدد دادخواهی خون شهيدان 
هستيم. من از طرف مرجع قضايی سوئيس دعوت شدم و بعد از جلسات 
مسئولين  و  سوئد  قضايي  مقامات  نزد  کنفرانس  ويدئو  طريق  از  مقدماتي 
رسيدگی به اين پرونده، طی ساعتهای متمادی به عنوان هوادار شناخته شده 
سازمان مجاهدين شهادت دادم و توضيحات و مدارک الزم را ارائه کردم که 
البته جزئيات گسترده ای دارد که به اميد خدا در آينده نزديک اميدواريم 
بتوانيم ريز اين صحبتها و اين گفتگوها را توضيح بدهم. نکته ديگر اينكه ما 
به درجاتي موفق شديم، طبق همان اطالعيه کميسيون امنيت شورای ملی 
مقاومت اين را به رسميت بشناسانيم که حضور اين تواب تشنه به خون در 
اين پرونده، در راستای جنگ گرگها در درون رژيم و در راستاي سفيدسازي 

اين مزدور است«.

رژيم  اطالعات  كاربر  تلويزيوني  كانال  يك  در  ۱۴ خرداد  در  مصداقي  9ـ 
رو که  نفرشون  اون چهار  آلبانی هستند چه  توی  االن  که  »اونايی  گفت: 
به صحنه آوردند، حسين فارسی، محمود رؤيايی و اکبر صمدی و رضا زند، 
اينها خائنينی هستند که خوب دست در خون خون عزيزانتان دارند. اينا 
تو  که  اونهايی  ولی  بخوره...  نوری شکست  پروژه  اينکه  برای  دارن  تالش 
خارج کشورن موقعيتشون فرق می کنه. ببينيد نصراهلل مرندی اينها خائنن، 
رضا  ببينيد  خدابنده لويی...  محمد  شميرانی،  غالمرضا  مرندی،  نصراهلل 
فتحی،  رمضان  تبريزی،  رسول  زادشير،  محسن  کاووسی،  مهرداد  فالحی، 
اکبر بندعلی، اکبر لطفی، اکبر صفری، ببينيد مهری عمرانی، زهره رستگار، 
والی نژاد،  کوزانی،  سهيال  فاضل  مسگری،  محمود  طلوع شريفی،  راضيه 



158

سيف اهلل منيعه، سيدعبداهلل ناصری، مصطفی احمدی، جمال خشنود، امير 
برج خانی، کيومرث نوری، علی ذوالفقاری، احمد ابراهيمی، محمد سيدی، 
بتول ماجانی، حميد خالق دوست، معصومه شاه محمدی اسمش سارا است. 
ببينيد اينها کسانی هستند که می توانستند بيايند بروند شهادت بدهند...

ولی اين فرقه همه اين نيروها را حبس کرده است«.
تحوالت 7 ماه گذشته پس از قيام آبان، از جمله اظهارات صريح خامنه اي و 
روحاني و سرجالد ابراهيم رئيسي و سلسله مراتب مزدوران رژيم به روشني از 
طرحها و توطئه  هاي حاكميت آخوندي عليه مقاومت ايران و تنها جايگزين 
با ذبح كلمات و  تا  بر آن است  دموكراتيك و مستقل خبر مي دهد. رژيم 
عليه مجاهدين  قتل عام  از خون شهيدان  مزدوران  و سفيدسازي  ارزش ها 
توطئه گر  رژيم  كند.  بهره برداري  آنها  رهبري  و  سازمان  و  »سرموضع« 
آخوندی كه در واپسين مرحله حيات خود از هيچ جنايتي حتي در مورد 
نفرات ريزشي خود نيز رويگردان نيست، تا زمان سرنگوني قطعي دست بردار 
نيست. از اينرو بايد با تمام قوا مقابله و توطئه هاي دشمن را بر سر خودش 
خراب كرد. به گفته مسئول شورا: »در جايي كه هنوز يك قطره قانون و يك 

ذره آزادي و وجدان وجود دارد، ترديد نكنيد كه ما پيروز مي شويم«.

شوراي ملي مقاومت ايران
كميسيون قضايي ـ ۱3 تير ۱399 
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ضمیمه شماره ۲

گزارش كمیسیون قضايي شوراي ملي مقاومت )شماره 2(
شهادت دادن مجاهدين اشرف 3 در مورد دژخیم حمید نوري 

شاهدان قتل عام 67 و خانواده شهیدان به مدت 10 روز 

توسط دادستاني سوئد با نظارت دادستاني آلباني مصاحبه شدند

هشدار نسبت به شانتاژ و هرگونه فشار و بازیهاي سیاسي رژیم علیه سوئد

مقاومت  ملي  شوراي  ضد تروريسم  و  امنيت  كميسيون  اطالعيه  پيرو 
گزارش  و  سوئد(  در  بازداشت شده  دژخيم  ماجراي  در باره  )2۴آبان۱398 
كميسيون قضايي )۱3تير ۱399پيرامون اداي شهادت و ارائه اسناد در مورد 
آن  در  شده  اشاره  بين المللي  و  كشوري  اقدامات  و  نوري(  حميد  دژخيم 
گزارش، دادستاني سوئد با نظارت دادستاني آلباني از ۱7 آبان 99 به مدت 
آنها  و  مصاحبه  اشرف 3  در  قربانيان  خانواده  و  قتل عام  شاهدان  با  ۱۰ روز 
استماع و سؤال و جواب كرد. شاهدان صحنه ها و مشاهدات و تجارب  را 
تكان دهنده شخصي خود در رابطه با اين دژخيم و جنايات فاشيسم ديني 
از  خالصه اي  شد.  ضبط  و  ثبت  تمامًا  كه  كردند  بازگو  را  ايران  بر  حاكم 

گزارش كار به اطالع هموطنان مي رسد. 
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چندين  نوبت  سه  در  دسامبر 2۰۱9  اول  و  25 نوامبر  و  22نوامبر  در  ۱ـ 
ليست از زندانياني كه شاهد جنايتهاي دژخيم حميد نوري )عباسي( بودند 
در  مجاهد  زندانيان  قتل عام  در  عزيزانشان  كه  خانواده هايي  هم چنين  و 
اقامت  آمريكا و كانادا  اروپا و  اكنون در  به شهادت رسيده اند و  سال۱367 
در  مي برند،  به سر  آلباني  در  اشرف3  در  مجاهدين  صفوف  در  يا  و  دارند 
اختيار مقامات قضايي ذيربط قرار گرفت. هم چنين اعالم گرديد كه حدود 
9۰۰زنداني سياسي آزاد شده در اشرف3 آماده شهادت دادن در باره جنايات 
رژيم در زندانهايش هستند. همزمان شماري از شاهدان، گواهي هاي مكتوب 
و دقيق با ذكر تاريخ و اسامي در مورد دژخيم حميد عباسي و نقش او در 
شكنجه و اعدام و سركوب زندانيان براي طرفهاي ذيربط ارسال و كتابها و 
مقاالت و گزارشهايي را هم كه در 3۰ سال گذشته در اين باره نوشته بودند 
ضميمه كردند. شاهداني كه در قتل عام حضور داشتند شاكي هم هستند. 

از اپيدمي كرونا كه سفر را بسيار سخت و  2ـ به رغم محدوديتهاي ناشي 
يا ناممكن مي كرد، شمار قابل توجهي از زندانيان آزاد شده مقيم كشورهاي 
يا  و  به صورت حضوري  تا دسامبر2۰2۰  ژانويه  ماههاي  فاصله  در  اروپايي 
سوئد  در  پرونده  مسئول  قضايی  مقامات  توسط  كنفرانس  ويدئو  طريق  از 
استماع شدند كه به برخي از آنها در اطالعيه ۱3تير 99 كميسيون قضايي 
رضا  مرندي،  نصراهلل  مجاهدين،  رستة  بند  از  هواداران  است.  شده  اشاره 
فتحي،  رمضان  بندعلي،  اكبر  كاووسي،  مهرداد  ذوالفقاري،  علي  شميراني، 
ابراهيمي، محسن زادشير، رضا فالح، محمد خدابنده لويي و حميد  احمد 

خالق دوست در اين شمارند. 

3ـ در مرداد99 دادستاني آلباني به مشاوران حقوقي در اشرف 3 اطالع داد 
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كه دادستاني سوئد قصد دارد با شاهدان قتل عام يا كساني كه عزيزانشان 
به شهادت رسيده اند مصاحبه كند و مجددًا خواستار ليست قربانيان است. 
متعاقبًا مصاحبه ها از ۱7 آبان شروع شد و به مدت ۱۰ روز ادامه يافت. برخي 
شاهدان و شاكيان مجاهد خلق كه اسامي آنها در زير آمده است به خاطر 
از شاهدان كه  ديگري  استماع شدند. شمار  نوبت  دو  اطالعاتشان  اهميت 
در زمان قتل عام در زندان گوهردشت بوده و جنايات دژخيم حميد نوري 
را از نزديك ديده بودند، از جمله مجتبي اخگر، آزادعلي حاجيلويي، حيدر 
يوسفلي و محمد سرخيلي شهادتهاي خود را به صورت كتبي ارسال كردند.

۴ـ اصغر مهديزاده زنداني سياسي در فاصله سالهاي۱36۰ تا ۱373 گواهي 
را در سال65 در زندان گوهردشت ديده  نوري  بار حميد  اولين  براي  داد 

است. او گفت:
ـ »در آن زمان من درخواست داده بودم كه به زندان رشت منتقل شوم، 
حميد نوري به من گفت تا زمانی که همکاری نکنی انتقال خبری نيست 
چون شما اتهامتان را هواداری از سازمان ذكر مي كنيد و سرموضع هستيد«. 
ـ »دوبار به خاطر ورزش جمعی ما را به اتاق موسوم به گاز بردند که هيچ 
ما  زيرپای  زياد  عرق  به خاطر  ساعت  دو  يکی  از  بعد  که  نداشت  روزنه ای 
مستمر  درزدن  و  فرياد  و  اعتراض  با  که  مي شد  جمع  آب  و  شده  خيس 
که  مي كردند  درست  دژخيمان  از  تونلی  هنگام  اين  در  کردند.  باز  را  در 
ناصريان و عباسی و لشکری در ابتدايش بودند و اتهام ما را مي پرسيدند. 
همين كه مي گفتيم هوادار مجاهدين، با مشت و کابل و چوب ما را مي زدند 
ورزش  به خاطر  پاس مي دادند. هم چنين  بعدي  دژخيمان  و  به پاسداران  و 
محاكمه  تجديد  برای  را  مجاهدين  از  نفر  دوازده  فروردين 66  در  جمعی 
به ما حکم شالق و کابل دادند که در گوهردشت توسط  و  بردند  اوين  به 
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ناصريان و لشکری و عباسی و شكنجه گران ديگر اجرا شد«.
ـ »در بهار 67 ناصريان و عباسی نزد ما آمدند و گفتند کسی که اتهامش را 

مجاهد می گويد بايد منتظر باشد تا تعيين تکليفش کنيم.
روز 8 مرداد ساعت ۱22۰ از دريچه كوچكي ديدم پاسدار لشکری و عباسی 
زندانيان را چشم بسته به سمت در خروجی هواخوری برده و بعد وارد سوله 

کردند که بعدًا فهميدم آنها را براي اعدام برده اند«.
ـ »صبح ۱۰ مرداد عباسی آمد در سلولها را باز کرد و گفت همه چشمبند 
بزنند بيايند وسط راهرو بعد ما را به صف کرد و آورد توی راهرو اصلی که 
ابتدای آن داوود لشکری پشت يک ميز کوچک نشسته بود و از تك تك 
افراد سؤال و جواب می کرد که اصلی ترين سؤال اتهام بود. هرکس می گفت 
عباسی  حميد  تحويل  را  اينها  مجاهدين  سازمان  از  هواداری  يا  هواداری 
غوغايی  راهرو  در  روز  دراين  مرگ.  راهرو  می برد  عباسی  و حميد  می داد 
بود. هر ساعت تعداد نفرات زياد می شد. در اين روز ۱5 سری اعدام کردند 
بند  به  فرستادند  مرا  ۱7 مرداد  دوشنبه  روز  ۱5 نفره.  و  ۱۰ نفره  سری های 
فرعی 7 كه از يكطرف به سلولهاي انفرادی اشراف داشت. با سلول اولی تماس 
گرفتم ديدم مجاهد شهيد هادی محمد نژاد است. گفت که مرا امروز بردند 
به سالن مرگ از من همکاری اطالعاتی می خواستند چون قبول نکردم فردا 
مرا برای اعدام می برند. او پنجمين نفر خانواده اش بود كه اعدام مي شد. روز 
سه شنبه مرا بردند به راهرو مرگ پر از زندانی بود که با چشمبند نشسته 
بودند. بعد از چند دقيقه پاسداری گفت شيرعسلی ها بلند شوند. كه بعدًا 
انتخاب شدند و رفتند جلو  فهميدم مقصودش اعداميهاست. وقتی ۱2 نفر 
يا حسين،  شعار  و  بگيرند  سبقت  آنها  از  که  رفتند  هم  ديگری  تعداد  در، 
زنده باد آزادی، درود بر رجوی و مرگ بر خمينی می دادند. پاسداری گفت 
اين ديگه چيه كه در اعدام هم سبقت می گيريد؟ يکی از زندانيها از عقب با 
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صدای بلند گفت تا زمانی که در موقعيت ما قرار نگيری نمی فهمی و قرار 
هم نخواهی گرفت. بعد دو سه سری ديگر را برای اعدام بردند. سری چهارم 
بود که يک پاسدار آمد مرا بلند کرد برد داخل سالن مرگ. از زير چشمبند 
مشاهده کردم نزديک سن پر از اجساد است. سری چهارم را که آوردند، 
پاسدار  آزادی.  زنده باد  رجوی ـ  بر  درود  برخمينی ـ  مرگ  می دادند  شعار 
هيچ  بچه ها  شعارهاي  و  فضا  تحت تأثير  پاسدارها  کرد.  باز  مرا  چشمبند 
حرکتی نمی کردند. در اينجا ناصريان خطاب به ديگران می گفت چرا ساکت 
نشسته ايد اينها خبيثند. ناصريان و عباسی و لشکری به سمت بچه ها رفتند 
و زير پايشان را خالی کردند. از نفر چهارم بچه ها خودشان را با شعار درود 
بر مجاهد و درود بر رجوی و مرگ بر خمينی، پرتاب می کردند و زير پايشان 
را خودشان خالي مي كردند. من طاقت نياوردم و بيهوش شدم. بعد از مدتي 

پاسداري آب روي صورتم ريخت و بهوش آمدم و مرا به محل قبلی برد«.
ـ »بعد از اعدامها هم ناصريان با عباسی آمدند به بند ۱3 همه نفرات را بردند 
تمام  اعدام  مبادا فکر کنيد  تهديد کردند که  را  ما  آنجا  داخل “حسينيه” 
شده. هرکسی تشکيالت راه بيندازد دوباره طناب دار برقرار است. ما اخبار 

شما را داريم. بين شما نفر داريم...«

5ـ محمود رؤيايي كه از سال ۱36۰ تا ۱37۰ در زندانهاي اوين، قزل حصار 
و گوهردشت بوده در گواهي خود گفت: 

ـ » دادگاه من کمتر از ده دقيقه بدون وکيل و تشريفات قانونی توسط يک 
آخوند عصبانی برگزار شد. او کيفرخواست را خواند اما همين که خواستم 
نه؟  يا  تلويزيونی هستی  به مصاحبه  آيا حاضر  نزن،  دفاع کنم گفت حرف 
گفتم من کاری نکردم و چيزی هم برای گفتن ندارم. وقتی ديد مصاحبه 
از  انداخت و گفت حکمت اعدام است. بعد  اتاق بيرون  از  نمی کنم من را 
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ده سال  به من  بعد  ماه  كرد، سه  پدرم  كه  هزينه هاي كالني  و  دوندگيها 
زندان ابالغ كردند«.

ـ »مرا در آذر ۱36۰ از اوين به قزلحصار منتقل كردند. در بدو ورود موی سر 
و ابرويم را تراشيدند و با زدن و تهديد وادارم كردند آنها را بخورم. بعد همراه 

با ۴5نفر ديگر در يک سلول يک و نيم متر در دو و نيم متر جا دادند«. 
كردند.  منتقل  گوهردشت  بند 2  به  قزلحصار  از  را  ما  »۱7 فروردين 65  ـ 
از همان ابتدا اذيت و آزار ما شروع شد. ما هم با نگرفتن غذا و يا تحريم 
هواخوری اعتراض می کرديم. اولين بار حميد عباسی را همراه ناصريان در 

بند 2 گوهردشت ديدم«. 
ـ »روز ۱2 تير 66 داود لشکری وارد بند شد و گفت هواخوری را باز می کنم 
باز  را  هواخوری  را می شکنم.  دنده اش  و  پا  و  ورزش دست  برود  هر کس 
کردند و ما ورزش را شروع کرديم. در پايان ورزش پاسداران اسامی ما را 
تونلی تشکيل  پاسداران  بند  بيرون  به يک صدا کردند. در  نوشتند و يک 
داده بودند و با وسايل مختلف مثل چوب و آهن و کابل، ما را مي زدند و از 
اين تونل رد می کردند. صداي حميد عباسي هم در ميان پاسداران به خوبي 
شنيده مي شد. پس از عبور از اين تونل ما را که بدنمان بعد از ورزش داغ 
بود از جلو کولر خيلی بزرگی عبور دادند و وارد اتاقی کردند که هيچ منفذی 
برای تبادل هوا نداشت. خودمان اسم اين محل را اتاق گاز گذاشتيم. چون 

هوا نداشت«. 
ـ »روز چهارشنبه ۱2مرداد67 حميد عباسي را چند نوبت در راهرو مرگ 
نيم  بودند.  آورده  مختلف  بندهای  از  ۴۰ نفر  حدود  راهرو  محل  در  ديدم. 
به راهرو مرگ ديدم حميد عباسی يک ليست حدود  از ورود  بعد  ساعت 
۱5نفره را خواند و آنها را از در چوبی وسط راهرو عبور دادند. بعد از آن دو 
نوبت ديگر هم حميد عباسی اسم زندانيان را خواند و به همان سمت هدايت 
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کرد. در آن زمان نمی دانستم كه آنها را براي اعدام مي برند«. 
ـ »در همان روز من و يك نفر ديگر به اتاق شماره ۴ بند 2 منتقل شديم. 
اينجا مجاهد شهيد سيامک طوبايی را ديدم و او گفت همه بچه ها را  در 
کشتند. در روز هشتم مرداد خواهری در سلول انفرادی مجاور بند به سيامك 
اعدام  بعد  و  می برند  هيأتی  نزد  را  زندانيان  که  بود  داده  اطالع  مورس  با 
می کنند. روز نهم مرداد در يک بند ديگر صحنه رفت و آمد آمبوالنسها و 

جابه جايی اجساد را شنيده بودند«.
ـ »در روزهای آخر شهريور ناصريان و حميد عباسی به بند آمدند و ناصريان 

تهديد کرد و گفت فکر نکنيد اعدامها تمام شده...«
محمود رؤيايي به نماينده دادستاني سوئد گفت انتشار فايل صوتي ناصريان 
و رازيني كه در 2۴ آبان 98 از سوي شوراي ملي مقاومت صورت گرفت جاي 
ترديدي باقي نمي گذارد كه فردي كه در سوئد بازداشت شده است، همان 
حميد عباسي )نوري( است كه از عامالن قتل عام است. رؤيايي در رابطه با 
تشريح جزييات شكنجه ها و اعدام و قتل عام نسخه اي از 5 جلد كتاب خود 

تحت عنوان آفتابكاران را براي ثبت در پرونده ارائه كرد. 
وي در مورد وضعيت خانواده شهيدان قتل عام و حاالت برخي از آنان گفت: 
وقتي آزاد شدم با مجاهد خلق آزاد علي حاجيلويي به خانه مجاهد شهيد 
و گفت  کرد  را صدا  بچه های حميد  مادر حميد،  رفتيم.  حميد الجوردي 
بياييد عموها آمده اند. بچه ها من و آزادعلی را به اتاق پدربزرگشان بردند. 
همين که سالم کردم پدر نگاهی به من کرد و گفت حميد چرا کشتنت؟ 
پدر  اما  است.  حميد  دوست  محمود  اين  نيست.  حميد  اين  گفت  مادر 
دست بردار نبود يک ريز می گفت چرا کشتنت؟ مگر از ديوار مردم باال رفته 
بودی؟ مگر دزدی کرده بودی؟ مگر همه اهل محل تو را دوست نداشتند؟ 

چرا کشتنت؟....
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6ـ حسين فارسي كه از سال 6۰ تا 72 در زندان بوده است به تفصيل ماجراي 
ضرب و شتم و زخمي شدن خودش توسط حميد نوري و هم چنين وقايع 

راهرو مرگ را توضيح داد. او گفت:
ـ »من در بهمن ۱366 به همراه ۱8۰تا ۱9۰ زنداني ديگر از اوين به گوهردشت 
منتقل شدم. به محض ورود پاسدارها يک تونل درست کرده بودند و وقتی ما 
وارد تونل می شديم با کابل و چوب و ميله آهنی شروع به زدن ما می کردند 
تا وقتی از تونل خارج بشويم. وقتی ما را به بند بردند خيلی سرد بود، ما را 
مجبور کردند لباسهايمان را در بياوريم و بعد با کابل و شالق و چوب و مشت 
و لگد دوباره شروع به زدن ما کردند و همه را زخمی کردند. حميد 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 پرسيد و وقتی می گفتيم هوادار 
مجاهدين آنقدر می زدند که حرفمان را پس بگيريم و بگوييم منافقين. ما 
را به خاطر خواندن نماز جماعت مورد ضرب و شتم قرار دادند و تعدادی 
را به انفرادی بردند. ناصريان رئيس و لشكري معاون زندان و يک پاسدار 
به نام بيات رئيس بهداری و حميد عباسی مدير دفتر ناصريان در آنجا بود. 

پاسداراني به اسامي فرج، تبريزی، شيرازی از نگهبانان بند بودند«. 
ـ »روز 8 مرداد ۱367 ساعت7 صبح ما را به محل دادياری بردند. آنجا روی 
زمين نشسته بودم. چشمبندم را از داخل مقداري ساييده بودم و نازك شده 
بود و از زير آن محيط و افراد را می ديدم. آنجا ديدم دو پاسدار با اسلحه 
يوزی پشت در اتاق دادياری نشسته اند. فهميدم که اوضاع غير عادی است 

چون وارد کردن سالح به زندان ممنوع بود«. 
ـ »روز جمعه 2۱ مرداد حميد عباسی اسم حدود 2۰ نفر را خواند و برای 
مجاهدين  عاشورای  بياييد  می گفت  خنده  با  عباسی  حميد  بردند.  اعدام 

است، عاشورای مکرر مجاهدين...«
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ـ »روز 22 مرداد ساعت 9شب ناصريان اسامی يك گروه ديگر از زندانيان را 
خواند و عباسی آنها را برای اعدام برد«. 

را  فارسي  برادرم حسن  كرد:  يادآوري  خود  توضيحات  در  فارسي  حسين 
در  رژيم  تروريستی  انفجار  در  خودم  کردند،  اعدام  اوين  در  مرداد   7 روز 
آبان۱378 قرارگاه حبيب در عراق، مجروح شدم و يك چشمم را از دست 
قرار  قدس  نيروي  مزدوران  تهاجم  مورد  اشرف  در  مرداد ۱388  در  دادم. 
گرفتيم و با 35 نفر ديگر به گروگان گرفته شدم و 72روز اعتصاب غذا کرديم 
و در يك قدمي مرگ بوديم. اما هيچ كدام از اينها سخت تر از لحظه ای نبود 

كه فهميدم بسياري از دوستانم اعدام شده اند و من زنده مانده ام...«

7ـ محمد زند كه از ۱36۰ تا ۱37۱در زندان بوده و در موشكباران ليبرتي 
در 7 آبان 9۴ كه به شهادت 2۴ تن مجاهد خلق منجر شد به شدت زخمي 
شده است ابتدا توضيح داد كه ناگزير است در فواصل كوتاه مصاحبه را براي 
چند دقيقه ترك كند و نمي خواهد اين اسباب سوءتفاهم شود. او در گواهي 
خود به تفصيل به زمينه سازيها براي قتل عام اشاره كرد و توضيح داد زندانيان 
بودند. در  تقسيم كرده  قرمز  و  زرد  و  به سه دسته سفيد  قبل  از مدتها  را 
اواخر۱366 زندانيان ابدی را به اوين منتقل كردند و به انحاء مختلف گفته 

بودند به زودي همه را تعيين تكليف مي كنيم. محمد زند گفت: 
ـ »من ابتدا در اوين مورد بازجويی قرار گرفتم و بعد به قزلحصار منتقل 
شدم. پس از دوسال برای بازجويی مجدد و شکنجه به اوين منتقل شدم 
از آبان 62 تا خرداد 6۴ در اوين بودم و سپس به گوهردشت منتقل شدم...« 
کردند  قطع  را  روزنامه  ورود  اين که  به خاطر  6 مرداد ۱367  »پنجشنبه  ـ 
منجر  که  کرديم  اعتراض  بند  در  جلو  در  و  زديم  غذا  به اعتصاب  دست 
به شدت مورد ضرب و شتم  و  به بيرون کشيدن من و ۱۰ زندانی ديگر شد 
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قرار گرفتيم. يکی از دنده ها و انگشت پايم شکست. سپس ما را به داخل 
بند فرستادند«. 

ـ »صبح روز شنبه 8 مرداد يک پاسدار در بند را بازکرد و گفت اين اسامی 
که می خوانم سريع بيرون بيايند. اسامی اون ۱۱نفر رو خواند ولی به جای 
تنها  می کنم  فکر  که  خواند  را  زند(  رضا  شهيد  )مجاهد  برادرم  اسم  من 
به خاطر تشابه اسمی بود و من هميشه افسوس مي خورم، کاش اسم من 
را خوانده بودند. رضا به من گفت فکر نمی کنم همديگر را دوباره ببينيم!« 

مطلع  پورزيبا  حنيفه  داريوش  از  مورس  طريق  از  ۱3مرداد  ۱2يا  »روز  ـ 
شديم که قتل عام زندانيان راه افتاده است. داريوش در همان ايام سربدار 
شد. بعدها فهميدم رضا و بقيه همان روز اعدام شده بودند. همه آنها اتهام 
يعني کلمه  افراد  به هويت  تمام موضوع  بودند.  اعالم کرده  را مجاهد  خود 
که  است  گفته  خمينی  وقت  جانشين  منتظری  آقای  برمي گشت.  مجاهد 
احمد خمينی گفته که روزنامه خوان آنها هم بايد اعدام شوند. هر کسی سر 

هويت خود باشد بايد اعدام شود«.
را خواند  نفر  اسامی چند  لشکری  داوود  راهرو مرگ  در  ـ »روز ۱5 مرداد 
و به سمت حسينيه که محل اعدام ها بود بردند. سپس لشكري با حميد 
عباسی برگشت درحالی که حميد عباسی يک دسته چشمبند دستش بود 
که احتمااًل مربوط به زندانيانی بود که اعدام شده بودند. پس از مدتی حميد 
عباسی ليست جديدی را خواند که ناصر منصوری که کمرش شکسته بود 
برانکارد بود نيز جزء همين دسته بود که به سمت محل اعدام ها  و روی 

بردند«. 
حميد  صدای  من  مرگ  راهروي  در  22 مرداد  و  ۱8مرداد  روزهاي  »در  ـ 
عباسی را مي شنيدم كه ليست اعداميها را مي خواند. روز 23 يا 2۴مرداد 
اگر  گفتند  و  کرده  باز  مرا  سلول  در  به يکباره  عباسی  حميد  و  ناصريان 
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اسم دوستانت در تشکيالت زندان را بدهی زنده می مانی و اگر نه اعدامت 
می کنيم. من گفتم كسي را نمي شناسم. در اين موقع يک پاسدار يا خود 
ناصريان، چند برگ کاغذ سفيد و يک قلم به من داد و رفت. از آن روز ۴يا 
5 پاسدار در هر سه وعده غذايی وارد سلولم می شدند و مرا مورد ضرب و 
شتم قرار می دادند و می رفتند. اين كار نزديك به 2 هفته ادامه داشت و بعد 

دست برداشتند و البته من هم چيزي ننوشتم«.
ـ »در آبان67 پدرم را به زندان اوين خواستند و به وی گفتند که شناسامه 
رضا را بده تا شماره قبر پسرت را بدهيم. پدرم گفت شناسنامه را دارم ولی 
نمی دهم. او را تهديد كردند که نبايد مراسم بگيرد که پدرم قبول نمي كند. 
پدرم را 2ـ3 روز در زندان نگه داشته و برايش اعدام مصنوعی ترتيب دادند 
که او را بترسانند. پدرم در جواب آنها می گويد اگر اعدامم کنيد پيش پسرم 
می روم و ترسی از اعدام ندارم. پدر را بعد از اعدام مصنوعي آزاد كردند و او 

هم رفت و براي رضا مراسم برگزار كرد...«
گرفتند  حضوری  مالقات  يک  برادرم  زن  و  برادر  اوايل 69  68يا  »اواخر  ـ 
که در دفتر ناصريان در زندان اوين انجام شد. در آنجا ناصريان در حالي كه 
نکند  قبول  اگر  که  گفت  به برادرم  بود خطاب  نشسته  كنارش  در  عباسي 
تشکيالت زندان را بگويد او را اعدام خواهيم کرد. منظورشان اين بود كه از 

برادرم و همسرش به عنوان عامل فشار روي من استفاده كنند«.
ـ »يك مجاهد به نام مجتبي اخگر به من گفت كه ناصريان و حميد عباسي 
كردند.  شكنجه  را  تقوي  جواد  شهيد  مجاهد  و  او  اعدام ها  پايان  از  بعد 
ناصريان به آنها گفته بود چون به هيئت مرگ دروغ گفته اند به شالق محکوم 
بود.  شده  محكوم  ۱6۰ ضربه  به  كه  بود  تقوی  جواد  نفر  اولين  شده اند. 
ناصريان5۰ـ6۰  ضربه سنگين به جواد وارد كرد كه در اين هنگام او را صدا 
زدند. ناصريان کابل را به دست حميد عباسی داد و عباسي ضربات شالق 
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تمام شد.  اين که ۱6۰ضربه  تا  بود  را پوشانده  ادامه داد، خون همه جا  را 
هفته بعد نوبت مجتبی اخگر رسيد که ناصريان در حضور حميد عباسی 

۱۰۰ضربه کابل را كه محكوميت مجتبی اخگر بود وارد كرد«. 
جواد تقوي مدتي بعد از قتل عام يك مرخصي گرفت و در مرخصي براي 
پيوستن به سازمان اقدام كرد اما كانالش نفوذي از آب در آمد و او را دستگير 

و سر به نيست كردند و ما نتوانستيم هيچ خبري از او پيدا كنيم. 

8ـ مجيد صاحب جمع كه از سال 6۱ تا سال ۱378 هفده سال در زندانهاي 
چند  محاكمه  نحوه  خود  گواهي  در  برده  به سر  خامنه اي  و  خميني 
دقيقه اي خود و محكوم شدن اوليه به ۱2 سال زندان را توضيح داد و آنگاه 
به زمينه سازيهاي رژيم درباره اعدامهاي 67 پرداخت. او در گواهي خود گفت: 
ـ »از روز 8 تا ۱5 مرداد 67 اندک اندک متوجه شديم که شرايط ملتهبی در 
زندان حاکم است. به ياد می آورديم زماني در سالهاي اول زندان، الجوردی 
به ما می گفت اگر روزی نظام در حال سقوط هم باشد، ما در هربندی يک 
نارنجک می اندازيم و يا يک تيربار كار مي گذاريم و شما را به رگبار مي بنديم. 

فکر نکنيد که شما زنده از زندان بيرون می رويد...«
را  ديگر  نفر  چند  و  من  نام  و  آمد  ما  بند  به  پاسداری  ۱5 مرداد  »روز  ـ 
است  مرگ  راهرو  فهميدم  بعدًا  كه  سابق  دادياری  راهرو  به  و  کرد  صدا 
برد. در آنجا ديدم که هرچند وقت يکبار تعدادی از زندانيان که بعضی را 
می شناختم و بعضی را نمی شناختم، در يک صف به طرف حسينيه مي بردند. 
هم  سر  پشت  راهرو  وسط  آنها  و  می خواند  را  آنها  اسامی  عباسی  حميد 
راهرو  انتهای  به طرف  و  بود  همديگر  شانه  روی  دستهايشان  می ايستادند. 
حرکت می کردند. حدود يک ساعت بعد حميد عباسی به تنهايی يا با پاسدار 
ديگري برمی گشت. يکبار او يک جعبه شيرينی دردست داشت و به ديگران 
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تعارف  نيز  بود  نشسته  راهرو  کنار  که  زندانيانی  از  به يکی  می کرد.  تعارف 
را  خود  زندگی  صحنه های  بدترين  از  يکی  روز  آن  نگرفت.  او  البته  کرد. 
به نام  آوردند  را  زندانی  راهرو، يک  آنطرف  در  برانکارد  بر روی يک  ديدم. 
ناصر منصوری که قطع نخاع شده بود. با همين وضعيت نزد هيأت مرگ 
راهرو  به انتهای  بعدی  با سری  را  او  و  بعد خارج شد  رفت. مدت کوتاهی 
دردناکتری  صحنه  مي كنند.  اعدام  را  همه  فهميدم  بعدًا  جايي كه  بردند، 
با  بود  مادر زاد  فلج  که  محمد باقر  محسن  به نام  دوستانم  از  يکی  بود.  هم 
بازی  فيلم سينمايی هم  او در کودکی در يک  اعدام شد.  همين وضعيت 
کرده بود. با اين كه هنوز نمي دانستم دقيقًا چه مي گذرد، اما بوی مرگ در 
تمام فضا پيچيده بود. حميد عباسي يك بار كه از محل اعدام برمي گشت، 
به نزديك ما كه در راهروي مرگ نشسته بوديم با تمسخر گفت عاشورای 

مکرر مجاهدين...«
نيز در راهروي مرگ بودم، مشخص بود كه هر چه  ـ »من روز 22 مرداد 
با  گويی  می شود.  زيادتر  و  زياد  اعدامها  براي  رژيم  عجله  مي گذرد  زمان 
در  می دويد.  بندها  و  راهروها  در  مرتب  ناصريان  بود.  مواجه  وقت  کمبود 
مدتي كه در روز 22 مرداد در راهرو مرگ بودم، اسامي زندانيان را حميد 

عباسي گروه گروه مي خواند و آنها را به سمت محل اعدام مي برد«.
ـ »من همه اين اتفاقات را از زير چشمبند مي ديدم. چشمبند روز اول برای 
زندانی يک مانع برای ديدن است اما روزها و سالهای بعد بخشی از يونيفرم 
زندانی است که با او هميشه همراه است و مي توان از زير آنهم ديد. ديگر 
مانع عمده ای برای ديدن او نيست. من ۱7 سال با چشمبند زندگي كردم و 

به آن عادت كرده بودم«.
از  مرگ  هيأت  در  قباًل  که  بود  دوستانم  از  يکی  کياکجوری  »غالمرضا  ـ 
مواضعش دفاع نكرده بود، اما وقتي متوجه شد پاي هويت سياسی زندانی 
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و نام مجاهدين مطرح است و بهای آن نيز اعدام است به هيأت مرگ گفت 
من اشتباه کردم، من هوادار سازمان مجاهدين خلق ايران هستم. نيری به او 
گفت تو که قباًل چيز ديگری می گفتی. غالمرضا گفته بود که قباًل اشتباه 
کردم و برگه انزجار را پاره کرده بود. در دقايقی که غالمرضا منتظر تشکيل 
صف جديد اعدام بود، باب شوخی را با اطرافيان باز کرد و با صدای بلند 
مي خنديد. حميد عباسی سررسيد و چند ضربه لگد به غالمرضا زد. غالمرضا 
اعتراض کرد و گفت برای چی می زنی دلم می خواهد بخندم... بعد از اعدام 
وزارت  بود،  كرده  را سؤال  غالمرضا  رژيم وضعيت  از  بين الملل  عفو  وقتي 
خارجه رژيم به کلی منکر حضور او در زندان شده بود. من سه سال پيش 
در مصاحبه با عفو بين الملل روز و جزييات اعدام غالمرضا را تشريح کردم«.

ـ »بعد از اعدامها درحالي كه من ۱2 سال محكوم شده بودم، پرونده جديدی 
برايم تشکيل دادند. اتهام اين بود كه در تماس با يکی از اقوامم در صدد 
عضوگيري براي سازمان بر آمده ام. در سال ۱372 با اين اتهام به من حکم 
اعدام دادند و سه سال منتظر اجرای حکم اعدام بودم. اين حكم در سال75 
ابد تبديل شد. در سال77 بعد از ۱6سال حبس مجددًا مرا به دادگاه  به 

بردند و با يك حكم جديد سرانجام در فروردين ۱378 آزاد شدم«. 

9ـ اکبر صمدي كه از سال۱36۰تا ۱37۰ در زندانهاي مختلف به سر برده و 
در سال ۱365 در پی يک درگيری با پاسداران در زندان قزلحصار به صورت 

تنبيهی به گوهردشت منتقل شده بود در گواهي خود گفت:
ـ »روز 8 مرداد 67 درحالي كه در سلولهاي انفرادي بوديم من را همراه تعداد 
ديگري به راهرو مرگ بردند. داوود لشکری وقتی ما را ديد شروع به فحاشي 
به پاسدارها کرد که چرا ما را بدون اطالع او اينجا آورده اند. پاسدارها ما را 
به بند 3 كه قباًل در آنجا بوديم برگرداندند. در آنجا حسن اشرفيان من را به 
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اتاق تلويزيون بند برد و گفت داوود لشكری با چند پاسدار يک فرقون طناب 
به سوله بردند و بعد از مدتی هم بچه های مشهد را به آنجا بردند. بعد هم 
يک آمبوالنس از آنجا خارج شد. گويا بچه های مشهد را اعدام کرده باشند. 
گروهي از زندانيان مجاهد را از مدتها قبل از مشهد به اوين و در آذر۱366 
به گوهردشت منتقل كرده بودند و همه آنها را روز 8 مرداد سربه دار كردند«.

ـ »روز ۱۰ مرداد داوود لشكری به بندمان آمد. گفت محكوميت ۱۰ ساله و 
باالي ۱۰ سال بيرون بيايند. من اعتراض کردم؛ 2 روز پيش از انفرادی آمديم 
چه خبره؟ داوود لشكری گفت: دست من نيست همه بايد بيايند. من و ايرج 
مصداقی که سمت راست من نشسته بود، نيم خيز شديم. اما داوود لشكری 
به ايرج مصداقی گفت: تو نمی خواهد بيايی، بنشين. پيش از اين هم داوود 
لشكری به نحوی هوای ايرج مصداقی را داشت. بعد ما را كه 6۰ نفر بوديم به 

دو گروه3۰ نفره تقسيم کردند و به فرعی يک پايين فرستادند...«
از  يکی  بود.  نيم  3و  ساعت  بردند.  مرگ  راهرو  به  را  ما  ۱2 مرداد  »روز  ـ 
او  بود.  او درجريان همه خبرها  بود.  قبلی، کنارم نشسته  بچه های هم بند 
همه  عفو.  هيأت  می گويند،  به دروغ  و  است  مرگ  هيأت  اين  گفت  به من 
اينجا  هشتم  از  و  اوين  در  اعدام  پنجم  از  می کنند.  اعدام  دارند  را  بچه ها 
شروع کردند. به بچه ها سه برگه می دهند که شامل وکالتنامه، وصيتنامه و 

نامه به خانواده است. 
مجاهد شهيد محمد رضا شهير افتخاري كه روبه روي من نشسته بود گفت: 
بهزاد  شهيد  مجاهد  بدهيم.  بايد  ما  را  خونش  و  می خواهد  خون  انقالب 
يکی  بدوش  هربار  انقالب  بار  گفت:  بود  نشسته  همانجا  كه  زنجاني  فتح 
بوده. اين بار بار به دوش ماست. اين دو قهرمان همان روز بدست دژخيمان 

حلق آويز شدند...
همين برخوردها ناصريان و پاسداران و حاکم شرع را ديوانه مي كرد. آنها از 
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اينكه با چنين افرادی سرو کار داشتند، عقده اي و غرق حقارت شده بودند. 
آنروز آنقدر عجله داشتند كه حميد عباسی، يک نفر را كه در ليستشان نبود 

اشتباهی اعدام کرد«.
سالن  به  را  گوهردشت  كاركنان  همه  ناصريان  مرداد 67  پانزدهم  »روز  ـ 
در  نماند.  آشپزخانه جا  و  بهداری  تأسيسات،  از  و گفت کسی  آورد  مرگ 
واقع همه را براي مشاركت در قتل عام مجاهدين به راهروي مرگ آورد. آنها 
مي خواستند همه را در جنايت سهيم كنند كه در رازداري سهيم باشند. 

کاری که در سال 6۰ هم براي اثبات وفاداري به خميني انجام مي دادند«. 
ـ »من در سال 6۰ بهزاد نبوی وزير صنايع، سرحدی زاده وزير کار و احمد 
توکلی را در اوين ديدم که برای شركت در جوخه تيرباران زندانيان سياسی 

آورده بودند. وزراي رژيم هم در اعدام دست داشتند«.
ـ »در ۱5مرداد عبدالرضا اکبری منفرد را هم اعدام كردند. او همکالسی من 
و نوجوان بود. و قبل از3۰ خرداد دستگير شده بود. يکسال حکم داشت ولی 

او را تا سال 67 نگه داشتند و در ۱5مرداد اعدام کردند«. 
ـ »چند بار که ما ورزش جمعی می کرديم، حدود 5۰ پاسدار با کابل برق 
آنها  بين  از  که  ما  تشکيل می دادند.  تونل  و يک  در دوطرف می ايستادند 
رد می شديم، ما را با کابل می زدند و ما را به اتاقي منتقل كردند كه هيچ 
منفذي نداشت و ما آن را اتاق گاز مي ناميديم، در اتاق گاز احساس خفگی 
می کرديم و روی زمين می افتاديم. به قدری عرق می کرديم که کف اتاق آب 
جمع می شد. عباسي از همين دژخيمان بود که سرکوب و شکنجه زندانيان 

را کنترل و هدايت می کرد«.

و  سال ۱36۱  در  دستگيريش  نحوه  مورد  در  ابتدا  اشرفيان  حسن  ۱۰ـ 
محكوم شدنش به ۱2 سال زندان توضيح داد و اين كه در فروردين ۱365 از 
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قزل حصار به گوهر دشت منتقل شده است. او در گواهي خود گفت: 
زندان گوهردشت  در  )بند 2(  در سالن ۱8  را  عباسی  بار حميد  اولين   « ـ 
و جابه جا  را طبقه بندی  زندانيان  اوائل سال66  از  ناصريان ديدم.  به همراه 
كردند و مقدمات قتل عام را فراهم مي كردند. در طی اين مدت هر چند روز 
يکبار فرمهای مختلف را به داخل هربند می دادند و از زندانيان می خواستند 
که فرمها را حتمًا پر بکنند و تحويل زندانبان بدهند )اين فرم برای شناسايی 
زندانيان بود( از اواخر ارديبهشت 67 روزنامه ها و مالقاتها را قطع کردند و 

تنها تلويزيوني هم که در بند بود را بردند«. 
ـ »روز 8 مرداد از يك پنجره اي كه در اتاق بزرگی که محل نگهداری ساک 
و وسايل زندانيان در آن بند بود که ما به آن اتاق ساک ها می گفتيم و رژيم 
به آن اتاق حسينيه بند می گفت و در انتهای بند 3 )سالن۱9( بود 5ـ6 نفر 
از زندانبانان را ديديم كه به اتفاق داود لشکری به همراه دو زندانی افغانی 
که با لباس زندان بودند و در حال حمل دو فرقون طنابهای ضخيم به سمت 
سوله ای بردند که بعدًا فهميديم اعدامهای روزهاي 8 و 9 مرداد در آن انجام 
شد. دو روز بعد هم ما از همين پنجره دو كاميون ديديم که يکی از آنها 
حامل اجساد افراد اعدام شده بود. من از باال و در فاصله حداکثر ۱5 متری 
اين صحنه را مي ديدم. بعد از چند دقيقه اين کاميون به سمت درب خروجی 
زندان حرکت کرد. کاميون ديگر به سمت محل اعدامها برای انتقال پيكر 

بقيه شهيدان حرکت کرد«.
ـ »در دی ماه سال 67 که ما تعدادی از زندانيان در بند يک پائين زندان 
گوهردشت بوديم، حميد عباسی به همراه چند پاسدار به بند ما آمد، جمع 
زندانيان برای اعتراض نسبت به کمبود امکانات زندان سراغ حميد عباسی 
رفتيم و به او نسبت به مشکالتی که داشتيم اعتراض کرديم، او بعد از اين 
را  برويد خدا  داريم، گفت  مرتبی  و  تميز  زندگی  ما  ديد  وقتي  و  اعتراض 



شکر کنيد که اگر ما می خواستيم فتوای امام را به طور کامل اجرا بکنيم 
می بايست نصف مردم ايران را اعدام می کرديم. بايد هرکس نشريه مجاهد 

خوانده بود را اعدام می کرديم...«

۱۱ـ بهمن جنت صادقي كه در ۱۰ آبان ۱359 حين فروش نشريه مجاهد 
در تهران دستگير و به اوين برده شده بود در گواهي خود گفت: 

ـ »من در اوايل ارديبهشت ۱36۰ به 6 ماه حبس محكوم شدم. دادستان 
الجوردي و حاكم شرع رازيني بود. در اين زمان 6  ماه زندان من تمام شده 
بايد آزاد مي شدم. توجه كنيد كه در ارديبهشت ۱36۰ مجاهدين  بود و 
مبارزه قهرآميز نداشتند و جرم من هم فقط فروش نشريه مجاهد بود. 
سياسي  فعاليت  بده  تعهد  گفت  الجوردي  مي شدم  آزاد  بايد  كه  روزي 
نكني آزادت مي كنيم. اما من تعهد ندادم و 6 سال ديگر من را در زندان تا 
شب عيد ۱366 نگهداشتند. الجوردي در آذر 63 قبل از ترك دادستاني به 
گوهردشت آمد. از من سؤال كرد آيا مصاحبه می کنی؟ گفتم اول جواب 
بده چرا 3۰ ماه مرا در انفرادی نگه داشتی؟ او شروع به فحاشي کرد گفت 
که اگر 5۰۰ سال هم باشد ولت نمی کنم تا شاخت را بشکنم و زانو بزنی...«

بند  به  در حمله  زندان گوهردشت  در  بار  اولين  را  عباسي  اسم  ـ »من 
خواهران در اوايل آبان 62 شنيدم. در آنشب يك گروه از خواهران مجاهد 
تعرض  و  حمله  مورد  بودند،  شده  دستگير  3۰ خرداد  از  قبل  عمومًا  كه 
قرار گرفتند. ما كه در نزديكي بند آنها قرار داشتيم، تا 3 ساعت فرياد و 
شيون آنها را مي شنيديم. بعد از سه روز توانستم از طريق مورس با يكي 
از خواهران زنداني به نام مهتاب صحبت كنم. او گفت كارهايي كردند كه 
دو نفر از خواهران با چادر در سلول خودشان را حلق آويز كردند. او گفت 
تا جايي كه ما فهميديم مرتضي صالحي معروف به صبحي رئيس زندان، 
زن  و  عباسي  و حميد  قدوسي  مجيد  كاشاني،  حلوايي، مصطفي  مجيد 
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شكنجه گري به نام فاطمه جباري جزو مهاجمان بودند«. 
ـ »در اواخر اسفند 63 من را با تعداد ديگري از مجاهدين از انفرادی به بند 
رئيس  فکور  بند جمع کردند.  اصلی  در  کنار  را  ما  منتقل کردند.  عمومی 
ارانی كه  با اسم اصلی علی اکبر  شعبه 7 اوين معروف به اکبر جوجه کبابی 
يكي از بی رحم ترين شکنجه گران بود، جلو در ايستاده بود. او عباسي را كه 
همراهش بود معرفي كرد و گفت اگر روی مواضع خودتان باشيد عباسي 
و  داشت  حضور  مالقاتها  از  بسياري  در  عباسی  است.  فکورتر  هم  من  از 
خانواده ها را اذيت و آزار مي كرد. يک بار كه مادرم برای مالقات آمده بود من 
با زبان محلی صحبت کردم. عباسي گفت فارسی صحبت کنيد. گفتم مادرم 
فارسی خوب بلد نيست. ضمن فحاشي، با مشت به صورتم كوبيد به طوري كه 
مادرم در کنار کابين غش کرد و افتاد. بسياري از زندانيان، عباسي را در 

بازجوييها در كنار بازجو برای به ندامت كشاندن زنداني ديده اند«.
ـ »من در اواخر 6۴ در بهداری اوين بستری بودم. در کنار اتاق من ۴ زندانی 
شکنجه شده را آورده بودند كه از حرفهاي افراد بهداري فهميدم وضعيت 
وخيمي دارند. عباسی هم آنجا بود و در همان وضعيت از شکنجه و آزار آن 
۴ زنداني دست بر نمی داشت. بعد از آنها سراغ من آمد و گفت تو را هم به 

اين روز می کشانم...«
ـ »ما در اوايل مهر 65 در بند 3 آموزشگاه اوين دست به اعتصاب غذا زديم. 
شب چهارم گروه ضربت به رياست مجيد حلوايی و قديريان و ميثم رئيس 
ما  به  و چماقهای سنگين  کابل  با  ديگري  تعداد  و  عباسي  و حميد  آنجا، 
يا همه شما ها را زير  يا اعتصاب را می شکنيد و  حمله کردند. می گفتند 
کابل می کشيم. من به دليل ضعف جسمی با اولين ضربه چماق، يك دنده ام 
شکست و بی هوش شدم. قبل از آن من ضربات كابل و چماق عباسي را كه 

بر سر و تن زندانيان مي خورد مي ديدم«.
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ـ »بار آخر عباسي را روز 23 اسفند65 يك هفته قبل از آزادي خودم در 
و  عکس  گرفتن  برای  که  ديدم  انگشت نگاری  بخش  دادسرا  قسمت  اوين 
از دستم  انگشت نگاری به شعبه ۱3 رفته بودم. عباسي گفت فکر نکن که 
در رفتی فعاًل كس ديگر دستور آزادی تو را داده است، هيچ کس از شما 

سرموضع ها را زنده نمی گذاريم«.

۱2ـ غالمرضا جالل كه از آذر ۱359 تا ۱365 در زندانهاي مختلف بوده است 
در گواهيهاي خود از جمله توضيح داد كه چگونه دهها تن از همبندانش كه 
در سال ۱359 و فقط به خاطر فروش يا توزيع نشريات سازمان دستگير شده 
بودند و هيچ حکمی نداشتند و يا زندانهاي يكي دو ساله داشتند را آزاد 
نكردند و هم چنان در حبس نگه داشتند و سرانجام در جريان قتل عام۱367 
اعدام کردند. او ليستي از اين شهيدان را به نماينده دادستاني ارائه داد. او 
با جزييات شرح داد كه قتل عام تابستان 67 از مدتها پيش برنامه ريزي شده 

و نفرات در طول زمان غربال و فيلتر شده بودند.
در  كه  زندانياني  سرنوشت  مورد  در  به تفصيل  هم چنين  غالمرضاجالل   

سال59 دستگيرشده بودند گواهي داد و ليست اسامي آنها را ارائه كرد. 
در پاسخ به سؤال غالمرضا جالل كه چرا به رغم اعالم آمادگي از يك سال 
پيش در اين مصاحبه ها با طرف حسابهاي اصلي قتل عام تأخير شده است، 
گفته شد موضوع کرونا همه برنامه ريزيها را مختل و کند کرده و تأخير فقط 
به اين علت بوده است. در مورد ابراز نگراني راجع به درز اطالعات نيز به او 
گفته شد، ما نگرانيهای شما را درک می کنيم و جدی می گيريم و تا پايان 
تحقيقات در اين پرونده اطالعات شاکيان و شهود و هر کس که به هر دليل 

در اين پرونده وارد شده، محرمانه مي ماند.
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۱3ـ حسين سيد احمدي كه ۴ تن از اعضاي خانواده آنها در رژيم آخوندها 
به شهادت رسيده اند در گواهي خود گفت: 

ـ »برادرم محسن سيداحمدی3۰ ساله در8 آذر ۱359 به همراه هفت مجاهد 
به يکسال حبس  و  تهران دستگير  در  مجاهد  نشريه  فروش  به خاطر  ديگر 
جزء  مرداد ۱367   8 در  بعد  8 سال  و  نشد  آزاد  هيچ گاه  اما  شد.  محکوم 
اولين گروه از زندانيان گوهردشت اعدام شد. به زندانياني كه مانند محسن 
در سال59 دستگير شده بودند، مي گفتند پنجاونهی. آنها حداقل ۱۰۰ نفر 

بودند كه غير از يكي دو نفر بقيه را اعدام کردند«. 
و  دستگير  بهمن ۱36۴  در  25ساله  سيداحمدی  محمد  ديگرم،  »برادر  ـ 
هيچ گاه براي او حكمي صادر نشد و در مرداد ۱367جزء اولين گروههايي 

بود كه در اوين اعدام شد«.
ـ »در آبان ۱367 به مادرم اطالع دادند به اوين برود و به او دوساک تحت 
عنوان وسايل محسن و محمد داده بودند که حاوی چند قطعه پوشاك بود 
که البته متعلق به برادرانم نبود. اعدامها آنقدر زياد بود كه امكان جدا كردن 
وسايل را نداشتند. قاطي شدن وسايل فقط مربوط به خانواده ما نبود در مورد 

بسياري از زندانيان اتفاق افتاده بود«. 
علی سيداحمدی كه سه  برادرم  »بزرگترين  افزود:  ـ حسين سيد احمدي 
سال در زندانهای شاه بود نيز در ۱۰ شهريور ۱392 در قتل عام اشرف به همراه 
5۱ مجاهد ديگر قتل عام شد. مزدوران رژيم به علي كه مجروح شده بود در 
ابوالحسني، همسر  درمانگاه اشرف تير خالص زدند. مجاهد شهيد فاطمه 
درتهران  آنها  اقامت  محل  به  پاسداران  حمله  در  سال ۱36۱  در  نيز  علي 
به شهادت رسيد. فرزند كوچك او را بعد از شهادت مادرش به زندان اوين 
بردند و چهار سال آنجا بود و به راشيتيسم مبتال شد و بعد او را تحويل 

پرورشگاه دادند«.
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۱۴ـ سيدجعفر ميرمحمدي كه برادر و 5 تن ديگر از اقوام او توسط رژيم 
آخوندها به شهادت رسيده اند در گواهي خود گفت:

ـ »برادرم عقيل ميرمحمدي در۱۰ اسفند سال ۱36۰ به خاطر هواداري از 
تابستان 67  در  سياسي  زندانيان  قتل عام  در  وي  شد.  دستگير  مجاهدين 
اعدام شد. در آبان همان سال، چند قطعه وسايل شخصي او ازجمله يك 
ساعت مچي شكسته را به پدر و مادرم تحويل دادند و گفتند پسرتان را با 
حكم خميني اعدام كرده ايم. او به ۱۰ سال زندان محكوم شده بود كه 7سال 
آن را سپري كرده بود. در بهمن 66 بعد از تفكيك و دسته بندي زندانيان 
با عده اي از دوستانش به زندان گوهردشت كرج منتقل شد و دربدو ورود 
از مجاهدين درحالي كه هوا  زيادي  به همراه عده  در همان جا در سالن ۱9 
به شدت سرد بود لباس آنها را از تنشان درآوردند و با كابل و چوب به شدت 
به ساختمان  را  آنها  از چند روز  بعد  مورد ضرب و شتم شديد قراردادند. 

فرعي ۱3 و۱6 فرستادند«. 
فاصله  در  بودند  همبند  باعقيل  كه  شده  آزاد  زندانيان  شهادت  »طبق  ـ 
۱5 تا ۱8 مرداد ۱367 او را با عده اي ازمجاهدين توسط ناصريان و معاون 
وي حميد عباسي به نزد هيئت مرگ و سپس به سالن مرگ براي اعدام 
بردند. كسي كه اسامي زندانيان را در راهرو مرگ مي خواند و براي اعدام 
مي فرستاد حميد عباسي بود. به گفته شاهدان آنها يك گروه حداقل 25 نفره 

بودند كه باهم اعدام شدند«.
ـ »مجاهد شهيد كريم اهلل مقيمي و برادرش كيا مقيمي كه در قتل عام 67 
به شهادت رسيدند از اقوام پدري من بودند. مجاهدان شهيد رؤيا رحيمي 
۱6 ساله كه در ارديبهشت ۱36۰ در قائم شهر درحين توزيع نشريه مجاهد 
به همراه دوستش فاطمه نقره خواجا با شليك پاسداران درخيابان شهيد شد، 
حسينعلي حاجيان كه در آبان 6۱ در تهران دستگير و زير شكنجه شهيد 
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گشتهاي  مستقيم  شليك  با  ارديبهشت 6۱  در  كه  حاجيان  يارعلي  و  شد 
كميته در تهران به شهادت رسيد. هر دو برادر از اقوام مادري من بودند«.

۱5ـ خواهر مجاهد مهناز ميمنت كه مادر و همسر و دو برادرش به شهادت 
رسيده اند و سومين برادرش هم پس از ۴ سال زندان ناپديد شده است، در 

مورد اعدام برادرش محمود ميمنت در قتل عام گواهي داد. او گفت:
ـ »قبل از محمود، برادر كوچكترم مسعود ميمنت كه دانش آموز بود، در 
۱7 سالگي دستگير و در ۱36۱ پس ازشكنجه هاي زياد اعدام شد. محمود 
بين  در  و محبوبي  و چهره شناخته شده  ملي  دانشگاه  معماري  دانشجوي 
دانشجويان بود. او در 6۱ دستگير و در 65 كه محكوميتش تمام شد آزاد شد. 
اما به فاصله کوتاهي شايد يک يا دو ماه، مجددًا دستگير و در قتل عام۱367 
اعدام شد. من ماجراهاي او را از زبان پدر و برادر كوچكترم و از همبندان او 
شنيده ام. پدرم قاضي دادگستري بود كه در اين رژيم استعفا داد و به وكالت 

پرداخت«.
برادرم محمود در جريان  اعدام  از  تا شهريور ۱367 خبري  ـ »پدرم گفت 
قتل عام نداشت. من با او تلفني تماس گرفتم تا خبر بگيرم. او گفت اوضاع 
زندان بهم ريخته است و خانواده ها مي گويند دارند فرزندان آنها را مي كشند. 
بعد از اين تماس پدرم به پيگيري پرداخت و از اشراقي كه او هم قباًل وكيل 
بود و پدرم را مي شناخت وضعيت محمود را دنبال كرد. هم چنين از نيري 
و سرانجام از پاسداري به نام حميد عباسي اسم برد كه در جريان اعدامها 
بوده است. باالخره در مهر 67 بعد از دوندگيهاي زياد به پدرم اطالع دادند 
فقط يک  نشديم.  او خبر دار  از محل دفن  اما هيچ گاه  اعدام شده  پسرش 

ساک کوچک و چند لباس تحت عنوان وسايل محمود به پدرم دادند«. 
ـ »در سال ۱388 پدرم و برادر كوچكترم منوچهر با زحمت زياد به فرانسه 
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آمدند و يک ديدار خانوادگي خصوصي با من داشتند. مدتي بعد از بازگشت 
آنها به ايران، برادرم دستگير شد و چند ماه در بند 2۰9 اوين در انفرادي 
بود و بعد به بند 35۰ منتقل شد. سپس قاضي مقيسه اي او را به خاطر رابطه 
با من به ۴ سال زندان، تبعيد به برازجان و 7۴ ضربه شالق محكوم كرد. من 
در  داشته.  اعتراض  زندان  وخيم  به شرايط  برادرم  كه  شنيدم  زمان  همان 
مهر۱392 به ما گفتند او آزاد شده اما من تا همين امروز از او هيچ خبري 
ندارم. پدرم هم تا زمان فوتش به من اظهار بي اطالعي مي كرد. به واقع من 
نمي دانم آيا او را سربه نيست كرده اند يا باليي به سرش آورده اند كه مطلقًا با 

من تماسي نگيرد...« 

۱6 ـ خواهر مجاهد مهري حاجي نژاد زنداني سياسي از سال 6۰ تا 65 يكي 
ديگر از شاهدان بود كه 3 برادر و همسرش به شهادت رسيدند و چهارمين 
از  سال ۱362  در  مجاهدين  از  هواداري  به دليل  حاجي نژاد  اسد  برادرش 
به همين خاطر در سال 65  براي درمان سرطان ممنوع شد.  به خارج  سفر 

درگذشت. او در گواهي خود گفت: 
و  بودم  اوين  در  خرداد ۱36۴  تا  و  شدم  دستگير  مرداد ۱36۰  در  »من  ـ 
تير ۱36۴  بودم.  آنجا  ماه  يك  و حدود  منتقل شدم  گوهردشت  به  سپس 
به قزل حصار منتقل شدم. در فروردين ۱365 مجددًا به اوين منتقل و در 
ارديبهشت سال ۱365 آزاد شدم. برادرم احد در بهمن ۱36۰در تجريش در 
رويارويي با پاسداران كشته شد. برادر ديگرم صمد در مرداد ۱36۱ دستگير 
در  مرداد ۱367  در  علي،  برادرم  سومين  رسيد.  به شهادت  زيرشكنجه  و 

جريان قتل عام در گوهردشت سر به دار شد«. 
ـ »علي در آبان ۱36۰ دستگير شد. ابتدا در اوين بود و سپس به قزل حصار 
منتقل شد. از اواخر ۱362 ناپديد شد تا اين كه آذر ۱363 كه مادرم رد او 
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را در زندان گوهردشت پيدا كرد. در اين فاصله، مادرم به هر كجا مي رفت، 
مي گفتند اصاًل چنين زنداني وجود ندارد. وقتي مادرم او را درگوهردشت 
پيدا كرد معلوم شد در  خانه هاي امن سپاه در  كرج زير شكنجه بوده است. 
علي در آخرين مالقات در اوايل بهار 67 به مادرم گفت اوضاع درزندان مبهم 
و مشكوك است، زندانيها را دارند جابه جا مي كنند، يكسري بندها را دارند 
تفكيك مي كنند. معلوم نيست مي خواهند چكار كنند، ممكن است كه ديگر 

مالقات نداشته باشيم...«
ـ »من بعد از آزادي از زندان، دوبار با استفاده از شناسنامه خواهرم به مالقات 
علي رفتم چون به خودم مالقات نمي دادند. در مالقات با علي از يك فرصت 
كوتاه استفاده كردم و با اصرار از او خواستم پايش را به من نشان بدهد و 
به چشم ديدم كه بعد از مدتها هنوز آثار شالق و شكنجه شديد را با خود 
بودند،  كرده  وارد  او  به سر  كه  شديدي  ضربات  به خاطر  هم چنين  داشت. 
همواره سردردهاي بسيار سختي داشت. مالقات با برادرم از بهار 67 قطع 
شد. تا اين كه در تابستان مادرم از طريق بقيه مادران خبردار شدكه بچه ها 
را دارند اعدام مي كنند. هر روز جلو اوين يا گوهردشت مي رفت تا ردي از 
برادرم علي پيدا كند. اواخر شهريور يا اوايل مهر به مادرم گفتند برو ۴۰روز 

ديگر به تو خبر مي دهيم...«
ـ »۴۰ روز گذشت و قبل از اين كه مادرم برود يك پاسدار به خانه مادرم آمد 
و گفت خودت فردا به گوهردشت نيا، يك مرد از خانواده تان بيايد. مادرم 
گفت بچه هايم را كشته ايد كسي را ندارم خودم مي آيم. مادرم با همسايه مان 
به گوهردشت رفتند. آنجا سه پاسدار نشسته بودند گفتند پسرت دشمن 
جمهوري اسالمي بود او را كشتيم. مادرم گفت از دست شكنجه هاي شما 
راحت شد و به آنها گفت آيا از خدا نمي ترسيد كه بچه هاي ما را مي كشيد 
داري  هم  ديگري  پسر  آيا  كه  پرسيدند  پاسداران  بودند؟  كرده  چه  مگر 
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با شما مي جنگيد. سپس  كه مادرم گفت نه ندارم ولي ايكاش داشتم كه 
به مادرم  بود  برادرم  وسايل  آن  داخل  كه  برنج  كهنه  گوني  يك  پاسداران 
با ساعت مچي و عينك و يك طناب دار  لباس  تحويل دادند. يك دست 
كه مادرم با ديدن آن از حال رفت و همسايه مان گوني را از او گرفت. اما 
پاسداران دست برنداشتند و در همان وضعيت وقتي مادرم چشم باز كرد 
بود  برانگيخته  آنقدر  مادرم  نداري!  عزاداري  مراسم  دادند حق  اخطار  به او 
گفتند  پاسداران  برايش عروسي مي گيرم.  نمي گيرم،  عزا  برايش  كه گفت 
خودت هم منافق هستي، اگر خطا كني خانه ات رابا لودر روي سرت خراب 

مي كنيم«. 
در  9مرداد  يا  روز 8  را  علي  بودند  گفته  به مادرم  شده  آزاد  »زندانيان  ـ 
گوهردشت اعدام كرده اند. آنها به مادرم گفته بودند كه ناصريان و عباسي و 

لشكري زندانيها را به سالن مرگ مي برند«.
ـ »مادرم سه بار مخفيانه به عراق آمد و تعدادي عكس و وسائل مثل عينك 
و ساعت و اسم شهداي قتل عام را آورد كه در موزه شهداست. او همواره 
از ناصريان و داوود لشكري و بيات و جواد شش انگشتي و حميد عباسي 
به عنوان قاتل پسرش اسم مي برد. او مي گفت بسياري از زندانيان كه بعد از 
قتل عام آزاد شده بودند، مانند سيامك طوبايي و حميد موسوي و همسرش 

سيما و جواد تقوي و طيبه حياتي سر به نيست شدند«. 
به جنايات  از اسناد مربوط  نژاد يك مجموعه  خواهر مجاهد مهري حاجي 
رژيم در زندانها و نقش حميد نوري را از طريق دادستاني آلباني مضافًا بر 
يك نسخه از كتابش »آخرين خنده ليال« )خاطرات زندانهاي رژيم آخوندي( 

را در اختيار دادستاني سوئد قرار داد. 

از  يكي  همسر  و  مجاهد  6 برادر  كه  برهاني  خديجه  مجاهد  خواهر  ۱7ـ 
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آنها  خانواده  سرنوشت  و  رسيده اند  به شهادت  آخوندي  رژيم  در  برادرانش 
آينه تمام نمايي از جنايتهاي اين رژيم است گواهي داد: 

ـ »بزرگترين برادر خانواده، محمد مهدي برهاني زنداني سياسي زمان شاه بود. 
وي در مرداد 6۱ دستگير و در زندان اوين زير شكنجه به شهادت رسيد. وي 
به هنگام شهادت 27 ساله بود. محمدعلی برهاني 2۴ ساله، درشهريور۱36۰ 
در قزوين اعدام شد. پيكر او را به شرط نگرفتن مراسم، تحويل پدر برهاني 
دادند اما مردم به طور گسترده در تشييع جنازه او شركت كردند. دو برادر 
و  مرداد 67  در  اوين  در  زندانيان  قتل عام  در  برهاني 27 ساله  احمد  ديگر، 

محمد حسين برهاني 25 ساله در مرداد67 در گوهردشت اعدام شدند.
مجاهد شهيد مينو محمدي همسر محمد مهدي برهاني در جريان قتل عام 

زندانيان سياسي در قزوين به شهادت رسيد.
محمدحسن  و  جاويدان  فروغ  عمليات  در  برهاني  محمد مفيد  هم چنين 

برهاني در عمليات چلچراغ به شهادت رسيدند«. 
سال6۰  در  خانواده،  اين  بازمانده  تنها  برهانی،  خديجه  مجاهد  خواهر 
وثيقه  با  8 ماه  از  بعد  و  شد  دستگير  نداشت  بيشتر  ۱2سال  درحالي كه 
سنگين توسط پدرش آزاد شد. پدر اين خانواده آقاي سيد ابوالقاسم برهاني 
يك روحاني سرشناس و مبارز بود كه از همان ابتدا به مخالفت با خميني و 
سياستهاي ارتجاعي اش پرداخت و به همين خاطر خميني دستور داد خلع 

لباس شود. 
نقش  و  گوهردشت  زندان  در  محمد حسين  شهادت  نحوه  برهاني  خديجه 
دژخيم حميد نوري را هم چنان كه در سال ۱378 در كتاب قتل عام زندانيان 
سياسي هم منتشر شده است توضيح داد. وي افزود: بعد از دوندگي هاي 
زياد فقط ساعت مچي محمد حسين را كه در زمان اعدام به دست داشته 

به پدر و مادرم دادند.
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۱8ـ خواهر مجاهد پروين پوراقبال در گواهي خود از جمله گفت: 
ـ »سال 6۰ در حالي كه ۱5 ساله بودم دستگير شدم. مادرم را با من دستگير 
كردند. شكنجه شدم و برايم اعدام مصنوعي ترتيب دادند... مجددًا در سال65 
وقتي قصد پيوستن به ارتش آزاديبخش را داشتم دستگير شدم. مبشري 
در يك دادگاه 5 دقيقه اي مرا به 5سال زندان محكوم كرد. در اينجا حميد 
عباسي و حداد )زارع دهنوي( و مقيسه و سرلك بعضًا به بند مي آمدند و 
فشار مي آوردند كه  به ما  و  داريد  قبول  را  آيا سازمان  سؤال مي كردند كه 
به جاي مجاهدين بگوييم منافقين. عباسي مجاهدين شهيد اشرف فدايي و 

منيره عابديني را شكنجه كرده بود«.
مزدوري  كه  است  چگونه  كرد  اعتراض  پوراقبال  پروين  مجاهد  خواهر 
به نام ايرج مصداقي ادعا كرده است كه دادستاني سوئد به درخواست او با 
مجاهدين در آلباني مصاحبه مي كند. نماينده دادستان توضيح داد كه اين 
پرونده توسط دادستاني و پليس سوئد پيش برده مي شود و هركس مدعي 

شود كه در پيش بردن آن نقش دارد، دروغ مي گويد.

۱9ـ خواهر مجاهد دكتر خديجه آشتياني كه از ارديبهشت ۱36۱ تا اواخر 
سال ۱36۴ در زندان بوده است در گواهي خود گفت:

ـ »من چندين بار هنگام مالقاتهاي خانواده ام در قزل حصار، حميد عباسي 
را بدون چشمبند ديده ام. در واقع او هميشه همراه مقيسه اي و سايه او بود. 
يك بار در مالقات مادرم داشت با اشاره به من چيزي مي گفت، مقيسه اي او 
را كشيد و به ديوار كوبيد كه چرا داري با اشاره با دخترت صحبت مي كني؟«

ـ »برادرم مجاهد شهيد مهدي آشتياني، ۱9سالش بود كه در سال ۱363 
دستگير شد و 8 سال حكم گرفت. فقط يكبار در عيد 6۴ از پشت شيشه و با 
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گوشي با او مالقات كردم. مهدي را سال 65 به گوهردشت بردند. مقيسه اي 
با زندانيان در گوهردشت برخورد كرده بودند و  با نوري و بقيه پاسداران 
همان موقع  ما  بردند.  اوين  به  و  كردند  را جدا  از ۱2۰ نفر  بيش  خرداد 67 
اين  نمي خواستيم  اما  بردند،  اوين  به  اعدام  براي  را  عده  اين  كه  شنيديم 

حرف را باوركنيم«. 
ـ »مهدي در آخرين مالقاتش قبل از اعدام به مادرم گفت كه دو روز است 
كه تلويزيون را از اتاق ما برده و روزنامه هم ندادند و وضع غذا هم نامرتب 
است. به برخي زندانيان گفته اند مي خواهيم همه شما را اعدام كنيم، نيازي 
به غذا نداريد. البته اگر ما را اعدام كنند از سرنوشتمان با آغوش باز استقبال 

مي كنيم و به همه بگوييد مرا حالل كنند و ببخشند...«
ـ »بعدًا مالقاتهاي زندانيان سياسي در كل ايران قطع شد. اما ما مستمر به 
جلو اوين مي  رفتيم. وقتي ما جلو زندان اوين بوديم برخي اوقات پاسداري 
مي آمد و اسامي چند نفر را مي خواند و مي گفت اينها اعدام شده اند برويد و 
ساكشان را بگيريد. يكي از آنها مجاهد شهيد مسعود مقبلي بود كه پدرش 
هنرمند معروف عزت اهلل مقبلي بود كه به خاطر تأثر ناشي از اعدام پسرش 

سكته و فوت كرد«. 
ـ »روز 26 آبان 67 پاسداري به خانه ما آمد و به مادرم گفت كه مهدي را 
به  فردا  رابگيريد.  ساكش  تهران پارس  كميته  بياييد  فردا  و  كرديم  اعدام 
كميته تهران پارس رفتيم. برادرم به داخل رفت و ساك مهدي را گرفت«. 

ـ »در سال ۱369 من و خواهرم مريم تصميم گرفتيم به سازمان بپيونديم 
اما دستگير شديم و من يك سال در زندان و تحت فشار و شكنجه بودم. 
خواهرم مريم بعد از آزادي با سازمان ارتباط برقرار كرد و مجددًا مي خواست 
از كشور خارج شود. او روز ۱۰ مهر 7۱ از خانه خارج شد و ديگر برنگشت 
و ما مطمئن بوديم دستگير شده است. ما به دنبال او به زندانها رفتيم. در 
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مقابل زندان اوين به مادرم گفتند مريم دستگير شده اما مادرم هر چقدر 
برويد. ولي  قانوني  به پزشكي  نهايتًا گفتند  ندادند و  پيگيري كرد مالقات 
در پزشكي قانوني هم او را پيدا نكرديم. مادرم دوباره رفتن و پرس و جو در 
زندانها را شروع كرد. اما همگي منكر شدند و مي گفتند ما او را دستگير 
نكرديم. از آن پس مادرم هر هفته از شنبه تا چهارشنبه هر روز براي پيدا 
كردن مريم به يك محل مي رفت و همه اظهار بي اطالعي مي كردند. نهايتًا  
در شهريور 72 پاسدار عباسي به مادرم گفت، مي خواست نزد مجاهدين برود 

او را كشتيم!«

2۰ـ بازي »چند وجهي« اطالعات آخوندها در پرونده دژخيم حميد نوري 
مورد  و شاهدان  از شاكيان  توسط شماري  ايرج مصداقي  مزدور  از طريق 

اشاره قرار گرفت. 
بند۱9  در  سال۱362  در  »من  گفت:  خود  گواهي  در  مهديزاده  اصغر  ـ 
گوهردشت با ايرج مصداقي بودم. وقتی شرايط سخت و سرکوب زياد شد. 
يك روز او را بيرون بردند و بعد از سه چهار ساعت به بند برگشت. وسط 
سالن صبحی رئيس زندان و چند پاسدار ميز گذاشته بودند. مصداقي پشت 
ميز رفت و سازمان و تشکيالت بند را محکوم کرد و تعهد داد که به قوانين 

زندان پايبند باشد... او را هر از گاهي بيرون مي بردند و برمي گرداندند«. 
ـ اکبر صمدي در گواهي خود گفت: »روز ۱۰مرداد ۱367 داوود لشكری 
به بندمان آمد. گفت محكوميت ۱۰ ساله و باالي ۱۰ سال بيرون بيايند. سمت 
راست من ايرج مصداقی نشسته بود، نيم خيز شد، لشگری به او گفت تو 
نمی خواهد بيايي، بشين. پيش از اين هم داوود لشكری هوای او را داشت«. 
ـ محمود رؤيايي خاطرنشان كرد حتي يك بار هم نديده است كه مصداقي 
مانند ساير هواداران مجاهدين مورد ضرب و شتم پاسداران قرار گرفته باشد. 
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ـ حسين فارسي با نشان دادن توييت ايرج مصداقي به تاريخ ۴مهر99 بخش 
را  دادخواهي  جنبش  لوث كردن  براي  آخوندها  اطالعات  بازي  از  ديگري 
مورد تأكيد قرارداد. مزدور مزبور در توييت خود به نحوي ابلهانه نوشته بود: 
»بنا به درخواست مكرر ما شاكيان اصلي پرونده، پليس سوئد براي تحقيق 
و مراحلي كه طي  پرونده  اين  نماينده دادستان گفت  آلباني مي رود«.  به 

مي كند دست هيچ كس جز قضاييه سوئد نيست. 
اطالعيه  به  استناد  و  سوابق  ذكر  با  صاحب جمع  مجيد  و  زند  محمد  ـ 
2۴ آبان98 كميسيون امنيت و ضد تروريسم شوراي ملي مقاومت و نوارهاي 
يادآوري و خاطرنشان كردند در حالي كه مأمور  صوتي مقيسه اي و رازيني 
رژيم مي خواست دستگيري حميد نوري را سورپريزي تر و تازه جلوه دهد، 
اين  در  نوري  است  قرار  كه  داشته  خبر  قبل  از  مقيسه اي  كه  شد  معلوم 
سفر دستگير شود. او به صداي خودش مي گويد خلبان ايرانی و زن مطلقه، 
دادگاه و اطالعات و پليس سوئد را از رفت و آمدهای حميد نوری به اين 
کشور مطلع كرده بودند. اما در سناريو وزارت اطالعات، مصداقی می خواست 
چنين جلوه بدهد كه گويا موضوع براي دادگاه و اطالعات و پليس سوئد 

ناشناخته و نامعلوم بوده است«. 

2۱ـ گواهيهاي مجاهدين در اشرف 3 دربارة قتل عام زندانيان سياسي و نقش 
دژخيم حميد نوري)عباسي( كه استماع آن ۱۰ روز طول كشيد، گوشه هايی 
از مشاهدات شماري از مجاهدانی است که يا خودشان يا اعضای خانواده 
آنها شاهد يا قربانی قتل عام زندانيان سياسي در سال ۱367 بوده اند. حوزة 
گواهي ها هم اساسًا محدود به زندان گوهردشت و سوژة آن حميد نوري فقط 
يكي از هزاران جانی و قاتل و شكنجه گر دست پروردة اين رژيم در ۴2 سال 

گذشته است. 
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اين گواهي ها مربوط به زندان گوهردشت و اندکی از اوين از سوي کسانی 
است كه از قتل عام در اين دو شكنجه گاه جان بدر برده اند. اما بسيار است 
زندانهايی در سراسر ايران که همه زندانيان آنها را قتل عام کردند وحتی يک 
نفر هم زنده نمانده تا روايتگر واقعه باشد. اگر ابعاد آن چه در آن ماهها در 
تمامی زندانها چه در تهران و چه در سراسر ايران گذشته را در نظر بياوريم 
جاي هيچ ترديدي نمي گذارد كه قتل عام ۱367 بزرگترين جنايت سياسي 
بعد از جنگ جهاني دوم است. جنايتي كه مسئوالنش همچنان در رأس 

هرم قدرت در ميهن اشغال شده ما هستند.

22ـ ترديدي نيست كه دژخيم حميد نوری )عباسي( با هر معياري مرتكب 
وجود  ابهامی  در عين حال  مجازات شود.  بايد  و  بشريت شده  عليه  جنايت 
نيری،  حسينعلی  مانند  جانيانی  او،  از  باالتر  بسيار  رده هاي  در  که  ندارد 
مصطفی پور محمدی، علی مبشری، غالمحسين اژه ای، اسماعيل شوشتری، 
مرتضی اشراقی و... انبوهي آخوند و پاسدار جنايتکار هستند كه در قتل عام 
زندانيان سياسي مرتكب جنايات بسيار شده و سزاوار كيفر هستند. واضح 
است كه سردمداران و سركردگان گذشته و حال رژيم، مشخصًا خامنه اي، 
رئيسي، روحاني و سايرين، باالترين مسئوليت را در قتل عام 67 و اعدامهاي 
به دوش  آبان 98  قيام  در  شورشگر  جوانان  كشتار  تا  3۰ خرداد 6۰  از  بعد 
به خون  دستش  كه  نيست  رژيم  سردمداران  از  هيچ يك  به واقع  مي كشند. 

فرزندان اين ميهن آلوده نباشد و مرتكب جنايت عليه بشريت نشده باشد.
23ـ ترديدي نيست كه رژيم با گروگانگيري و شانتاژ و ارائه مشوقهاي تجاري 
و سياسي تالش مي كند دژخيمانش را از عدالت برهاند. آخوندها ۴۰ سال 
مبادرت  مختلف  كشورهاي  در  تروريستي  به جنايات  سو  يك  از  كه  است 
مي كنند و از سوي ديگر شهروندان اروپايي و آمريكايي يا افراد دوتابعيتي 
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را به گروگان مي گيرند تا با تروريستها و دژخيمان دستگير شده خود مبادله 
كنند. سياست مماشات باعث شده است رژيم هم چنان به تجارت جنايتكارانه 
و ننگين با جان انسانهاي بيگناه ادامه دهد. همزمان با تشكيل دادگاه اسداهلل 
اعالم شد  به ناگهان  بلژيك،  تروريست رژيم آخوندها در  اسدي، ديپلومات 
كه حكم جنايتكارانه اعدام دكتر احمدرضا جاللي كه سه سال پيش توسط 
اين در حاليست  اجرا مي شود.  به زودي  بود،  تأييد شده  ديوانعالي آخوندها 
كه ظريف وزير خارجه آخوندها وقتي در مورد گروگانهاي خارجي در ايران 
مورد سؤال قرار مي گيرد، به نحو مسخره اي پاسخ مي دهد قضاييه ما مستقل 
است، اما روز ۱3 آذر وقيحانه گفت »ايران چندين پيشنهاد را درباره تبادل 
زندانيان روی ميز گذاشته است. هر زمان که احتمال تبادل وجود داشته 
باشد، اين کار انجام خواهد شد. ما در اين فرايند مشارکت می  کنيم. اين به 

نفع همه خواهد بود«.

در بردن  اين كه  يادآوري  با  مقاومت،  ملی  شورای  قضايي  كميسيون  2۴ـ 
جهت  در  و  عدالت  ضد  بر  اقدامي  به هر بهانه اي،  عدالت  از  نوري  دژخيم 
اجراي  مي كند  تأكيد  است،  بيشتر  تروريسم  و  به خونريزی  رژيم  تشويق 
عدالت در مورد دژخيمان و تروريستهاي رژيم آزمايش بزرگ اتحاديه اروپا 
و كشورهاي عضو در پايبندي به ارزشهاي دموكراتيك و اصول جهانشمول 
با يك سياست قاطع در مقابل ديكتاتوري مذهبي،  تنها  حقوق بشر است. 
مي توان به تجارت در مورد جان و خون انسانهاي بي گناه پايان داد. هرگونه 
نسبت  است. كميسيون  رژيم مشوق جنايت  اين  برابر  در  امتياز  و  نرمش 
به شانتاژ و هرگونه فشار و بازيهاي سياسي رژيم عليه سوئد هشدار مي دهد. 

25 ـ مقاومت ايران هم چون پرونده ديپلومات تروريست و مزدوران در بلژيك، 
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برابر عدالت در سطح  در  دادن جنايتكاران  قرار  براي  را  تمام تالش خود 
جهاني و در كشورهاي اروپايي به عمل مي آورد. اما ابهامی نداريم که دادگاه 
بزرگ خلق قهرمان ايران که بر خرابه نظام جنايت واليت فقيه با رعايت 
بر  بين المللي  استانداردهاي برسميت شناخته شده  کليه موازين حقوقی و 
پا خواهد شد تنها پاسخ واقعی و تاريخی اين جنايتهاي وصف ناپذير است. 
فرزندان  و  ايران  محروم  خلق  مظلوميت  و  آخوندها  جنايت  ابعاد  روز  آن 

مجاهدش برای همه جهان و تاريخ عيان خواهد گرديد. 

شوراي ملي مقاومت ايران
كميسيون قضايي

25 آذر ۱399




