
 

دادگاه یک دژخیم و مأموریت یک مزدور نفوذی برای مصادره جنبش دادخواهی به سود 
 جالدان علیه جایگزین دموکراتیک 

 دمه مق

رژیم ضد بشری آخوندی در چند دهه گذشته در رویارویی با مردم و مقاومت ایران از هیچ جنایتی فروگذار نکرده و  
هر ابزاری را که می توانسته برای ضربه زدن به شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق ایران به مثابه تنها  

ایتکارانه تا وحشیانه ترین شکنجه ها و اعدامهای دسته  تهدید موجودیتش به خدمت گرفته است. از صدور فتواهای جن
جمعی و قتل عام زندانیان سیاسی و عملیات تروریستی و جاسوسی و کارزار بالوقفه شیطان سازی. یکی از 

طرحهایی که همواره در دستور کار رژیم بوده تالش برای نفوذ به درون صفوف مجاهدین ومقاومت بوده است. نفوذ  
انقالبی امر سابقه داری است و در زمان شاه نیز ما آنرا تجربه کرده ایم اما این امر که با بود و نبود   در سازمانهای 

 .تری به خود گرفته است تر و گسترده رژیم گره خورده در حاکمیت فاشیزم دینی ابعاد بسیار پیچیده

ای نفوذ در ارتش آزادیبخش و صفوف  وزارات اطالعات و اطالعات سپاه پاسداران در سالهای گذشته تالش زیادی بر
مجاهدین داشتند و مزدوران زیادی را در همین راستا روانه عراق کردند. سرویس های اطالعاتی رژیم که می  
دانستند عوامل نفوذیشان قادر به باال آمدن در سلسه مراتب مجاهدین نیستند، به آنها رهنمود میدادند که در اولین  

امکانش هست، همراهانتان را به رگبار ببندید و خودتان را به داخل ایران برسانید.   فرصت در هر ماموریتی که
های سوخته وزارت  شماری از مجاهدان و رزمندگان ارتش آزادیبخش از این طریق به شهادت رسیدند. کتاب »کارت 

های نفوذ  گزارش مدیریت ضد اطالعات ارتش آزادیبخش در باره کشف و خنثی کردن طرح -اطالعات آخوندی 
صفحه منتشر شده است، نمونه   ۳۰۰ها در  همراه با اسامی و اسناد و دستخط  ۱۳۸۱وزارت اطالعات« که در مرداد 

 .بسیار گویا و مستندی در این خصوص است 

در باره کشف و  -مدیریت ضداطالعات ارتش آزادیبخش کتاب »شکست یک توطئه ۱۳۷۶از این پیشتر نیز در اسفند  
های امن مزدوران  های نفوذ وزارت اطالعات رژیم« را منتشر کرده بود که نقشه و کروکی خانه خنثی کردن طرح 

 .کرد نفوذی را هم در تهران برمال می 

یک رهنمود دیگر دستگاههای اطالعاتی رژیم به نفوذی هایش این بود که اگر نتوانستید مجاهدین را به قتل برسانید،  
شده و تحت عنوان” ناراضی“ و یا ”عضو سابق مجاهدین“ به ”افشاگری“   بعد از مدتی از صفوف مجاهدین خارج

تاریخ انتشار زمستان  - ها علیه مجاهدینها و توطئه علیه مجاهدین بپردازید )نمونه مزدور جمشید تفرشی در کتاب طرح 
۱۳۷۹). 

ای مخالف از میان  هم ساواک و هم اطالعات آخوندی بسیاری از کاندیداهای خود را برای نفوذ در درون گروهه
زندانیانی انتخاب میکردند که در هم شکسته بودند و با بازجویان و شکنجه گران همکاری میکردند. همچنین ساواک  

و اطالعات آخوندها بسیاری اوقات ماموران ناشناخته خود را با صحنه سازی تحت عنوان مخالف زندانی میکردند و  
 .آنها را به صفوف مخالفان نفوذ میدادند پس از پایان محکومیت نمایشی و آزادی، 

برخی از نمونه های نفوذ چه در زمان شاه و چه در زمان آخوندها نمونه های پیچیده و طوالنی مدت بوده که عامل  
نفوذی خدمات شایان توجهی به دشمن کرده است. مسعود بطحایی یکی از این نمونه ها در زمان شاه است که ظاهرا  

م و مقاوم و مورد اعتماد همه زندانیان بود اما بعد از سقوط شاه و بر مال شدن اسناد ساواک  یک زندانی خوش نا 
مشخص شد که او از ابتدای دستگیری به خدمت ساواک درآمده بود و به جاسوسی علیه زندانیان و کشف رابطه  

 .ن است که داستانی جداگانه دارد زندانیان با سازمانهای انقالبی در بیرون زندان بوده است. نمونه دیگر بهروز ذوف 



مجموعه تحقیقی حاضر که توسط همکاران این کمیسیون و گروهی از زندانیان آزاد شده گردآوری و تدوین شده 
است، در باره یکی از مزدوران نفوذی در حکومت آخوندی در زیر دست جالد اوین الجوردی به نام ایرج مصداقی 

-۱۳۶۰هایی از این مجموعه توسط زندانی سیاسی رضا شمیرانی ) د نوری قسمت است. در آستانه دادگاه دژخیم حمی
 .که خود در تدوین آن شرکت داشته برای مقامات سوئدی ارسال شده است ( ۱۳۷۱

در باره ماجرای   ۱۳۹۸آبان   ۲۴همچنانکه در اطالعیه کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت به تاریخ 
ای و  سوئد به دقت و با جزئیات و با نوار صدای رؤسای این دژخیم در تهران )آخوند مقیسه دژخیم بازداشت شده در 

آخوند رازینی( فاش شده است وزارت اطالعات مزدور ایرج مصداقی را به کار گرفت تا با سفیدسازی او به مصادره  
 .ومت ایران( بپردازد جنبش دادخواهی زندانیان قتل عام شده علیه جایگزین دموکراتیک )شورای ملی مقا

در خدمت رژیم   ۱۳۶۰مجموعه تحقیقی حاضر هیچ تردیدی باقی نمیگذارد که ایرج مصداقی اگر قبل از زندانش در  
نبوده دست کم از اولین هفته های زندان، با بازجویان و شکنجه گران همکاری فعال داشته و به عنوان نوچه  

 .الجوردی قصاب اوین، خدمتگزاری میکرده است 

اسا برگرفته از خاطرات زندان اوست که از البالی آن می توان فهمید که او نه یک زندانی  اول این تحقیق اس  فصل
معمولی بلکه زندانی با ارتباط ویژه با شکنجه گران و بارجویان است هر چند که با تردستی تالش کرده است این  

به خوبی نشان می دهد که او   ل فصوضعیت ویژه را عادی جلوه دهد و به شکلهای مختلف به توجیه آن بپردازد. این 
نه تنها همواره از یک حاشیه امن در زندان برخوردار بوده بلکه ارتباطات دوستانه ای با شقی ترین دژخیمان داشته  
است. مهمتر اینکه او به دفعات تحت عنوان انتقال به انفرادی بخاطر تشکیالت بند یا بازجویی یا بهانه های دیگر از  

شده است. روالی که به هیچوجه در مورد زندانیان مشابه او اعمال نمیشده است. امروز مشخص   جمع زندانیان جدا
میشود که هدف از این غیبت ها انجام ماموریتهای جنایتکارانه بوده که یکی از آنها تدوین کتاب کارنامه سیاه در  

ند ارزنده میهنمان فریدون  دیگری از همین مجموعه در شهادت هنرم  فصلخدمت الجوردی است.این موضوع در 
زندان بوده است، در باره  ۱۳۶۴تا   ۱۳۶۱ژورک تشریح شده است. شهادت ژورک که خود در فاصله سالهای  

ارتباطات مصداقی با دار ودسته الجوردی و دژخیمانی مانند فاضل و داوودآبادی از مزدوری طوالنی مدت مصداقی  
 .رمز گشایی میکند 

اقی اساسا متوجه مقاومت و رهبری آن است اما اغلب جریان ها و بسیاری افراد هر چند دشمنی هیستریک مصد 
دوم این مجموعه میزان کمی از آنها درج شده   فصل مخالف رژیم را هم به باد فحاشی و ناسزاگویی گرفته که در 

 است 

سی جداگانه است. البته  در این مجموعه تحقیقی به محتوای اراجیف مصداقی نپرداخته ایم. این اراجیف شایان یک برر
یک نگاه به محتوای دعاوی او بخوبی نشان میدهد که بدربردن رژیم از جنایتها )از قبیل کشتن و پوست کندن صورت  

مسعود دلیلی( یا الاقل تخفیف دادن جنایتهای رژیم مانند آمار شهیدان و دفاع تمام قد از اینکه روحانی و ظریف و  
ار در گردهمایی مقاومت در ویلپنت پاریس نقش نداشته و حتی از آن اطالع نداشته  وزارت اطالعات در توطئه انفج 

اند و همچنین تبرئه مصرانه رژیم از قتل غالمرضا منصوری در رومانی در شمار مأموریتهای این مزدور است.  
رد قتل عام  الملل بخصوص بعد از گزارش این سازمان به مناسبت سی امین سالگکما اینکه خصومت با عفو بین 

 .زندانیان سیاسی هیچ توجیهی جز اجرای دستورات وزارت اطالعات ندارد 

   

 اول   فصل

 زندانی سیاسی یا یک مزدور به روایت خودش

خاطرات او    مطالبی که در این بخش آمده است به چند موضوع از ”زندان“ مصداقی اختصاص دارد که اساسا از
برگرفته شده و بدرجاتی ماهیت او را بر مال میکند. البته این نکات مشتی از خروار است و اال خاطرات او مملو از  

نکاتی است که از مواضع مشکوک یا همکاری او با دشمن حکایت دارد، که او با تردستی و فرار به جلو تالش کرده  
 .ده از فرصتها قلمداد کند آنها را توجیه و ابتکار عمل خودش و استفا

موضوع می پردازیم که هر کدام برای هرکس که کمترین آشنایی با زندانهای رژیم آخوندی بویژه    ۵در اینجا فقط به  
 داشته باشد دهها سوال ایجاد میکند  ۶۰در دهه  

 سه بار دستگیری  -قسمت اول



 دین شرکت در گشتهای ضربت دادستانی انقالب برای شکار مجاه - قسمت دوم

 رفتن بر سر پیکر سردار موسی خیابانی و سمبل زن انقالبی اشرف رجوی  -قسمت سوم 

 رابطه با شکنجه گران ورؤسا ومدیران زندان  - قسمت چهارم

                                                                                   استثنا در اعدام - قسمت پنجم

 ستگیریسه بار د - قسمت اول

خاطرات مصداقی در پاره ای موارد بسیار دقیق و با ذکر جزییاتی نوشته شده است که حیرت آور است. اما در پاره  
 .ای موارد به غایت مبهم و به اجمال نگاشته شده است. یکی از موارد زمان و نحوه و چرایی دستگیریهای اوست 

خرداد سه بار دستگیر شده و دو بار اول آزاد شده  ۳۰از خالل قسمت اول خاطراتش روشن میشود که وی پس از  
 :است، اما هیچگاه او جزییات این دستگیریها و علت آنها و چگونگی آزادیش را توضیح نداده است 

 دستگیری اول 

جلد اول خاطراتش وقتی در باره بازجویی هایش توضیح میدهد برای اولین بار به دستگیری اولش اشاره   ۴۴صفحه 
توجه شدم منظورشان از “دستگيری” قبلیام که مدام به آن اشاره میکردند، همان بازداشت چند ساعتهای بود  میکند: “م

دم...محل قرار جدیدمان، در پياده روی استادیوم امجدیه بود..... مسير را برای بار سوم بر  شده بو  ۶۰که در تيرماه 
بسيار، بعد از تحقيقات اوليه   چاشنی شانس ت فراوان و استهام، طی کردم که منجر به بازداشتم شد. با مصيبخوخالف 

 «.همان روز از آنجا خالصی یافتم 

 «.... کتاب: »یکی از کسانی را که در زندان پل رومی و دستگیری اولم، هم سلولم بود دیدم  ۴۷صفحه 

 دستگیری دوم 

يابان مصدق)ولیعصر  جلد اول: ».... میدانستم حسين جهانگيری در تظاهرات روز پنج مهر، در خ۲۳صفحه 
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 حزب اللهی بود، لو رفته و دستگير شدم.  

 «...وستانم آزاد شدمو تالش د  شانسی تمامپس از مدتی با خوش

اگهان حميد طلوعی را دیدم. در هنگام دستگيری قبلیام در پل رومی، عالوه بر ریاست بخش زندانيان  : “ن۳۶صفحه 
سياسی، بازجویی از آنان را نيز زیر نظر داشت. .... بار قبل، هنگام آزادیام، گفته بود: اگر یک بار دیگر گذرت به  

 «...عدامت شرکت میکنمی ا اینجا بيفتد، خودم در جوخه

را در کمیته پل رومی بسر میبردم. شب سختی را در بازجویی پشت سرگذاشته   ۶۰مهر  ۷به یاد آوردم  : “ ۶۳صفحه 
 «بودم و تا صبح از درد نخوابیده بودم 

زندان پل رومی برده شده بودم و برای ترساندنم مرا اعدام  به   ۶۰در دستگیری مهرماه سال :»... ۷۵صفحه 
مصنوعی کرده بودند،... مرا کنار دیواری قرار داده و گفتند بنا به دستور گيالنی و موسویتبریزی ]رییس کل  

محاکمهام نيست و قصد دارند اعدامم کنند. وقتی  دادگاههای انقالب اسالمی ودادستان کل انقالب[ نيازی به بازجویی و 
یکی از پاسداران دستور شليک داد، من کنار دیوار حياط با چشمبند ایستاده بودم. پاسداری روی پشتبام سلولها  

نگهبانی میداد. وی نيز سر اسلحهاش را پایين به سمت سر من گرفته بود و متوجه نبود که یک فشنگ در اسلحهی  
 «.رد خو وقتی شليک کرد، سرخی گلوله را دیدم که از بغل صورتم رد شد و کنار پایم به زمين  ث اش است.  -ژ

به این ترتیب او در مورد دو دستگیری آنهم در اوج سرکوب، به صورت گذرا و در البالی موضوعات دیگر به ذکر  
گونه بازجویی شده، او را به کجا برده  چند نکته پراکنده اکتفا میکند. نه میگوید که توسط کدام ارگان بازداشت شده، چ

اند از او چه سواالتی کردند، چرا و چگونه او را بخصوص در دستگیری دوم آزاد کردند.... این روشن شناخته شده  
 .کسانی است که حقیقت را پنهان و تحریف میکنند 

 دستگیری سوم 

ه تخت جمشید، جنب سینما رادیوسیتی  جلد اول: »در آن زمان، بیشتر وقت ها در یک شرکت در چهاررا ۲۵صفحه 
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 موقتاً در آن جا اسکان یابند. احساس کردم که  
جا صالح نیست. صبح زود به محل شرکت رفتم تا دوستانم را از تصمیمم مطلع سازم. وقتی به شرکت  ماندنم در آن  

رسیدم، متوجه شدم توالت های طبقه های باالی ساختمان که به محرومان و جنگ زده های شهرهای جنوبی تعلق  
د که یکی از بچه ها با موتور به  داشت، گرفته و فاضالب باال زده و همه ساختمان را فرا گرفته است. .... قرار ش 

سیدخندان رفته ودستگاه فاضالب بازکنی را بیاورد تا با کمک هم مشکل پیش آمده را حل کنیم. منتظر بازگشت او  
نشسته بودم که ناگهان، یکی از همسایه ها در آستانه ی در ظاهر شد و با دست مرا به پاسدارانی که همراهش بودند،  

چاره روحش هم از ماجرا خبر نداشت. وقتی خشونت آن ها را هنگام یورش به من دید، داشت از  نشان داد. ظاهراً بی
ترس سکته می کرد. تأسف و نگرانی از چشم هایش می بارید. می توانستم موقعیتش را درک کنم. تالش کردم که با  

. در راه با خشونت هرچه تمام تر،  آخرین نگاه و لبخندم، به او دلداری دهم. به سرعت مرا از پله ها پایین آوردند 
دهانم را بازرسی کردند که مبادا از قرص سیانور استفاده کرده باشم. وقتی به داخل ماشین هلم می دادند، با فشار  

سرم را به پاهایم رسانده و در همان وضعیت، چشم بندی را محکم به چشمانم زدند. در همین حال، مرا به شخصی که  
د، نشان دادند و از او پرسیدند: این خودش است؟ ظاهراًبا تکان دادن سر تأیید کرد. نمی دانستم  در ماشین نشسته بو

 شخص مورد نظر کیست و موضوع از چه قرار است؟

مأموریت دستگیری من از طرف دادستانی انقالب، به عهده ی اکبر خوش کوش نهاده شده بود که در آن زمان، رابط  
آباد و دادستانی انقالب بود و مأموریت های محوله از سوی آنان را نیز اجرا می کرد.   نازی  ۱۲بین کمیته ی منطقه  

بعد از دستگیری، یک راست به یکی از بازداشتگاه های تحت نظارت آن کمیته برده شدم که در ارتباط مستقیم با  
به مرکز اصلی شان انتقال داده   اوین بود. در آن جا مورد شکنجه و آزار و اذیت معموِل آن دوران قرار گرفتم و بعد 

 .شدم

ماشینی که ما را به اوین آورد، در پارکینگ رو به روی زندان اوین توقف کرد و ما با پای خودمان از در کوچکی  
ی یاد شده، اعتراف  وارد جهنم اوین شدیم. ..در آن جا مستقیم به شعبه ی "یک ب" برده شدم. دلیل ارجاع من به شعبه 

گ" که همکاری وسیعی با دادستانی انقالب داشت، بود. وی در این راه از هیچ   -ان مجاهدین به نام "م یکی از هوادار
کوششی فرو گذار نمی کرد. او به خاطرهمکاری با بازجویان و بالمآل دادن اطالعات کافی پیرامون فعالیت هایش،  

" گذشته بود و فشاری متوجه اش نبود، به  گ  - روز از دستگیری "م ۵۰اعدام شد. در حالی که  ۶۱در بهمن ماه سال 
یاد من و سرنخی که از من داشت افتاده بود. او تالش وافری به خرج می داد تا با ارائه ی کوچک ترین اطالعات و  
حدس و گمان هایش، دیگران را نیز به دام بیاندازد. پاسداران با کمک و مساعدت وی، به شکل بسیار اتفاقی و غیر  

رس محلی که من به آن جا رفت و آمد می کردم و در تشکیالت کسی به جز جالل که پیش از من  منتظره به آد 
دستگیر شده بود از آن اطالعی نداشت، دست یافته و دستگیرم کرده بودند«.به کار بردن حروف اختصاری برای اسم  

انه و ناگفته خودش را توجیه کند  و فامیل یک خائن اعدام شده هم از ترفندهای مصداقی است تا بسیاری رازهای خائن
 .با به شخص غایب احاله دهد 

 تناقضات آشکار 

 :برای فهم آنچه از دستگیریهای مکرر مصداقی بر می آید نکات زیر قابل توجه است 

 ۱۳۶۰مهر  ۵شرایط امنیتی بعد از تظاهرات-۱

عار »مرگ بر خمینی« سر  مهر مجاهدین یک تظاهرات در تهران سازمان دادند و برای اولین بار ش ۵در روز  
مهر دسته دسته دستگیر شدگانی که مظنون به شرکت در تظاهرات پنج مهر بودند   ۵دادند. در زندان اوین از غروب 

کردند. در این میان افرادی از پاسداران کمیته را به ظن مشارکت در تظاهرات دستگیر کرده و اعدام کردند  اعدام می 
 .عی آنها روشن شود و حتی صبر نکردند که هویت واق

گشتهای سپاه و کمیته و دادستانی فضای رعب ووحشت در خیابانها ایجاد کرده و هر فرد مشکوکی را دستگیر  
کردند و افرادی  کردند. آنها ناگهان یک خیابان را از دو طرف بسته و همه خودروها و افراد عابر را بازرسی می می

لفن زدن در جیبشان بود یا مانند میلیشیای مجاهدین کفش ورزشی به پا  که ظاهرشان مشکوک بود یا دوریالی برای ت
داشتند بصورت جمعی دستگیر وروانه مراکز سپاه و یا اوین میکردند. در آن زمان تلفنهای عمومی در خیابانها که  

همراهش بود   ابزار ارتباطی مجاهدین بود با سکه دوریالی کار میکرد، به همین خاطر به کسی که چند سکه دوریالی 
 .شک میکردند که از مجاهدین است 

مهر برای   ۶دانستند هوادار مجاهدین است، روز  در چنین شرایطی چگونه ایرج مصداقی که به قول خودش می 
 !دومین بار دستگیر میشود، مدرک هم همراهش بوده اما او را آزاد میکنند؟



 !«آزادی با »تالش دوستان-۲

دوم، که هر دو بخصوص دستگیری دوم در اوج روزهای اعدام وکشتار بوده، عالوه  او میگوید در دستگیری اول و
بر خوش شانسی تمام، تالش ”دوستانش” موجب آزادی او شده است. او توضیح نمیدهد که این ”دوستان” چه کسانی  

 .است کند که این ادعا واهی هستند که در آن دوران باعث آزادی او شده اند. ذکر چند نمونه روشن می 

بنامهای سعید و کاظم بهشتی به    ۶۰اللهی فسا در مجلس رژیم در سال  برادر و پسر آخوند احمد بهشتی نماینده حزب 
اتهام هواداری از مجاهدین دستگیر شده بودند و تالشهای این آخوند برای آزادیشان به جایی نرسید. هردو نفر در  

های آخوند محمدی گیالنی که »رئیس دادگاههای انقالب  هر زادهقزلحصار بودند و محکوم به زندان شده بودند. خوا 
زندان بودند و تالش مادرانشان یعنی خواهران گیالنی برای آزادی فرزندانشان به جایی  ۶۰اسالمی« بود، در سال  

 .نرسید. یکی از این دو نفر را بشدت شکنجه کرده بودند 

وتی است. دو برادرش سعید و حمید همسران دو دختر  مورد دیگر وحید الهوتی پسر روحانی سرشناس حسن اله 
  ۵بخاطر ارتباط با مجاهدین دستگیر شده بود، در شرایط بعد از   ۶۰هاشمی رفسنجانی هستند. وحید در اوایل آبان  

تالش خانواده رفسنجانی برای آزادی و یا حتی مالقات با او به نتیجه نرسید و نهایتا زیر شکنجه شهید شد.    ۱۳۶۰مهر
ر وی حسن الهوتی را که از همراهان خمینی بود و از پاریس با او به تهران بازگشت بخاطر پسرش بازداشت پد 

 .کردند و او را در زندان کشتند و یا آنطور که حکومت رسما اعالم و ادعا کرد در اثر سکته فوت کرد 

 زندان پل رومی  -۳

در بازداشتگاه پل رومی بوده، جایی که تحت ریاست  مهر که برای بار دوم دستگیر شده،  ۶خودش نوشته در روز  
آخوند حسین انصاریان و مشهور به قصابخانه بود و زندانیان مواد مخدر و همچنین زندانیان سیاسی را در آنجا  

مهر قابل   ۵قصابی میکردند. عالوه بر اینکه رها شدنش از زندان پل رومی آنهم در روزهای بعد از درگیریهای شدید  
ست، مصداقی توضیح نمیدهد که چگونه و چرا او را که در هفت حوض یعنی شرق تهران دستگیر شده به پل  فهم نی

 .رومی در شمال تهران بردند 

 شرایط اعدام مصنوعی  -۴

ن  مرا کنار دیواری قرار داده و گفتند .. قصد دارند اعدامم کنند. وقتی یکی از پاسدارا[1]...»:مصداقی می نویسد 
پاسداری روی پشتبام سلولها نگهبانی میداد. وی   .با چشمبند ایستاده بودم  دستور شليک داد، من کنار دیوار حياط 

ث اش است. وقتی   - نيز سر اسلحهاش را پایين به سمت سر من گرفته بود و متوجه نبود که یک فشنگ در اسلحهی ژ
 « .رد وکنار پایم به زمين خ شليک کرد، سرخی گلوله را دیدم که از بغل صورتم رد شد و 

ث  -بام ژگوید که چشم بند داشته اما معلوم نیست چگونه از زیر چشم بند تشخیص داده که سالح نگهبان پشت او می 
ای که از کنار صورتش رد شده را دیده  سرخ شده  بوده و لوله آن از باال بطرف سرش نشانه رفته و دست آخر گلوله 

سدار فقط یک گلوله در سالحش داشته، از این روایت طنز که بگذریم، برای فهم اعدام  و همچنین فهمیده که آن پا
 :سال زندان بوده است اشاره میکنیم. او توضیح میدهد  ۱۲مصنوعی به خاطره مصطفی نادری زندانی مجاهدی که 

ه حکم اعدام شما را  من و چهار نفر دیگر را به اطاق کوچکی بردند و گفتند شما مفسد فی االرض هستید و دادگا“
نیمه شب شما را اعدام می کنیم و به هر نفریک کاغذ و خودکار داد و گفت وصیت نامه    ۲صادرکرده و ساعت 

 ....خودتان را بنویسید 

نفر را سوار کردند بعد از   ٥شب بود که ما را صدا کردند و به حیاط بردند. ماشینی آمد و ما   ۲یا    ۱حدود ساعت  
را خارج کردند. ..... ما را بردند با چشمهای بسته و دستهایمان هم از پشت بسته بود. جلو   مدتی متوقف شد و ما 

دیواری ایستاده بودم و مرتب صدای گلنگدن کشیدن می آمد بعد صدای یک نفر که بالحن آخوندی حرف میزد آمد و  
ا اعدام است و االن اجرا می شود  االرض و محارب هستید و حکم شمگفت به حکم دادگاه انقالب اسالمی شما مفسد فی 

 . و یکی از پاسداران فرمان آتش داد 

ما چشم بند به چشم داشتیم و تاریک بود. صدای یک رگبار شلیک را شنیدم و بعد به زمین افتادم چون هیچ کنترلی  
که بمیرم    روی بدنم نداشتم چند لحظه سکوت حکمفرما شد. احساس کردم که خون از بدنم جاری شده و منتظر بودم

که پاسدارها همه زدند زیر خنده و گفتند با همین دل و جگر میخواهید با اسالم بجنگید! و با کتک ما را با همان  
ماشین از آن جا بردند به یک اطاق . من چشم بند را باز کردم . پنج نفر بودیم. من نگاه به دستهایم کردم همه تاول  

اولهای آب دار . یکی دیگر از بچه ها هر نیم ساعت غش می کرد و دچار حمله  زده بود . تمام بدنم تاول زده بود. ت
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صرع شده بود. یکی دیگر وقتی که چشم بند را باز کرد و عینک خود را زد گفت نمی بینم، چه بر سر چشمهایم  
ته ناقص آمده؟ نمره چشم او در عرض دو ساعت باال رفته بود. دیگری قفسه سینه اش درد شدید گرفته بود و سک 

های انهدام یک جنبش و خط سرخ  کتاب پروژه  ۵۳کرده بود و دیگری سر دردهای شدید می گرفت...« )صفحه 
 [2]مقاومت( 

اعدام مصنوعی یکی از بدترین شکنجه هاست و از تجربه اعدام مصنوعی این پنج زندانی که تجربه چند سال زندان  
 .اقی ساختگی است داشته اند روشن میشود حرفهای مصد 

 سئواالت بدون جواب  -۵

مصداقی مشخص نمیکند که چند روز در زندان پل رومی بوده، چگونه بازجویی شده و پس از اعدام مصنوعی تحت  
تر اینست که آیا او در فاصله آزادی که معلوم نیست چه تاریخی بوده تا  چه شرایطی آزاد شده است، اما سوال اساسی 

الش برای ارتباط با آنها کرده است یا نه؟ اگر ارتباط  زمان دستگیری در دیماه به سراغ هواداران مجاهدین رفته و ت
 برقرار کرده به چه منظور بوده و سرنوشت آن افراد چه شده است؟ 

 اند؟شناخته و از آنها اسم برده، پیش از او دستگیر شده آیا این تصادفی است که اکثر کسانی را که می 

کند و تالش میکند  و مهمتر اینکه چرا مصداقی داستان زندانش را از همان دستگیری اول در تیرماه شروع نمی 
 ی بقیه مطالب بازگو کند؟ اش را بصورت پراکنده وبریده بریده در البال ماجرای دو دستگیری قبلی 

 خواهد برمال بشود؟ چه راز سربه مهری هست که مصداقی تالش در پنهان کردن آن دارد و نمی 

 شرکت در گشت گروه ضربت دادستانی برای شکار مجاهدین  - قسمت دوم

 :۷۷تا   ۷۰صفحات   - جلد اول خاطرات

گار خبر بدی را گواهی می دادند. بزودی متوجه  دو روز بعد مرا برای بازجویی صدا زدند. دل توی دلم نبود. ان»
شدم که می خواهند از طریق من، حسین جهانگیری را دستگیرکنند. در بازجویی هایم چیزی از شهادت او نگفته  

بودم. می خواستم همچنان به دنبال او بگردند و تا آن جا که مقدورم بود، انرژی شان را هرز دهم. گفتم: تنها آدرس  
 .می دانم. مرا به همراه گروه ضربت اوین راهی خانه ی حسین و چند آدرس دیگر کردند  خانه اش را 

ابتدا بدون این که بگویم امیر دستگیر شده است و او را در اوین دیده ام، آن ها را به سوی دکه ی امیر بردم. در راه  
د که مرغ از قفس نپرد. بعد از چند  چند سؤال راجع به محل مورد نظر و موقعیت آن کردند تا به گونه ای عمل کنن

پرسش در این مورد و گرفتن پاسخ، انگار که سطل آب سردی روی شان ریخته باشند، به سرعت از آن جوش و  
خروش اولیه افتادند. متوجه شدم این ها همان تیمی هستند که چند روز قبل دکه را غارت کرده و امیر را با خود برده  

ردم. با ایما و اشاره با هم صحبت می کردند. از برخوردشان معلوم بود که مأیوس شده اند و  بودند. به روی خودم نیاو
چیزی دست گیرشان نخواهد شد. از دور وقتی متوجه شدند محل مزبور همان جایی است که چندی قبل مورد حمله  

 .کردند  قرار داده اند، مسئول شان به راننده گفت: دور بزن! و با خشم و چشم غره مرا نگاه

سپس با راهنمایی من به خانه ی حسین جهانگیری رفتیم. در آن جا هم چیزی نصیب شان نشد. تالش کردم متوجه ی  
  ۱۳۶۴دستگیر شد و چند سالی زندان بود و در سال   ۱۳۶۱فعالیت برادر کوچکتر حسین نشوند. عاقبت او در سال 
یم که از قبل می دانستم خالی است. در بازجویی در رابطه با  از زندان آزاد شد. بعد از آن جا، به خانه ی سهراب رفت

معروف به حسین بافنده( نیز از من پرسیده بودند. ولی از آن جایی که از سرنوشت او اطالعی  )آدرس خانه ی حسین
اده بودم.  نداشتم، گفته بودم آدرس خانه اش را بلد نیستم. آدرس های بچه هایی را که از لو رفتن شان خبری نداشتم، ند 

به هر حال با ضرب و شتم مرا به اوین بازگرداندند. بعدها متوجه شدم حسین و سهراب دستگیر شده بودند ولی ما را  
 ....با هم رو به رو نکردند. شاید پیش از دستگیری من اعدام شده بودند و یا 

روی من کار کند. پس از   استه بودند که خوگ" روبهرو کردند. از او    -بعد از ظهر همان روز، مرا با "م»
دستگيری، این اولين باری بود که او را میدیدم. لبخندی بر لبان داشت و میگفت: تالش من این است تمام افرادی را  
که میشناسم به اینجا بياورم تا مبادا دست به عملياتهاینظامی بزنند و برای همیشه "راه نجات" را به روی خودشان  

 ....«ببندند 

گ" موضوع مغازهی الدوز و اعالمیه ها را به ميان کشيد، بازجوی ما محمدی که در آنجا حضور   - وقتی که "م»
داشت، دخالت کرده و گفت: کدام اعالمیه ها ؟ و سپس از من پرسيد: چرا صحبتی در این مورد نکرده بودی؟ گفتم:  
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ه بودم. من فقط یکی دو بار به آن مغازه  واال موضوع آن از بس که ساده و پيش پا افتاده بود به کلی آن را از یاد برد 
گ" گفت: آدرسش سر راست است و بیدرنگ آدرس را روی کاغذی   - رفتهام و آدرسش را هم فراموش کردهام. "م

ردی نيز با وی نداشت. او آدرس چندین محل از جمله منزل  خونوشت. او صاحب مغازه را نمیشناخت و هیچ بر 
دش نبود، خواهرش را  خوحوالی خيابان نبرد بود، نيز داده و تأکيد کرد که اگر  فردی به نام عسگری را که در همان 

گ" آدرس محلهایی را که ممکن بود حجت و منصور به آنجا رفت و آمد داشته باشند، به محمدی   - دستگير کنند. "م
ح" رفتو  -است "مداد. از خانهی پدر زن حجت گرفته تا مرکز دامپزشکی تهران و... هر جا که فکر میکرد ممکن 

 «.آمد کند 

وسایل اوليه مانند حوله مسواک نيز به همراه   .گ" همراه گروه ضربت به دنبال شکار آنان برود   -قرار شد "م...»...
هر بار او را از بند صدا میکردند برخالف معمول،   .د از بند آورده بود! ظاهراً در این راه کارکشته شده بود خو

د بهتر واقف بود که هر لحظه ممکن است به مأموریتی برای  خو .د میآوردخوراه وسایل ضروریاش را نيز هم
پس از مدتی محمدی تصميماش عوض شد و به من گفت: تو نيز باید همراه آنها  .شکار قربانی فرستاده شود 

ار شد  وقتی گروه ضربت آماده حرکت شد، تصميمشان بار دیگر عوض شد. از آنجایی که متهم دیگری نيز قر .بروی 
 .محمدی دستور داد من به تنهایی همراهآنان بروم قرعهی فال به نام من افتاد و  با ما باشد،

نام داشت که به شدت شکنجه شده بود. همان   محرم غفاری زندانی دیگری که من را همراهی میکرد، ... •
دی از وی به دل دارد. بالفاصله مهر او به دلم افتاد و بعدها  لحظههای اول متوجه شدم بازجویش کينهی زیا

  ۶۷بم شد. محرم بعد از آزادی بالفاصله به مجاهدین پيوست و در عمليات آفتاب در سال خو یکی از دوستان 
 .هادت رسيد به ش 

  گروه ضربت اوین به مأموریت رفته بودند، به همین دليل اکبر خوشکوش و تيم همراهش مسئوليت کار ما  •
صالح دیدند که نخست به کارهای دیگرشان از جمله پيدا کردن یک چاپخانه مخفی   را به عهده گرفتند 

بهآنها تأکيد کرده بود عجلهای   ۳ شعبه مجاهدین در خيابان فدائيان اسالم برسند. با این که ناصری، سربازجوی 
ن آن را در الویت قرار دادند. به  در کار نيست و مدتهاست که از چاپخانهی مزبور استفاده نمیشود، پيدا کرد 

شکوش ظاهراً دستیابی به  خوگفتهی ناصری یکی از اعضای مجاهدین به وجود آن اعتراف کرده بود. اکبر 
چاپخانهی مزبور را هیجان انگيزتر از دیگر موارد یافته بود. شبهنگام به محل مورد نظر رسيدیم. مغازهای  

یده میشد. به داخل مغازه رفتند و پس از مدتی من و محرم را نيز به  بود خالی که در آن مقدار زیادی کاغذ د 
لحاظ رعایت مسئلهی امنيتی و جلوگيری از امکان فرار، به داخل مغازه بردند. از قبل میدانستند در زیر  

شکوش تالش میکرد با زدن  خوآنجا یک چاپخانهی مخفی است ولی نمیدانستند دقيقاً کجا قرار دارد. اکبر 
نگ به زمين متوجه شود آیا زیر آنجا خالی است یا نه؟ مغازه از داخل، به یک خانهای که درب آن  نوک کل

در کوچهی مجاور باز میشد، راه داشت. در خالل صحبتهایشان متوجه شدم آن خانه نيز زمانی یک خانهی  
. دو بار من و محرم را که  تيمی بوده است که افراد آن میتوانستند از طریق آیفون با مغازه ارتباط داشته باشند 

به شدت شکنجه شده بود، مجبور کردند مقدار معتنابهی کاغذ را که بسيار سنگين بود، جابهجا کنيم. چيزی  
دستگيرشان نشد. پاسداران کناری ایستاده و نظارهگر جان کندن من و محرم بودند. یکباره دو شئی زرد رنگ  

شکوش نيز متوجهآنها شد ولی  خو ، نظرم را جلب کردند. اکبر به شکل گوشی تلفن که در گوشهای افتاده بود 
الو میکرد. به سرعت متوجه شدم به چه کاری میآید.    - با لودگی تمام،آنها را برداشته و با پاسداران دیگر الو

اگرآنها را روی زمين قرار میدادند و اهرمهایکوچک آن را میکشيدند، روی زمين محکم شده و حکم دو  
پيدا میکردند. در واقعآنها را برای بلند کردن دِر مخفِی چاپخانه مورد استفاده قرار میدادند. با  دستگيره را 

شکوش با  خو دیدن آنها من هم مطمئن شده بودم چاپخانه در همین مغازه و در زیر زمين قرار دارد. اکبر 
مغازه را میدهیم یکسره بکنند.  نااميدی، به بقيه گفت: دیروقت است، باید برویم، اما فردا بر میگردیم و کف 

در حالی که با کلنگ آخرین ضربه ها را به زمين میزد، یکدفعه، سر کلنگ به درز بين موزاییک ها  
رد و چيزی خمير مانند، به سر کلنگ گير کرد. به سرعت توجهشان به آنجا جلب شد. تازه به یاد  خو

سفت کرده و به مدد آن قسمتی از کف زمين، به   دستگيرهها و کاربرد آن افتادند. دستگيرهها را روی محل
زایيک که حکم در چاپخانه را داشت، بلند کردند. چاپخانه در زیر همانجا قرار  مو ۴ابعاد موزایيک در 

بی نمایان شد. یک  خوگرفته بود. کليد برق را زدند، چند المپ مهتابی آنجا را روشن کرد و داخل آن به  
ر داشت که مطمئناً در قطعههایکوچک، به آنجا حمل و مونتاژ شده بود.  دستگاه بزرگ چاپ در آنجا قرا

آخرین اطالعيهای که در آنجا چاپ شده بود، اطالعيهی ميثاق مسعود رجوی و بنیصدر، مربوط به تيرماه  
د. ظاهراً از آن تاریخ آنجا دیگر مورد استفاده قرار نگرفته بود. من و محرم را از نردبان فلزی به  بو ۶۰
ن فرستادند تا از نزدیک شاهد پيروزیشان باشيم! یک دستگاه فتواستنسيل را به دست من و محرم داده و  پایي 



دمان را نمیتوانستيم بکشيم، اما  خومجبورمان کردند تا غنائم به دست آمده را برایشان به باال حمل کنيم. 
استم دستگاه  خویگفت: چندبار دستگاههایسنگين را نيز باید کول کرده و به باال میبردیم. بعدها محرم م

فتواستنسيلی را که به من و تو داده بودند، وسط راه ول کنم، ولی فکر کردم شاید 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   •
  ۱۲رد و به راهشان به سوی کميتهی منطقه  خوط محرم چند تا مشت و لگد توی ماشين دستگيرشان نشد، فق

 .«ادامه دادند 

گ" کشيده بود داد وآنها   - روز قبل هنگام خروج از اوین محمدی توضيحی راجع به آدرسها و کروکیهایی که "م»...
 .شکوش سپرد خورا به دست اکبر 

کوش به سراغم آمده و در حالی که تصور میکرد اطالعات داده شده  ش خو بعد ازظهر بود که اکبر  ۲حوالی ساعت  
اسدار دیگر مرا راهی  پ ۴مربوط به من است. گفت: وای به حالت اگر خالیبندی کرده باشی! هنگامی که به همراه  

ت:  دش نيامد. فقط آدرسها را به دست یکی از آنان داد و با اشاره به من گفخوشکوش خوآدرسهایفوق کردند، اکبر  
این از کم و کيفآنها خبر دارد. من روحم نيز ازآنها بی خبر بود ولی حرفی نزدم. فقط در رابطه با مغازهی الدوز که  
به من ربط پيدا میکرد، دل توی دلم نبود. با یک پژوی سبز رنگ استيشن که چند پاسدار در عقب آن نشسته بودند و  

 .دنبال آدرسها روانه شدیم  روز قبل اوین را نيز با آن ترک کرده بودیم به

د در خيابان نبرد زندگی میکرد، آدرسهایی زیادی از آن  خوگ"    - اول از همه به ميدان نبرد رفتند. از آنجایی که "م
محله را داده بود. ابتدا دنبال عسگری رفتند. من در ماشين ماندم و یک نفر مواظبم بود. در بازگشت یکی ازآنها  

دش  خوفقط  ت او را بياوریم؟ من بیدرنگ دخالت کردم و با ترس و لرز گفتم: نه، گفتند اهرش در منزل اسخو: گفت 
شکوش همراهمان نبود و کار به دست کميتهچیها افتاده بود که حساب و کتابی در  خو شبختانه اکبر خورا بياورید. 

 .متوجه ترفندم میشدند  شکوش تماس نگيرند، زیرا به سرعت خویا اکبر   شعبها میکردم با خد  -اخد کارشان نبود.  

در راه از چند نفر آدرس مغازه الدوز را پرسيدند و مردم نيز که اطالعی از موضوع نداشتند، راهنماییشان میکردند.  
چند بار نيز با مشت به پهلوی من زدند که چرا در محل هستیم ولی آدرس جایی را که رفتهام بلد نيستم. عاقبت مغازه  

را دستگير کردند. نمیدانستم چگونه موضوع را به اطالع او برسانم و بگویم که من  را پيدا کرده و صاحب آن  
نیزمانند تو قربانی هستم . به سرعت به منزلش رفتند و پس از وارسی کتابهایش، چندتایی ازآنها را، به عنوان مدرک  

شدت ترسيده بود، گفت: من و    به توست؟ او که به متعلق د آوردند. چند بار از او سؤال کردند: کتابها خوجرم، با 
استند او را سوار  خوخواهرم با هم ازآنها استفاده میکنيم. گفتند پس خواهرش را هم همراه بياورید. دوباره وقتی می

ماشين کنند پرسيدند: اگر این کتابها را خواهرت نخوانده، او را نياوریم؟ به شدت ترسيده بود. احساس میکردم اصاًل  
انده  خولی از او میکنند. انگار گوشش به هیچ وجه نمیشنيد. دوباره گفت: او نيز کتابها را می متوجه نيست چه سؤا

به من نيست. سرانجام خواهرش را نيز همراه آوردند. همه ما را به کميته بردند. غم و اندوه   متعلق است و تنها 
ود زیاده از حد صحبت کنم و موضوعی را  بزرگی در دلم نشسته بود. راه گریزی نداشتم. اشتباه و حماقتم باعث شده ب 

که نيازی به مطرح کردنش نبود، با دیگری در ميان بگذارم. حاال همان مسئله منجر به دستگيری این برادر و خواهر  
 .شده بود 

عذاب وجدان لحظهای رهایم نمیکرد. گویی در آن برهوت دلم هیچ اميد و آرزویی را نمیطلبيد و هیچ چشماندازی  
بی پيش میرفت که آن بدشانسی بزرگ گریبانم را گرفت و منجر به  خو اشتم. همه چيز داشت به پيش رو ند 

دم لعن و نفرین میکردم چرا همراه آنها رفتم؟ آیا امکان نرفتن وجود نداشت؟ آیا امکان  خودستگيریآنها شد. به 
رهایفوق العادهی شکنجه و  مقاومت وجود نداشت؟ شرم از تسليم و عذاب وجدان مرا تا سرحد جنون میبرد. فشا

واقعيت تسليم، بطور فزایندهای مرا درهم پيچيده بود. لحظهای به ذهنم میزد اگر نرفته بودم، حتماً خواهر عسگری  
دم  خورا دستگير میکردند. ولی این مرهمی بر زخم هایم نبود. چه فایده! حاال دو نفر دیگر دستگير شده بودند. برای 

نرفته بودم باز هم آنها را دستگير میکردند. اما آنچه که مرا میآزرد، در این نهفته بود که  توجيه میکردم که اگر من  
گ" در جریان اعالميهها و اسم مغازهی    -ماهها پيش از دستگيری، به خاطر اشتباهی که از من ناشی شده بود، "م

مدی از من در مورد آن دو نفر سؤال  الدوز قرار گرفته بود. آنقدر به هم ریخته بودم که وقتی در اوین بازجویم مح
شی  خوکرد، گفتم: من چنين کسانی را نمیشناسم. او در حالی که میخندید، متوجه شد پریشان هستم و حال و روز  

اهر و برادری مستندکه در ارتباط با تو دستگير شدهاند! به خاطر آشوب روانی که بدان  خوندارم. گفت: اینها همان 
ن به یادم نماند. مانند غریقی که تنها سرانگشتانش از آب بيرون مانده، بودم. بعد از آن شب دچار بودم، حتا نامشا

اهرش منير بود. ولی در طول  خوهرچه فکر کردم نامشان چه بود، به خاطر نياوردم. اما احساس گنگی دارم که نام 



و یا بعداً آزاد شده بودند. وقتی مرا به  گاه سخنی در مورد کسانی با آن مشخصات نشنيدم. شاید همان موقع  زندان هیچ 
بند فرستادند، احساس میکردم جنازهام به بند رسيده است. زخم پر دردی را بر جانم حس میکردم که سخت گدازان  

د فرو رفته بودم. ذهنم داشت متالشی میشد. راه چارهای نداشتم.  خوبود. حال نداشتم روی پاهایم بایستم. به شدت در 
اب داشتم و نه  خوکههای از هم گسيخته و درهم ریختهی وجودم را گرد هم آورم. چند روزی نه نمیتوانستم ت

آهسته به کمک عليرضا یوسفی و اسماعيل جمشيدی آرام گرفتم و تالش   - راک. به شدت به کمک نياز داشتم. آهستهخو
ش( معروف بود، مکرراً از من  د را بازیابم. بعد از این واقعه، اسماعيل که در زندان به یوشی)اهل یو خوکردم 

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

 چند نکته در مورد این گشتها

مطالب فوق برای هرکس که کمترین آشنایی با زندانها و بازجوییهای رژیم شاه و رژیم آخوندی داشته باشد، -۱
تردیدی باقی نمیگذارد که نویسنده یک همکاری سیستماتیک و تنگاتنگ با بازجویان و شکنجه گران داشته است، اما  

د آنها را کم اهمیت جلوه دهد و ماستمالی کند. واضح  در یک فرار به جلوی ابلهانه تالش کرده است تا جایی که میشو
 است که شرکت در گشتها برای شکار مجاهدین ابعاد بسیار گسترده تری داشته است 

و دو  (  ۶۶اوین منتقل شده است)جلد اول صفحه   ۲مصداقی می نویسد ”حدود ده روز” بعد از دستگیری اش به بند -۲
ش برای شکار مجاهدین ”به همراه گروه ضربت اوین راهی خانه حسین و  روز پس از دستگیری ا ۱۲روز بعد یعنی 

چند آدرس دیگر” میشود. صحنه هایی که این مزدور از شرکت در گشت توصیف میکند، نشان میدهد که او وضعیت  
یک فرد شکنجه شده را نداشته اما از مجاهد شهید محرم غفاری برای خودش در این سناریو به قصد شبیه سازی  

رپوش درست میکند. شهیدی که امروز نمی تواند شهادت بدهد و دروغپردازی او را افشا کند. بنابراین این مزدور  س
از ابتدای دستگیری سوم همکاری میکرده است و این احتمال را بطور جدی مطرح میکند که وی از قبل از دستگیری  

 .ه ماموریت او بوده است مزدور بوده و دستگیری دی ماه یک اقدام نمایشی و تغییر حوز

گ« داده که کامال با شکنجه گران همکاری میکرده است. اما دژخیمان   - مصداقی نوشته است اطالعات را »م-۳
محمدی واکبر خوشکوش ترجیح میداده برای عملیات روی آن اطالعات، ایرج مصداقی با گروه ضربت برود! چه در  

اتی میدهد، خودش را به همراه بازجویش برای تعیین تکلیف آن  زندانهای شاه و چه رژیم آخوندی هرکس اطالع
برند. این نشان میدهد که همکاری مصداقی با شکنجه گران و بازجویان بسیار فراتر از این حرفها بوده  موضوع می 

 است 

بعد   کرده و گ« با دژخیمان همکاری می   -با اینکه به گفته مصداقی »م -اشخاص غیر قابل دسترس و یا موهوم -۴
آورد. با آوردن اسم او چه چیزهایی ممکن است بر مال شود. آیا او یک شخص  هم اعدام شده است، اما اسم او را نمی 

واقعی است؟ یا ساخته و پرداخته مصداقی برای رد گم کردن است؟ استناد کردن و سنگر گرفته پشت افرادی که در  
یک روش شناخته شده در رویکردهای امنیتی و اطالعاتی است.  قید حیات نیستند و یا امکان دسترسی به آنها نیست 

خلق شخصیتهای موهوم و داستانسرایی حول آنها و تبدیل آنها به یک رفرانس نیز یک روش شناخته شده دیگر است  
که مصداقی جابجا از آن استفاده کرده است. بی جهت نیست که اکثر قریب به اتفاق فعالیتهایی که مصداقی مدعی  

در خارج از زندان داشته در ارتباط با افرادی است که یا شهید شده اند و یا رد و اثری از آنها نیست و با اسامی   است 
 . .مخفف از آنها نام برده شده است 

 ادامه دارد

 ۷٥کتاب نه زیستن نه مرگ جلد اول صفحه [1]  

انتشارات کتاب   – های انهدام یک جنبش و خط سرخ مقاومت« نوشته مصطفی نادری کتاب »پروژه ۵۳صفحه [2]  
 .ایران
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 ( ۲ فصلملی مقاومت )گزارش کمیسیون قضایی شورای 

 
 در مورد دژخیم حمید نوری  ۳شهادت دادن مجاهدین اشرف  

روز توسط دادستانی سوئد با نظارت دادستانی آلبانی مصاحبه    ۱۰و خانواده شهیدان به مدت    ۶۷شاهدان قتل عام 
 شدند

 هشدار نسبت به شانتاژ و هرگونه فشار و بازیهای سیاسی رژیم علیه سوئد 

در باره ماجرای دژخیم   ۱۳۹۸آبان   ۲۴میسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت ) پیرو اطالعیه ک
پیرامون ادای شهادت و ارائه اسناد در مورد  ۱۳۹۹تیر ۱۳بازداشت شده در سوئد( و و گزارش کمیسیون قضایی )

ئد با نظارت دادستانی  المللی اشاره شده در آن گزارش، دادستانی سودژخیم حمید نوری( و اقدامات کشوری و بین 
مصاحبه و آنها را استماع   ۳روز با شاهدان قتل عام و خانواده قربانیان در اشرف  ۱۰به مدت  ۹۹آبان   ۱۷آلبانی از  

و سوال و جواب کرد. شاهدان صحنه ها و مشاهدات و تجارب تکان دهنده شخصی خود در رابطه با این دژخیم و  
را بازگو کردند که تماماً ثبت و ضبط شد. خالصه ای از گزارش کار به اطالع  جنایات فاشیسم دینی حاکم بر ایران 

 رسد.هموطنان می 
 
در سه نوبت چندین لیست از زندانیانی که شاهد جنایتهای دژخیم   ۲۰۱۹نوامبر و اول دسامبر    ۲۵نوامبر و  ۲۲در  -۱

به    ۱۳۶۷ام زندانیان مجاهد در سال  حمید نوری )عباسی( بودند و همچنین خانواده هایی که عزیزانشان در قتل ع
در آلبانی   ۳شهادت رسیده اند و اکنون در اروپا و آمریکا و کانادا اقامت دارند و یا در صفوف مجاهدین در اشرف 

زندانی سیاسی آزاد   ۹۰۰برند، در اختیار مقامات قضایی ذیربط قرار گرفت. همچنین اعالم گردید که حدود  بسر می 
شهادت دادن در باره جنایات رژیم در زندانهایش هستند. همزمان شماری از شاهدان،   آماده ۳شده در اشرف

های مکتوب و دقیق با ذکر تاریخ و اسامی در مورد دژخیم حمید عباسی و نقش او در شکنجه و اعدام و  گواهی 
سال گذشته در این   ۳۰سرکوب زندانیان برای طرفهای ذیربط ارسال و کتابها و مقاالت و گزارش هایی را هم که در  

 باره نوشته بودند ضمیمه کردند. شاهدانی که در قتل عام حضور داشتند شاکی هم هستند. 
برغم محدودیتهای ناشی از اپیدمی کرونا که سفر را بسیار سخت و یا ناممکن میکرد، شمار قابل توجهی از  -۲

بصورت حضوری و یا از   ۲۰۲۰تا دسامبر    زندانیان آزاد شده مقیم کشورهای اروپایی در فاصله ماههای ژانویه
  ۱۳طریق ویدئو کنفرانس توسط مقامات قضایی مسئول پرونده در سوئد استماع شدند که به برخی از آنها در اطالعیه  

کمیسیون قضایی اشاره شده است. هواداران از بند رستة مجاهدین، نصرهللا مرندی، رضا شمیرانی، علی   ۹۹تیر 
اووسی، اکبر بندعلی، رمضان فتحی، احمد ابراهیمی، محسن زادشیر، رضا فالح، محمد خدابنده  ذوالفقاری، مهرداد ک

 لویی و حمید خالق دوست در این شمارند. 
اطالع داد که دادستانی سوئد قصد دارد با شاهدان   ۳دادستانی آلبانی به مشاوران حقوقی در اشرف   ۹۹در مرداد -۳

قتل عام یا کسانی که عزیزانشان به شهادت رسیده اند مصاحبه کند و مجددا خواستار لیست قربانیان است. متعاقبا  
یافت. برخی شاهدان و شاکیان مجاهد خلق که اسامی آنها   روز ادامه ۱۰آبان شروع شد و به مدت  ۱۷مصاحبه ها از 

در زیر آمده است به خاطر اهمیت اطالعاتشان دو نوبت استماع شدند. شمار دیگری از شاهدان که در زمان قتل عام  
در زندان گوهردشت بوده و جنایات دژخیم حمید نوری را از نزدیک دیده بودند، از جمله مجتبی اخگر، آزاد علی  

 جیلویی، حیدر یوسفلی و محمد سرخیلی شهادتهای خود را بصورت کتبی ارسال کردند. حا
گواهی داد برای اولین بار حمید نوری را در   ۱۳۷۳تا  ۱۳۶۰اصغر مهدیزاده زندانی سیاسی در فاصله سالهای  -۴

 در زندان گوهر دشت دیده است. او گفت:  ۶۵سال 
زندان رشت منتقل شوم، حمید نوری به من گفت تا زمانی که همکاری  »در آن زمان من درخواست داده بودم که به -

 نکنی انتقال خبری نیست چون شما اتهامتان را هواداری از سازمان ذکر میکنید و سرموضع هستید«. 
»دوبار بخاطر ورزش جمعی ما را به اتاق موسوم به گاز بردند که هیچ روزنه ای نداشت که بعد از یکی دو ساعت  -

رق زیاد زیرپای ما خیس شده و آب جمع میشد که با اعتراض و فریاد و درزدن مستمر در را بازکردند. در  بخاطر ع
این هنگام تونلی از دژخیمان درست میکردند که ناصریان و عباسی و لشکری در ابتدایش بودند و اتهام ما را می  

ما را میزدند و به پاسداران و دژخیمان بعدی  پرسیدند. همین که میگفتیم هوادار مجاهدین، با مشت و کابل و چوب 
دوازده نفر از مجاهدین را برای تجدید محاکمه به   ۶۶دادند. هم چنین به خاطر ورزش جمعی در فروردین  پاس می 

گران  اوین بردند و به ما حکم شالق وکابل دادند که در گوهردشت توسط ناصریان و لشکری و عباسی و شکنجه 
 دیگر اجرا شد«. 

ناصریان و عباسی نزد ما آمدند و گفتند کسی که اتهامش را مجاهد میگوید باید منتظر باشد تا تعیین   ۶۷ر بهار »د -



 تکلیفش کنیم. 
از دریچه کوچکی دیدم پاسدار لشکری و عباسی زندانیان را چشم بسته به سمت در   ۱۲۲۰مرداد ساعت   ۸روز  

 ا فهمیدم آنها را برای اعدام برده اند«. خروجی هواخوری برده و بعد وارد سوله کردند که بعد 
مرداد عباسی آمد در سلولها را باز کرد و گفت همه چشم بند بزنند بیایند وسط راهرو بعد ما را به صف   ۱۰»صبح  -

کرد و آورد توی راهرو اصلی که ابتدای آن داوود لشکری پشت یک میز کوچک نشسته بود و از تک تک افراد 
اصلی ترین سوال اتهام بود. هرکس میگفت هواداری یا هواداری ازسازمان مجاهدین اینها   سوال و جواب میکرد که 

را تحویل حمید عباسی میداد و حمید عباسی می برد راهرو مرگ. دراین روز در راهرو غوغایی بود هر ساعت  
مرداد  ۱۷روز دوشنبه نفره .  ۱۵نفره و   ۱۰های سری اعدام کردند سری  ۱۵تعداد نفرات زیاد میشد. در این روز 

که از یکطرف به سلول های انفرادی اشراف داشت. با سلول اولی تماس گرفتم دیدم   ۷مرا فرستادند به بند فرعی  
مجاهد شهید هادی محمد نژاد است. گفت که مرا امروز بردند به سالن مرگ از من همکاری اطالعاتی میخواستند  

رند. او پنجمین نفر خانواده اش بود که اعدام میشد. روز سه شنبه مرا بردند  چون قبول نکردم فردا مرا برای اعدام میب
به راهرو مرگ پر از زندانی بود که با چشم بند نشسته بودند. بعد از چند دقیقه پاسداری گفت شیرعسلی ها بلند شوند.  

داد دیگری هم رفتند که از  نفر انتخاب شدند و رفتند جلوی در، تع ۱۲که بعدا فهمیدم مقصودش اعدامیهاست. وقتی 
آنها سبقت بگیرند و شعار یاحسین،زنده باد آزادی، درود بر رجوی ومرگ بر خمینی میدادند. پاسداری گفت این دیگه  

چیه که در اعدام هم سبقت میگیرید؟ یکی از زندانیها از عقب با صدای بلند گفت تا زمانی که درموقعیت ما قرار 
نخواهی گرفت. بعد دو سه سری دیگر را برای اعدام بردند. سری چهارم بود که یک  نگیری نمی فهمی و قرار هم  

پاسدار آمد مرا بلند کرد برد داخل سالن مرگ. از زیر چشم بند مشاهده کردم نزدیک سن پر از اجساد است. سری  
چشم بند مرا باز کرد.  زنده باد آزادی. پاسدار  - درود بر رجوی - چهارم را که آوردند، شعار میدادند مرگ برخمینی

پاسدارها تحت تاثیر فضا و شعارهای بچه ها هیچ حرکتی نمیکردند. در اینجا ناصریان خطاب به دیگران میگفت چرا  
ساکت نشسته اید اینها خبیثند. ناصریان و عباسی و لشکری به سمت بچه ها رفتند و زیر پایشان را خالی کردند. از  

شعار درود بر مجاهد و درود بر رجوی و مرگ بر خمینی، پرتاب میکردند و زیر   نفر چهارم بچه ها خودشان را با
پایشان را خودشان خالی میکردند. من طاقت نیاوردم و بیهوش شدم. بعد از مدتی پاسداری آب روی صورتم ریخت و  

 بهوش آمدم و مرا به محل قبلی برد«. 
همه نفرات را بردند داخل ”حسینیه“ که آنجا ما راتهدید   ۱۳»بعد از اعدامها هم ناصریان با عباسی آمدند به بند -

کردند که مبادا فکرکنید اعدام تمام شده. هرکسی تشکیالت راه بیندازد دوباره طناب دار برقرار است. ما اخبار شما را  
 داریم. بین شما نفر داریم...«

 
صار و گوهر دشت بوده در گواهی خود  در زندان های اوین، قزل ح  ۱۳۷۰تا   ۱۳۶۰محمود رویایی که از سال  -۵

 گفت: 
”دادگاه من کمتر از ده دقیقه بدون وکیل و تشریفات قانونی توسط یک آخوند عصبانی برگزار شد. او کیفرخواست  - 

را خواند اما همین که خواستم دفاع کنم گفت حرف نزن، آیا حاضر به مصاحبه تلویزیونی هستی یا نه؟ گفتم من کاری  
کنم من را از اتاق بیرون انداخت و گفت حکمت اعدام  هم برای گفتن ندارم. وقتی دید مصاحبه نمی   نکردم و چیزی

 است. بعد از دوندگیها و هزینه های کالنی که پدرم کرد، سه ماه بعد به من ده سال زندان ابالغ کردند«. 
برویم را تراشیدند و با زدن و  از اوین به قزلحصار منتقل کردند. در بدو ورود موی سر و ا۱۳۶۰»مرا در آذر  -

 نفر دیگر در یک سلول یک و نیم متر در دو و نیم متر جا دادند«. ۴۵تهدید وادارم کردند آنها را بخورم. بعد همراه با  
گوهردشت منتقل کردند. از همان ابتدا اذیت و آزار ما شروع شد. ما  ۲ما را از قزلحصار به بند   ۶۵فروردین  ۱۷»-

کردیم. اولین بار حمید عباسی را همراه ناصریان در بند ا و یا تحریم هواخوری اعتراض می هم با نگرفتن غذ 
 گوهردشت دیدم«. ۲
کنم هر کس برود ورزش دست و پا و  داود لشکری وارد بند شد و گفت هواخوری را باز می  ۶۶تیر   ۱۲»روز  -

م. در پایان ورزش پاسداران اسامی ما را  شکنم. هواخوری را باز کردند و ما ورزش را شروع کردی اش را می دنده
نوشتند و یک به یک صدا کردند. در بیرون بند پاسداران تونلی تشکیل داده بودند و با وسایل مختلف مثل چوب و آهن  

کردند. صدای حمید عباسی هم در میان پاسداران بخوبی شنیده میشد. پس  و کابل، ما را می زدند و از این تونل رد می 
از این تونل ما را که بدنمان بعد از ورزش داغ بود از جلو کولر خیلی بزرگی عبور دادند و وارد اتاقی   از عبور 

 کردند که هیچ منفذی برای تبادل هوا نداشت. خودمان اسم این محل را اتاق گاز گذاشتیم. چون هوا نداشت«. 
نفر از    ۴۰دیدم. در محل راهرو حدود حمید عباسی را چند نوبت در راهرو مرگ  ۶۷مرداد  ۱۲»روز چهارشنبه -

نفره را  ۱۵بندهای مختلف آورده بودند. نیم ساعت بعد از ورود به راهرو مرگ دیدم حمید عباسی یک لیست حدود 
خواند و آنها را از در چوبی وسط راهرو عبور دادند. بعد از آن دو نوبت دیگر هم حمید عباسی اسم زندانیان را  



 دانستم که آنها را برای اعدام می برند«. دایت کرد. در آن زمان نمی خواند و به همان سمت ه
منتقل شدیم. در اینجا مجاهد شهید سیامک طوبایی را   ۲بند  ۴»در همان روز من و یک نفر دیگر به اتاق شماره  -

امک با مورس  ها را کشتند. در روز هشتم مرداد خواهری در سلول انفرادی مجاور بند به سی دیدم و او گفت همه بچه 
کنند. روز نهم مرداد در یک بند دیگر صحنه رفت و  برند و بعد اعدام می اطالع داده بود که زندانیان را نزد هیأتی می 

 جایی اجساد را شنیده بودند«. آمد آمبوالنسها و جابه 
ر نکنید اعدامها  »در روزهای آخر شهریور ناصریان و حمید عباسی به بند آمدند و ناصریان تهدید کرد و گفت فک-

 تمام شده...«. 
از سوی   ۹۸آبان   ۲۴محمود رویایی به نماینده دادستانی سوئد گفت انتشار فایل صوتی ناصریان و رازینی که در  

شورای ملی مقاومت صورت گرفت جای تردیدی باقی نمیگذارد که فردی که در سوئد بازداشت شده است، همان  
قتل عام است. رویایی در رابطه با تشریح جزییات شکنجه ها و اعدام و قتل   حمید عباسی)نوری( است که از عامالن

 جلد کتاب خود تحت عنوان آفتابکاران را برای ثبت در پرونده ارائه کرد.  ۵عام نسخه ای از  
وی در مورد وضعیت خانواده شهیدان قتل عام و حاالت برخی از آنان گفت: وقتی آزاد شدم با مجاهد خلق آزاد علی  

های حمید را صدا کرد و گفت بیایید عموها آمده  اجیلویی به خانه مجاهد شهید حمید الجوردی رفتیم. مادر حمید، بچه ح
ها من و آزادعلی را به اتاق پدربزرگشان بردند. همین که سالم کردم پدر نگاهی به من کرد و گفت حمید چرا  اند. بچه 

گفت چرا  ست حمید است. اما پدر دست بردار نبود یک ریز می کشتنت؟ مادر گفت این حمید نیست. این محمود دو
کشتنت؟ مگر از دیوار مردم باال رفته بودی؟ مگر دزدی کرده بودی؟ مگر همه اهل محل تو را دوست نداشتند؟ چرا  

 کشتنت؟.... 
 
ودش  در زندان بوده است به تفصیل ماجرای ضرب و شتم و زخمی شدن خ  ۷۲تا   ۶۰حسین فارسی که از سال   -۶

 توسط حمید نوری و همچنین وقایع راهرو مرگ را توضیح داد. او گفت: 
زندانی دیگر از اوین به گوهردشت منتقل شدم. به محض ورود پاسدارها   ۱۹۰تا ۱۸۰به همراه  ۱۳۶۶”من در بهمن -

ا میکردند تا  یک تونل درست کرده بودند و وقتی ما وارد تونل میشدیم با کابل و چوب و میله آهنی شروع به زدن م
وقتی از تونل خارج بشویم. وقتی ما را به بند بردند خیلی سرد بود، ما را مجبور کردند لباسهایمان را در بیاوریم و  
بعد با کابل و شالق و چوب و مشت و لگد دوباره شروع به زدن ما کردند و همه را زخمی کردند. حمیدعباسی هم  

روز بعد ما را به اتاق داوود لشکری معاون زندان بردند. او اتهام ما را   حضور داشت و همه را با کابل میزد. چند 
میپرسید و وقتی میگفتیم هوادار مجاهدین آنقدر میزدند که حرفمان را پس بگیریم و بگوییم منافقین. ما را بخاطر  

ییس و لشکری معاون  خواندن نماز جماعت مورد ضرب و شتم قرار دادند و تعدادی را به انفرادی بردند. ناصریان ر
زندان و یک پاسدار بنام بیات رئیس بهداری و حمید عباسی مدیر دفتر ناصریان در آنجا بود. پاسدارانی به اسامی  

 فرج، تبریزی، شیرازی از نگهبانان بند بودند«. 
م را از  صبح ما را به محل دادیاری بردند. آنجا روی زمین نشسته بودم . چشم بند  ۷ساعت   ۱۳۶۷مرداد  ۸»روز  -

داخل مقداری ساییده بودم و نازک شده بود و از زیر آن محیط و افراد را می دیدم. آنجا دیدم دو پاسدار با اسلحه  
یوزی پشت در اتاق دادیاری نشسته اند. فهمیدم که اوضاع غیر عادی است چون وارد کردن سالح به زندان ممنوع  

 بود«. 
نفر را خواند و برای اعدام بردند. حمید عباسی با خنده میگفت   ۲۰د مرداد حمید عباسی اسم حدو ۲۱»روز جمعه  -

 بیایید عاشورای مجاهدین است، عاشورای مکرر مجاهدین...«. 
شب ناصریان اسامی یک گروه دیگر از زندانیان را خواند و عباسی آنها را برای اعدام  ۹مرداد ساعت   ۲۲»روز  -

 برد«. 
مرداد در اوین اعدام کردند، خودم در   ۷کرد: برادرم حسن فارسی را روز  حسین فارسی در توضیحات خود یادآوری 

قرارگاه حبیب در عراق، مجروح شدم و یک چشمم را از دست دادم. در   ۱۳۷۸انفجار تروریستی رژیم در آبان 
م و  نفر دیگر به گروگان گرفته شد  ۳۵در اشرف مورد تهاجم مزدوران نیروی قدس قرار گرفتیم و با  ۱۳۸۸مرداد 

ای نبود که فهمیدم  روز اعتصاب غذا کردیم و در یک قدمی مرگ بودیم. اما هیچکدام از اینها سخت تر از لحظه  ۷۲
 ام...«. اند و من زنده مانده بسیاری از دوستانم اعدام شده

 
تن   ۲۴که به شهادت    ۹۴آبان  ۷در زندان بوده و در موشک باران لیبرتی در ۱۳۷۱تا   ۱۳۶۰محمد زند که از  -۷

مجاهد خلق منجر شد به شدت زخمی شده است ابتدا توضیح داد که ناگزیر است در فواصل کوتاه مصاحبه را برای  
چند دقیقه ترک کند و نمیخواهد این اسباب سوءتفاهم شود. او در گواهی خود به تفصیل به زمینه سازیها برای قتل عام  

به سه دسته سفید و زرد و قرمز تقسیم کرده بودند. در اواخر   اشاره کرد و توضیح داد زندانیان را از مدتها قبل 



زندانیان ابدی را به اوین منتقل کردند و به انحاء مختلف گفته بودند بزودی همه را تعیین تکلیف میکنیم. محمد   ۱۳۶۶
 زند گفت: 

برای بازجویی مجدد و  »من ابتدا در اوین مورد بازجویی قرار گرفتم و بعد به قزلحصار منتقل شدم پس از دوسال  -
 در اوین بودم و سپس به گوهردشت منتقل شدم...«.  ۶۴تا خرداد   ۶۲شکنجه به اوین منتقل شدم از آبان  

به خاطر اینکه ورود روزنامه را قطع کردند دست به اعتصاب غذا زدیم و در جلوی در   ۱۳۶۷مرداد  ۶»پنجشنبه  -
زندانی دیگر شد و بشدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتیم.   ۱۰بند اعتراض کردیم که منجر به بیرون کشیدن من و 

 ها و انگشت پایم شکست. سپس ما را به داخل بند فرستادند«. یکی از دنده 
خوانم سریع بیرون بیایند. اسامی  مرداد یک پاسدار در بند را بازکرد و گفت این اسامی که می ۸»صبح روز شنبه  -

اسم برادرم)مجاهد شهید رضا زند( را خواند که فکر میکنم تنها به خاطر تشابه  نفر رو خواند ولی به جای من ۱۱اون 
کنم همدیگر را  اسمی بود و من همیشه افسوس میخورم، کاش اسم من را خوانده بودند. رضا به من گفت فکر نمی 

 دوباره ببینیم!« 
عام زندانیان راه افتاده است.  تل مرداد از طریق مورس از داریوش حنیفه پورزیبا مطلع شدیم که ق۱۳یا  ۱۲”روز  -

داریوش در همان ایام سربدار شد. بعدها فهمیدم رضا و بقیه همانروز اعدام شده بودند. همه آنها اتهام خود را مجاهد  
اعالم کرده بودند. تمام موضوع به هویت افراد یعنی کلمه مجاهد بر میگشت. آقای منتظری جانشین وقت خمینی گفته  

 مینی گفته که روزنامه خوان آنها هم باید اعدام شوند. هر کسی سر هویت خود باشد باید اعدام شود«. است که احمد خ
ها بود  مرداد در راهرو مرگ داوود لشکری اسامی چند نفر را خواند و به سمت حسینیه که محل اعدام  ۱۵»روز  -

چشمبند دستش بود که احتماال مربوط  بردند. سپس لشکری با حمید عباسی برگشت درحالیکه حمید عباسی یک دسته 
به زندانیانی بود که اعدام شده بودند. پس از مدتی حمید عباسی لیست جدیدی را خواند که ناصر منصوری که کمرش  

 ها بردند«. شکسته بود و روی برانکارد بود نیز جزء همین دسته بود که به سمت محل اعدام 
ی مرگ من صدای حمید عباسی را می شنیدم که لیست اعدامیها را  مرداد در راهرو  ۲۲مرداد و ۱۸»در روزهای -

مرداد ناصریان و حمید عباسی به یکباره در سلول مرا باز کرده و گفتند اگر اسم دوستانت  ۲۴یا   ۲۳میخواند. روز 
قع یک  مانی و اگر نه اعدامت میکنیم من گفتم کسی را نمی شناسم. در این مودر تشکیالت زندان را بدهی زنده می 

پاسدار در هر سه وعده    ۵یا  ۴پاسدار یا خود ناصریان، چند برگ کاغذ سفید و یک قلم به من داد و رفت. از آن روز  
هفته ادامه   ۲رفتند. این کار نزدیک به دادند و می شدند و مرا مورد ضرب و شتم قرار می غذایی وارد سلولم می 

 نوشتم«. داشت و بعد دست برداشتند و البته من هم چیزی ن 
پدرم را به زندان اوین خواستند و به وی گفتند که شناسامه رضا را بده تا شماره قبر پسرت را بدهیم.    ۶۷»در آبان  -

  ۳-۲پدرم گفت شناسنامه را دارم ولی نمیدهم. او را تهدید کردند که نباید مراسم بگیرد که پدرم قبول نمیکند. پدرم را 
گوید اگر  اعدام مصنوعی ترتیب دادند که او را بترسانند. پدرم در جواب آنها می روز در زندان نگه داشته و برایش 

روم و ترسی از اعدام ندارم. پدر را بعد از اعدام مصنوعی آزاد کردند و او هم رفت و  اعدامم کنید پیش پسرم می 
 برای رضا مراسم برگزار کرد...«. 

ت حضوری گرفتند که در دفتر ناصریان در زندان اوین انجام  برادر و زن برادرم یک مالقا   ۶۹یا اوایل  ۶۸”اواخر  -
شد. در آنجا ناصریان در حالیکه عباسی در کنارش نشسته بود خطاب به برادرم گفت که اگر قبول نکند تشکیالت 

زندان را بگوید او را اعدام خواهیم کرد. منظورشان این بود که از برادرم و همسرش به عنوان عامل فشار روی من  
 استفاده کنند«. 

ها او و مجاهد شهید جواد  »یک مجاهد به نام مجتبی اخگر به من گفت که ناصریان و حمید عباسی بعد از پایان اعدام -
اند. اولین  اند به شالق محکوم شده تقوی را شکنجه کردند. ناصریان به آنها گفته بود چون به هیئت مرگ دروغ گفته

ضربه سنگین به جواد وارد کرد که در این    ۶۰-۵۰به محکوم شده بود. ناصریان ضر  ۱۶۰نفر جواد تقوی بود که به  
هنگام او را صدا زدند. ناصریان کابل را به دست حمید عباسی داد و عباسی ضربات شالق را ادامه داد، خون همه  

ر حضور حمید  ضربه تمام شد. هفته بعد نوبت مجتبی اخگر رسید که ناصریان د ۱۶۰جا را پوشانده بود تا اینکه  
 ضربه کابل را که محکومیت مجتبی اخگر بود وارد کرد«. ۱۰۰عباسی  

جواد تقوی مدتی بعد از قتل عام یک مرخصی گرفت و در مرخصی برای پیوستن به سازمان اقدام کرد اما کانالش  
 کنیم.  نفوذی از آب در آمد و او را دستگیر و سر به نیست کردند و ما نتوانستیم هیچ خبری از او پیدا

 
هفده سال در زندانهای خمینی و خامنه ای بسر برده در گواهی   ۱۳۷۸تا سال    ۶۱مجید صاحب جمع که از سال   -۸

سال زندان را توضیح داد و آنگاه به زمینه سازیهای   ۱۲خود نحوه محاکمه چند دقیقه ای خود و محکوم شدن اولیه به  
 ود گفت: پرداخت. او در گواهی خ   ۶۷رژیم درباره اعدامهای  

اندک اندک متوجه شدیم که شرایط ملتهبی در زندان حاکم است. بیاد می آوردیم زمانی   ۶۷مرداد   ۱۵تا    ۸”از روز -



در سالهای اول زندان، الجوردی به ما میگفت اگر روزی نظام در حال سقوط هم باشد، ما در هربندی یک نارنجک  
ا به رگبار می بندیم. فکر نکنید که شما زنده از زندان بیرون  می اندازیم و یا یک تیربار کار میگذاریم و شما ر

 میروید...«. 
مرداد پاسداری به بند ما آمد و نام من و چند نفر دیگر را صدا کرد و به راهرو دادیاری سابق که بعدا   ۱۵”روز  -

ضی را میشناختم و  فهمیدم راهرو مرگ است برد. در آنجا دیدم که هرچند وقت یکبار تعدادی از زندانیان که بع
بعضی را نمی شناختم، در یک صف به طرف حسینیه می بردند. حمید عباسی اسامی آنها را میخواند و آنها وسط  

راهرو پشت سر هم می ایستادند .دستهایشان روی شانه همدیگر بود و به طرف انتهای راهرو حرکت میکردند. حدود  
دار دیگری برمی گشت. یکبار او یک جعبه شیرینی دردست داشت و  یک ساعت بعد حمید عباسی به تنهایی یا با پاس

به دیگران تعارف میکرد. به یکی از زندانیانی که کنار راهرو نشسته بود نیز تعارف کرد. البته او نگرفت. آن روز  
د بنام  یکی از بدترین صحنه های زندگی خود رادیدم. بر روی یک برانکارد در آنطرف راهرو، یک زندانی را آوردن

ناصر منصوری که قطع نخاع شده بود. با همین وضعیت نزد هیات مرگ رفت. مدت کوتاهی بعد خارج شد و او را  
با سری بعدی به انتهای راهرو بردند، جایی که بعدا فهمیدم همه را اعدام میکنند. صحنه دردناکتری هم بود. یکی از  

با همین وضعیت اعدام شد. او در کودکی، در یک فیلم سینمایی   دوستانم بنام محسن محمد باقر که فلج مادر زاد بود 
هم بازی کرده بود. با اینکه هنوز نمیدانستم دقیقا چه میگذرد، اما بوی مرگ در تمام فضا پیچیده بود. حمید عباسی  

  یک بار که ازمحل اعدام بر میگشت، به نزدیک ما که در راهروی مرگ نشسته بودیم با تمسخر گفت عاشورای
 مکرر مجاهدین...«. 

مرداد نیز در راهروی مرگ بودم، مشخص بود که هر چه زمان میگذرد عجله رژیم برای اعدامها   ۲۲”من روز -
زیاد و زیاد تر میشود.گویی با کمبود وقت مواجه بود. ناصریان مرتب در راهروها و بند ها میدوید. در مدتی که در  

زندانیان را حمید عباسی گروه گروه میخواند و آنها را به سمت محل   مرداد در راهرو مرگ بودم، اسامی  ۲۲روز  
 اعدام می برد«. 

”من همه این اتفاقات را از زیر چشم بند میدیدم. چشم بند روز اول برای زندانی یک مانع برای دیدن است اما  -
ان از زیر آنهم دید. دیگر مانع  روزها و سالهای بعد بخشی از یونیفرم زندانی است که با او همیشه همراه است و میتو

 سال با چشم بند زندگی کردم و به آن عادت کرده بودم«.  ۱۷عمده ای برای دیدن او نیست. من  
”غالمرضا کیاکجوری یکی از دوستانم بود که قبال در هیأت مرگ از مواضعش دفاع نکرده بود، اما وقتی متوجه  -

است و بهای آن نیز اعدام است به هیأت مرگ گفت من اشتباه   شد پای هویت سیاسی زندانی و نام مجاهدین مطرح
کردم، من هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران هستم. نیری به او گفت تو که قبال چیز دیگری میگفتی. غالمرضا گفته  

اعدام  بود که قبال اشتباه کردم و برگه انزجار را پاره کرده بود. در دقایقی که غالمرضا منتظر تشکیل صف جدید 
بود، باب شوخی را با اطرافیان باز کرد و با صدای بلند می خندیدند. حمید عباسی سررسید و چند ضربه لگد به  

زنی دلم میخواهد بخندم...بعد از اعدام وقتی عفو بین  غالمرضا زد. غالمرضا اعتراض کرد و گفت برای چی می 
خارجه رژیم به کلی منکر حضور او در زندان شده  الملل از رژیم وضعیت غالمرضا را سوال کرده بود، وزارت 

 بود. من سه سال پیش در مصاحبه با عفو بین الملل روز و جزییات اعدام غالمرضا را تشریح کردم«. 
سال محکوم شده بودم، پرونده جدیدی برایم تشکیل دادند . اتهام این بود که در   ۱۲»بعد از اعدامها در حالیکه من  -

به این اتهام به من حکم اعدام   ۱۳۷۲وامم در صدد عضوگیری برای سازمان بر آمده ام. در سال  تماس با یکی از اق
سال   ۱۶بعد از    ۷۷به ابد تبدیل شد. در سال   ۷۵دادند و سه سال منتظر اجرای حکم اعدام بودم. این حکم در سال  

 آزاد شدم«.  ۱۳۷۸حبس مجدداً مرا به دادگاه بردند و با یک حکم جدید سرانجام در فروردین 
 
در پی یک درگیری با   ۱۳۶۵در زندانهای مختلف بسر برده و در سال  ۱۳۷۰تا  ۱۳۶۰اکبر صمدی که از سال  -۹

 پاسداران در زندان قزلحصار به صورت تنبیهی به گوهردشت منتقل شده بود در گواهی خود گفت: 
ه تعداد دیگری به راهرو مرگ بردند. داوود  در حالیکه در سلولهای انفرادی بودیم من را همرا ۶۷مرداد  ۸”روز  -

لشکری وقتی ما را دید شروع به فحاشی به پاسدارها کرد که چرا ما را بدون اطالع او اینجا آورده اند. پاسدارها ما  
که قبال در آنجا بودیم برگرداندند. در آنجا حسن اشرفیان من را به اتاق تلویزیون بند برد و گفت داوود   ۳را به بند  

لشکری با چند پاسدار یک فرقون طناب به سوله بردند و بعد از مدتی هم بچه های مشهد را به آنجا بردند. بعد هم  
یک آمبوالنس از آنجا خارج شد. گویا بچه های مشهد را اعدام کرده باشند. گروهی از زندانیان مجاهد را از مدتها  

مرداد سر به دار   ۸قل کرده بودند و همه آنها را روز  به گوهر دشت منت  ۱۳۶۶قبل از مشهد به اوین و در آذر 
 کردند«.

سال بیرون بیایند. من اعتراض   ۱۰ساله و باالی    ۱۰مرداد داوود لشکری به بندمان آمد. گفت محکومیت  ۱۰»روز  -
  روز پیش از انفرادی آمدیم چه خبره؟ داوود لشکری گفت: دست من نیست همه باید بیایند. من و ایرج ۲کردم؛ 



خواهد بیایی،  خیز شدیم. اما داوود لشکری به ایرج مصداقی گفت: تو نمی مصداقی که سمت راست من نشسته بود، نیم 
نفر بودیم به دو   ۶۰بنشین. پیش از این هم داوود لشکری به نحوی هوای ایرج مصداقی را داشت. بعد ما را که 

 .«. نفره تقسیم کردند و به فرعی یک پایین فرستادند..  ۳۰گروه
و نیم بود. یکی از بچه های هم بند قبلی، کنارم نشسته بود. او  ۳مرداد ما را به راهرو مرگ بردند. ساعت  ۱۲”روز  -

درجریان همه خبرها بود. او به من گفت این هیات مرگ است و به دروغ می گویند، هیات عفو. همه بچه ها را دارند  
تم اینجا شروع کردند. به بچه ها سه برگه می دهند که شامل وکالت اعدام میکنند. از پنجم اعدام در اوین و از هش 

 نامه، وصیت نامه و نامه به خانواده است. 
مجاهد شهید محمد رضا شهیر افتخاری که روبروی من نشسته بود گفت: انقالب خون میخواهد و خونش را ما باید  

بدهیم. مجاهد شهید بهزاد فتح زنجانی که همانجا نشسته بود گفت: بار انقالب هربار بدوش یکی بوده. اینبار بار بدوش  
 شدند...  ماست. این دو قهرمان همان روز بدست دژخیمان حلق آویز

همین برخوردها ناصریان و پاسداران و حاکم شرع را دیوانه میکرد. آنها از اینکه با چنین افرادی سرو کار داشتند،  
عقده ای و غرق حقارت شده بودند. آنروز آنقدر عجله داشتند که حمید عباسی، یک نفر را که در لیستشان نبود  

 اشتباهی اعدام کرد«. 
ناصریان همه کارکنان گوهردشت را به سالن مرگ آورد و گفت کسی از تاسیسات،   ۶۷”روز پانزدهم مرداد -

بهداری و آشپزخانه جا نماند. در واقع همه را برای مشارکت در قتل عام مجاهدین به راهروی مرگ آورد. آنها  
ی اثبات وفاداری به  هم برا   ۶۰میخواستند همه را در جنایت سهیم کنند که در رازداری سهیم باشند. کاری که در سال  

 خمینی انجام میدادند«. 
بهزاد نبوی وزیر صنایع، سرحدی زاده وزیر کار و احمد توکلی را در اوین دیدم که برای شرکت   ۶۰”من در سال -

 در جوخه تیرباران زندانیان سیاسی آورده بودند. وزرای رژیم هم در اعدام دست داشتند«. 
خرداد  ۳۰را هم اعدام کردند. او همکالسی من و نوجوان بود. و قبل از  مرداد عبدالرضا اکبری منفرد  ۱۵”در -

 مرداد اعدام کردند«. ۱۵نگه داشتند و در    ۶۷دستگیر شده بود. یکسال حکم داشت ولی او را تا سال 
پاسدار با کابل برق در دوطرف می ایستادند و یک تونل تشکیل    ۵۰»چند بار که ما ورزش جمعی میکردیم، حدود   -

دادند. ما که از بین آنها رد میشدیم، ما را با کابل میزدند و ما را به اتاقی منتقل کردند که هیچ منفذی نداشت و ما  می
آنرا اتاق گاز می نامیدیم، در اتاق گاز احساس خفگی میکردیم و روی زمین می افتادیم. بقدری عرق میکردیم که کف  

 کرد«. د که سرکوب و شکنجه زندانیان را کنترل و هدایت می اتاق آب جمع میشد. عباسی از همین دژخیمان بو
 

سال زندان توضیح داد و   ۱۲و محکوم شدنش به   ۱۳۶۱حسن اشرفیان ابتدا در مورد نحوه دستگیریش در سال   - ۱۰
 ازقزل حصار به گوهر دشت منتقل شده است. او در گواهی خود گفت:  ۱۳۶۵اینکه در فروردین 

  ۶۶درزندان گوهردشت به همراه ناصریان دیدم. از اوائل سال  ۲بند   ۱۸را در سالن   “اولین بار حمید عباسی  -
زندانیان را طبقه بندی و جابجا کردند و مقدمات قتل عام را فراهم میکردند. در طی این مدت هر چند روز یکبار فرم  

ما پر بکنند و تحویل زندانبان بدهند)  های مختلف را به داخل هربند می دادند و از زندانیان میخواستند که فرم ها را حت 
روزنامه ها و مالقاتها را قطع کردند و تنها تلویزیونی   ۶۷این فرم برای شناسایی زندانیان بود( از اواخر اردیبهشت 

 هم که در بند بود را بردند«. 
آن بند بود که ما   مرداد از یک پنجره ای که در اتاق بزرگی که محل نگهداری ساک و وسایل زندانیان در  ۸»روز  -

نفر از   ۶-۵بود (  ۱۹سالن )  ۳به آن اتاق ساک ها می گفتیم و رژیم به آن اتاق حسینیه بند میگفت و در انتهای بند 
زندانبانان را دیدیم که به اتفاق داود لشکری به همراه دو زندانی افغانی که با لباس زندان بودند و در حال حمل دو  

مرداد درآن انجام شد. دو   ۹و  ۸سوله ای بردند که بعدا فهمیدیم اعدامهای روزهای  فرقون طنابهای ضخیم به سمت 
روز بعد هم ما از همین پنجره دو کامیون دیدیم که یکی از آنها حامل اجساد افراد اعدام شده بود. من از باال و در  

ت درب خروجی زندان حرکت متری این صحنه را میدیدم. بعد از چند دقیقه این کامیون به سم  ۱۵فاصله حداکثر 
 کرد. کامیون دیگر به سمت محل اعدام ها برای انتقال پیکر بقیه شهیدان حرکت کرد«.

که ما تعدادی از زندانیان دربند یک پائین زندان گوهردشت بودیم،حمیدعباسی به همراه چند  ۶۷»در دی ماه سال  -
کمبود امکانات زندان سراغ حمید عباسی رفتیم و به او  پاسدار به بند ما آمد، جمع زندانیان برای اعتراض نسبت به 

نسبت به مشکالتی که داشتیم اعتراض کردیم، او بعد از این اعتراض و وقتی دید ما زندگی تمیز و مرتبی داریم، گفت  
را  بروید خدا را شکر کنید که اگر ما میخواستیم فتوای امام را بطور کامل اجرا بکنیم می بایست نصف مردم ایران 

 اعدام می کردیم . باید هرکس نشریه مجاهد خوانده بود را اعدام میکردیم ..«. 
 

حین فروش نشریه مجاهد در تهران دستگیر و به اوین برده شده بود   ۱۳۵۹آبان   ۱۰بهمن جنت صادقی که در - ۱۱



 در گواهی خود گفت: 
دی و حاکم شرع رازینی بود. در این  ماه حبس محکوم شدم. دادستان الجور ۶به    ۱۳۶۰”من در اوایل اردیبهشت  -

مجاهدین مبارزه قهرآمیز   ۱۳۶۰ماه زندان من تمام شده بود و باید آزاد می شدم. توجه کنید که در اردیبهشت  ۶زمان  
نداشتند و جرم من هم فقط فروش نشریه مجاهد بود. روزی که باید آزاد می شدم الجوردی گفت تعهد بده فعالیت  

نگهداشتند.   ۱۳۶۶سال دیگر من را در زندان تا شب عید   ۶یکنیم. اما من تعهد ندادم و  سیاسی نکنی آزادت م
قبل از ترک دادستانی به گوهر دشت آمد. ازمن سوال کرد ایا مصاحبه می کنی؟ گفتم اول   ۶۳الجوردی در آذر  

سال هم باشد ولت   ۵۰۰ماه مرا در انفرادی نگه داشتی؟ او شروع به فحاشی کرد گفت که اگر   ۳۰جواب بده چرا  
 نمی کنم تا شاخت را بشکنم و زانو بزنی...«. 

شنیدم. در آنشب یک   ۶۲”من اسم عباسی را اولین بار در زندان گوهر دشت در حمله به بند خواهران در اوایل آبان -
د. ما که  خرداد دستگیر شده بودند، مورد حمله و تعرض قرار گرفتن ۳۰گروه از خواهران مجاهد که عموما قبل از  

ساعت فریاد و شیون آنها را می شنیدیم. بعد از سه روز توانستم از طریق   ۳در نزدیکی بند آنها قرار داشتیم، تا  
مورس با یکی از خواهران زندانی بنام مهتاب صحبت کنم. او گفت کارهایی کردند که دو نفر از خواهران با چادر  

ا جایی که ما فهمیدیم مرتضی صالحی معروف به صبحی رییس  در سلول خودشان را حلق آویز کردند. او گفت ت
زندان، مجید حلوایی، مصطفی کاشانی، مجید قدوسی و حمید عباسی و زن شکنجه گری بنام فاطمه جباری جزو  

 مهاجمان بودند«. 
کنار در اصلی   من را با تعداد دیگری از مجاهدین از انفرادی به بند عمومی منتقل کردند. ما را ۶۳”در اواخر اسفند  -

اوین معروف به اکبر جوجه کبابی با اسم اصلی علی اکبر ارانی که یکی از بی   ۷بند جمع کردند. فکور رئیس شعبه  
رحم ترین شکنجه گران بود، جلوی در ایستاده بود. او عباسی را که همراهش بود معرفی کرد و گفت اگر روی  

ت. عباسی دربسیاری از مالقاتها حضور داشت و خانواده ها را  مواضع خودتان باشید عباسی از من هم فکور تر اس
اذیت و آزار میکرد. یک بار که مادرم برای مالقات امده بود من با زبان محلی صحبت کردم. عباسی گفت فارسی  
صحبت کنید. گفتم مادرم فارسی خوب بلد نیست. ضمن فحاشی، با مشت به صورتم کوبید بطوریکه مادرم در کنار  

ن غش کرد و افتاد. بسیاری از زندانیان، عباسی را در بازجویی ها در کنار بازجو برای به ندامت کشاندن زندانی  کابی 
 دیده اند«. 

زندانی شکنجه شده را آورده بودند که از   ۴در بهداری اوین بستری بودم. در کنار اتاق من   ۶۴»من در اواخر -
  ۴ند. عباسی هم آنجا بود و در همان وضعیت از شکنجه و آزار آن  حرفهای افراد بهداری فهمیدم وضعیت وخیمی دار

 زندانی دست بر نمی داشت. بعد از آنها سراغ من آمد و گفت تو را هم به این روز می کشانم...«. 
آموزشگاه اوین دست به اعتصاب غذا زدیم. شب چهارم گروه ضربت به ریاست   ۳در بند   ۶۵»ما در اوایل مهر  -

قدیریان و میثم رئیس آنجا، و حمید عباسی و تعداد دیگری با کابل و چماق های سنگین به ما حمله   مجید حلوایی و 
کردند. می گفتند یا اعتصاب را می شکنید ویا همه شما ها را زیر کابل می کشیم. من به دلیل ضعف جسمی با اولین  

و چماق عباسی را که بر سر و تن    ضربه چماق، یک دنده ام شکست و بیهوش شدم. قبل از آن من ضربات کابل
 زندانیان میخورد میدیدم«. 

یک هفته قبل از آزادی خودم در اوین قسمت دادسرا بخش انگشت نگاری    ۶۵اسفند  ۲۳»بار اخر عباسی را روز  -
رفته بودم. عباسی گفت فکر نکن که از دستم در رفتی فعال   ۱۳دیدم که برای گرفتن عکس و انگشت نگاری به شعبه  

 دیگر دستور آزادی تو را داده است، هیچ کس از شما سر موضع ها را زنده نمی گذاریم«. کس 
 

در زندان های مختلف بوده است در گواهی های خود از جمله   ۱۳۶۵تا   ۱۳۵۹غالمرضا جالل که از آذر   - ۱۲
نشریات سازمان  و فقط به خاطر فروش یا توزیع   ۱۳۵۹توضیح داد که چگونه دهها تن از هم بندانش که در سال 

دستگیر شده بودند و هیچ حکمی نداشتند و یا زندانهای یکی دو ساله داشتند را آزاد نکردند و هم چنان در حبس نگه  
اعدام کردند. او لیستی از این شهیدان را به نماینده دادستانی ارائه داد. او   ۱۳۶۷داشتند و سرانجام در جریان قتل عام  

از مدتها پیش برنامه ریزی شده و نفرات در طول زمان غربال و فیلتر   ۶۷عام تابستان  با جزییات شرح داد که قتل 
 شده بودند. 

دستگیرشده بودند گواهی داد و لیست   ۵۹غالمرضاجالل همچنین به تفصیل در مورد سرنوشت زندانیانی که در سال   
 اسامی آنها را ارائه کرد. 

اعالم آمادگی از یک سال پیش در این مصاحبه ها با طرف   در پاسخ به سوال غالمرضا جالل که چرا علیرغم 
حسابهای اصلی قتل عام تأخیر شده است، گفته شد موضوع کرونا همه برنامه ریزی ها را مختل و کند کرده و تاخیر  

را   فقط به این علت بوده است. در مورد ابراز نگرانی راجع به درز اطالعات نیز به او گفته شد، ما نگرانی های شما 



درک میکنیم و جدی میگیریم و تا پایان تحقیقات در این پرونده اطالعات شاکیان و شهود و هر کس که به هر دلیل در  
 این پرونده وارد شده، محرمانه می ماند. 

 
 تن از اعضای خانواده آنها در رژیم آخوندها به شهادت رسیده اند در گواهی خود گفت:   ۴حسین سید احمدی که   - ۱۳

به همراه هفت مجاهد دیگر به خاطر فروش نشریه مجاهد   ۱۳۵۹آذر  ۸ساله در ۳۰رم محسن سیداحمدی ”براد -
جزء اولین    ۱۳۶۷مرداد  ۸سال بعد در  ۸درتهران دستگیر و به یکسال حبس محکوم شد. اما هیچ گاه آزاد نشد و  

دستگیر شده بودند، میگفتند    ۵۹گروه از زندانیان گوهردشت اعدام شد. به زندانیانی که مانند محسن در سال 
 نفر بودند که غیر از یکی دو نفر بقیه را اعدام کردند«.  ۱۰۰پنجاونهی. آنها حداقل  

دستگیر و هیچگاه برای او حکمی صادر نشد و در مرداد  ۱۳۶۴ساله در بهمن  ۲۵»برادر دیگرم، محمد سیداحمدی  -
 جزء اولین گروههایی بود که در اوین اعدام شد«. ۱۳۶۷

به مادرم اطالع دادند به اوین برود و به او دوساک تحت عنوان وسایل محسن و محمد داده بودند که   ۱۳۶۷آبان ”در-
حاوی چند قطعه پوشاک بود که البته متعلق به برادرانم نبود. اعدامها آنقدر زیاد بود که امکان جدا کردن وسایل را  

 بود در مورد بسیاری از زندانیان اتفاق افتاده بود«. نداشتند. قاطی شدن وسایل فقط مربوط به خانواده ما ن 
شهریور   ۱۰حسین سید احمدی افزود: »بزرگترین برادرم علی سیداحمدی که سه سال درزندانهای شاه بود نیز در  -

مجاهد دیگر قتل عام شد. مزدوران رژیم به علی که مجروح شده بود در   ۵۱در قتل عام اشرف به همراه  ۱۳۹۲
در حمله پاسداران به   ۱۳۶۱رف تیر خالص زدند. مجاهد شهید فاطمه ابوالحسنی، همسر علی نیز درسال  درمانگاه اش

محل اقامت آنها درتهران به شهادت رسید. فرزند کوچک او را بعد از شهادت مادرش به زندان اوین بردند و چهار  
 دند«. سال آنجا بود و به راشیتیسم مبتال شد و بعد او را تحویل پرورشگاه دا

 
تن دیگر از اقوام او توسط رژیم آخوندها به شهادت رسیده اند در گواهی   ۵سیدجعفر میر محمدی که برادر و  - ۱۴

 خود گفت: 
بخاطر هواداری از مجاهدین دستگیر شد. وی در قتل عام    ۱۳۶۰اسفند سال   ۱۰»برادرم عقیل میرمحمدی در-

همان سال، چند قطعه وسایل شخصی او از جمله یک ساعت مچی    اعدام شد. در آبان ۶۷زندانیان سیاسی در تابستان 
سال زندان محکوم   ۱۰شکسته را به پدر و مادرم تحویل دادند و گفتند پسرتان را با حکم خمینی اعدام کرده ایم. او به 

دوستانش به  بعد از تفکیک و دسته بندی زندانیان با عده ای از ۶۶سال انرا سپری کرده بود. در بهمن   ۷شده بود که 
به همراه عده زیادی از مجاهدین درحالیکه هوا    ۱۹زندان گوهردشت کرج منتقل شد و دربدو ورود درهمانجا درسالن  

با کابل و چوب بشدت موردضرب وشتم شدید قراردادند. بعدازچند    بشدت سرد بود لباس آنها را ازتن شان درآوردند و 
 . ند«فرستاد  ۱۶و   ۱۳روز آنها را به ساختمان فرعی 

او را با عده ای   ۱۳۶۷مرداد  ۱۸تا   ۱۵»طبق شهادت زندانیان آزاد شده که باعقیل هم بند بودند در فاصله  -
ازمجاهدین توسط ناصریان و معاون وی حمید عباسی به نزد هیئت مرگ و سپس به سالن مرگ برای اعدام بردند.  

ام میفرستاد حمید عباسی بود. به گفته شاهدان آنها  کسی که اسامی زندانیان را درراهرو مرگ میخواند و برای اعد 
 نفره بودند که باهم اعدام شدند«.   ۲۵یک گروه حداقل 

به شهادت رسیدند از اقوام پدری من بودند .   ۶۷”مجاهد شهید کریم هللا مقیمی و برادرش کیا مقیمی که در قتل عام -
ر قائم شهر درحین توزیع نشریه مجاهد بهمراه د  ۱۳۶۰ساله که در اردیبهشت   ۱۶مجاهدان شهید رویا رحیمی 

درتهران دستگیر و   ۶۱دوستش فاطمه نقره خواجا باشلیک پاسداران درخیابان شهید شد، حسینعلی حاجیان که در آبان  
با شلیک مستقیم گشتهای کمیته درتهران به شهادت   ۶۱زیر شکنجه شهید شد و یارعلی حاجیان که در اردیبهشت 

 دراز اقوام مادری من بودند«. رسید. هردو برا

 
  ۴خواهر مجاهد مهناز میمنت که مادر و همسر و دو برادرش به شهادت رسیده اند و سومین برادرش هم پس از  - ۱۵

 سال زندان ناپدید شده است، در مورد اعدام برادرش محمود میمنت در قتل عام گواهی داد. او گفت: 
پس   ۱۳۶۱سالگی دستگیر و در   ۱۷نت که دانش آموز بود، در ”قبل از محمود، برادر کوچکترم مسعود میم -

ازشکنجه های زیاد اعدام شد. محمود دانشجوی معماری دانشگاه ملی و چهره شناخته شده و محبوبی در بین  
که محکومیتش تمام شد آزاد شد. اما بفاصله کوتاهی شاید یک یا دو ماه،   ۶۵دستگیر و در   ۶۱دانشجویان بود. او در  

اعدام شد. من ماجراهای او را از زبان پدرو برادر کوچکترم و از هم بندان او   ۱۳۶۷ا دستگیر و در قتل عاممجدد 
 شنیده ام. پدرم قاضی دادگستری بود که در این رژیم استعفا داد و به وکالت پرداخت«.



با او تلفنی تماس گرفتم   خبری از اعدام برادرم محمود در جریان قتل عام نداشت. من  ۱۳۶۷»پدرم گفت تا شهریور  -
تا خبر بگیرم. او گفت اوضاع زندان بهم ریخته است و خانواده ها میگویند دارند فرزندان آنها را می کشند. بعد از  
این تماس پدرم به پیگیری پرداخت و از اشراقی که او هم قبالً وکیل بود و پدرم را می شناخت وضعیت محمود را  

و سرانجام از پاسداری به نام حمید عباسی اسم برد که در جریان اعدام ها بوده است.    دنبال کرد. همچنین از نیری
بعد از دوندگیهای زیاد به پدرم اطالع دادند پسرش اعدام شده اما هیچگاه از محل دفن او خبر دار   ۶۷باالخره در مهر  

 «.نشدیم. فقط یک ساک کوچک و چند لباس تحت عنوان وسایل محمود به پدرم دادند 
پدرم و برادر کوچکترم منوچهر با زحمت زیاد به فرانسه آمدند و یک دیدار خانوادگی خصوصی    ۱۳۸۸»در سال  -

اوین در انفرادی بود و   ۲۰۹با من داشتند. مدتی بعد از بازگشت آنها به ایران، برادرم دستگیر شد و چند ماه در بند 
سال زندان، تبعید به برازجان و   ۴به خاطر رابطه با من به   منتقل شد. سپس قاضی مقیسه ای او را ۳۵۰بعد به بند  

ضربه شالق محکوم کرد. من همان زمان شنیدم که برادرم به شرایط وخیم زندان اعتراض داشته. در مهر   ۷۴
ی  به ما گفتند او آزاد شده اما من تا همین امروز از او هیچ خبری ندارم. پدرم هم تا زمان فوتش به من اظهار ب  ۱۳۹۲

اطالعی می کرد. به واقع من نمی دانم آیا او را سربه نیست کرده اند یا بالیی به سرش آورده اند که مطلقاً با من  
 تماسی نگیرد...« 

 
برادر و   ۳یکی دیگر از شاهدان بود که   ۶۵تا   ۶۰خواهر مجاهد مهری حاجی نژاد زندانی سیاسی از سال   - ۱۶

از سفر   ۱۳۶۲درش اسد حاجی نژاد به دلیل هواداری از مجاهدین در سال همسرش به شهادت رسیدند و چهارمین برا
 درگذشت. او در گواهی خود گفت:  ۶۵به خارج برای درمان سرطان ممنوع شد به همین خاطر در سال 

در اوین بودم و سپس به گوهردشت منتقل شدم و حدود یک   ۱۳۶۴دستگیر شدم و تا خرداد  ۱۳۶۰»من در مرداد -
مجدداً به اوین منتقل و در اردیبهشت سال   ۱۳۶۵به قزل حصار منتقل شدم. در فروردین    ۱۳۶۴ودم. تیر  ماه آنجا ب

در تجریش در رویارویی با پاسداران کشته شد. برادر دیگرم صمد در  ۱۳۶۰آزاد شدم. برادرم احد در بهمن   ۱۳۶۵
در جریان قتل عام در   ۱۳۶۷مرداد دستگیر و زیرشکنجه به شهادت رسید. سومین برادرم علی، در  ۱۳۶۱مرداد 

 گوهر دشت سر به دار شد«. 
ناپدید شد تا   ۱۳۶۲دستگیر شد. ابتدا در اوین بود و سپس به قزل حصار منتقل شد. از اواخر  ۱۳۶۰”علی در آبان -

میگفتند  که مادرم رّد او را در زندان گوهردشت پیدا کرد. در این فاصله، مادرم به هر کجا میرفت،  ۱۳۶۳اینکه آذر 
اصال چنین زندانی وجود ندارد. وقتی مادرم او را درگوهردشت پیدا کرد معلوم شد درخانه های امن سپاه درکرج زیر  

به مادرم گفت اوضاع درزندان مبهم و مشکوک است،    ۶۷شکنجه بوده است. علی در آخرین مالقات در اوایل بهار 
ا دارند تفکیک میکنند معلوم نیست میخواهند چکار کنند، ممکن  زندانی ها را دارند جابجا میکنند، یکسری بندها ر

 است که دیگر مالقات نداشته باشیم...«. 
»من بعد از آزادی از زندان، دوبار با استفاده از شناسنامه خواهرم به مالقات علی رفتم چون به خودم من مالقات -

و با اصرار از او خواستم پایش را به من نشان بدهد و  نمیدادند. در مالقات با علی از یک فرصت کوتاه استفاده کردم  
 به چشم دیدم که بعد از مدتها هنوز آثار

شالق و شکنجه شدید را با خود داشت. همچنین بخاطر ضربات شدیدی که به سر او وارد کرده بودند، همواره  
تابستان مادرم از طریق بقیه   قطع شد. تا اینکه در ۶۷سردردهای بسیار سختی داشت. مالقات با برادرم از بهار 

مادران خبر دارشدکه بچه ها را دارند اعدام میکنند. هرروز جلوی اوین یا گوهردشت میرفت تا ردی از برادرم علی  
 روز دیگر به تو خبر میدهیم...«. ۴۰پیدا کند. اواخر شهریور یا اوایل مهر به مادرم گفتند برو  

ود یک پاسدار به خانه مادرم آمد وگفت خودت فردا به گوهردشت نیا،  روز گذشت و قبل از اینکه مادرم بر ۴۰»-
یک مرد از خانواده تان بیاید. مادرم گفت بچه هایم راکشته اید کسی را ندارم خودم میآیم. مادرم با همسایه مان به  

. مادرم گفت از  گوهردشت رفتند. آنجا سه پاسدار نشسته بودند گفتند پسرت دشمن جمهوری اسالمی بود او را کشتیم 
دست شکنجه های شما راحت شد و به آنها گفت آیا از خدا نمی ترسید که بچه های ما را میکشید مگر چه کرده بودند؟  

پاسداران پرسیدند که آیا پسردیگری هم داری که مادرم گفت نه ندارم ولی ایکاش داشتم که با شما می جنگید. سپس  
آن وسایل برادرم بود به مادرم تحویل دادند. یک دست لباس با ساعت مچی و   پاسداران یک گونی کهنه برنج که داخل

عینک و یک طناب دار که مادرم با دیدن آن از حال رفت و همسایه مان گونی را از او گرفت. اما پاسداران دست  
ری! مادرم آنقدر  برنداشتند و در همان وضعیت وقتی مادرم چشم باز کرد به او اخطار دادند حق مراسم عزاداری ندا

برانگیخته بود که گفت برایش عزا نمیگیرم، برایش عروسی میگیرم. پاسداران گفتند خودت هم منافق هستی، اگر  
 خطا کنی خانه ات رابا لودر روی سرت خراب میکنیم«. 

به مادرم گفته    مرداد درگوهردشت اعدام کرده اند. آنها۹یا   ۸»زندانیان آزاد شده به مادرم گفته بودند علی را روز -
 بودند که ناصریان و عباسی و لشکری زندانی ها را به سالن مرگ میبرند«. 



»مادرم سه بار مخفیانه به عراق آمد و تعدادی عکس و وسائل مثل عینک و ساعت و اسم شهدای قتل عام را آورد  -
تی و حمید عباسی به عنوان  که درموزه شهداست. او همواره از ناصریان و داوود لشکری و بیات و جواد شش انگش 

قاتل پسرش اسم می برد. او میگفت بسیاری از زندانیان که بعد از قتل عام آزاد شده بودند، مانند سیامک طوبایی و  
 حمید موسوی و همسرش سیما و جواد تقوی و طیبه حیاتی سر به نیست شدند«. 

ات رژیم در زندانها و نقش حمید نوری را از  خواهر مجاهد مهری حاجی نژاد یک مجموعه از اسناد مربوط به جنای
طریق دادستانی آلبانی مضافا بر یک نسخه از کتابش »آخرین خنده لیال« )خاطرات زندانهای رژیم آخوندی( را در  

 اختیار دادستانی سوئد قرار داد.
 

به شهادت رسیده   برادر مجاهد و همسر یکی از برادرانش در رژیم آخوندی   ۶خواهر مجاهد خدیجه برهانی که  - ۱۷
 اند و سرنوشت خانواده آنها آینه تمام نمایی از جنایت های این رژیم است گواهی داد:

دستگیر و در زندان   ۶۱»بزرگترین برادر خانواده، محمد مهدی برهانی زندانی سیاسی زمان شاه بود. وی در مرداد  -
  ۱۳۶۰ساله، درشهریور ۲۴د. محمدعلی برهانی ساله بو ۲۷اوین زیر شکنجه به شهادت رسید. وی به هنگام شهادت 

در قزوین اعدام شد. پیکر او را به شرط نگرفتن مراسم، تحویل پدربرهانی دادند اما مردم بطور گسترده در تشییع  
و محمد   ۶۷ساله در قتل عام زندانیان در اوین در مرداد   ۲۷جنازه او شرکت کردند. دو برادر دیگر، احمد برهانی 

 در گوهر دشت اعدام شدند.  ۶۷ساله در مرداد  ۲۵ی حسین برهان
 مجاهد شهید مینو محمدی همسر محمد مهدی برهانی در جریان قتل عام زندانیان سیاسی در قزوین به شهادت رسید. 
 همچنین محمد مفید برهانی در عملیات فروغ جاویدان و محمدحسن برهانی در عملیات چلچراغ به شهادت رسیدند«. 

سال بیشتر نداشت دستگیر شد و   ۱۲در حالیکه   ۶۰خواهر مجاهد خدیجه برهانی، تنها بازمانده این خانواده، در سال  
ماه با وثیقه سنگین توسط پدرش آزاد شد. پدر این خانواده آقای سید ابوالقاسم برهانی یک روحانی سرشناس   ۸بعد از  

ی و سیاستهای ارتجاعی اش پرداخت و به همین خاطر خمینی دستور  و مبارز بود که از همان ابتدا به مخالفت با خمین
 داد خلع لباس شود. 

خدیجه برهانی نحوه شهادت محمد حسین در زندان گوهر دشت و نقش دژخیم حمید نوری را همچنان که در سال  
ی های زیاد فقط  در کتاب قتل عام زندانیان سیاسی هم منتشر شده است توضیح داد. وی افزود: بعد از دوندگ ۱۳۷۸

 ساعت مچی محمد حسین را که در زمان اعدام به دست داشته به پدرومادرم دادند.
 

 خواهر مجاهد پروین پوراقبال در گواهی خود از جمله گفت: - ۱۸
ساله بودم دستگیر شدم. مادرم را با من دستگیر کردند. شکنجه شدم و برایم اعدام    ۱۵در حالیکه   ۶۰“سال  -

وقتی قصد پیوستن به ارتش آزادیبخش را داشتم دستگیر شدم. مبشری در   ۶۵ادند... مجددا در سال  مصنوعی ترتیب د 
سال زندان محکوم کرد. در اینجا حمید عباسی و حداد )زارع دهنوی( و مقیسه و   ۵دقیقه ای مرا به   ۵یک دادگاه  

و به ما فشار می آوردند که بجای   سرلک بعضا به بند می آمدند و سوال میکردند که آیا سازمان را قبول دارید 
 مجاهدین بگوییم منافقین. عباسی مجاهدین شهید اشرف فدایی و منیره عابدینی را شکنجه کرده بود«. 

خواهر مجاهد پروین پوراقبال اعتراض کرد چگونه است که مزدوری به نام ایرج مصداقی ادعا کرده است که  
ر آلبانی مصاحبه میکند. نماینده دادستان توضیح داد که این پرونده توسط  دادستانی سوئد به درخواست او با مجاهدین د 

 دادستانی و پلیس سوئد پیش برده میشود و هرکس مدعی شود که در پیش بردن آن نقش دارد، دروغ میگوید. 
 

واهی  در زندان بوده است در گ ۱۳۶۴تا اواخر سال  ۱۳۶۱خواهرمجاهد دکتر خدیجه آشتیانی که از اردیبهشت  - ۱۹
 خود گفت: 

»من چندین بار هنگام مالقاتهای خانواده ام در قزل حصار، حمید عباسی را بدون چشم بند دیده ام. در واقع او  -
همیشه همراه مقیسه ای و سایه او بود. یک بار در مالقات مادرم داشت با اشاره به من چیزی میگفت، مقیسه ای او  

 با اشاره با دخترت صحبت میکنی؟«. را کشید و به دیوار کوبید که چرا داری  
سال حکم گرفت. فقط یکبار   ۸دستگیر شد و   ۱۳۶۳سالش بود که در سال  ۱۹»برادرم مجاهد شهید مهدی آشتیانی، -

به گوهر دشت بردند. مقیسه ای با نوری    ۶۵از پشت شیشه و با گوشی با او مالقات کردم. مهدی را سال   ۶۴در عید 
نفر را جدا کردند و به   ۱۲۰بیش از  ۶۷نیان در گوهر دشت برخورد کرده بودند و خرداد و بقیه پاسداران با زندا

 اوین بردند. ما همان موقع شنیدیم که این عده را برای اعدام به اوین بردند، اما نمیخواستیم این حرف را باورکنیم«. 
لویزیون را از اتاق ما برده و روزنامه  ”مهدی در اخرین مالقاتش قبل از اعدام به مادرم گفت که دو روز است که ت-

هم ندادند و وضع غذا هم نامرتب است. به برخی زندانیان گفته اند میخواهیم همه شما را اعدام کنیم، نیازی به غذا  
ندارید. البته اگر ما را اعدام کنند از سرنوشت مان با آغوش باز استقبال میکنیم و به همه بگویید مرا حالل کنند و  



 د...«. ببخشن
”بعداً مالقاتهای زندانیان سیاسی در کل ایران قطع شد. اما ما مستمر به جلوی اوین میرفتیم. وقتی ما جلوی زندان  -

اوین بودیم برخی اوقات پاسداری میامد و اسامی چند نفر را میخواند و میگفت اینها اعدام شده اند بروید و ساکشان را  
عود مقبلی بود که پدرش هنرمند معروف عزت هللا مقبلی بود که بخاطر تاثر  بگیرید. یکی از آنها مجاهد شهید مس

 ناشی از اعدام پسرش سکته و فوت کرد«. 
پاسداری به خانه ما آمد و به مادرم گفت که مهدی را اعدام کردیم و فردا بیایید کمیته تهران   ۶۷ابان   ۲۶”روز  -

 یم. برادرم به داخل رفت و ساک مهدی را گرفت«. پارس ساکش رابگیرید. فردا به کمیته تهران پارس رفت 
من و خواهرم مریم تصمیم گرفتیم به سازمان بپیوندیم اما دستگیر شدیم و من یک سال در زندان و   ۱۳۶۹»در سال  -

تحت فشار و شکنجه بودم. خواهرم مریم بعد از آزادی با سازمان ارتباط برقرار کرد و مجدداً میخواست از کشور  
از خانه خارج شد و دیگر برنگشت و ما مطمئن بودیم دستگیر شده است. ما به   ۷۱مهر  ۱۰او روز  خارج شود. 

دنبال او به زندانها رفتیم. در مقابل زندان اوین به مادرم گفتند مریم دستگیر شده اما مادرم هر چقدر پیگیری کرد  
شکی قانونی هم او را پیدا نکردیم. مادرم دوباره رفتن  مالقات ندادند و نهایتاً گفتند به پزشکی قانونی بروید. ولی در پز

و پرس و جو در زندانها را شروع کرد. اما همگی منکر شدند و می گفتند ما او را دستگیر نکردیم. از آن پس مادرم  
  هر هفته از شنبه تا چهارشنبه هر روز برای پیدا کردن مریم به یک محل میرفت و همه اظهار بی اطالعی میکردند.

 پاسدار عباسی به مادرم گفت، میخواست نزد مجاهدین برود او را کشتیم!«.   ۷۲نهایتا در شهریور 
 

بازی »چند وجهی « اطالعات آخوندها در پرونده دژخیم حمید نوری از طریق مزدور ایرج مصداقی توسط  - ۲۰
 شماری از شاکیان و شاهدان مورد اشاره قرار گرفت. 

گوهردشت با ایرج مصداقی بودم. وقتی   ۱۹در بند   ۱۳۶۲گفت: »من در سال   اصغر مهدیزاده در گواهی خود -
شرایط سخت و سرکوب زیاد شد. یک روز او را بیرون بردند و بعد از سه چهار ساعت به بند برگشت وسط سالن  

وم  صبحی رییس زندان و چند پاسدار میز گذاشته بودند مصداقی پشت میز رفت و سازمان و تشکیالت بند را محک
 کرد و تعهد داد که به قوانین زندان پایبند باشد... او را هر از گاهی بیرون می بردند و بر میگرداندند«. 

ساله و   ۱۰داوود لشکری به بندمان آمد. گفت محکومیت   ۱۳۶۷مرداد  ۱۰اکبر صمدی در گواهی خود گفت:”روز  -
خواهد  بود، نیم خیز شد، لشگری به او گفت تو نمی سال بیرون بیایند. سمت راست من ایرج مصداقی نشسته   ۱۰باالی  

 بیایی، بشین. پیش از این هم داوود لشکری هوای او را داشت«.
محمود رویایی خاطرنشان کرد حتی یک بار هم ندیده است که مصداقی مانند سایر هواداران مجاهدین مورد ضرب   -

 و شتم پاسداران قرار گرفته باشد. 
بخش دیگری از بازی اطالعات آخوندها برای   ۹۹مهر ۴دن توییت ایرج مصداقی به تاریخ  حسین فارسی با نشان دا-

لوث کردن جنبش دادخواهی را مورد تأکید قرارداد. مزدور مزبور در توییت خود به نحوی ابلهانه نوشته بود: »بنا به  
. نماینده دادستان گفت این پرونده  درخواست مکرر ما شاکیان اصلی پرونده، پلیس سوئد برای تحقیق به آلبانی میرود«

 و مراحلی که طی می کند دست هیچکس جز قضاییه سوئد نیست. 
کمیسیون امنیت و ضد تروریسم    ۹۸آبان   ۲۴محمد زند و مجید صاحب جمع با ذکر سوابق و استناد به اطالعیه   -

ند در حالیکه مامور رژیم  شورای ملی مقاومت و نوارهای صوتی مقیسه ای و رازینی یادآوری و خاطرنشان کرد 
میخواست دستگیری حمید نوری را سورپریزی تر و تازه جلوه دهد، معلوم شد که مقیسه ای از قبل خبر داشته که  

قرار است نوری در این سفر دستگیر شود. او به صدای خودش میگوید خلبان ایرانی و زن مطلقه، دادگاه و اطالعات  
حمید نوری به این کشور مطلع کرده بودند. اما در سناریوی وزارت اطالعات،  و پلیس سوئد را از رفت و آمدهای  

خواست چنین جلوه بدهد که گویا موضوع برای دادگاه و اطالعات و پلیس سوئد ناشناخته و نا معلوم بوده  مصداقی می 
 است«.

 
د نوری)عباسی( که استماع  دربارة قتل عام زندانیان سیاسی و نقش دژخیم حمی ۳گواهی های مجاهدین در اشرف  -۲۱
روز به درازا طول کشید، گوشه هایی از مشاهدات شماری از مجاهدانی است که یا خودشان یا اعضای   ۱۰آن  

ها هم اساسا محدود به  بوده اند. حوزة گواهی  ۱۳۶۷خانواده آنها شاهد یا قربانی قتل عام زندانیان سیاسی در سال  
  ۴۲پروردة این رژیم در  گر دست فقط یکی از هزاران جانی وقاتل و شکنجه زندان گوهردشت و سوژة آن حمید نوری

 سال گذشته است. 
ها مربوط به زندان گوهردشت واندکی از اوین است از سوی کسانی است که از قتل عام در این دو  این گواهی 

نیان آنها را قتل عام کردند وحتی  گاه جان بدر برده اند. اما بسیار است زندانهایی در سراسر ایران که همه زنداشکنجه 
یک نفر هم زنده نمانده تا روایتگر واقعه باشد. اگر ابعاد آنچه در آن ماهها درتمامی زندانها چه در تهران و چه در  



بزرگترین جنایت سیاسی بعد   ۱۳۶۷سراسر ایران گذشته را در نظر بیاوریم جای هیچ تردیدی نمیگذارد که قتل عام  
 م است. جنایتی که مسئوالنش همچنان در راس هرم قدرت در میهن اشغال شده ما هستند. از جنگ جهانی دو 

 
تردیدی نیست که دژخیم حمید نوری )عباسی( با هر معیاری مرتکب جنایت علیه بشریت شده و باید مجازات - ۲۲

حسینعلی نیری، مصطفی پور  شود. در عین حال ابهامی وجود ندارد که در رده های بسیار باالتر از او، جانیانی مانند  
محمدی، علی مبشری، غالمحسین اژه ای، اسماعیل شوشتری، مرتضی اشراقی و... انبوهی آخوند و پاسدار جنایتکار  
هستند که در قتل عام زندانیان سیاسی مرتکب جنایات بسیار شده و سزاوار کیفر هستند. واضح است که سردمداران و  

  ۶۷ای، رئیسی، روحانی و سایرین، باالترین مسئولیت را در قتل عام  خصاً خامنه سرکردگان گذشته و حال رژیم، مش
به دوش می کشند. به واقع هیچیک از   ۹۸تا کشتار جوانان شورشگر در قیام آبان  ۶۰خرداد  ۳۰و اعدامهای بعد از 

 بشریت نشده باشد.سردمداران رژیم نیست که دستش بخون فرزندان این میهن آلوده نباشد و مرتکب جنایت علیه 
 

تردیدی نیست که رژیم با گروگانگیری و شانتاژ و ارائه مشوقهای تجاری و سیاسی تالش می کند دژخیمانش را  - ۲۳
سال است که از یک سو به جنایات تروریستی در کشورهای مختلف مبادرت می کنند   ۴۰از عدالت برهاند. آخوندها  

یی یا افراد دو تابعیتی را به گروگان میگیرند تا با تروریستها و  و از سوی دیگر شهروندان اروپایی و آمریکا
دژخیمان دستگیر شده خود مبادله کنند. سیاست مماشات باعث شده است رژیم همچنان به تجارت جنایتکارانه و ننگین  

آخوندها در   با جان انسان های بیگناه ادامه دهد. همزمان با تشکیل دادگاه اسدهللا اسدی دیپلمات تروریست رژیم
بلژیک، به ناگهان اعالم شد که حکم جنایتکارانه اعدام دکتر احمد رضا جاللی که سه سال پیش توسط دیوانعالی  

آخوندها تایید شده بود، بزودی اجرا میشود. این در حالیست که ظریف وزیر خارجه آخوندها وقتی در مورد  
نحو مسخره ای پاسخ میدهد قضاییه ما مستقل است، اما روز  گروگانهای خارجی در ایران مورد سوال قرار میگیرد، ب

آذر وقیحانه گفت »ایران چندین پیشنهاد را درباره تبادل زندانیان روی میز گذاشته است. هر زمان که احتمال   ۱۳
 د بود«. کنیم. این به نفع همه خواهتبادل وجود داشته باشد، این کار انجام خواهد شد. ما در این فرایند مشارکت می 

 
کمیسیون قضایی، با یادآوری اینکه در بردن دژخیم نوری از عدالت به هر بهانه ای، اقدامی بر ضد عدالت و در  -۲۴

جهت تشویق رژیم به خونریزی و تروریسم بیشتر است، تاکید میکند اجرای عدالت در مورد دژخیمان و تروریست  
و در پایبندی به ارزشهای دمکراتیک و اصول جهانشمول  های رژیم آزمایش بزرگ اتحادیه اروپا و کشورهای عض

حقوق بشر است. تنها با یک سیاست قاطع در مقابل دیکتاتوری مذهبی، می توان به تجارت در مورد جان و خون  
انسان های بی گناه پایان داد. هر گونه نرمش و امتیاز در برابر این رژیم مشوق جنایت است. کمیسیون نسبت به  

 هرگونه فشار و بازیهای سیاسی رژیم علیه سوئد هشدار میدهد. شانتاژ و  
 

مقاومت ایران همچون پرونده دیپلمات تروریست و مزدوران در بلژیک، تمام تالش خود را برای قرار دادن -۲۵
ه  جنایتکاران در برابر عدالت در سطح جهانی و در کشورهای اروپایی به عمل می آورد. اما ابهامی نداریم که دادگا

بزرگ خلق قهرمان ایران که بر خرابه نظام جنایت والیت فقیه با رعایت کلیه موازین حقوقی و استانداردهای  
برسمیت شناخته شده بین المللی بر پا خواهد شد تنها پاسخ واقعی و تاریخی این جنایت های وصف ناپذیر است. آن  

زندان مجاهدش برای همه جهان و تاریخ عیان خواهد  روز ابعاد جنایت آخوندها و مظلومیت خلق محروم ایران و فر
 گردید.

 شورای ملی مقاومت ایران 
 کمیسیون قضایی 

 ۱۳۹۹آذر   ۲۵

 

 نتواب یا نفوذی؟ از نگاه دیگرا - سوم فصل

 ک شهادت فریدون ژور  - بخش اول 

 ر همکاری مصداقی با دژخیمان وشکنجه روانی زندانیان در زندان اوین و سناریو سازی ابلهانه مزدو

  



تحت نظر الجوردی دست اندرکار تولید کتاب »کارنامه  ۱۳۶۲ به شهادت آقای ژورک مزدور مصداقی در نیمه اول 
سیاه« برای شکنجه روانی زندانیان و در هم شکستن آنها بوده است، این مزدور برای مخفی کردن این  

ماه در   ۸-۷ به مدت  ۶۲ماهه در یک سناریوی مضحک در خاطراتش می نویسد از اوایل فروردین ۶ دوران
ناریو ناشیانه تالش کرده تا غیب خودش را از جمع زندانیان توجیه کند. جالب است  انفرادی بوده است. او با این س

 إ ...که هیچ زندانی در قید حیاتی جز خودش از وضعیت او در این دوران مطلع نیست

زندانی بود در مقاله ای با   ۱۳۶۴تا  ۱۳۶۱آقای فریدون ژورک کارگردان و فیلمساز معروف ایران که در سالهای 
در سایتهای   ۱۳۹۹های الجوردی« که در تیرماه ایرج مصداقی یک خائن پشت پرده تنظیم و نگارش کتاب عنوان »

مختلف درج شد، به جزییات جدیدی از مزدوری مصداقی برای الجوردی در همان سالهای اول زندانش شهادت 
 :نین میخوانیممیدهد. در این مقاله که اندکی پس از درگذشت خانم مرجان همسر ژورک نوشته شده چ

از آنجا که درگیر یک نبرد تاریخی وهمه جانبه با مرتجعان حاکم بر میهن هستیم، درمورد پرواز مرجان نیز دو  ...»
جبهه مقابل هم و هر یک به زبان خود، عکس العمل نشان دادند. مقامات حکومتی و مشخصا دستگاههای امنیتی رژیم  

عمومی مردم از هنرمندی که در برابر آنها مقاومت کرده و زندان و  تحمل این میزان محبوبیت مرجان و اقبال 
شکنجه آنها را تحمل کرده و شاهد بسیاری جنایات ضدبشری آنها بوده را نداشتند. زیرا که به خوبی می دانند رسم  

همین دلیل  استواری مرجان درس آموز بسیاری از هنرمندان دیگر، به ویژه هنرمندان جوان میهنمان خواهد بود. به 
بود که دست به کاری ابلهانه زدند. نشریه مجاهدی جعلی چاپ کردند و پیامهایی از برخی هنرمندان منتشرکردند تا با  

زیر فشار قرار دادن، آنها را به عکس العملی بیندازند که از این طریق مثال خشی به چهره مقاومت وارد شود. این  
 .ه رسوایی بیشتر برایشان منجر شد ترفند ابلهانه البته ناکارآمد بود و ب 

درست همپای این سیاست ابلهانه رژیم در داخل کشور، نوبت به مزدوران خارج کشوری آنها رسید. آنان حسب 
مأموریت باید به میدان بیایند و با فحاشی و تهمت به مرجان و من، رابطه ما را با مقاومت به اصطالح، مخدوش  

که عمدتا توابان و مزدبگیران و خیانتکاران به مجاهدین بوده وهستند، چون حرف تازه   نشان دهند. البته این مزدوران
 .ای نداشتند که بزنند. بنابراین تنها به دروغ و فریب متوسل شدند 

من در سالهای گذشته تجربه برخورد با این قبیل مزدوران را داشتم. حتی چند سال پیش در مقاله ای به نام »معتادان  
و بی مرزی وقاحت« که در نشریه مجاهد هم به چاپ رسید دو نمونه بسیار شاخص این قبیل خود  به خیانت  

فروختگان را برمال کرده بودم. نمونه اول مربوط به برخورد با یکی از خائنان بدنامی است که چه در رژیم شاه و  
خائن هرزه که نامش احمد رضا کریمی   چه در رژیم آخوندی، با تمام قوا خیانت کرد و من او را در زندان دیدم. این 

است و شنیده ام اخیرا در ادامه خیانتهایش به مقام »محقق« و »پژوهشگر«ی هم ارتقا یافته و در »شرح تاریخچه  
سازمان مجاهدین خلق ایران« کتاب می نویسد تا توسط آخوند حسینیان جالد در مرکز اسناد انقالب اسالمی چاپ و  

که خودم زندان بودم او را از نزدیک دیده بودم. او برای من بسیار از »دیکتاتوری مسعود  منتشر شود. من موقعی 
اش را تضادی عنوان می کرد که با مسعود داشته است و من به یاوه های  رجوی« گفته بود و علت اصلی تغییر جبهه 

ه کرد. چهره ای درهم شکسته داشت  او فقط پوزخند میزدم. او بعداز آزادی از زندان، به دفتر کارم در تهران مراجع 
که نشان می داد معتاد است. و از من خواست تا مبلغی کمکش کنم. من در مقاله ام توضیح داده ام که در آخرین لحظه  

ای که می خواست از نزد من برود علت به خدمت الجوردی در آمدنش را سوال کردم و او حرفی زد که به نظرم  
شود یک  بار سخت است، بعدازآن، مید. او گفت: »عریان شدن جلو نامحرم برای اولین تنها حرف صادقانه عمرش بو

تواند »خیانت کردن« را برای خود تبدیل به  عادت«. و من با تمام وجود احساس کردم که انسان موجودی است که می 
با وزارت اطالعات یک  یک عادت کند. به هرحال در سالهای بعد که ما به خارج آمدیم در بحبوحه جنگ مجاهدین 

مزدور دیگر به نام کریم حقی به من تلفن کرد. عجیب این بود که حرفهایی زد که دیدم حتی اندکی با حرفهای  
احمدرضا کریمی فرق ندارد. برایم بسیار تعجب آور بود که چرا بریده مزدوران و خائنان، به ویژه آن دسته شان که  

 .ا روی شخصیت مسعود رجوی متمرکزند و هر یاوه ای را به او نسبت می دهند به خیانت معتاد شده اند، تنها و تنه
درک این واقعیت بعد از پرواز مرجان برای من بسیار عمیق تر شد. آنگاه که یکی دیگراز خائنان و مزدبگیران  

اخت. البته او حقیرتر  بدنام، به نام ایرج مصداقی به میدان آمد و به افترازنی به من و مرجان و همه مقاومت ایران پرد 
 .از آن است که به تک تک یاوه ها و »خالی بندی«ها و دروغهایش پاسخ دهم 

درتظاهراتی که توسط سازمان مجاهدین خلق ایران علیه حضور رئیس جمهور رژیم، در مقابل   ۲۰۰۵درسال 
ی در آمریکا در آن شرکت  سازمان ملل متحد برگزارشد ومن ومرجان برای اولین باربعد ازهجرت اجباری و پناهندگ

داشتیم، یکی از هواداران شورای ملی مقاومت ایرج مصداقی و همسرش را نزد من و مرجان آورد تا مصداقی  
کتابهایش را به من بدهد . همان هوادار یک آلبوم از ترانه های قدیمی مرجان را به دست مرجان داد و خواستار آن  

فت ایشان صدای مرجان را خیلی دوست دارد. با خواندن کتابهای مصداقی  شد که برای همسر مصداقی امضا کند و گ



زندان اوین را به یاد آوردم، البته نه به عنوان یک زندانی بلکه بیشتر به عنوان همراه و   ۳۱۱خاطره دیدن وی دربند 
وادار مطرح کردم  کمک کار و دستیار یکی از بازجوهای شعبه هفت بنام فاضل، که بالفاصله مطلب را با دوستان ه 

که به نیکی باوردارم تمام حقد و کینه مصداقی نسبت به ما، از همین نقطه سرچشمه می گیرد. او به عنوان یک خائن  
و مزدور مخبط دعاوی ابلهانه کرده است که گویا مرجان با خواندن کتاب خاطرات او به مبارزه کشیده شده و با کینه  

شایسته خودش و تبار آدمکش و کینه جویش است. او ابلهانه و البته رندانه مدعی  جویی به مرجان تهمت هایی زده که 
شده که مرجان را او به مقاومت ایران معرفی کرده و قبل از او کسی مرجان را نمی شناخته است. در برابر این همه  

و فکر نمی کنم که کسی من   دروغ و دغل و این همه توهمات که بسیارهم شیادانه بیان می شود، فقط باید پوزخند زد. 
و مرجان و رابطه مان با مجاهدین را بشناسد و به این مزخرفات پوزخند تمسخر نزند. البته محبوبیت مرجان به  

قدری بود که این مزدور هرزه درا نمی توانست بیش از این بگوید و به چهره مجاهدین و مقاومت لجن پراکنی کند.  
نانه خود را سر من در آورد و درون مایه کثیف خود را با نوشتن مقاله ها و مصاحبه  به همین دلیل بیشتر دق دلی خائ

هایی برسر من بیرون ریخت. اتهامات این عنصر خود فروخته علیه من بسیار خنده دار و مضحک و تو خالی است.  
ها اشاره کردم در نظرم  و من وقتی که آنها را شنیدم دقیقا شخصیت احمدرضا کریمی و کریم حقی که در گذشته به آن

مجسم شد.)مراجعه شود به همان مقاله معتادان به خیانت که مشروح این گفتگو را نوشته ام( از نظر من احمدرضا  
کریمی همان کریم حقی است که نسخه بدل و البته کثیف تر آن می شود ایرج مصداقی. االن هم در مورد مزدور بدنام  

هرچه از رذالت و دنائت دارد علیه من بگوید و بنویسد اما خودش به خوبی می    و رسوایی مثل مصداقی می گویم که 
 .داند که من یکی از کسانی هستم که بیشترین آشنایی را با سوابق ننگین او در همکاری های اطالعاتی اش دارم

زندان خود را در   او درباره من نوشته است: »ژورک برخالف مرجان یکی از توابین فعال زندان اوین بود که دوران 
هللا صفوی،  مهدی شیرازی، ولی  العاده گذراند. وی به همراه محسن منشی، حمید بخش »اوین قدیم« با امکانات فوق 
نیا، احمدرضا کریمی، و تعداد دیگری از توابان فعال زندان همچون حسن گسگری،  رضا کیوانزاد، محمدرضا شریفی 

کردند در این بند »زندگی«  های دادستانی کار میی بازجویی اوین و گشت ها القلم و ... که در شعبه سریع  وحید 
 .«کرد می

من از خودم دفاع نمی کنم. تردید هم ندارم که زنده ماندنم به بهای خون شهیدان واالمقامی است که تمام قد در برابر  
ت و بدون پرده پوشی هر آن چه را  جالدان ایستادند و سرخم نکردند. بعد از زندان و پیوستن به مقاومت هم با صراح 

دیده و یا برسرم آمده نوشته و گفته ام و هیچ نکته مخفی و پوشیده ای ندارم؛ برخالف توابان و مزدوران بی حیایی که  
 .در خلوت آن کار دیگر می کردند و می کنند و تازه برای ما لغز دادخواهی می خوانند 

خائن بی چشم و رو بنویسم و قضاوت را به مردم میهنم و تمام روشنفکران   اجازه دهید اندکی درباره این فرار به جلو 
و مبارزان راه آزادی واگذار کنم. او البته نمی نویسد و به عمد فراموش کرده که بنویسد در همان زمان که اشاره می  

 :کند خودش کجا بود و چکار می کرد؟ پس من می نویسم
که متشکل از چندین انفرادی و یک دفترنگهبانی   ۳۱۱رادی بند زنان موسوم به در اوین مرجان در یکی از بندهای انف

از زندانیان سیاسی زن تخلیه   ۱۳۶۱بود زندانی بود و دوران محکومیت خود را می گذراند.که این بند در اسفند ماه 
 ،شد 

زندانها و ساختمانهای  این بند در ساختمان کوچک قدیمی ساز و روی تعمیرگاه اتومبیل های دادستانی، مجزا از 
اداری اوین با درب بزرگ آهنی قرار داشت. به دستور الجوردی افرادی از بندهای مختلف، بنا به تخصص مورد  

نیاز، انتخاب و بدین بند منتقل شدند که بسیاری از آنها اعضا یا هواداران مجاهدین بودند که تواب شده و با دژخیمان  
قاسم اثنا عشری و رضا کیوان زاد که از افراد دستگیر شده از بخش نظامی سازمان  همکاری میکردند، افرادی مانند 

و به مناسبت چندین فعالیت محکوم به اعدام شده بودند. کار این دو نفر مطالعه پرونده های عملیاتی افراد دستگیر شده  
ی نویسنده و تنظیم کننده کتاب  سازمان درتمام زندانهای کشور، و خالصه نویسی از طرح و اجرای عملیات آنان برا

های »کارنامه سیاه« بود. دراین بند محمد رضا یزدی زاده که از مسئولین بخش دانش آموزی شرق تهران بود، چون  
تسلط خوبی به تایپ کردن داشت. مسئول تایپ مطالب ومحمد رضا شریفی نیا که به اتهام تولید وانتشار مجله  

 .ئول صفحه بندی کتابها و چاپخانه اوین بود »محرابه« دستگیرشده شده بود مس 
من هم به عنوان کارگردان و نویسنده در رژیم گذشته و با اتهام هواداری از سازمان مجاهدین دستگیر و زندانی بودم.  
من به شدت تحت فشار بودم تا فیلمنامه ای تحت عنوان »توابان« بنویسم و در تهیه سریالی برای نمایش در تلویزیون  

که   ۳۱۱یجاد یک استودیو جهت تولید این سلایر کمک کنم. قرار بود این استودیو در محوطه دفتر نگهبانی بند  و ا 
نسبتا بزرگ و مستقل از زندانهای انفرادی دیگر بود ساخته شود. میز مونتاژ را هم از استودیوی شخصی من آورده  

 .د و در قسمت ورودی بند، مقابل درب بزرگ آهنی قرار داده بودن
طرح مثال کارهای فرهنگی در داخل زندان را پیش برد. مثال شنیده بودم در    ۶۱در کنار این طرح الجوردی در سال

شماره آن انتشار یافت و به علت عدم استقبال زندانیان از  ۴قزلحصار نشریه ای راه انداختند به نام »رجعت« که فقط  



لسات متعدد مثال مناظره تشکیل داد تا زندانیان را رو در روی  آن دیگر منتشر نشد. الجوردی در حسینیه اوین هم ج
هم قرار دهد. در این جلسات خائنان و بریدگانی مثل قاسم اثنا عشر به شرح خاطرات خود می پرداختند و زندانیان  

 .مقاوم دیگر را به مباحثه و مناظره دعوت می کردند 
رضا کیوان زاد پس از تایپ توسط محمد رضا یزدی زاده به   خالصه پرونده های تهیه شده توسط قاسم اثنا عشری و 

دفتر شعبه هفت ارسال می شد تا در اختیار نویسنده کتابها قرار بگیرد. دو جلد کتاب کارنامه سیاه که شامل مناظره  
ی اینترنت  زندانیان با هم بود در سالهای بعد توسط انتشارات دادستانی منتشر شد که هم اکنون می شود آنها را بر رو 

 .هم دید 
در معرفی این دو کتاب آمده است: »این مجموعه متن سخنانی است که در جلسات مناظره زندانیان اوین مطرح شده   

است، این متن مستقیماً از نوار پیاده شده و با اصالحات مختصری بدون این که مطالبی به آن افزوده شود تنظیم و به  
جلسات به چاپ رسیده است«. قاسم اثنا عشری در مقدمه جلد دوم این کتاب نوشت:   همراه مدارک مورد استناد در این 

به جمهوری اسالمی رو آورده ایم و به آن بریدن و    »ما خود در این مقدمه اعالم کرده ایم که از منافقین بریده ایم و
 .حال آمده و گفته شده است  این رو آوردن افتخار می کنیم«. اما واقعیت مساله دردناکتر از این بود که تا به 

بعدها برای من چهره پشت پرده تنظیم و نگارش این کتابها روشن شد. نام خائن پشت پرده ایرج مصداقی بود. او بر  
اساس متن های ارسالی خارج از مجموعه شروع به تحریر متن کتابها می کرد. اگر هم نیازی به بحث حضوری و یا  

انجام می  ۳۱۱پیش می آمد )که چندین مورد پیش آمد( این مالقات در دفتر بند  بررسی مطالبی در خصوص پرونده  
گرفت. این جلسه با حضور ایرج مصداقی و قاسم اثنا عشری و رضا کیوان زاد و یکی از مسئولین شعبه، که اکثرا  

 .بازجوی کثیف و سفاک به نام فاضل هماهنگ کننده جلسه بود، تشکیل می شد 
تشکیل شد ومن )فریدون ژورک( حضور داشتم، جلسه ای بود با حضور مصداقی و به    ۳۱۱بند  تنها جلسه ای که در 

سرپرستی رحمانی... که بعدها شنیدم که نام اصلی اش محمد داوودآبادی است و به محمد مهرآئین هم معروف بود. او  
با مجاهدین دستگیر شده که  یکی از سفاک ترین و کثیف ترین سربازجوها بود که در زمان شاه به اتهام ارتباط 

نژاد با پذیرفتن مسئولیت کارهای او، راه آزاد شدنش را باز کرده بود. هدف جلسه بررسی  شخص محمد حنیف 
فیلمنامه »توابان« بود که بر اساس طرح و نوشته ای از مصداقی توسط من بصورت فیلمنامه تنظیم شده بود. فیلمنامه  

ر نگرفته بود و علت آن را عدم درک واقعی من از قصد ساختن چنین سریالی اعالم  مورد تأیید مسئولین دادستانی قرا
شد. به همین جهت طرح نوشتاری مصداقی به سازمان تبلیغات اسالمی که مدیریت آن را حاج آقا زم عهده دار بود،  

 .آمد ارسال که بعداً به صورت یک فیلم سینمایی تولید و در سینماهای سراسر کشور به نمایش در 
بعد از چهار ماه با انتشار اولین جلد کتاب کارنامه سیاه و منتفی شدن ساخت استودیو و سلایر، این مجموعه منحل شد  

و افراد یاد شده به بندهای قبلی خود منتفل شدند. در سالهای بعد به جز تعدادی ازنفرات این بند، منجمله قاسم اثنا  
بقیه با تحمل دوران محکومیت و بعضا مورد عفو قرار گرفتن، از زندان  عشری و رضا کیوان زاد که اعدام شدند.  

 .آزاد شدند 
بعد از لجن پراکنی های اخیر مصداقی بود که من بیشتر و بیشتر دریافتم وزارت اطالعات و مزدوران حلقه به  

لیه مقاومت بزنند.  گوششان، از احمدرضا کریمی تا کریم حقی و تا مصداقی، هیچ حرف واقعی در چنته ندارند که ع
همگی یک نت را در ارکستری به رهبری حاج آقا علوی یا طائب می نوازند و همگی سر در یک آخور به نام  

 « ...اصطبل رژیم آخوندی دارند 

 

 ۱۳۶۲ مناظره زندانیان اوین انتشارات دادستانی انقالب اسالمی مرکز، تابستان( ۲و ۱)  کارنامه سیاه



  

 ۱۳۹۹مرداد- سخنان فریدون ژورک، دراجالس شورای ملی مقاومت ایران

 ( نقل از سایت مجاهد )

دانستم و چندین بار هم به اطرافیانم گفته  ای که در رابطه با مزدوری که سالها راجع به او می متأسفانه بر اثر مقاله »
دریدگی و اراجیفی را مطرح کرد که در  بودم و کمتر مورد توجه قرار گرفته بود نوشته بودم، او شروع کرد به دهن 

 .شان استادان و رهبرانش هست  شان خودش که هیچ، در

عنوان مجاهد، مجاهد بریده از سازمان جا بزند. باصطالح  این آقای مصداقی نهایت سعی را داشت که خودش را به 
ام ولی چون مشکالتی را در اینها دیدم کنار کشیدم. در  خواست بگوید که من با سازمان بوده یک تواب جا بزند. می 

 .ر نبود طوکه این اصالً این حالی 

یادم هست که یک کسی بود در زمان شاه بنام منصور لواسانی، که مأمور وزارت اطالعات بود. او افسری بود شاید  
دانستم که مأمور  رفت. البته من نمی در حد ستوان یک. ایشان یک مدتی روابطی هم داشت با دفتر من و میآمد و می 

های ضد شاه و یک  د و دستگیرش کردند به جرم همکاری با گروه وزارت اطالعات است. بعد یکباره دیدیم زندانی ش
 .دو سالی در زندان قصر بود و بعد از دو سال که آزاد شد آمد بیرون گفت تبرئه شدم و تبدیل به سرگرد شده بود 

به    با مرجان آمده بودم لندن دیدم که او رئیس حفاظت در پارکی مشهوری هست که االن اسمش را ۵۸بعدا که در سال 
خاطر ندارم. این مساله مقداری مرا بهم ریخت که متوجه شدم وی رئیس حفاظت بختیار است که بختیار آنجا  

 ...سخنرانی داشت 

لواسانی مرا آنجا دید آمد جلو با من صحبت کرد. خودش برای من گفت که من رفتن به زندانم مأموریت بود. رفته  
تی در بازجوییها مطالبشان را بیان نکرده بودند با همدلی با آنها بتونم از  بودم که کسانی را که خیلی مقاوم بودند و ح

 .آنها در بیاورم

که من او را در زندان دیدم، ابتدا به ساکن تصورم این بود که ایشان دستیار آقای فاضل  بله این آقای مصداقی وقتی 
گفتند  صوص مجاهدین بود و به آن میترین بازجوهای بند شعبه هفت اوین بود که مخ هست. فاضل یکی از وحشی

 .ام نوشتم قصابخانه، این مطالب را من در مقاله 

اید که وقتی کتاب او را  بعد که مصداقی آمده بود بیرون و من آمدم خارج در آن مقاله شرح دادم و حتما شما هم خوانده
 .ی که به مسایل مختلف داشت اش و بعد اشارات خواندم، متوجه شدم که او کیست؟ هم از طرز قلمش و نوشته 

 .وقتیکه من او را )مصداقی( شناختم خیلی بیشتر حساس شدم که چندین بار مطالبش را خواندم 

هایی را، مجاهدینی را که دستگیر  که شناسایی کنم گروه بردند بیرون برای این اش نوشته بود که من را می یک جایی 
 .نشده بودند تا دستگیر کنیم

کند. چنین مطالبی را  یب بود چرا که طبیعی است که کسی که تواب هم هست نهایت سعیش را می خیلی برای من عج 
که بگوید تواب است برای این است که رسوخ داشته باشد  من متوجه شدم که اصرار ایشان برای این  عنوان نکند،

ها که نه، با چند  گذاشتم، خیلی  ها در میان داخل سازمان مجاهدین خلق در خارج از کشور. این مطلب را من با خیلی 
خواهم بیاورم و روابط خانوادگی با او داشتند و  خصوص با خانواده ای که اآلن اسمشان را نمی نفری که آشنا بودند به 

شناختن که حاال توبه کرده است. مصداقی آن روزها هنوز دستش را رو نکرده بود و  عنوان یک تواب میوی را به 
 .فروخت ولی بعد کم کم رو کرد گذاشت و میش را روی میز کتاب می موقعی بود که کتاب

من از همانجا گفتم که این چه موجود کثیفی است. بعد با یکی از مسئولین مطلب را در میان گذاشتم که شاید باور آن  
 .برای ایشان سخت بود البته توضیحاتی که من دادم، توضیحات کاملی نبود که خوب متوجه بشوند 

جلو کرد و  که بیاید راجع به این نوع مسایل صحبت بکند فرار به جای این که این مقاله پخش شد به مصداقی بعد از این 
خصوص به من که من تواب بودم. من هر چی که بودم بودم و وضعیت  شروع کرد با فحاشی به مرجان و من و به 

 .من مشخص هست 



جان ممنوع الکار بود و ممنوع الخروج بودیم. بعد هم در اولین  خصوص مر سال به ۱۰من و مرجان یک چیزی حدود 
 .فرصتی که توانستیم از کشور خارج بشویم خارج شدیم و به مقاومت پیوستیم و مشغول فعالیتهایمان شدیم 

موضوع این نیست که من تواب بودم یا نبودم، چه کردم کسی را لو دادم، یا ندادم، موضوع این است که ایشان مزدور  
که بتواند احتماالً اطالعاتی را کسب کند و از این طریق باز به  رژیم هست. عنوان تواب به خودش زده برای این 

 د ضربه زدنش به سازمان ادامه ده

کارها را در زندان هم در بخشهای مختلف که حضور داشته مرتکب شده بود، گواه این قضایا  که این نوع این کما  
های مجاهدین در  خصوص بچه کدام از زندانیان سیاسی به تواند کتمان کند این است که هیچکس و هیچ اش که نمی یکی 

 .زندان با من نبودند 

و فرصت هم نیست اآلن برای شما بیشتر توضیح بدهم،   من در یک بند خاص بودم، که در آن مقاله توضیحش را دادم
 .کنم اگر پیش آمد و الزم بود این کار را حتماً می 

 .که در آن بند مرا دیده است کند که من در کدام بند بودم به جهت این مصداقی اشاره می 

اریست هستم آن را برایش  اصطالح من که سنای را عرضه کرده بود که به ای را، قصه در آن بند آمده بود یک سوژه
 .کنند رسند که توبه می کنند چگونه به این جا می به سناریو تبدیل کنم. این مطبی بود به نام توبه که عواملی که توبه می 

خوب این مورد پسند آنها )زندان( واقع نشد و بعد یک مقداری هم ازآنجایی که مصداقی ذهن بسیار بد و شیطانی  
اری من آزار بیشتری هم ببینم، اما این را دادم بعداً به حاج آقا زم و اینها بردند در یک  دارد، باعث شد که مقد 

 .ی و آنجا تبدیل به فیلمش کردند که نمایش دادند کاتاگوری دیگر 

 .داد و آنجا من را دید مصداقی چنین کارهایی را انجام می 

گویی  به من صحبت کند، من تمام چیزهایی که تو می  جلو بکند و راجع کند که هی فرار به ایشان به این جهت سعی می
پذیرم همه درست بود، ولی وضعیت این است که تو مزدوری، یعنی تو مأمور به خدمت به رژیم هستی، درست می

که حتی زیر  مثل همان آقای منصور لواسانی مأمور به خدمت بودی در اوین، برای اطالعات کسب کردن از کسانی 
 .کردند مقاومت میهای شدید شکنجه 

و بعد هم که کار تمام شده تحت نظارت خود وزارت اطالعات و با کمک آنها آمدی خارج و بعد هم همین جا سعی  
که طبق  عنوان تواب، در حالی کردی باز به این کار نفوذی ات ادامه بدهی و به همین جهت خودت را معرفی کردی به 

اصطالح در زندان بوده و  ودم ایشان زمان کچویی زندان بوده و بعد به ها شنیده ب اطالعاتی که من از همان موقع 
 .مدعی بود که من زندانی هستم 

به هر تقدیر بسیار متأسفم که حتی در چنین شرایطی با پرواز مرجان هم ایشان حیا نکرد و هر چه خواست گفت، من  
این غم را بتوانم درک کنم و باور کنم پرواز  امیدوارم در یک فرصتی که حال بهتری داشته باشم، یک مقدار سنگینی 

 .تری داشته باشم فصل مرجان را، راجع به این و کسانی امثال این بنشینم صحبت م

خواهند رفت و  کنم هواداران که توجه داشته باشند به این مطالب، اگر که واقعاً می از یارانم واقعاً از همرزمانم تمنا می 
 .«ه باشند، تحقیقات الزم را در موردش انجام بدهند و بعد کنار او بایستند آمد با کسی داشته باشند متوج

 هسلول انفرادی سرپوش غیبت مصداقی در دوران تدوین کارنامه سیا

منتشر شده است. در اسفند   ۱۳۶۲کتاب »کارنامه سیاه« که آقای ژورک جزییات آن را تشریح کرد در نیمه اول سال 
لید کنندگان این کتاب و فیلمهای مربوطه به این بند منتقل شده اند. کار روی این کتابها  تخلیه شده و تو۳۱۱بند    ۱۳۶۱

 .آغاز شده و پس ازتدوین نهایی، ـ احتماال در شهریورـ به تایید الجوردی رسیده است  ۶۲از اوایل فروردین

او را از بند   ۶۲فروردین   با مراجعه به خاطرات مصداقی ـ جلد اول نه زیستن نه مرگ ـ او نوشته است که اوایل
ماه یا بیشتر او را به بند برگرداندند. یعنی دقیقا همان زمانی که ژورک   ۷خارج کرده به انفرادی بردند و پس از  

 .میگوید 

 !بهانه انفرادی 

ایرج مصداقی با همان تاکتیک به کار گرفتن حروف اختصاری مدعی است به خاطر درگیری و بیرون انداختن  
انفرادی تبعید شده است. وی   ۹گوهردشت، به بند   ۱۹بند    ۴ب« از سلول-م- سلولی خطا کار به نام »اهم وسایل یک  



ب“ چند   - م  -نویسد: “” ا  ب« می -م-سلولی مشکوک »ا پس از توضیح چگونگی درگیری و بیرون انداختن وسایل هم 
را به انفرادی منتقل کردند.« )جلد اول  روزی در راهروی بند زندگی میکرد و به شدت ایزوله شده بود تا این که م

ای برای  همه شواهد نشان میدهد ایرج مصداقی با این سناریو تالش کرده است علت و بهانه ( ۱۹۸خاطرات صفحه  
 .خروجش از بند تولید کند تا ردش در همکاری با الجوردی گم شود 

 ۴سلولی ایرج مصداقی در اتاقگواهی علی سرابی هم

بند    ۴برد، در همان ایام با ایرج مصداقی در اتاقسر می  به   ۳اکنون در اشرف ابی که هم مجاهد خلق علی سر
های علی سرابی  جلد اول کتابش از رشادتها و قهرمانی  ۱۸۳سلول بوده است. مصداقی در صفحه  گوهردشت هم ۱۹

خاطر برخورد با یک  به  ۶۲ه در سال  علی سرابی میگوید:»در مورد ادعای ایرج مصداقی ک .[1] نوشته است   فصلم
 .مورد اخالقی به انفرادی رفته است، من همان زمان با او در یک اتاق بودم و این ادعا کذب محض است 

که ما بودیم پیش آمد ولی موضوع در   ۴ماجرا از این قرار بود که یک مشکل اخالقی بین دو زندانی در همان اتاق 
  فصلهر دو نفر فوق الذکر بررسی کردیم و با عذر خواهی و انتقاد از خود حل و بین نفرات اتاق مطرح و با حضور  

شد. تالشمان این بود که موضوع به بیرون اتاق و به گوش پاسداران نرسدکه آن را علیه زندانیان بند چماق کنند.  
ه همین دلیل او را به  اینکه ایرج مصداقی ادعا می کند وسایل یک نفر را بیرون اتاق انداخته است و پاسداران ب

انفرادی برده اند کذب محض است. کالً ترکیب اتاق و هژمونی تشکیالتی اتاق به وی اجازه چنین کاری را نمی داد.  
ترکیب اتاق شامل محسن سلیمی از اعضای سازمان در آن موقع و چند نفر دیگر از افراد سر موضع بود و اجازه این  

 .دادیمطور کارهای فردی را به کسی نمی 

بردن وی به انفرادی )که خودش ادعای آنرا دارد( هیچ ربطی به این ماجرا ندارد. وی با ترکیب بخشی از واقعیت در  
 «.هایش، میخواهد رد خودش را در همکاری مخفیانه و رذیالنه، با پاسداران گم کند داستانسرائی 

 ؟ سلول انفرادی بود ۶۲آیا ایرج مصداقی از فروردین تا پاییز  

ترین بازجویان اوین مانند محمد داوود آبادی را  گر آقای ژورک موضوع مالقاتش با مصداقی در حضور کارکشته ا
ماه )فروردین تا  ۷ماند و کسی هم دنبال این نبود که در این  کرد، ای بسا که این راز برای همیشه در پرده می افشا نمی 

انفرادی   ۹نویسد در این دوران در بند جلد اول کتابش می   ۲۲۲مهر( بر مصداقی چه گذشت. ایرج مصداقی در صفحه 
گوهردشت در اختیار اوین بود و هیچ زندانی تنبیهی را از   ۹بند   ۶۲اول سال   گوهردشت بودم درحالی که در نیمة 

آوردند. علت انتقال زندانیان زیربازجویی اوین به گوهردشت این بود که  بندهای زندان گوهردشت به این بند نمی 
اوین در اختیار سپاه بود و بازجویان اوین محل مناسبی مانند سلولهای انفرادی که زندانی را   ۲۰۹لولهای انفرادی  س

سلول انفرادی در ساختمانی موسوم  ۴۰۰کار ساخت   ۶۲از هر جهت تحت کنترل داشته باشند نداشتند. در پاییز 
افرادی که الزم بود از جمع جدا شوند، ـ پس از این تاریخ   آسایشگاه در اوین به اتمام رسید و زندانیان زیربازجویی یا 

 .شدند ـ به این ساختمان منقل می 

گوید کلیه زندانیان این بند  زندان گوهردشت بود. وی می  ۹ـ بند  ۶۲مجاهد خلق اصغر معینی در همان تاریخ ـ تابستان 
تر، از زندان  عود امیرپناهی و علی تهوری و نادر ثانی هم پیش مس[2] .د از اوین آمده و تحت نظر و کنترل اوین بودن

در همین بند بودند. به گواه آنان حتی پاسداران شیفت   ۶۲انفرادی گوهردشت منتقل شده و نیمه اول سال   ۹اوین به بند 
 .زندان گوهردشت هم به این بند رفت و آمد نداشتند 

و گواهی شاهدان صحنه، دیگر هیچ شبهه و تردیدی باقی   ۶۲در نیمه اول سال  ۹پس از اشراف نسبت به شرایط بند 
ماهه  ۷نیز تماما سناریو و ساختگی برای توجیه غیبت   ۱۹سالن    ۴نمی ماند که ماجرای خارج شدن مصداقی از سلول

 .ست ا

 .کند ست که تناقضات داستان را کامال عریان می ماجراهای انفرادی در خاطرات مصداقی حاوی نکات جالبی ا

نویسد:  می  اولین تناقضی که در شروع داستان انفرادی توجه را جلب میکند، ماجرای نحوه انتقال به انفرادی بود. وی 
است از جای برخيزند و به من گفت: آهسته و بدون سرو صدا خو»داوود لشکری به سلول چهار آمده و از همه 

رفتن به انفرادی آماده شوم. لحنش به گونهای بود که دیگر همه چيز تمام شده است.   جمع کرده و برایوسایلم را  
وسایلم را در باالی قفسه به او نشان دادم و با لحن آمرانهای گفتم: قالب بگير بروم باال وسایلم را بياورم! چارهای جز  

 ( ۲۰۰پذیرش نداشت...« )جلد اول خاطرات صفحه  

https://www.hambastegimeli.com/105016_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%DA%98%D8%AE%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0%DB%8C#_ftn1
https://www.hambastegimeli.com/105016_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%DA%98%D8%AE%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0%DB%8C#_ftn2


دانند که نحوه انتقال زندانی تنبیهی به انفرادی این طور نبود و چنین فرصت و امتیازی  همه زندانیان گوهردشت می
اش را از پاسدار بند  قدر پیگیری وسایل ضروری در اختیار زندانی تنبیهی نیست. زندانی پس از انتقال به انفرادی آن 

گری و شقاوت  که جالدی که در وحشی برایش از بند بیاورد نه این ای کند تا باالخره یک پاسدار مسواک و حوله می
سروصدا زندانی را صدا کرده و قالب بگیرد تا زندانی سوارش شود و ... این  شود، آهسته و بی کمتر نظیرش پیدا می 

 .مناسبات مربوط به زندانی و پاسدار نیست 

 .شوند به زندان دیگر یا الاقل به بند دیگر منتقل می   است که خارج کردن از بند »با وسایل« مربوط به زندانیانی 

 ت گری در تنظیم سناریوی غیبکاری و ناشی عجله

ماه غیبت خود تنظیم کرده است آن اندازه ناشیانه و غیرواقعی تنظیم شده که با  ۷داستانی که مصداقی برای توجیه  
 .ریزد اولین تردید، ساختمان سناریو بالکل فرومی 

و بردنش به انفرادی ـ به ادعای خودش ـ پرخاشگری و دعوا با یک زندانی است اما در جای دیگر  تنبیه مصداقی  
خاطر تشکیالت بند رسما توسط الجوردی، دادستان انقالب تهران ورییس کل بعدی زندانهای کشور،  مدعی شده که به 

 !بازجویی شده است 

 :گوید تحت کنترل اوین بود می  ۱۱و   ۹ای  مدتها در بنده ۶۱مجاهد خلق مسعود امیرپناهی که از سال  

ای جدا از سایر بندهای  را که مثل جزیره ( ۱۹و    ۱۸و    ۱۷بند معروف  ۳طبقه وسط  )  ۱۱و   ۱۰و   ۹بندهای »
جا کنترل و بازجویی کنند. من که بیش از یک  گوهردشت بودند در اختیار اوین گذاشته بودند تا زندانیانش را در آن 

بودم نه دیدم و نه شنیدم الجوردی از کسی بازجویی کند. چه رسد زندانیان تنبیهی    ۱۱و    ۹ی سال در بندهای انفراد 
 «بردند ـ تحت مسئولیت صبحی ـ می  ۱۱و    ۹گوهردشت را که به بندهایی غیر از  

 ؟ ای به موضوع و سوالهای بازجویی نشده فرض کنیم که الجوردی از او بازجویی کرده است چرا هیچ اشاره 

بایست داریوش صفایی و محمدرضا صادقی و سیروس و .. بازجویی  بر بازجویی سر تشکیالت بند باشد می اگر قرار 
 .شدند که به جرم تشکیالت بند راهی انفرادی شدند می

ای کوتاه به  چرا دهها پاراگراف خرج خیالپردازی و موضوعات خارج از واقعیت زندان شده اما یک جمله یا اشاره 
 !ف بازجویی نشده است؟ چگونگی و کم و کی

 یشاهدان مصداقی در سلول انفراد

هرکس که تجربه سلول انفرادی در زمان شاه یا خمینی را داشته باشد، میداند که زندانی از همان اول در سلول  
انفرادی تالش میکند محیط خودش را شناسایی کند، زندانیان اطراف خودش را بشناسد، با افراد مختلف از طریق  

ماهه    ۷صفحه ای از این دوران   ۵۰ماس بگیرد، با دیگران صحبت کند و.... اما مصداقی در سناریوی مورس ت
انفرادی آسمان و ریسمان را به هم بافته است، اما حتی یک نفر نیست، که شاهد حضور او در این انفرادی حتی به  

اسم یک زندانی مقاومی که در قید حیات  ماه حتی   ۷مدت یک هفته چه برسد به هفت ماه بوده باشد. از این دوران  
زندانی که   ۱۱نفر پاسدار هستند. ۱۲نفر را آورده است که   ۲۶صفحه اسم  ۵۰باشد به چشم نمیخورد. در کل این  

نامشان را آورده اصال در این بند نبوده اند و برخوردی هم با او نداشتند، یک نفر به نام محمدرضا صادقی که  
او تماس داشتم زیرشکنجه به شهادت رسیده است، دو نفر به نام محمود سمندر و عموعباس هم  گوید در بهداری با می

نفر باقیمانده یک نفر نفوذی به نام موالیی، یک نفر به نام نعمت از هواداران  ۳دار شدند. از  در جریان قتل عام سربه 
است هست که در این دوران به مالقات   گروه اکثریت است که او مصداقی را ندیده است و یک نفر هم مادر مصداقی

 .او آمده است 

 

  ی مقاله افشاگرانه مجاهد خلق امیر پرویز  - بخش دوم

 داطالع مزدور مصداقی از بازجویی های امیر پرویزی از ارتباط نزدیک با شکنجه گران و بازجویان خبر میده

خبر از همه جا درمانده، پول  ادعا کرده که مجاهدین »به یک کارگر بی گویی ایرج مصداقی در میان انبوهی یاوه 
هنگفتی« داده بودند که عکس رهبری مقاومت را در تظاهراتی مقابل دانشگاه تهران بلند کند و او )مصداقی( وظیفه  



اند، روشنگری کند.  خبر« از زبان سایر زندانیان سیاسی که شاهد بوده انگیز« آن »کارگر بی دارد درباره »داستان غم 
 ( ۹۲)گزارش 

در مقابل   ۱۳۸۴تیرماه سال ۲۱جانب امیر پرویزی هستم که در جریان تظاهراتی در فرد مورداشاره مصداقی، این 
های رهبری مقاومت را باالی سرم بردم. به همین نام و به همین جرم محاکمه و زندانی شدم و  دانشگاه تهران، عکس 

 ...شده است یه و اطالعات رژیم آخوندها بر سر این »محاربه« ثبت ام در زندان و قضایپرونده

  ۸۴که در تظاهرات جلوی دانشگاه تهران در تیر هستم. و هنگامی  ۱۳۵۸من امیر پرویزی متولد زنجان در سال 
ساله بودم. من در یک خانواده مذهبی هوادار مجاهدین خلق بزرگ شدم. برخی   ۲۶شرکت کردم و عکس بلند کردم 

ابوالفضل   ام در شمار شهیدان سازمان مجاهدین خلق ایران هستند )ازجمله مجاهد شهید ضای خانوادهاع
پسرخاله و مجاهد شهید مجید آزادی پسرعموی مادرم که دانشجوی پزشکی بود و برادرش اکبر آزادی(.   موالیی 

اند و  هایی را در زندان به سر برده بستگان و اعضای خانواده هم طی چند دهه حکومت آخوندها، سال   تعدادی از
اکنون جزء مجاهدین هستند و خودم هم شرف و افتخار مجاهد بودن  برخی دیگر از اعضای خانواده و بستگانم هم 

 .دارم

کوبگر و استثمارگر، مترادف درماندگی و  های سرمن البته افتخار »کارگر« بودن را که در نظر پادوهای رژیم 
خبری است، نداشتم، اما هم برای اطالع و نیاز مصداقی و هم برای شناساندن ترفندهای کثیف این عامل اطالعاتی  بی 

 رژیم، باید بگویم که کارمند یک شرکت کامپیوتری در زنجان بودم و در قسمت مونتاژکردن کامپیوتر 
(ensemble)  ام به اینترنت  افزار آن قسمت، به کار مشغول بودم. به خاطر کار تخصصی و بخش فنی و سخت

کردم و در ارتباط با ستاد اجتماعی سازمان  دسترسی داشتم و از همان ابتدا اخبار مقاومت و مجاهدین را دنبال می 
 .کردمفعالیت می 

ندیشه مأموران رژیم آخوندی این  دهد، در فرهنگ و اخبری« و »درماندگی« که مصداقی به من نسبت می معنی »بی 
های مربوط به  فیلم  یافته هواداران مجاهدین در شهر خودمان بودم و... های سازمان است که من عضو یکی از تیم 

شده است و همین  ها بودم در تلویزیون سیمای آزادی، نشان داده هایی که من عضو آن های تبلیغی و اجتماعی تیم فعالیت 
 .کنیم انگیز آن را در سیمای آزادی مشاهده میی بسیار جالب و ستایش ها روزها هم نمونه 

های هوادار مجاهدین بودم که  تیر، من در میان یکی از تیم ۱۸به مناسبت ششمین سالگرد قیام    ۱۳۸۴در سال  
ها را در تهران به عهده اندازی تظاهرات ضد حکومتی و شرکت کردن و تقویت آن مسئولیت کمک کردن به راه

تیرماه من با اسم مستعار »بیژن« با برنامه ارتباط مستقیم سیمای آزادی تماس تلفنی گرفتم و برای  ۱۸اشتند. در روز د 
 .شرکت در تظاهرات فراخوان دادم

های اطراف دانشگاه را بستند و مأموران نیروی انتظامی و لباس شخصی به  همان روز نیروهای سرکوبگر خیابان 
که آن  اند. درحالیتیر را از سر گذرانده و مهار کرده۱۸کردند سالگرد ها تصور می محل آمدند تا مانع تجمع شوند. آن 

تیر فراخوان بدهند.    ۱۸جای  تیر به   ۲۱جمع اعتراضی در  ها برای ت سال طرح ستاد اجتماعی این بود که همه تیم 
 .شعار محوری هم آزادی زندانیان سیاسی بود 

خواستیم رسید. نیروهای سرکوبگر از پاسدار و نیروی  بعدازظهر تجمع به حدی که می   ۵تیر حوالی ساعت  ۲۱روز  
گیری تظاهرات شوند؛ اما  تا مانع شکل وار به صحنه آمده بودند  انتظامی و بسیجی و اطالعاتی و لباس شخصی، گله 

های هواداران مجاهدین هم به شعارها و محتوای اعتراضات  همه این بگیروببندها مانع نشد و شعارها شروع شد. تیم 
دادند. نیروی انتظامی شروع کرد به تهاجم و پراکنده کردن جمعیت. در این میان سرهنگی که درصحنه  وسو می سمت 

دانست که نیروی  که تجمع غیرقانونی است و مجوز وزارت کشور را ندارد. سرهنگ بیچاره نمی کشید بود نعره می 
پیشگانی مثل مصداقی هستند که بدون اجازه دژخیم آب  ها و خیانت گیرد. تواب برانداز و سرنگون کننده اجازه نمی 

 .خورند نمی 

فقیه  جمهور تازه از صندوق درآمده ولی ئیس به لحن مصداقی در ننگین»نامه سرگشاده« توجه کنید که چقدر به ر  
و پس از   ۱۳۸۴نویسد: »آیا جو ایران در تیرماهیعنی پاسدار عنتری نژاد امیدواری سرکوبگرانه داشته که می 

کند؟ چرا جز شما و انجمن  ها چه دردی از مردم ایران دوا می گونه بود؟ انتشار این دروغ نژاد این پیروزی احمدی 
دهیم که  طور گزارش میدهد؟«. جوابش البته خیلی ساده است، به این دلیل ما این گونه گزارش نمی این تان کسی خیالی 
 .کنیمطور هم مقاومت و مبارزه می همین 

https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/11918
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که دید جوانان و دانشجویان به او که دنبال مذاکره کردن  عنوان فرمانده صحنه هنگامی اما سرهنگ نیروی انتظامی به 
پرسید رئیس شما کیست؟ بیاید صحبت کنیم. یکی از  درپی با صدای بلند می گذارند، پی میبا کسی بود، محل سگ ن

های جوانان و دانشجویان را مصادره کند، تالش کرد  خواست به این وسیله اعتراض طلبان حکومتی که میاصالح
 .عنوان نماینده معترضان به مذاکره با سرکرده نیروی انتظامی بپردازد به 

هزینگی« برای مذاکره دور پاسداران نیروی  های بی فقیه یا همان »جلبک طلبان قالبی در نظام والیت ح وقتی اصال 
انتظامی جمع شدند. طبق قرارمان در مورد اقدام در موقعیت مناسب، من در همین لحظه، تصویر رهبری مقاومت  

اری از این صحنه را انجام دادند. فاصله ما با  برد برادر مسعود و خواهر مریم را بلند کردم و سایر افراد تیم ما فیلم 
ها باالبردن عکس کسانی که تجسم  دانستیم زمان کوتاهی بیشتر نخواهیم داشت، آن دژخیمان چند قدم بیشتر نبود. می 

 .هاست تر از آن ها که هر خطری برای رژیم، پذیرفتنی اند. همان سرنگونی و نابودی این رژیم 

ای از مزدوران نیروی  باره گله که من عکس خواهر مریم و برادر مسعود را باالی سرم برده بودم، یک درحالی
انتظامی به سویم هجوم آوردند و بر سرم ریختند. با باتون و مشت و لگد شروع به زدن کردند. به علت ضربه باتونی  

ن موقع یک سرهنگ نیروی انتظامی گردنم را گرفت و با  ام فرود آمد، تعادلم را از دست دادم. در همی که روی بینی 
دادند، با دیدن  داد. جمعیتی که شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد سر می چوبی که دستش بود گردنم را فشار می 

 .دادند: ولش کنید، ولش کنید وضعیت من اعتراض کردند و شعار می 

 !ه صحنه، اعتراض کرد که: چکار کرده، ولش کنید مادری خودش را به من رساند و رو به سرهنگ سرکرد 

تر شده بودند، آن خانم شجاع را که به نظر  نژاد« خیلی جری پاسداران که به قول مصداقی »پس از پیروزی احمدی 
پنبه اینترنتی«  یک »پهلوان ( ۹۲مصداقی به خاطر »زن بودن« واقعی نیست و به گفته مصداقی )در همان گزارش 

کردند با ضرب و شتم جمعیت، راه باز کنند و مرا به  ها تالش می باد کتک و ضرب و شتم گرفتند. آن دیگر است، به  
 .های ضد شورش بود، برسانند نزدیک درب اصلی دانشگاه تهران که تمرکز اصلی و محل ماشین 

خودش را به سرهنگ نیروی انتظامی رساند و گفت:   علی صارمی قبل از رسیدن به خودرو نیروی انتظامی، شهید 
 .…کار کرده؟ ولش کنید بگذارید برود مگر این جوان چه 

 !پنبه اینترنتی« یعنی علی صارمی هم بعداً توسط رژیم اعدام شد یکی »پهلوان این 

رنگی کردند. بعد از من چند دانشجو  ودرو ون سیاه زور سوار خ برگردم به صحنه حقیقی در آن روز: پاسداران مرا به 
و خبرنگار را هم دستگیر کردند. سرکرده یگان ویژه رژیم به نام عباسی درصحنه حضور داشت. اسم سردار عباسی  

در خیابان   ۱۴۸جا یکی از دانشجویان در ماشین به من گفت. بعد از یک ربع یا نیم ساعت ما را به کالنتریرا همان 
 .محض ورود، مرا دستبند فلزی زدند و نفرات دیگر را دستبند پالستیکی بردند. به انقالب 

جا انجام دادند، ضرب و شتم معروف به »فوتبالی« بود که چند نفر با ضرب و شتم عمدتاً  اولین کاری که در آن 
وتبالی« مرا کنار نفرات  کنند. بعد از »ف طرف پرت می طرف و آن وسیله لگدهای سنگین و شدید، زندانی را به این به 

یاد ندارم اما حین  جلسه تنظیم کنند. در میان دستگیرشدگان یک نفر بود که اسمش را به دیگر نشاندند تا صورت 
خواستند او را وارد ماشین کنند مقاومت کرد. مزدوران وحشیانه صورتش را به سپر عقب ون  دستگیری وقتی می 

رسید بازجو باشد و  مأموری که به نظر می  ۱۴۸فت. در کالنتری  اش شکاکوبیدند که قسمتی از زیر چانه 
های او  خواهی یکی از عکس گفت: »می اش شکافته بود، می کرد، به آن فرد که چانه جلسه را تهیه می صورت 
 !«هایی که من باالبرده بودم( را در پرونده تو بگذارم؟ شما باهم بودین)عکس 

کند. بگذار تا ببرند حالش را حسابی جا بیاورند. در فرصتی که حین بازجویی  ی مأمور دیگر گفت این خیلی پررویی م
و فشارآوردن به آن فرد مقاوم ایجاد شد، من طبق سناریویی که از پیش آماده کرده بودم، محمل خودم را در ذهن  

 … های چه کسانی بودهدانم این عکسکردم که کارگر بودم و نمی خودم مرور می 

چی بود هم آوردند. او همان کسی بود که  شده خاتمی طلب حکومتی را که یک فرد شناخته ء همان اصالح در همین اثنا
 .عنوان نماینده دانشجویان معرفی کرده بود در مقابل دانشگاه خودش را به 

 «… بازجوی مزبور به او گفت: »آقا این چه بساطی است که راه انداختید تجمع مجوز نداشته و

 ؟ واوباش هستید به من از او پرسید: شما با این اراذلسپس با اشاره  

https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/24136


های خوبی هستند!  ها بچه او که چند نفر از دانشجویان عضو دفتر تحکیم وحدت را در میان ما دید، گفت: آقا این 
 .های درونی رژیم هستند( های انقالبند! )یعنی از بسیجیان یا عوامل جناح بچه 

یکی چطور؟ وقتی نوبت به من رسید. بازهم  پرسید این چطور؟ این داد و می تک ما را به وی نشان می بازجو تک 
های رهبری مقاومت را که در باره دژخیم افسار پاره کرد و عکس گفت: این هم بچه خوبی است!؟ در اینجا یک 

 ؟ تید ها هسپرونده من گذاشته بود بیرون کشید و به او نشان داد و گفت: پس آقا شما طرفدار و هوادار این 

شناسید،  پته افتاد و گفت: آقا شما ما را میکرد، به تته که داشت قالب تهی می ناگهان رنگ از رخسار او پرید و درحالی 
 .این چه حرفی است؟ و سپس رو به من کرد و گفت: این فرزند انقالب نیست 

جالبی که برایش ترتیب دادند، گفت  عنوان »بچه بد«! شناسایی کرد، با صحنه چند دقیقه بعد از این که ایشان مرا به 
حالش بدشده… و نیروی انتظامی هم آمبوالنس خبر کرد تا او را با احترامات ویژه یک »بچه خوب« رژیمی، ازآنجا  

 .ببرند 

 ی منشأ اطالعات مصداق

رهبری  خبر برای باال بردن عکس جابیاول را که به یک »کارگر درمانده ازهمه حاال ببینیم مصداقی اطالعات دست 
 ؟ مقاومت پول هنگفتی داده« شده از کجا آورده است 

بعدازظهر همه نفرات را به حفاظت اطالعات ونک بردند. آنجا بازجویی اولیه از من شروع شد. یک   ۷ساعت  
سرهنگ حفاظت اطالعات و چند نفر دیگر شروع به ضرب و شتم و اذیت و آزار من کردند. دژخیم علت و چرایی  

پرسید، من هم طبق سناریو خودم گفتم یکی »پول« داد این عکس را  باالی سرم برده بودم می   موضوع عکس را که
 …باالی سرم بگیرم من هم »بیکار« بودم و نیاز به »پول« داشتم 

االن بروم از کابل یک کارگر  گفت: »غلط کردی! اگر من همین داد و می شد و فحش رکیک می بازجو عصبانی می 
ترسم  است، می مسعود رجوی گوید: چون این عکسدهم این را بلند کن، می میلیون می بگویم یک افغانی را بیاورم و 

گویی عکس را باالی سرم ببرم، حرف مجاهدین است  این کار را بکنم. ادبیات تو مال اشرف است. همین جمله که می 
 .«خواهی این مزخرفات را باور کنم. یاال بگو ببینم داستان چیست؟می تو چطور 

کنید که هم منشأ اطالعات مطالب ایرج مصداقی، بازجوها و شکنجه گران رژیم هستند و هم فرهنگ و  مالحظه می 
 .تهاسمنطقی که برای ارزیابی دارد، همان فرهنگ و منطق آن 

ست. کلمات و فرهنگ بازتاب و محصول آن است. دعوا بر سر این  مسئله خود مقاومت و مبارزه ادعوا و صورت 
 .کنیم و مثل مصداقی راه تسلیم و ندامت و همکاری با دژخیمان را نرفتیم است که ما چرا مبارزه می 

  

 ...بازجویی از افراد سازمان چریکهای فدایی خلق ایران شاخه اقلیت و - بخش سوم 

  ۱۳۶۰ایرج مصداقی در بازجویی و شکنجه رفقای جانباخته داود مدائن و دکتر منصور اسکندری در اواخر   
 ت مشارکت داشته اس

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران درسالهای گذشته بارها در مورد نقش ایرج مصداقی در بازجویی افراد این گروه  
رژیم ایران مطالبی منتشر کرده که قسمتهایی از دو نمونه آن    و تالش مصداقی برای نفوذ دربین سازمانهای مخالف 

 .ذکر میشود 

  

 [3]نایرج مصداقی و نقش آفرینی برای وزارت اطالعات جمهوری اسالمی ایرا

از هواداران سازمان مجاهدین خلق بود. بعد از دستگیری و سپردن قول همکاری عده   ۱۳۶۰ایرج مصداقی درسال  »
 ...را لو داد. بارها در بازجویی دستگیرشدگان شرکت و آنهارا شکنجه کرد زیادی 

ایرج مصداقی در بازجویی و شکنجه رفقای جانباخته سازمان چریکهای فدایی خلق ایران داود مدائن و دکتر  
 .ت مشارکت داشته اس  ۱۳۶۰منصور اسکندری در اواخر سال 

https://leader.mojahedin.org/p/massoud-rajavi
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عوامل رژیم در خارج از کشور و استفاده از دنیای مجازی    مصداقی بعد از چاپ چند جلد کتاب توانست با کمک
خودرا بعنوان مخالف رژیم معرفی و به مصاحبه های مختلف بپردازد. سازمان چریکهای فدایی خلق ایران در  

 .سالهای گذشته بارها نقاب از چهره این عنصر مرموز گشوده و به همه نیروهای مبارز وانقالبی هشدار داده است 

صاحبه با صدای آمریکا تالش کرده است با اظهارات کذب و دروغپراکنی نقش خود را در همکاری با  وی در م
کتمان کند. این مصاحبه بیش از آنچه بتواند کسی را گول بزند    ۱۳۶۷هیئت مرگ و کشتار زندانیان سیاسی در سال  

 .پرده از چهره کریه او کنار زد 

ه شد شمارا اعدام نکردند می گوید”من زنده ماندم بخاطراینکه هم  مصداقی در پاسخ به خبرنگار که می پرسد چ
 «.درجریان امور قرارگرفتم، هم میدونستم دیگه چه خبر هست، بسیاری نمیدونستند 

مأمور کارکشته اطالعات اعتراف می کند که »درجریان امور« و خبرها قرارداشته است. مصداقی بجای پاسخگویی  
الش می کند اصل سئوال را بحاشیه ببرد و با تردستی از موضوع فرار کند، هنگامیکه  در باره علت زنده ماندنش ت

برای بار دوم از او پرسیده می شود آنها اعدام شدند و شما چرا اعدام نشدی؟ می گوید»برای اینکه آنروز انزجارنامه  
د بخاطر این بود که همکاری  نوشته بودیم« و پس از زیگزاگ زدنها سرانجام اعتراف می کند آنها که اعدام شدن

 .نکردند 

مردادماه با یک تلفن که  ۲۵مصداقی تالش می کند خود را فقط یک زندانی معمولی معرفی می کند وادامه میدهد “در
شداعدام قطع شد وبعد از آن ادامه پیدا نکرد« این اعتراف نشان می دهد که ایرج مصداقی در کنار هیئت مرگ  

دم عاقل باور می کند که یک زندانی در بند ویا داخل سلول در جریان تلفن افراد باالتر از  نشسته بوده وگرنه کدام آ
 ؟مسئولین کشتارقرار می گیرد 

مصداقی سعی میکند دروغهایش را بیکدیگر پیونددهد ولی هرچه توضیح میدهد بیشتر خودش را لو می دهد. وی در  
  - شیخ محمد مقیسه-ید”از پشت چشم بند دیده که ناصریان توجیه درجریان قرار گرفتن صحبتهای هیئت مرگ می گو

 .دستهایش را بهم می مالیده و ...« و فوری بهمان روش تردستی چشم بند را به لنگ تبدیل می کند 

واقعیت این است که ایرج مصداقی در هیئت مرگ بوده، چشم بندی هم در کار نبوده است ولی لنگ حقیقت دارد. آن  
در آن دوره ایرج   .ت عا می کند به چشمش بوده اینطور نیست، لنگ بر سر مصداقی بوده اسلنگی که مصداقی اد 

مصداقی را از هیئت مرگ به سالن زندانیان می آوردند و لنگی بر سرش می انداختند. چراکه ایرج از داخل لنگ  
زندانیان نمی توانستند   میتوانست همه زندانیان را بصورت کامل مشاهده نماید و زندانیان را شناسایی کند ولی 

بخاطر لنگی که بر سرش بود او را شناسایی کنند. وی زندانیانی را که بر سر عقایدشان استوار مانده بودند به  
هیئت مرگ نشان میداد و بعد از سالن خارج می شد. رژیم نمیخواست زندانیان چهره ایرج مصداقی را شناسایی  

 .«کنند

 ی مان اطالعات سپاه و نقش ایرج مصداق اختالفات وزارت اطالعات و ساز 

مدتی است اختالفات بین وزارت اطالعات که در اختیارجناح اصالح طلب رژیم است با سازمان اطالعات سپاه  ...»
که در اختیار جناح اصولگراست باال گرفته است. طی دوسال گذشته بتدریج بیشتر اختیارات وزارت اطالعات به  

ال یافته است. دستگیری دو تابعیتی ها، عوامل نفوذی، رخنه در سازمانهای اپوزیسیون  سازمان اطالعات سپاه انتق
 .خارج از کشور و سایر وظایفی که قبال در حیطه وزارت اطالعات بود به سازمان اطالعات سپاه واگذار شده است 

ر دست داشته باشد و  از آنجا که جناح اصولگرا در نظردارد تمام اهرمهای قدرت و ارکان اقتصادی کشور را د 
همزمان بیت رهبری را در انظار عموم پاکیزه و بدون اشتباه جلوه دهد، همواره بدنبال مقصر می گردند تا  

 ... .نابسامانیهای کشور را بگردن دیگری بیاندازند 

نوری از  درمقابل جناح اصالح طلب نیز از هر فرصتی استفاده می کند تا به رقیب ضربه وارد کند. دستگیری حمید 
در فرودگاه استکهلم باعث شد تا   ۲۰۱۹نوامبر  ۹و دستگیری وی در   ۱۳۶۷عامالن کشتار زندانیان سیاسی در سال  

باردیگر ایرج مصداقی در نقش آرتیست برای وزارت اطالعات ایفاء نقش کند. مصداقی ادعا می کند ساعت پنج  
کرد و مصداقی هم فوری ترتیب دستگیری اش را داده   صبح از فرودگاه امام به او زنگ زدند و گفتند نوری حرکت 

 !است؟

این سناریو بحدی مسخره است که هیچ فرد اندک آگاهی آنرا نمی پذیرد. مصداقی چکاره است که پنج صبح از  
فرودگاه امام به وی زنگ زدند حمید نوری حرکت کرد؟ واقعیت این است که در پس دستگیری حمید نوری اختالفات  



اح دیده می شود. وزارت اطالعات با آگاهی قبلی از سفر حمید نوری با ایرج مصداقی هماهنگ کرده بود  عمیق دوجن
تا پیشاپیش امکان دستگیری وی را در محاکم قضایی اروپا فراهم کند. این مأموراطالعات نیز وظیفه اش را بدرستی  

 ه انجام داده است...« پایان مقال

 [4]؟مقاله »ایرج مصداقی کیست«

بخشی از وظایفی که دستگاه اطالعات جمهوری اسالمی ایران به مصداقی محول کرده است، طرح و اجرای  »
سیاست بی اعتبار کردن سازمانهای انقالبی در میان مردم و نزد خانواده شهدا، برهم زدن روابط بین نیروهای فعال  

شایعه پراکنی بر علیه نیروهای فعال مخالف رژیم می باشد.  اپوزیسیون، ایجاد شک و تردید بین نیروهای جوان و  
دراین خصوص ترجیح می دهیم برای روشن شدن اذهان عموم به ذکر یک نمونه از »شاهکارهای« مصداقی در  

 .انجام وظایفش اشاره کنیم

این ترفند رذیالنه   وی در سالهای گذشته بارها به خانواده های شهدای سازمان مراجعه کرده و بعنوان “دلسوز« و با 
که گویا سازمان عزیزان شما و خانواده هایشان را فراموش کرده، در نظر دارد متنی دروصف آن عزیزان منتشر  

کند. بطور نمونه وی بعد از مراجعات مکرر به خانواده مدائن سرانجام موفق شد با تمهید چند عکس رفقای سازمان  
 :نین نگاشت را بدست آورد و ترهات ضد فدایی اش را چ 

خیلی وقت بود که میخواستم درباره ی خانواده ی مدائن و رنجی که در سه دهه ی گذشته متحمل شدند چیزی به  »
رسم وظیفه بنویسم و به سهم خودم در این دنیای قدرناشناس، قدرشان را بدانم. اعتراف میکنم با آن که این ادای دین  

میکردم و میترسیدم به آن نزدیک شوم. بزرگی درد و بضاعت اندک من  مثل یک بغض در گلویم مانده بود اما دل دل 
 « در تشریح واقعه مانع نوشتنم میشد 

مصداقی در کمال پستی سازمان و همرزمان رفقای شهید مدائن ها را »قدرناشناس« لقب می دهد تا انگیزه »این ادای  
رفیق   ۱۳۶۰است . واقعیت این است که در سال  دین« را که در گلویش گیر کرده بپوشاند. اما حقیقت چیز دیگری 

داود مدائن و بعد از او رفیق دکتر منصور اسکندری عضو کمیته مرکزی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران هردو  
بفاصله کوتاهی دستگیر شدند. در آن هنگام این رفقا در مرکز سپاه پاسداران در سلطنت آباد ) چاله هرز( محل سابق  

یی و شکنجه می شدند. در آن ایام ایرج مصداقی تازه دوره توابی را شروع کرده بود. وی عالوه بر  ساواک بازجو 
مشارکت درگشتی های سپاه برای به دام انداختن مجاهدین و سایر نیروهای انقالبی و مبارز، در شکنجه انقالبیون از  

ون به دوش مصداقی سنگینی می کند نه از  جمله رفیق مدائن و اسکندری مشارکت می کرد. »این ادای دین« که اکن
 .روی عذاب وجدان که برای گمراه کردن بیشتر خانواده مدائن و امثالهم است 

سال تواب رژیم جمهوری اسالمی   ۸آیا هیچ فرد اندک آگاهی می پذیرد که ) برطبق نوشته های خود مصداقی( وی 
ر مصداقی فقط یک تواب معمولی بود چه لزومی داشت که  ایران باشد ولی هیچگونه همکاری با رژیم نکرده باشد؟ اگ

طی این دوره طوالنی دوش به دوش بازجویان و مأمورین اطالعات در اوین و کمیته مشترک و زندان گوهردشت و  
سایرمراکز آدمکشی رژیم خدمت کند؟ آیا وی تاکنون شرحی از خیانتهایش برعلیه نیروهای انقالبی و مبارز را درج  

ساله خدمت در سپاه و اطالعات بوده است که موجب شده اکنون خود را دیکشنری همه اتفاقات   ۸مین دوره  کرده ؟ ه
معرفی کند. آیا هیچ فرد آگاهی می پذیرد که سران رژیم تمام جنایات و سبعیت خود را با یک تواب   ۶۰بعد از دهه  

همه حوادث و جنایات آن دوره را از بر    داشته که ۱۳۶۷درمیان بگذارند؟ مصداقی چه نقشی در کشتار شهریور 
است؟ بهر تقدیر خوشحالیم که اکنون نقاب از چهره این مزدور کنار زده شده وتنها ما نیستیم که بر این حقیقت پای  

 «....می فشاریم و بوظایفمان عمل می کنیم. ازاینرو دراین خصوص به همین حد بسنده می کنیم 

  

 د جنگ گرگها رازمگو را آشکار میکن - بخش چهارم

در انتقاد از عملکرد وزارت اطالعات مقاله ای درج   ۹۹خرداد  ۹سایت »رهیافته« وابسته به جناح غالب رژیم در  
کرده و در آن صریحا نوشته است که مصداقی عنصر نفوذی و حقوق بگیر وزارت اطالعات در بین اپوزیسیون  

 :له به شرح زیر است است. بخشهایی از مقا
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 یاتذکرهای پیاپی امام خمینی و امام خامنه 

ای نبود که نسبت به خطر نفاق و شخص مسعود رجوی  امام خمینی تا روزی که در قید حیات پربار خود بود، هفته »
نفاق و    اندیشی خاصی که دارند، پیاپی خطر هشدار ندهد. پس از آن نیز، شاهد هستیم که مقام معظم رهبری با ژرف 

نظام این غائله منافقین  به روشنی گفتند که »پیاده  ۹۶کنند. ایشان پس از غائله بهمن گروهک منافقین را گوشزد می 
ای  تأکید کردند: »در یک کشور خبیث )آلبانی( عده  ۹۸پس از غائله آبان (.  ۱۳۹۶بهمن -بودند« )مقام معظم رهبری 

و اکنون نیز رهبری با صراحتی  (  ۹۸دی -را ریختند« )رهبر انقالب  فروش جمع شدند و نقشه فتنه بنزین ایرانی وطن 
 .دهند بیش از همیشه نسبت به سربازگیری گسترده این دشمن خطرناک و موذی از »جامعه جوان« کشور هشدار می

به  بینیم که چگونه مسعود رجوی پیاپی خطاب این هشدار نیز از واقعیتی در کف جامعه برآمده است. آخر مگر نمی 
آورد و به قول خودش آموزشهای ایدئولوژیک به »نسل جوان«  دهد، از قرآن و نهج البالغه گزیده می جوانان پیام می 

رسد. از البالی سطور فریبنده تفسیر  هایش نگاه کنید! از تمامی آنها بوی باروت به مشام می دهد. اما به آموزش می
 ...شود های کالشینکف دیده می قرآنش، قبضه 

در مقابل هر چند نیروهای جان بر کف نظام با همت و تالش به مقابله با این سرانگشتان نفاق، از جان خود مایه  
 ؟گذارند، اما آیا این کافیست می

روزی خود برخی توابین منافقین مانند  این که مجموعه آقای علوی )وزیر محترم اطالعات( با کارهای شبانه 
گذاری با انرژی مصداقی، پورحسین و… را استخدام کرده،  ی، یغمایی، کریمدادی،سلطانی، خدابنده، عزتی، حسین

 ...کشاند، بسیار عالیست؛ اما آیا کافیست؟ کالن و البته تأمین مالی، توابین را به رویارویی روانی با خود منافقین می 

ه التقاطی را به صدا در آوردند.  های خطر اندیشکافی نیست به همان علت که در نهایت خود مقام معظم رهبری زنگ 
بینیم که چطور جوانان ما در ابعاد هزار هزار در تور شوم کاریزمای رجوی  کافی نیست، چون در کف جامعه می 

 «...شوند گرفتار شده، از یک دانشجوی درسخوان تبدیل به یک تخریبگر با مالیخولیای سالح و بمب می 

 ه بخشهایی از چند مقال -بخش پنجم

 یالت ارژنگ خامنه ا مقا-۱

دستگیر شد. او ابتدا به اعدام و سپس   ۱۳۵۰ارژنگ خامنه ای از زندانیان سیاسی در زمان شاه است که در سال  
حبس ابد محکوم شده بود وهمزمان با انقالب ضدسلطنتی آزاد شد. او دو مقاله در معرفی ایرج مصداقی ونقش او  

 ت نوشته اس

و در اعتراض  «[5] شده درپوش دادخواهیعام وتحت عنوان “بیداد علیه زندانیان قتل  ۹۹تیر ۱۳مقاله اولش در تاریخ  
 :به نامه حمایت عده ای برای »سفید کردن« مصداقی نوشته شده است. در قسمت آغازین این مقاله چنین آمده است 

دان و فعاالن مدنی«، درباره دادخواهی  امضا از »روشنفکران، هنرمن ۱۰۴ای با  بیانیه   ۱۳۹۹تیرماه  ۹در تاریخ “
وهفت منتشر شد. عجالتاً دو سه نکته را که با یک نگاه به متن فراخوان  کشتار زندانیان سیاسی در تابستان شصت 

 .کنم وطنان خاطرنشان می توان دریافت برای همه دوستان و هم می

زنان واقعی این متن  وزن نیست. قلم سنگین برای من واضح است که این قلم و اثر نویسندگان یا شاعران  -الف
 .کنند شده هستند. آنها منافع و اهداف مشخص و واحدی را دنبال می مشخص، برای من شناخته 

عنوان  دروغ بههدف اصلی فراخوان این است که درپوش یک حرکت حقوق بشری، ایرج مصداقی را سفید کند و به 
عنوان  خاطر اسم مصداقی در لیست امضاکنندگان وجود ندارد و از او بهن نماینده زندانیان سیاسی قالب کند، به همی 

 .شود خاصه“ که در زمره شاهدان کشتار زندانیان سیاسی بوده، اسم برده می کوشنده ”

برد و در خدمت رژیم  دهند خط وزارت اطالعات را پیش می زندانی شهادت می  ۷۸۰اما مصداقی کسی است که  
با صدای آمریکا معترف است که به دلیل نوشتن انزجارنامه اعدام نشده و در خاطراتش هم  است. خودش در مصاحبه  

 .کند انزجارنامه اعتراف می  ۵به شرکت در گشت دادستانی برای شکار مخالفان و نوشتن  

وجوهای متعدد برای من ثابت شد که خیلی از امضاکنندگان واقعاً هدف اصلی گردانندگان را که  پس از پرس  -ب 
دانستند یا دقت نکرده بودند که در پوش  سفیدسازی مصداقی و چماق کردن او بر سر زندانیان ”سر موضع“ بوده نمی 

 « .عام شده که خمینی حکم به نابود کردن آنها داد در جریان است ”دادخواهی“ چه بیدادی علیه زندانیان قتل

https://www.hambastegimeli.com/105016_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%DA%98%D8%AE%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0%DB%8C#_ftn5


 :مقاله با این جمالت به پایان می رسد 

  ۱۳۶۷عام سال  اندرکاران قتلحاکمه عادالنه دژخیم حمید نوری و دیگر مسئوالن و دست با تأکید برضرورت م»
کنیم این فراخوان که با اسم مصداقی عمالً در خدمت جمهوری اسالمی قرار دارد، یک درس بزرگ  خاطرنشان می 

طالعات نظام در اشکال  های فریبنده ابرای همه روشنفکران و فعاالن سیاسی در خارج کشور دارد که در دام توطئه 
 « .گوناگون آن نیفتیم 

  

ایران  ) [6]«!مزدور نفوذی شارالتان و جاعل تاریخ۲در مقاله دوم ارژنگ خامنه ای تحت عنوان »
 :آمده است( ۹۹ مرداد ۶ افشاگر

چون ساواک شاه هم از  خوبی آشنا هستم عنوان یک زندانی سیاسی در زمان شاه من با این مقوله جاسوسی به به  ...»
های انقالبی و ضد سلطنت وارد کرد .  آمدند ضرباتی سنگینی به گروه طریق خودفروختگانی که به خدمت آن درمی 

کرد و ساواک با ترتیب  های ایران« کار می بخش خلق نمونه معروف آن سیروس نهاوندی است که با »سازمان رهایی 
ترتیب عالوه بر دستگیری و شکنجه  این پایش او را بیرون فرستاد و به دادن یک فرار ساختگی و حتی تیر زدن به  

رفقای پیشین خودش ضربات سنگینی هم به سایر جریانات مارکسیستی که گول سیروس نهاوندی را خورده بودند  
ه بودند  ها دانشجو و روشنفکر که گول سیروس نهاوندی را خورد آباد شیراز بودم، ده زد.من زمانی که در زندان عادل

ها شده و شگردهای او  ها در زندان متوجه شدند که سیروس نهاوندی باعث دستگیری آن دستگیر و به آنجا آوردند. آن 
بنابراین جای شک نیست که در مورد مصداقی ما با یک مأمور و جاسوس طرف  ،را نزد زندانیان افشاء کردند 

 « ...هستیم 

  

 « شریک دزد و رفیق قافله» -۲

 ( ۹۹بهمن   ۲۰از خانم مینا انتظاری )سایت همبستگی  

وزارت اطالعات رژیم آخوندی به کمک سفارتها و دیپلماتها و مزدورانش برای یک انفجار    ۲۰۱۸ژوئن   ۳۰روز  
مرگبار در گردهمایی بزرگ ساالنه مقاومت ایران در ویلپنت پاریس برنامه ریزی کرده بود که اگر موفق میشد به  

لیات بزرگ تروریستی که در شورای عالی  کشته و مجروح شدن صدها و چه بسا هزاران نفر منجر میشد. این عم
امنیت رژیم تصمیم گیری شده بود، توسط اسدهللا اسدی دیپلمات رژیم در اتریش هماهنگ میشد. این توطئه تنها چند  
  ۴ساعت قبل از وقوع خنثی شد و اسدی و سه مزدور همدست او دستگیر شدند و بعد از دوسال تحقیقات گسترده در 

 .سال حبس محکوم شدند  ۱۵تا   ۱۸سال زندان و سه مزدور همدستش به  ۲۰اسدی به   اسدهللا ۲۰۲۱فوریه 

درست در همان ساعاتی که قرار بود این انفجار صورت گیرد ایرج مصداقی همراه با مسعود خدابنده مزدور شناخته  
ظر خود را در مورد  شده وزارت اطالعات در استودیوی تلویزیون فارسی زبان ایران اینترنشنال حضور داشتند تا ن

 .جلسه بزرگ مقاومت وحوادث همراه آن بیان کنند 

بهمن    ۲۰بقیه مطلب را خانم مینا انتظاری در مقاله اش تحت عنوان »شریک دزد و رفیق قافله! « همبستگی بتاریخ  
 :چنین شرح میدهد  ۹۹

ات انفجار درست در همان ساعتی  کنیم در همان روز عملیکند که ما فراموش می ایرج مصداقی خائن... خیال می ...»
که قرار بود آن بمب در کنار من و مایی که در آن سالن و نزدیک جایگاه سخنرانی بودیم منفجر شود، این فرد 

نام مسعود خدابنده در استودیو تلویزیونی ایران اینترنشنال  خودفروخته در لندن کنار یک مأمور بدنام وزارتی به 
 .دن زنده سخنرانی خانم رجوی، مشغول نفرت پراکنی علیه آن همایش عظیم بود نشسته بود و ضمن »رصد« کر

تردید ندارم که حضور مسعود خدابنده در آن زمان و مکان مشخص، با هدایت مستقیم وزارت جهنمی اطالعات 
زارش همایش  عنوان مکمل او در آن برنامه زنده تلویزیونی همزمان با پخش گآخوندی بوده و قطعاً تعیین مصداقی به 

ویلپنت، با صالحدید همان سرداران امنیتی و آدمکشان اسالمی بوده که آن عملیات بزرگ تروریستی را طراحی کرده  
خاطر این برنامه ویژه از  بودند. جالب است که بدانیم مسعود خدابنده خودش ساکن لندن است ولی ایرج مصداقی را به 

 !استکهلم سوئد به لندن آورده بودند 
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خورده، درست در  عنوان بخشی از پوشش سیاسی روانی آن عملیات تروریستی شکست این فردی که خودش به حاال 
همان زمان مقرر شده برای وقوع جنایت حضور داشته، در چند رسانه دولتی غربی با تاکتیک فرار به جلو، با شیادی  

 !زند خودش را سخنگوی قربانیان تروریسم رژیم اسالمی جا می 

طور خاص خانم رجوی و خیل عظیم  که سوژه اصلی این عملیات تروریستی به که در حالی لب دیگر این نکته جا
شرمانه مجاهدین خلق  حامیان مجاهدین در سالن ویلپنت بوده ولی مصداقی .. و با ادبیات آلوده اطالعات آخوندی، بی 

 .نامد را "فرقه پلید رجوی" می 

ها فرو میافتد و معلوم خواهد شد که او و همردیفش مسعود خدابنده تا چه  ردهبهرحال روزی نه چندان دور باالخره پ
اند و حضورشان در آن صحنه پوششی و  حد در جریان »بزرگترین عملیات تروریسم دولتی« جمهوری اسالمی بوده 

 .اند عملیات جنگ روانی علیه مجاهدین از کجا هماهنگ شده و چه هدف و مأموریتی داشته 

ود در برنامه زنده تلویزیونی، چند لحظه بعد از انفجار موعود، بر روی اجساد خونی ما و پیکرهای متالشی  آیا قرار ب
 «!شده در زیر آوارها، سناریوی درگیری درون گروهی و قتلهای مشکوک و خشم ناراضیان فرقه مطرح شود یا...؟ 

  

 ننتیجه گیری و مقاله یکی از همبندا

یگذارد که نقش ایرج مصداقی بسیار بیشتر از یک زندانی درهم شکسته وبریده است. او  این مجموعه تردیدی باقی نم
نقش تهاجمی مشخصی را علیه اپوزیسیون بطور عام وعلیه مجاهدین ومقاومت ایران به طور خاص پیش میبرد. این  

مرداد   ۶ای به تاریخ   مطلب را رضا فالحی یکی دیگر از زندانیان سیاسی که همبند مصداقی هم بوده است در مقاله 
 :با عنوان “روشنگری آقای ژورک حلقه گمشده پازل مزدور نفوذی ایرج مصداقی« تشریح کرده است  ۹۹

در زندانهای نیروی هوایی؛ دژبان   ۱۳۷۰تا شهریور  ۱۳۶۰سال از شهریور  ۱۰رضا فالحی هستم و به مدت »
ه زندانگردی را همچون بسیاری از دیگر زندانیان  مرکز؛ اوین؛ قزلحصار؛ گوهردشت و مجددا زندان اوین؛ یک ده

هزار زندانی سیاسی    ۳۰عام  ویژه در جریان قتلتجربه کردم و الجرم در این میان شاهد بسیاری از جنایات رژیم به 
 .امبوده ۶۷سربدار در تابستان  

رابطه با زندان و زندانیان سیاسی  ها در من هم مانند دیگر زندانیان سیاسی از بند رسته، اکثر کتب، مقاالت و مصاحبه 
گذرد، ولی  شناسم، گرچه بعضا چند دهه از رهایی آنان از زندان می کنم. اکثر زندانیان پیشینی که من می را دنبال می 

 .ناپذیری از زندگی و حیات سیاسی آنها شده است واژگانی چون زندان و زندانی بخش جدایی 

هنرمند مردمی و یکی از زندانیان سیاسی پیشین، خواندم که آخرین قطعه  تازگی مطلبی از آقای فریدون ژورک به 
مثابه  ها در ارتباط با مزدور ایرج مصداقی به دنبال آن بودم، در اختیارم گذاشت! این برای من به پازلی را که مدت 

 .سقوط سیبی از درخت بود که باعث کشف جاذبه زمین از سوی نیوتن شد 

شکسته که با بازجویان و  توانستم با یک زندانی درهم سختی می واب تشنه بخون را من به کارکردها و مواضع این ت 
شکنجه گران همکاری کرده و حاال در خارج کشور هم دوباره به همکاری با آنها روی آورده است، تحلیل کنم. این  

 .را توجیه کند توانست خصومت هیستریک او با مجاهدین و رهبر مقاومت آقای مسعود رجوی تحلیل نمی 

این قطعه پازل گمشده را؛ افشاگری و روشنگری آقای ژورک به ما عرضه داشت و بدین گونه او از این راز پرده  
در زندان اوین   ۶۲و  ۶۱برداشت که ما نه با یک تواب، بلکه با یک مزدور نفوذی مواجهیم که از همان سالهای سیاه 

نقش دستیار بازجویان و شکنجه گران را داشته است. این نشان داد که   های کارنامه سیاه بوده و مسئول نوشتن کتاب 
ها در زندان و بیرون زندان و در  شکسته بلکه یک نفوذی بوده که سال ها نه یک زندانی درهم مصداقی از همان سال 

است.   کردهکرده و ماموریتهای محوله از سوی وزارت اطالعات را ایفا می داخل و خارج کشور نقش بازی می 
 !توان تعریف کرد ای میدیده و حرفه عنوان یک نفوذی آموزش وچندساله مصداقی را تنها به پروسه سی 

اند، دارند! اما وقتی به این  هایی که در آنها زیسته ای از بندها و سلول پیوسته هم همه زندانیان از بند رسته، داستان به ..
ه رد شده و گوییا از خاطره او محو شده است. این برای من که در  رسد، از بسیاری از مقاطع بسیار ساد مزدور می 

 .فهممام بسیار محسوس بود اما دلیل آنرا امروز است که خوب می مقاطعی با این مزدور هم بند بوده 



نویسد، عدم یادآوری و ذکر بخش یا بخشهایی از مقاطع زندانش به معنای فرار برای یک زندانی که خاطرات می 
هایی از این  یابید که بخش خوانید و درمیاز آن مقطع یا مقاطع است! مثل اینست که کتاب داستانی را می  آگاهانه

 !داستان بنا به دالیلی حذف و سانسور شده است 

کند و با مشکل امنیتی مواجه نیست،  برای فردی که در اروپا و در یک فضای امن و عاری از سانسور زندگی می 
هم از سوی کسی که در شرح خاطراتش جزییات اخالقی و زندگی افراد و حتی  ین حلقات، آن حذف و پنهان کردن ا

 .خروپف آنها در زندان را به یاد دارد هدفی جز پوشاندن حقیقت ندارد 

سرایی خود را  های دادستانی را پنهان کند، با داستان توانسته است شرکتش در گشت که نمی این مزدور نفوذی ازآنجایی 
کشد و یا نقشش را در لو دادن اطالعات مربوط به  ها به تصویر می تقصیر در آن گشت بسته و بی انی دست یک قرب

 .کند شهید واالمقام جالل کزازی با این توجیه که کزازی قبل از من دستگیر شده بود، توجیه می 

ارانشان توسط الجوردی  امروز دلیل بردن این مزدور جدای از دیگران، بر سر پیکرهای پاک موسی و اشرف و ی
اش  گذرد. او با رندی الجوردی گونه اش می فهم شده است! آنهم کسی که تنها چند هفته از دستگیری برایم کامال قابل 

های قبل از آزادی  خواهد این موضوع را عادی جلوه دهد! کما اینکه دیدارهای مکررش با سردژخیم توانا در ماه می
 .دهد انه یک امر روتین نشان میسرایی احمقرا با یک داستان 

 !های این یهودای اسخریوطی با رژیم و زندانبان ندارمای در مزدوری و همکاری امروز من دیگر کوچکترین شبهه 

فهمم! فقط  ها میامروز، دلیل به انفرادی بردن، زیر هشت بردن و ضرب و شتم بسیاری از همزنجیران را در آن سال 
 .تواند آن وقایع را توضیح دهد ن ما می نفس وجود یک نفوذی در بی

بردند را  اصطالح انفرادی و به قول خودش جیره کتک می امروز دلیل اینکه گاه او را ظاهرا برای تنبیه! و به 
فهمم که چرا هر زندانی که قرار بود آزاد گذرد … حال می فهمم. خاطرات گذشته همچون فیلمی از مقابلم می می

ها با وی مشغول پچ پچ بود! تخلیه اطالعاتی،  ها در گوشه و کنار اطاق ش از آن مصداقی ساعت بشود؛ از چند روز پی
 !ماموریت یک مزدور نفوذی

ام که آنقدر هوشیار نبودم تا مزدوری مصداقی را درک کنم و رمز پچ پچ هایش را دریابم! نکته  و من شرمنده 
کند تا از گفتن و نوشتن از آن شهیدان دالوری که خود با دنائت کامل در زیر پای  آور آنکه مصداقی تالش می شرم 

 !ید بلکه خانواده و بستگان آنها را هم به گروگان بگیرد تنها از نام آنها اعتبار بجورژیم ذبح شرعی کرده است؛ نه 

اش در  بار رفتن به نزد کمیته مرگ، ولو بودن دائمی   ۴امروز دیگر برایم چگونگی جان بدر بردن این مزدور پس از  
تنها هیوالی مرگ با او عنادی  پاسخ نیست! نهراهرو مرگ، چنانکه گویی به پیک نیک آمده است؛ برایم سوال بی 

 !نداشته است که خود هیوالی مرگ بوده است 

ها، زندانیان مقاوم پیشین،  حال دلیل عمق کینه حیوانی این مزدور، نسبت به رهبری مقاومت، اشرفیان و اشرف نشان 
 .یابد معنا و مفهوم جدیدی می 

آقای ژورک نیز موج   ام و جوهره این مطلب در یکایک واژگان مقاله صادقانه و تأثیرگذارهمانطور که قبال هم گفته 
تواند از خودش ضعف نشان داده باشد،  ازاین رهبر مقاومت ایران بارها تاکید کرده است، هر کس می میزند و پیش 

ها درصدد جبران آن برآید، اما اشتباه و  ای اشتباه کرده باشد و باصداقت و با اذعان به آن ضعف تواند در مرحله می
های گشت چیز  همکاری با دشمن، نفوذ در صفوف مقاومت، شرکت در ماشین چیز است، ضعف و کوتاه آمدن یک 

بخشم که نتوانستم با ایستادن بر سر عهد و پیمان، با آن یاران سربدار همسفر  دیگری است. من هرگز خودم را نمی 
جاهدین باید  عنوان یک زندانی سیاسی و هوادار مجاهدین؛ همه آنچه را که م عنوان کمترین وظیفه به شوم، اما به 

نفس بر عهد و پیمانم با آن  ام که تاآخرین بدانند؛ صادقانه با سازمان مجاهدین در میان گذاشته و باخدا و خلق عهد بسته 
کند، باقی بمانم و از  سربداران و با آرمان آنها که در سازمان مجاهدین و برادر مسعود و خواهر مریم تجسم پیدا می 

 .چیز دریغ نکنمهیچ 

س مجدد از آقای فریدون ژورک گرامی در بازگویی این خاطره مهم و تأثیرگذار و با یاد و خاطره مرجان  با سپا
 .«برم هنرمند بزرگ مقاومت این نوشته را به پایان می 

  جلد اول نه زیستن نه مرگ نوشته است: علی سرابی بعد از دستگیری و زیر  ۱۸۳ایرج مصداقی در صفحه     [1]
دش را  خوشکنجه، میپذیرد که پاسداران را به سر قرارش ببرد. اوآنها را به خيابان حافظ برده و از باالی پل حافظ  

دکشی به ميان خيابان پرت میکند. او از شانس بد روی ماشين در حال عبوری افتاده و بيهوش میشود.  خوبه قصد 

https://www.hambastegimeli.com/105016_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%DA%98%D8%AE%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0%DB%8C#_ftnref1


می به هوش میآید، الجوردی از او میپرسد: اگر اسلحه  وی را با همان حال نزار به اوین باز میگردانند. وقتی ک
داشتی با من چه میکردی؟ علی به تصور این که در حال فيلمبرداری تلویزیونی از او هستند، میگوید: میکشتمات.  

 د الجوردی دوباره میپرسد: با گيالنی چه میکردی؟ علی پاسخاش را تکرار میکن 

گوید هر دو شیفت  بود می  ۹اصغر معینی که مانند بسیاری از زندانیان زیربازجویی اوین در همین ایام بند [2]   
هم   ۶۶ها کادر اوین بودند. یکی از پاسداران که ساکن منطقه آب دخانیات تهران بود و سال  پاسداران و افسرنگهبان 

 .بود   ۶۲در تابستان   ۹اصلی بند زد از پاسداران در اوین کابل می 

  fedaii.de)-(iranianایرج مصداقی عامل وزارت اطالعات ایران[3]   

fedaii.de/.../hami.../hamid%20ashraf.html-http://www.iranian  [4] 

  efshagari.com)-(iranایران افشاگر - ای هللا خامنه شده درپوش دادخواهی از: فتح عام بیداد علیه زندانیان قتل [5] 

 iran)-ایران افشاگر  -ای ایرج مصداقی  هللا خامنه از فتح  - مزدور نفوذی شارالتان و جاعل تاریخ !۲[6] 
efshagari.com) 

 

 نفوذ در اپوزیسیون شیوه شناخته شده شاه و شیخ  -چهارم  فصل

نفوذ جاسوسان در سازمانهای سیاسی مخالف چه در زمان شاه و بخصوص در زمان رژیم آخوندی یک امر شناخته  
شده است و از این طریق هر دو رژیم ضربات زیادی به مخالفانشان زده اند. ایرج مصداقی یکی از نمونه های  

 .پیچیده و طوالنی نفوذ است 

 نازمانهای اپوزیسیوالف. نمونه هایی از نفوذ ساواک شاه در س

 ی سیروس نهاوند

در تاریخ تابستان گذشته  !«[1]مزدور نفوذی شارالتان و جاعل تاریخ ۲ارژنگ خامنه ای در مقاله ای که تحت عنوان» 
 :نوشته است 

از   خوبی آشنا هستم چون ساواک شاه هم عنوان یک زندانی سیاسی در زمان شاه من با این مقوله جاسوسی به به »
های انقالبی و ضد سلطنت وارد کرد.  آمدند ضربات سنگینی به گروه طریق خودفروختگانی که به خدمت آن درمی 

کرد و ساواک با ترتیب  های ایران“ کار می بخش خلق نمونه معروف آن سیروس نهاوندی است که با ”سازمان رهایی 
ترتیب عالوه بر دستگیری و شکنجه  این رستاد و به دادن یک فرار ساختگی و حتی تیر زدن به پایش او را بیرون ف

 .رفقای پیشین خودش ضربات سنگینی هم به سایر جریانات مارکسیستی که گول سیروس نهاوندی را خورده بودند زد 

ها دانشجو و روشنفکر که گول سیروس نهاوندی را خورده بودند  آباد شیراز بودم، ده من زمانی که در زندان عادل
ها شده و شگردهای او  ها در زندان متوجه شدند که سیروس نهاوندی باعث دستگیری آن به آنجا آوردند. آن دستگیر و  

 « ...را نزد زندانیان افشاء کردند 

 ی منصورلواسان

 [2]:ت فریدون ژورک نیز یک مورد نفوذ در زمان شاه را توضیح داده و گفته اس

صور لواسانی، ایشان مامور وزارت اطالعات ]ساواک[ بود. افسر بود. ایشان  در زمان شاه، کسی بود به اسم من »
دانستم که مامور وزارت اطالعات است.  رفت. البته من نمی آمد و مییک مدتی، روابطی هم داشت با دفتر من و می 

زندان قصر بود و   جرم همکاری با گروههای ضد شاه، دستگیر و زندانی شده، و یک دو سالی دربعد یکباره دیدیم به 
بود    ۵۸اش هم به سرگرد تبدیل شده بود. من سال  ام و درجه بعداز دو سال که آزاد شد و بیرون آمد، گفت تبرئه شده 

که با مرجان آمده بودم لندن، درپارک مشهوری هست ]هاید پارک[. دیدم که رئیس حفاظت آقای بختیار است. چون  
گوید؟ درآنجا لواسانی مرا  مناسبتی که به لندن آمده بودیم، رفتیم ببینیم، چه می ه بختیار درآنجا سخنرانی داشت. ما هم ب

دید، جلو آمد، با من صحبت کرد. خودش برای من گفت که »نه! رفتن من به زندان، ماموریت بود! رفته بودم تا  
با همدلی باآنها، بتوانم ازآنها   شان را بیان نکرده بودند،ها مطالب کسانی را که خیلی مقاوم بودند و حتی در بازجویی 

 « حرف در بیاروم
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 ی مسعود بطحای

اطالعیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران تحت عنوان »گزارش کار« که پس از سرنگونی رژیم شاه در مورد  
 :صادر شده در باره او می نویسد [3] یمسعود بطحای

دستگیر وهمراه سایر اعضاء گروهش محاکمه و   ۴۸است که در سال متهم مسعود بطحایی از اعضاء گروه فلسطین »
به زندان ابد محکوم میگردد. و چون جزو اولین گروههایی بود که پس از سالها دستگیر و محاکمه شده بود شهرت 

ر نه  کافی به هم زد و توانست اعتبار فراوانی در صفوف مبارزان برای خود دست و پا کند. اما از این شهرت واعتبا
رسما همکاری با ساواک را   ۵۱تنها کمکی به مبارزین نشد بلکه عاملی در جهت سرکوب جنبش گردید. وی در سال 

در زندان با ساواک در ارتباط بود، و اطالعات فراوانی را   ۵۶پس از اندکی چانه زدن می پذیرد و از آن پس تا سال  
به مسایل سیاسی در اختیار ساواک قرار میداده است. و از این    از وضع زندانیان و روحیه آنها و میزان پیگیری آنها

طریق ساواک را از جریانات درون زندان با اطالع مینمود. نامبرده به خاطر وجهه ای که در میان زندانیان داشته از  
ر باره یکایک  طریق نزدیکی با زندانیان اطالعات آنها را بدست میآورده ودر اختیار ساواک قرارمیداده است و نیز د 

و با توجه به آنکه اکثر زندانیان پس از آزادی به مبارزه پیوسته اند، دانستن روحیات آنها و   مبارزین نظر میداده،
شناخت چگونگی حرکات آنها در زندان برای پلیس بسیار مهم بوده است و از این طریق است که میتوان به اهمیت  

امبرده ادعا میکند که این کارها را برای فرار از چنگ پلیس انجام  ضربات وارده از طرف این شخص پی برد. ن
میداد ولی متأسفانه پس از آزادی نیز به اعمال خود ادامه داده و رابطه خود را با رسولی و عضدی ]دو تن از  

رس اینکه  بازجویان معروف ساواک[ همچنان که در زندان داشته ادامه میدهد. نامبرده پس از پیروزی انقالب و از ت
با دستگیری ساواکی ها اسرار خیانتش فاش گردد خود را معرفی کرده و اطالعاتی در اختیار ما گذارده که همگی  

 « .دال بر خیانتش میباشد 

بطحایی که از همان اوایل دستگیری بریده بود به ساواک پیشنهاد میکند علیه اپوزیسیون و بنفع شاه مصاحبه کند تا  
اک نمی پذیرد و او را در زندان نگاه میدارد و به مثابه نفوذی از او استفاده میکند و او را در  آزادش کنند، اما ساو

 :کارهایی مانند موارد زیر به کار گرفتند 

 .دادن قرار به افرادی که در حال آزادی از زندان بودند و خواهان وصل به سازمان های چریکی بودند -

 .ساواک درست می کند  وصل بچه های غیر چریک به سازمانی که -

رسولی بازجوی ساواک در اوین از بطحایی می خواهد که کسانی را که در مرز بریدن هستند معرفی کند، تا با   -
 .شکنجه آن ها را وادار به مصاحبه یا همکاری کنند 

ن را کشف  ساواک ... از بطحایی خواست درتشکیالت زندان نفوذ کند و خط رابط بین زندان و چریک ها در بیرو  -
 .کند 

ماجرای همکاری بطحایی با عضدی سربازجوی دژخیم در اوین و مأموریتهای ابالغ شده توسط عضدی به بطحایی  
در مورد نقش هایی که می باید در زندان و بین زندانیان ایفا میکرد بحث جداگانه و بسیار قابل توجهی است و اسناد  

 .آن در اینترنت در دسترس است 

  

 ن یس های اطالعاتی رژیم آخوندی در سازمانهای اپوزیسیوب. نفوذ سرو

در دوران رژیم آخوندی تجربه ای عمیق وگسترده از تالشهای همه جانبه رژیم آخوندی برای نفوذ به جریانات 
اپوزیسیون وجود دارد و سازمان مجاهدین مهمترین سوژه رژیم برای نفوذ بوده است. هدف رژیم از نفوذ اساسا  

برای ترور رهبران اپوزیسیون بوده است. ترور شاهپور بختیار آخرین نخست وزیر شاه در پاریس در    زمینه سازی
 .به دلیل وجود یک نفوذی رژیم به نام فریدون بویر احمدی در داخل خانه او توانست صورت بگیرد  ۱۹۹۱اوت 

تن از رهبران   ۳ه کشته شدن  که ب ۱۹۹۲ترور رهبران کرد ایرانی در رستوران میکونوس در برلین در سپتامبر  
کرد ایرانی منجرشد نیز بخاطر وجود نفوذی رژیم در حلقه داخلی کسانی بود که آن شب در رستوران مالقات 

   .داشتند 
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 ی سرویسهای غربی و نفوذی های اطالعات آخوند-۱

بسیاری از سرویسهای غربی نسبت به تالش وزارت اطالعات برای نفوذ در اپوزیسیون بویژه مجاهدین هشدار داده 
 اند 

خود که در سالهای بعد هم به روز    ۱۹۹۹این اداره در گزارش سال   ناداره فدرال حراست از قانون اساسی در آلما
سالهای گذشته، متمرکز به خنثی سازی گروه های   و تکرار کرده است می نویسد: »فعالیت های "واواک" مانند 

و بازوی سیاسی آن که   (MEK)"سیاسی مخالف و فعالیت های ضد رژیم آنها شده ست."سازمان مجاهدین خلق ایران
همچنان در صدر اهداف جاسوسی سرویس   (NWRI)"در سطح جهان فعال میباشد یعنی "شورای ملی مقاومت ایران 

...سرویس اطالعاتی ایران برای جاسوسی در باره مجاهدین خلق، همچنین از هواداران این  اطالعاتی ایران می باشد 
سازمان و سایر اتباع ایرانی استفاده می کند. استخدام اکثرا از طریق سفرهای دیداری تبعیدیان ایرانی به ایران انجام  

را مورد تهدید قرار می دهد و با تهدید به  می شود. "واواک" به این افراد در آنجا مراجعه کرده و در مواردی آنها 
انتقام جویی علیه خود یا اعضای خانواده ساکن در ایران برای همکاری با سرویس اطالعاتی تحت فشار قرار 

ساله ایرانی که در ماه ژوئیه   ۳۶، جلسه اصلی دادگاه در شعبه دادگاه برلین علیه یک تبعه ( ۹۹نوامبر )  ۲۴میدهد.در  
یر شده و سالها درآلمان زندگی می کند، شروع شده است. وی بعنوان ظاهرا هوادار سازمان مجاهدین  در برلین دستگ 

خلق بشدت در مظان اتهام قرار دارد که از سوی سرویس اطالعاتی ایران در باره رهبران و وظایف و فعالیتهای  
  «سازمان در آلمان جاسوسی کند 

 [4]نتحقیقات کنگره آمریکا به درخواست پنتاگو

که بدرخواست پنتاگون تهیه شده   ۲۰۱۲در تحقیقات کتابخانه کنگره آمریکا پیرامون وزارت اطالعات ایران در سال 
آمده است:»وزارت اطالعات و امنیت از تمام وسایلی که در اختیار دارد برای حفاظت از انقالب اسالمی ایران  

ایی مانند نفوذ به گروههای مخالف داخلی، نظارت بر تهدیدات داخلی و  استفاده می کند، با بهره گیری از روشه
هایی که تهدید آمیز تلقی می شوند، و  مخالفین خارج از کشور، دستگیری متهمین از جاسوسها و مخالفان، افشا توطئه 

اسالمی در حفظ ارتباط با دیگر سازمان های اطالعاتی خارجی و همچنین با سازمانهایی که از منافع جمهوری 
 « .سراسر جهان محافظت می کنند 

 

 نمزدوری به نام میثم پناهی در آلما-۲

توسط سازمان مجاهدین از کمپ  ۱۳۹۱میثم پناهی و چند همدستش بخاطر روابط و رفتار مشکوک در اردیبهشت 
لیبرتی اخراج شدند. آنها سپس به هتل مهاجر تحت کنترل اطالعات و نیروی تروریستی قدس رژیم آخوندی در بغداد 

بنام کیانمهر با اسم مستعار ”سجاد“ قرار    رفتند. پناهی در آنجا بطور کامل در خدمت یک مامور وزارت اطالعات 
توسط پلیس آلمان دستگیر شد. تحقیقات   ۱۳۹۴گرفت و او ترتیبات اعزامش به آلمان را فراهم کرد. پناهی در آبان 

پلیس آلمان نشان داد که پناهی در قبال دریافت پول مشغول جمع آوری اطالعات و تالش برای ایجاد یک شبکه  
سال وچهار ماه زندان   ۲اروپایی، علیه سازمان مجاهدین بوده است. دادگاه برلین او را به  جاسوسی در کشورهای 

 .[5]محکوم کرد 

برای آموزشهای جاسوسی و توجیهات، مخفیانه همراه با یک مامور وزارت  ۲۰۱۴میثم پناهی در مارس وآوریل 
یورو از سجاد   ۲۸۶۰۰اسوسی و مزدوری حداقل مبلغ  اطالعات از طریق ترکیه به ایران رفت. وی در ازای ج

دریافت کرده است. پناهی اعتراف کرد که اطالعات اشرف و لیبرتی را در اختیار سجاد قرار میداده است. در دادگاه 
فاش شد که پناهی سعی میکرد نفرات بریده را برای شیطان سازی و فعالیتهای جاسوسی علیه مجاهدین بکار بگیرد.  

ه دادستان سجاد اطالعاتش را اساساً از طریق افراد موسوم به ”اعضای سابق مجاهدین“ دریافت میکرد. قاضی  به گفت
گفت میثم پناهی در مورد اعضای مجاهدین خلق در فرانسه، هلند، انگلستان، آلبانی و ایاالت متحده اطالعات جمع  

 .نجام میدهد مجازات دارد آوری و به وزارت اطالعات منتقل میکرده و میدانسته کاری که ا

 د طرح ترور در سوئ-۳

طرح ترور خواهران مجاهد بدری پورطباخ و فرشته یگانه و برادر مجاهد ابوالقاسم رضایی   ۱۹۹۳در اواخر سال  
در سوئد خنثی شد و سه دیپلمات رژیم به همین خاطر از سوئد اخراج شدند. دراین طرح شکست خورده دو مزدور  

مهای جمشید عابدی و سیمین قربانی در صفوف هواداران مجاهدین نفوذ کرده و اطالعات  اطالعات آخوندی بنا
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طرحهای جنایتکارانه رژیم علیه مجاهدین را تامین میکردند. این دو نفر نیز همزمان با اخراج سه دیپلمات دستگیر و  
 .محاکمه و محکوم به زندان شدند 

 [6]یپاسدار سرتیپ مدح- ۴

یک پاسدارسرتیپ به اسم محمد رضا مدحی که از فرماندهان سپاه در جنگ ایران وعراق بوده به    ۱۳۸۸ال  در س
خارج آمد وچنین وانمود کرد که درصدد است با همکاری با اپوزیسیون برانداز ترتیبات سرنگونی رژیم را بدهد. او  

ذاشتند. او اینطور جلوه میداد که بخشی از  با گروهی از مخالفان رژیم برنامه های مشترک وکنفرانس مطبوعاتی گ
پاسداران در داخل ایران با او هستند و... او حتی توانست توجه برخی محافل سیاسی نزدیک به دولت در فرانسه و  

 دیگر کشورهای اروپایی را به پروژه خود جلب کند 

فوذ کرده است. خبرگزاری فارس سپاه  اما بعد از مدتی به داخل ایران برگشت واعالم کرد که در داخل اپوزیسیون ن
نشین" نفوذ "محمدرضا  نوشت »مستند "نفوذ وزارت اطالعات در اپوزیسیون خارج  ۱۳۹۰خرداد ۲۱پاسداران در 

های امنیتی جمهوری اسالمی ایران در اپوزیسیون خارج نشین را به تصویر  مدحی" از نیروهای مرتبط با دستگاه 
نوشت »در پی تصویب طرح تشکیل دولت در تبعید از سوی بنیاد  ۱۳۹۰تیر   ۱۸کشد«. همین خبرگزاری در می

ای از نیروهای با سابقه اجتماعی و مذهبی با ایجاد شورایی  آمریکایی دموکراسی که بر اساس آن قرار بود مجموعه
مقیم خارج  اقدام به عملیات خرابکاری و در نهایت براندازی جمهوری اسالمی کنند، محمدرضا مدحی از ایرانیان 

های امنیتی  کشور برای اداره این دولت انتخاب شد. وی که پیش از اشتغال به تجارت در خارج از کشور، با دستگاه 
جمهوری اسالمی و نهادهای انقالبی همکاری داشته، با نفوذ در اپوزیسیون خارج کشور و تشکیل گروهی موسوم به  

ط گسترده برقرار کرد. مدحی همچنین با برخی مقامات آمریکایی و  "جنبش جمع یاران" با جریانات ضد انقالب ارتبا
های جاسوسی انگلیس و فرانسه دیدارهای متعدد داشت و آنها از وی خواسته بودند که با  همچنین نمایندگان سرویس 

و ایجاد یک   ها و نهادهای مختلف نظام ایجاد ارتباط گسترده با سران فتنه در داخل کشور و جذب نیرو از بدنه دستگاه 
شبکه منسجم پروژه دولت در تبعید و براندازی نظام اسالمی را عملیاتی کند. هنگامی که قرار شد در راستای این  

آویو مستقر شوند عملیات نجات وی توسط سربازان  پروژه مدحی و شورای رهبری دولت در تبعید در پادگانی در تل 
 «زگشت گمنام امام زمان انجام شد و مدحی به کشور با

بعدا رژیم در این رابطه فیلمی تحت عنوان »الماس فریب« درست کرد. هدف از ساختن این فیلم این بود که به داخل  
وخارج ایران نشان دهد که مسئله براندازی رژیم جدی نیست وکسانی که چنین داعیه هایی دارند در واقع ادامه خود  

 .کند رژیم هستند یا وزارت اطالعات آنها را اداره می

 [7] ه نادر کیانی نفوذی وزارت اطالعات در کومه ل-۵

»شخصی به نام نادر کیانی مامور اطالعاتی رژیم  با صدور اطالعیه ای اعالم کرد:   ۱۳۹۰خرداد   ۹له  دبیرخانه کومه 
مهوری اسالمی  جمهوری اسالمی برای مدتی در بخش علنی تشکیالت ما در کردستان عراق به عنوان عامل نفوذی ج

هائی در مورد وابستگی او به اداره اطالعات  له گزارش های آخر حضورش در صفوف کومه حضور داشت. در ماه 
 .له در حال بررسی و اقدام عملی بود له رسیده بود که دبیرخانه کومه جمهوری اسالمی به دبیرخانه کومه 

برده در  جا توسط اداره امنیت حکومت بازداشت شد. نام برده پس از احساس خطر به شهر سلیمانیه گریخت. در آن نام 
های اولیه بازداشتش به جاسوس بودن خود اقرار کرد. این شخص پس از طی مدت زندان به ایران  همان لحظه 

 «بازگردانده شد 

 .کند چنان در پوشش خبرنگار در وزارت اطالعات فعالیت می او پس از بازگشت به ایران، هم  

 کند و سایت را علیه احزاب کردی مدیریت می  چندین وبالگ  -

رتبه نظامی و سیاسی و امنیتی رژیم است، تا کنون تعدادی از کسانی که تسلیم شده اند را  مورد اعتماد مقامات عالی -
 .نیز بازجویی کرده است 

 .بوک علیه اپوزیسیون کردی فعالیت میکند در فضای مجازی و به ویژه در فیس  -

 ن آزادیبخش ملی ایرا  نفوذ در ارتش-۶

طی یک گزارش تفصیلی اقدامات رژیم ایران برای نفوذ در   ۱۳۸۱مدیریت ضداطالعات ارتش آزادیبخش در سال  
تن از کسانی که رژیم برای نفوذ فرستاده بود را اعالم   ۳۶ارتش آزادیبخش ملی ایران شرح داد واسامی  
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ه مأموریت خود اعتراف کردند و به نزد رژیم باز گردانده شدند. برخی از آنها  برخی از این افراد خودشان ب.[8] کرد 
هم توانستند مأموریت خود را به انجام رسانده وبا استفاده از فرصتهای مناسب چند تن از رزمندگان ارتش آزادیبخش  

 .را به شهادت رسانده و به نزد رژیم بازگشتند 

مأمور نفوذی   ۳۶وزارت اطالعات برای نفوذ و اسامی شهیدان و اسامی   در این گزارش کلیه تاکتیکها وتکنیکهای
 .همراه با سوابق آنها وتوجیهاتی که شده بودند تک به تک تشریح شده است 

 [9]یطرح ترور در آلبان-۷

هزار تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در  ۳رژیم آخوندی برای انفجار محل تجمع حدود  ۲۰۱۸در مارس  
عید نوروز باحضور خانم رجوی و گروهی از شخصیتهای خارجی طراحی کرده بود. این طرح تروریستی در  

کنفرانس مطبوعاتی از کشف   مدیر کل پلیس آلبانی در یک ۲۰۱۹اکتبر   ۲۳آخرین لحظات کشف و خنثی شد. روز  
یک شبکه ترویستی رژیم آخوندی که دست اندرکار این طرح تروریستی بوده است خبر داد. مدیرکل پلیس اعالم کرد  
این حمله از داخل ایران توسط یکی از سرکردگان نیروی قدس با نام مستعار پیمان هدایت میشد. وی افزود فردی بنام  

با یک پاسپورت اطریشی بنام اروین آرام که خود را از »اعضای سابق مجاهدین«   ۱۹۷۴علیرضا نقاش زاده متولد  
معرفی میکرد در این عملیات تروریستی دست داشته است. علیرضا نقاش زاده که توسط نیروی قدس اجیر شده بود،  

ع آوری اطالعات الزم  به بهانه دیدار مادرش طاهره زارنجی و بردن وی از آلبانی، به این کشور سفر میکرد و به جم 
برای این عملیات جنایتکارانه تروریستی می پرداخت. به گفته مدیر پلیس آلبانی، نیروی تروریستی قدس عالوه بر  

عوامل ایرانی خود، باندهای جنایات سازمان یافته در ترکیه را برای اقدامات تروریستی علیه مجاهدین بخدمت 
زاده )با نام مستعار فرهاد( یک مأمور عملیاتی نیروی قدس به طور مداوم با   میگیرد. در همین رابطه عبدالخالق ملک

 .عبدالسالم تورگوت یک جنایتکار حرفه ای شناخته شده در ترکیه در تماس بود 

 ی توطئه تروریستی ویلپنت، مهرداد عارفانی نفوذی کارکشته و قدیم -۸

در ویلپنت پاریس که در ساعتهای   ۲۰۱۸تدارک عملیات بزرگ تروریستی علیه گردهمایی بزرگ مقاومت در ژوئن  
 آخر کشف وخنثی شد، از یک سو متکی به امکانات دیپلماتیک و از سوی دیگر متکی به سه مزدور نفوذی بود 

به بیست سال زندان محکوم شد. یک زوج  از چهار مجرم این پرونده نفر اصلی اسدهللا اسدی دیپلمات رژیم است که  
سال    ۱۸و  ۱۵ایرانی بلژیکی مأموریت اصلی حمل بمب به محل گردهمایی در ویلپنت پاریس را بعهده داشتند که به  

سال محکوم شد کسی بود که تا آخرین جلسه دادگاه هم   ۱۷زندان محکوم شدند. نفر چهارم مهرداد عارفانی که به  
یداد و مدعی بود که شاعر و نویسنده و فعال حقوق بشر است. او در سالهای اول دهه هشتاد  خودش را بیگناه جلوه م 

دستگیر شده و به همکاری با شکنجه گران و بازجویان پرداخت. پس از آن سالیان در داخل ایران فنون و حرف  
هواداری مجاهدین نزدیک  مختلف برای نفوذ و انطباق کار کردن را آموخت و بعد به خارج آمد و خود را به مأل  

با تمام قوا تالش میکرد که    کرد. او ارتباط منظم با افسران وزارت اطالعات داشت و مرتب حقوق دریافت میکرد اما
هیچ ردی از خود باقی نگذارد و همه چیز را پاک کند. او با اینکه شهروندی بلژیک را داشت یک سازمان حقوق  

ن پایتخت اتریش شکل داده بود که پوش مناسب برای سفرهای او به وین و  بشری به اسم اس او اس ایران در وی 
مالقاتهایش با مامور اطالعات در انجا را فراهم میکرد. در عین حال او یک کمپین علیه کسانی که پناهنده هستند و به  

خالف رژیم مستحکم کند.  ایران باز میگردند براه انداخت. هدف از این کمپین این بود که جای پای خودش را بعنوان م
او شاعر هم بود و چند کتاب شعر هم نوشته بود و یکی از کتابهای شعرش به فرانسه نیز ترجمه و در پاریس چاپ  

شده است. او به کارهای مختلف کامپیوتری تسلط داشت همچنین در زمینه بنایی و نوسازی ساختمان نیز مسلط بود و  
 .یل سرقت اطالعات استفاده میکرد از همه این تخصصها برای تعبیه وسا

هر چند برخی از رفتارهای او عادی نبود اما هیچکس گمان نمیبرد که تمام این تخصصها و سوابق را بکار گرفته تا  
آنچنانکه دادستان در اظهاراتش گفت اطالعات الزم را برای طراحی یک توطئه تروریستی بزرگ برای وزارت 

انجام تحقیقات پلیس و اثبات نقش او در توطئه تروریستی اکنون بسادگی میتوان سایر   اطالعات فراهم کند. اما پس از
 .کارکردها او در خدمت رژیم طی سه دهه گذشته را هم فهم کرد 

اینجا شباهت زیادی به نفوذ مصداقی در بین زندانیان سیاسی و مجاهدین پیدا میکند که پس از کشف همکاری نزدیک  
بند سابق مصداقی ود همه رفتارها و کارکردهای او را بازشناخت همانطور که رضا فالح هم او با شکنجه گران میش

 :نوشته است 
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افشاگری و روشنگری آقای ژورک ... از این راز پرده برداشت که ما نه با یک تواب، بلکه با یک مزدور نفوذی  
ش دستیار  های کارنامه سیاه بوده و نقشتن کتاب در زندان اوین مسئول نو ۶۲و   ۶۱مواجهیم که از همان سالهای سیاه 

شکسته بلکه  ها نه یک زندانی درهم قی از همان سال بازجویان و شکنجه گران را داشته است. این نشان داد که مصدا
کرده و ماموریتهای  ها در زندان و بیرون زندان و در داخل و خارج کشور نقش بازی می یک نفوذی بوده که سال 

عنوان یک نفوذی  وچندساله مصداقی را تنها به کرده است. پروسه سی وی وزارت اطالعات را ایفا می محوله از س 
د رتوان تعریف کای می دیده و حرفه آموزش   

-iran) ۲مزدور نفوذی شارالتان و جاعل تاریخ !-  از فتح هللا خامنه ای ایرج مصداقی  - ایران افشاگر  [1]
efshagari.com) 

 سایت ایران افشاگر  ۲۲ مرداد ۹۹   [2]

[3]   masud-bathaii.pdf (iran-archive.com) 

  

[4] https://fas.org/irp/world/iran/mois-loc.pdf 

[5] https://hambastegimeli.com/ گزارش دفتر  نمایندگی شورا در آلمان در 

مزدور وزارت اطالعات در دادگاه برلین به جرم جاسوسی علیه مجاهدین  محکومیت دوباره

ملی مقاومت ایران  و شورای  

86 

[6] https://www.rferl.org/a/iran_agent_opposition_clinton_intelligence_ministry/24231
353.html 

[7] http://www.jahantelegraf.com/2021/03/13/nader-kiani-mamor-rasmi-vezarat-
etelaut-bahram-rahmani 

[8] https://www.iran-efshagari.com/wp-
content/uploads/2017/01/karthaye_sokhteh.pdf 

[9] https://per.euronews.com/2019/10/23/albania-says-it-foiled-iranian-plot-to-attack-
exiled-dissidents 
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