
 «جنایتکار علیه بشریت»ی ملی و یک  زمان دعایی از یک چهره تقدیر هم

 

ملی ایران درحالی که در   ی استاد عبدالعلی ادیب برومند، رهبر جبهه روز گذشته سید محمود دعایی بر جنازه
 پرچم شیرخورشید پیچیده شده بود نماز گذاشت. 

 
 

 
 

 عبدالعلی ادیب برومنددعایی در حال خواندن نماز میت بر پیکر استاد 

 
ی عمرش کمتر از ده نماز میت خوانده و چندتایی از جمله نماز  کرد در همه ادعا می ۹۰اگر چه دعایی که در سال 

 ،زاده اردبیلی و سیمین دانشور را نام برده بود میت طاهره صفارزاده و پوالدوند و مؤذن
 

http://www.fardanews.com/fa/news/193466 

 
هایی چون عباس  های گذشته یک پای ثابت خواندن نماز میت شده است. او نماز میت چهره اما در سال

سینما( توران میرهادی کیارستمی، محمدعلی سپانلو، داوود رشیدی، هما روستا، یدهللا نجفی )صدابردار 
)پیشکسوت ادبیات کودک و نوجوان( و جعفر والی، حمید سمندریان، دکتر غالمحسین شکوهی )وزیر سابق 

 ... را خوانده است.     راندخت سلطانی، )مادر کتابداری نوین ایران(،ای، پو  آموزش و پرورش(، مهدیه الهی قمشه
 

داشت  های متعدد گرامی د ارادت خاصی داشت چرا که در مراسماز قرار معلوم دعایی به استاد ادیب برومن

 شرکت داشت. « آفرین ادیب»ایشان شرک کرد. او در رونمایی از کتاب 
 

 
 

http://www.ettelaat.com/etiran/?p=54124 
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 در مراسم رونمایی از کتاب نفیس نگارستان ادیب برومند در خانه هنرمندان ایران نیز دعایی حضور داشت. 

 

 
 

http://www.adibboroumand.com 

 
مجموعه غزلیات ادیب برومند شرکت « درد آشنا»در مراسم رونمایی از کتاب  ۱۳۹۴وی همچنین در مهرماه 

 داشت. 

 
 

 
 

http://www.ettelaat.com/etint/?p=47687 

 

اش مطلبی در روزنامه اطالعات انتشار داد. بدون آن که اشاره کند به  و در رثای ادیب برومند پس از درگذشت
و مصایب زیادی را متحمل  معرفی شدند« مرتد» که از سوی وی جبهه ملی و رهبران آن ر موردد فرمان خمینی

 شدند. 
 

http://www.ettelaat.com/etiran/?p=271308 

 
به  ،خواهد ای هم می حرفه« خوان میتنماز »گفتم باالخره جمهوری اسالمی  می، اگر موضوع در همین حد بود

 کند.  و مرا مجبور به واکنش می ،شود جا ختم نمی داستان به همین من چه که در این مورد نیز دخالت کنم. اما
 

 ۲۴یک روز قبل از خواندن نماز میت بر پیکر استاد عبدالعلی برومند، سید محمود دعایی در تاریخ سه شنبه 
گران بیرحم  و شکنجه« جنایتکاران علیه بشریت»محمد مهرآیین یکی از « نکوداشت»، در مراسم ۱۳۹۵اسفند 

 و در تجاوز جنسی به زندانیان پیشقدم بود، برد نام می« ستون دادستانی»اوین که الجوردی از وی به عنوان 

 شرکت کرد. 
 

http://news.gooya.com/politics/archives/2016/10/219397.php 
 

های پیشکسوت ورزش، رییس اسبق  به پاس مجاهدت« آیین مهرآیین»به گزارش خبرنگار ورزشی ایلنا، مراسم »

های جانبازان و معلولین با حضور جمعی از  های جودو، کاراته و تکواندو و مشاور کنونی فدراسیون ورزش فدراسیون
یان، حسن غفوری فرد، محسن رفیق های سیاسی و ورزشی از حجت االسالم دعایی، اسدا... بادامچ شخصیت

دوست، محمود گودرزی، پوالدگر رییس فدراسیون تکواندو، حمید رضا گرشاسبی عضو هیات مدیره پرسپولیس و 
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وفا رییس کمیته ملی پارالمپیک برگزار شد. در این مراسم از کتاب آیین مهرآیین و سردیس برنزین  محمود خسروی

 «.ر موزه کمیته ملی المپیک نگهداری خواهد شدمهرآیین رونمایی شد که این اثر د

 
http://www.ghatreh.com/news/nn36601732 

 
گردانی  با معرکه« تجلیل از محمد مهرآیین؛ جوانمرد عرصه ورزش و تاریخ انقالب»مراسم مزبور تحت عنوان 

هیئت »داشتند برگزار شد. اعضای  ۶۰ی  که نقش اصلی و اساسی در سرکوب و کشتار دهه« هیئت مؤتلفه»

  مان بودند.  ترین روزهای تاریخ میهن در سیاهگردانندگان اصلی دادستانی انقالب اسالمی مرکز « مؤتلفه
  

 
  

 مهرآیین سنگ تمام گذاشتند. محمد دوست و دعایی برای  در این مراسم بادامچیان و رفیق

پردازم به سخنان دعایی در این   گذرم و می می ،گفتند رفقای قدیمی مهرآیین دوست از آنچه بادامچیان و رفیق
  ای که از یک جنایتکار بزرگ تصویر کرده است. در گزارش روزنامه اطالعات آمده است: ی واژگونه مراسم و چهره

 
یین به عنوان شخصیتی که در همه دوران، جوانمردی را  ر سخنران این مراسم، آقای دعائی بود که از مهرآدیگ»

سرلوحه کار خود قرار داده بود، یاد کرد و گفت: زمان آشنائی من با مهرآیین به تشکیل یک جریان سیاسی در 

آقای دعائی با اشاره به این که از مهرآیین  گردد که هر دو در یک مسیر واحد قرار گرفتیم. قبل از انقالب باز می
خاطرات زیادی به یاد دارد، گفت: ما در شمال لبنان مبارزات رزمی و جودو را توسط شاگردان ایشان که در ایران 

 فرا گرفته بودند، آموختیم.
ان در ادعا که در آن زم وی گفت: در دوران نمایندگی مجلس از دوره نخست تا ششم وقتی به مهرآیین بی

 کرد. کردیم با صمیمیت و الطاف خود ما را شرمنده می کرد، مراجعه می کارپردازی و تدارکات مجلس خدمت می
گیری ساختمان فدراسیون جانبازان و معلوالن هم پرداخت و  ای از چگونگی شکل آقای دعائی در ادامه به خاطره

استادیوم شیرودی زمینی داشت که مهرآیین  گیری ورزشگاه جانبازان، موسسه اطالعات پشت گفت: زمان شکل

به اتفاق آقای خسروی وفا در اندیشه تاسیس ورزشگاه جانبازان در آن محل بودند، از آنجا که قصد ما هم این بود 
که کار عملی شود موضوع از طرف آقای کرباسچی شهردار تهران مطرح و قرار شد شهرداری این زمین را از 

راسیون جانبازان واگذار کند که خوشبختانه این امر با مجاهدت و پشتکار این عزیزان موسسه خریداری و به فد
 عملی شد.

مهرآیین را مطالعه کنند و خطاب به وی، گفت:   سرپرست موسسه اطالعات به همگان توصیه کرد که کتاب آیین

فتخار پدر دو شهید بودن های گذشت، ایثار و فداکاری سرمشق ما هستید و ا آقای مهرآیین شما در همه صحنه
نخواهید اید، هیچ زمان از اذهان فراموش  هرا هم دارید و با گذشته روشن و تابناکی که از خود بر جای گذاشت

 شد.
 ... 

در این مراسم معنوی، مرشد شیروان نوروزی اشعاری حماسی را قرائت کرد، سپس از سردیس و کتاب آیین 

ها و جوایزی تقدیم حاج محمد مهرآیین  های مختلف، لوح سوی نهادها و ارگان یین رونمایی شد و در پایان از مهرآ
 «شد.

http://www.ettelaat.com/etiran/?p=271167 
 

 
چه  ای دارند، با آن در قاموس دعایی معنای ویژه «پشتکار»و  «مجاهدت» «الطاف»و  «صمیمیت»صفاتی همچون 

جنایتکار علیه »یابید او در رثای این  دانیم، متفاوت است. معنای آن را هنگامی می من و شما راجع به آن می

با گذشته روشن »و « های گذشت، ایثار و فداکاری سرمشق ما هستید در همه صحنهشما »گوید  می« بشریت

وقتی خاتمی از الجوردی « نخواهید شد.اید، هیچ زمان از اذهان فراموش  هبر جای گذاشتو تابناکی که از خود 
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و ... یاد کرده بود بستن چنین القاب و صفاتی به مهرآیین خیلی تازگی ندارد. « سرباز اسالم»قصاب اوین با عنوان 

داشت  اعضای مؤتلفه در گرامی همراه با ۸۸اش برای انتخابات  وقتی کروبی چند ماه قبل از اعالم رسمی نامزدی

های الجوردی عجیب  دهمین سالگرد مجازات الجوردی شرکت کرد، حضور دعایی در نکوداشت یکی از وردست

اش قرار داده بود. البته الزم به  ی انتخاباتی ی برنامه نیست. به ویژه که کروبی توجه به حقوق بشر را سرلوحه

مدعلی رحمانی باشد که خود در اجرای حکم سنگسار پیشقدم بود و توضیح است که قرار بود وزیر کشورش مح

 قربانیان سوی اولین نفری بود که به ،طبق فیلمی که از سنگسار دو متهم در مرکز نیروی انتظامی انتشار یافت

 سنگ پرتاب کرد. 

را شخصاً « شهدا»دارد. یکی از این « افتخار پدر دو شهید بودن را هم»همچنین مدعیست که مهرآیین  دعایی

رحمی و شقاوت نمونه  شناسم. با وجود سن کم در بی را به خوبی می« محمدرضا»شناسم، اما آن دیگری  نمی

ام.  د. در موردش قبالً نوشتههای اوین بو زن گران و تیرخالص محافظ الجوردی و یکی از شکنجه محمدرضابود. 

 آشنا شوید. « شهید»توانید در لینک زیر با صفات این  می

http://pezhvakeiran.com/pfiles/20161115-tirkhalaszan-ne.pdf 

برای آخوند جماعت کاری ندارد، یک روز در مراسم مؤتلفه و نکوداشت یک جانی شرکت کند و روز بعد در مراسم 

پیدا کند و بر پیکر رهبر آن در حالی که در پرچم شیروخورشید پیچیده شده نماز حضور « جبهه ملی»غیررسمی 

چوپان گریه  با ،خوره گرگ دنبه می با»گوید:  که می استالمثل معروف ایرانی  بگذارد.دعایی مصداق ضرب

 «کنه. می

I 

 
 مهرآیین و حسن غفوری فرد

 

 
 مهرآیین و رفیق دوست

https://www.google.se/search?q=%D8%A8%D8%A7+%DA%AF%D8%B1%DA%AF+%D8%AF%D9%86%D8%A8%D9%87+%D9%85%DB%8C%D8%AE%D9%88%D8%B1%D9%87&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiPkP2f_drSAhWH_SwKHREYBKAQsAQIJA


 
 مهرآیین و حسن غفوری فرد و گودرزی وزیر سابق ورزش و جوانان

 

 
 سید محمود دعایی سخنران جلسه 

 

 
 

 



 این جنایتکار توسط بادامچیان و رفیق دوست مجسمهپرده برداری از 

 

 
 

 
 و تصویرش مجسمهمهرآیین در کنار 

 

ی هفت اوین بازجویی  نه در شعبه مهرآیین شخصاً ظلمی در حق من نکرده است، نه بازجویم بوده است و
، جدا از نقشی که ی این جنایتکار  برداشتن از چهرهتالش من برای پرده  حساب شخصی با او ندارم. خرده، ام شده

. من هنوز شاهد هستم دفاع است بی جاوز جنسی به زندانیانداشت به خاطر ت ۶۰ی  در سرکوب خونین دهه

های آن رنج  سالگی توسط او در اوین مورد تجاوز قرار گرفت، چگونه از آسیب ۱۴یکی از دوستانم که در سن 
 برد.  می

های  بودجهرژیم جمهوری اسالمی درصدد تحریف تاریخ است. مراکز گوناگونی برای این امر تأسیس کرده است. 
اند. نشریات  حسین دهباشی را نیز کلید زده« تاریخ شفاهی»ی  ه تازگی پروژهبهنگفتی را تخصیص داده است. 

های سینمایی متعدد  ، فیلماندازند کنند، ارتش سایبری و ... راه می متعدد به اصطالح روشنفکری تولید می
 های گوناگون خود خوارک الزم را بدهند.  تا به مخاطب کنند تولیدمی

 

ی جانیان را بیاراید. یادم هست سید محمود دعایی وقتی در  ای رژیم است تا چهرهه مراسم مزبور یکی از تالش
ها را شنید، چندین بار  هیئت سه نفره خمینی برای بازدید از زندان اوین آمده بود، در اتاق ما هنگامی که داستان

ی اطالعات  بعد در روزنامهاما چند روز  و از زور ناراحتی سیگارش را درآورد. «آور است تهوع»با عصبانیت گفت 
 بند در زندان. ی دنباله دار نوشت راجع به ضرورت استفاده از چشم سرمقاله

 

یشتر در مورد که پ را خواهم مطلبی کوشند آن را رنگ کنند از شما می ی پلیدی که می برای شناخت چهره
 . مطالعه کنید، مهرآیین نوشته بودم

 
 ۱۳۹۵اسفند  ۲۶ایرج مصداقی 

 
www.irajmesdaghi.com 

 

irajmesdaghi@gmail.com 
 

 حمد مهرآیین، مظهر جنایت و فسادم

http://www.irajmesdaghi.com/
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اش را به مهرآیین تغییر داد یکی از گردانندگان دادستانی  خانوادگی  ی انقالب نام محمد داوودآبادی که در آستانه

در شهرستان محالت به دنیا آمد و از سال  ۱۳۱۸ترین روزهای تاریخ کشورمان است. وی در سال  اوین در سیاه
ای  آباد تهران پیوست و نزد حاج محمود لوالچیان پدر عروس خامنه آالت در میدان حسن به صنف ابزار و یراق ۱۳۳۲

 به کار پرداخت.( ۱)
به وقوع پیوست پیرانه سر دوباره ۱۳۸۵سالگی ازدواج کرد و پس از مرگ همسرش که در سال  ۱۸وی در سن 

 دار هم شد. ازدواج کرد و بچه

  
ی تحصیل داد و با همان  ت مرگ پدر تحصیالت ابتدایی را رها کرده بود گویا در زندان قصر ادامهمهرآیین که به عل

 قضایی و مدیرکلی گرفت.  سواد دست و پا شکسته در نظام جمهوری اسالمی پست
علمیه قم و یک سر آن در بازار تهران   که یک سر آن در حوزه« خرداد ۱۵»مهرآیین پس از سرکوب جنبش ارتجاعی 

 ی جز دارای گرایشات سیاسی هم شد. ها و کسبه و سه باقرآباد ورامین بود، مثل بخشی از شاگرد بازاری

وی مانند بسیاری از کسانی که در ارتباط با سازمان مجاهدین خلق )اعم از بخش مسلمان و 
های قدرت در جمهوری اسالمی را تشکیل دادند در  رار گرفتند و یا کسانی که بعدها نهادلنینست( ق مارکسیست

منگل، خیابان ایران، سقاباشی، غیاثی، عارف،  های سنتی جنوب شرقی تهران )ری، شهباز جنوبی، آب  محله
محالت مزبور و  میدان خراسان، شکوفه، دروازه دوالب و ...( رشد و نمو کرد و به خاطر بافت شدیداً مذهبی

های معروف تهران، مساجد  های مذهبی دارای گرایشات مذهبی سنتی شد. بیشتر هیئت شرکت در هیئت
 ها واقع بودند. الحسنه و ... در این محله  های قرض فعال، انجمن حجتیه، مدارس مذهبی، صندوق

  

خیابان غیاثی تهران بودند به همراه  پس از قیام ضدسلطنتی، مهرآیین و فرزندانش که از فعاالن مسجد سلمان در
قدرت تشکیل شده بود پیوستند. او بعد از   اعضای جمعیت مؤتلفه به حزب جمهوری اسالمی که برای قبضه

که به حزب تبدیل شده و یکی   اش را همچنان در جمعیت مؤتلفه انحالل حزب جمهوری اسالمی فعالیت سیاسی
 رود، ادامه داد. المی به شمار میاز ارکان مهم قدرت و سرکوب جمهوری اس

مهرآیین یکی از اعضای کمیته استقبال از خمینی بود و در روز ورود او به میهن رانندگی ماشینی را که شبیه 

ماشین خمینی بود، به عهده داشت. او سپس مدتی محافظ محمدعلی رجایی بود تا این که همراه با الجوردی 
ی نزدیکی با محمدی گیالنی  شد و رابطه« ستون دادستانی»به قول وی  به دادستانی انقالب اسالمی رفت و

 ی سوم ساختمان دادستانی در کنار اتاق محمدی گیالنی بود. زد. اتاق او در طبقه بهم
بند  در حالی که به خاطر درد و ناراحتی جسمی روی زمین دراز کشیده بودم از زیر چشم ۱۳۶۰اولین بار در بهمن 

ها از احترام خاصی برخوردار بود. او  گر رفت و در میان بازجوها و شکنجه با عصا و لنگان لنگان راه میاو را دیدم که 
کرد در جریان تالش برای دستگیری  افراد نیز شرکت می  گران در دستگیری که مانند بسیاری از بازجویان و شکنجه

اصابت گلوله قرار گرفت. محمد یزدی هنگام ی پا مورد   یکی از هواداران مجاهدین از ناحیه( ۲محمد یزدی )

اش استفاده کند اما مهرآیین دست او را گرفته و در همین اثنا تیری شلیک شده و  کوشد از سالح دستگیری می
 خورد. به پایش می

  



  

  
 ۶۰های اولیه دهه  ساختمان دادستانی و دادگاه انقالب در سال

  
النصر »العین قرار دادن شعار  توسط گردانندگان مؤتلفه، با نصب ۶۰ی  های دهه سال  در اولین« دادستانی انقالب»

های ایجاد رعب و وحشت در جامعه بود. وی یکی از  شد و در واقع مهرآیین یکی از ستون اداره می« بالرعب

شد. نه فقط مهرآیین، بلکه الجوردی،  وب میی اوین هم بود محس گردانندگان شعبه هفت که در واقع قصابخانه
حیدری )با نام  محمد کچوی )رئیس اوین( محمد جوهری فر )با نام مستعار مهدوی رئیس اوین(، ابوالفضل حاج

مستعار حسنی رئیس اوین(، محمدعلی امانی )معاون الجوردی و رئیس اوین(، احمد قدیریان )معاون اجرایی 
ی(، اسدهللا جوالیی )معاون الجوردی(، حسین حسین زاده )مدیر داخلی اوین( دادستان کل انقالب و الجورد

کربالیی  احمد احمد )رئیس روابط عمومی اوین(، مرتضی صالحی )با نام مستعار صبحی رئیس گوهردشت(، حاج

مؤتلفه به  مسئول سالن مالقات اوین که به همراه حاج مراد از گردانندگان کارگاه اوین بودند نیز از اعضای مؤثر
اوالدی، برادران  دوست، برادران عسگر رفتند. افرادی چون برادران بادامچیان، برادران امانی، برادران رفیق شمار می

صادقی، برادران خاموشی، برادران اسالمی، برادران درخشان، برادران  شفیق، برادران منصوری، برادران محمد
که نقش مهمی در بازار و حاکمیت دارند، حامیان اصلی دادستانی اوین کریمی، برادران صالحی، توکلی بینا و ... 

 ترین دوران حیات رژیم بودند. در سیاه

  
به سازمان مجاهدین خلق پیوست و به خاطر سوابقی که در ورزش رزمی داشت به  ۱۳۴۹مهرآیین در سال 

  ورزش در ایران آموخت و بعدها در کالسمعروف شد. او کاراته را نزد فرهاد وارسته بنیانگذار این « محمد جودو»
 خصوصی یک استاد جودو به نام مستر جان، فنون جودو را یاد گرفت.

  
های  ها بود. برخی تکنیک های رزمی به آن کار من آموزش ورزش»گوید:   وی در مورد فعالیتش در مجاهدین می

که دستگیر  ۵۰ادم. این روند ادامه داشت تا سال د ها آموزش می جودو و کاراته را با هم تلفیق کرده بودم و به آن

 «شدم و به زندان افتادم.
داد و آنها فنون مزبور را روی   مهرآیین بعدها فنون رزمی را به پاسداران، گروه ضربت اوین و بازجوها آموزش می

ی زندانیان از وقت ۶۱ -۶۰های  کردند. در سال دفاع و به هنگام دستگیری و بازجویی تمرین می زندانیان بی
شد، این بود که امروز چه فنی را بازجویان مرور  گشتند، یکی از سؤاالتی که به مزاح پرسیده می بازجویی برمی

 کردند؟ می

  

های رزمی مرکب از جودو،  با راه اندازی فدراسیون ورزش ۱۳۵۸در سال 

دار این سمت بود. در  عهده ۱۳۶۰کاراته و تکواندو محمد مهرآیین به ریاست این فدراسیون انتخاب شد و تا سال 
 زیر نظر مهرآیین قرار داشت. ۱۳۶۳بار دیگر فدراسیون جودو مستقل شد و ریاست آن تا سال  ۶۰سال 

بدنی و کمیته ملی المپیک در دوران محمدعلی  یکی با مصطفی داوودی رئیس سازمان تربیتی نزد وی رابطه

دادند  رجایی و میرحسین موسوی که ورزش را به نابودی کشاند داشت. مردم در استادیوم امجدیه شعار می
 «.داوودی دیوانه اعدام باید گردد»

  



  

 شمال شرق تهرانرئیس اداره ورزش و جوانان  دریافت نشان افتخار از

  
گر  شاهی یکی از دوستانش را که بعدها خود بازجو و شکنجه  اش با مجاهدین، عزت مهرآیین در دوران فعالیت

کمیته مرکزی در میدان بهارستان شد با مجاهدین آشنا کرد و مدتی با وحید افراخته رفاقت داشت و به منظور 
 کی از دوستانش به کار گمارد.ی ی پوشش کار تشکیالتی و مخفی، او را در مغازه

ی این سازمان، مهرآیین به همراه  به مجاهدین و دستگیری کادرهای عمده ۵۰ی شهریور سال   پس از ضربه

مأموریت یافتند تا با گروگان گرفتن شهرام ( ۴و حسین قاضی )( ۳اکبر نبوی نوری، ) کاشانی، علی محمد سیدی
انگاری و  این مأموریت به خاطر سهل( ۵فقایشان را مطرح کنند.)شفیق، پسر اشرف پهلوی، درخواست آزادی ر

جایی که  تجربگی تیم عمل کننده با شکست مواجه شد و یک ماه بعد اعضای این تیم دستگیر شدند. از آن بی
نژاد که او نیز هیکلی ورزیده و قدی بلند  کننده، محمد معرفی شده بود، محمد حنیف یکی از اعضای تیم عمل

ه جای مهرآیین مسئولیت شرکت در عملیات فوق را به عهده گرفت و شهرام شفیق هم هنگام روبرو داشت ب
فام نیز یکی دیگر از اعضای تیم معرفی شد و ساواک پی  نژاد موضوع را تأیید کرد. رسول مشکین شدن با حنیف

 اکبر نبوی نوری در این عملیات نبرد. به نقش علی

  
از زندان آزاد شد. وی در مورد مواجه با  ۵۲نژاد مخفی ماند و او در سال  مهرآیین به خاطر فداکاری حنیف  فعالیت

  گوید: گذار مجاهدین در زندان می نژاد بنیان محمد حنیف
  

گفت چرا ها  نژاد به آن نژاد را به همراه منوچهری ازغندی آوردند. حنیف چشم بند رو کنار زدم دیدم مرحوم حنیف»

داد و دیگر با سازمان  ها را آموزش رزمی می اید من که به شما گفتم او تنها بچه این بنده خدا را این قدر زده
گفت که در قضیه پسر اشرف نامی از شما برده  نژاد داشت با این لحن به من می ارتباطی نداشته است. حنیف

ند که خودش همکاری نکرده و دیگر با او کار نداریم. ها هم گفت نشده است و شما خودت حواست را جمع کن. آن
نژاد برگشت و به من گفت: قضیه  اید. زمان رفتن حنیف نژاد گفت مگر جایی را سالم در بدنش گذاشته حنیف

 «گیری را من به عهده گرفتم تو هیچی نگو. به این دلیل مرا رها کردند. گروگان
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 ۵۴چند ماه پس از آزادی دوباره دستگیر شد و به شش سال زندان محکوم شد اما تا سال  ۵۲مهرآیین در سال 

گیری شهرام شفیق پی نبرد. پس از دستگیری وحید افراخته و همکاری  ساواک به شرکت او در ماجرای گروگان
  ی نقش مهرآیین و دیگران در این عملیات شدند.  ها متوجه ی او با مأموران ساواک، آن گسترده

از تحوالتی که با ترور مجید  اتاق بود پس  وی که مدتی با دکتر عباس شیبانی، پرویژ یعقوبی و مسعود رجوی هم

شریف واقفی و صمدیه لباف و تغییر ایدئولوژی در سازمان مجاهدین به وجود آمد مانند بسیاری از کسانی که بعد 
 از انقالب هرم قدرت حاکمه را در کشور تشکیل دادند به ضدیت کور با مجاهدین و نیروهای انقالبی افتاد.

شد ساواک به  دشمنی این نیروها با مجاهدین و نیروهای چپ تشدید میدر شرایطی که با تحریکات ساواک، 
ها از زندان بود تا بلکه در بیرون از زندان خط مورد نظر ساواک مبنی بر مبارزه با مجاهدین و  آن  دنبال آزادی

رآیین ها مخدوش کنند. در راستای این سیاست مه نیروهای چپ را دنبال کرده و اذهان عمومی را نسبت به آن

 به دستور ساواک از زندان آزاد شدند. ۵۶همراه با دیگران وابستگان مؤتلفه در سال 
  

  گوید: ای که منجر به آسیب کمرش شد می وی در مورد شکنچه
  

ای  العاده هایم را باال کشیدند البته خداوند در آن لحظه به من یک نیروی فوق من را به پشت خواباندند و کتف»
گران پای خودش را روی کمرم گذاشت  زدند تأثیر زیادی نداشت ولی وقتی یکی از شکنجه هرچه میداده بود که 

های من را به باال کشید کمر من شکست و زمانی که بدنم را ول کرد صورتم محکم به  و با قدرت سینه و کتف

 «ام شکست.  موازییک خورد و بینی
 

 دریچه() ۱۴، صفحه ۲۱/۱۱/۸۹به تاریخ  ۴۷۲۱روزنامه ایران، شماره 
  

گویی  یشان بود برای پیشبرد هدفش دروغ«آقا»مهرآیین در دورانی که در اوین حضور داشت همچون الجوردی که 

البته گاهی اوقات نیز برای شکستن زندانی تبلیغات غیرواقعی مجاهدین در خارج از ( ۶دانست. ) را واجب می
را معیاری برای درستی خط مشی نظام و جنایاتی که مرتکب ی فشار روی زندانی کرده و آن  کشور را بهانه

 (۷زدند. ) شدند جا می می
ی برخورد عاطفی با زندانیان را به عهده داشت و  وظیفه ۶۰ی  اش در دهه گری وی در دوران بازجویی و شکنجه

نمود فضا را به  می نژاد در پیش از انقالب تأکید کرده سعی اش با مجاهدین و حنیف بیش از هر چیز روی ارتباط
جایی که او زودتر به حقایق پی برده  گر و قربانی همدرد و همراه هستند و از آن ای بسازد که گویا شکنجه گونه

در جهت « ساز تواب»اش، به عنوان  ی مسیر به زندانی کمک کند. در واقع از او با توجه به سابقه تواند در ادامه می

 شد. استفاده میزندانیان بی تجربه هم « ارشاد»
ها به  ی آن داد برای شکستن روحیه او وقتی زندانیان کم سن و سال هوادار مجاهدین را مورد شکنجه قرار می

 گفت: دروغ می
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و در   اش شده و همراه بازجوی ساواک روی کمرش پریده نژاد او را به ساواک لو داده و موجب دستگیری حنیف»

 «آسیب دیده است.  نتیجه
  

انگیز شکنجه و کشتار قرار داشت و سرد و گرم روزگار را  ای که در فضای رعب  تجربه زندانی کم سن و سال و بی
آیین  نژاد در زمان شاه چه خدمتی به او کرده است و در زمانی که کمر مهر دانست حنیف نچشیده بود هم نمی

ها  همراهی کند. امروز اگر در گفتگو با رسانهنژاد زنده نبود که بخواهد با بازجویان ساواک  آسیب دید، حنیف

توان ماجرا را  شود و نمی داند موضوع بصورت عمومی پخش می گوید به خاطر آن است که می راستش را می
  واژگونه جلوه داد و در ثانی سودی هم ندارد. 

  
 گوید: های ساواک می رد شکنجههای رژیم انجام داده در مو های اخیر با رسانه هایی که در سال مهرآیین در گفتگو

  
زد، شعبانی  های كابل برق، كه نزدیك یك متر بود، آن كسی كه می زدند، همین سیم كه با كابل می یكی این»

گرفت. به این  زد كه درست از پاشنه پا تا نوك انگشتان را در بر می ملعون و معدوم به حدی حساب شده می

كشید.  زدند تا مغزمان تیر می كوبیدند. وقتی می پاها را خیلی راحت می بستند و كف صورت كه دست و پا را می
توانستیم، اما با ضربه كابل مجبور  كردند كه روی همان پاهای ورم كرده بدویم، نمی سپس ما را مجبور می

داشت زدند، و به حدی این كار ادامه  خوابید دوباره می ها كه می شدیم هر طوری هست بدویم، ورم و آماس می
كردند و چند روز بعد كه  گذاشتند و بعد هم پانسمان می شد، سپس پاها را داخل آب نمك می كه پاها مجروح می

 «شد دوباره روز از نو بود و روزی از نو. خوب می

  
 دریچه() ۱۴، صفحه ۲۱/۱۱/۸۹به تاریخ  ۴۷۲۱روزنامه ایران، شماره 

  
گوید واقعی است.  گران ساواک می ی زدن آن توسط شکنجه چه وی در مورد شکنجه با کابل برق و طریقه آن

کردن موضوع و  هرچند موضوع گذاشتن پاها در داخل آب نمک و سپس پانسمان کردن آن دروغ است و برای مهیج
ی هفت  زی است که در شعبهگوید کمترین چی های ساواک می چه او در مورد شکنجه تولید شده است اما آن

ها بودند. محمدرضا فرزند او با  افتاد و خود او و فرزندانش از عاملین اصلی این شکنجه اتفاق می ۶۰ی  اوین در دهه

هایی که در راهرو نشسته بودند و نوبت خود را  ی زندانی شده بیرحمی با پوتین روی پاهای مجروح و باندپیچی
ی هفت اوین جریان  دانم هیچ قلمی بتواند قساوتی را که در شعبه اد. بعید مید کشیدند فشار می انتظار می

داشت تشریح کند. بسیاری در این شعبه زیر شکنجه جان باختند و تعداد زیادی برای همیشه سالمت جسمی و 
 روحی خود را از دست دادند.

  

هایی  هرآیین در برخورد با من از شکنجهکرد وقتی م ساله بود تعریف می ۱۷امیرفرشاد یزدی که هنگام دستگیری 
گفت، خواستم پاهایم را نشانش دهم که همچنان آثار شکنجه روی آن بود  که ساواک روی او اعمال کرده بود می

توانست به  و بگویم شما این بال را سر من آوردید اما به خاطر شرایطی که در آن قرار داشتم و تبعاتی که می
 یح دادم سکوت کنم و تنها شنونده باشم.داشته باشد ترج  همراه

  

اسالمی مثل خیلی چیزهای دیگر این نظام، بدیع و همراه با نوآوری بود. شاید کمتر کسی   در جمهوری  شکنجه
واگنی بود که داخل آن را  توانست از همان بدو دستگیری شروع شود. در اوین فولکس بداند شکنجه می

جا و در  های هولناک از همان ی که صدا بیرون نرود. به مجرد دستگیری فرد شکنجها گونه آکوستیک کرده بودند به 
شد تا مبادا فرصتی را از دست بدهند. بماند که در  حالی که ماشین به سمت اوین در حرکت بود شروع می

به مجرد  سیانور موجود بود تا ها، آمپول ضد های گروه ضربت اوین و سپاه پاسداران و کمیته بسیاری از گشت
های  ی تحمل شکنجه آماده ی یک زندانی از کپسول سیانور، آن را تزریق کرده و جلوی مرگ او را بگیرند تا  استفاده

 هولناک شود.

  
  گوید: مهرآیین در ادامه می

  
زدند كه شوك داشت.  شدیم، یا از دو دست. شوك الكتریكی هم بود، با باطوم می گهگاه از یك دست آویزان می»

كردند، با  ها را به جاهای حساس بدن وصل می كرد، گیره زدند كه آن گیره ها شوك وارد می هایی می ا گیرهی

ها  خوابی تر بی ها دردناك بود. اما دردناك كردند، همه این ها و آن را داغ می كردند زیر ناخن سنجاق ته گرد فرو می
 «خوابی نكشیم.  بی ها را تحمل كنیم اما بود، یعنی حاضر بودیم همه شكنجه

  
کجای دنیا به  گویم در هیچ ام می با اطمینان کامل و بر اساس تجربه و مشاهدات شخصی و تحقیقاتی که کرده

رسد  ی عقلش هم نمی کس به مخیله اند. هیچ خوابی نداده های جمهوری اسالمی به زندانی بی ی زندان اندازه
  خوابی داد.  ام بیشود یک انسان را تا سرحد مرسوم در نظ که می

ی در اوین بود و مهرآیین یکی از   های شکنجه ترین شیوه زدن و ... از معمول  کردن از سقف، دست بند قپانی آویزان

را بیشتر کند.   ی شکنجه توانست فشار کشنده عوامل اصلی اعمال آن بود. وی به خاطر قدرت بدنی زیاد می
برند وقتی به قدرت رسیدند با توجه به  ه را چشیده و از آثار آن نیز رنج میی شکنج مهرآیین و امثال او که خود مزه



دیدند و ارتکاب هرنوع جنایتی در حق دشمنانشان را نیز  رنجی که متحمل شده بودند خود را صاحب حق ویژه می

  تراشیدند.  شمردند و برای آن توجیه ایدئولوژیکی می مباح می

توانستند  ر سیلی به گوش یک زندانی زدند به لحاظ ماهیتی تغییر کردند و نمیها هنگامی که برای اولین با آن
برد که پیشتر خود در مذمت آن  ها را به سمت انجام اعمالی می آنی که بودند باشند. خواه ناخواه این تغییر، آن

ل دشمنان دیروز پرداختند ای کنند بازهم به تقبیح اعما گفته بودند. بعدها نیز بدون آن که به اعمال خودشان اشاره
 (۸شان شدند. ) منکر انجام شکنجه و جنایت از سوی خود روی مخالفان  جا پیش رفتند که اساساً  و تا آن

  

های  مهرآیین همچنین به منظور نشان دادن بیرحمی ساواک، بیژن هیرمندپور یکی از وابستگان سازمان چریک
  گوید: زند و می خلق را مثال می  فدایی

  
همان موقع او را بردند كه بازجویی نهایی را صورت بدهند و سپس آزادش كنند اما او را هم حسابی كتك زدند، »

هایی كه او خورده بود. او شاهد  من خیلی ناراحت شدم، آن طور كه توی سلول نشستم به گریه، به خاطر كتك
گریه نكنم، من می گفتم آخر چرا اینها باید  ام می داد كه این گریه كردن من بود و جالب اینجا بود كه دلداری

 «اینقدر بی رحم باشند، به تو هم كه نابینا هستی،

  
 دریچه() ۱۴، صفحه ۲۱/۱۱/۸۹به تاریخ  ۴۷۲۱روزنامه ایران، شماره 

  
اش به خاطر مشکالت جسمی که داشت با  البته بیژن هیرمندپور در دوران شاه در جریان رسیدگی به پرونده

  مجازات روبرو شد چیزی که در جمهوری اسالمی به ندرت اتفاق افتاد. تخفیف در

ای نبود که در هنگام بازجویی و شکنجه به خرج  افتاد خود بیرحمی شدن یک نفر به گریه می  او که از شکنجه
یان بلکه ی اوین بود و نه تنها زندان ی هفت اوین که مهرآیین یکی از گردانندگان آن بود قصابخانه  ندهد. شعبه

جسمی زندانی   گفتند کاری نکن که پایت به شعبه هفت باز شود. معلولیت ها هم برای تهدید زندانی می بازجو
شد. من کسی را دیدم که در این شعبه  ها در مورد وی نمی کارگیری انواع و اقسام شکنجه هم مانع از به

شد به او نزدیک شد. پوست و استخوان  نمی شکنجه شده بود، سرتاپایش در پالستیک بود، از بوی تعفن چرک
 بود و مشاعرش را از دست داده بود با این حال ول کن او نبودند.

  ی هر دو بند قپانی از کار افتاده بود. پرده سربازی را دیدم که دو دستش به علت استفاده طوالنی از دست

  ز دست داده بود. پاهایش را هم که دراش را ا گوشش به خاطر ضربات مشت و سیلی پاره شده بود و شنوایی
 اثر شکنجه آش و الش شده بود پیوند پوست زده بودند.

پرداختند. او عالوه  زدند و به آزار و اذیت او می  بند می هللا میثمی که نابیناست، چشم های لطف در اوین به چشم
داده بود. افراد متعددی بودند که به  در اثر انفجار ناخواسته، یک دستش را نیز از دست ۵۳بر چشمانش در سال 

 شان را از دست دادند. چشم  بینایی  خاطر شکنجه

  
  گوید: در زمان شاه می« دادرسی ارتش»ی محاکمات در  مهرآیین همچنین در مورد نحوه

  
آن زمان اگر پس از آنکه وحید افراخته من را لو داد برای تعیین وکیل به دادگاه رفتیم. من خودم وکیل گرفتم. در »

توانست، به وکیلی که دادگاه برای  توانست برای خود وکیل بگیرد به آن وکیل، وکیل تعیینی و اگر نمی کسی می

 «گفتند کرد وکیل تسخیری می فرد انتخاب می
  

در حالی که متهمان در زمان شاه از امکان داشتن وکیل تعیینی و تسخیری برخوردار بودند در زمان حاکمیت 
کرد چه برسد به این  خطور نمی  مؤتلفه بر دادستانی انقالب حتی فکر داشتن وکیل به ذهن هیچ زندانیجمعیت 

ی عمل بپوشد و اساساً در ساختار حقوقی نظام جمهوری اسالمی به لحاظ شکلی هم چنین حقی به  که جامه
کرد و  روی این مسئله تأکید میخود نیز   های رادیو و تلویزیونی  شد و الجوردی در مصاحبه رسمیت شناخته نمی

اند محرز است هیچ وکیل مدافعی حاضر به دفاع  جایی که جرم افرادی که توسط ما دستگیر شده مدعی بود از آن

 توانید ادعای الجوردی در این زمینه را مشاهده کنید: شود. در فیلم زیر می ها نمی از آن
  

http://www.youtube.com/watch?v=BVWzfeXI_zM 
  

 گوید: های روحی ساواک می مهرآیین در مورد شکنجه

  
كرد تحمل كنیم، از جمله تهدید به هتك حرمت ناموس  های روحی بسیاری هم بود كه فقط خدا كمك می شكجه»

 «مان و...
خواستند روی زندانی دستگیر شده کار کنند تا   یا زمانی که میی بازجویی و هنگام شکنجه و   البته او در شعبه

  کرد. مرغ فرو می گفت: ساواک به زور به ما شیشه نوشابه و تخم بلکه او را بشکنند می
  

و از جمله مهرآیین هم نه تنها « سربازان گمنام امام زمان»کرد،  می« تهدید به هتك حرمت ناموس»اگر ساواک 

ی فساد اخالقی  کردند. در زمینه ترین کارها هم می کردند بلکه اقدام به انجام رذیالنه می« حرمتتهدید به هتک »
 و سوءاستفاده جنسی، مهرآیین خود یکی از عوامل اصلی بود.

http://www.youtube.com/watch?v=BVWzfeXI_zM
http://www.youtube.com/watch?v=BVWzfeXI_zM


سالگی دستگیر و توسط مهرآیین و پسرش و اصغر فاضل بازجوی بیرحم شعبه  ۱۴یکی از دوستانم که در سن 

ی  کند که نقل آن نه تنها پرده از چهره انگیزی را تعریف می ولناک قرار گرفته، داستان غمهای ه هفت مورد شکنجه

گیرد و فساد حاکم بر مدعیان اخالق را  های دادستانی بر می ترین و در عین حال فاسدترین چهره یکی از بیرحم
شد تا در مقابل دیو ارتجاع  سلطنتی متحمل کند بلکه رنج و مصیبتی را که نسل برآمده از انقالب ضد عیان می

ام تاریخ ایران بعدها به وجود آن افتخار  دهد. نسلی که بارها گفته بایستد و از حقوق مردمش دفاع کند نشان می
 خواهد کرد.

بند نشاندند. با تشویش  ی سوم دادستانی انقالب بردند و جلوی دفتر مهرآیین با چشم بود مرا به طبقه ۶۱سال »

رو نشسته بودم و در فکر سرنوشت نامعلومی که در پیش داشتم بودم. از اتاق مهرآیین صدای و دلهره در راه
ها بود دیگر به آن عادت کرده بودم و هرگاه به  رسید، صدایی که مدت فریادهای دلخراش دختری به گوش می

فکر کردم مثل  های دلخراش نداشتم. شدم انتظاری جز شیندن آن و دیدن صحنه ساختمان دادستانی برده می
دهند و چه بسا دوباره نوبت من هم برسد. ساعتی گذشت دیدم فکور  همیشه کسی را مورد شکنجه قرار می

)اکبر کبیری آرانی( بازجوی بیرحم شعبه هفت که مدتی نیز رئیس اوین شد از اتاق مهرآیین بیرون آمد و با 
آمدم. مهرآیین را صدا زد و گفت: حاجی بیا این  کنی؟ گفتم برای بازپرسی جا چه کار می عصبانیت پرسید: این

 پسره آمده. مهرآیین و فکور روابط بسیار نزدیکی با هم داشتند.

بند دیدم یکی از خواهران روی زمین افتاده و چادر  مهرآیین سراغم آمد و دستم را گرفت و به اتاق برد. از زیر چشم
  دورش پیچیده. 

بندم را  و دختری را که روی زمین بود نشانم داد و سپس دستور داد چشمبندت را بردار  مهرآیین گفت: چشم
گردم، تا برگشتم  روم، یکساعت دیگه بر می دوباره بزنم و با تهدید و لحن بسیار زشتی اضافه کرد: من می

 بایستی این دختر را ک.. باشی.

دایی خفه و سرشار از ترس و دلهره کردم. با ص را که شنیده بودم باور نمی  چه ام حبس شد. آن نفس در سینه
 زنی؟ وای به حالت. گفتم: حاج آقا ک... چیه؟ گفت: خودت را به اون راه می

دانم دختری که روی زمین بود از حال رفته بود یا در غم و اندوهی که داشت و مصیبتی که از سر گذرانده بود  نمی
رد و رفت. در اتاق کنار آن دختر تنها بودم. با صدایی حالی زده بود. مهرآیین در را قفل ک خودش را به غش و بی

ضعیف گفتم: خواهر بلند شو. پاسخی نداد. چادرش را که کنار رفته بود آرام رویش کشیدم و در خود فرو رفتم. 
بودم ای در کار است و قصد دارند من را قربانی کنند. تقریباً یقین کرده  کردم توطئه انگار در این دنیا نبودم. فکر می

ای نداشتم و مجبور بودم خودم را به دست حوادث  خواهند موضوع تجاوز به آن دختر را گردن من بیاندازند. چاره می

 گذشت. با این حال ساعتی بعد مهرآیین بازگشت. آوری کند می بسپارم. زمان به شکل دلهره
 با خشم پرسید : چه کار کردی؟

 آقا؟ کردم حاج گفتم: چه کار بایستی می
ک سیلی محکم به گوشم زد و دستور داد آن دختر را از اتاق ببرند. آنقدر شوکه شده بودم که یادم نیست او را ی

 چگونه از اتاق منتقل کردند. با پای خودش رفت یا روی پتو بردند.

 دهم. سپس مهرآیین با عصبانیت گفت: سگ منافق حاال نشانت می
خواهی بیشتر  تجاوز کرد. وقتی کارش تمام شد گفت: می دست و پایم را به میز بست و از پشت به من

 ات را بدهم؟ حاال یاد گرفتی ترتیب دادن یعنی چی؟ ترتیب
کنی  ی تلویزیونی آماده کنی و با خشم پرسید مصاحبه می در ادامه گفت: حاال باید بروی خودت را برای مصاحبه

 یا نه؟

 کنم. هرکاری شما بگویید می  گفتم:
 به بند بازگردانند و با تهدید گفت: فردا میایی برای مصاحبه. دستور داد مرا

کردم خودم را توجیه کنم این هم نوعی شکنجه  با درد جانکاه جسمی و روحی به بند بازگشتم. هرچه تالش می
 شد. است و بهایی که بایستی برای مبارزه بپردازم کارساز نمی

ر به شرکت در آن بودم. هنگام بازگشت از حسینیه به شب، مراسم معمول در حسینیه اوین بود و من مجبو
اش به من افتاد گفت: بایست این طرف. از ترس زهره ترک شدم. کسی به جز  الجوردی برخوردم. تا چشم

 الجوردی و پاسداران و محافظانش در حسینیه نبود.

 کردی؟ با تحکم پرسید: امروز دفتر مهرآیین چه کار می
ی من و  جا بود از من تست مصاحبه گرفتند. قرار است از تلویزیون بیایند و از مصاحبه کور آنآقا ف با ترس گفتم: حاج

 تعدادی دیگر فیلم بگیرند.
 اش همین بود؟ الجوردی پرسید: همه

 آقا سؤال کنید. توانید بروید از حاج اش همین بود می گفتم: همه

کند. همه از یک جنس بودند. متحیر مانده بودم چرا  میمطمئن بودم شکایت از مهرآیین نزد الجوردی دردی را دوا ن
ای که  کرد طرف من را بگیرد. احتماالً با پرونده چنین سؤالی را از من پرسید. در ثانی کسی مهرآیین را ول نمی

 کردند. مجبور بودم سکوت کنم. داشتم به سرعت اعدامم می
 ردی از من در مورد حضور در دفتر شما سؤال کرد.آقا الجو حاج  روز بعد مهرآیین را دیدم و به او گفتم:

ات را  کنم و سپس ادامه داد برو مصاحبه کن ترتیب آزادی ات می با تهدید گفت: اگر حرفی بزنی تیکه تیکه
 «دهم. می

  

بهار را از سر گذرانده بود و  ۱۴چه در باال آمد بخشی از غم و اندوه کسی است که هنگام دستگیری تنها  آن
های او  هایی از صحبت کرد. بعدها گوشه های معمول بایستی درد تجاوز و تحقیر را هم تحمل می بر شکنجهعالوه 

سازان تلویزیون به همراه جانیان اوین تهیه کرده بودند از سیمای جمهوری اسالمی پخش  البالی شویی که برنامه



کند چه  می« خودزنی»ند نوجوانی که توانستند حدس بزن شد. آیا مردمی که شاهد این گونه شوها بودند می

های وحشتناکی را که یک نسل از سرگذرانده حتی  توانند تجربه ی هولناکی را از سر گذرانده است؟ آیا می تجربه

 تجسم کنند؟
  

« پیچر» ۶۰مهرآیین به خاطر مسئولیت مهمی که در اوین و دادستانی داشت یکی از کسانی بود که در سال 
 اوین را ترک کرد. ۶۲دانم چه شد که در همان سال ترین زمان با او تماس گرفته شود. نمیداشت تا در کوتاه

ای که به هاشمی رفسنجانی داشت در مجلس شورای اسالمی   وی پس از خروج از دادستانی به خاطر نزدیکی

مشغول به کار شد و پست مدیرکلی خدمات عمومی مجلس را به عهده گرفت. وی در دوران وزارت محس 
رسید و همراه وی به دوست در سپاه پاسداران به مدیریت کلی پشتیبانی سپاه پاسداران انقالب اسالمی  رفیق

مسؤولیت   ۸۵ها مدیرکل تربیت بدنی جانبازان و معلولین بود. وی تا سال  بنیاد مستضعفان کوچ کرد و مدت
ها در  اکنون نیز عضو کمیته ملی پارالمپیک کشور است. او مدت فدراسیون جانبازان را به عهده داشت و هم

 کرد. ایب رئیس آن بود با وی همکاری میی ملی المپیک در دورانی که فائزه هاشمی ن کمیته
و پس از آن که تعدادی از ورزشکاران ایرانی در سفرهای خارجی تقاضای پناهندگی کردند،  ۶۰ی  مهرآیین در دهه

های ورزشی ایران به سفرهای خارجی  به خاطر تبحری که در مسائل امنیتی کسب کرده بود، همراه تیم

 شکاران به اپوزیسیون جلوگیری کند.رفت تا از فرار و پیوستن ورز می
های المپیک آسیایی سئول در  ی بازی بزرگترین شکستی که وی و رژیم متحمل شدند، مربوط به دهمین دوره

 بود. ۶۵سال 
 موضوع فوق یکی از خاطرات شیرین و به یادماندنی من از دوران زندان است.

کردند. جدا از  های آسیایی را دنبال می ها اخبار بازی بچهحصار بودم. از اواخر شهریور،  در بند یک واحد سه قزل

به راه شنیدن اخباری مبنی بر فرار ورزشکاران ملی   ی ورزشی مسابقات، تعدادی چشم اشتیاق وافر به جنبه
پوش از اردوی رژیم و پیوستن به اپوزیسیون بودند. آن روزها برای زندانیان سیاسی دنبال کردن این نوع اخبار 

 داد. ی مبارزه را نوید می و گیرایی خاصی داشت و به نوعی ادامهکشش 
کند. برای ما  آیین نیز ورزشکاران را همراهی می جا بود که در اخبار خوانده بودیم محمد مهر اهمیت موضوع از آن

یان اش، این سفر و مأموریت او، حاکی از هراس رژیم از تقاضای پناهندگی ورزشکاران در جر شناختیم که می
کیلوگرم( تیم ملی بود و  ۵۲بردار مگس وزن) مسابقات بود. صمد منتظری برادر یکی از زندانیان مجاهد نیز وزنه

های صمد در مورد امکان پیوستن  محل  قبالً نیز چند بار به سفرهای خارجی رفته بود. من چندین بار از یکی از بچه

کنم در یکی از  احساس می«  گفت: شناخت، می کودکی میاو به مجاهدین سؤال کرده بودم. او که صمد را از 
زد که من  او با چنان قاطعیتی این حرف را می« دست بیاورد فرار خواهد کرد.  سفرهای خارجی اگر فرصتی به

تقریباً مطمئن شده بودم صمد باالخره روزی چنین کاری را خواهد کرد و حاال بیش از همیشه منتظر شنیدن چنین 
های خبری بود. حضور مهرآیین در کاروان ورزشکاران ایرانی  های المپیک مورد توجه ویژه رسانه بازی خبری بودم.

کرد. یادآوری صدای او، لنگیدنش به هنگام راه  هفت اوین را تداعی می  گاه شعبه عازم المپیک، برای من شکنجه

کردم که نبردی بین ما و  بود. احساس می کرد، حساسیتم را دو چندان کرده رفتن و تجلیلی که الجوردی از او می
تیمی و یا جنگ پوست و گوشت و   ی ی نبرد، جنگ و گریز خیابانی، درگیری خانه  رژیم جریان دارد. این بار صحنه

جا  های المپیک بود و ما خود حضوری در آن استخوان با کابل و زنجیر در شعبه بازجویی نبود. میدان نبرد در بازی
ی من گویی مهرآیین نماینده رژیم بود و ورزشکاران ایرانی و به ویژه صمد منتظری، نماینده زندانیان. نداشتیم. برا

هایی که از بچگی او شنیده بودم.  هایش بود و تعریف محل  ام با بچه ی شناختم از صمد منتظری دوستی همه

بودند، داشت. در دو سال گذشته  هایش که دستگیر شده محل ای به برادر و بچه ی ویژه دانستم که عالقه می
بودم. هیچ دلیلی برای این کار نداشتم گویی یک   مثل یک آشنا و از روی کنجکاوی رکوردهای او را نیز دنبال کرده

مطهری که  داد. انتظارم چندان طوالنی نشد، عاقبت احمدرضا محمدی احساس غیرقابل توضیح مرا به او پیوند می
تن از  ۴»توانست فشارم داد و گفت:  با اشتیاق مرا در آغوش کشید و تا می به شهادت رسید ۷۲در سال 

بعداً متوجه شدیم سه « هاست. اند. صمد منتظری یکی از آن  برداران تیم ملی ایران از اردوی رژیم گریخته وزنه
(، و مهدی رضوانی )به کیلوگرم ۱۰۰کیلوگرم(، سیامک بژند )  ۸۲بردار دیگر عبارت بودند از اردشیر بهمنیار، ) وزنه

 کیلوگرم(. ۱۱۰ی  اضافه

دانستم چه کار کنم. مهرآیین شکست خورده بود و من در خیالم، لبخند پیروزی و شادی  از خوشحالی نمی
های شکنجه در زیر دست او و همکارانش پرپر شده بودند. برای من  کردم که بر روی تخت هایی را ترسیم می بچه

های زندگی  ها بخشی از شادی ریختن چند وزنه بردار از اردوی رژیم بود. این گونه موفقیتموضوع بسیار فراتر از گ
  دادند. ما در زندان را که کم هم نبود تشکیل می

  به خاک افتاد. « فروغ جاویدان»وزنه برداران مزبور پس از مدتی به نروژ پناهنده شدند و صمد در عملیات 

  
آبان  ۲۹های جنگ با عراق کشته شدند. محمدرضا متولد  محمدرضا و ناصر در جبهههای  دو فرزند مهرآیین به نام

سالش  که هنوز بیست زد. با آن ی هفت اوین به عنوان جالد کابل می ، محافظ الجوردی بود و در شعبه۱۳۴۱
ه اوین گفتند و در حسینی می« محمدرضا بسیجی»حم و خشن بود. زندانیان به وی  نشده بود اما به غایت بیر

در  ۶۲ماه  فروردین ۲۲کرد نقش یک بادی گارد را بازی کند. عاقبت در  یافت و تالش می همراه الجوردی حضور می
 در مهران کشته شد. ۱در عملیات کربالی  ۱۳۶۵در سال  ۱۳۴۶های جنگ کشته شد. ناصر متولد  جبهه

  

  



  

  

های اصلی سرمداران نظام و گردانندگان دادستانی بود. مهرآیین با آن که از  رویی از ویژگی و  چشم بیرحمی و بی
ها   آالت با اصغر ناظم آشنا بود و خیلی شناخت و بخاطر فعالیت در صنف ابزار و یراق زمان شاه حسن فرزانه را می

ی اعدام سپرده شدند.  ا فروگذار نشد و هر دو به جوخهه ای در ارتباط با آن واسطه شدند اما از هیچ شکنجه
وی در  ۶۱-۶۰ها مسئول و رابط مهرآیین و عزت شاهی در مجاهدین بود. وقتی در سال  علیرضا زمردیان مدت

و آزار و اذیت قرار گرفت و عاقبت در   ها تحت شکنجه ی سنگین به سازمان پیکار دستگیر شد مدت جریان ضربه

هایی که منتشر کرده مدعی شده وی در درگیری با  ی اعدام سپرده شد. رژیم در کتاب به جوخه ۶۷جریان کشتار 
 کشته شد. ۶۱-۶۰های  سال  نیروهای رژیم در همان

  
مان بر جان و مال  های میهن ترین سال ی مشخصی از سیستمی است که در سیاه  مهرآیین نه یک فرد بلکه نمونه

 مردم ایران حاکم بود.

  
  

 ۲۰۱۳ مه  ۸رج مصداقی ای
  

 ۱۳۹۲اردیبهشت  ۱۸

  
www.irajmesdaghi.com 

  
irajmesdaghi@gmail.com 

  
  

 
 

ای در بازار است. او که از گردانندگان  ای و از معتمدان خامنه حاج محمود لوالچیان ـ پدر همسر میثم خامنه  -۱

از سوی خمینی به همراه میرمحمد صادقى  ۵۷آباد تهران است در سال  آالت در میدان حسن صنف ابزار و یراق
 عضو کمیته تنظیم اعتصابات شد و زیر نظر بهشتی و موسوی اردبیلی به فعالیت پرداخت.

او در حال حاضر مدیر بنیاد فرهنگی و ارشاد امام صادق و عضو هیئت امنا و مدیره بنیاد فرهنگی رفاه و عضو  
ی     ی مدرسه حق است. وی پیش از انقالب عضو هیئت مدیره هیئت امناء و رئیس هیئت مدیره مؤسسه در راه

شد. لوالچیان پس از مدتی مدرسه دخترانه نرگس را  علوی بود که توسط گردانندگان انجمن حجتیه اداره می

 .است« طرح اقامه نماز»اندازی کرد. وی همچنین در حال حاضر از اعضای  راه
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های بازجویی به  ی توابین پیوست و در شعبه بصورت فعالی به جرگهمحمد یزدی بعد از دستگیری، در اوین  -۲

های  ی نادر توابینی بود که در شعبه همکاری گسترده و شکنجه و آزار و اذیت زندانیان پرداخت. وی در زمره
ه داد و کردند و اعدام نشد. او پس از آزادی از زندان نیز به فعالیت با دستگاه اطالعاتی ادام بازجویی همکاری می

ی هواداران مجاهدین کوشا بود. از قرار معلوم همچنان به همکاری با دستگاه   ی دستگیری و شکنجه در زمینه
   امنیتی مشغول است. 

  

نژاد دستگیر شد. اما به علت نفوذ پدرش در دستگاه های دولتی و  علی اکبر نبوی نوری هم زمان با حنیف -۳
آزاد گردید و با اشرف ربیعی ازدواج کرد. وی یك سال قبل از انتشار بیانیه  ۵۲ی سبکی که داشت در سال  پرونده

ها جدا شد و همراه  تغییر ایدئولوزی سازمان مجاهدین که توسط تقی شهرام و بهرام آرام تهیه شده بود از آن
عضوگیری کردند. همسرش اشرف ربیعی پس از مدتی تبریز را برای اقامت و مبارزه انتخاب كرده و افرادی را نیز 

،  ۵۵ها سپس به مشهد و قزوین نقل مکان کردند. در اردیبهشت  نامید. آن« فریاد خلق»نبوی این گروه جدید را 
اشرف ربیعی به هنگام آماده سازی یك بمب در اثر انفجار آن زخمی و دستگیر شد و در دادگاه نظامی به حبس 

به همراه موسی  ۱۳۶۰بهمن  ۱۹رجوی ازدواج کرد و در ابد محكوم گردید. اشرف پس از انقالب با مسعود 

 در تهران كشته شد . ۵۵ خیابانی کشته شد. علی اكبر نبوی نوری طی یك درگیری با نیروهای ساواک در اواخر 
  

التحصیل رشته مهندسی برق از دانشگاه صنعتی تهران  و فارغ ۱۳۲۶متولد اصفهان در سال « حسین قاضی» -۴
دستگیر و به شش سال  ۱۳۵۰ی سال  به عضویت سازمان مجاهدین در آمد و در ضربه ۱۳۴۸ بود. وی در سال

شد. « کارگر راه»زندان محكوم شد. در زندان به ماركسیسم ـ لنینیسم گروید و پس از آزادى از زندان از بنیانگذاران 

اردیبهشت  ۲۵یی در به همراه همسرش نسرین بقایی دستگیر شد. نسرین بقا ۱۳۶۲مهر  ۱۶حسین قاضی در 
  اعدام شدند.  ۱۳۶۳آبان  ۱۳و حسین قاضی در 

  
اکبر نوحی به عنوان یکی از افراد درگیر در این عملیات  ام با توجه به روایت مهرآیین، از علی ی قبلی در نوشته -۵

نبرده بود. به اکبر نبوی نوری است. مهرآیین همچنین از حسین قاضی نامی  نام بردم که اشتباه است. وی علی
کند  کردم که او به عنوان یکی از اعضای تیم عملیات، الاقل اسامی اعضای تیم را درست بیان می غلط تصور می

 خواهم. که متأسفانه این گونه نبود. به این وسیله از خوانندگان به خاطر عدم تحقیق الزم پوزش می

  
کند که الجوردی برای پیشبرد  دبیرکل مؤتلفه فاش میمقام  محمدعلی امانی رئیس اسبق زندان اوین و قائم -۶

 گفت: اش هم دروغ می مقاصدش حتی به دوستان نزدیک و مورد عالقه
در قصه سعادتي آقاي بهزاد نبوي خیلي مايل بود لحظات آخر سعادتي را مالقات كند! آقاي الجوردي و مرحوم »

آقاي رجايي زنگ زده بود كه من دوستم ]بهزاد نبوي[ رجايي خیلي به هم عالقه داشتند و ارادت ويژه داشتند. 

خواهد، با توجه به اينكه حكم اعدام سعادتي صادر شده بود و اعدامش هم قطعي بود  اينجاست و مالقاتي مي
شهید الجوردي دستور دادند اعدام را زودتر انجام بدهند و بعد به آقاي رجايي پاسخ داد كه دير گفتید. اگر زودتر 

 «دادم و آقاي الجوردي بر اساس تحلیل نگذاشت كه اين مالقات انجام شود. د من كار را انجام ميگفتی مي
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به  ۶۶سال زندان آزاد شد و در آبان  ۵دستگیر و پس از  ۶۱که در اردیبهشت  ۱۳۴۳امیرفرشاد یزدی متولد    -۷
ی  گفت: بازجویان برای شکستنم صدای ضبط شده جاودانه گشت می« فروغ»مجاهدین پیوست و در عملیات 

خواستند که راجع به  گفت و از من می می« استخر خون»مسعود رجوی را گذاشتند که از اعدام در استخر اوین و 

بند شدم. پیرمرد از ترکیه برای دیدار مزار پسرش به  من با پدرش همصحت و سقم موضوع قضاوت کنم. بعدها 
 عراق رفته بود و در بازگشت دستگیر و به زندان محکوم شده بود.

خواستند شکنجه و  گرفت می گران با توسل به تبلیغات غیرواقعی که در خارج از کشور صورت می در واقع شکنجه
و لباس عافیت به اعمالشان بپوشانند و با استناد به آن جنایاتی را که اعدام و کشتار وحشیانه را توجیه کرده 

شد هم منکر شوند. تحلیل زندانیانی که موضوع را  افتاد و یا روی خودمان اجرا می جلوی چشممان اتفاق می
له سازمان اند تا به این وسی شنیده بودند این بود که احتماالً صدایی نزدیک به صدای مسعود رجوی را تقلید کرده

« آموزشگاه اوین»گویی متهم کنند. چون فرض اعدام در استخر برای کسانی که آن موقع در ساختمان  را به دروغ

)استخر روبروی آن قرار دارد( محبوس بودند از اساس منتفی بود. توجیه بعدی زندانیان مجاهد این بود که احتماالً 
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کند. اصل  ءاستفاده می یادکرده است و رژیم از گفتار او سو به عنوان استعاره« استخر خون»مسعود رجوی از 

 موضوع برای هیچ کس پذیرفتنی نبود بلکه همه به دنبال توجیه آن بودند.

 
 ۲۰جا پیش رفته است که مصطفی پورمحمدی که در دوران شاه یک سیلی هم نخورده بود و از  موضوع تا آن -۸

و « منافقین»کنند و آن را تبلیغات  را انکار می ۶۰ی  های دهه دامسالگی مشغول جنایت بوده، شرکت خود در اع
خواند. در حالی که او دادستان بندرعباس و خراسان بود و صدها نفر در این دو شهر توسط او به  می« انقالب ضد»

 بوده است. ۶۷ی اعدام سپرده شدند و بنا به اسناد موجود او یکی از اعضای اصلی هیئت کشتار سال  جوخه

گر و  ها را متحمل شده بود خود پس از انقالب به شکنجه عزت شاهی که در دوران شاه بیشترین شکنجه
کند در  ی زندانیان شده و ادعا می  زندانبانی قهار تبدیل شد. اما در خاطراتی که از او انتشار یافته منکر شکنجه

ها همگی در مقابل  شان را در اختیار او قرار دهند و آن تکرده که اطالعا ها را متقاعد می بحث با زندانیان آن
 کردند. استدالل و منطق او کم آورده و به حقانیت نظام اذعان می

   
http://news.gooya.com/politics/archives/2013/05/159624.php 

 

 

 


