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پیش گفتار

نزدیک به یک ربع قرن است که از خاک وطنم دورم؛ از تیرماه ۱۳۷۳ که همراه با همسر 
و فرزند نوزادم ایران را پشت سر نهادم تاکنون دمی بی دغدغه ی آن نزیستم. من میهن خود 
را با دستانی خالی ترک نکردم، توشه ای گران با خود داشتم از آن چه در واپسین دهه ی 
زندگ���ی در نیاخاکم گرد آورده بودم؛ کوله باری از یاد و خاطره ی صدها و هزارها یار، که 
سرهای پرشورشان بر دارها رفت و قلب های عاشق شان آماج تیرهای ستم و بیداِد متولیان 

دین و داد شد.
آن چه اما در این س���ال ها توان زیستن به من داد، زنده نگاه  داشتن این یادها بود و آن چه 
سنگینی این درد را کاهش می داد، بازتاب فریاد در گلومانده ی بی گناهانی بود که سرهاشان 

»بریده دیدم بی جرم و بی جنایت«.

این توشه ی گران، تعهدی گران تر بر جان من نهاد تا در حد توانم اجازه ندهم این فریادها 
خاموش ش���ود و آن خون پرشور، از جوش���ش باز ماند. هم از این روست که از نخستین 
روزهای اقامتم در خارج از کشور با همه ی نیرویم در بازتاباندن این واقعیت کوشیدم؛ از 
تمام تریبون هایی که توانستم در اختیار گیرم، این فریاد را به گوش ها رساندم؛  تا گسترده گی 

همی در هر چه خواهی، هر چه خواهی
به چش���م ج���ان توانی بی گم���ان دید
فریدالدینعطار



دایره ی امکانم، ش���خصیت های جهانی و ایرانی آگاه به حقوق بشر را در جریان آن چه 
در زندان های جمهوری اس���المی گذشته بود قرار دادم؛ با همه ی آنانی که می توانستند 
 در انعکاس این دهش���ت بزرگ یاری ام دهند گفتگو و همکاری کردم؛ خاطرات زندانم

-نه زیس���تن نه مرگ- را در چهار جلد و متجاوز از هزار و هشتصد صفحه در دسترس 
همه ق���رار دادم؛ تصویر هولناک و باورنکردنی قبرها و قیامت های قزل حصار را به قلم 
آوردم و سروده های یارانم را که در زندان به حافظه سپرده بودم، به چاپ رساندم. در کنار 
همه ی این ها، در رابطه با رویدادها و جریان های روز در ایران و محروم ماندن هم میهنانم 

از ابتدایی ترین حقوق یک ملت آزاد، آن چه را اندیشیدم و دریافتم نوشتم و فریاد کردم.
امید دارم با این تالش بتوانم فراموش شدن بیدادی را که بر نسل من گذشت مانع شوم 
و کس���انی را که در برافروختن هیمه های این ش���رر، از هیچ فرومایگی و رذالتی دست بر 

نداشتند، به جامعه  بشناسانم. 

از همسِر همراه و همدلم راضیه متینی و یارانی که به یاد داشته های خود از نخستین دهه ی 
بیداد اس���المی را برای بهره  گیری در کتاب، بی دریغ در اختیار من قرار دادند صمیمانه 
سپاس���گزارم و با باور دغدغه های آنان و همه ی  کوشندگان ایرانی حقوق بشر در داخل 
و خ���ارج از آن مرز و بوم، ایم���ان دارم این نیروی آرما ن خ���واه در نهایت زنان و مردان 

سرزمین مان را به اعتالیی که شایسته ی آنان است بر خواهد  کشاند. با این امید.

در نهایت الزم می دانم یادآوری کنم آن چه در این مجموعه آمده است، همه  ی ویرانگران 
عدالتخانه و ناقضان حقوق بشر را دربر نمی گیرد. متأسفانه دایره ی اطالعات و امکانات 
من محدود است و بسیاری از چهره های قضایی، اطالعاتی و امنیتی همچنان در پس پرده 

به سر می برند. 
ایرج مصداقی



مؤتلفه، حزب زندانبانان،  
شکنجه گران و قاتالن

برای شناخت افرادی که همراه با الجوردی دادستانی اوین و زندان های اوین، گوهردشت 
و قزلحصار را در سیاه ترین دوران تاریخ معاصر ایران اداره می  کردند، بایستی هیأت های 
مؤتلفه و دیدگاه های آن ها را که مورد حمایت جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرس���ن 
حوزه علمیه قم و بازار و جریان مذهبی راست سنتی بودند، شناخت و به روابط خانوادگی 

آن ها پرداخت. 

شکل گریی جمعیت هیأت های مؤتلفه اسالمی
جمعیت هیأت های مؤتلفه اس���المی در بهار ۱۳۴۲ از ائتالف ۳ هیأت مذهبی مس���جد 
امن الدوله، هیأت مسجد ش���یخ علی و هیأت اصفهانی ها در منزل خمینی در قم شکل 
گرفت. آن ها در راه اندازی و هدایت غائله ی ۱۵ خرداد نقش اصلی و تعین کننده داشتند 
اما هیچ یک از رهربان آن علریغم شناس���ایی توسط ساواک و دستگاه امنیتی بازداشت 
و زندانی نش���دند و به جای آن ها، اراذل و اوباشی مانند طیب حاج رضایی و اسماعیل 

رضایی که به تحریک آن ها در این غائله شرکت کرده بودند دستگری و اعدام شدند.۱ 
این عده به همراه دیگر اراذل و اوباش نقش تعین کننده ای در کودتای ۲۸ مرداد داشتند 
که با حمایت مراجع تقلید، روحانیت و در رأس آن آیت الله کاشانی، سید محمد بهبهانی 

1-www.shoma-weekly.ir/fa/news/10960
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صورت گرفت. این دسته از اراذل و اوباش توسط روحانیت بسیج و در اختیار کودتاگران 
قرار گرفته بودند. از آن جایی که پس از کودتای ۲۸ مرداد سر روحانیت بی کاله مانده بود 

آن ها به سرکردگی خمینی خواهان سهم خود از قدرت بودند.
الگوی رفتاری و فکری هیأت های مؤتلفه اسالمی، گروه فداییان اسالم به رهربی مجتبی 
نواب صفوی بود. چنان که حتی برخی از اعضای موتلفه از جمله مهدی عراقی و هاشم 

امانی از جمله فعالن جمعیت فداییان اسالم به حساب می آمدند. 
در س���ال ۱۳۴۲ که خمینی خواس���تار ائتالف هیأت های مذهبی تهران با یکدیگر ش���د 
بخشی از اعضای باقی مانده فداییان اسالم وارد هیأت های موتلفه شدند و شاخه نظامی 
هیأت های موتلفه را تش���کیل دادند و در اول بهمن ۱۳۴۳ اقدام به ترور نخس���ت وزیر 
حس���نعلی منصور کردن���د. در ارتباط با ت���رور او صادق امانی)بقال، ش���ش ابتدایی(، 
محمد بخارایی)شاگرد و حسابدار مغازه آهن فروشی(، مرتضی نیک نژاد)شاگرد بزازی، 
 شش ابتدایی(، رضا صفارهرندی)شاگرد گالش فروشی، شش ابتدایی( اعدام و تعدادی 
دیگر همچ���ون، حاج مهدی عراقی)آجرپز، کارگر معدن آبیک قزوین، ش���ش ابتدایی(، 
هاشم امانی)شاگرد خواربارفروش، چهارابتدایی(، حبیب الله عسگراوالدی)برنج فروش، 
ش���ش ابتدایی(، ابوالفضل حاج حیدری)ش���اگرد عطاری، ش���ش ابتدایی(، محمدباقر 
محی الدین انواری)تحصیالت حوزوی(، عباس مدرس���ی فر )عطار، شش ابتدایی، در 
زندان به مجاهدین پیوست( به حبس ابد و احمد شاه بداغلو معروف به شهاب)واسطه 
آهن فروش، ش���ش ابتدایی( محمدتقی کالفچی )حق العمل کار، شش ابتدایی(۱ و... به 
حبس محکوم شدند. محمد بخارایی با داشنت مدرک سیکل دبریستان، پس از دو سال 
رد شدن در رشته ی ریاضی ترک تحصیل کرد و سپس شبانه رشته ی ادبی را شروع کرد که 

دستگری شد. وی با سوادترین فرد مؤتلفه بود. 
در ده���ه ی ۵۰ تعدادی دیگر از اعضای مؤتلفه مانند اس���دالله بادامچیان و الجوردی و 
ابوالفض���ل توکلی بینا و  کچویی... نیز به خاطر ارتباط با مجاهدین دس���تگری و به آن ها 
پیوس���تند. ب���ا این حال نظام پهلوی پس از س���رکوب غائله ۱۵ خ���رداد و همچنن ترور 
نخس���ت وزیر که توسط وابستگان مؤتلفه صورت گرفت نسبت به اعضا و وابستگان این 
جریان سخت نگرفت و تا آن جا که ممکن بود با آن ها مدارا کرد. در غائله ۱۵ خرداد تنها 
تعداد اندکی از آن ها دستگری شدند که پس از مدت کوتاهی از زندان آزاد شدند در حایل 
که مهندس بازرگان و یدالله سحابی و آیت الله طالقانی که سال  بعد به علت اعرتاض به 
سرکوب غائله ۱۵ خرداد دستگری شدند به حبس های طویل المدت محکوم شدند. چرا که 

۱-محمدتقی کالفچی در زندان قصر مسئول فروشگاه بود و از آن جایی که با مأموران ارتباط داشت و 
از زندانیان خربچینی می کرد به »کالغچی« معروف بود. 
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شاه و ساواک، مؤتلفه را وابسته به بازار و روحانیت می شناختند و متحد دربار در کودتای 
۲۸ مرداد، و نهضت  آزادی و بازرگان و طالقانی و سحابی و... را وابسته به جبهه ملی و 
مصدق می شناختند و دشمن دربار. به مؤتلفه و روحانیت به دیده ی اغماض می نگریستند 

و به جبهه ملی و مصدق که در آن دوران زنده بود به دیده  ی دشمن. 
پس از اعدام و زندان سران مؤتلفه در سال ۱۳۴۳ این هیأت ها به فعالیت سیاسی پایان 
داده و اعضای آن تنها به به فعالیت های تجاری و مذهبی ادامه دادند تا این که در سال ۵۶ 
پس از فراخوان خمینی با احتیاط و پس از اطمینان از عدم پیگرید امنیتی و قضایی دوباره 

به فعالیت سیاسی روی آوردند. 
اعضای مؤتلفه در دهه ی ۴۰ و ۵۰ با اجازه ی ساواک و همراهی اعضای نهضت  آزادی 
در تأس���یس و کمک به مدارس اسالمی و صندو ق های قرض الحسنه که پس از کودتای 
۲۸ مرداد و همراهی روحانیت و بازار راه اندازی شده بودند فعالیت داشتند. دیدگاه های 
اس���المی در این دوره متأس���فانه موجب نزدیکی بازرگان به روحانیت و پررنگ شدن 
فعالیت های مذهبی او شد. اعضا و گردانندگان مؤتلفه در سال ۱۳۴۲ شاگرد بازاری هایی 
بودند که پس از سرکوب ۱۵ خرداد و با توجه به رشد اقتصادی سریع کشور در دهه ی ۴۰ 
خورشیدی تبدیل به بازاری های گردن کلفت شده و پس از انقالب اهرم های اقتصادی و 

امنیتی و قضایی را در دست گرفتند. 

مؤتلفه پس از انقالب
اعضای زندانی مؤتلفه که از سال ۱۳۵۶ همگی آزاد بودند در دوران انقالب، با استفاده 
از خالء سیاسی جامعه و زندانی بودن رهربان مجاهدین و گروه های چپ، و عدم تحرک 
و دوراندیش���ی الزم رهربان جبهه ملی و نهضت آزادی بدنه ی مذهبی س���نتی جامعه را 
علیه حکومت پهلوی بسیج کردند و با توجه به تشکلی که در بازار و مساجد داشتند، و 
به واسطه ی ارتباطی که با خمینی و نزدیکان او داشتند هدایت تظاهرا ت ها را به دست 
گرفتند. نریوهای سیاسی با وجود اطالع از ماهیت گردانندگان تظاهرات ها و نریوهای 
اطراف خمینی، متأسفانه خطر را جدی نگرفته و همچنان به همراهی و همگامی با خمینی 

و اطرافیانش ادامه دادند. 
اعضای مؤتلفه بدون آن که این تش���کل منحل ش���ود در سال ۱۳۵۷ به حزب جمهوری 
اسالمی پیوس���تند. این عده همچنان روابط خود را در حزب جمهوری اسالمی حفظ 
کردند و هفت نفر از اعضای آن مهدی عراقی، صادق  اسالمی، علی درخشان، اسدالله 
الجوردی، حبیب الله عسگراوالدی،  سعید امانی و اسدالله بادامچیان به عضویت شورای 

مرکزی آن درآمدند. 
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مؤتلفه با توجه به ویژگی ای که داشت پس از پریوزی انقالب اداره ی دستگاه قضایی و 
سرکوب در دادستانی و زندان ها را عهده دار شد و با ایجاد اختناق و جو رعب و وحشت 

به تحکیم پایه های خود پرداخت. 
از س���وی دیگر اداره ی اتحادیه های صنفی و بازار را از طریق جامعه اسالمی اصناف، 
صندوق های قرض الحسنه را از طریق »سازمان اقتصاد اسالمی« و تجارت خارجی را 
از طری���ق کنرتل وزارت بازرگانی و اتاق بازرگانی و صنایع و مادن در اختیار گرفت. و با 
اداره ی اموال مصادره ای و تسلط بر بنیاد مستضعفان در غارت و نابودی اموال و منابع 
ملی سهم ویژه ای داشت. بازاری های وابسته به مؤتلفه با آگاهی از سیاست های اقتصادی 

و سیاسی نظام والیی در طول سال های گذشته به ثروت های عظیمی دست یافته اند. ۱
در کن���ار آن اعضای مؤتلفه تالش کردند اداره وزارت آموزش و پرورش و تبلیغات را نیز 
به عهده بگریند. این مهم برای مدتی با انتصاب مصطفی مریسلیم به عنوان وزیر ارشاد و 
علی اکرب پرورش به عنوان وزیر آموزش و پرورش صورت گرفت. اعضای مؤتلفه از ابتدای 
انقالب اداره »کمیته امداد امام خمینی« را به عهده گرفتند و از بودجه های هنگفتی که 
در اختیار این نهاد بود برای پیشربد مقاصد ضدملی و ضد مردمی خود در ایران و کشورهای 

منطقه۲ استفاده کردند. 
آن ها همچنن از طریق چنگ اندازی بر سازمان اوقاف و حج و زیارت که به قول خودشان 
» نفت دوم« کش���ور اس���ت از طریق عوامل ش���ان همچون حبیب الله عسگراوالدی و 

محمدرضا اعتمادیان مسلط شدند. ۳

چهره ها و نقش ها
اکثریت قریب به اتفاق اعضای مؤتلفه که س���واد غالب شان در حد ششم ابتدایی بود یا 

۱-اسدالله عسگراوالدی می گوید: »-من به واسطه اطالعاتی که از بازار کسب می کنم و در روزنامه ها 
می خوانم و در تلویزیون می بینم، می توانم زودتر از اتفاقات مطلع شوم. بیکار نمی نشینم. دائما در حال 
کسب اطالعات هستم. حتی موقع ناهار و در مراسم ختم اطالعات را از افراد مختلف در حوزه های 
مختلف چه سیاسی و چه اقتصادی کسب می کنم. از نمایندگان مجلس از اوضاع آنجا خربدار می شوم 

و از نمایندگان شورای شهر اوضاع شورا را.« روزنامه دنیای اقتصاد ۳ خرداد ۱۳۹۷. 
۲-روزنامه »اعتماد« ۱۷ خرداد ۱۳۹۷خود  اینفوگرافیک کمک های کمیته امداد به نیازمندان کشورهای 

مختلف را منتشر کرد.
اینفوگرافیک »اعتماد« بنا به گزارش کمیته امداد نشان می داد تا سال ۱۳۹۲ حداقل به ۱۷۹۹۳ تن در 

لبنان، ۱۳۲۱۶ تن در افغانستان، ۱۲۷۰۹ تن در عراق، ۷۲۶۶ تن در سوریه و… مستمری داده بود.
اینفوگرافیک »اعتماد« شمار فلسطینی های زیر پوشش »کمیته امداد« را »نامعلوم« توصیف کرده 
بود. در سال ۱۳۹۷ اعالم شد فلسطینی هایی که در مرز اسرائیل کشته می شوند نیز تحت تکفل این نهاد 

قرار  می گریند. 
3-www.magiran.com/npview.asp?ID=1991131
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مس���تقیمًا  در شکنجه و کشتار دست داش���ته اند و یا مسئولیت پشتیبانی از آن را عهده دار 
بودند. خانواده  های امانی  همدانی، بادامچیان که روابط تو در تو و پیچیده ای با هم دارند 
س���رآمد خانواده  های جنایتکار مؤتلفه هس���تند که در ادامه به آن ها خواهم پرداخت. این 
تشکل سیاسی، امنیتی، اقتصادی، همچنن در سال های ۵۸ - ۱۳۶۰ نقش مهمی نیز در 
بسیج چماقدار برای حمله به متینگ ها و دفاتر گروه های سیاسی در قالب حزب جمهوری 

اسالمی داشت. 
خانواده های امانی همدانی، بادامچیان، الجوردی، عسگراوالدی، اسالمی، خاموشی، 
قدیریان، محتش���می پور، مریمحمدصادقی، رفیق دوست،  ش���فیق، رخ صفت، عباسپور، 
صالحی، کچویی، رحمانی، جوالیی، خداداد استادی، جاسبی، نریی، انواری، آل اسحاق 
از جمله عناصر اصلی تشکیل دهنده ی مؤتلفه ی اسالمی هستند که عضو شورای مرکزی آن 

پیش یا بعد از انقالب بوده اند.
خانواده عسگراوالدی شامل حبیب الله دبریکل سابق، وزیر بازرگانی، گرداننده کمیته امداد 
و...، اسدالله تاجر معروف پسته و زیره، محمود گرایش توده ای داشت و خواهر آن ها مادر 

ابوالفضل حاجی حیدری رئیس سابق زندان اوین است.
خانواده رفیق دوست، شامل محسن وزیر سپاه و رئیس سابق بنیاد مستضعفان، جواد عضو 
شورای مرکزی و مرتضی رئیس کمیته انقالب اسالمی سعدآباد. رضا رفیق دوست رئیس 

دفرت نظریه پردازی و عضو شورای مرکزی مؤتلفه است. 
خانواده خاموشی، شامل  علینقی رئیس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به مدت 
۲۷ سال، تقی، پدر سیدمهدی رئیس سازمان تبلیغات اسالمی، ابوالحسن سرپرست اسبق 
وزارت نریو و از مدیران باسابقه نفت و پرتوشیمی و چهره های نزدیک به بیژن زنگنه، وزیر 
نفت است. محسن عضو بخش مارکسیست لنینست مجاهدین که در بهمن ۱۳۵۴ اعدام 

شد. حاج طرخانی ها)کاظم علی، تقی( ۱ دایی خاموشی ها هستند. 
علی نقی خاموشی رئیس هیأت مدیره »شرکت سرمایه گذاری ایران«، است. این شرکت 
در حوزه ه���ای انرژی، حمل ونقل، فناوری و بازرگانی فعال اس���ت و س���هامدار بانک 
گردش���گری است ویل مهم ترین حوزه سرمایه گذاری اش، پرتوشیمی است. این شرکت، 
سهام دار اصلی »شرکت بارگانی پرتوشیمی ایران« است که چهار شرکت در داخل و پنج 
شرکت در خارج از کشور دارد و در هند، چن، آلمان، انگلستان و سنگاپور دفاتر بازرگانی 

تأسیس کرده است.
علی نقی خاموش���ی »در بحبوحه انقالب در مجموعه نساجی آقای مقدم کار می کرد و 

۱-علی حاج طرخانی به اتفاق عسگراوالدی و حبیب الله شفیق مسئولیت مصادره ی اموال هژبر یزدانی 
و اداره ی آن را از سوی خمینی دریافت کردند. تقی حاج طرخانی از سوی گروه فرقان در سال ۱۳۵۸ 

ترور شد. 
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حقوق می گرفت«،به مدت استفاده از رانت قدرت اکنون یکی از مشهورترین میلیاردهای 
ای���ران و »پدرخوانده پرتوش���یمی ایران« لقب گرفته و همراه برادرش در رأس ش���رکت 
»س���رمایه گذاری ایران« و ۲۴ شرکت بزرگ پرتوشیمی و ۲۰ شرکت مرتبط با بازرگانی، 
حمل و نقل و انبارداری پرتوشیمی ایستاده    است. وی مدتی نیز سرپرستی بنیاد مستضعفان 

را به عهده داشت. 
خداداد استادی شامل آیت الله رضا استادی نماینده مجلس خربگان رهربی، امام جمعه 
سابق قم، عضو شورای نگهبان و مهدی استادی؛ مهدی عضو قبل از انقالب و خواهر 

این دو، همسر حبیب الله شفیق است. 
خانواده شفیق نام خانوادگی آن ها مهدی  شفیق است اما به شفیق معروف هستند. شامل 
حبیب الله و محمود. شفیق ها هم با خانواده استادی ارتباط دارند و هم بادامچیان – امانی. 
خانواده عباسپور شامل حسن عضو شورای مرکزی )در انفجار حزب جمهوری اسالمی 
کش���ته ش���د(، علی داماد  مرتضی مطهری و نماینده مجلس و رئیس کمیسیون آموزش 

مجلس و خواهر این دو همسر عبدالله جاسبی است.
خانواده محتش���می پور شامل دو برادر هستند. حسن عضو شورای مرکزی قبل و بعد از 
انقالب که در س���ال ۱۳۸۳ درگذشت. علی اکرب محتشمی پور فرزند وی است. محمود 
عضو ش���ورای مرکزی اس���ت. وی از هواداران سابق فدائیان اسالم و نواب صفوی بود 
و مدت ها در نوفل لوش���اتو در کنار خمینی حضور داشت. دخرتان محمود فخر السادات 
همسر مصطفی تاجزاده و دیگری همسر مرتضی رفیق دوست است. این دو دخرتخاله ی 
محمد حس���ن صفارهرندی وزیر س���ابق ارشاد و س���ردبری روزنامه کیهان و عضو مجمع 

تشخیص مصلحت نظام نیز هستند. 
صفارهرندی خود برادرزاده رضا صفارهرندی یکی از عوامل قتل حسنعلی منصور است. 
محمدباقر محی الدین انواری، عضو شورای روحانیت مؤتلفه، فرزندش حسن عضو شورای 
مرکزی مؤتلفه، سرپرست سابق کمیته امداد امام خمینی و عضو هیأت امنای این نهاد است.  

بهاءالدی���ن مریمحمد صادق���ی از گردانن���دگان ب���ازار ب���رادر کوچک���رت او عالءالدین 
مریمحمدصادقی معروف به حاج آقا عالء، میلیاردر صاحب هولدینگ مریمحمدصادقی، 
فعال در عرصه های س���اختمانی، معدنی، داروسازی، کشاورزی و حمل و نقل دریایی، 
عضو هیأت مدیره مؤسسه علوی، نماینده خمینی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، 
بنیانگذار سازمان اقتصاد اسالمی و صندوق های قرض الحسنه  است. فرزند وی مریحسن 
مریمحمد صادقی س���خنگوی قوه قضاییه در دوران هاشمی شاهرودی بود. عالءالدین 
مریمحمد صادقی با حقه بازی و ریاکاری در گفتگو با رسانه  ها به گونه ای جلوه می داد که 
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گویا هزینه ی هواپیمای حامل خمینی به تهران را وی تأمن کرده است. ۱ 
محمد مریمحمدصادقی وزیر کار و ام���ور اجتماعی در دولت های محمدعلی رجایی و 

محمدجواد باهرن و دولت موقت محمدرضا مهدوی کنی. 
خانواده کریمی اصفهانی شامل سه بردار هستند، احمد  کریمی اصفهانی دبریکل جامعه 
اصن���اف و بازار و عضو هیأت نظ���ارت مؤتلفه، به اتفاق برادران���ش اکرب و محمد از 
گردانندگان و صادرکنندگان صنف فرش ایران محسوب می شوند. عبدالرضا داوری یکی 
از نزدیکان احمدی نژاد در مورد احمد  کریمی اصفهانی نوشت: »این فرش فروش محرتم 
بداند که اسنادی از زمان فعالیت چشمگریش به همراه رفقا در حوزه فرش های مربوط به 
کاخ های سلطنتی در سال های ابتدایی انقالب در دست داریم که اگر مایل باشند می توان 

به بازخوانی این اسناد مبادرت نمود.«۲
برادران رخ صفت، سید  علی اصغر، اولن رئیس زندان قصر، عضو شورای مرکزی و هیأت 
نظارت مؤتلفه، از بنیانگذاران س���ازمان اقتصاد اسالمی، سید محمد معاون او در زندان 
قصر، سید مصطفی، محافظ خلخایل که بعدها به کیهان فرهنگی پیوست و مجله کیان را 

پایه  گذاری کرد. 
محمد نبی حبیبی دبریکل مؤتلفه مدتی شهردار تهران بود. وی همچنن استاندار تهران، 
فارس و خراسان، مدیرعامل شرکت پست جمهوری، معاونت وزارت راه و ترابری، رییس 
سازمان هواپیمایی کشور، معاون سیاسی استاندار کرمان، بوده است. همسر وی سیده فاطمه 

فخر نیز عضو شورای مرکزی و مدت ها مسئول واحد زنان بوده است.
خانواده مهرآین ، محمد مهرآین، از اعضای قدیمی مؤتلفه، بازجو و شکنجه گر شعبه  هفت، 
مدیرکل مجلس و وزارت سپاه، فرزندانش محمدرضا و ناصر هر دو عضو مؤتلفه در جبهه 
کشته شدند. محمدرضا محافظ الجوردی و تریخالص زن. ناصر پاسدار اوین. مهدی 

دیگر فرزندش دیپلمات نظام بود که هنگام جراحی قلب فوت کرد. 
محمود مریفندرسکی از سردمداران بازاِر، سید رضا نریی، رئیس کمیته امداد امام خمینی، 
محسن لبانی مطلق، نماینده مجلس، نماینده خمینی در بازار، محمدرضا اعتمادیان مشاور 
رئیس جمهور در امور اصناف و بازرگانی ۱۳ س���ال، معاون نخس���ت وزیر و سرپرست 
س���ازمان اوقاف و امور خرییه، قائم مقام تولیت آستان قدس، عضو هیأت مدیره دانشگاه 
امام صادق، عضو هیأت امنای آستان قدس، عضو هیأت امناء مهدیه تهران، و ابوالفضل 
توکلی بینا مسئول بنیاد مستضعفان و ریاست سازمان حج و زیارت، از مؤسسان مدرسه ی 
رفاه و یکی از بنیانگذاران مسجد قبا، یحیی آل اسحاق فرزند آیت الله محمد آل اسحاق، 

1-news.gooya.com/2019/02/post-23050.php
۲-روزنامه دنیای اقتصاد ۲۰ دیماه ۱۳۹۴.
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وزیر بازرگانی دولت رفسنجانی، معاون عسگراوالدی در وزرات بازرگانی و عضو هیأت 
امنای کمیته امداد، مصطفی مریسلیم، وزیرکشور، و وزیر ارشاد و عضو مجمع تشخیص

مصلحت  نظام، حسن غفوری فرد، استاندار خراسان، وزیر نریو، رئیس سازمان تربیت بدنی 
و نماینده مجلس شورای اسالمی، سید رضا زواره ای دادستان انقالب اسالمی تهران و 
یکی از چهره های سرکوب گر نظام، قائم مقام شورای نگهبان و معاون قوه قضاییه و رئیس 
ثبت اسناد، عبدالرضا مصری بازجو و شکنجه گر و دادستان انقالب اسالمی کرمانشاه 
در دهه ی ۶۰، وزیر رفاه و تأمن اجتماعی در دولت احمدی نژاد، سفری ایران در ونزوئال، 
نماینده مجلس ش���ورای اسالمی و حس���ن همدانی عضو شورای مرکزی مؤتلفه عضو 
جوخه   های اعدام، از مسئوالن گروه ضربت و گشت شکار دادستانی از دیگر گردانندگان 

مؤتلفه پس از انقالب بودند. 
زنان عضو مؤتلفه از جمله راضیه بادامچیان، طیبه حاجی محمد یزدی، سیده فاطمه فخر، 
الله افتخاری و فاطمه رهرب، از بزرگرتین دشمنان حقوق زنان در ایران محسوب می شوند. 
راضیه بادامچیان نگهبان زندان و از کارمندان دادستانی اوین و همکار و همراه شکنجه گران 
در س���ال های اولیه دهه ی ۶۰ بود. الله افتخاری و فاطمه رهرب سال ها در مجلس شورای 
اسالمی در اقدامات زن ستیزانه ی و تصویب قوانن و لوایح ضد زن مجلس مشارکت داشته 
و گاه پیشتاز بودند. فاطمه رهرب حتی مخالف حضور زنان در ورزشگاه ها هستند و تماشای 
مس���ابقات ورزشی مردان توسط زنان را حرام می داند.۱ سطح شعور الله افتخاری را از 

ادعایش در مورد خواستگارانش می توان فهمید که می گوید: 
االن یادم نیست که چند خواستگار داشتم. اما یادم هست که خیلی زیاد بودند و حتی 
باهم دعوا می کردند  یک بار دو تا از خواستگارهایم باهم به منزل ما رسیدند. این 
دو بریون در حسابی باهم دعوا کردند  این قدر دعوای آن دو باال گرفت که خانواده 
من را به هیچ کدام از آن ها نداد. بنده با نظر خانواده ازدواج کردم و همیشه نظر آن ها 

برای من مهم بوده است.۲ 
برادران تجریشی، اسدالله آقامحمدحسن تجریشی  ، محمد و مرتضی ضمن آن که رابطه ی 

نزدیکی با مؤتلفه داشتند از این جریان حمایت مایل به عمل می آوردند. 
هیچ صاحب نفوذی در بازار تهران نبود که با این عده در ارتباط نباشد و از منافع سرشار 

این همراهی برخوردار نباشد. 
علی اکرب پوراستاد دیگر عضو و حامی مؤتلفه آهن فروش بود و با توجه به نفوذی که داشت 
رئیس اتحادیه فروش���ندگان آهن آالت شد و با حمایت عس���گراوالدی وزیر بازرگانی  

1-www.youtube.com/watch?v=YqBp_ajQfmI
2-http://aftabnews.ir/vdcjayevauqevmz.fsfu.html
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انحصار توزیع آهن در کش���ور را در دست گرفت. وی در روزهای پریوزی انقالب تعداد 
زیادی مسلح در اختیار داشت.۱ به نوشته روزنامه اطالعات در شماره بیست و هفتم بهمن 
۱۳۶۱ وی موارد متعدد )۱۹۳ مورد( تخلف در توزیع آهن داشته و به حکم دادگاه اصناف 
به بیست و هفت روز حبس محکوم شده بوده اما مشمول عفو قرار گرفت و در انتخابات 

میاندوره ای سال ۱۳۶۱ به عنوان نماینده تهران به مجلس راه یافت. 
سیدعلینقی خاموشی، جالل الدین فارسی، عبدالله جاسبی و محسن رفیق دوست از جمله 
اعضای مرکزی حزب موتلفه هستند که به دالیل گوناگون از این حزب جدا شده اند. اما 
همچن���ان روابط خود را با آن ها حفظ کرده اند. حاج مهدی عراقی که یکی از وزنه های 
مؤتلفه بود و از گردانندگان اقامت گاه خمینی در نوفل لوش���اتو، یکی از مس���ئوالن بنیاد 
مستضعفان، سرپرست زندان قصر و مسئول مایل روزنامه کیهان همراه با پسرش احسان 
توسط گروه فرقان در آذر ۵۸ ترور شد. علی درخشان مسئول امور مایل حزب جمهوری 
اسالمی پیش از آن که بتواند از نعمات نظام والیی استفاده کند در انفجار حزب جمهوری 
اسالمی کشته شد و محمدعلی نظران رئیس دفرت بهشتی و قدوسی و مسئول اسرای عراقی 

نیز در سال ۱۳۷۳ در تصادف رانندگی کشته شد. 
سیدمرتضی نبوی وزیر اسبق پست و تلگراف و تلفن و عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام و احمد توکلی وزیر اسبق کار و امور اجتماعی و سخنگوی دولت، نماینده مجلس، 
بازجو و ش���کنجه گر و رئیس کمیته بهش���هر و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از 
نزدیکان این حزب به شمار می رفتند و در سال ۱۳۶۶ با بنیانگذاری روزنامه رسالت همراه 

با احمد آذری قمی دیدگاه های سیاسی و اقتصادی مؤتلفه را انعکاس می دادند. 
پس از پریوزی انقالب اعضای این حزب کوشیدند سوابق مبارزاتی برای خود تراشیده و 
تا آن جا پیش رفتند که محمد بهشتی و مرتضی مطهری و محمد جواد باهرن را نیز که کمرتین 
فعالیت سیاسی نداشتند به همکاری گسرتده با آموزش و پرورش و آموزش عایل و  انجمن 
سلطنتی فلسفه در دوران شاه مشغول بودند جزو رهربان خود و مسئوالن ترور حسنعلی 
منصور جا زدند و فضل الله محالتی و محمد مفتح و محمد علی رجایی را نیز عضو این 

حزب معرفی کردند.
استفاده از نرینگ و ریا ویژگی اصلی این جریان مذهبی سیاسی است. در مهرماه ۱۳۹۷ 
رس���انه های رژیم خرب یکسانی را منتش���ر کرده و اطالع دادند:  »موکب شهدای موتلفه 
اسالمی به مناسبت ایام عزای اهل بیت و سالگرد شهادت حضرت رقیه)سالم الله علیها( 
به همت حزب موتلفه اس���المی در تهران برپا می ش���ود. این موکب از روز پنجشنبه )۱۹ 
مهرماه( مصادف با اول ماه صفر به مدت پنج ش���ب در )میدان ش���هدا( از اذان مغرب 

۱-آخرین سقوط آریاها، سرهنگ توکلی  نیشابوری، ص ۷۳۵. 
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پذیرای عموم مردم و عزاداران حسینی خواهد بود.«۱ 
مؤتلفه با تدارک این خیمه شب بازی ها و کارناوال های ماتم و عزا می کوشد از احساسات 
مذهبی مردم سوءاستفاده کرده و جانیانی چون الجوردی را در ردیف »شهدای تاسوعا 

و عاشورا« قرار دهد. 

شکست خورده در همه انتخابات
مؤتلفه علریغم برخورداری از امکانات فوق العاده حکومتی و بخش خصوصی و بازار 
به علت بدنامی و عقب ماندگی حتی در دورن حاکمیت نیز یک شکست  خورده مطلق 

انتخاباتی است.
کاندیدای آن ها در رقابت با بنی صدر، جالل الدین فارس���ی بود که مجبور به کناره گریی 
شد. بعد از برکناری بنی صدر در رقابت با محمد علی  رجایی آن ها سیدعلی اکرب پرورش، 
عباس شیبانی و حبیب الله عسگراوالدی مسلمان را وارد میدان کردند که شکست خوردند. 
در سومن دوره انتخابات در رقابت با خامنه  ای حسن غفوری فرد و علی اکرب پرورش نامزد 

شدند که شکست خوردند. 
حبیب الله عسگراوالدی یک بار دیگر بخت خود را در انتخابات ریاست جمهوری چهارم 
آزمود که بازهم در برابر خامنه ای شکس���ت خورد. در انتخابات ریاست جمهوری پنجم 
این حزب کاندیدایی نداش���ت و از هاشمی رفسنجانی حمایت کرد. در انتخابات ششم 
موتلفه احمد توکلی و عبدالله جاس���بی را روانه میدان کرد که حریف هاشمی رفسنجانی 
نشدند. در انتخابات هفتم ریاست جمهوری علی اکرب ناطق نوری در مصاف با سیدمحمد 
خاتمی شکست معناداری خورد. در انتخابات هشتم باز هم حسن غفوری فرد و احمد 
توکلی، عبدالله جاس���بی و ش���هاب الدین صدر در مقابل خاتمی شکست خوردند. در 
نهمن انتخابات علی الریجانی کاندیدای آن ها بود که در میان ۷ نفر نامزد ششم شد و 
احمدی نژاد از صندوق درآورده شد. در انتخابات دهمن دوره ریاست جمهوی، مؤتلفه از 

احمدی نژاد حمایت کرد که با تغیری نتایج آرا، وی را به پاستور فرستادند. 
در انتخابات یازدهمن دوره ریاست جمهوری با وجود رد صالحیت هاشمی رفسنجانی از 
سوی شورای نگهبان مؤتلفه از والیتی و قالیباف حمایت کردند و در برابر حسن روحانی 
شکس���ت خوردند. در دوازدهمن دوره ابراهیم رئیسی و مصطفی مریسلیم را یه میدان 

فرستادند و باز در برابر روحانی شکست خوردند. 
این حزب اسالمی روابط گسرتده ای با حزب کمونیست چن و رهربان کره شمایل دارد و 
ضمن دیدار با مسئولن و رهربان احزاب این دو کشور هدایایی را نیز رد و بدل می کنند. 

1-https://www.mehrnews.com/news/4426438
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باند مافیایی مؤتلفه اس���المی به منظور مغزشویی از کودکان و نوجوانان، دارای دبستان، 
مدرسه راهنمایی و دبریستان شهدای مؤتلفه اسالمی پسرانه و دخرتانه است.مدارس پسرانه 

در دروازه شمریان و مدارس دخرتانه در میدان خراسان، خیابان لرزاده هستند.  





اسدالله الجوردی 

سیداس���دالله الجوردی در سال ۱۳۱۴ در خانواده ای فقری و پرجمعیت در جنوب تهران 
به دنیا آمد. وی دارای چهار برادر به نام های مرتضی۱، مجتبی، رضا و... و س���ه خواهر 
به نام های بتول، زینب و طیبه بود. الجوردی دارای تصدیق ش���ش ابتدایی بود اگرچه 
ادعا می کرد تا س���ال دوم دبریس���تان تحصیل کرده که هیچ ش���واهدی برای تأیید آن در 
دست نیست. اکثریت قریب به اتفاق رهربان و بنیانگذاران مؤتلفه شاگرد بازاری بودند و 

سوادشان بیش از تصدیق شش ابتدایی نبود. 
در س���ال های اخری از آن جایی که نمی ش���د برای الجوردی مانند دیگر مسئوالن نظام 
اس���المی مدرک دکرتا و کارشناس���ی جور کرد مدعی شده  اند که او ادبیات عرب و علوم 
حوزوی را در حد کفایه فرا گرفته و جزو شاگردان بهشتی و مطهری بوده است! از هوش 
و فراست او سخن به میان می آورند و در مورد جلسات تفسری قرآن که در منزلش برگزار 
می شد داستان سرایی می کنند. وقتی »اسدالله بادامچیان« در خم رنگرزی نظام تبدیل به 
»دکرت بادامچیان« می شود، به تراشیدن سوابق »علمی« برای الجوردی و دیگر رهربان 

مؤتلفه نمی توان خرده گرفت. 
محمد پس���ر بزرگ الجوردی روی دست همه بلند شده و پدرش را به مرتبه ی »اجتهاد 

۱-مرتضی قبل از انقالب تأمن هزینه ی زندگی الجوردی را به عهده داشت و بعد از انقالب مدتی از 
سوی وی به عنوان نماینده دادستان در فرودگاه مهرآباد مشغول کار بود. هنگام مرگ الجوردی، ظاهرًا 

این دو قهر بودند و مرتضی تو سر زنان خود را به حجره ی برادرش رساند. 
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مسلم« می رساند که خامنه ای نیز فاقد آن است. 
ایش���ان چون مطالعات مذهبی داشتند و دروس حوزه را خوانده بودند و به نقل از 

آیت الله مهدوی، اجتهادشان مسلم بود. 
همه ی این دروغرپدازی ها در حایل صورت می  گرید که الجوردی در زندان حتی حوصله 

نداشت مانند دیگر رهربان مؤتلفه برای رفع بیکاری ادامه تحصیل دهد. 
طیب���ه خواهر کوچک تر او ک���ه در تهران کالس های قرآن داش���ت و از روابط نزدیکی با 
برادرش برخوردار بود در سال ۱۳۹۲ توسط عروس اش کشته شد. قاتل ادعا می کرد که از 

آزار و اذیت او به جان آمده بود. 
طیبه الجوردی در مورد ویژگی های اخالقی برادرش می گوید: 

یادم هس���ت که یک بار هوا خیلی گرم بود و من روبن���ده ام را باال زده بودم. وقتی 
رسیدیم خانه، دیدم برادرم با تغّیر به من نگاه می کنند. علت را که پرسیدم، گفتند، 

»دیگر نبینم روبنده ات را باال بزنی.« ۱
الجوردی در نوجوانی کنار پدرش مشغول هیزم فروشی در خانی آباد شد و در سال ۱۳۴۰ 
با دخرتی ۱۳ ساله به نام زهرا گل گل ازدواج کرد و صاحب ۵ فرزند پسر و یک دخرت به 
نام های محمد،  زهره ، حسن، حسن، احسان و... شد.  محمد و حسن فرزندان بزرگ او 
در سال های ابتدایی ۶۰ در دادستانی اوین به فعالیت مشغول بودند و بعدها یکباره گفته 
شد که حسن »دکرت« است و پزشک اما »مطب« ندارد. محمد فرزند بزرگ الجوردی 
در مجموعه ی موشکی باغ شیان در لویزان، در طرح »یا مهدی« و »پروژه تاو« مسئولیت 

داشت و مدت ها در لبنان و کشورهای عربی مأموریت  های مختلف را  دنبال می کرد. 
محمد متولد ۱۳۴۱ اس���ت و در دورانی که محمد س���عیدی۲ معاونت برنامه ریزی و امور 
بن الملل سازمان انرژی اتمی را به عهده داشت سرپرست دفرت روابط بن الملل سازمان 
انرژی اتمی بود. وی در پروژه موش���کی تاو که توسط رفیق دوس���ت در باغ شیان اداره 
می شد نیز ش���رکت داش���ت و مدت ها در لبنان در ارتباط با سید عباس موسوی و شیخ 
حسن نصرالله بود. زهره سادات الجوردی  معاون مرکز امور بانوان در دولت احمدی  نژاد 
و عضو ش���ورای مرکزی »جبهه پایداری« است که کوشید به مجلس شورای اسالمی و 

شورای شهر تهران راه یابد اما موفقیتی حاصل نکرد.   

1-www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950602000334
۲-محمد سعیدی عضو تیم مذاکره کننده هسته ای و سخنگوی سازمان انرژی اتمی و... در دولت های 
احمدی نژاد و روحانی با نام مستعار سیادتی بازجوی حشمت الله طربزدی در زندان کمیته مشرتک بود. 
نام وی بارها در پروژه ی قتل های زنجریه ای آمده است. وی یکی از مشرتی های کنگره های بزرگداشت 

الجوردی است.  
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مبارزه و زندان شاه 
الجوردی همراه با محمدصادق اسالمی و سیدحسن شاهچراغی اعضای شاخص هیأت 
مس���جد سیدعلی یکی از سه گروه تش���کیل دهنده ی هیأت های مؤتلفه اسالمی در سال 

۱۳۴۲بودند.  
از آن جایی که زینب خواهر الجوردی، همسر صادق امانی بود، پای او به ترور حسنعلی 
منصور در س���ال ۱۳۴۳ باز شد و با این که نقشی در این ترور نداشت به یک سال و نیم 
زندان محکوم شد. وی در زمان دستگریی همچنان به هیزم فروشی در مغازه پدرش مشغول 
بود ویل پس از آزادی از زندان ترقی کرد و در بازار جعفری تهران به فروش روس���ری و 
دستمال و لباس زیر زنانه پرداخت که در روایت های رسمی نظام اسالمی، تنها به فروش 

روسری و دستمال که پس از انقالب به آن اشتغال داشت، اکتفا می شود.  
الجوردی در زندان زمان ش���اه به تمجید و تعریف از آیات ق���رآن در باره ی »حوری و 
غلمان« می پرداخت و ش���غل خود را با وقاحتی مثال زدنی »جواهردان فروش« معرفی 
می کرد. وقتی از او در مورد این شغل سؤال می شد با لودگی خاص خودش می گفت: 

»جواهردان« یعنی شورت و کرست زنانه.  
وی در اردیبهشت ۱۳۴۹ به اتهام پرتاب کوکتل  مولوتف به دفرت شرکت هواپیمایی اسرائیلی 
»ال عال« دستگری و به ۴ سال زندان محکوم شد. وی دستگاه پلی کپی در اختیار کسانی 
که دفرت ال عال را آتش زده بودند گذاشته بود. در کتاب ها و مقاالت و خاطره نویسی های 
انتشار یافته از سوی نهاد های اسالمی موضوع آتش زدن شرکت ال عال به بازی تیم ملی 
فوتبال ایران و اسرائیل در جام ملت  های آسیا که در سال ۱۳۴۷ برگزار شد ربط داده  شده 
است که درست نیست. در تاریخ ۱۲ فروردین ۱۳۴۹ بازی تیم فوتبال تاج تهران و هاپوئل 
اسرائیل در فینال جام باشگاه های آسیا در تهران برگزار شد و الجوردی و همدستانش ماه 

بعد دستگری شدند. 
آزادی الجوردی در فروردین۱۳۵۳ ده ماه بیشرت طول نکشید این بار به اتهام همکاری با 
حسن جنتی۱ یکی از اعضای سازمان مجاهدین و ادامه ارتباطات قبلی و... بازداشت و به 
۱۸ سال حبس محکوم شد اما در حایل که تنها دو سال و نیم از محکومیت اش را سرپی 
کرده بود در مرداد ۱۳۵۶ به مناسبت ۲۸ مرداد عفو و از زندان آزاد شد. وی در آذرماه ۵۷ 
با باالگرفنت جنبش علیه نظام سلطنتی به منظور معالجه چشم  نزد برادرش رضا که مشغول 

تحصیل در آمریکا بود رفت و بعد از عمل پیوند قرنیه در دیماه به ایران بازگشت. 

۱- حسن جنتی فرزند احمد جنتی دبری شورای نگهبان بود که در خرداد ۱۳۶۱ در درگریی با پاسداران 
کشته شد. گفته می شود احمد جنتی »نذر کرده بوده که اگر پسرش که فراری است و روند انقالب را 
قبول ندارد دستگری یا اعدام شود ۴۰ روز روزه شکر بگرید«. محل دفن او علریغم بی تابی های مادرش 

تا دم مرگ مشخص نشد. 
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ضدیت و دشمنی اعضای هیأت  مؤتلفه با نریوهای مرتقی و انقالبی زبانزد بود. ریشه ی آن
 جدای از منافع اقتصادی و طبقاتی، بر می گشت به درگریی هایی که آن ها در زندان شاه 
با این نریوها داشتند و ساواک به زعم خود با تیزبینی از آن به نفع خود استفاده می کرد. 
اما سیاست ساده انگارانه ی ساواک که روحانیت و بازار را متحد خود در مبارزه با چپ 
و مجاهدین می دید، به ضدخودش تبدیل شد و همن افراد گردانندگان تظاهرات های سال 
۵۷ در تهران ش���دند. رهربان مؤتلفه از جمله عسگراوالدی و عراقی و حاج حیدری و... 
در بهمن ۵۵ با درخواست عفو از شاه، و شرکت در مراسم »شاهنشاها سپاس« در زندان 
قصر به منظور تالش برای جلوگریی از پیوسنت جوانان به گروه های مرتقی و انقالبی - 
به ویژه مجاهدین و کمونیس���ت ها- از زندان آزاد شدند. باقیمانده ی آن ها که الجوردی، 
بادامچیان، احمد احمد، محمد کچویی و ... نیز در میان شان بودند، بنا به توصیه ی ساواک 
در مردادماه ۵۶ با همان هدف و پس از درخواس���ت عفو از زندان آزاد شدند و به دیگر 

وابستگان این جریان در کشور پیوستند. 
مهدی ملک الکتاب خیابانی یکی از ش���رکت کنندگان در مراس���م »شاهنشاها سپاس« 

می گوید: 
ریش���ه این مراسم و برنامه در مارکسیست شدن بچه های مجاهدین بود. در تحلیل 
وقایع و رخدادهای آن روزها به این نتیجه می رس���ید که ما با رژیم ش���اه به دلیل آن 
که در مقابل اسالم بود و مظاهر و شعائر اسالم را از بن می برد، دشمن بودیم. بعد 
دیدیم که سازمان مجاهدین از جریان مارکسیست ها حمایت می کند، مارکسیستی که 
به دنبال آن بود که ریش���ه اس���الم را از بیخ و بن برافکند، حال در این وضعیت کار 
سخت تر شده بود. ما دیدیم پایگاه رژیم سست تر شده است، تصمیم گرفتیم ابتدا به 
سراغ مارکسیست ها برویم و از این فرصت )آزادی( استفاده کنیم تا ترتیب مجاهدین 
را بدهیم و ذهن مردم را نسبت به التقاط فکری و ایدئولوژیک ایشان روشن نماییم 
و آنچه را که از آنها دیده بودیم و می دانس���تیم در حرکتی آگاهی بخش در اختیار 

مردم قرار دهیم. ۱
او در ج���ای دیگری در حایل که جنبش چریکی با شکس���ت مطلق روبرو ش���ده بود و 
سازمان های مجاهدین )اعم بخش مذهبی و مارکسیست لنینیست( و چریک های فدایی 
خلق با ضربات جدی س���اواک مواجه و تارومار ش���ده بودند و نظام س���لطنتی در اوج 

اقتدارش بود و حضرات در اوج به پابوس نظام پهلوی می رفتند به دروغ می گوید: 
ما دیدیم پایگاه رژیم سست تر شده است، تصمیم گرفتیم ابتدا به سراغ مارکسیست ها 
برویم و از این فرصت )آزادی( اس���تفاده کنیم تا ترتیب مجاهدین را بدهیم و ذهن

1-www.isna.ir/news/91111408294
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 مردم را نسبت به التقاط فکری و ایدئولوژیک ایشان روشن نماییم و آن چه را که از 
آن ها دیده بودیم و می دانستیم در حرکتی آگاهی بخش در اختیار مردم قرار دهیم. 
به نظرم انسان باید برای عقیده اش هر ماللت و رنجی را تحمل کند و برای فرار از 
دست دشمن از هر حیله ای استفاده کند، حال که در مقابل مبارزه و اسالم الزم دیدیم 
که از این موضوع )فرصت آزادی( اس���تفاده کنیم، حال که در مقابل عمل انجام 

شده ای هستیم چرا از آن مصادره به مطلوب نکنیم...
عزت شاهی نیز در مورد خستگی و بی خطر بودن آزادشدگان می  گوید: 

تعدادی از اصحاب فتوا از زمان حسنعلی منصور در زندان بودند و ده دوازده سال 
از محکومیت ش���ان می گذشت، دیگر خسته شده بودند، سن و سال شان هم زیاد 
بود، رژیم می دانست که اگر ایشان بریون بیایند دیگر چریک نمی شوند و کار مخفی 
نمی کنند و حداکثر در حد کارهای علنی و هیأت و جلس���ات تفس���ری و دعا فعال 
خواهند بود. همچنن رژیم می دانست این تعداد به جهت مخالف شان با مجاهدین 
اگر آزاد ش���وند و بریون بروند علیه مجاهدین تبلیغ می کنند، پس آن ها برای رژیم 
ضرری نداش���تند، از طرفی هم رژیم برای فروکش کردن برخی اعرتاضات داخلی 
و بن المللی می خواست کمی آزادی بدهد، لذا افراد چون عسگراوالدی، انواری، 
حاج حیدری، عراقی و.... را به زندان قصر برد و طی جش���ن سپاس���ی به مناسبت 

سالگرد ۱۵ بهمن مورد عفو قرار داده، آزادشان کرد 

شکنجه شده ای که شکنجه گر شد
الجوردی شکنجه  شده ای بود که به یکی از بی رحم ترین شکنجه گران تاریخ معاصر ایران 
تبدیل شد. چشم و کمر او در اثر شکنجه، طی سه بار دستگریی در دهه ی ۴۰ و ۵۰ شمسی 
آس���یب دیده بود. در عن حال وقتی به قدرت رس���ید زندانیان بسیاری، زیر دست او و 
جالدانش در اثر شکنجه به طرز فجیعی کشته شدند. به چشم دیده بودم که او از رنج دادن 
به دیگران لذت می برد. همن ویژگی تیدیل شکنجه شده به شکنجه گر را در اعضای فرقه 

رجوی که به جنگی خونن علیه نظام اسالمی مشغول بودند نیز می توان دید.۱

۱- از دهه ی ۷۰ تعداد زیادی از زندانیان مجاهد دوران شاه که خود شکنجه شده بودند در قرارگاه اشرف 
تبدیل به زندانبان و شکنجه گر شدند. نکته ی عجیب آن که آن ها برخالف الجوردی و نزدیکانش به دستور 
رجوی به شکنجه ی دوستان و نزدیکان و همرزمان خودشان مشغول می شدند. محمد سادات دربندی، 
حسن حسن زاده محصل، ابراهیم ذاکر، نادر رفیعی نژاد، اسدالله مثنی، پرویز کریمیان، بهمن جنت صادقی، 
ژیال دیهیم و... از جمله بریحم ترین شکنجه  گران رجوی بودند. همچنن زندانیان سیاسی سابق که تجربه ی 
دادرسی ارتش را داشتند بدون داشنت کوچکرتین تجربه ی حقوقی و قضایی در هیأت قاضی و هیأت 
داوری و ژوری حاضر شده و به اشاره ی رجوی احکام بریحمانه علیه دوستان خودشان صادر می کردند. 
احمد حنیف نژاد، مهدی براعی، هادی روش���ن روان، محمد  سید المحدثن، مهدی  ابریشم چی، عباس 
داوری، ابوالقاس���م رضایی، محمدعلی جابرزاده انصاری، محمود عطایی، علی  خدایی صفت، محمد 
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ویژگی اطرافیان الجوردی همچون خود وی دروغگویی است. آن ها می کوشند چهره ی 
دروغینی در همه ی زمینه ها از او بسازند. در مورد شکنجه ی او نیز داستان های عجیب و 

غریبی سرهم می کنند. 
اسدالله جوالیی که تا دم مرگ با او همراه بود می گوید: 

در یکی از شکنجه ها آن مامور ساواکی وقتی از شکنجه خسته می شود و بلند می شود 
که یک نفسی بکشد و اسرتاحتی بکند، آقای الجوردی در آن حالت بلند می شود 
و گلویش را می گرید که به درک واصلش کنند، ناگهان یک ساواکی دیگر می آید 
و با یک چوب کلفت می زند کمر حاج آقا را می شکند! حاج آقا از این درد واقعًا 
خیلی ناراحت بودند، نه درست می توانستند بنشینند نه بایستند، تحمل می کردند. 

هیچ وقت هم خودشان اظهار درد نمی کردند.۱
اسدالله بادامچیان که با الجوردی در زندان همراه بوده، داستان را به گونه ی دیگری بیان 

کرده و به دیسک کمر الجوردی اشاره می کند:
ب���ه آقای الج���وردی مرد پوالدین گفته می ش���د چون هیچ ش���کنجه گری و هیچ 
شکنجه ای نمی توانست او را از ارزش هایش دور کند و او خود ارزش آفرین بود؛ من 
خود به یاد دارم در زندان مشرتک ضدخرابکاری که حاال موزه عربت شده است او 
را شکنجه شدیدی کرده بودند؛ به طوری که نخاعش آسیب دیده بود و گاهی توی 
صندیل می گرفت و به اصطالح بدنش سفت می شد، یا به گوش و چشمش آسیب 
زده بودند و فش���ارهای گوناگونی بر وی  وارد می کردند به طوری که قسمت های 
زیادی از بدنش مشکل پیدا کرده بود. با تمام این شکنجه های شدید و مهیب روی 
صندیل دس���ته دار آن طرف من نشس���ته بود و به او می گفتند: بنویس من یک فرد 
مسلمان هستم و به اسالم معتقدم و با این حکومت مخالفم و می خواهم حکومت 
اسالمی برقرار شود.... ویل شهید الجوردی می گفت: من نمی نویسم. می گفتند: 
چرا؟ و وی می گفت: این دروغ است، من کی برای شما اعرتاف کردم که بنویسم 
می خواهم حکومت اسالمی راه بیندازم. الجوردی ممانعت کرد و آن ها شروع به 
شکنجه دادن کردند؛ س���ر و صورت الجوردی و کاغذ بازجویی خونن شد و بعد 
دیسکش گرفت و روی صندیل ماند و دیگر نمی شد بلندش کرد و بازجو هر کار کرد، 
دید نمی تواند پس ش���کنجه گرها را صدا زد و آن ها با زور او را کشیدند و از روی 

حیاتی و... از جمله این افراد هستند. آن ها کوچکرتین حقی برای متهمان قائل نبودند. این دسته از زندانیان 
سابق نیز که به دالیل مختلف در روابطه فرقه اسم و رسمی برای خود دست و پا کرده بودند، توسط رجوی 
به دستشان به شکنجه ی همرزمانشان آلوده می شد تا ماندگاری شان در روابط فرقه تضمن شود. البته این 

تعدادی از این افراد نیز در ضرب و شتم اعضای مجاهدین مستقیماً شرکت داشتند.  
1-http://tarikhirani.ir/fa/news/4/bodyView/2530
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صندیل بلند کردند و چون نمی توانست راه برود او را در یک پتو گذاشتند و به زندان 
انفرادی بردند. بعدازظهر که می خواستند او را بیاورند با همان پتو آوردنش و بازجو 
دیده بود امکان هیچ نوع شکنجه ای نیست و دیگر کاری نکرد. اکنون نیز آن کاغذ 

خون آلود در پرونده اش موجود است.۱
البته معلوم نیست وقتی این همه سند جعلی در مورد مبارزات خود و اطرافیان شان جعل 

می کنند چرا کاغذ خون آلود موجود در پرونده را انتشار نمی دهند؟ 

چگونگی راه یابی به دستگاه قضایی 
در روزهای بحرانی سال ۵۷ وی در »کمیته استقبال از امام« همراه با حاج مهدی عراقی 
و صادق اسالمی و حبیب الله عسگر اوالدی مسئولیت انتظامات را به عهده داشتند. پس از 
پریوزی انقالب و فروپاشی نظام سلطنتی وی به همراه محمد علی رجایی و محمد کچویی 
و اصغر  رخ صفت مسئولیت نگهداری از مقامات سیاسی و نظامی و مأموران ساواک که 

دستگری می شدند را داشت.  
اسدالله جوالیی یکی از اعضای مؤتلفه در این باره می گوید: 

تش���کیالت استقبال از امام را مؤتلفه برگزار کرد وقتی در یکی از شب های پریوزی 
انقالب آن سران کفر )نصریی، ناجی، رحیمی و خسروداد(  در پشت بام مدرسه رفاه 
به درک واصل شدند، مدرسه علوی ۲ نیز زیرزمینی داشت که این خائنان را پس از 
دستگریی به آن جا و مدرسه رفاه می آوردند الجوردی تقریبا مسئولیت نگهداری از 

آن ها و زندان بانی را بر عهده داشت.۲
اولن پست رسمی او در نظام اسالمی مسئولیت حفاظت دادستانی اوین بود که یکی از 

معاونت های قدوسی محسوب می شد. 
حمیدرضا نقاشیان، محافظ خمینی در ماه های اولیه انقالب و مسئول پیگریی پرونده گروه 
فرقان از سوی خمینی تعریف می کند که وی به علی اکرب ناطق نوری حاکم شروع پرونده 
فرقان پیشنهاد کرده بود که الجوری دادستان پرونده شود و کارت ورود الجوردی به اوین 

را امضاء می کند. 
نکته ی جالب توجه این است که بازجو و قاضی پرونده، دادستان همان پرونده را انتخاب 
می کنند. بعید می دانم در هیچ کجای دیگری از دنیای معاصر چنن اتفاقی افتاده باشد. 
با این حال الجوردی در جریان دادگاه گروه فرقان و تقی ش���هرام، فرخ روپارسا، یوسف 

خوش کیش و... دادستان انقالب اسالمی نبود بلکه نماینده ی دادستان بود.  

1-www.tasnimnews.com/fa/news/1393/05/31/468193
2-www.tasnimnews.com/fa/news/1393/06/04/470887
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هنگامی که بهشتی کارایی او را در  عمل دید، روی انتخاب وی به عنوان دادستان انقالب 
اسالمی مرکز که با هیچ معیار حقوقی نمی خواند تأکید کرد که با تأیید خمینی همراه شد. 
حاج احمد قدیریان، معاون اجرایی دادستانی کل انقالب و دادستانی انقالب اسالمی مرکز 
در رابطه با چگونگی انتخاب الجوردی به سمت دادستانی انقالب اسالمی مرکز می گوید:

آقای بهشتی با آقای قدوسی صحبت کرده بودند که چنان چه بخواهید ریشه ی منافقن 
و گروه های معاند را خشک کنید باید از کسانی استفاده کنید که با آن ها درگری بوده اند. 

از این لحاظ آقای الجوردی در رأس همه قرار داشتند.۱

کشف بهشتی و مورد تأیید خمینی
قدیریان در مورد اولن مأموریت الجوردی نیز می گوید: 

من پس از پریوزی انقالب، به عنوان معاون اجرایی دادستان انقالب مشغول به کار 
شدم. در آن برهه، شهید قدوسی دادستان انقالب بودند و در این جریان، یادم هست 
که مرحوم شهید بهشتی، تصویر خیلی خوبی از شهید الجوردی داشتند و لذا وی 
را برای دادستانی مرکز پیشنهاد کردند. آقای قدوسی به بنده فرمودند که اگر بشود، 
می خواهم آقای  الجوردی را ببنیم. البته در آن موقع، گروه فرقان فعالیتش را شروع 
کرده، اعضای آن دس���تگری شده بودند و آقای ناطق نوری مسئولیت دادگاه و ارشاد 

آن ها را به عهده گرفته بودند و آقای  الجوردی به کمک ایشان رفت.
من شهید الجوردی را در یک جلسه نزد شهید قدوسی بردم و این جلسه همزمان 
شد با فرار مقدم مراغه ای. من و چند نفر از بچه ها برای دستگریی او به خیابان سمیه 
رفتیم. آن جا که رس���یدیم من به بچه ها گفتم که مراقب باشید تا من وارد شوم. من 
نمی دانستم مقدم مراغه ای ما را شناسایی کرده است. او بعد از اقداماتی که در تربیز 
در قضیه خلق مسلمان انجام داد، فرار کرد و به تهران آمد و ما می دانستیم که همراه 
با گروهی در خیابان سمیه سکونت دارد که رفتیم و دیدیم که فرار کرده است، منتهی 
مجموعه ای از اسناد و مدارک را در آن جا جمع آوری کردیم که شهید قدوسی آن ها را 
عیناً در اختیار شهید الجوردی قرار دادند تا ایشان نوع جرائم مقدم را یررسی کنند.

- این در واقع اولن مأموریت شهید الجوردی بود.
قدیریان:  بله، ضمن اینکه قباًل در ارتباط با پرونده گروه فرقان هم همکاری داشت. 
ش���هید الجوردی در ارتباط با جریان نفاق و ضدانقالب بینش خاصی داش���ت. 
اطالعاتی که ش���هید الجوردی از دوره زندان با خود آورد، بسیار ارزنده بود، یعنی 

۱-خاطرات حاج احمد قدیریان، صفحه ی ۱۴۹-۱۵۰، تدوین: سید حسن نبوی، محمدرضا سرابندی، مرکز 
اسناد انقالب اسالمی، چاپ اول
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واقعاً تجربه و صرب و درایت وی که موجب متالشی شدن سازمان منافقن و جریانات 
گوناگون نفاق شد. ۱

اسدالله جوالیی معاون الجوردی درمورد چگونگی انتخاب وی می گوید: 
با پیش���نهاد شهید بهشتی، شهید قدوسی حکم دادس���تانی انقالب تهران را برای 
الجوردی صادر کرد که بنده هم با عنوان معاون اداری و مایل همزمان در دادستانی 

کل کشور و دادستانی تهران انقالب تهران مشغول به کار شدم. ۲
بادامچیان نیز تأکید می کند الجوردی انتخاب بهشتی بود: 

ش���هید بهشتی گفتند شما مسئولیت زندان ها و دادستانی را برعهده بگریید. شهید 
الجوردی به مزاح پاسخ داده بود که من این همه در زندان های شاه بودم باز می خواهید 
من را به زندان بفرستید اما شهید بهشتی پاسخ داده بود ما به تو ایمان داریم و اهل 
ظلم کردن نیستی. زندان را می شناسی و می دانی رنج زندان چیست. آیا نمی خواهی 
انجام وظیفه کنی تا زندانی اس���المی داش���ته باش���یم. این تکلیف شرعی است.

بادامچیان داستان سرایی می کند، الجوردی پس از انقالب به جز زندان بانی کاری نکرده 
بود و پیش از آن هم مسئولیت حفاظت دادستانی را به عهده داشت. بادامچیان در جای 
دیگری تأکید می کند الجوردی پس از آن که متوجه شد بهشتی موضوع را با خمینی در 

میان گذاشته و تأیید او را گرفته این مسئولیت را قبول کرد.۳
قدوسی نیز شخصاً با خمینی موضوع را طرح کرد و با تأیید وی، الجوردی را به دادستانی 
انقالب اسالمی تهران که پست بسیار مهمی بود انتخاب کرد. این انتخاب ربط مستقیم به 

نقشه ی نظام اسالمی برای سرکوب گروه های سیاسی داشت. 
الجوردی تا پیش از آن در تعدادی از پرونده ها از جمله پرونده ی گروه فرقان، تقی  شهرام 
و... به عنوان دادس���تان پرونده حضور داشت. این بدان معنا بود که وی تنها در حیطه ی 
همان پرونده قدرت داش���ت و نمی توانس���ت در امور دیگر دخالت کند. انتخاب او به 
عنوان دادس���تان انقالب اسالمی مرکز، دست او را در همه ی امور باز می کرد و قدرت  

فوق العاده ای به او می بخشید. 
روزنامه اطالعات مورخ ۲۰ شهریور ۱۳۵۹ در صفحه ی اول خود گزارش داد: 

حجت االسالم والمسلمن علی قدوسی دادستان کل انقالب اسالمی امروز با امام 
خمینی رهرب انقالب و بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران دیدار و مذاکره کرد. علی 
قدوس���ی در پایان این دیدار دلیل دیدار با امام را تعین دادستان انقالب اسالمی 
تهران اظهار داشت. علی قدوسی گفت: امام ضمن رهنمود های الزم اجازه دادند 

1-www.tasnimnews.com/fa/news/1393/06/06/476096
2-www.tasnimnews.com/fa/news/1393/06/04/470887
3-www.aparat.com/v/3ndH7
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آقای سید اسدالله الجوردی به عنوان دادستان انقالب اسالمی تهران منصوب شوند 
و ایشان از امروز در این پست مشغول به کار می شوند.

پس از مس���ئولیت الجوردی در دادستانی انقالب، با هدایت بهشتی و قدوسی پروژه ی 
سرکوب نریوهای سیاسی و مهار بنی صدر به مورد اجرا گذاشته شد. ترکیب الجوردی و 
کچویی و قدیریان و دیگر اعضای مؤتلفه در دادستانی اوین، تردیدی باقی نمی گذاشت 
که روزهای س���ختی در راه است. تا پیش از این تاریخ، قدوسی خود شخصاً دادستانی 
انقالب اس���المی مرکز را نیز به عهده داشت و مدتی نیز سیدرضا زواره ای دیگر عضو 

مؤتلفه که تحصیالت حقوقی داشت داستان تهران بود. 

تعقیب مجاهدین به بهانه ی رسیدگی به پرونده سعادتی
دو روز بعد از انتخاب وی، در روز ۲۲ ش���هریور روزنامه ها بنا بر اطالعیه  ی دادس���تانی 
انقالب اسالمی خرب از محاکمه سعادتی در روز ۲۹ شهریور دادند. عبدالکریم الهیجی 
که بیش از یک سال قادر به دیدار موکل اش سعادتی نشده بود و پرونده او را ندیده بود از 

دیدار خود با سعادتی در حضور الجوردی و کجویی یاد کرده و می گوید: 
الجوردی فرصت را مغتنم شمرد برای بازگو کردن درگریی ها و دشمنی های گذشته 
او و دوستانش با مجاهدین در زندان قصر. سعادتی هم کم و بیش جواب می داد. 
ناگهان الجوردی برآشفت و گفت:  » این محاکمه ، محاکمه مجاهدین است و دیگر 
سران مجاهدین را هم به عنوان متهم یا مطلع به دادگاه احضار خواهیم کرد و باید 
حضور یابند.... بن ما و این  ها خون حکومت می کند. این بار من به تندی جواب 
دادم که پس شما در پی تصفیه حساب های گذشته  اید و در حضور من موکلم را تهدید 
به مرگ و خونریزی می کنید. شما با این اظهارات عدم صالحیت خویش را برای 

دادستانی این پرونده اثبات کردید. ۱ 
عبدالکریم الهیجی از دادگاه وی که در تلویزیون هم پخش شد به عنوان یک نمایش و 

مضحکه یاد می  کند:
یکماه بعد، روز ۱۳ آبان در سالگرد غائله گروگان گریی، نمایشی را به عنوان محاکمه 
در زندان اوین به صحنه آوردند. تاریخ محاکمه را یک روز قبل  در روزنامه اعالم 
ک���رده بودند و وقت محاکمه همچنان به من ابالغ نش���ده بود. در همان اطالعیه 
آمده بود که محاکمه غریعلنی است. شرکت در چنن نمایش فضاحت باری معنایی 
جز تأیید ضمنی مشروعیت محاکمه ای در یک نهاد غریقانونی و به دور از حداقل 
قواعد و اصول دادرس���ی نداش���ت. ترجیح دادم که روزی صرب کنم و پس از دیدن 

1-www.radiozamaneh.com/233359
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صحنه هایی از آن نمایش مس���خره در تلویزیون دولتی روز ۱۴ آبان در نامه مفصلی 
همچنان خطاب به موسوی اردبیلی دادستان کل کشور با یادآوری نقض مواد متعدد 
قانون اساسی در ان به اصطالح محاکمه یادور شوم که برخالف اطالعیه دادسرای 
انقالب محاکمه را برای »خواص« علنی کرده بودند تا هنگام ورود موکل به دادگاه 

از وی با فریاد های مرگ بر منافق و مرگ بر جاسوس استقبال کنند.۱  
الجوردی در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۵۹ موس���ی خیابانی، نفر دوم مجاهدین را به همراه نادر 
رفیعی نژاد و ابوالقاسم رضایی تحت تعقیب قرار داد و به کلیه قوای انتظامی اعم از سپاه 
پاسداران، شهربانی و کمیته های انقالب اسالمی ابالغ کرد که متهمن فوق را شناسایی و 

به دادستانی انقالب اسالمی مرکز واقع در اوین تحویل دهند. ۲  
به این ترتیب او شمشری را برای مجاهدین از رو بسته بود و نظام اسالمی تصمیم خود را 
برای سرکوبی مجاهدین گرفته بود. تالش برای دستگریی موسی خیابانی چیزی نبود که 
جامعه  سیاسی ایران در آن روزگار به سادگی با آن کنار بیاید و الجوردی به خوبی به این 

امر واقف بود. 
انتخاب الجوردی به س���مت دادستانی انقالب اسالمی، پس از آن بود که محمد علی 
رجایی، وی را به عنوان وزیر بازرگانی به بنی صدر پیش���نهاد کرد و با مخالفت او روبرو 
شد. از همن  جا بود که الجوردی کینه ی مضاعف بنی صدر را نیز به دل گرفت. چنانچه 
مالحظه می شود هیچ قرابتی بن تصدی وزارت بازرگانی و دادستانی انقالب نیست و 

الجوردی سواد و تخصص الزم برای اداره ی هیچ یک از این دو مسئولیت را نداشت. 
الجوردی سپس صادق قطب زاده را به خاطر یک گفتگوی تلویزیونی با عنوان »بحث 
آزاد درباره عملکرد رادیو تلویزیون پس از انقالب« بازداشت کرد که به خاطر اعرتاضات 

شدید در مجلس و در درون نظام اسالمی خمینی دستور آزادی وی را داد.۳ 
از هنگامی که الجوردی دادس���تان انقالب اسالمی شد تا فروردین ۱۳۶۰ صدها هوادار 
مجاهدین و وابستگان گروه های سیاسی در تهران دستگری و در اوین به بند کشیده شدند. 
در این دوران الجوردی در بس���یاری از توطئه های علیه بنی صدر ش���رکت داشت و کلید 
ح���ذف رئیس جمهور با حکم الجوردی برای توقیف ده ها روزنامه و نش���ریه از جمله 
میزان ارگان نهضت آزادی و انقالب اس���المی ارگان بنی صدر در ۱۷ خرداد ۱۳۶۰ که در 

هماهنگی با بهشتی صادر گردید، زده شد.  
الجوردی بدترین گزینه ی ممکن برای فضای سیاسی جامعه بود. وی از زندان  زمان شاه 

دشمنی آشتی ناپذیر خود با دیگر نریوهای سیاسی را نشان می داد. 

1-www.radiozamaneh.com/233359
۲-روزنامه اطالعات،  دوشنبه ۶۲ آبان ۹۵۳۱، ص ۲. 

3-tarikhirani.ir/fa/events/3/EventsDetail/433
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ناصر سلیمانی یکی از زندانیان مجاهد برایم تعریف کرد در حایل که با محمد حیاتی یکی 
از اعضای مجاهدین در حیاط زندان قص���ر در حال قدم زدن بودند با الجوردی روبرو 
شده و کمی پسته به او تعارف می کنند. الجوردی در پاسخ این مهربانی، پرخاشگرانه و 
با دهانی کف آلود به آن ها می گوید »من از شما پسته بگریم؟! من یک اسلحه دارم برای 

مبارزه با رژیم، یکی برای مبارزه با شما و دیگری برای مبارزه با کمونیست ها.«  
الجوردی بن سال های ۵۴ تا ۵۶ که از زندان آزاد شد به خاطر رفتار های گزنده و غریقابل 
تحمل اش مورد نفرت و بایکوت زندانیان سیاسی بود و شرایط سختی را متحمل شد. به 
همن خاطر بهشتی او را مناسب برای امر »دادستانی« شناخت و او تالفی همه ی عقده ها 

و حقارت هایش را سر زندانیان بی دفاع درآورد. 
در دوران قدرت الجوردی ضدیت هیسرتیک او بیش از همه متوجه ی هواداران سازمان 
مجاهدین و س���ازمان پیکار بود. به همن خاطر در میان گروه  های چپ سازمان پیکار به 

نسبت، بیشرتین قربانیان را داشت و تقریباً قلع و قمع شد. 
در سال های بعد مشخص ش���د که برای اجرای مسئولیت بزرگی که الجوردی به دوش 
داشت، خمینی و فرزندش احمد نیز روی او سرمایه گذاری ویژه ای کرده بودند. با توجه 
به حکم خمینی برای بازگش���ت الجوردی به دادستانی انقالب وی تنها دادستان کشور 
بود که حکمش را نه از دادستان  کل انقالب که از شخص خمینی گرفته بود و با حمایت 
او و فرزندش به کار خود ادامه می داد و به همن دلیل خود را پاسخگو به هیچ کس جز 

شخص خمینی نمی دید. 
به خاطر چنن سرس���رپدگی ای بود که خمینی و فرزندش احمد، علی رغم مخالفت های 
بسیار با الجوردی که دامنه ی آن تا درون نظام و نزدیک ترین حلقه ها به خمینی کشیده شده 
بود، وجود او را در پست دادستانی انقالب »الزم« و برکناری او را »فاجعه« می دانستند 

و بیش از دو سال در مقابل درخواست برکناری او ایستادگی  کردند.
خمینی در این باره می گوید: 

در این آخر که قضیه زندان اوین پیش آمد و ش���کایاتی از آقای الجوردی می ش���د 
و مخالفت هایی می ش���د ]غری[ از احمد کسی را ندیدم که بیشرت از آقای الجوردی 
طرف���داری کند و دفاع نماید و وج���ود او را برای زندان اوین الزم و برکناری او را 

تقریباً فاجعه می دانست.۱
این در حایل بود که احمد خمینی در نوفل لوش���اتو نظر مثبتی به مجاهدین داشت. وی 
پ���س از آزادی مس���عود رجوی از زندان، از پاریس ب���ا وی تماس تلفنی می گرفت و به 
تبادل نظر می پرداخت. این دو مشرتکاً برنامه ریزی کرده بودند که هنگام حضور خمینی در 

۱-پیام به ملت ایران درباره سید احمد خمینی و رفع تهمتهای ناروا -  صحیفه نور، جلد هفدهم، ص ۹۰ اینرتنتی.
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بهشت زهرا، مادر رضایی  ها و پدر ناصر صادق و پدر محمد حنیف نژاد که از بنیانگذاران 
و رهربان مجاهدین بودند به عنوان خانواده شهدا به او خری مقدم بگویند. این برنامه با 
تالش  بادامچیان و ناطق نوری و عبدالمجید معادیخواه و  مهدی کروبی و تهدید مرتضی 
مطهری تغیری کرد. احمد خمینی روز  ۱۵ بهمن ۱۳۵۷ سه روز پس از بازگشت خمینی به 
ایران، مس���عود رجوی را در مدرسه ی علوی به دیدار پدرش برد. وی همان شب در منزل 
یکی از هواداران مجاهدین به دیدار مجاهدین و مسعود رجوی شتافت. وی همچنن در 
اردیبهشت ۵۸ زمینه ی دیدار مجدد خمینی با مسعود رجوی و موسی خیابانی را در قم 
فراهم کرد. در مراسم چهلم آیت الله طالقانی در بهشت زهرا مسعود رجوی را در آغوش 
گرفت. در خرداد ۱۳۵۹ حمله ی کمیته انقالب اسالمی و سپاه پاسداران و چماقداران به 
متینگ قانونی مجاهدین در امجدیه را محکوم کرد و... اما پس از ۳۰ خرداد ۶۰ یکی از 
پیگریترین چهره های سرکوب بود و از الجوردی بی قید و شرط حمایت می کرد. فرمان 
کش���تار ۶۷ را او نوشته و پدرش امضا کرده بود. وی همچنن نقش مهمی در تغیری نظر 

پدرش نسبت به آیت الله منتظری و برکناری وی  داشت.   
ناطق نوری یکی از نزدیکان الجوردی دورویی و حقه بازی خمینی در مورد وی را چنن 

توجیه می کنید: 
عده ای نزد امام)ره( می  رفتند و علیه او ]آقای الجوردی[ مطالبی مطرح می کردند، 
امام هم یک تذکری به الجوردی می داد که دقت کنید فالن باشد و آنطور نباشد. اما 
در عن حال وقتی آقای الجوردی برای ایشان توضیح می داد امام می  پذیرفت، امام 
آدمی نبود که با کسی تعارف داشته باشد، اگر الجوردی را قبول نداشت او را عزل 

می  کرد، امام)ره( آدم باهوشی بود.۱

ترور کچویی و هراس الجوردی 
ترور کچویی در محوظه ی زندان اوین در فردای انفجار هفت تری و کش���ته شدن بهشتی 
و بیش از ۷۲ نفر در دفرت حزب جمهوری اس���المی و ج���ان به دربردن الجوردی از هر 
دو مهلکه، ضمن آن که موجب وحش���ی تر شدن هرچه بیشرت وی شد، به پاسداران اوین 
نیز بی اعتماد گردید. چرا که کاظم افجه ای عامل ترور کچویی پاس���دار اوین بود و مهدی 

آسمان تاب دیگر پاسدار اوین که با افجه ای رفاقت داشت نیز نفوذی مجاهدین بود. 
با توجه به نفوذ مجاهدین در ارگان های امنیتی و به دلیل سوءظن هایی که الجوردی داشت 
بس���یاری از پاس���داران موقتاً از کار برکنار شدند و یا تعدادی از آن ها مورد بازجویی قرار 
گرفتند و به سلول انفرادی منتقل شدند. پیشرت علیه قدوسی نیز در اوین شعارنویسی شده 

1-www.mehrnews.com/news/4371604/
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بود و این مزید بر علت بود. عاقبت تعداد زیادی از پاسداران اخراج شدند و پاسداران 
جدید جایگزین آن ها شدند. 

بازجویان و دیگر کادرهای دادس���تانی نیز مورد ش���ک و تردید بودند. الجوردی برای 
آزمایش خلوص کادرهای دادستانی از آن ها در جوخه های اعدام شرکت می کرد. همه ی 

پرسنل اوین ملزم بودند در تریباران زندانیان پیشقدم شوند. 
س���وءظن الجوردی بی مورد نبود. جواد قدی���ری و عباس زریباف نفوذی مجاهدین در 
اطالعات سپاه و اطالعات نخست وزیری بودند که گریختند. زریباف در مرداد ۱۳۶۰ در 
جریان حمله به مقر مرکزی واحد اطالعات سپاه پاسداران نقش مهمی ایفا کرد. شناسایی 
اطالعاتی عملیات حمله به این مقر از طریق زریباف به مجاهدین داده ش���د و سازمان 
می خواست در این عملیات با شلیک آرپی جی به اتاق فرماندهی واحد اطالعات سپاه، 
مهمرتین سازمان اطالعاتی وقت را منفعل کند. الماس عوضیار مسئول ستاد خربی واحد 
اطالعات سپاه و هادی طباطبایی نیز نفوذی های مجاهدین در اطالعات سپاه بودند که 

دستگری شدند. 
هادی طباطبایی مسئول نفوذ مجاهدین خلق در سپاه بود. محمد حسن زیبایی نژاد در مورد 

وی می گوید:  
بعد از این که دستگری شد، به واسطه ی او شاید حدود ۱۵ – ۱۰ نفر از افراد نفوذی 
منافقن در سپاه تهران دستگری شدند. از جمله ی آنها فردی بود ]الماس عوضیار[ که 

ایشان مسئول ستاد خربی تهران بود و دستگری شد.۱
ضربات س���پاه به خانه های تیمی سازمان از مسری ستاد خربی می گذشت، وظیفه ی مهم 
عوضیار اطالع دادن به مجاهدین برای تخلیه  کردن خانه ها بود. لذا تعدادی از ضربات 
س���پاه پیش از عملیاتی ش���دن لو می رفت و به اصطالح می سوخت. پس از دستگریی 

الماس عوضیار، وی به حدود ۵۰ مورد برای تخلیه ی خانه های تیمی اعرتاف کرد. ۲
در کمیته انقالب اسالمی هم مجاهدین دو نفوذی داشتند. یکی از آن ها در اتاق شنود بود 

و اطالعات ذیقیمتی به مجاهدین داده بود. 
مهدی کروبی یکی از تأمن کنندگان پاس���دار و نگهبان و کادر جنایتکار برای اوین بود. 
الجوردی و کروبی روابط بسیار نزدیکی با هم داشتند. از آن جایی قدیریان معاون اجرایی 
الج���وردی، پیش تر در کمیته امداد زیر نظر کروبی کار می ک���رد، ارتباط کروبی با اوین و 
الجوردی و دادستانی هرچه نزدیک تر هم شد. به اشاره  ی کروبی یک فوج از پاسداران 
اهل الیگودرز در اوین مشغول خدمت شدند، که نقش مهمی در اعمال جنایتکارانه داشتند. 

۱-نشریه رمز عبور شماره ۲۱، تری و مرداد ۱۳۹۵. 
۲- نشریه رمز عبور شماره ۲۱، تری و مرداد ۱۳۹۵. 
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اسدالله جوالیی بعد از آن که توضیح می دهد اعضای سپاه پاسداران به علت شعارنویسی 
علیه قدوسی در اوین، از زندان اخراج شدند، به اعزام اهایل الیگودرز به اوین اشاره می کند: 
هر شب باید یک نفر از ما تمام جایگاه های اوین را بازرسی می کرد و صبح گزارش 
می داد، تا اینکه یک روز آقای  کروبی برای پیگریی امور بنیاد شهید تشریف آوردند، 
ما قضیه را گفتیم. ایشان با  الیگودرز تماس گرفتند و تعداد نریوهای قابل  توجهی 
آمدند که آقای  قدیریان به آنها آموزش دادند. کم کم خودمان ش���روع به نریو گرفنت 
کردیم و آقای  همدانی به عنوان فرمانده  این کار با دس���تور آقای  قدیریان به عنوان 
معاون اجرایی، آموزش رزمی می دادند و به این ترتیب نریو برای اوین، رجائی شهر و 

قزل حصار و ندامتگاه شهید کچویی  در پردیس کرج تامن شد.۱
غالمحسن نادی نجف آبادی۲ یکی از نزدیکان آیت الله منتظری و محمد منتظری، یکی 
دیگر از کسانی بود که تعدادی پاسدار از دهات نجف آباد راهی اوین کرد که غالباً سنن 
باال داشتند و بی آزار بودند. یک سری پاسدار و بسیجی هم سید حسن موسوی تربیزی از 
تربیز با خود به اوین آورد. فوج دیگر پاسداران قهرودی بودند که یک روستا در نزدیکی 
کاشان اس���ت.  تعدادی نیز توسط ناطق نوری که در مورد اعدام ها و نحوه ی سرکوب و 
پیش برد ش���عار »النصر بالرعب« با حکام شرع و مقامات داستانی هماهنگی می کرد، 

مشغول کار شده بودند. او می گوید: 
بعضی از این ها ارتشی بودند، کاله سبزهایی که با شهید صیاد بودند و من آن ها را 
آورده بودم، بعضی از آن ها س���پاهی و بعضی از آن ها نیز عادی بودند. چند وقت 
پیش که من این ها را جمع کرده بودم تا خاطره  گویی کنند، خیلی نکات زیبایی از آن 

شب  هایی که با آقااسدالله در زندان بودند، مطرح می کردند.۳

الگوی سرکوب و کشتار در نظام اسالمی
در تمامی نظام های سیاسی، آن چه در مرکز کشور می گذرد به عنوان الگویی برای دیگر 
ش���هرها به کار می رود. نظام اسالمی هم از این قاعده مستثنی نبود. الجوردی با به کار 
انداخنت جوخه های اعدام در ۳۱ خرداد و ۱ تری ۱۳۶۰ کلید بزرگرتین کش���تار های سیاسی 
معاصر در کش���ورمان را زد و سپس با حضور در کنار محمدی گیالنی به تهدید نریوهای 

1-www.farsnews.com/printable.php?nn=13950614000881
۲-وی متولد ۱۳۲۹ در نجف آباد و یکی از شاگردان قدوسی و مدرسه حقانی بود. وی در سال ۵۹ حاکم 
شرع شعبه ۲ دادگاه انقالب اصفهان بود. بعد از کشته شدن محمد  منتظری، به عنوان نماینده نجف آباد 
به مجلس شورای اسالمی راه یافت و از قرار معلوم در دادگاه انقالب اوین هم مدتی مشغول بود. او 

در سال ۶۰ همراه با نمایندگان مجلس از قزلحصار نیز دیدار کرد.  
3-www.mehrnews.com/news/4371604/
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سیاسی پرداخت و از آن تاریخ واژه ی »بغی« و »باغی« یا »خروج بر امام عادل« را باب 
کردند که با توسل به آن هزاران نفر را مقابل جوخه ی اعدام قرار دادند. 

اعدام سعید سلطانپور شاعر و کارگردان تأتر میهن مان که دو ماه قبل درسر سفره ی عقدش 
توس���ط گروه ضربت الجوردی دستگری و در اوین به بند کشیده شده بود، و به جوخه  ی 
اعدام سرپدن ده ها دخرت و پسر نوجوان حتی بدون احراز هویت و صدور اطالعیه رسمی 
و دعوت از خانواد ه ها برای مراجعه به اوین جهت شناسایی فرزندان شان، جواز رسمی 
انجام بریحمانه ترین جنایات در سراسر کشور بود. الجوردی در زیرپاگذاشنت معیارهای 
انسانی پیشقدم و الگو بود. او به عنوان »مریغضب« خمینی معرفی شده بود و دیگران 

می کوشیدند از او الگوبرداری کنند. 
الجوردی شخصاً به دیگر زندان های مهم کشور از جمله شریاز، اصفهان، تربیز ، مشهد و... 

نیز سر می زد و رهنمود می داد. 

الگوبرداری از دربان و مأمور شکنجه ی جهنم
جان س���تاندن و شکنجه برای او ساده ترین کار بود و از رنج بردن مخالفان شاد می شد و 
احساس شعف می کرد. این را در برق نگاهش و خطوط چهره اش می شد دید. او واجد 
هم���ان خصوصیاتی بود که در مورد »مالک« خازن و رئیس جهنم از او در روایت های 
شیعی ترسیم می شود. در این روایت ها بر »جثه ی عظیم، هیأت بسیار زننده، غضبناکی، 
ترش���رویی و و ترسناک بودن« وی تأکید شده اس���ت. از آن جایی که الجوردی خود را 

»خازن« جهنم خمینی می دید، می کوشید دقیقاً شبیه به او رفتار کند: 
حضرت رسول)ص( فرمود که در شب معراج چون داخل آسمان اول شدم هر ملکی 
که مرا دید خندان و خوش���حال ش���د تا آن که رسیدم به ملکی از مالئکه که عظیم 
تر از او با هیأتی بس���یار زننده در حایل که غضب از جبینش ظاهر بود، پس آنچه 
مالئکه دیگر از تحیت و دعا نسبت به من بجا آوردند، او بجا آورد، لکن نخندید و 
خوشحایل که دیگران داشتند، او نداشت. از جربائیل پرسیدم که این کیست که من 
از دیدن او بسیار ترسان شدم؟ گفت: گنجایش داری که از او  برتسی و ما همه از او 
می ترسیم؛ این خازن جهنم است و هرگز نخندیده است و از روزی که حق تعایل او را 
سرپرست جهنم کرده تا امروز پیوسته خشم و غضبش بر دشمنان خدا و اهل معصیت 

زیاده می گردد، و خدا به این ملک می فرماید که انتقام از ایشان بکشد.۱
ش���رارت از چشمانش می بارید به ویژه که عینک اش قیافه ی او را ترسناک و چندش آور 

۱-  منازل اآلخره والمطالب الفاخرة، شیخ عباس قمی، مؤّسسة النشراالسالمی، التابعة لجماعة المدرسن 
بقم المشّرفة، ص ۲۴۴.
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می کرد. به سختی می شد کسی با او از نزدیک برخورد کتد و حالت مشمئز کننده ای به او 
دست ندهد. 

دکرت هوشنگ فاضل دندانپزشک مورد اعتماد سران نظام که پس از انفجار بمب در ۶ 
تریماه ۱۳۶۰ به ترمیم دندان های خامنه ای  پرداخت و پیش���رت معاونت وزارت بهداشت و 
درمان)بهداری( را به عهده داشت و همسرش در ارتباط با مجاهدین دستگری و پس از 
ش���کنجه های هولناک اعدام شده بود تعریف می کند که به اوین احضار می شود و پس 
از یک بازجویی از صبح تا ش���ش بعدازظهر به دیدار الجوردی می رود. دکرت فاضل که 
هم حزبی الجوردی هم بود  و روابط بسیار نزدیکی با کروبی و موسوی خوئینی ها و دیگر 

سران نظام داشت، احساس اش را درمورد برخورد با الجوردی این گونه بیان می کند:
بع���د از اتمام بازجویی، بازجوی مزبور مطالب را با خ���ود برد و پس از مدتی که 
بازگش���ت گفت شما آزادید و آقای الجوردی می خواهد قبل از رفنت با او مالقاتی 
داشته باشید. به دفرت او رفتیم. در چهره ی او هیچگونه نرمی و مالطفت برادرانه ای، 
خوشبختانه مشاهده نمی شد. روبروی او نشستم. نگاه او به من نگاه گربه ای بود که 
در کمن است تا موشی را از النه بریون بکشد و روی او چنگ بیاندازد. نگاه هایش 
برای من که شخص پر جرأتی هستم و از مرگ هم هراسی ندارم، خوف انگیز بود. 
در تمام عمرم این حالت را احساس نکرده ام. این یک مالقات نبود بلکه یک نوع 
بازجویی یعنی دوس���تانه بود. پس از مدتی سؤال و جواب باالخره نتوانست موش 
را بگرید و حیله های بینایی او مؤثر واقع نشد چرا که گفته اند کسی که حسابش پاک 
است از محاسبه چه باک است. خیلی متأسفم که باید بنویسم که او با ناراحتی شدید 
از این که نتوانسته است قربانی دیگری را به دام اندازد به من اجازه مرخص شدن داد.۱

کینه جویی در حق پیکر جانباختگان  
الجوردی می توانست یکی از کشته ش���دگان انفجار حزب جمهوری اسالمی باشد اما 
ش���انس و اقبال با او بود و به خاطر جلس���ه  ی مهمی که در اوین به همراه   ناطق نوری، 
قدیریان و کچویی در دفرت محمدی گیالنی داش���تند و برای کشتار زندانیان برنامه ریزی و 

هماهنگی می کردند به حزب جمهوری اسالمی نرفتند و جملگی جان به در بردند. 
ج���ان بدر بردن الجوردی از حادثه ی ۸ تری اوین که در واقع هدف اصلی آن بود، کینه  و 

نفرت وی از مجاهدین و زندانیان مجاهد را دو صد چندان کرد.  
نف���رت او تا آن جا بود که حتی به جنازه ی قربانی���ان هم رحم نمی کرد. پس از حمله به 
پایگاهی که موسی خیابانی و اشرف ربیعی در آن حضور داشتند، جنازه  ی کشته شدگان را 

۱-خاطرات من از دوران ۵۷، وبالگ دکرت هوشنگ فاضل. 
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به اوین آورده و ابتدا در زیرزمن ۲۰۹ جهت شناسایی به نمایش گذاشته بودند. پاسداران در 
حضور الجوردی از روی جنازه ها با پوتن هایشان عبور می کردند و با گرفنت موی جنازه ها 
آن ها را جا به جا می کردند. جنازه ها را چند روز در محوطه ی اوین گذاشتند. کسانی را که 
به بازجویی و دادگاه و بهداری و مالقات و... می بردند، ابتدا باالی سر جنازه ها می بردند. 

به خاطر سرمای اوین در آن سال جنازه ها روی زمن چسبیده بودند. 
پس از حمله به پایگاه های مجاهدین در ۱۲ اردیبهش���ت ۱۳۶۱ جنازه ها را به اوین آورده 
بودند، شاهدان عینی برایم تعریف کردند جنازه زنان را لخت با یک لباس زیر در اوین 

گذاشته بودند و الجوردی ادعا می کرد آن ها را در همن حالت به قتل رسانده ایم. 
جنازه  زندانیانی را که به خاطر ش���کنجه های وحشیانه در بهداری اوین جان می سرپدند 
روزها در میان آشغال ها و در سطل آشغال پشت بهداری رها می کرد. من دو نمونه  ی آن 
را به چش���م خودم دیدم، یکی از س���ر در سطل اشغال بود و پاهایش در حایل که تا باال 
باندپیچی ش���ده بود بریون بود و دیگری در میان کپه ای از آشغال افتاده بود. پاسدار بند 

برای زهره چشم گرفنت مرا برد تا آن ها را از نزدیک ببینم. 
جنازه ی اعدام ش���دگان را برای خایل شدن خون شان در تپه های اوین رها می کرد. پیشرت 
بارها اتفاق افتاده بود که به خاطر جاری شدن خون از پشت کامیون حمل جنازه، مردم 
متوجه جنایات صورت گرفته شده بودند. در موارد متعددی گربه های آشپزخانه ی اوین از 
اجساد رها شده در تپه ها تغذیه می کردند. شاهدان عینی ماجرا که آن موقع نوجوانان ۱۴- 
۱۵ ساله ای بودند که در محوطه ی اوین کار می کردند برایم تعریف کردند جنازه  ای را دیده 
بودند که نیمی از صورت او را گربه ها خورده بودند. یکی از درگریی های بهداری اوین با 

وی بر سر امکان شیوع بیماری هاری در زندان به همن خاطر بود. 
در ش���هریور ۱۳۶۰ چندین بار محکومن به اعدام را در مقابل ساختمان دادستانی اوین 
با استفاده از ش���اخه های تنومند درخت های چنار اوین در مقابل چشمان حریت زده ی 
تعدادی از زندانیان دار زد. روزها و س���اعت ها جنازه ها را به همان حال رها می کرد و 
زندانیان را به دیدن آن ها می بردند. گاه بدون آن که متوجه باشی به خاطر چشم بند داشنت 

پاسداران به گونه ای  عمل می کردند که به شدت به پیکر آویزان قربانی برخورد کنی. 
پروانه  علیزاده در کتاب »خوب نگاه کنید راستکی است«، به دارزدن حبیب الله اسالمی 
اشاره می کند که جلیل بنده محافظ الجوردی ضمن معرکه گریی و دلقک بازی با چوب به 
پیکر او که از درخت آویزان بود می زند و تأکید می کند »خوب نگاه کنید راستکی« است. 

پایکوبی بر جنازه ها 
روز ۱۹ بهم���ن ۱۳۶۰ پ���س از آوردن جنازه ه���ا به اوین با آن که س���اعت  ها از درگریی و 
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انتقال جنازه ها به اوین گذش���ته بود وقتی با الجوردی روبرو شدم همچنان شاهد بودم 
که از خوشحایل در پوستش نمی گنجید و پشت سر هم می گفت »جای محمد خایل«. 
اشاره اش به کچویی بود. وی اصرار داشت جنازه ها هرچه زودتر شناسایی شوند تا زودتر 

اطالعیه اش را بدهند. سپاه پاسداران پیشدستی کرد و زودتر اطالعیه را داد.
خمینی نیز همچون الجوردی کشته شدن مجاهدین و موسی خیابانی را جشن گرفته بود: 
قائم مقام بخش التقاط واحد اطالعات سپاه در مورد پیگریی شخصی خمینی از ضربه به 

مجاهدین می گوید: 
من نکته ای را به ش���ما بگویم درباره ی ضربه ۱۹ بهمن امام دو تا مالقات داشتند، 
یکی مالقات با آقامحسن و فرماندهی سپاه بود و یکی هم مالقات با بخش التقاط. 
من آن موقع قائم مقام بخش التقاط بودم و در مالقات بچه  های التقاط با امام بودم. 
این مالقات آنقدر مهم بود که ما حتی دو سه نفر از منافقن تواب را هم بردیم. ما 
احساس می کردیم که امام خیلی از ما تعریف خواهد کرد چون دو تا مالقات در یک 

هفته به خاطر یک موضوع خیلی ما را مغرور کرده بود.
فرمانده عملیات ش���هری واحد اطالعات سپاه پاسداران از دیدارشان با خمینی پس از 

ضربه به خانه ی موسی خیابانی می گوید:
هیچ وقت امام را اینقدر بشاش و خنده رو ندیده بودم. من هم چزو کسانی بودم که 

رفتم و درست ردیف جلو و روبروی امام نشستم. 
مسئول تعقیب مراقبت: آن موقع نمی گذاشتند ضبط بربی یا یادداشت کنی. بریون 
که آمدیم مسئول التقاط آن جا بود و گفت هرکسی هرچیزی را که از این جلسه یادش 
مانده است بنویسد که بعداً همه را تجمیع کنیم. بریون آمدیم و هرکسی هرچیزی را 

که یادش ماند نوشت.
رفسنجانی و خامنه ای نیز همان شب به حضور خمینی می رسند و همراه با احمد خمینی 

جشن چهار نفره و عکس یادگاری می گریند. 
این ضربه در اثر بی کفایتی مهدی ابریشم چی مسئول کل حفاظت مجاهدین به مرکزیت 
این سازمان وارد شد. منشاء این ضربه علی اصفهانی محافظ مهدی ابریشم چی بود که 
منابع امنیتی رژیم از او به عنوان »جعفر« یاد می کنند و در حال حاضر نیز با دس���تگاه 
امنیتی کار می کند. او توس���ط پدرش تحویل اطالعات سپاه پاسداران می شود و پس از 
مدتی در ۲۰۹ اوین می برد و اطالعاتش را در اختیار بازجویان قرار می دهد. بنا به اطالعیه  
پرویز یعقوبی یکی از اعضای بلندمرتبه سابق مجاهدین، که در ۱۲ بهمن ۱۳۷۳ منتشر شد، 
مادر رضایی ها دو بار وی را در ماشن پاسداران رژیم دیده بود که برای گشت شناسایی 
و لو دادن اعضای مجاهدین آورده شده بود. هر دو بار او از طریق محافظ اش مسئوالن 
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سازمان را در جریان امر قرار داده بود اما مهدی ابریشم چی در اثر ساده لوحی و کم بهادادن 
به نریوهای رژیم، زیربار نمی رود و ادعا می کند چنانچه علی اصفهانی همکاری می کرد 
به خانه هایی که می شناخت حمله می کردند. پایگاه فوق ۵۰ روز زیرنظر اطالعات سپاه بود 

و به محض حضور موسی خیابانی و اشرف ربیعی در آن موردحمله قرار گرفت.۱

سمبل خشونت و بریحمی
رحم و ش���فقت در او راهی نداش���ت؛ تا  آن جا که سیدحسن موس���وی تربیزی یکی از 
شقی ترین جانیان نظام اسالمی و دادستان کل انقالب در سال  های سیاه دهه ی ۶۰ او را 

چنن می خواند:
در زمان دادستانی کل خود من به حضرت امام )ره( گزارش داده بودم که مرحوم آقای 
الجوردی در زندان اعمال خش���ونت می کند و رفتار درستی ندارد... برخوردهای 
خارج از قانون داشت که قابل توجیه نبود. در رابطه با برخوردهای خشن باید خیلی 
مواظبش می شدیم. از طریق نمایندگان مجلس هم این مسئله به گوش حضرت امام 
رسیده بود. من آقای فهیم کرمانی ۲ را آوردم در اوین معاون ایشان کردم که مواظب 

همن مسائل باشد.۳
بازجویان و شکنجه گران نیز تحت فشار او قرار داشتند. هر هفته بیالن کارشان را مورد 
رس���یدگی قرار می داد و آمار زندانیانی را که توسط  آن ها بازجویی و به اعدام یا احکام 
سنگن محکوم شده بودند مورد س���ؤال قرار می داد. بازجوی خوب کسی بود که برای 
تعداد بیشرتی از »مجرمان سیاسی« تقاضای اعدام کند. هرکس که بریحم تر بود نزد او 

مقرب تر بود. 
»حامد ترکه« بازجویی بود اهل ارومیه، به خاطر آن که متهمی را زیر شکنجه در سال ۱۳۵۹ 
کشته بود او را به اوین منتقل کرده بودند تا آب ها از آسیاب بیافتد. الجوردی مسئولیت 
بند های ۴ گانه ی اوین را به او سرپده بود. »حامد ترکه« در بریحمی نمونه نداشت، برای 
آن که اتاق زندانیانی را که به بند اعزام می ش���دند معن کند ابتدا پاهای آن ها را با پوتن 
لگد می کرد تا متوجه شود شکنجه شده یا نه. وی از شکنجه به عنوان »هواگریی« یاد 
می کرد. حامد به خاطر کینه جویی فردی، »شمس الله« یک زندانی اهل قروه کردستان را 
که هیکلی ورزیده داشت بارها در همان محوطه ی بندهای چهارگانه ی اوین مورد شکنجه 
قرار داد و عاقبت در حایل که روزها او را با دست بند از نرده های پله های بند آویزان کرده 
بود به قتل رساند. شمس الله که ظاهراً دنده هایش شکسته بود در اتاق و در مقابل چشمان 

1-http://pezhvakeiran.com/maghaleh-95571.html
۲- او خود به صدور احکام وحشیانه معروف بود. در همن کتاب راجع به او توضیح داده شده است. 

۳-مصاحبه با سید حسن موسوی تربیزی، نشریه ی چشم انداز ایران، شماره ی مهر و آبان ۸۲.
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زندانیان جان داد. دلیل این همه کینه توزی این بود که شمس الله به حامد گفته بود شبیه به 
نامزد اوست. الجوردی پس از مشاهده ی ظرفیت جنایتکاری او و به پاس چنن خدماتی 
بود که او را ارتقاء مقام داد و مسئولیت شعبه ۶ دادستانی را به وی سرپد. این شعبه ویژه 

زندانیان چپ غری توده ای و اکثریتی بود. 
اوین در دوران الجوردی یک کش���تارگاه انسانی بود. افراد به سادگی زیر شکنجه جان 
می دادند. مثل آب خوردن حک���م »ضرب حتی الموت« و »ضرب حتی   یقول« یعنی 
بزنید تا مرگ و بزنید تا حرف بزند، صادر می شد. در اثر شکنجه موارد متعددی بود که 
انگشت  های پای زندانی در اثر ضربات کابل قطع می شدند. پیوند پوست ران زندانی به 
کف پایش یکی از عمل های مرسوم در اوین بود. بازجویان با لودگی و به منظور تحقری 

زندانی می گفتند کاری می کنیم که کف پایت مو در بیاورد. 
در این دوران بازجویان به اتاق ش���کنجه »س���ی س���ی یو« یا بخش مراقبت های ویژه 

می گفتند. در اوین از کابل به عنوان »قانون اساسی« یاد می شد. 
تصویر پاهای شکنجه  شده ی حسن دادخواه که به طرز معجزه آسایی هنگام انتقال به مشهد 
در راه آهن تهران از دست پاسداران گریخت، سند کوچکی است از جنایاتی که روزانه در 
اوین صورت می گرفت. انگشت های پای وی قطع شده و به کلی سیاه شده بودند. تعدادی

از  کسانی که آثار شکنجه روی بدن شان بود مانند عبدالحمید صفاییان که انگشت های 
پایش قطع شده بود، در کشتار ۶۷ به منظور از بن بردن  آثار جنایت اعدام شدند. 

یکی از هرنهای شکنجه گران الجوردی این بود که کف پای زندانی مو سبز می کردند. در 
اثر شکنجه ، پوست و گوشت کف پای زندانی به گونه ای از بن می رفت که امکان ترمیم آن 
نبود و مجبور بودند از پوست ران زندانی که دارای مو بود برداشته و به کف پایش پیوند 

بزنند. این عمل »اسکن گراف« یا پیوند پوست نامیده می شود. 
زندانیان بسیاری به خاطر شکنجه دچار مشکالت حاد کلیوی شده و مجبور به استفاده از 
دیالیز می شدند. علریغم این که در آن سال ها دستگاه های همودیالیز محدودی در ایران 
بود، یکی از این دس���تگاه ها را به اوین آورده بودند تا ضمن نجات جان زندانیان تحت 
ش���کنجه آن ها را آماده تحمل شکنجه ی بیشرتی کنند. یکی از دوستانم به نام »پ فلا« 
تعریف  کرد پس از دس���تگریی وقتی با س���ری شکسته به اوین منتقل شده بود در راهرو 
طبقه ی اول دادستانی اوین جوانی را می بینند که تری خورده بود و از درد به خود می پیچد 
و هیچ اعتنایی به او نمی شود. ظهر پاسدار برای ناهار کتلت تقسیم می کند و یکی را هم 
روی زمن جلوی او می اندازد. زندانی مجروج تالش می کند کتلت را از روی زمن بردارد 
اما پاسدار با لگد آن را از او دور می کند. »پ فلا« که شاهد این بریحمی است با پاسدار 

درگری می شود و...
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بر اس���اس تجربه ی ده س���ا له ی زندانم و تحقیقاتی که انجام داده ام کسی را سنگدل تر از 
او سراغ ندارم؛ چرا که بی رحمی  و شقاوتش را می گذاشت پای انجام تکلیف  الهی و 

رسالتی که بر دوش او گذاشته شده بود.
او بریحمی با زندانیان و به ویژه اعدام شدگان را تا خانواده ی آن ها تعمیم می داد. برخورد 

توهن آمیز و تحقریآمیز الجوردی و اطرافیانش با خانواده ها غریقابل توصیف بود. 
حاج کربالیی مسئول سالن مالقات اوین، یکی از وقیح ترین چهره های دادستانی انقالب 
ب���ود. الجوردی در برخورد با مادران و پدران به ش���کل غریقاب���ل تصوری خرب اعدام 

جگرگوشه هایشان را به آن ها می داد که حتی تصور آن نیز هولناک و چندش آور است.
اگر به خود الجوردی بود او حتی اجازه مالقات به زندانیان نمی داد. بعد از ۳۰ خرداد، 
۷ ماه مالقات ها را قطع کرد. وقتی هم که در اثر فشار اجتماعی ماهی یک بار مالقات 
دادند، تا دیماه ۱۳۶۳ که برکنار شد اجازه نداد جز پدر و مادر و همسر و فرزندان کسی به 
مالقات زندانی بیاید. خواهر و برادر و مادربزرگ و پدربزرگ امکان مالقات با زندانی 
را نداش���تند. بعدها هم اجازه دادند خواهر و برادر زیر ۳۵ س���ال فقط سایل یک بار به 

مالقات بیاید. 
او در پاسخ به اینکه چرا به زندانیان مالقات داده نمی شود؟ گفت: 

بی رودربایس���تی باید بگویم که ما به ش���ما اطمینان نداریم و می دانیم که در اولن 
مالقات...]با[ برادرها و یا رفیق های س���ازمانی تان... خط دادن به سازمان و خط 

گرفنت از سازمان. نه این کار را نمی کنیم.۱
او در دوران شاه مالقات های هفتگی و حتی حضوری با اعضای خانواده اش داشت و 
آن ها برایش غذا و میوه و... نیز می آوردند. هر چه بیشرت او را می شناختم، بیشرت به دقت نظر 
و زیرکی بهشتی در کشف استعدادی همچون الجوردی برای قلع و قمع گروه های سیاسی 
پی می بردم. برای س���رکوب عناصر و جریان های انقالبی، الجوردی بهرتین گزینه بود.

وی در دوران قدرتش در مجلس ش���ورای اس���المی حاضر شد و در پاسخ به انتقادات 
نمایندگان به درستی گفت اگر ما نبودیم شما هم نبودید.  

بازسازی چهره ی دروغنی الجوردی
دستگاه تبلیغاتی رژیم می کوش���د از الجوردی یک چهره دل رحم، رئوف و مهربان که 
زندانیان سیاس���ی عاش���ق اش بودند و در مرگش برای او ترانه و سرود ساختند بسازد. و 
آن چه را که در مورد وی گفته می شود دروغ پردازی منافقن و کسانی که حتی او را به قیافه 

نمی شناختند جا بزند. 

۱-سخرنانی الجوردی در زندان اوین، روزنامه اطالعات ۲۹ دی ۱۳۶۰. 
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برای درک میزان حقه بازی و فریبکاری مس���ئوالن نظام والیی و ش���یوه تبلیغاتی شان 
کافیست به معرفی سید رضا نریی که در روزهای اولیه پس از پریوزی انقالب در مدرسه 
رفاه، زندانبان کسانی بوده که تعدادی شان در همان  محل اعدام شدند، توجه کنید. آن ها به 

جای زندانبان به او عنوان »مسئول پذیرایی« می دهند: 
... چندی بعد با پریوزی ش���کوهمند انقالب اس���المی در ۲۲ بهمن س���ال ۱۳۵۷ 
مسئولیت پذیرایی از سران رژیم شاهنشاهی که دستگری شده و در مدرسه رفاه برای 
محاکمه نگهداری می شدند، همچنن پشتیبانی از برخی مراکز دولتی نظری کمیته ها و 

بیمارستان ها به عهده ایشان نهاده شد.۱
در س���ال ۱۳۵۹ بعد از مطرح شدن ش���کنجه در زندان ها توسط بنی صدر اولن ریاست 
جمهوری اس���المی، الجوردی در یک کنفرانس مطبوعاتی به همراه محمدی گیالنی 
وکچویی شرکت کرد و با دروغ و دغل های فراوان کوشید موضوع شکنجه در زندان ها را 

لوث کند. وی با شرح یک خاطره  جعلی گفت: 
ساعت حدود ۵ و نیم آمدند و گفتند یک خانم مجاهدین در اتاق است، می گوید 
الجوردی مرا شکنجه کرده است. برو ببن چی میگه. گفتم: خانم من را می شناسی؟ 
گفت: بله می شناسم، تو الجوردی هستی. گفتم: خوب من کجا تو را زدم. من کجا

 تو را شکنجه کردم؟ گفت: بله، تو من را شکنجه کردی. 
گفتم: خانم درست فکر کن ببن من تو را زدم یا الجوردی؟ گفت نه الجوردی بود 

من را زد. 
گفتم: الجوردی االن این جاست می روم الجوردی را می آورم روبرو می کنم، اگر 
دروغ گفته باش���ی به عنوان مفرتی تو دادگاه انقالب، حد داره ، تعزیر می ش���وی. 

گفت: نه الجوردی کرده. 
گفتم:  االن می روم الجوردی را می آورم باهات روبرو می کنم. تا این را گفتم، خودم 
خنده ام گرفت. تا خندیدم، گفت نه نه خودت بودی با همن کت و شلوار که تن است. 
جالب تر از این، که این خانم تنها بود، بعد از دو س���ه ساعت یا فرداش نمی دونم، 
چهار ، پنج  نفر دیگه از خانم های مجاهد را می آورند تو اتاق این و فردای آن روز 
گویا این ها آزاد می شوند. یک وقت من دیدم از یک روزنامه ای به من زنگ می  زنند 
که چند نفر از این خانم های عضو سازمان مجاهدین آمدند این جا  و میگن حتمًا 
بنویس که ما را الجوردی شکنجه کرده. حاال چهار، پنج تایی رفتند. بعد من گفتم 
که خوب تا آن جایی که من یادمه، همن جریان را براش نقل کردم که یک خانومی 
بود توی اتاق، من رفتم و این جریانات را گفت و من هم اینجوری پاسخ گفتم. حاال 

1-http://damavandnameh.ir/showT.aspx?Lang=F&ID=735F5D40515E49725754
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چه جوری این ها ش���دند چهار پنج  نفر و چه جوری شده این ها جمع هستند که دو 
سه روزی زندان بودند و آمدند بریون و آثاری از شکنجه درشان نیست. خوب این 

دیگه پاسخ نداره. ۱
الجوردی که می کوش���ید مجاهدین را تحت فشار بگذارد، از بهرتین بهانه می گذرد. به 
جای این که ادعای آن »خانوم« را پیگریی کرده و دروغ بودن آن را اثبات کند، به جای 
آن که حد و تعزیز را در مورد او به عنوان مفرتی جاری کند وی را با »سعه صدر« اسالمی 
بالفاصله آزاد می کند. این خانم نه اس���م دارد نه رسم، روزنامه ی یاد شده و فردی که با 
الجوردی صحبت کرده نه اسم دارد و نه عنوان. تصورش را بکنید این فرد دادستان است 
و تمام عناصر داستان اش ناشناس هستند. این داستان جعلی دستمایه ی خلق دروغ های 

دیگری پس از مرگ الجوردی شد. 
 اس���دالله بادامچیان یکی از چهره های منفور نظام اسالمی جعلیات عجیب و غریبی را 
راجع به الجوردی سرهم می کند تا با انکار نقش الجوردی در شکنجه و قتل و تجاوز 
برای وی آبرو بخرند. او سس بهشتی »شهید مظلوم« را نیز به این داستان اضافه می کند: 

یک روز آقای بهشتی به زندان رفته بودند و یک زن منافق جلوی ایشان آمد و شروع 
کرد به: در زندان من را مورد تجاوز قرار دادند و بارها الجوردی به من تعدی کرده 
است، در این حن آقای الجوردی پشت سر آقای بهشتی بود. آقای بهشتی پرسید: 
شخص الجوردی بود؟ گفت: بله. پرسید: با صورت باز بود؟ گفت: بله با صورت 
باز بود. گفتند: شما آقای الجوردی را ببینی می شناسی؟ گفت: بله، می شناسم، پس 
گفت: ببن در این جمع الجوردی هست یا نه. زن گفت: نه، در این جمع نیست. 
آقای الجوردی جلو آمد و گفت: خانم، من الجوردی هستم، چطور این حرف ها را 
می زنی؟! و کمی با او صحبت کرد، آقای بهشتی هم گفت: چرا حرف های دروغ را 
می زنی؟ این خانم خجالت کشید و گریه کرد و گفت: سازمان به من گفته شما که به 

زندان می آیی این حرف ها را بزنم.۲
این موضوع مربوط به قبل از ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ است. بهشتی تنها یک بار از اوین در آخر 
دیماه ۱۳۵۹ دیدار کرد و  در هفتم تری ۱۳۶۰ کشته شد. تمام نشریات و روزنامه های مجاهد 
و دیگر ارگان های رسمی و غریرسمی مجاهدین تا پیش از مرگ بهشتی موجود هستند، در 
هیچ  کجا حتی یک مورد در ارتباط با تجاوز به زندانیان زن مجاهد در زندان اوین خربی 
انتشار نیافته است. هیچ  کجا به شکنجه ی زندانیان توسط شخص الجوردی اشاره نشده 
است. موضوع شکنجه و تجاوز به زندانیان زن و... بعد از قتل بهشتی مطرح شده است. 

1-www.youtube.com/watch?v=sNXDa1xQ2nI
2-www.tasnimnews.com/fa/news/1393/05/31/468193
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نکته ی حریت آور این که سازمان مجاهدین از قبل می دانست که قرار است هوادار مزبور 
هنگام فعالیت سیاسی نسبتاً آزاد دستگری شود؛ آن ها هم چنن می دانستند که بهشتی قرار 
است از زندان اوین دیدار کند؛ از همه مهم تر می دانستند که هوادار مورد نظر قرار است با 
بهشتی روبرو شود؛ به همن دلیل سناریو جور کرده و او را متقاعد می کنند که نزد بهشتی به 
دروغ بگوید الجوردی بارها به او تجاوز کرده است، اما یادشان می رود عکس الجوردی 
را به او نشان دهند. هرچند الجوردی چهره  ی مخفی نبود و عکس و تصویرش در خالل 

دادگاه های تقی شهرام و سعادتی و...  پخش  شده بود.   
در روزنامه ی اطالعات اول بهمن ماه ۱۳۵۹ ضمن اشاره به دیدار هشت ساعته بهشتی از 
زندان اوین آمده است »آیت الله بهشتی هنگام خروج با خانمی که مدعی شکنجه شدن 
فرزندش در زندان بود برخورد کرد و پس از پیگریی و حضور متهم معلوم شد که ادعای

 وی کذب محض بوده و شاکی اظهار ندامت و پشیمانی کرد.«
از قرار معلوم مادری که نگران وضعیت فرزندش بوده موضوع ش���کنجه او را با بهشتی 
که در حال خروج از زندان بوده مطرح می کند و وی پس از تحقیق از فرزند نامربده به 

نادرست بودن ادعا پی برده و مادر نیز عذرخواهی می کند.  
اسدالله جوالیی معاون الجوردی داستان را رنگ و لعاب داده و می گوید: 

در یک مقطعی از دوره دادس���تانی الجوردی، مادر یک زندانی در دیدار با شهید 
بهشتی رئیس و معمار دستگاه قضایی مدعی شد ناخن انگشتان دست فرزندش را 
شکنجه گران زندان اوین کشیده اند و او در مالقات از پشت شیشه انگشتانش را به 
مادرش نش���ان داده است. در تماس شهید بهشتی با الجوردی مشخص شد چنن 

چیزی صحت ندارد.
اما شهید بهشتی برای روشن شدن ابعاد قضیه دستور تشکیل جلسه ای را با حضور 
آن زن و پسرش را داد. الجوردی محیطی را فراهم کرد که همه در آن حضور داشتند 
و این درحایل بود که آن زندانی خودش خرب نداش���ت که موضوع چیست. شهید 
بهشتی در آن جلسه به آن زن گفت حرف هایت را تکرار کن و او هم حرف های قبلی 

را بازگو کرد.
پس از آن به پسر آن زن گفت انگشت هایی که ناخن هایش را کشیده اند نشان بده و 

آن زندانی از همه جا بی خرب هم دست های سالمش را نشان داد.۱
پی���ش از ۳۰ خرداد اتهام���ات مربوط به اعمال ش���کنجه و آزار و اذیت در گزارش های 

بنی صدر و گروه های سیاسی آمده است و به موضوعاتی شبیه به این نیز اشاره نمی شود. 
در به اصطالح روشنگری های بهشتی و الجوردی و »کمیته ی بررسی شایعه شکنجه« 

1-www.tasnimnews.com/fa/news/1393/06/04/470887
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خمینی و... نیز مطلقاً به چنن مواردی اش���اره نمی ش���ود که می توانست باعث افشای 
»نیات پلید« »ضدانقالب« و دشمنان نظام شده و دست آن ها را در »دروغگویی« و 

»شایعه پراکنی« رو کند.  
همن داس���تان به گونه  ی دیگری توسط حسن علی طاهرزاده یک استوار سابق ارتش و 
یکی از عوامل رژیم که دستگاه اطالعاتی و امنیتی می کوشد او را از مجاهدین اولیه و 
همراهان حنیف نژاد قالب کند مطرح می شود. این بار خود الجوردی مبتکر سناریو است 

و خربی از بهشتی و... هم نیست: 
»بعد از انقالب در اوین الجوردی از من دعوت کرد و گفت بیا این تخم و ترکه هایت 
را ببن. ببن توی ایران چی پاشیدی! آن موقع من در کمیته ستاد مشرتک بودم. من 
به اوین رفتم. با الجوردی از قبل هم سلول بودیم و همدیگر را خوب می شناختیم. 
... ایش���ان آمد و به من گفت: چط���وری داداش؟ گفتم:  خوبم. تو چطوری؟ داری 
جالدی می کنی؟ قاه قاه خندید و گفت:  بیا می خواهم نش���انت بدهم که دارم چه 
می کنم. همن طور که به طرف دفرتش در طبقه ۲ یا ۳ می رفتیم، چند تا دخرت آمدند. 
صدایشان زد و گفت بیائید. آمدند جلو. از آن ها پرسید: در اینجا کسی شما را شکنجه 

کرد؟ هیچ یادم نمی رود.
یکی از دخرتها که مشخص بود او را نمی شناخت، گفت:  بله. آقای الجوردی ما را 
شکنجه کرد. الجوردی به من اشاره کرد و گفت:  این آقا را آورده ایم که الجوردی هر 
کاری کرده ، تنبیهش کند. حاال بگویید چه شکایتی دارید؟ آن ها حرف هایی زدند و 

بعد آقای الجوردی به یکی از پاسدارها گفت آن ها را بربد.۱
معلوم نیست حضرات چرا همان موقع که در جو نسبتاً باز سیاسی جامعه تحت فشار افکار 
عمومی قرار گرفته بودند در مورد دروغگویی »منافقن« و »کفار« با در دس���ت داشنت 
چنن نمونه هایی روش���نگری نمی کردند و بعد از چند دهه به یاد سیاهکاری های آن ها 

افتاده اند. 
مظفر الوندی یکی از پاسداران اوین و گوهردشت که بعدها ارتقای مقام گرفت و معاون 
سازمان زندان ها و الجوردی شد، مدعی است الجوردی را اولن بار در سال ۱۳۶۸ دیده 
است اما در مورد دوران دادستانی الجوردی که بن  سال های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۳ بود شهادت 

داده و می گوید: 
یا یک روز صبح وقتی دادستان بودند در حال سرکشی به زندان بود که چند نفر که 
از یک خانه تیمی دستگری شده بودند، یکی از آن ها پتویی که به روی خودش کشیده 
بود، افتاده بود که آقای الجوردی پتو را به روی فرد می کش���د و یک پتوی اضافه 

1-www.khabaronline.ir/detail/49807/Politics/parties
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هم به خاطر شدت سرما بر رویش می کشد، دست بر قضا آن فرد نخوابیده و فقط 
خودش را به خواب زده بود. بعداً که آن فرد برای بازجویی می رود س���ؤال می کند 
که »آن آقا که پتو ب���ه روی من انداخت که بود؟«، به او می گویند آقای الجوردی 
بوده است. بعد او گفته بوده که »می خواهم با آقای الجوردی صحبت کنم«. بعد در 

گفت و گو با شهید الجوردی باالی ۶ تا ۷ خانه تیمی را لو می دهد.
یکی از »سربازان گمنام امام زمان« که در سال ۶۰ در اطالعات سپاه پاسداران بوده در 

مورد الجوردی داستان دراماتیکی خلق کرده و می گوید:
فردی بود به نام رسول راهی. کشتی گری بود و بدن خیلی ِچِغری داشت. فکر می کنم 
بچه خیابان دامپزش���کی و هاشمی بود. او را در ۵ مهر سر خیابان ولیعصر، ابتدای 
خیابان شهید بهشتی گرفته بودند.... در یک گونی پنج تا ژ۳ داشت. خیلی آدم ِچِغر

 و َقَدری بود. یادم هست اواخر ماه مبارک رمضان بود. او را برای بازجویی آورده و 
سعی کرده بودند از او اطالعات بگریند که نداده بود. ما هم آن ایام شبانه روزی آن جا 
بودیم. اتاقم هم پشت اتاق شهید الجوردی بود. ایشان هم شب ها آن جا می خوابید. 
همیشه هم یک ساعت قبل از اذان بلند می شد. متهمانی بودند که هنوز تکلیف شان 
معلوم نبود و در راهروها می خوابیدند و به بندها فرس���تاده نشده بودند. در کنار هر 
یک از آن ها ظرف غذایی برای س���حری گذاشته شده بود. شهید الجوردی به این 
اکتفا نمی کرد. یکی یک لیوان آب به آن ها می داد و تک تک شان را بیدار می کرد 
و می گفت آقا! سحر است. بدون هیچ محافظی. یک شب قبل از سحر بلند شدم و 
برای تجدید وضو به دستشویی رفتم، دیدم رسول راهی آن جا ایستاده است. حاجی 
ه���م پارچ را تند تند آب می کند و با یک لیوان می رود و به متهم ها آب می دهد و 
به بهانه آب بیدارش���ان می کند که سحری بخورند. نگران شدم و گفتم خودم را در 
دستشویی معطل کنم که حاجی هی می آید و می رود، یکمرتبه این به او حمله نکند. 
بعد از من پرسید: »این کیست؟« جواب دادم: »چطور؟ تو نمی شناسی؟ این همان 
کسی است که شما به او می گویید جالد اوین«. وقتی حاجی برگشت و آن پسر او را 
شناخت، کله اش را محکم به دیوار کوبید. شاید یک هفته ای می شد که زیربازجویی 
ب���ود و حرف نمی زد. همن رفتار آقای الج���وردی بدون این که قصد تأثریگذاری 
داشته باشد، باعث شد رسول راهی فردای آن روز آدرس سه چهار تا انبار مهمات 

و اسلحه را داد.۱
این»س���رباز گمنام امام زمان« از ۵ مهر ۱۳۶۰ و »اواخر ماه مبارک رمضان« می گوید و 
داستان سرهم می کند، اما حواس اش نیست که آخرین روز »ماه مبارک رمضان« و عید 

1-http://defapress.ir/fa/news/28410
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فطر مردادماه و نزدیک به دو ماه قبل از دستگریی فرد یاد شده بود. 
احمد قدیریان مسئول جوخه های تریباران اوین، تحت تأثری قرار گرفنت زندانیان را به گونه ی 

دیگری مطرح کرده و می گوید: 
با نریوهای جوان در زندان بهرتین برخوردها را داشت. به من می گفت که ما امشب 
کل زندانی ها را می بریم حسینیه ای داشتیم که حدود چهار هزار نفر جا می گرفت. 
حدود هزار پانصد نفر زن و باقی مرد به آنجا می بردیم. ایش���ان در گوش���ه ای میزی 
می گذاشت و می گفت،»من امشب دادستان نیستم، بلکه با شما رفیق هستم. بیایید 
حرف هایتان را بزنید. هر مطلبی دارید بگویید. حتی اگر به دادس���تان هم اهانت 
بکنید، اشکال ندارد، چون من امشب الجوردی هستم.« بعد می گفت یک صندیل 
و بلندگو هم بگذارند آن طرف س���الن و می گفت، »بروید حرف های تان را بزنید، 
م���ن جواب می دهم.« خدا می داند که این برخورد پدرانه و مهربان و ش���ریین، چه 
تأثری عجیبی روی جوان ها می گذاشت، یعنی کسانی که شاید حتی ۶ ماه می شد که 
کوچک ترین اطالعاتی نداده بودند، فردای آن شب می آمدند و با کمال رضایت، 
اطالعات خود را می دادند. این ها صبح و بعدازظهر می خوابیدند و عصرها بیدار 
می شدند و تا بعد از نصف شب در جلسه حاضر باشند و استفاده کنند. سید از آن ها 
می پرسید خسته نیستید؟ و بعد که مطمئن می شد اسرتاحت کرده اند، گاهی تا ۲ بعد از 

نیمه شب با آن ها صحبت می کرد.
آن چه قدیریان می گوید دروغی بیش نیست. زندانیان را به اجبار به حسینیه می بردند و آن ها 
مجبور بودند به سخنان کسانی که زیر فشار شکسته بودند گوش دهند و یا مسئوالن نظام از 
بهزاد نبوی و حداد عادل گرفته تا فخرالدین حجازی و عباس شیبانی و رفیق دوست و... 

برای سخرنانی می آمدند. 
یک ش���ب در خالل برنامه ی حسینیه، چند نفری س���رفه کردند، و این امر از چند طرف 
حسینیه تکرار شد، الجوردی پشت بلندگو به پاسداران اشاره کرد که ظاهراً زندانیان سرما 
خورده اند و به شربت سینه نیاز دارند؛ برنامه که تمام شد، پاسداران در حایل که دو طرف 
درب خروجی حس���ینیه تونل تشکیل داده بودند، با مش���ت و لگد و... به جان زندانیان 
افتادند و تعدادی را نیز به شعبه های دادستانی منتقل کرده و در آن جا شدیداً مورد شکنجه 

قرار دادند تا دیگر کسی خیال سرفه کردن در حسینیه به سرش نزند.  
قدیریان در مورد تأثری شگرف الجوردی بر متهمانی که اعدام می شدند می گوید: 

بعضی از آن ها که دست ش���ان به خون س���ه چهار تن، آغشته شده بود، هنگامی که 
حکم قصاص درباره شان صادر می شد، طوری متنبه شده بودند که از مرگ استقبال 

می کردند. سید با بیان و منطقی خدایی با آن ها صحبت می کرد.۱

1-https://article.tebyan.net/219663
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ادعای این که زندانیان تواب و همکار دادس���تانی از مرگ اس���تقبال می کردند، میزان 
صحت و سقم بقیه ادعاهای قدیریان را نیز می رساند. مسئول بررسی بخش التقاط واحد 

اطالعات سپاه نیز در مورد اعدام زندانیان تواب می گوید: 
بعضی ها هم از جنگل مازندران و هم از جنگل گیالن شدیداً توبه کرده بودند و در 
خود منت ماجرا با ما همکاری می کردند ویل چون مرتکب قتل ش���ده بودند، فکر 

می کنم حکم همه شان اعدام بود.۱
سید محمدعلی مرویان حسینی یکی از بازجویان و شکنجه گران بریحم اوین در دهه ی ۶۰، 
در مورد الجوردی که دسته دسته نوجوانان و جوانان را راهی  جوخه های مرگ می کرد و 

یا تحت شدید ترین شکنجه ها قرار می داد می  گوید: 
زمانی که مینی بوس مقابل س���اختمان محل استقرار ریاست قوه قضائیه و در کنار 
خیابان که جوی آبی هم مجاور آن بود ایستاد، یک به یک پیاده شدیم و  ناگهان 
متوجه شدیم شهید الجوردی)ره( به زانو نشسته و در جوی آب که آب قلیلی هم در 
آن روان بود، به دنبال چیزی است که ناگهان مشاهده کردیم، ایشان جوجه گنجشکی 
را که ظاهراً در حال غرق شدن و دست و پا زدن و تلف شدن در آب جوی بود را 
به دست گرفته و سعی می کند با یک دستمال کاغذی او را خشک کرده و درجایی 

قرار دهد که زنده بماند و حرکت کند.۲
این  در حایل اس���ت ک���ه وی در منصب باالترین مقام زندان اوین ، به طور مس���تقیم در 
بازجویی  بسیاری از زندانیان شرکت داشت و از مشاهده ی پرپر زدن قربانیان که از آن ها به 

عنوان »سگ منافق« یاد می کرد در زیر شکنجه  لذت می برد. 
جانیان می کوشند در چهره سازی مثبت از الجوردی از همدیگر گوی سبقت را بربایند. 

قائم مقام بخش التقاط اطالعات سپاه در مورد الجوردی می گوید:
من شهید الجوردی را کبوتر حساب می کنم، خیلی کبوتر بود. قبل و بعد از شهید 

الجوردی، چنن آدم مهربانی مانند او را در سیستم اطالعاتی پیدا نکردم. 
وی در ادامه می گوید: »شهید الجوردی یکی از رئوف ترین و لطیف ترین آدم ها بود.« 

علریضا اسالمی از نزدیکان وی می گوید: 
ایشان خیلی آدم لطیفی بود تمام زندان اوین را تبدیل به یک بوستان کرد که خودش 
آن جا گل کاری می کرد و حتی استخر برای زندانیان درست کرد کارگاه برای کار کردن 
زندانی ها تاسیس کرد تا زندانی ها بیکار نباشند و درآمد داشته باشند که روحش کسل 

و افزوده نشود از این موارد می توان نشان داد که چقدر آدم لطیفی بوده است.

۱-رعد درآسمان بی ابر، تاریخ شفاهی مبارزه امنیتی با سازمان مجاهدین خلق )۱۳۵۷-۱۳۶۷( به اهتمام 
محمد حسن روزی طلب و محمد محبوبی،  انتشارات یازهرا، ص ۶۸.

2-www.jahannews.com/news/543407
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حسن همدانی یکی دیگر از جانیان اوین که مسئول اجرایی »گشت شب« دادستانی و 
از اعضای جوخه ی اعدام بود، در مورد الجوردی می گوید: 

بگذارید مورد دیگری مثال بزنم. می خواستند فردی را برای اعدام بربند و یکی از 
بچه های پاسدار دو سه تا سیلی به گوش او زده بود. زمانی که می خواستند اعدامش 
کنند گفته بود اگر جرم کرده ام و باید اعدام ش���وم، آیا قبل از آن هم باید مرا کتک 
می زدند؟ آقای الجوردی موضوع را پیگریی کردند و گفتند فعاًل حکم اجرا نشود 
تا ببینیم قضیه از چه قرار است و وقتی متوجه شد حرف آن اعدامی درست است، 
برخورد بسیار شدیدی با آن پاسدار کرد که شما به چه حقی به خودت اجازه دادی 
به او س���یلی بزنی؟ حکم او اعدام بود و باید اعدام می ش���د، ویل قرار نبود سیلی 
هم بخورد. من دادس���تان هستم که داد مردم را بستانم. این جا از این خربها نیست 
که هر کس���ی هر کاری دلش بخواهد بکند. نمی خواهم بگویم در آن مدت از این 

خودسری ها اتفاق نیفتاد، اما می خواهم مقدار حساسیت ایشان را بگویم.۱
مظفر الوندی یکی از پاس���داران جنایتکار زندان های اوین در س���ال های میانی دهه ی 
۶۰ بود که در س���ال ۶۵ توسط سیدحسن مرتضوی زنجانی رئیس زندان گوهردشت به 
ریاس���ت بخش فرهنگی این زندان رسید. وی به برکت نظام والیت فقیه با استفاده از 
رانت های حکومتی و »امدادهای غیبی« موفق به کس���ب »تحصیالت عالیه« شد و به 
مقام اس���تانداری هم رسید. وی در دوران ریاست الجوردی بر سازمان زندان ها، معاون 
پژوهشی الجوردی شد و ریاست کانون اصالح و تربیت را به عهده گرفت که کودکان و 
نوجوانان بزهکار زندانی در آن جا به سر می بردند. وی نقش »اسفندیار« به الجوردی 

داده و ادعا می کند: 
با توجه به اعرتافات شخصی که ایشان را ترور کرده بود گفته بودند که "بدن ایشان 
ضدگلوله اس���ت و اگر می خواهید کشته شود باید به چش���م او تریاندازی کنید" که 

منافقن هم همن کار را کرده بودند.۲

ادبیات الجوردی در مراسم تودیع گویای ماهیت او
س���خرنانی الجوردی در مراس���م تودیع اش و ادبیاتی که به کار می گرید به اندازه کافی 
گویاست تا نشان دهد او چه ویژگی هایی داشته و در شکنجه گاه و قتلگاه چگونه رفتار 

می کرده است: 
اختالفات ما البد خب می دانید اختالف ما هم اش همن است. ما می گوییم آقا! 

1-http://defapress.ir/fa/news/28369
2-www.tasnimnews.com/fa/news/1396/06/01/1497541
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گروهک ها دانشگاه نباید بروند! این حزب الله که نمرده حزب الله برود دانشگاه. 
گروهک ها در دوائر دولتی ما نباید بروند، حزب الله برود..... شما ببینید خیلی خب 
کمونیست ها نروند در دوائر دولتی، دانشگاه هم نروند چون نه فکرش با شما موافق 
اس���ت نه عملش با شما موافق است.... دعوای ما این است که ما می گوییم آقا ما 
نمی توانیم تا زمانی که من دادستان هستم موافقت بکنم این آقای سگ منافق، سگ 
کمونیست برود دانشگاه! نمی توانم موافقت کنم برود در یکی از دوائر دولتی. من 
اعتقادم این است هنوز هم که هنوزه، همن االن هم، همن امروزه ام که بیاورند، همن 
آخرین لحظات، بزنیدش بزنید که از نظر ما تالفی است خب همه تان می دانید دیگر 

اینجوری روال مان این ها را می بینیم. 
... ببینید برادران! اجازه بفرمائید خدمت تان عرض کنم. ببینید برادران، واقعیت قضیه

این است که خب من یک نوع طرز تفکری داشتم خاص خودم و شاید از این طرز 
تفکر خیل���ی از برادرهایم رنج بردند که می دانم هم رنج می برند. من معمواًل یک 
آدمی هستم مثل این چوب های خشک می مانم، نمی دانم یک جوری، این جوری ام 
دیگر! تحت تأثری قرار نمی گریم. شاید یک سری آن حاالت طبیعی آدم های معمویل 
را من از دست داده باشم. من اگر مثاًل فالنی زنگ می زد برای توصیه راجع به یک 
پرونده، خب ش���ما واکنش های من را خوب می دیدید که چه جوری واکنش دارم، 
پرخاش می کردم. االن یک کسی زنگ زد، پدر خانمم زنگ زد که فالنی باباش 
مریض است، من آن چنان از کوره در رفتم که نزدیک بود با این که خوب می دانید 
پدر خانم انسان جای پدر آدم است دیگر و من هم به او بسیار عالقه مندم اما همن 
قدر که زنگ زد گفت فالنی باباش مریضه یک فکری..، اصاًل نگذاشتم دیگر دنبال 
حرفش را بگرید. آن چنان پرخاش کردم که بیچاره ترس���ید گوشی را گذاشت زمن؛ 
یعنی حال من اینجوری است و این ها هم به طور طبیعی این جور نیست که نخواهند 
با ضدانقالب مبارزه بشود. می آیند یک مقداری آن جور که سیاست ما هست عمل 
بشود و منم خب چون گفته بودم که آن سیاستی که شما می گویید من قبول ندارم، 
به این دلیل درگری بودیم واال برادران مان سخت عالقمندند به این مسئله که مبارزه 
بکنند با گروهک ها، منتهی با شیوه ای که خودشان می گویند و شماها هم باید واقعًا 

باالخره تجربیاتی دارید، شما سرمایه های انقالبید.۱
وی در همن سخرنانی خطاب به بازجویان و شکنجه گران می گوید: 

شما فقط شهدای بچه های دادستانی را همن و همن و اگر شما ببینید این مقدار 

1-www.rajanews.com/news/148540
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خرج ش���ما شده، شما شهید طباطبایی را یاد بیارید! شهید کاردان۱را به یاد بیارید! 
بچه ه���ای ]گروه[ ضرب، این چند بچه  ضربت که این چنن ش���دند این ها را یاد 
بیارید! این بها را شما پرداختید، این تجربه را آموختید و شما نمی توانید این تجربه ها 
را بردارید بربید. ش���ماها باید برای انقالبتان این تجربیاتی که دارید بکار بگریید 
و علیه ضدانقالب بزنید کمرشان را بشکنید. منتها حاال آن  ها من را نمی پسندند، 
اینجور نیست که شما را نپسندند. قطعاً به شماها نیازمندند و باید شماها کارتان را 

انجام بدهید.۲

چهره ی واقعی و بدون رتوش الجوردی
برای الجوردی بزرگ و کوچک، پری و جوان، زن و مرد، دخرت و پسر، نوجوان و بالغ فرقی 
نمی کرد، برای همن معصومه شادمانی »مادر کبریی« را که در زمان شاه هر دو پایش آش 
و الش شده بود و مورد آزار جنسی قرار گرفته بود و به خاطر شکنجه های وحشیانه ای که 
در شعبه هفت دادستانی اوین متحمل شده بود قادر به ایستادن روی پا نبود، روی پتو به 

قتلگاه برد و به رگبار گلوله بست. 
شخصاً در بازجویی و اعدام مادر سکینه ی محمدی اردهایل که دو فرزندش یکی مسئول 
اطالعات سپاه تربیز و از نزدیکان سیدحسن موسوی تربیزی دادستان کل انقالب وقت بود 

و دیگری معاون وزارت صنایع دولت مریحسن موسوی، مشارکت داشت. 
وی س���پس دخرتان این دو مادر را مجبور کرد در مقابل دوربن تلویزیونی حاضر شده و 

اعدام مادران شان را که هیچ گناهی نداشتند تأیید کنند. 
فاطمه مصباح را در حایل که ۱۳ س���اله بود مقابل جوخه ی اع���دام قرار داد. خواهرش 
عزت ۱۵ ساله بود که به رگبار ژ۳ بسته شد. همه ی خواهران و برادران وی به همراه پدر و 

مادرشان کشته شدند. از یک خانواده ی ۸ نفری هیچ کس باقی نماند. 
نیلوفر تشید که به خاطر برادرانش علی محمد و علی رضا، الجوردی از او کینه داشت، در 

سن ۱۵ سالگی اعدام شد. 
حکم اعدام حجت االسالم حبیب الله آشوری نویسنده ی کتاب »توحید« را الجوردی از 
ابوالقاسم خرعلی تلفنی به جرم نوشنت این کتاب گرفت. در حایل که خامنه ای مدت ها 
بود با آشوری قهر کرده بود و ادعا می  کرد که کتاب متعلق به وی است.  وی در آبان ۱۳۵۹ 

۱-کاردان و طباطبایی، سربازجوهای شعبه ی ۱ اوین بودند که توسط مجاهدین کشته شدند. این دو از 
طریق یک زندانی که زیر فشار شکسته بود، قصد داشتند در سازمان مجاهدین نفوذ کنند، که توسط 
آن ها به قتل رسیدند. عکس  بزرگ شان در »شعبه ۱ ب«، به دیوار آویزان بود. من زیر عکس این دو 
نفر شدیداً شکنجه شدم. در واقع شکنجه گران با دیدن عکس  آن ها چنان چه الجوردی توصیه می کند، 

انگیزه مضاعف برای شکنجه می گرفتند.
2-www.rajanews.com/news/148540
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در محوطه مجلس شورای اسالمی، توسط عبدالحمید دیالمه نماینده مشهد که در انفجار 
حزب  جمهوری اسالمی کشته شد شناسایی و توسط پاسداران دستگری شد. این دستگریی 
اعرتاض برخی از شخصیت ها و گروه های سیاسی را برانگیخت، اما قدوسی، بدون توجه 

به اعرتاضات، او را روانه ی اوین کرد و الجوردی جانش را ستاند. 
الجوردی هرکس که دم دستش می رسید دستگری می کرد. فرقی نمی کرد اتهامی متوجه ی 
او هست یا نه، مطمئن بود که می تواند کیفرخواست الزم را برایش دست و پا کند. داریوش 

فروهر را نیز دستگری کرد اما به دستور خمینی مجبور به آزادی وی شد.
محسن رفیق دوست از نزدیکان وی می گوید: 

شناخت شهید الجوردی از منافقن عمیق بود، حتی درباره عده ای که مورد توجه 
اعضای هیات حاکمه آن زمان بودند نظر تندی داشت و می گفت باید همه دستگری 

شوند چون در این باره هم عقیده نبودند.۱
منظور رفیق  دوست چهره   هایی مانند لطف الله میثمی و دکرت ملکی و یا کسانی بود که به 
نحوی در گذشته با مجاهدین بودند. الجوردی برخالف نگاه مسئوالن نظام از این عده 

نگذشت.
لطف الله میثمی را که از دو چش���م نابینا اس���ت در اوین محبوس کرده و به مرگ تهدید 
می کرد. در حایل که او همچنان از نظام اسالمی حمایت می کند. هرگاه می خواستند او 
را جابه جا کنند برای تحقریش چشم بند به او می زدند. دکرت محمد ملکی را هیچ اتهام 
مشخصی نداشت با پرونده سازی قصد داشت اعدام کند اما زورش نرسید و به دهسال 
زندان محکوم ش���د. این در حایل بود که به خاطر اعرتاض دکرت محمد  ملکی به مهدی 
کروبی در جریان دیدارش از اوین، به دستور الجوردی تحت شدیدترین شکنجه ها قرار 

گرفت و همچنان از آثار آن رنج می برد. 
بهمن بازرگانی را که پس از انقالب هیچ فعالیت سیاس���ی نداش���ت به صرف این که 
در زندان دوران ش���اه تغیری ایدئولوژی داده بود دستگری کرد و در حسینیه اوین مجبور به 

مصاحبه و اعرتاف کرد. 
از آن جایی که خمینی او را از دستگری کردن رهربان نهضت آزادی برحذر داشته بود با این 
حال به انحای مختلف می کوشید آن ها را مورد آزار و اذیت قرار دهد. مهندس عزت الله 

سحابی می گوید:
در زمان نخست وزیری آقای موسوی، پدر بنده به همراه مهندس بازرگان، ابراهیم یزدی، 
صباغیان و توسلی برای شب سالگرد آیت الله طالقانی به بهشت زهرا می روند، اما 
عده ای افراد مسلح که بعدها فهمیدیم با بازاری ها هماهنگ بوده اند این ها را می دزدند 

1-www.mehrnews.com/news/3749349
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و بعد از بسنت چشم هایشان آن ها را به خرابه های کهریزک می برند و سه ساعت تمام 
این ها را رو به دیوار سرپا نگه می دارند و بعد از توهن ها و تهدیدهای زیاد از بیخ 
گوش  این ها تری شلیک می کنند. بعد هم آن ها را در آن بیابان رها می کنند و می روند۱.

تعدادی از رهربان جبهه ملی مانند پرویز ورجاوند، مس���عود حجازی، اصغر پارسا، ناصر 
مجللی )اولن رئیس ش���هربانی پس از انقالب(، اسدالله مبشری )اولن وزیر دادگسرتی 
بعد از انقالب(، علی اردالن )اولن وزیر دارایی پس از انقالب( دستگری و مورد آزار و 

اذیت قرار گرفتند. 
کینه ی او از بازاری های سیاسی که به مقابله با نظام برخاسته بودند بیشرت بود اگر دستش 
می بود همه را از دم تیغ می گذراند. در ۲۲ تریماه ۱۳۶۰ کریم دستمالچی و احمد جواهریان 
دو نفر از بازاریان سرش���ناس را مقابل جوخه ی اعدام ق���رار داد. جواهریان از زندانیان 
سیاسی زمان شاه و هوادار مجاهدین بود و دستمالچی از بازاریان معروف و متمول عضو 
جبهه  ملی جزو کسانی بود که بخشی از هزینه ی اجاره ی هواپیمای ایرفرانس حامل خمینی 
از پاریس به تهران را تأمن کردند. به گزارش روزنامه انقالب اسالمی، منزل خمینی در 
حومه پاریس هم توسط او خریداری شده بود. بعد از اعدام وی، »سرای دستمالچی« در 
بازار تهران که به صنف پارچه تعلق دارد به »سرای آزادی« تغیری نام داد. اتهامات کریم 
دس���تمالچی ایجاد اغتشاش در بازار مسلمن و به تعطیل کشاندن آن، کوشش در جهت 
بی اعتبار کردن جمهوری اسالمی ایران از طریق مصاحبه با تلویزیون های خارج از کشور، 
ارتباط با سران جبهه ملی جهت راهپیمائی ۲۵ خرداد ۱۳۶۰، کمک مایل به گروهک های 

ضدانقالب، تصویب منشوری علیه جمهوری اسالمی ایران، بود.
الجوردی س���پس علی اصغر زهتابچی، حاج حس���ن تهرانی کیا، حس���ن فرزانه، صمد 
اکربزادگان، حسن علی صفایی، لطیف ضابطی طرقی، محمدحسن پیش بن، ، علی کلهر 

و... را مقابل جوخه ی اعدام قرار داد که جملگی هوادار مجاهدین بودند.  
فضل الله صلواتی یکی از نمایندگان مجلس که به آیت الله منتظری هم نزدیک بود پس از 
برکناری الجوردی گفت در بررسی پرونده های اوین متوجه شدند که پرونده  هایی وجود 
دارند که اثری از صاحبان شان نیست. در سال های ۶۰-۶۱ خیلی اوقات اتفاق می افتد که 

فردی را اعدام کرده اند اما او را برای بازجویی صدا می زدند.  
میزان شقاوت و بریحمی الجوردی به حدی بود که بسیاری از جانیان قادر به همکاری با 

او نبودند. خود وی در این مورد می گوید: 
کس���انی را داشتیم که وقتی قضیه ۳۰ خرداد پیش آمد، خیلی انقالبی عمل کرده و 
صحنه را ترک کردند و خود را سوا کردند و از دادستانی رفتند. توجیه شان هم توجیه 

1-www.farsnews.com/newstext.php?nn=8711201408
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جالبی بود که نمی توانستند بمانند و بهرتین راه این بود که جدا شوند و بروند.۱
وی در گفتگو با رادیو بر اساس شعار »النصر بالرعب« ۲به تهدید مردم پرداخت و گفت:

هرکس پس از ۳۰ خرداد دس���تگری بشود و هنوز با سازمان همکاری کند، معنایش 
این اس���ت که با یک سازمان تروریستی برانداز همکاری داشته است... هرکس به 
این جریان کمک مایل بکند، اعالمیه هایشان را پخش کند، خانه تیمی برایشان تهیه 
بکند، ماش���ن در اختیارشان بگذارد، اسلحه تهیه کند، به هر نحوی به این سازمان 

کمک کند، از نظر ما و از نظر هر انسان عاقلی مجرم است و باید دستگری شود.۳
طبق نظر او همه ی این افراد مستحق اعدام و باالترین مجازات ها بودند. 

پس از کش���ته شدن محمد کچویی، در فاصله ی سه س���ال و نیم، زندان اوین، ابوالفضل 
حاج حیدری، محم���د جوهری فرد و محمد علی امانی را به عنوان رئیس به خود دید که 
بیش از هر چیز نشان دهنده ی عدم هماهنگی آن ها با الجوردی و یا عدم رضایت اش بود.
 آخری را از آن جهت انتخاب کرد که از ۱۹ سالگی نزد خودش مشق جنایت کرده بود. 

الجوردی مانند بسیاری از جباران و خودکامان تاریخ، جهان بس پیچیده و غامض را برپا 
شده از دو شق سیاهی و سپیدی، خری و شر، نیکی و زشتی و خوبی و بدی می دانست. او 
می پنداشت خود و همتایانش در سمت سپیدی، خری، خوبی و نیکی ایستاده اند و هر که با 
آنان نیست در سمت سیاهی، شر، زشتی و بدی جای دارد. حد وسطی در نظام فکری او 
وجود نداشت. در دستگاه ارزشی او همه ی افراد یا با او بودند و یا علیه او. برای همن به 
دستور او روی دیوارهای اوین با خطی خوش نوشته بودند: »منفعل بدتر از منافق است«.

قتل آیت الله الهوتی و وحید الهوتی 
الجوردی، آیت الله الهوتی اولن نماینده خمینی در س���پاه پاسداران و اولن امام جمعه 
رش���ت را که فاطمه و فائزه هاشمی رفسنجانی عروس هایش بودند دستگری و بالفاصله 
به قتل رساند تا مبادا رایزنی رفسنجانی و احمد  خمینی مؤثر افتد و مجبور به آزادی اش 

1-http://defapress.ir/fa/news/25728
۲-»نصرت بالرعب«، سخنی منسوب به پیامرب اسالم است که در آن گفته شده خداوند مرا به چند چیز 
بر دیگر پیامربان برتری داده و یکی از آن ها پریوزی بر دش���منان از طریق ایجاد ترس است. تأیید این 
سخن در قرآن هم آمده: »سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما أشرکوا بالله ؛ ما در دل مشرکان و 
کافران ترس و هراس می اندازیم.« در تاریخ اسالم  معاويه و خلفاي بني اميه و بنی عباس به این شيوه 
در برابر معرتضان و مخالفان خود متوسل شدند. در حال حاضر داعش نیز با استفاده از این شعار پیامرب 
در مقابل دوربن ها بریحمانه ترین احکام اسالمی را اجرا می کند. مسعود رجوی نیز که در قدرت نیست 
از سیاست هراس آفرینی و ایجاد رعب و وحشت برای پریوزی و موفقیت استفاده می کند. وی با این 
ش���یوه در دل اعضا و هواداران  مجاهدین ترس و هراس ایجاد می کند که به فکر ایستادگی در مقابل 

وی نیافتند. 
۳-مصاحبه با گروه خانواده رادیو در تاریخ ۱۱ آذر ۱۳۶۰
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ش���ود. برای او مهم نبود که وی یکی از نزدیکان خمینی بوده و با وی به ایران بازگشته 
بود. وحید پس���ر آیت الله الهوتی را نیز سربه نیست کرد، در حایل که در سال ۱۳۵۴ با او 
هم پرونده بود و با هم در ساواک شکنجه  شده بودند. موسوی تربیزی دادستان کل کشور 
ادعای الجوردی در مورد خودکشی وحید و سکته ی پدرش را نپذیرفت. رفسنجانی که 
به خوبی در جریان ماوقع بود، مانع رسیدگی حقوقی به قتل الهوتی و پسرش شد و فقط 
در صحن مجلس مقابل دوربن ها نمایش گریسنت داد. ۱و خانواده   ی خود و الهوتی را نیز 

به سکوت واداشت. ۲ 
بعدها الجوردی و دوس���تانش دروغ های عجیب و غریبی در این رابطه مطرح کردند. 
اس���دالله تجریش���ی۳ یکی از نزدیکان الجوردی در این زمینه خزعبالت الجوردی و 

مأمورانش را تکرار کرده و می گوید: 
  یکی از دوستان  ]مسئول گروه ضربت اوین[ نقل می کرد که آقای الجوردی   حکم داده 
که بروید     آقای الهوتی را بیاورید. ما هم به اتفاق پسرش وحید به در خانه شان     رفتیم، 
هرچه در زدیم ایشان در را باز نکرد و گفت: اگر مزاحم شوید،     می روم پشت تریبار و 

یکی را زنده نمی گذارم. 
  با آقای الجوردی   تماس گرفتیم و کسب تکلیف نمودیم. ایشان     گفت: در را بشکنید 
و وارد شوید. می خواستیم در را بشکنیم که وی در     را باز کرد. وارد منزل که شدیم، 
دیدیم سه تا تریبار آن جا بود. چند قبضه     » ژ-۳ « و تعدادی دالر و نامه ها و مکاتباتی 
با مسعود رجوی  که روی     میزش بود. وحید را هم با خودمان برده بودیم تا منزل را 

بگردیم. 
  وحید به من گفت: تو کانال کولر پشت بام یک چیزهایی هست.     برویم آن ها را هم 
برداریم. خانه شان سه طبقه بود. ما را برد پشت بام و از     غفلت ما سوءاستفاده کرد 
و خودش را از باالی بام به زمن پرتاب کرد و     یک مرتبه ُمخش ریخت روی زمن 

و از دنیا رفت. 
  آقای الهوتی آمد نگاهی کرد. چون خیلی تحت تأثری پسرش بود،     گفت: من آماده ام، 
بربیدم. ویل من قلبم درد می کند، بروم داروی قلبم را     بردارم. گفتیم: برو بردار. رفت 

1-http://sharghdaily.ir/News/73274
2-www.radiozamaneh.com/305480

۳-اس���دالله تجریش���ی دوبار در س���ال ۴۲ و پس از ترور منصور همراه با برادرش بزرگرتش مرتضی 
بازداشت کوتاه مدت شد. در سال ۱۳۵۴ در ارتباط با مجاهدین دستگری و به حبس ابد محکوم شد. 
دیگر  برادر وی محمد نیز به ۱۱ سال زندان محکوم شد. این دو در فروردین ۱۳۵۷ از زندان آزاد شدند. 
اس���دالله یکی از اعضای »کمیته استقبال از امام« بود و پس از شکل گریی     کمیته انقالب اسالمی 
مسئولیت کمیته بازار تهران   را به عهده گرفت و چهار سال در این سمت بود و سپس در     دولت مهندس 
مریحس���ن موسوی   به مدت شش سال مشاور عایل وزیر     کار ابوالقاسم س���رحدی زاده   بود. در دوران 

ریاست الجوردی بر سازمان  زندان ها وی مدتی معاون انتظامی سازمان زندان ها بود. 
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سر جعبه داروها، یک چیزی ریخت کف     دستش و خورد. گفت: برویم.  تو ماشن که 
گذاشتیم اش، بعد از چند دقیقه دیدم دارد جان می دهد.     سریع تماس گرفتیم که ایشان 
زهر خورده، آن جا آماده باشید. پزشک آمد     و هنگامی که رسیدیم، معاینه کرد و گفت: 

ایشان مرده، و علت مرگ هم     مشخص شد که مرگ موش بوده است. ۱
»مؤسسه تنظیم نشر آثار امام خمینی« که خزعبالت »اسدالله تجریشی« را به عنوان کتاب 
انتشار می دهند از خودشان نمی پرسند چرا کسی را که زهر خورده است به جای رساندن 

به نزدیک ترین بیمارستان، به زندان می برند!
در روایت بعدی جانیان مطرح کردند که وحید الهوتی در ساختمان پالسکو خودکشی 
کرده است و اسنادی هم در این رابطه انتشار  داده اند اما فائزه رفسنجانی آن را تکذیب 
کرده و تأکید می کند از کسبه ی ساختمان پالسکو تحقیق کرده و جملگی وقوع خودکشی 

در محل را تکذیب می کنند. فاطمه رفسنجانی می گوید: 
یک روز با ما تماس گرفتند و گفتند که وحید در زندان اس���ت. پدر من هم با آقای 
الجوردی تماس گرفت و پرسید که چرا وحید در زندان است؟ ایشان هم گفت که 
یک سری سؤال و جواب است که انجام می دهیم و تمام می شود. دو روز بعد به ما 
خرب دادند که پای وحید شکسته و در زندان است. پدرم دوباره تماس گرفت که قرار 
بود آزاد بشود، چرا پایش شکسته؟ آقای الجوردی هم گفت که می خواست ما را بر 
سر قراری در ساختمان پالسکو خیابان جمهوری بربد، اما یکدفعه فرار کرد و خودش 
را از طبقه ای پاین انداخت که باعث شد پایش بشکند. در این فاصله آقای الهوتی 
هم فوت کرد تا این که یک روز دکرت عایل به خانه ما آمد و گفت وحید هم فوت 
کرده است. ما بالفاصله با بهشت زهرا تماس گرفتیم و متوجه شدیم ۱۰ روز است که 
وحید را دفن کرده  اند. به ما گفتند که وحید در بیمارستان، خودش را از تخت مجددًا 

به پاین انداخته و فوت کرده است.
وی همچنن در مورد وحید الهوتی می گوید: 

من یادم هست که بعد از انقالب، وحید همانقدر که تلفنی با رجوی صحبت می کرد 
و دوس���ت بود، با آقای الجوردی هم تماس داش���ت و دوست بود. با کچویی هم 

دوست بود.۲
صادق طباطبایی برادر همسر احمد خمینی روایت دیگری از جنایت الجوردی به دست 

داده و می گوید: 
شب قبلش من و احمد آقا، منزل آقای الهوتی بودیم. البته دومن شب متوایل بود 

1-www.imam-khomeini.ir/fa/c78_52308
۲-نشریه رمز عبور شماره ۲۱ تری و مرداد ۱۳۹۵. 
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که آن جا بودیم. صبح آن روز، یک س���ر رفتم اداره و برگشتم. آقای الهوتی خیلی 
عصبانی بود و می خواست علیه آقای بهشتی سخرنانی کند. احمد آقا گفت حواست 
باشد که آقای بهشتی عماًل رئیس شورای انقالب بوده است و انتقاد از او نباید به 
انتقاد از شورای انقالب منجر شود چون امام روی شورای انقالب حساسیت دارند. 
اگر می توانی حساب آقای بهشتی را از شورای انقالب جدا کنی، برو و سخرنانی 
کن، اگر نمی توانی، صالح نیست. پسر آقای الهوتی فردای آن روز دستگری شد. ما 
تا قبل از ظهر آن جا بودیم و بعد آمدیم. وقتی آقای الهوتی خانه نبودند، از طرف 
دادس���تانی به آن جا می ریزند و مقادیر زیادی اسلحه پیدا می کنند. آقای الجوردی 
دستور داده بود بریزند و اسلحه ها را جمع و وحید را دستگری کنند. آقای الهوتی به 
خانه برمی گردد و می بیند خانه را تفتیش و تخلیه کرده اند، خانمش هم بسیار از نحوه 
برخورد آن ها ناراحت بود. آقای الهوتی با آن حایل که شب پیش داشت و صحبتی 
که با احمد آقا کرد و این وضعی که پیش آمده بود، احس���اس کرد دارد دسیس���ه ای 
برایش چیده می شود، بلند می شود و به دادستانی می رود که ببیند چه خرب شده. وقتی 
به اوین می رسد، الجوردی می گوید: آقا وحید کاله سرمان گذاشته. آقای الهوتی 
می بیند که ضربان قلبش فوق العاده باال رفته و قرصش هم همراهش نیست، با ماشن 
دادس���تانی به خانه برمی گردد و قرصش را بر می دارد و برمی گردد اوین و س���راغ 
وحید را می گرید. به او می گویند وحید بعد از یکی دو ساعت گفتگو، می گوید که 
با چند تن از دوستانش قرار دارد و محل آن هم باالی ساختمان القانیان در خیابان 
اسالمبول است. بچه ها در دادستانی به اتفاق آقا وحید، به آن جا می روند و وحید 
خودش را از آن باال پرت می کند پاین. آقای الهوتی با ش���نیدن این خرب، س���کته 

می کند و تا او را به درمانگاه برسانند فوت می کند.۱
نظام اسالمی حتی نمی تواند روایت یکسانی از مرگ نماینده ی مجلس و خمینی و پدر 
داماد های رفسنجانی دهد. در آبان ماه ۱۳۶۰ که ۴ ماه از کشته شدن بهشتی گذشته و خمینی 
وی را »شهید مظلوم« خوانده آیا فضایی بود که الهوتی در سخرنانی عمومی به بهشتی 
حمله کند و احمد خمینی هم دغدغه اش عدم حمله به شورای انقالب باشد که یک سال 

و نیم از انحالل اش گذشته بود و مشکلی با حمله به بهشتی نداشته باشد؟
احمد خمینی که از نزدیکرتین روابط با آیت  الله الهوتی برخوردار بود و شب قبل از مرگ 
وی نیز در خانه اش بوده در مقابل قتل او سکوت کرد. احمد خمینی وقتی در دهه ی ۵۰ 
به عراق رفت همسر و فرزندش تحت تکفل آیت الله الهوتی قرارگرفتند. سکوت احمد 
در مقابل این جنایت روشی را باب کرد که خود او توسط دستگاه امنیتی به قتل برسد و 

1-www.tasnimnews.com/fa/news/1395/05/14/1148567
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مسئوالن نظام اسالمی و خانواده اش نیز سکوت کنند.  
خمینی به صراحت گفته بود »هرکس الهوتی را اذیت کند من را اذیت کرده« اما او را به 

قتل رساندند و ککش نگزید و از قاتل او تا آخر عمر حمایت کرد. 
گزارش مکتوب شیخ االسالم زاده پزشک زندان اوین که به دستور الجوردی نوشته شده 

با هر دو این گزارش ها متفاوت است. 
در نش���ریه امنیتی »مرز عبور« از دس���تخط آیت الله الهوتی یاد شده است؛ وی در این 

دست خط: 
فرزند منافقش را در زمره شهیدان دانست. وی سپس به جمهوری اسالمی به شدت 
حمله کرد و کشته شدن فرزندنش را نه از سوی تاج به سرهای سلطنتی، بلکه از جانب 
عمامه به س���رهای فریبکار قلمداد کرد. الهوتی همچنن با تکیه بر مثلث زر و زور و 
تزویر شریعتی، ادعا می کند که اکنون حاکمیت وقت اضالع زر و زور را زیر عبای 
تزویر جمع کرده و کارهایی می کند که س���تمگران تاریخ امثال آن کارها را کمرت کرده 
بودند!... با توجه به اهانت های بیشمار این نامه و تعابری توهن آمیز آن، »رمز عبور« 

از انتشار آن خودداری می کند.۱
با توجه به نوشته ی مکتوب آیت  الله الهوتی، از نگاه حاکمان اسالمی وی مستحق مرگ 

بود آیا نمی تواند به همن دلیل سربه نیست  شده باشد؟

بی رحمی در قبال دوستان و آشنایان
وقتی حس���ن معافی فرزند شریک، دوست و رفیق الجوردی در بازار و حزب جمهوری 
اس���المی و صندوق جاوید و... دستگری ش���د، بالفاصله او را اعدام کرد تا مبادا پدرش 
بفهمد که فرزندش دس���تگری شده و مانع ایجاد کند. وقتی مادر معافی در مقابل اوین، او 
را به ناس���زا کشید، الجوردی به دروغ و با خونسردی که تنها از او برمی آمد در پاسخ با 
قسم و آیه گفت: »حاج خانم من خرب نداشتم«. پسر دیگر وی نیز زندانی بود که پس از 
برکناری الجوردی از دادستانی آزاد شد و به خونخواهی برادرش به مجاهدین پیوست و 

در درگریی با نریوهای نظام کشته شد. 
علی خلیلی را که الجوردی از بچگی می شناخت و روی پاهایش بزرگ شده بود و رفیق 
گرمابه و گلستان و هم پرونده ی پدرش عزت الله خلیلی بود باالخره مقابل جوخه ی اعدام 
قرار داد. پیشرت خواهرش طیبه را نیز تریباران کرده بود. علی از سال ۵۹ از روابط مجاهدین 

کنار گذاشته شده بود و ارتباطی با این سازمان نداشت. 
از آن جایی که علی در ابتدای انقالب در دادس���تانی انقالب بود، به او اتهام »نفوذی« 

۱-رمز عبور شماره ۲۱ تری و مرداد ۱۳۹۵.
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هم زده بودند. درحایل که هواداری او از مجاهدین از دوران زندان و بعد از آن برای همه 
آشکار بود. علی با تمسخر به الجوردی می گفت: »حاجی تو من را نمی شناختی«؟ 

علی بعد از اعدام خواهرش، الجوردی را در حس���ینیه ی اوین دید و به او پیغام پدرش 
را داد و گف���ت: »حاجی گفت بهت بگم خیلی بی غریتی«. الجوردی که انتظار چنن 
برخوردی را نداشت، دست پاچه شد و قسم و آیه خورد که من خرب نداشتم. طیبه خواهر 
علی نامزد جلیل فقیه دزفویل یکی از اعضای مجاهدین و محافظ مس���عود رجوی بود، 

دلیل کینه ورزی الجوردی با وی همن بود. 
زینب الجوردی در مورد ارتباط خانواده شان با عزت خلیلی بعد از دستگریی الجوردی 

در سال ۱۳۴۳ می گوید:
در این مقطع از دوستان موتلفه ای آن ها در بازار تهران، چند مرد مثل محمود آقای 
شفیق و مرحوم عزت خلیلی به ما ندا می دادند که مثاًل امروز در مسجد امام )شاه 

سابق( جمع شویم. ۱
عفت خلیلی دیگر دخرت عزت الله خلیلی هم دستگری شده بود. وی پس از آن که تواب 
شد در سال ۶۶ و هنگامی که الجوردی مصدر کار نبود آزاد شد. یک فرزند دیگر عزت  

خلیلی به نام حسن هم مدتی زندانی بود. 
مهدی بخارایی هم همن وضعیت را داش���ت. او نیز توسط مجاهدین کنار گذاشته شده 
بود و  ارتباط تش���کیالتی نداشت. الجوردی به خاطر درگریی هایی که با وی در زندان

 زمان ش���اه داشت، پس از شکنجه های هولناک و در حایل که او را مجبور به اعرتافات 
تلویزیونی کرده بود به جوخه ی اعدام سرپد. او پس از ۳۰ خرداد بدون داشنت کوچکرتین

 ارتباط تشکیالتی در جایی مخفی شده بود. زهرا بخارایی خواهر وی پس از دستگریی 
به خدمت بازجویان و الجوردی درآمد و با خدعه و نرینگ نزد راضیه طلوع شریفی همسر 
مهدی بخارایی فرستاده شد و ادعا کرد که پیغامی از طرف سازمان برای  مهدی دارد و 
به این ترتیب به مخفیگاه او در خیابان نظام آباد دست یافته و او را به مسلخ بردند. مهدی 
در سال ۱۳۵۳ در درگریی مسلحانه زخمی و دستگری شد. بیش از هفت ماه در بیمارستان 
شهربانی بسرتی بود و دو عمل جراحی بر روی وی صورت گرفت که موجب خارج کردن 
قسمتی از معده و روده ها و یکی از کلیه هایش شد. نظام پهلوی با آن پرونده سنگن از او 
گذش���ت اما الجوردی از او نگذشت و تنها دوماه پس از دستگریی او را مقابل جوخه 
اعدام قرار داد.  هم سلویل مهدی برایم تعریف کرد او به قدری شکنجه شده بود که کف 

پایش سوراخ بود. 
مهدی برادر محمد بخارایی از اعضای هیأت های مؤتلفه بود که حسنعلی منصور را به 

1-http://defapress.ir/fa/news/27050
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قتل رساند. الجوردی به مادر پری »شهید مؤتلفه« هم رحم نکرد. رابطه ی این خانواده با 
اعضای مؤتلفه و گردانندگان بعدی اوین قبل از انقالب بسیار نزدیک بود. 

بی چش���م رویی در نظام اس���المی تنها مختص الجوردی نبود، از خمینی و خامنه ای و 
رفسنجانی گرفته تا بسیاری از روحانیون و ائمه جمعه و مسئوالن نظام والیی در اقصی 
نقاط کش���ور، رودروی ویل نعمت ها و دوس���تان و آشنایان شان ایس���تادند و فرزندان و 
جگرگوشه های و اقوام درجه یک آنان را مقابل جوخه ی اعدام قرار دادند و یا در زندان ها 

و شکنجه   گاه ها به بند کشیدند. 
الجوردی حتی دس���تگریی خواهرزاده ی عضو شورای عایل قضایی را پنهان می کرد و 
به خانواده ی نگرانش خربی نمی داد. اسدالله جوالیی معاون وی به قصد رفع و رجوع 

موضوع می گوید: 
یک بار آقای موسوی اردبیلی که رئیس دیوان عایل کشور بود اسم خواهرزاده اش را 
که از منافقن بود و دستگری شده بود به آقای الجوردی داد، الجوردی هم به ایشان 

گفته بود ما چنن کسی در زندان نداریم.
موس���وی اردبیلی اعالم کرد که می خواهد از اوین بازدید کند، آقای الجوردی هم 
دستور داد همه منافقن را که در آموزشگاه باال حدود ۲هزار نفر بودند به خط کنند.

در جریان بازدید آقای موسوی اردبیلی، خواهرزاده اش وقتی دایی خود را دیده بود 
می خواست پنهان ش���ود که یک لحظه آقای موسوی اردبیلی او را دید و فکر کرد 
که شهید الجوردی عمدًا  و به دروغ به او گفته است که چنن کسی نداریم و دیگر 
شروع شد.الجوردی دس���تور داد تا پرس وجو کنیم و ببینیم این پسر کیست و بعد 
فهمیدیم اسم و مشخصاتش را به دروغ گفته بود اما دیگر ذهنیت ها درست شد و 

شروع به اذیت کردند و در مقطعی هم راه دیدار الجوردی با امام را بستند.۱
الجوردی ظواهر ام���ر را رعایت می کرد وگرنه از محمدی گیالنی هم به خاطر آن که ۳ 
پسرش مجاهد بودند و دخرتان و خواهرزادگانش نیز از این سازمان هواداری می کردند 
متنف���ر بود. او معتقد بود اگر ریگی به کفش محمدی گیالنی نبود این همه »منافق« در 

خانواده اش تولید نمی کرد. 
هرگاه جنازه ای به اوی���ن می آوردند، محمدی گیالنی با نگرانی در کنار جنازه ها حاضر 
می شد تا شاید پسرانش را در میان آن ها بیابد. الجوردی در این مواقع به نوجوانان زندانی 
که در »جهاد«  اوین مشغول کار بودند با تمسخر می گفت او می رود ببینند فرزندانش در 

میان جنازه ها هستند یا نه؟  
    

1-www.farsnews.com/newstext.php?nn=13961029000146
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تالش برای قلع و قمع نریوهای سیاسی
الجوردی از همان ابتدا به دنبال قلع و قمع نریوهای سیاسی بود. در آذر ۱۳۵۹ در مورد 
لحظه شماری اش جهت قتل عام زندانیان سیاسی می گوید و از »قاطعیتی« دم می زند که 

در »تاریخ نمونه اش نباشد«: 
اگر ضدانقالب می بیند که ما با او مماشات می کنیم این نه به دلیل ضعف ماست. 
به من می گویند که رأی فالن دادگاه نش���انه ضعف دادگاه است. خود همن آقایان 
ضدخلقی هایی که دستگری شده اند و مدارک از جیبشان درآمده می گویند آهای رژیم 
بس���یار ضعیف است. به فالن چریک فدائی خلق با همه مدارک مکشوفه ۵ سال 
زندان داد. این نشان دهنده ضعف دادگاه هاست و ضعف دادگاه نشان دهنده سستی 
رژیم. دیگر خرب ندارد که اگر ما داریم با این ها مماشات می کنیم. این مماشات صرفُا 
در این رابطه است که میدان برایش باز باشد هرقدر می خواهد جنایتش را بکند تا 
اگر زیر نقاب و زیر پرده چهره مخفی دارد آن چهره اش برای مردم روشن شود. اگر 
امام اشاره ای بکنند آن وقت قاطعیتی از دادسراهای انقالب خواهند دید که در تاریخ 

نمونه اش نباشد. ۱
او راست می گفت اما کسی در سال ۱۳۵۹ تهدید او را جدی نمی گرفت. پس از »اشاره ی 
امام« جهان شاهد »قاطعیتی از دادسراهای انقالب« شد که »در تاریخ نمونه اش نبود.« 
الجوردی در بیان نظریات ضدانسانی اش، کوچکرتین ابایی نداشت. حتی در روزنامه ها 

و رسانه های عمومی، بدون پرده پوشی  آن ها را بیان می کرد: 
گروهک های فاس���دی که همه شان باید قلع و قمع بشوند وقتی با نظام جمهوری 
اسالمی مبارزه می کنند، بنا بر دستور مذهبی محاربند و باید همه شان اعدام شوند... 
به عقیده ی من هیچ یک از افراد این سازمان نباید احساس آرامش در این مملکت 
داشته باشند. همیشه باید مضطرب و در وحشت باشند... و یک خواب خوش و یک 
قطره آب خوش نباید از گلویشان پاین برود. امنیت باید باشد برای مردم حزب الله...۲ 
او در زندان واقعًا  می کوشید »یک خواب خوش و یک قطره آب خوش« از گلوی یک 
زندانی پاین برود. خمینی در سال ۶۷ در واقع با خواسته ی او و امثال او جهت »قلع و 

قمع« باقیمانده ی هواداران »گروهک های فاسد« موافقت کرد. 

الجوردی تجسم عینی ایدئولوژی خمینی
ایدئولوژی خمینی سرشار از شقاوت و بی رحمی است. روح این ایدئولوژی را در پیام وی 

۱-مصاحبه مطبوعاتی حاکم شرع دادگاه های انقالب، دادستان انقالب تهران و رئیس زندان اوین، کیهان، 
۲۷ آذر ۱۳۵۹، ص۳.

۲-الجوردی، روزنامه ی اطالعات اردیبهشت ۶۱.  قهرمانان در زنجری، سازمان مجاهدین خلق ایران، سال ۱۳۷۹.
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در ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ و تهدید برپا کردن چوبه های دار در میادین و توصیف او از »یوم الله« 
و فرمان قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ به روشنی دید. الجوردی یکی از پیگریترین 
مریدان خمینی و تجسم عینی قرائت ویژه  ی خمینی از اسالم بود که در اواخر قرن بیستم، 
بشریت با گوشه ای از قدرت ویرانگر آن آشنا شد و در سال های آغازین قرن بیست و یکم 

به یکی از معضالت جدی تمدن و بشریت تبدیل شد.
موتور محرکه ی بنیادگرایی در مبارزه  با دنیای بریون از آن نهفته اس���ت. در این دستگاه، 
مؤمن و مسلمان در جایی معنا پیدا می کند که مفسد و کافری وجود داشته باشد. بر مؤمن 
و مسلمان واجب است که هر لحظه  در جنگ و نربد با مفسد و کافر باشد تا به این ترتیب 

دیانت خود را ثابت کند.
الجوردی در مقام یک بنیادگرای کامل به دنباله روی از خمینی در حسینیه ی اوین خطاب به 
زندانیان با شور و شعف زاید الوصفی می گفت: »جنگ ما پایانی ندارد، بعد از پریوزی بر 
آمریکا، اسرائیل، انگلیس، فرانسه، روسیه، چن و.. . به سراغ ویتنام، کوبا و... خواهیم رفت«. 
او به صراحت مطرح می کرد که »برای شکوفائی اسالم، حتی اگر الزم باشد می توانیم 

حداقل یک میلیون نفر را بکشیم.« 
وی در گفتگو با زندانیان در حایل که تعداد کشته های ۱۵ خرداد طبق آمار بنیاد شهید ۳۳ 
نفر بود، می گفت: »ما در ۱۵ خرداد برای دفاع از مرجعیت و والیت فقیه ۱۵ هزار کشته 
دادیم، امروز بعد از به دست گرفنت حاکمیت برای حفظ والیت فقیه حاضریم ۱۵ میلیون 

نفر  را بکشیم«. 
ابوالقاسم سرحدی زاده رئیس شورای سرپرستی زندان ها می گوید: 

این ها]گروه های سیاسی[ فکر می کردند اگر خشونتی دارند، کسی نمی تواند با آن ها 
مقابله کند و نمی دانستند که شخصیتی مثل الجوردی همان قدر که با دوستانش با 
مهربانی و دوستی و افتادگی برخورد میکند، با دشمنانش نهایت خشونت را دارد 
و هیچگونه مالحظه ای را با کسانی که بخواهند با این انقالب و امام برخورد کنند، 
نمی کند. اصاًل فکر نمی کردند که الجوردی چنن طوفانی را با دشمنان انقالب به 
پا کند و بدون ذره ای تردید و کوچک ترین مالحظه ای با تمام کسانی که مقابل این 
انقالب ایستاده بودند، برخورد نماید و شما دیدید که نسل منافقن را این شهید بزرگوار 
ریشه کن کرد و در خاتمه آن ها بودند که انتقام خودشان را از شهید الجوردی گرفتند.۱

ش���واهد و قرائن و اسناد به جامانده، مبن این واقعیت است که الجوردی سیاست های 
خمینی را پیش می برد و به همن دلیل از حمایت وی برخوردار بود و عاقبت در اثر فشارهای 
ش���ورای عایل قضایی و آیت الله منتظری و نابودی گروه های سیاس���ی در ایران و حاکم 

1-http://defapress.ir/fa/news/25764
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شدن جو سرکوب و اختناق با برکناری او موافقت کرد. آن چه الجوردی انجام می داد در 
واقع اجرا کردن رهنمودهای خمینی بود.تصمیم تشدید فشار روی زندانیان متعاقب دیدار 
مقامات قضایی، بازجویان و زندانبان ها با خمینی در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۶۱ گرفته ش���د.  
خمین���ی در این تاریخ، سیدحس���ن موس���وی  تربیزی دادس���تان کل انق���الب، محمد 
محمدی گیالنی رئیس دادگاه های انقالب و سید اس���دالله الجوردی دادستان انقالب 
اس���المی مرکز، حکام شرع دادگاه های انقالب و بازجویان دادستانی انقالب اسالمی 
مرکز را به حضور پذیرفته و ضمن مخالفت با عفو زندانیان سیاس���ی، حساب آن ها را از 

دیگر زندانیان جدا کرده و می گوید: 
...من بخصوص این قشری که سر و کارشان با این اشخاصی است که ضدانقالب 
هستند و اشرار هستند، من عالقه به این ها زیاد دارم و زحمت آن ها را می دانم. و من 
در آن نوشته ای هم که نوشتم راجع به ]فرمان هشت ماده ای[، ضدانقالب را استثناء 
کردم. و من مع ذالک گاهی می بینم سئوال می کنند که راجع به این ها چی. خوب، 
من از اول گفتم که آن ها حساب شان از این مسائل جداست. آن ها نه عفوی حاال در 
کار است برایشان مگر این که خیلی تشخیص بدهند که نه، دیگر حاال منقلب شده 

واقعاً.۱
خمینی مو به مو حرف ها و سیاس���ت های الجوردی را تک���رار کرده و تأکید می کند که 
وابستگان گروه های سیاسی مشمول فرمان هشت ماده ای او نمی شوند و تا زمانی که خدا 

بخواهد در زندان می مانند و اگر الزم باشد »حد« هم می خورند: 
اما در همان جا ]فرمان هشت ماده ای[ من قضیه دادگاه ها و دادسرای انقالب را که 
مربوط به این جمعیت است، همان جا من گفتم آن ها حساب شان علی حده است. 
این ها باید با جدیت ]درست[ بشود، با جدیت تعقیب بشود و حساب شان را درست 
بکنند. البته معاش���ره، معامله با آن ها مادامی که در زندان هستند، معامله انسانی - 
اسالمی باید باشد. و هر وقت هم معلوم شد که این شخص باید فالن حد را بخورد، 
فالن حد را بخورد. باید هم بماند تو حبس تا برود و آن، اش���راری اس���ت که اگر 
بریونش کنند باز هم مشغول بشود به آن کارها، می ماند تا هر وقتی که خدا بخواهد.

بر اساس این رهنمود است که الجوردی مانع آزادی زندانیانی می شود که حکم  شان تمام 
شده بود و از همکاری با دادستانی انقالب و گزارش دهی علیه دوستان و هم بند هایشان 
خودداری می کردند. از این تاریخ به بعد بود که زندان با مقوله ی »ملی کشی« مواجه شد 

و افراد با دریافت »حکم ثانویه« یا »احراز توبه« در زندان می ماندند. ۲

۱-صحیفه  ی امام خمینی، جلد هفدهم، ص ۲۸۳ اینرتنتی. 
۲-پیشن، ص۲۸۴ اینرتنتی.
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خطر آزادی زندانیان سیاس���ی و مخالفت با تخفیف محکومیت ها از سوی خمینی به 
صراحت تکرار می شد. وی خطاب به اعضای مجلس خربگان - ائمه جمعه سراسر کشور 
و میهمانان خارجی شرکت کننده در سومن کنفرانس اندیشه اسالمی و گرامیداشت دهه 

فجر گفت: 
اگر از این ها هر چه بریون برود هر یکشان بریون بروند آدم می کشند، آدم نشده ا ند 
این ها. ما تا کی باید خواب باش���یم؟ ما تا کی ساده اندیش باشیم؟ شما آقایان چرا 

ساده اندیشی می کنید؟۱
خمینی در جای دیگری به صراحت عنوان کرد: 

من باز به اینها نصیحت می کنم، که شما بیایید و حساب تان را از بن منافقان که قیام 
بر ضداسالم کردند، حسابتان را جدا کنید، نه اینگونه بگویید که خشونت نکنید، آن 
وقت به من هم بگویید که شما هم خشونت نکنید، این معنایش این است که ما و 
آن ها مثل هم هستیم....... و شما می دانید که کسی که مسلحانه در خیابان بریزد و مردم 
را ارعاب کند، الزم نیست بکشد مردم را، ارعاب کند، اسالم تکلیفش را معن کرده 

است و شما هم مسئله اش را می دانید.۲
منظور خمینی این است که برای اعدام هواداران مجاهدین نیاز نیست آن ها کسی را کشته 
باشند. این  س���خنان تماماً جواز سرکوب و کشتار به الجوردی بود و سخت گریی هرچه 
بیشرت در مورد زندانیان.خمینی در مورد جاری کردن حدود شرعی و تربیت مردم می گوید: 

من راجع به دادگاه انقالب و راجع به کارهایی که مربوط به دادگاه انقالب است، 
من نمی گویم که باید این جا سستی بشود. این جا باید با جدیت جلویش گرفته بشود، 
باید جلوی این فسادها گرفته بشود، حاال بگریند نگه دارند، تربیت کنند یا اگر واقعًا 
مستحق حدود شرعی هستند، حدود شرعی را جاری بکنند که - زندان ها - باید 
زندان ها محل تربیت باشند، باید مردم را در زندان ها تربیت کرد. زندان خودش یک 
تربیت گاه باید باشد.... حاال هم باز همن معنا را- عرض می کنم که - همه بدانند 
که در غری دادگاه های انقالبی که مربوط به این گروهک هاس���ت، سایر دادگاه ها و 

دادسراها کار مردم را باید زود تمام بکنند.۳
منظور از »حدود شرعی« همان شکنجه و شالق و اعدام است که خمینی از آن به عنوان 

»آخر الدوا بالکی« یا آخرین راه چاره سوزاندن است نام می برد. 
پس از این رهنمود بود که با هدایت الجوردی سخت ترین شرایط ممکن در زندان های 
اوین و قزلحصار و گوهردشت اعمال شد. »واحد مسکونی« و »قرب و قیامت« مخوف ترین 

۱-صحیفه  نور، مؤسسه نشر آثار امام خمینی، جلد نوزدهم، ص ۱۴۰ اینرتنتی.
۲-صحیفه امام خمینی جلد ۱۵- صفحه ۳۰ و ۳۱

۳-صحیفه ی امام خمینی جلد هفدهم ص۲۸۵ اینرتنتی. 
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شکنجه گاه های قزلحصار به منظور »تربیت« زندانیان و فروپاشی روانی آن ها شروع به 
کار کردند. ش���رح آن  را در کت���اب دوزخ روی زمن داده ام.۱ در بندهای عمومی و مجرد 
ش���رایط دهشتناکی به منظور درهم شکسنت زندانیان حاکم شد. »حدود شرعی« همان 

شکنجه  و انواع اقسام آزار و اذیت هاست. 
خمینی همچنن ضمن تأیید و روحیه دادن به حکام شرع و بازجویان، جنایات انجام گرفته 
از سوی آن ها را ناچیز جلوه داده و دست شان را برای انجام جنایات بزرگ تر و فجیع تر 
باز می کند و از آن ها می خواهد بدون توجه به اعرتاضات بن المللی در خصوص نقض 

حقوق بشر توسط رژیم، کار سرکوبی گروه ها و فعاالن سیاسی را تا به آخر ادامه دهند: 
در هر صورت، ما باید این راهی که در آن واقع شدیم بربیمش تا آخر. مأیوس نباید 
بشویم و شما هم دنبال این نباشید، یعنی خیال این را نکنید که به شما یا به ایرانی ها، 
خارجی ها تربیک می گویند. آن ها تا آخر هم با ما سر و کارشان، سر و کار دشمنی 
است و ما هم باید اعتنایی به این دشمنی ها نکنیم... و تا حاال هم که خدای تبارک 
و تعایل به ما لطف فرموده، عنایت فرموده و ما تا حاال هم بحمدالله بدی آن طوری 
که انقالبات دیگر می بینند، ندیدیم. این طور که یک میلیون، یک میلیون می ریختند 

دریا، ما ندیدیم این طور چیزها را.۲
الجوردی در راستای تحقق رهنمودهای خمینی در همان روز در مصاحبه با روزنامه ی 

جمهوری اسالمی از عزم خود برای نابودی مجاهدین سخن می گوید: 
تا آخرین نفر این  ها ]مجاهدین[ را جمع نکنیم، به هیچ وجه کوچک ترین سازشی 
در ذات دادس���تان، شما ملت پیدا نخواهید کرد و تا زمانی که این ها رمقی در جان 
دارن���د، با آن ها مبارزه می کنیم و تا زمانی که این ها را به کلی از پای در نیاوریم، از 

پای نخواهیم نشست.۳
از آن جایی که در اواس���ط سال ۶۱ تشکیالت سازمان مجاهدین در ایران برچیده شده و 
به خارج از کشور انتقال یافته بود و رهنمود خمینی نوع برخورد با زندانیان را مشخص 
می کرد، تأکید الجوردی بر این که »تا زمانی که این ها رمقی در جان دارند« و »تا زمانی 
که این ها را به کلی از پای در نیاوریم، از پای نخواهیم نشست«، بیش تر مقابله با زندانیانی 
بود که در بند نظام جمهوری اسالمی اسری بودند. الجوردی عزم خود را جزم کرده بود تا 
نه تنها از آزادی زندانیان جلوگریی کند بلکه »رمق«شان را گرفته و آن ها را از پای در آورد. 
الجوردی با تأس���ی به خمینی، قربانیان اش را انسان نمی دید. خمینی در تاریخ ۲۳ دی 
۱۳۶۰ در حضور رؤسای جمهور، مجلس، نخست وزیر و هیأت دولت، شکنجه و مرگ را 

1-www.pezhvakeiran.com/pfiles/dozakh_roye_zamin.pdf
۲-پیشن، صص ۲۸۷- ۲۸۸ اینرتنتی.   

۳-روزنامه جمهوری اسالمی ۱۸ بهمن ۱۳۶۱.
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تنها راه چاره ی کسانی معرفی می کند که در زندان ها تهذیب و تربیت نمی شوند: 
آن هایی که تهذیب بردارند باید تهذیب بشوند، آن هایی که مانع از تهذیب ملت ها 
هستند باید از سر راه برداشته بشوند. این یک رحمتی است، صورتش را انسان خیال 
می کند که کش���تار است، لکن واقعش بریون کردن یک موانعی از سر راه انسانیت 
است. و در ایران هم این مسئله که می بینید که در همه جا برای ما هی طرح می شود 
که این ها آدم می کشند، آن ها خیال می کنند که ایران آدم می کشد، ایران تا امروز یک 
دانه آدم را نکش���ته است، ایران یک سباعی را که حمله کردند بر همه چیز اسالم، 
ملت، انسانیت، آن ها را اگر بتواند تهذیب می کند و اگر بتواند با حبس آن ها را نگه

می دارد تا تهذیب بشوند، اگر نتواند تصفیه می کند. این همان کاری است که همه 
انبیا از اول خلقت تا حاال کرده اند و آن اشخاصی را که دیگر قابل اصالح نبوده اند، 

آن اشخاص را یا غرق کرده اند و یا از بن برده اند.۱
الجوردی در سخرنانی خود در جمع بازجویان و شکنجه گران دادستانی انقالب اسالمی 

در هشتم تریماه ۱۳۶۳ می گوید:  
ما از دو لب گوهربار امام شنیدیم که امام فرمودند مرتد باید اعدام شود، دیگران می گویند 
مرتد نباید اعدام ش���ود. اگر بگوییم شورای عایل قضایی چرا می گویی مرتد ها را اعدام 

نکن، مخالفت با امام کرده ایم؟ ۲
حق با الجوردی و روایت از »دو لب گوهربار امام« بود. وی در جریان کشتار ۶۷ با تأکید 
روی همن موضوع، فرمان قتل عام زندانیان »مرتد« را داد. اما الجوردی می خواست در 
کنار زندانیان چپ با این حکم به اعدام رهربان »جبهه  ملی« که خمینی آن ها را در ۲۵ 
خرداد ۱۳۶۰ »مرتد« خوانده بود دس���ت بزند و مخالفت شورای عایل قضایی با اعدام 

آن ها بود.
او همچنن زندانیان سیاس���ی را که عده بس���یاری زیادی از آنان زنان و کودکان بودند و 
در میان  آن ها صدها پزش���ک و کادر پزشکی با انواع و اقسام تخصص ها دیده می شد و 
عالوه بر صدها دانشجو، اساتید دانشگاه و دانشمندان عضو ناسا و بزرگرتین مؤسسات 

تحقیقاتی دنیا و روشنفکران جامعه را شامل می شدند به دروغ چنن معرفی می کند: 
یک مش���ت تروریست که س���ابقاً چاقوکش بودند حاال ش���دند هفت تریکش. به 
هفت تریکش که زندانی سیاسی نمی گویند. یک مشت تروریست آدم کش، بی شرف، 
بهشتی کش، تقواکش، فضیلت کش، رجایی  کشته، باهرن کشته، شهید مدنی کشته، 
شهید دستغیب کشته جمع شده اند، این ها زندانی سیاسی نیستند، این ها یک مشت 

۱-صحیفه  نور، مؤسسه نشر آثار امام خمینی، جلد پانزدهم، ص ۴۹۳ اینرتنتی.
2-http://defapress.ir/fa/news/25728
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زندانی ضدانقالب، ضدبشر و تروریست اند.
به ما می گویند اگر این طور بود چرا   همان اول آن ها را نکشتید؟ چون تابع والیت 
فقیه هستیم. ما تابع والیت فقیهیم و وقتی والیت فقیه می گوید باید برود محکمه و 

محکمه حکم بدهد، به همن دلیل این ها را نکشتیم.۱
الجوردی بعد از برکناری هم معیار خشونت بود و آیت الله منتظری در نامه ۱۷ مهرماه ۶۵ 
به خمینی، از خطر تفکر الجوردی که جان زندانیان را تهدید می کرد، سخن به میان آورده 

و به پریوی الجوردی از دیدگاه های خمینی گوشه می زد: 
افراد تند و وارثان امثال الجوردی منتظر استشمام نظر بیت حضرت عایل هستند تا 
خشونت ها را از سربگریند و می گویند خشونت نظر امام مدظله است زیرا الجوردی 

نماینده معظم له بود و او این روش را می پسندید.۲

آیت الله منتظری ساده لوح بود یا الجوردی جنایتکار؟
دس���تگاه تبلیغاتی رژیم مرکب از جناح های مختلف »اصالح طلب « و »اصول گرا« ها 
متفق القول ادعا می کنند که آیت الله منتظری ساده لوح بود و سریعاً تحت تأثری قرار می گرفت 

و در بسیاری موارد ادعا می کنند که او تحت تأثری القائات ضد انقالب قرار می گرفت. 
آیت الله منتظری در مهرماه ۱۳۶۰ در نامه به خمینی به بخشی از جنایاتی که در اوین صورت 

می گرفت اعرتاض می کند و می نویسد: 
ضعف ش���ورایعایل قضایی و بالنتیجه دادگاه های انقالب به حدی است که افراد 
صادق و متعهدی که خود در منت آن ها هستند می گویند اوضاع جاری زندان اوین 
و بسیاری از زندان های شهرستان ها از قبیل اعدام های بی رویه و احیانا بدون حکم 
قضات شرع یا بدون اطالع آن ها و گاهی به رغم مخالفت با آن ها و ناهمآهنگی 
بن دادگاه ها و احکام صادره و تاثری جوها و احساس���ات و عصبانیت ها در احکام 
صادره و حتی اعدام دخرتان س���یزده چهارده ساله به صرف تندزبانی بدون اینکه 
اس���لحه در دست گرفته یا در تظاهرات ش���رکت کرده باشند کاماًل ناراحت کننده و 
وحشتناک است، فشارها و تعزیرات و شکنجه های طاقت فرسا رو به افزایش است. 
آمار زندانیان به حدی است که بسا در یک سلول انفرادی پنج نفر باید با وضع غری 
انسانی بمانند حتی به آنها نوعاً امکانات نمازخواندن هم داده نمی شود، و به تعبری 
یکی از قضات ش���رع هرج و مرج و خود مختاری مس���ئولن بازجویی و بازپرسی 
سخت نگران کننده است. اعدام ها ی اخری معمواًل از مهره های رده سوم و چهارم و 

1-http://revolution.pchi.ir/show.php?page=contents&id=12153
۲-خاطرات منتظری، چاپ اتحاد ناشران اروپایی، پیوست شماره ی ۱۴۳ صفحه ی ۵۰۹
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سمپات ها می باشد.۱

آن چه آیت الله منتظری در نامه  به خمینی می گویند، محصول ش���ایعات نیست، ناشی از 
»ساده لوحی« و زودباوری ایشان نیست، بیان  گوشه ای از واقعیت   است. پس از انفجار 
نخس���ت وزیری الجوردی خود به بندهای چهارگانه اوین مراجعه کرد و در یک به یک 
به اتاق ها مراجعه کرده و افراد را برای اعدام انتخاب می کرد. تعداد زیادی را همان شب 
بدون این که به دادگاه برده شوند به جوخه ی اعدام سرپد. ظاهراً پیام و دستور خمینی که 

در رسانه ها نیز انتشار یافت مانع ادامه کشتار الجوردی شد.  
آیت الله منتظری در مورد اعدام دخرتان ۱۳ -۱۴ ساله حقیقت را می گویند، عالوه بر آنان 

صدها کودک و نوجوانان در اوین به بند کشیده شده بودند. 
حضور ۵ نفر در یک سلول ۲۰۹ واقعی است. آن ها در حضور یکدیگر بایستی از توالت 
اس���تفاده می کردند. در همان زمان در یک سلول ۴ مرت مربعی در قزلحصار بیش از ۳۰ 
نفر تلنبار می شدند. و در یک سلول ۳۶ مرت مربعی اوین گاه تا ۱۰۰ نفر محبوس بودند و 
زندانیان شیفتی می خوابیدند. الجوردی در پاسخ به اعرتاض زندانیان با با تمسخر پاسخ 
می داد یقه ی محمدرضا شاه را بگریید که زندان کم درست کرده است. یک بار هم گفت 

باشد یک تعداد را اعدام می کنیم تا جای تان باز شود. 
الجوردی دروغ می گفت. زندان گوهردشت دارای ۲۴ بند بود و از سه بند آن به صورت 
عمومی و مجرد استفاده می  شد؛ بقیه یا خایل بودند و یا به شکل سلول انفرادی از آن ها 
استفاده می شد. درحایل که وی به سادگی می توانست با بازکردن در سلول ها، از آن ها به 

عنوان بند عمومی با تعداد بسیار بیشرتی زندانی استفاده کند.
آیت الله منتظری خصم الجوردی بود. او به خوبی با شیوه هایی که وی به کار می برد آشنا 
بود. او نه فقط در مقابل الجوردی بلکه شیوه های به کار رفته از سوی دستگاه قضایی و 
امنیتی مخالف بود. برای مثال در کتاب »مبانی فقهی حکومت« در مورد مصاحبه های 

اجباری می گوید:
بر پایه مطالبی که مطرح کردیم آشکار گردید که نمی توان شخص زندانی را مجبور به 
انجام دادن اموری س���اخت که منافی با سلطه بر جان و نفس خویش باشد؛ مانند 
شرکت در مراسم و بعضی از جشن ها یا بر عهده گرفنت برخی از مسئولیت ها یا کارها 
یا کمک به اطالعات و امثال این ها. این بحث بسیار شایسته ی تعمق و دقت است. ۲

و یا ایش���ان به خاطر آن که خود تجربه ی زندان داش���ت و در میان حاکمان اسالمی از 
شخصیت به کلی متفاوتی برخوردار بود، در همن کتاب زیر عنوان »اجبار زندانی برای 

1-https://amontazeri.com/book/khaterat/volume-2/1065
۲-مبانی فقهی حکومت جلد چهارم، آیت الله منتظری، ترجمه و تقریر، محمود صلواتی، ناشر کیهان، 

قم، صفحه ی ۸۴.  
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مصاحبه ی تلویزیونی« بحث می کنند که »مجبور ساخنت زندانی برای مصاحبه تلویزیونی 
به سبکی که در زمان ما رایج می باشد، از نظر شرع حرام است چون موجب تحقری و در 
هم شکسنت ش���خصیت اجتماعی آنان می گردد و شارع مقدس هم به این امر رضایت 

ندارد.«۱  
آیت الله منتظری به خاطر اطالع از این جنایات بود که از سال ۱۳۶۱ به الجوردی اجازه 
نمی دادند به دیدارشان برود و در دیدار با اعضای هیأت کشتار ۶۷ در مورد او می گویند: 
»گردن الجوردی بکش���ند«. آیت الله منتظری برخ���الف خمینی از صداقت بی مثایل 
برخوردار بودند و حاضر به دروغگویی و حقه بازی نمی ش���دند. چنانچه پیش از این در 
کتاب خاطراتم نیز نقل کرده ام، حجت االس���الم انصاری نجف آبادی نماینده آیت الله 
منتظری در زندان ها در مهرماه ۱۳۶۳ در گفتگویی که با من در زندان قزلحصار داشت به 

صراحت از الجوردی به عنوان »قصاب« و »فاشیست جنایتکار« نام برد. 
او به خاطر همن شخصیت بی مانندش در نظام اسالمی بود که در کشتار ۶۷ در مقابل 
خمینی به تنهایی ایستاد و به مسئوالن این قتل عام به صراحت گفت که مرتکب »بزرگرتین 

جنایت جمهوری اسالمی« شده اند. 

آتش زدن پرونده ها، اعدام زن حامله 
حس���ن یوسفی اشکوری نماینده دوره اول مجلس ش���ورای اسالمی در مقاله ی » چند 
خاطره از قصه پر غصه اعدام های دهه شصت« توضیح می دهد که مجتبی یکی از بستگان

 وی در شهرهای شمایل کشور در خرداد ماه ۱۳۶۰ و در جریان حمایت از بنی صدر دستگری 
شده  و به تهران منتقل می شود. 

در بهمن ماه اشکوری با زحمت بسیار با الجوردی تماس گرفته و در مورد فرد یاد شده 
پرس وجو می کند الجوردی مشخصات را گرفته و روز بعد در تماس تلفنی می گوید که او 

کشته شده و در بهشت زهرا دفن شده است. اشکوری می گوید : 
ب���ا عصبانیت به الجوردی گفتم: آخر چرا؟! او که کاری نکرده بود! افزودم: اعدام 
شده؟ با خونس���ردی تمام جواب داد: نه، وقتی که او را از کمیته ۱۴ به اوین منتقل 
می کردند، قصد فرار داشت و مأموران نیز تریاندازی کرده و او کشته شد.... روز بعد 
در مجلس رفتم پیش آقای عرفانی )س���ید یونس عرفانی روحانی شمایل و رئیس 
کمیته چهارده تهران و نماینده طوالش در مجلس( ماجرا را با او در میان گذاشتم. 
هنوز جمله من تمام نش���ده بود که او گفت: الج���وردی دروغ می گوید. جوان را 

۱-مبانی فقهی حکومت جلد چهارم، آیت الله منتظری، ترجمه و تقریر، محمود صلواتی، ناشر کیهان، 
قم، صفحه ی ۸۱.  
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کشته اند و چون دلیلی بر اعدام ندارند، می گویند قصد فرار داشت. این حرف قطعًا 
غلط است! او برای تثبیت حرف خود افزود: درباره این جوان چیزی نمی دانم ویل 
مأموران کمیته وقتی متهمی را تحویل می دهند، رسید می گریند. با خوشحایل گفتم: 
ممکن اس���ت که رس���ید این جوان را به من بدهید؟ با قاطعیت گفت: خری! قانون 
نمی شود! با اصرار خواستم برای روشن شدن حقیقت این لطف را به من بکند.... 
چند روز بعد با خوشحایل به من گفت در فالن روز و فالن ساعت سری به کمیته 
بزن و با فالن شخص صحبت کن، شاید به توافقی رسیدید. خرب خوشی بود و جای 
امیدواری. در روز و ساعت مقرر به کمیته ۱۴ )در یکی از مناطق جنوبی تهران( رفتم 
و با جوانی )که ظاهراً سمت باالیی در کمیته داشت( دیدار و گفت وگو کردم. پس 
از صحبت های مقدماتی و احراز هویت گم شده من، او نیز با قاطعیت گفت حرف 
الجوردی نادرست و دروغ است و ما او را تحویل داده و رسید هم داریم. بعد او مرا 
به اتاق دیگر برد و پرونده را جلو من گذاشت و گفت می توانید پرونده را هم ببینید. 
با شتاب پرونده را مرور کردم.... او نه عضو گروهی بود و نه دست به اقدامات خشنی 
زده بود. از مسئول مربوطه خواستم تا برگه رسید را به من بدهد. به سختی امتناع کرد. 
داستان را برای او تعریف کرده و گفتم من آن را برای افشاگری و انتشار نمی خواهم؛ 
بلکه می خواهم به الجوردی بدهم و می خواهم حقیقت برای من روشن شود. از من 

اصرار و از او انکار. سرانجام کپی برگه را به من داد. خیلی خوشحال شدم.
روز بعد تماس گرفتم و به آقای الجوردی گفتم رسید تحویل مجتبی به اوین را دارم 
اگر تمایل داری برای شما می فرستم. یکه خورد. لحظاتی سکوت کرد. انتظار چنن 
برگ برنده ای را نداشت. گفت چگونه به دست آورده اید؟ گفتم مهم نیست ویل سند 
در اختیار من است. ظاهراً با اعتمادبه نفس گفت باشد بفرست. آدرس داد و من هم 
فرستادم. چند روز بعد تماس گرفتم ویل الجوردی حاضر نشد جواب تلفن را بدهد. 
هرچند برای من روشن بود که او هرگز جواب نخواهد داد؛ ویل طی چند هفته بارها 
تماس گرفتم و او هرگز جواب نداد. منشی او هر بار یک بهانه ای می آورد... چندی 
بعد )احتمااًل اواسط سال ۶۱( به دیدار آقای مصطفی محقق داماد رئیس بازرسی 
کل کشور رفتم. آقا مصطفی )فرزند آیت الله سید محمد محقق داماد( را از قدیم در 
قم می شناختم. او یک عالم دینی و درعن حال دانشگاهی محرتم و معقویل است 
و )مانند دیگر اعضای خانواده اش( از همان زمان تا کنون با سیاست های تندروانه 

جمهوری اسالمی در هیچ زمینه موافق نبوده و نیست.
ماجرای جوان فامیل  را با ایشان در میان گذاشتم. او هم کلی درد دل کرد و نمونه هایی 
از افراط در اعدام ها و آزارهای زندانیان گفت. به شدت نگران و عصبانی بود. گفت 
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تردید نکنید که آن جوان کشته شده است و بعد کلی از الجوردی شکوه کرد و گفت 
او هرگز به سؤاالت ما جواب نمی دهد و اصواًل او پاسخگوی کسی و جایی نیست. 
بااین حال آقا مصطفی گفت نامه ای خطاب به من بنویسد و ماجرا را تعریف کنید و 

من اقدام می کنم ویل انتظار نداشته باشید که الجوردی جواب بدهد.
در پایان آقای محقق توصیه کرد با آقای مرویان )معاونش( هم صحبتی بکنم. آقای 
مرویان را از قم می ش���ناختم. او هم یک روحانی بود و از همان زمان در دس���تگاه 

قضایی بود و در دوران آقای هاشمی شاهرودی معاون اول رئیس قوه قضاییه بود.
در اتاق کار آقای مرویان با ایشان دیدار و گفت وگو کردم.... در هرحال با حرف های 
من سر درد دل آقای مرویان نیز باز شد. او هم کلی از اتفاقات عجیب وغریب نقل 
کرد. ازجمله گفت: آقا! نمی دانید چه کرده اند! زن حامله را اعدام کرده اند … پس 
از ذکر نمونه هایی گفت: اگر مردم از این حوادث خربدار شوند، دیگر نه برای اسالم 
آبرویی می ماند و نه برای انقالب و نه نظام. بعد افزود: برای این که برخی از این 
پرونده ها به دس���ت کسی نیافتد، آن ها را آتش می زنیم! در مورد خواسته من او نیز 
حرف های آقای محقق را تأیید کرد و کلی از الجوردی شکوه کرد و گفت او به هیچ 

سؤایل جواب نمی دهد.۱
آن چه یوسفی اش���کوری و یونس عرفانی و محقق داماد و مرویان)محمد هادی مروی( 
از جنایات الجوردی روایت می کنند مش���ت نمونه خروار هم نیست. واقعیت به مراتب 

هولناک تر است. 

روایت دکرت هوشنگ فاضل معاون وزارت بهداری 
از اوین و الجوردی

هوشنگ فاضل یکی از اعضای واحد پزشکان حزب جمهوری اسالمی و معاون وزارت 
بهداشت و درمان و سرپرست این وزارتخانه به نقل از همسرش شهال حریری مطلق که در 

دهه ی ۶۰ اعدام شد می نویسد: 
او گفت روزی که مرا دس���تگری کردند و به اوین بردند تا ۲۴ ساعت با چشمان بسته 
پش���ت در یک اطاق و در یک راهرو روی زمن نشس���ته بودم. دراین مدت حتی 
اج���ازه نمی دادند که نمازم را هم بخوانم و می گفتند که منافقن را چه به نماز! هر 
کس هم از آن راهرو عبور می کرد علی الحس���اب مشت و یا لگدی به من  می زد و 
یا حداقل فحش رکیکی نثارم می کرد. مرا به بند عمومی بردند که گروهی دیگر از 
دخرتان و زنان زندانی بودند. آن ها را نوبتی بریون می بردند و گریان و ناالن در حایل 

1-http://zeitoons.com/17144
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که ظاهری آشفته و گاه زخمی و خونن به بند بر می گشتند. آ ن ها را برای بازجوئی 
می بردند و شکنجه می کردند. یکی از خانم های حامله را بردند و هنگامی که برگشت 
بن دوپایش آنقدر شالق زده بودند که آش و الش شده بود و بعد هم بچه اش افتاد 
و تا امروز که آزاد شدم زخم هایش عفونی و متورم شده بود و ناله اش از درد بلند بود.

دکرت فاضل اضافه می کند: 
در جلسه ای که با اعضای پزشکی حزب داشتم موضوع را مطرح کردم که متأسفانه 
متوجه شدم که آ ن ها از این موضوع چندان ناراحت نشدند. در همن زمینه دکرت حسن 
فخر که روانپزشک بود و در آن زمان در وزارت بهداری مسئولیت امور مواد مخدر 
را به عهده داشت و در ضمن به عنوان روانپزشک زندان اوین هم هفته ای یک بار 
به آن جا می رفت گفت متأس���فانه این مسائل در زندان عادی شده است. او ادامه 
داد که روزی برای معاینه بیماران مشکل دار به زندان رفته بودم گفتند دخرت جوانی 
هست که از خارج به ایران برگشته و در فرودگاه شروع به هتاکی به امام کرده است. 
او را دستگری کرده و به اوین آوردند از هنگام دستگریی تاکنون هنوز هم بطور مرتب 
فحاشی می کند و به امام و جمهوری اسالمی و سایر سران آن توهن می کند. از من 
خواستند که او را معاینه کنم. مرا به اطاقی بردند که دخرت بسیار جوان را به اصطالح 
چهار میخ کرده بودند. او آرامش نداش���ته و آنقدر تقال کرده بود که تمام پوست و 
گوش���ت مچ های دست و پای او بریده شده بود و خون و آب خون اطراف دست 
و پایش را فراگرفته بود. گفتم او را باز کردند و پس از تیمار با او به صحبت نشستم 
و متوجه شدم که مبتال به یک نوع بیماری روانی است که دوست دارد دیگران را 
بیازارد تا به جانش بیفتند و او را تنبیه کنند و هر قدر او را بیشرت بزنند و یا به او توهن 
کنند بیش���رت احساس لذت می کند و سعی می کند این دور مسلسل ادامه پیدا کند. 
برایش نسخه ای تجویز کردم و سفارش نمودم که با توجه به نوع بیماری او از این 
پس هر چه هم داد و قال کرد و فحش و ناسزا گفت شما توجه نکنید تا با مصرف 
این داروها کم کم به حال طبیعی برگردد. در ضمن به آن ها گفتم او اصواًل نه سیاسی 
است و نه اطالعاتی از سیاست دارد. هفته بعد که به زندان رفتم و گفتم می خواهم آن 
دخرت را معاینه کنم و پیشرفت کار را ببینم. پاسخ شنیدم که او چند روز قبل فوت کرد.

شنیدن وقایع و فجایع زندان اوین مرا بر آن داشت که نزد آقای موسوی خوینیها بروم 
و داس���تان را برایش تعریف کنم. در دوران انقالب یکی از هدف های مبارزه ما با 
رژیم شاه از بن رفنت شکنجه و زندانی سیاسی بود و اکنون می دیدم که بر خالف 
آن چه که تصور می شد اکنون فجایعی بدتر از آن که از زندان های شاه شنیده بودم در 
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زندان های اسالمی می گذرد و این برایم غری قابل تصور بود.۱

کشتار و قتل عام 
در سایه ی حمایت همه جانبه ی دستگاه   های حکومتی 

الجوردی ب���دون حمایت بی چون و چرای مجلس و در رأس آن هاشمی رفس���نجانی، 
دولت، شورای عایل قضایی، حوزه ی علمیه قم، جامعه روحانیت، ائمه ی جمعه، نمایندگان 
خمینی، سپاه پاسداران و کمیته  های انقالب اسالمی، روحانیون با نفوذ حکومتی، بازار 
و... نمی توانس���ت دست به چنن کشتار بی سابقه ی بزند. سکوت مراجع تقلید شیعه در 
برابر جنایت های الجوردی و حمایت ضمنی ش���ان از خریه سری های وی عامل مهمی 
در ارتکاب کثیف ترین جنایات بود. محال اس���ت آن چه که دکرت هوشنگ فاضل شنیده 
و روایت می کند دیگر سران نظام، مقامات دولتی، و یا مراجع تقلید و اساتید حوزه های 

علمیه قم و امامان جمعه و نمایندگان خمینی نشنیده  باشند. 
نظام اسالمی با بحران موجودیت روبرو بود و الجوردی بهرتین کسی بود که می توانست 
خط���ری که کی���ان نظام را تهدید می کرد با بریحمی و ش���قاوت از س���ر راه بردارد. تیغ

الجوردی را امثال کروبی و ناطق نوری و... تیز می کردند. کروبی در س���یاه ترین روزهای 
تاریخ میهن مان با آن که هیچ مس���ئولیت قضایی نداش���ت اما یک پایش در اوین بود و 

پشتوانه ی الجوردی و جنایاتش. 
وی در مهرماه ۱۳۶۰ در گفتگو با خربنگار کیهان در ارتباط با برخورد با »ضد انقالب« با 
بریحمی و شقاوت که به الجوردی پهلو می زد خطاب به مادران و پدران داغدار  گفت: 

م���ن معتقدم که دادگاه های انقالب وظیفه انقالب���ی دارند که در برابر ضد انقالب 
بایستند و به عنوان نماینده امام در بنیاد شهید و به عنوان کسی که آشنایی نزدیک با 
خانواده شهدا و جانبازان انقالب دارد اعالم می کنم از آن ها که برای اعدامی ها و 
کسانی که با وسایل جنگی و کوکتل مولوتف به جان مردم می افتند اشک تمساح 
می ریزند می خواهیم بیایند و خانواده ش���هدا و هزاران جوان دست و پا قطع شده 
را ک���ه در راه حق همه چیز خود را از دس���ت داده اند ببینن���د.... عدم قاطعیت در 
برابر ضد انقالب ضایع کردن حق اینان اس���ت. هر که می خواهد دل بسوزاند برای 
این ها دل بس���وزاند... انقالب خونبار ما باد آورده نیست که اجازه بدهیم باد بربد. 
خانواده هایی که فرزندانشان اعدام شده اند عده ای راضی هستند اما من ناراضی ها 
را به وجدان شان ارجاع می دهم و می خواهم که غم فرزند جنایتکارشان را لحظه ای 
فراموش کنند و سعی کنند مادری را که فرزندش را در جنگ اسالم و کفر از دست 

۱-خاطرات من از دوران انقالب ۵۷. وبالگ شخصی دکرت هوشنگ فاضل
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داده است درک کنند.۱
محسنی اژه ای که در سال های ابتدایی دهه ی ۶۰ بازجو و شکنجه گر اوین بود می گوید: 

رابطه من با آقای کروبی از س���ال ۶۰ نسبتا نزدیک بود یعنی آن زمان در دادسرای 
انقالب که بودیم -دادس���رای انقالب در اوین مستقر بود- ایشان به جهاتی کم و 
بیش می آمد آن جا. از آن جا ارتباطمان با ایشان بیشرت برقرار شد و همن طور ادامه 

داشت.۲
پس از برکناری الجوردی، مهدی کروبی در سخرنانی پیش از خطبه های نماز جمعه تهدید 

کرد چنان چه الزم باشد الجوردی را دوباره برمی گردانند. 
پس از قتل الجوردی نیز کروبی یکی از کس���انی بود که در مجالس مربوط به او حاضر 
می ش���د. کروبی در ش���هریور ۱۳۸۷ چند ماه قبل از اعالم نامزدی اش برای ش���رکت در 
انتخابات ریاست جمهوری، در دهمن سالگرد قتل الجوردی شرکت کرد و در کنار اعضای 

مؤتلفه یکبار دیگر خدمات او به نظام اسالمی را گرامی داشت. 
ناطق ن���وری هم که هیچ مس���ئولیت قضایی نداش���ت ی���ک پایش در اوین ب���ود و در 
تصمیم گریی های مربوط به س���رکوب و کشتار ش���رکت می کرد. ناطق نوری اعمالش به 
الجوردی پهلو می زد و نزدیک ترین رابطه را با وی داشت. وی همچون الجوردی هیچ 
احرتامی برای قوانن نظام اسالمی قائل نبود. وی یکی از دستورات غریقانونی اش را به 

شرح زیر توصیف می کند:
در انتخابات مجلس دوم شورای اسالمی، آقای »سید محمدعلی زابلی« از سیستان 
را ش���ورای نگهبان رد صالحیت کرده بود. ایشان روحانی بود و خیلی هم قیافه ی 
علمایی داشت. برخی از سیستانی ها هم شورش کرده و دفرت امام جمعه را آتش زدند 
و سپس به طرف استاندارای حرکت کرده بودند که آن جا را تصرف کنند. آقای سید 
»احمد نصری« که استاندار آن جا بود، تلفن زد و گفت: »حاج آقا، دارند به طرف 
استانداری می آیند ما چه کار کنیم؟« گفتم: »کوتاه نیایید، برخورد کنید.« جمعه ظهر 
بود به آقای آخوندی که برای تش���کیل شورای تأمن ویژه به ارومیه رفته بود، گفتم 
مستقیماً از همان جا به زاهدان برود. اتفاقاً در آن جمعه آقای شمخانی هم حضور 
داش���تند، لذا این دو نفر به اتفاق، به زاهدان پرواز کردند و جمعه بعد از ظهر کنرتل 
اوضاع را در اختیار گرفتند و آقای فالحیان نیز روز بعد به آنها پیوست. سپس آقای 
فالحیان و آخوندی و شمخانی را با نریو و امکانات و اختیارات به آنجا فرستادم. 
فردا آقای زابلی را قانع کردند که به اس���تانداری ب���رود. آقای آخوندی زنگ زد و 

۱-کیهان ، ۱۲ مهر ۱۳۶۰ ، صفحه ۳
2-www.entekhab.ir/fa/news/449628
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گفت »آقای زابلی اینجاست، چه کار کنیم؟« گفتم: »به ایشان احرتام بگذارید، اما 
عمامه ی ایشان را بردارید و چشم هایش را ببندید و او را به زندان بیندازید.« آقای 
آخوندی گفت: »این کار هزینه ی باالیی دارد.« گفتم: »همن که دس���تور می دهم 

عمل کنید.«۳ 
ناطق نوری هنگامی که سرپرس���تی کمیته های انقالب اسالمی  را به عهده گرفت از هیچ 
همکاری ای با الجوردی و دادستانی دریغ نمی کرد. در این دوران شهربانی و تکاوران 
آن نیز در خدمت دادستانی قرار گرفتند. وی در سال ۶۱ از زندان گوهردشت نیز بازدید به 

عمل آورد. 
با وجود حقیقتی که آیت الله منتظری بر آن پای می فش���رد، مریحس���ن موسوی در همان 
مهرماه ۱۳۶۰ درحایل که دولت جمهوری اسالمی یکی از گسرتده ترین سرکوب های تاریخ 
معاصر را سازمان داده و اعمال این دولت افکار عمومی بن المللی را سخت تکان داده 
بود، به عنوان وزیر امورخارجه با ش���رکت در سی و ششمن مجمع عمومی سازمان ملل 

متحد در پاسخ به ادعای نقض حقوق بشر در ایران مى گوید:
مردم به مدعیان حقوق بشر که دست هاى خود را به خون انسان هاى مستضعف فرو 
کرده اند، به دیده تمس���خر مى نگرند… هم اکنون در کشورهاى مستضعف چهره 
تازه بش���ریت در حال تولد است و این چهره بسیار متفاوت از آن سیمایى است که 
امریکا تصویر مى کند… ما مصمم هستیم که در روش خود کوچک ترین لغزشى به 
شرق یا غرب نداشته باشیم. به عنوان نماینده دولت انقالبى جمهورى اسالمى به 
همه مستضعفان زمن نوید مى دهم که یک میلیارد مسلمان زیر سلطه جهان در حال 

قیام اند و اسالم برکات سازنده خود را دوباره به صحنه آورده است.۴
مردم ایران »برکات س���ازنده اسالم« را در ۳۸ سال گذشته به چشم  دیده اند و مریحسن 

موسوی خود نزدیک به یک دهه مزه آن را در »حصر خانگی« چشیده است. 
عفو بن الملل در مهرماه ۱۳۶۰ به خاطر انتشار اخبار هولناک در مورد شرایط زندان های 
ایران و اعدام های لجام گسیخته که مورد تأیید آیت الله منتظری بود، درخواست دیدار از 

زندان های ایران را داد.
بعد از حمالت مستمر خمینی و موسوی تربیزی و امامان جمعه و جماعات و... به عفو 
بن الملل، وزارت امورخارجه که مریحسن موسوی وزیر آن بود شرایط سخیف و احمقانه ای 
را برای ورود این نهاد حقوق بشری به ایران تعین کرد که نمونه   ی آن را در تاریخ هیچ یک 
از دیکتاتوری های عالم مش���اهده نمی کنید. در اطالعی���ه وزارت امورخارجه آمده بود: 

3-www.irdc.ir/fa/news/829
4-www.etemaad.ir/Released/88-03-05/296.htm
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بسم الله الرحمن الرحیم، استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا برای پشتیبانی از ایادی 
آدمکش خود در کش���ور ما و نیز تالش گسرتده اش برای براندازی نظام جمهوری 
اسالمی، از ترفند های گوناگونی سود می جوید. اصلی ترین محور فعالیت تبلیغاتی 
امرپیالیسم آمریکا در چند ماهه گذشته، این بوده است که به جهانیان چنن وانمود 
س���ازد در ایران ثباتی وجود ندارد. ش���رکت نزدیک به ۱۷ میلیون تن در انتخابات 
ریاست جمهوری، پریوزی بزرگ در جبهه آبادان و حضور مستمر و گسرتده  توده ای 
میلیونی در صحنه این محور تبلیغاتی را بطور کامل درهم شکست و اینک آمریکا 
می کوش���د با استفاده از شگردی تازه قوه قضایی انقالبی کشور ما را مورد تهاجم 
تبلیغاتی خود قرار دهد تا ش���اید به نعش بی ج���ان ضد انقالب جانی تازه بدهد. 
هیاهوی سازمان  عفو بن المللی درست در چهارچوب این توطئه تازه معنای خود را 
پیدا می کند. همانسان که رهرب بزرگ انقالب فرمودند هدف هیاهوی این سازمان و 

دیگر سازمان های مشابه جز کمک و یاری رساندن به اربابان خود نیست.
از آن جا که ما به س���المت نظام و قدرت الهی آن یقن داریم و دلیل روش���ن این 
مسئله عیان بودن تمام فعالیت هایی است که از طریق قوای سه گانه کشورمان انجام 
می پذیرد، مانعی نمی بینیم تا واقعیات جامعه اسالمی ما در معرض دیدگان توده های 
میلیونی جهانیان قرار گرید. و این امرپیالیسم است که سعی می کند به هر نحو ممکن 

این واقعیات در معرض قضاوت انسان های مستضعف جهان قرار نگرید.
با توجه به درخواس���ت اخری سازمان عفو بن المللی برای بازدید از جریان قضایی 
در جمهوری اس���المی ایران، وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران برای آن 
که یکبار دیگر فریبکاری این سازمان ها و ماهیت پنهان آن ها را برای جهانیان افشا 
نماید پیشنهادات اصویل و روشن زیر را به عنوان شرط ورود هیأتی از این سازمان 
برای بررسی واقعیات مربوط به قوه قضایی ما و گزارش آن به جهانیان اعالم نماید.

پیشنهادات اصویل مریحسن موسوی برای پذیرش عفو   بن الملل:
برای آن که هرگونه شبهه ای در مورد تمایالت صهیونیستی این سازمان از . ۱

اذهان زدوده شود پیشنهاد می شود به صورت صریح کشتار های کفرقاسم 
و دیریاسن ]در سال ۱۹۴۸ میالدی اتفاق افتاده[ و جنوب لبنان که توسط 
جنگ افروزان اسرائیلی صورت گرفته است صریحاً با ذکر مورد توسط 
این س���ازمان محکوم گردد و در مورد شرایط وحشیانه زندان های رژیم 

اشغالگر قدس و شکنجه های طاقت فرسای آن افشاگری به عمل آید. 
برای آن که شبهه ای در زمینه وابستگی این سازمان به امرپیالیسم آمریکا . ۲

وجود نداشته باشد، پیشنهاد می شود این سازمان دخالت های آمریکا را 
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در امور ملت های دیگر به ویژه مصر، السالوادور و عربستان محکوم سازد 
و به بهانه  سیاسی بودن این موضوعات و خارج بودن آن ها از چهارچوب 
رسالت هایی که عفو بن الملل برای خود قائل است شانه از زیر تعهدات 
انسانی خایل نکند، یقینًا  گردانندگان این سازمان بهرت از هرکس دیگر 
می دانند که دخالت های آمریکا در امور ملت های دیگر باعث کشتارهای 
وسیع و گس���رتده ای در سراسر جهان گردیده است که فاجعه ۱۷ شهریور 
در میدان ش���هدای تهران یک نمونه از آن هاس���ت. چه کسی است که 
نداند که جنایات بر علیه زندانیان سیاس���ی منفک از شرایط سیاسی و 
عملکرد دولت ها نیس���ت و ضعف این پندار در آن جا آش���کار می شود 
که عفو  بن المللی برای بازخواس���ت از آمریکا، به عنوان خشن ترین و 
خونخوارترین رژیم روی زمن، صرفاً به دلیل ادعای این دولت مبنی بر 

نداشت زندانی سیاسی، برای خود حقی قائل نیست. 
در بیانیه های این سازمان بارها به اصول پذیرفته شده جهانی و یا حقوق . ۳

بن المللی اشاره شده است ما می خواهیم این سازمان به شکلی روشن 
اعالم نماید آیا اصول حقوق اسالمی که یک میلیارد مسلمان به آن باور 
دارند جزو این اصول پذیرفته شده جهانی هست؟ و یا این که در نظر این 
سازمان جهان مساوی آمریکاست و هر اصلی مورد پسند رژیم جنایتکار 
آمریکاس���ت جهانی نیز محس���وب می گردد؟  ]منظور از اصول حقوق 
اسالمی شالق زدن، تعزیر، حد، قطع عضو، سنگسار، قصاص، پرتاب از 
بلندی، آتش زدن مجرم، به صلیب کشیدن و دیگر مجازات های اسالمی 
و همچنن پذیرش نفی بدیهی ترین حقوق زنان از جمله ارث، شهادت، 
حق سفر، حق پوشش، حضانت و نفی حوقق کودک از جمله سن بلوغ 
و اعمال وحشیانه ترین مجازات ها در مورد آن ها و نداشنت حق تغیری دین 

و … می باشد.[
در صورت آن که س���ازمان اعالم نماید اصول حقوق اس���المی را نیز . ۴

جزو حقوق پذیرفته ش���ده بن المللی می پذیرد: سازمان اعالم نماید آیا 
گردانندگان این س���ازمان و افراد اعزامی آن با این حقوق آشنایی دارند 
و آیا به مکانیس���م های پیچیده و طوالنی تربیت قاضی شرع در اسالم 
و دادگاه های اس���المی وق���وف دارند یا نه؟  ]البت���ه توضیحی به عفو 
بن الملل در مورد »مکانیسم های پیچیده و طوالنی تربیت قاضی شرع 
و دادگاه های اسالمی نمی دهد تا بدانند چگونه نابغه هایی چون رییسی 
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و پورمحمدی و … با داشنت ۲۰ سال سن به مقام قضاوت و دادستانی 
می رسند.[

طبیعی است که ما انتظار داشته باشیم در میان هیأت اعزامی حداقل یک . ۵
حقوقدان مسلمان و متعهد که دقیقاً به فقه اسالمی و قضایی آشنایی داشته 
باش���د حضور یابد و ما پیشنهاد می کنیم که در این زمینه از دانشمندانی 
چون شیخ کوشک … در مصر و یا دیگر فقیهان ناوابسته که کششی به 

سمت آمریکا نداشته باشند استفاده گردد. 
س���ازمان تعهد نماید اگر بعد از مسافرت به ایران ثابت شد تبلیغات و . ۶

ادعای س���ابق سازمان دروغ بوده است رسماً از ملت بزرگ ایران عذر 
خواهی نماید. 

سازمان باید قبل از ورود به ایران عمل جنایتکارانه گروه مجاهدین خلق را . ۷
که باعث کشتارهای وسیع خیابانی شده اند و بیش از ۱۰۰ نفر از دولتمردان 
متقی ما را به ش���هادت رسانده اند ، به زن و بچه و پریمرد رحم نکرده و 
در مساجد و معابر و بیمارستان و مغازه ها بمب گذاشته اند، اتوبوس  ها را 
آتش زده اند و بچه ها و بزرگساالن بیگناه را سوزانده اند، به شکل واضح 
محکوم نماید و اگر تردیدی در این زمینه برای سازمان وجود دارد دولت 
جمهوری اسالمی ایران حاضر است دالیل کافی در اختیار سازمان عفو 
بن المللی قرار دهد تا تمام جنایات فوق را ثابت نماید، به شرط این که 

این اسناد از طرف سازمان عفو بن المللی منتشر گردد. 
 سازمان مزبور تضمن نماید که منت کامل و بدون سانسور گفتگو های خود . ۸

با مقامات مسئول قضایی ایران را در اختیار افکار عمومی جهان قرار دهد 
و در این زمینه بدون مجامله و بهانه آوردن جواب دهد که این مذاکرات 
در کدام نشریه و در کدام رادیو و کدام تلویزیون اروپایی و آمریکایی پخش 
خواهد شد و برای قدم اول پخش کامل بیانیه موجود می تواند عالمت 

صداقت سازمان در این مورد محسوب گردد.
اگر سازمان ادعا می کند این وسایل در اختیار او نیست پس چگونه است 
هنگام حمله به نظام انقالبی ما تمام بوق ها به صدا در می آیند. در این 
صورت آیا همن دلیل کافی نیست تا سازمان بداند که بازیچه ای در دست 

امرپیالیسم خربی نشده است؟  
مسلماً با احراز شرایط فوق دولت و ملت ما با کمال بزرگواری این هیأت 
را خواهد پذیرفت و اینک بر عهده  سازمان عفو بن المللی است که ثابت 
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کند بازیچه آمریکا و متحدانش در سراسر دنیا نیست. وزارت امور خارجه 
جمهوری اسالمی ایران.۱ 

عفو بن الملل چاره ای جز رد پیش���نهادات خریه س���رانه ی مریحس���ن موسوی نداشت. 
یونایتدپرس در مورد واکنش عفو  بن الملل گزارش داد:

س���ازمان عفو  بن الملل ش���رایط پیش���نهادی ایران را برای بازدید نمایندگانش از 
زندان های ایران نپذیرفت. این س���ازمان اطالع داده است شرایط ایران با ماهیت 
عملکرد این سازمان مغایرت دارد و این سازمان هیچ گونه شرط از قبل تعین شده ای 
را نخواهد پذیرفت. س���ازمان عفو بن الملل مدعی شده است که قبول این شرایط 

تمامی اعتبار ها را از بن خواهد برد.۲
مریحسن موسوی به خوبی از جنایاتی که در اوین می گذشت با خرب بود و با مطرح کردن 
این ش���رایط می کوشید مانع دیدار عفو  بن الملل ش���ود. چرا که پیش از شروع سرکوب 
گسرتده نریوهای سیاسی در ۳۰ خرداد ۶۰ »صلیب سرخ جهانی« از زندان اوین دیدار به 

عمل آورده بود.
محمد  کچویی رئیس زندان اوین در مصاحبه مطبوعاتی خود در آذر ۱۳۵۹ می گوید: 

شما کافیست رجوع کنید به گزارشات صلیب سرخ که سه بار از زندان های ما بازدید 
کرده است و در این سه باری که از این جا بازدید کرده اند و همن امروز هم بازدیدی 
داشته اند و با تک تک زندانی ها صحبت می کنند و بعد گزارشات خود را می نویسند 

حال شما توجه کنید که اجنبی می آید و از ما تعریف می کند و خودی...
در بهمن ماه ۱۳۵۹ قدوسی نیز به دیدار صلیب سرخ از زندان ها اشاره کرد. وی آنقدر به 
سالمت گزارشگران و اعضای هیأت صلیب سرخ باور داشت که پیشاپیش گزارش آن ها در 

مورد شکنجه ی احتمایل را مورد تصدیق قرار داد. ۳
البته همان موقع نیز در ۲۰۹ که در اختیار سازمان مجاهدین انقالب  اسالمی بود شکنجه به 
صورت سیستماتیک اعمال می شد. هنگام حضور صلیب سرخ در اوین زندانیان هوادار 
فرقان را که شکنجه شده بودند به کمیته مشرتک منتقل کردند تا هیأت آن ها را نبیند. حسن 
ملکی و پسرخاله اش از جمله این زندانیان بودند. من با حسن تا سال ۱۳۷۰ هم بند بودم. 

دروغگویی به کفار عنی ثواب است
دروغگویی توسط مسئوالن نظام و به ویژه الجوردی، پدیده ی عامی است. آن ها در این 
مورد نیز به خمینی اقتدا می کنند. خمینی دو ماه پس از آغاز سرکوب گسرتده در ایران در 

۱-روزنامه اطالعات چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۳۶۰
۲-روزنامه اطالعات پنج شنبه ۳۰ مهر ۱۳۶۰.

3-http://library.tebyan.net/fa/Viewer/Text/90049/13#7
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سخرنانی معروف خود در ۲۷ مرداد ۱۳۶۰ گفت: 
اگر- فرض کنید که- حفظ جان یک نفر مسلمانی، حفظ جانش وابسته این است 
که شما شرب خمر کنید، واجب است بر شما. دروغ بگویید، واجب است بر شما... 
حفظ خود اسالم از جان مسلمان هم باالتر است. این حرفهای احمقانه ای است 
که از همن گروه ها القا می ش���ود که خوب، جاسوسی که خوب نیست! جاسوسی، 
جاسوسی فاسد خوب نیست، اما برای حفظ اسالم و برای حفظ نفوس مسلمن 
واجب است، برای حفظ اسالم و برای حفظ نفوس مسلمن واجب است، دروغ 

گفنت هم واجب است، شرب خمر هم واجب است.۱
او به این وسیله  دروغگویی را »واجب« شمرد و دست مسئوالن نظام را برای برزبان هر 
دروغی باز گذاشت. وی با آن که به خوبی در جریان آن چه در زندان ها می گذشت بود با 

این حال به دروغ می گفت: 
حبس های ما هم مثل حبس های سابق نیست؛ حبس هایی است که در آن ها اشخاص 

به هیچ وجه مورد اهانت، حتی نیستند.۲
و یا در جمع سرپرس���تان هیأت های عازم به کش���ورهای خارجی، در خصوص زندانیان 

سیاسی و چگونگی برخورد زندانبان ها با آن ها، به دروغ مدعی شد: 
توی حبس هم گاهی وقت ها ]زندانیان[ مأمورین را می زنند، گاهی وقت ها می کشند، 
از ای���ن جهت خوب، این ها را جزا دادند، ی���ک جزای عادالنه ای که برای حفظ 
جامعه، یک سرطانی را برای حفظ مزاج در می آورند غده را؛ برای حفظ جامعه هم 
باید این کار بشود. اما اکثر این ها االن در حبس هایی که هستند با یک گرفتاری هایی 
که محبوس���ن آن جا دارند و مقدارش هم کم است، چطور است، اما تحت تربیت 

هستند؛ دارند تربیت شان می کنند.۳
جانیان با همن فرهنگ خمینی است که برای توجیه کشتار ۶۷ به دروغ ادعا می کنند در 
جریان عملیات فروغ جاویدان در زندان های سراسر کشور زندانیان مجاهد قصد شورش 
و پیوسنت به مجاهدین را داشتند و به همن دلیل هیأتی تشکیل شد و به جرائم شورشیان 

با رعایت احتیاط  رسیدگی شد. 
الجوردی به عنوان پریو خمینی با فرهنگی که شرح اش رفت به هنگام حضور خربنگاران 
دستچن شده و یا »میهمانان خارجی« و دانشجویان آسیایی در اوین، به شکل وقیحانه ای

به دروغ گویی در مورد زندانیان می پرداخت و اتهامات عجیب و غریبی از جمله لواط 
و... را به آن ها وارد می کرد و همه ی دس���تگری ش���دگان را کس���انی معرفی می کرد که به 

۱-صحیفه نور، جلد ۱۵، صفحه ۱۱۶.
۲-صحیفه  نور، مؤسسه نشر آثار امام خمینی، جلد ششم، ص ۴۵۸ اینرتنتی. 

۳-پیشن، جلد شانزدهم، ص ۴ اینرتنتی.
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خاطر عملیات های مسلحانه دستگری شده اند. در مصاحبه های مطبوعاتی نیز از همن شیوه 
استفاده می کرد. در مقابل اعرتاض زندانیان، در حسینه ی اوین به سادگی مطرح می کرد 

که دروغ گفنت به کفار عن ثواب است. 
وی اتهام���ات مربوط به انجام عمل لواط در بن زندانیان و یا روابط جنس���ی در درون 
خانه های تیمی مجاهدین را هم بر اس���اس رهنمود های خمینی و روحانیون شیعه طرح 

می کرد که بهتان بسنت به مخالفان را واجب می دانند. 
خمینی در آخرین س���خرنانی از مجموعه سیزده گانه سخرنانی  های بهمن ۱۳۴۸ خود در 

نجف -که بعدها به صوت کتاب »والیت فقیه« تدوین شد- می گوید: 
... در یک روایتی، در بعضی است که االن یادم نیست کجاست، آمده که تهمت هم 
به آن ها ]روحانیون مخالف[ -این تهمتی که از گناهان کبریه است- در یک همچن 
مواردی گاهی وقت ها جایز می شود، گاهی وقت ها واجب می شود که این آخوند اگر 
آبرویی داشته باشد ساقط شود در جمعیت. اگر این ساقط نشود در جمعیت، امام 

زمان را ساقط می کند، اسالم را ساقط می کند. ۱
با همن راهنما ی عمل بود که وقتی به منزل حسن نزیه رئیس کانون وکال و رئیس شرکت 
ملی نفت حمله کردند مدعی شدند که زیر تخت او مجله ی سکسی و آلت تناسلی مصنوعی 
پیدا  کرده اند. وی گفته بود با قوانن اس���المی نمی توان جامع���ه را اداره کرد. نریوهای 
دادستانی پس از حمله به دفاتر گروه های سیاسی و بعدها خانه های تیمی مدعی  می شدند 
که در محل های مزبور مجالت سکسی، قرص ضد حاملگی، کاندوم و... پیدا کرده اند. 
در تاریخ ۲۶ مرداد ۱۳۶۳ پس از برمالشدن جنایات الجوردی در درون نظام و فشار برای 
برکناری وی از پس���ت دادستانی او در نماز جمعه دروغ های عجیبی در مورد اظهارات 

پزشکان بازدید کننده از زندان اوین بیان کرد و به نقل از یکی از آن ها گفت:
از یکی از زندانیان پرس���یدم اتهام تو چیست؟ او پاس���خ داد من یکی از اعضای 
منافقن بودم و یک نفر را کشته ام. البته سازمان مرا به این کار واداشت. آن ها مبالغی 
جهت کش���نت مردم پرداخت می کردند. ما از هیتلر هم جنایتکارتر بودیم و مرتکب 

جنایاتی شده ایم که در جهان کم سابقه است.
در ضمن صحبت با عده ای از رهربان دستگریش���ده منافقن پرسیدم آیا در زندان 
افرادی هستند که هنوز در کفر و الحاد خود مصرانه باقی مانده باشند و توبه نکرده 
باش���ند؟ تقریباً جواب منفی بود. از این رو نش���انه های حریت و تعجب در چهره

 روزنامه نگاران ظاهر گردید.
در همن سخرنانی در جای دیگری می گوید: 

1-www.bbc.com/persian/iran-features-46593800
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ما توی زندان یکی از شیوه های مان این است که شاید خود شما برادران بدانید. ما 
میهمانان خارجی، خربنگاران خارجی و داخلی، این ها را همیشه دعوت می کنیم از 

زندان بازدید  کنند.
ما همه اعتقادمان این اس���ت که آنچه را که جمهوری اسالمی عرضه کرده باید به 
عنوان الگو برای همه بشریت مطرح بشود. من این را برایتان بگویم که از خیلی از 

زندان های خارج کشور برای ما نامه آمده که شیوه های تان را برای ما بیان کنید.
خوب است من ]اظهارات[ یکی دوتا از این کسانی که آمدند توی زندان اوین اظهار 
نظر کردند را برایتان بخوانم تا بدانید دیگران نسبت به ما چگونه قضاوت می کنند. 

این یکی از خربنگاران خارجی است، می گوید:
اخباری که در مورد نقض حقوق بش���ر در ایران پخش می شود کذب است و البته 
بیشرت فعالیت این اخبار به دست سازمان منافقن می باشد. روزنامه های اروپایی نیز 

بدون تخفیف آنها را چاپ می کنند.
در رابطه با حقوق بشر ظاهراً همه چیز برعلیه ایران مجاز می باشد و آن را با چاپ 
عکس های جعلی و انواع شکنجه در ایران به اثبات می رسانند. حتی سازمان عفو 
بن الملل که همیشه در این گونه موارد تحقیق دارد در مورد اتهاماتی که به ایران نسبت 

می دهند هیچ گونه دلیلی نمی تواند ارائه بدهد.
در بازدیدی که از زندان کردیم همه جا مراقبان و زندانیان را در کنار هم می دیدیم. 
آن ها از هم قابل تش���خیص نبودند. هر گوشه ای از زندان به طرز زیبایی گل کاری و 

تزئن شده بود.
من این جا این را برای ش���ما بگویم؛ با این که این جا ]اوین[ یک جنگل است، ما 
در طول این دو سه سال، ۱۷ هزار مرتمربع گل کاری چمن و سبزه کاری برای این ها 

ایجاد کردیم. ۱۷هزار مرتمربع زمن را زیر فضای سبز بردیم.
یکی دیگرشان وقتی آمده بود، نوشته بود:

من وارد گلستانی به نام زندان شدم. در تمامی سالن ها تلویزیون هست، بازداشتی ها 
با الجوردی شوخی و احوال پرسی می کنند و هیچ ترسی نیز از این قصاب تهران 
نداشتند. ]توی مطبوعات غربی نوشته که به من می گویند قصاب تهران![ من تا به 
حال چنن زندانی را در آلمان ندیده بودم که در آن زندانیان آزادانه و راحت رفت 

و آمد  کنند. ۱
الجوردی در سوم تریماه ۱۳۶۰ پس از چند روز کشتار وحشیانه و اعدام های لجام گسیخته 
در اوین به همراه محمدی گیالنی در یک مصاحبه مطبوعاتی حاضر شد و به دروغ گفت: 

1-www.farsnews.com/news/13961204000334
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در این چند روز بسیاری از کسانی را که دستگری کرده بودیم، پس از اظهار ندامت در 
محضر دادگاه آزاد شده اند و حتی کسانی که قیام مسلحانه کرده ، ویل در دادگاه اظهار 
تنفر و ندامت نمایند فقط به اندازه شناسایی و هویت در دادستانی خواهند ماند و 

یک لحظه اضافه تر آنان را نگه نمی داریم و آزاد می کنیم.۱
وی یک  س���ال بعد در یک مصاحبه ی فرمایشی که روی سؤاالتش از قبل کار شده بود، 

شرکت و ادعاهای دروغی را مطرح کرد. در این گفتگو خربنگار از وی پرسید: 
 قبل از این که افراد این گروهک ها آزاد بشوند آماری که از فعالیت های ضدانقالبی 
آنان داشتیم نشان می داد که فعالیت های آن ها کاهش یافته و موقعیت آن ها هم متزلزل 
بود ویل بعد از آزادی به نظر می رسد فعالیت آن ها شدید شده و روزی نیست که چند 
تن از برادران حزب اللهی ما را ترور نکنند. آیا فکر نمی کنید که آزاد کردن این ها آن هم 
با آن وسعت کمی عجوالنه بود و دادستانی برای جلوگریی از فعالیت های تروریستی 

این ها چه برنامه ای دارد؟
الجوردی در پاسخ گفت:

با کمال تأسف آن چه گفتید واقعیت دارد جوی آفریدند که در آن جو حتی کسانی 
هم که با آزادی این افراد مخالف بودند باالخره تحت تاثری این جو مجبور ش���دند 
تعدادی را آزاد کنند. گزارش���ی ما داریم که صد نفر از توبه کرده های آزاد ش���ده به 

تروریست های جنگل پیوستند و االن در آن جا مشغول سازماندهی هستند . ۲
ادعا ی الجوردی مطلقاً واقعیت ندارد. حتی یک نفر از به اصطالح »توبه  کرده ها« نه 

آزاد شده بود و نه به »تروریست های جنگل« پیوسته بود. 
الجوردی در همن گفتگوی مطبوعاتی دروغ  دیگری سرهم کرده می گوید:

یکی از همن منافقن در زندان بود و پدر و مادرش عجیب اصرار داش���تند که این 
ش���خص آزاد ش���ود و باالخره چون یک شخص محرتمی بود و با فشار زیادی که 
می آوردند با کفالت پدرش آزاد شد و شاید پدرش هنوز نمی داند پسرش دچار چه 
سرنوشتی شده. این پس���ر بعد از این که پدر و مادرش با اصرار زیاد او را از دست 
ما بریون آوردند رفت مجدداً به سازمان پیوست. البته این جا تعهد داد اما متأسفانه 
علریغم تعهدش مجدداً وقتی بریون رفت به سازمان پیوست و اسلحه به دست گرفت 
و مردم بی دفاع را مورد حمله قرار داد، اما خوش���بختانه به دس���ت مردم حزب الله 
مجدداً دستگری شد، وی زمانی که به چنگال عدالت مردم افتاد مردم آن قدر او را 
زده بودند که یک نقطه سالم در بدنش نبود و او را سیاه کرده بودند و وقتی این جا 

۱-روزنامه اطالعات سوم تریماه ۱۳۶۰. 
۲-روزنامه اطالعات ۲۹ اردیبهشت ۱۳۶۱
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به هوش آمد گفت : نمی دانم چقدر طول کش���ید و بعد هم بر اثر همان ضربات و 
سیانوری که خورده بود به درک واصل شد. 

خوب ببینید این همه که پدرها و مادرها اصرار می کنند برای آزادی این افراد ، من 
پیامم به پدرها و مادرها این است که این قدر اصرار نداشته باشید، این جوان های 
ناپخته تحت القائات شیطانی همان خناس هایی قرار گرفته اند که جز کشتار انسان ها 
هدفی ندارند، شما می روید پیش مقامات امنیتی گریه می کنید و برادران روحانی 
ما هم مظهر عطوفت واسعه الهی هستند وقتی شما التماس می کنید دلشان به رحم 
می آید و دستور آزادی صادر می کنند نتیجه اش این می شود که وقتی از زندان آزاد 
می ش���وند یا می روند به گروه جنگل می پیوندند و مردم حزب الله را می کشند و به 
درک واصل می ش���وند و یا می بینید توی خیابان ها حزب اللهی ها را می کش���ند و 

دستگری می شوند و آن قدر از مردم کتک می خورند که می مریند.
الجوردی این دروغ ها را س���رهم می کرد تا مانع آزادی زندانیان سیاس���ی شود؛ به ویژه 
که خمینی در پیامی که به مناسبت ۲۲ بهمن ۱۳۶۰ صادر کرده بود خواستار آزادی هرچه 
بیشرت دستگریشدگان بود و در میان قشرهایی از مردم این توهم ایجاد شده بود که چه بسا 

گشایشی صورت گرید.  در پیام خمینی آمده بود: 
از جناب حجت االس���الم آقای موسوی ]اردبیلی[ رئیس محرتم دیوان عایل کشور، 
می خواهم تا به عموم دادستان ها و قضات محرتم ابالغ کنند که عالوه بر اسامی تهیه 
ش���ده برای آزادی، در اسرع وقت ممکن و حد اکثر تا دو ماه به پرونده ها رسیدگی 
نموده، و لیست اسامی زندانیانی که به حسب شرع مقدس عفوشان مانعی ندارد تهیه 
و نزد این جانب بفرستند. الزم است مسئولن امور در تهیه این لیست  سخت گریی 
ننمایند و هر چه بیشرت کوشش نمایند تا زندانیان به مردم عزیز ما ملحق شده و همگام 
با آنان راه انقالب اسالمی را بپیمایند. مقتضی است تأکید کنم تا در این امر مسامحه 
نشود. و همان طور که قبًلا تذکر دادم دادستانی ها و محاکم قضایی موظفند در اسرع 
وقت ممکن به پرونده هایی که به عللی رسیدگی به آن به تعویق افتاده است رسیدگی 

نموده و آنان را در اولویت قرار دهند. ۱
بالفاصله پس از صدور این پیام، الجوردی در حسینیه ی اوین ظاهر شد و در میان زندانیان 
با پوزخند های کریه اعالم کرد کسی به فکر آزادی از زندان نباشد، »منظور حضرت امام 
مادون گروهک ها« بوده است. عاقبت وی در مقابل اصرار تعدادی از زندانیان گفت پیام 

»امام« را جدی نگریید این ها بیشرت جنبه  تبلیغاتی و کارکرد بریونی دارد. 
گفتگوی او با رسانه ها از این جهت بود که به دیگر ارکان نظام اسالمی و همچنن افکار 

1-http://emam.com/posts/view/2917 
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عمومی بقبوالند که آزادی زندانیان خطرناک است و نظر »امام« هم آزادی آن ها نبوده است. 
خمینی با توجه به شخصیت حقه بازی که داشت آنقدر حرف های ضد و نقیض زده است 
که هرکس برای پیش برد سیاست اش می تواند به یکی از آن پیام ها یا فرامن او استناد کند. 
خمینی در تاری���خ ۱۸ آذر ۶۰ در حضور خامنه ای رئیس جمهوری وقت و امام جمعه ی 
تهران و اعضای ستاد برگزاری نماز جمعه تهران با پیش کشیدن عناوینی چون »اصالح« 

و »جراحی« تیغی را که به دست الجوردی داده بود تیزتر از قبل کرد: 
م���ن امیدوارم که برکات این انقالب متحول کند همه قش���رها را، حتی آن هایی که 
منحرف هس���تند. منحرفن یک دسته معاند سرسخت اند که اصالح شدنی نیستند. 
این ها مثل سرطان می مانند که باید با جراحی اصالح بشوند. یک دسته هم معاند 
نیستند، اما منحرف اند، این ها را باید ارشاد بکنند. آن هایی که مستقیم هستند باید

 این ها را ارشاد بکنند.۱
بر اس���اس همن دستور العمل بود که قبل از شروع کشتار ۶۷، زندانیان را به »معاند« و 

»غریمعاند« تقسیم بندی کرده بودند تا به فرمان امام »جراحی«  شان کنند. 
الج���وردی، یکی از هواداران مجاهدین به نام مریم ش���ریدل را که دچار بیماری روانی 
بود مجبور کرد تا در اعرتاف تلویزیونی بگوید در زیرزمن انجمن معلمن یکی از مراکز 
مجاهدین در خیابان طالقانی تهران، علی محمد تش���ید یکی از اعضای مجاهدین به او 
تجاوز کرده است. مریم شریدل پس از این اعرتاف تلویزیونی بدون این که اتهام خاصی 

داشته باشد اعدام شد. 
او وقتی با اعرتاض بهروز ش���ریدل برادر مریم که در ۲۰۹ اوین زندانی بود روبرو ش���د که 
می گفت من تردیدی ندارم اگر عکس تشید را نشان خواهرم دهی او را نمی شناسد؛ و 
چگونه ممکن است در جایی که روزانه ده ها و گاه صدها تن مراجعه کننده داشت به کسی 
تجاوز کرد، الجوردی با سردادن قهقهه و در کمال خونسردی گفت: نگران نباش خواهرت 

پاک بود. بهروز شریدل هم پس از مدتی اعدام شد. 
پس از کشته شدن موسی خیابانی و اشرف ربیعی در ۱۹ بهمن ۶۰ در حایل که الجوردی 
فاتحانه مصطفی رجوی فرزند شریخواره ی اشرف ربیعی و مسعود رجوی را در آغوش 
داشت و بر باالی جنازه ها رجز خوانی می کرد به دروغ مدعی شد که ابوالقاسم دهنوی 
یکی از پاس���دارانی که در درگریی آن روز کشته شده بود، زیر رگبار گلوله ها برای نجات 
جان مصطفی رجوی که در میان آتش گری کرده بود اقدام کرد و جان خود را از دست داد. 
در حالیکه دهنوی در همان لحظه  ی اول حمله، تالش داشت با  آتش گلوله وارد پایگاه شود 
که در اثر آتش متقابل ساکنان پایگاه با وجود پوشیدن جلیقه ی ضد گلوله، تری به گردنش 

۱-صحیفه  نور، مؤسسه نشر آثار امام خمینی، جلد پانزدهم، ص ۴۱۶ اینرتنتی.
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خورد و کشته شد. 
فرمانده عملیات اطالعات سپاه در که فرماندهی صحنه را به عهده داشته می گوید: 

در همان درگریی اول تری به ابوالقاسم دهنوی خورد و او شهید شد. خالصه بچه ها 
نتوانستند ورود کنند، ویل آن ها فهمیدند نریو پشت در است و می خواهد داخل بیاید 

و عقب نشینی کردند.۱
الج���وردی در نماز جمع���ه ۲۶ مردادماه ۱۳۶۳ هنگامی که جنای���ات وی و حاج داوود 
رحمانی در زندان قزلحصار برمال شده بود و احتمال می داد عنقریب برکنار شود دروغ 

عجیبی سرهم کرد و گفت: 
من یک گوشه ای از مسائل رفاهی این ها را برای شما بگویم: ما در زندان اوین از 
زمان ساواک دو تا استخر مرتوکه داشتیم. این ها را بازسازی کردیم و ۴ استخر شنا 
برای این ها احداث کردیم که این آقایان خستگی ترورها و جنایات شان توی زندان 

در برود.
از این ۶ استخر، ۵ تایش برای شنا استفاده می شود و یکی اش تزئینی است. روزهای 
جمعه که فرصتی داشته باشیم، مثاًل منظور امروز پیش نیاید و کار خاصی پیش نیاید، 

این ها را به پیک نیک می بریم.۲
الجوردی تنها یک اس���تخر روبروی س���اختمان »آموزشگاه« و س���لول های انفرادی 
»آسایشگاه« اوین با بیگاری کشیدن از توابن زندان احداث کرد. از این استخر در مقطع 
بس���یار کوتاهی توابان استفاده می کردند و در بقیه مواقع حالت تزئینی داشت و یا مورد 

استفاده ی پاسداران بود.  وی ادامه داد: 
شما یک سری مصاحبه را ان شاءالله در آتیه مشاهده خواهید کرد که اینها هر کدام شان 
۹، ۱۰، بعضی ه���ا ۴۸ ت���رور دارند..... بعد آن ها هم���ان روز که مصاحبه می کردند، 
مأمورش آمد به من گفت که االن اس���تخر خایل است، این ها می توانند بروند توی 
استخر شنا کنند؟بالفاصله از توی مصاحبه بلند می شوند می روند توی استخر. بعد 
از گفنت آن جنایات ۴۸ تا ترور، بلند می ش���ود می رود توی استخر شروع به آب تنی 

می کند! برخورد ما با این ها این چنن و برخورد آن ها با ما این چنن!
البته الجوردی این دروغ ها را در مقابل دروغ هایی که مس���عود رجوی تولید می کرد و 
مدعی بود در این استخر زندانیان را اعدام می کنند می ساخت. متأسفانه هر دو از یک 
فرهنگ و یک آبشخور تغذیه  می کردند. و یا در قسمتی دیگر از همن سخرنانی در مورد

 امکانات زندانیان گفت:  

۱-رعد در آسمان بی ابر، به اهتمام محمد حسن روزی طلب، محمد محبوبی، انتشارات یا زهرا، ص ۲۲۴. 
2-www.farsnews.com/13961204000334
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مسائل آموزشی که ما برای این ها ترتیب دادیم، در هر اتاقی که مثاًل ۲۰ نفر زندگی 
می کنند یک تلویزیون اختصاصی وجود دارد، یک بلندگوی رادیو هس���ت، ضبط 

صوت دارند، نوار دارند، برنامه های آموزشی از طریق ویدئو هست.
زندانیان مطلقاً ضبط صوت و نوار نداش���تند. برنامه های آموزشی چیزی نبود جز فشار 
برای تواب سازی. در بند های چهارگانه اوین تعداد افراد زندانی بن ۸۰ تا ۱۰۰ نفر بود. در 
آموزشگاه اوین در هر اتاق بیش از ۳۵ نفر و در سلول های انفرادی ۲۰۹ پنج تا شش نفر 
محبوس بودند. در قزلحصار بند های مجرد با مساحت کمی بیش از ۴ مرت مربع، پذیرای 

گاه تا بیش از ۳۰ زندانی بود. 
بارزترین دروغ را الجوردی هنگام دیدار رینالدو گالیندوپل گزارشگر ویژه ملل متحد به 
ایران تولید شد. نماینده ویژه در جریان سفر سوم خود به ایران که از ۸ تا ۱۴ دسامرب ۱۹۹۱ 
صورت گرفت، در گزارش ۲ ژانوی���ه E/CN( ۱۹۹۲.( خود به دیدار خود با تاب، معاون 
»سازمان کشف و تحقیق جرائم« س���ازمان زندان ها که زیر نظر الجوردی اداره می شد 

اشاره کرده و می نویسد:
نماینده ویژه چندین بار درخواست کرد از بازداشتگاه های واقع در به اصطالح کمیته 
مرکزی تهران، که با عنوان کمیته مشرتک یا زندان توحید نیز از آن یاد می شود، و در 
بسیاری از شهادت های دریافتی به آن اشاره شده، بازدید کند. به او گفته شد که چنن 
زندانی وجود ندارد و از واژه ی »کمیته مشرتک«، برای بازداشتگاه ساواک، پلیس 
مخفی رژیم س���ابق، به کار می رفت. وقتی او، با ای���ن همه، بر بازدید از این محل 
اصرار ورزید، توس���ط آقای تاب، معاون کشف و تحقیق جرائم، به حضور پذیرفته 
ش���د. آقای تاب به وی اطالع داد که طی انقالب ساختمان قدیمی کمیته  مشرتک 
خراب و ساختمان جدیدی به نام کالنرتی شماره ۲ به جای آن بنا شد. این ساختمان 
بط���ور عمده به امور اداری پلیس اختصاص دارد و هیچ کس را برای بازرس���ی به 
آن نمی آورند، مگر در موارد بس���یار خاص، از قبیل جعل گذرنامه یا اس���کناس یا 
دستربدهای جزیی.... در پاسخ به یک سؤال نماینده ویژه، وی گفت که واژه ی زندان 
توحید برایش ناآشناست و قاطعانه وجود هرگونه زندان در مرکز تهران را تکذیب کرد. 
ب���ا آن که زندان کمیته مش���رتک )زندان توحی���د( پس از انقالب یک���ی از بزرگرتین و 
مخوف ترین شکنجه گاه های نظام جمهوری اسالمی بود و هزاران نفر زندانی در آن جا 
شکنجه شده و ده ها تن از آن ها با نماینده ویژه مالقات کرده بودند اما معاون الجوردی 
منکر وجود چنن زندانی شده و مدعی می شود که حتی ساختمان آن نیز در دوران انقالب 
خراب و به جایش کالنرتی ش���ماره ۲ بنا شده است. این در حایل است که زندان مزبور 
تا سال ۱۳۸۱شکنجه گاه اصلی وزارت اطالعات در تهران بود و سید محمد خاتمی در 
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۸ بهمن ۸۲ با تغیری کاربری زندانی را که مدعی بودند در دوران انقالب س���اختمان آن 
خراب شده و به جایش کالنرتی ۲ بنا شده تبدیل به »موزه عربت« کرد و جنایات رژیم 

شاهنشاهی در این زندان را به تماشای عموم گذارد!
البته سیاست خاتمی شریرانه تر بود. اگر الجوردی و تاب در سال ۱۳۷۰ از اساس منکر 
وجود چنن زندانی و حتی ساختمان آن شدند، خاتمی و تیم همراه او به گونه ای دیگر 
منکر چنن ش���کنجه گاهی شدند. آن ها زندان و شکنجه گاه بودن این محل را به دوران 
شاه نسبت دادند. در حایل که »کمیته مشرتک« در دوران شاه کمی بیش از شش سال از 
سال ۵۱ تا ۵۷ زندان و شکنجه گاه سیاسی بود، اما در دوران حاکمیت جمهوری اسالمی 
محل مزبور از سال ۵۹ تا ۸۱ به مدت ۲۲ سال یکی از مخوف ترین شکنجه گاه های نظام 
جمهوری اس���المی بود که حتی اعدام نیز در آن صورت می گرفت. آن چه در دوران شاه 
در این زندان صورت گرفت قابل قیاس با آن چه در نظام اس���المی در این شکنجه گاه و 

قتل گاه صورت گرفت نیست.  

فرمان پذیری حکام شرع و حکومت بالمنازع الجوردی
حکام شرع اوین غالباً کم سن و سال بودند و همچون موم در دست او بودند و جملگی 
فرامن وی را اجرا می کردند. آن ها در موقعیتی نبودند که با الجوردی که خود را پاسخگوی 
شورای عایل قضایی نمی دانست مقابله کنند. او بطور علنی و در مقابل زندانیان به تمسخر 

محمدی گیالنی می پرداخت که حکام شرع همگی در مقابل او تسلیم بودند. 
حتی در سال ۵۹ نیز بر محمدی گیالنی تسلط داشت. هاشم رخ فر معاون کچویی می گوید: 

بنی صدر تالش داش���ت نگ���ذارد خانم پارس���ا ] وزیر آم���وزش و پروش دولت 
هویدا[ اعدام ش���ود و به هر دری هم زده بود. من و الجوردی ش���ب به منزل آقای 
محمدی گیالنی رفتیم و حکم گرفتیم برای اعدام خانم پارسا و همان شبانه هم اعدام 
شد. آقای گیالنی پرسیده بودند این همه عجله برای چیست؟ که دلیلش را گفتیم و 

ایشان هم قانع شد.۱
الجوردی نماینده مؤتلفه و حزب جمهوری اسالمی بود و بهشتی و باهرن دبریکل حزب 
و یکی از باالترین مقامات حزبی؛ هر دو مشاور فرخ  رو پارسا بودند و احتمال می دادند 
با زنده ماندن فرخ رو پارسا، بنی صدر چه بسا در دعوایی که با حزب جمهوری اسالمی و 
شخص بهشتی داشت از وی به عنوان حربه استفاده کند. به همن علت اصرار بر اعدام 
خانم پارس���ا داشتند و ش���بانه پس از دریافت حکم اعدام از گیالنی، وی را در اوین به 

جوخه ی اعدام سرپدند. 

1-http://shahidkachooee.com/1395/07/12
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پس از ترور محمد کچویی در ۸ تریماه ۶۰ الجوردی حاکم بالمنازع اوین شد و همزمان 
سه پست سرپرست زندان های دادستانی انقالب اسالمی مرکز، دادستان انقالب مرکز و 
ریاست اطالعات دادستانی را بر عهده داشت و به هیچ وجه حوزه قضایی را به رسمیت 

نمی شناخت و خود را صاحب اختیار قضایی در سراسر کشور می دانست.

حقه بازی تحت عنوان قانون مداری
الجوردی که از بدو تصدی مقام دادس���تانی انقالب کینه ی شدیدی نسبت به آیت الله 
گلزاده غفوری۱ داش���ت به منظور مانع تراشی و جلوگریی از حضور وی به عنوان وکیل 
مدافع در دادگاه امری انتظام، نامه  ای خطاب به او نوشت و ضرورت ارائه ی موافقت نامه ی 
کتبی شورای نگهبان و پروانه ی وکالت برای پذیرش »کفالت« امری انتظام را مطرح کرد:

بسمه تعایل  ۱۸/۱/۱۳۶۰
جناب آقای گلزاده غفوری

آقای عباس امریانتظام متهم دادگاه انقالب اسالمی مرکز خواستار دفاع از اتهامات 
وارده توسط جنابعایل بعنوان وکیل مدافع شده بود و جنابعایل مشروط پذیرا شده 

بودید. ایشان خواسته خود را تجدید که به پیوست ارسال می  گردد.
در صورت تمایل بدفاع از متهم فوق، چون نماینده مجلس شورای اسالمی هستید، 
الزم است توافق کتبی شورای نگهبان را همراه داشته باشید، بدیهی است کفالت 

حضرتعایل زمانی امکان پذیر است که پروانه وکالت ارائه فرمائید.
دادستان انقالب اسالمی مرکز/ سیداسدالله الجوردی 
الجوردی، در مقام دادستان آنقدر با مباحث حقوقی بیگانه است که فرق بن »وکالت« 

و »کفالت« را نمی داند. 
ذکر این نکته ضروری است که دستگاه قضایی و متصدیان امر در جریان دادگاه برگزار 
شده در تاریخ ۹ فروردین ۱۳۶۰ مزورانه مسئله ی وکالت آیت الله گلزاده غفوری را می پذیرند 
و سپس بطور خصوصی با قراردادن شروطی از حضور ایشان ممانعت به عمل می آورند.

پیش تر علی قدوسی دادستان کل انقالب اسالمی نیز در مصاحبه ی رادیو تلویزیونی خود 
به دروغ مدعی شده بود که هیچ کس حاضر به پذیرش وکالت امریانتظام نیست. در حایل 
که همان موقع به جز زنده یاد دکرت حشمت الله مقصودی یک روحانی لیربال که وکیل پایه  
یک دادگس���رتی بود، افرادی چون سرهنگ غالمرضا نجاتی و دکرت نورعلی تابنده نیز 

وکالت امریانتظام را پذیرفته بودند.

۱-الجوردی به فاصله ی دو هفته دو فرزند آیت الله گلزاده غفوری را به جوخه ی اعدام سرپد. او همچنن 
دخرت و داماد وی را نیز به بند کشید که در کشتار ۶۷ اعدام شدند. یک فرزند دیگر وی بیش از هفت 

سال زندانی بود. 
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تعین دو ش���رط از س���وی الجوردی برای حضور دکرت گلزاده غف���وری در مقام وکالت 
امریانتظام در حایل اعالم شد که عبدالمجید معادیخواه ۱با آن که نماینده مجلس شورای 
اسالمی بود در مردادماه ۱۳۵۹ به عنوان وردست بهشتی ریاست دادگاه تقی شهرام را به 

عهده گرفت. 
در پاییز سال ۵۹ سیدحسن موسوی تربیزی، در حایل که نماینده مجلس بود ریاست دادگاه 
محمدرضا س���عادتی را به عهده داش���ت. وی همچنن حاکم شرع و رئیس دادگاه های 

انقالب اسالمی آذربایجان شرقی و غربی بود.
در هر دو دادگاه نیز الجوردی به عنوان دادستان انقالب اسالمی حضور داشت اما در آن 
دو دادگاه صحبتی از »توافق کتبی شورای نگهبان« برای اداره ی دادگاه و صدور حکم 

توسط دو نماینده مجلس نکرد.
کمرت از دو ماه و نیم بعد از نگارش این نامه از س���وی الجوردی به دکرت گلزاده غفوری، 
تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله هادی غفاری، محسن دعاگو، هادی خامنه ای و … 
در حایل که نماینده مجلس شورای اسالمی بودند بازجو و شکنجه گر اوین هم شدند که 
ظاهراً پستی قضایی است. مهدی شاه آبادی و علی اکرب ناطق نوری و غالمحسن حقانی و 
ابراهیم فردوسی پور و غالمرضا سلطانی هم در حایل که نماینده مجلس شورای اسالمی 

بودند در دادگاه های انقالب اسالمی نیز حضور می یافتند.
بسیاری از حکام شرع در استان های کشور نیز ضمن آن که نماینده مجلس بودند احکام 

اعدام و زندان های طویل المدت را صادر می کردند.
الجوردی در حایل از دکرت گلزاده  غفوری برای ش���رکت در دادگاه، طلب پروانه وکالت 
می کند که وی دارای دکرتای حقوق از دانشگاه سوربن فرانسه و اجتهاد از مراجع بزرگ 
شیعه بود. در حایل که خود وی در مقام دادستانی انقالب اسالمی تصدیق کالس ششم 
ابتدایی را نیز به زور داشت و تا چندی پیش از آن که به مقام »دادستانی« برسد به شغل 

روسری فروشی در بازار تهران مشغول بود.
در دوران���ی که الجوردی از دکرت گلزاده غفوری برای حضور در دادگاه و دفاع از متهم، 
طلب »پروانه وکالت« می کرد، افرادی چون مصطفی پورمحمدی با ۲۱ س���ال س���ن از 
مدت ها قبل هم دادس���تان بود و هم در صدور احکام قضایی مداخله می کرد. ابراهیم 
رئیسی ۲۰ ساله، روح الله حسینیان و غالمحسن محسنی اژه ای ۲۴ ساله، محمد سلیمی ۲۶ 

۱معادیخواه در سال ۱۳۶۰ وزیر ارشاد شد اما ستاره ی اقبالش یکباره افول کرد. دکرت هوشنگ فاضل 
معاون اس���بق وزارت بهداری در خاطراتش می نویسد هنگام مالقات شهناز تهرانی هرنپیشه معروف 
دوران شاه با معادیخواه که در دفرت وی صورت گرفت، پاسداران معادیخواه می بینند مدت این مالقات 
از حد معمول بیشرت به طول انجامید.  سرزده وارد اطاق وزیر می شوند و جناب وزیر را در حالتی غری 

معمول مشاهده می نمایند. ایشان از همان روز از وزارت برکنار می شوند.
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ساله و علی رازینی ۲۷ ساله بودند و هیچ یک نه تنها تحصیالت حقوقی نداشتند بلکه به 
سختی سطوح مقدماتی حوزه ی علمیه را پشت سر گذاشته بودند.

لغو پروانه وکالت وکالی دادگسرتی و پیگریی منویات خمینی
الج���وردی همچون مقتدایش خمینی هیچ حقی برای قض���ات، حقوقدانان و وکالی 
دادگسرتی به جز شرکت در تحکیم پایه های نظام قضایی شرعی و اسالمی و مشارکت در 

تخریب دادگسرتی نوین و اصول شناخته  شده قضایی قائل نبود.
خمینی در دیدار ۱۷ بهمن خود با قضات دادگس���رتی و اعض���ای کانون وکال در مورد 

وضعیت روحانیت پیش از انقالب و رابطه اش با دانشجویان و وکال و قضات گفت: 
همچو روحانیت را کوبیدند که دیگر نه خطیبی برای ما گذاشتند، نه امام جماعتی، 
تم���ام را کوبیدند، نه مجلس خطابه ای برای ما مان���د و در بن ملت آن طور این ها 
را ذلیل کردند که حتی شوفرها، مالها را به اتومبیل ها گاهی نمی نشاندند، می گفتند 
نمی نشانیمت در اتومبیل. مال را نمی نشاندند در اتومبیل، تضعیف کردند روحانیت 
را از یک طرف، از یک طرف اختالف بن احزاب درست کردند و این هم یک راه 
اختالفی شد که این ها به سر هم زدند و این هم یک بساطی شد.... لهذا قبل از این 
نهضت، ما هیچ وقت با شما آقایان مواجه نبودیم و با یک طائفه دیگر مواجه بودیم. 
آن چه اسباب خوشحایل است این است که این نهضت اسالمی ایران موجب شد که 
این اختالفات رو به نقصان گذاشت و رو به نابودی، دانشگاه با دانشجوهای ما با 
هم شدند. االن این مجلس که از آقایان قضات، آقای وکالی دادگسرتی هست، هیچ 
وقت برای ما نبوده است، حاال ما با شما مواجهیم و درد دل ها را با شما می خواهیم 

بکنیم..
وی در مورد عدم استقالل دادگسرتی و کانون وکال گفت:

از آنوقتی که رضاشاه آمد تا به االنی که من این جا نشسته ام ما غری از این که حاال، اخریًا 
شده است، ما هیچ چیز آزاد نداشتیم، نه مطبوعات آزاد داشتیم، نه یک دادگسرتی 
مستقل داشتیم، نه یک کانون وکالی مستقل داشتیم، همه اش آن ها تصرف داشتند، 
نه یک دانشگاه داشتیم، نه می توانستند جوان های ما را تربیت صحیح بکنند این ها، 
این ها را عقب نگه داشتند. فرهنگ ما، یک فرهنگی است که بر می گرداند بچه ها 

را به طرف عقب.
او از قضات دادگسرتی و وکال خواست: 

صحبت بکنید، تبلیغات بکنید، این نهضت را بزرگ کنید، پش���تیبانی کنید، از این 
دولت پشتیبانی کنید، اظهار کنید، در روزنامه ها اعالم کنید و بعد هم که انشاءالله یک 
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دولت حقی برقرار شد، آنوقت باید همه بنشینیم و مع االسف یک خرابه را بسازیم.  
و در خاتمه نیز اظهار داشت: 

انشاءالله امیدوارم که خداوند این قشرها را، همه را به هم نزدیک کند، نه من به شما 
بدبن باشم و نیستم و نه شماها به ماها بدبن باشید و انشاءالله نیستید.۱

خمینی هنگامی که خرش از پل گذشت، پس از سقوط نظام سلطنتی در دیدار دوم خود 
با اعضای کانون وکال در مدرس���ه علوی به تاریخ ۷ اسفند ۵۷ آب پاکی را روی دست 

آن ها ریخت و  گفت: 
البته وکالی دادگس���رتی، حقوقدان ها، باید بنش���ینند راجع به طرز دادگس���رتی... 
دادگس���رتی ما یک دادگسرتی بود که فجیعه بود!... حقوقدان ها، مطلعن، بنشینند 
با هم طرز دادگس���رتی را درست کنند. دادگس���رتی ما نمی تواند دادگسرتی سابق 
باشد. دادگسرتی ما باید روی موازین شرع باشد، قضاوت روی موازین شرع باید 
باشد.... قضاوْت قضاوِت ش���رعی باید باشد. این طور قضاوت هایی که محکوم 
می کردند مردم را روی یک همچو روابطی که درس���ت می کردند، یا هر چیزی که  
بود، رشوه خواری در کار بود، این ها باید از بن برود. طرز دادگسرتی را باید شماها 
بنش���ینید با هم، قضات و شماها و همه، تفکر کنید و طرز دادگسرتی را طوری کنید 
که این مراتب نباشد: امروز حکم بکند فردا برود آن جا، بعد برود آن جا، بعد از سر 
برگردد این جا، دوباره برود آن جا! این ها همه تضییع اوقات اس���ت و تضییع اموال 

است. این ها باید اصالح بشود. ۲
قضات دادگسرتی و وکال و حقوقدانانی که فریادهای بختیار و دکرت غالمحسن صدیقی را 
نشنیده و چشم خود را بر روی دیوی که تنوره می کشید و از چاه قرون وسطی بریون می آمد 
می بستند به سرعت نتیجه ی اشتباه خود را دیدند. نه تنها دادگسرتی به ویرانه تبدیل شد 
بلکه کانون وکال منحل شد و حقوقدانان به جرگه ی اولن قربانیان نظام اسالمی پیوستند. 
در سال ۶۲ محمدی گیالنی دو نوبت به درخواست الجوردی پروانه وکالت بیش از ۱۰۰ 
وکیل دادگسرتی را لغو کرد. در حایل که مطابق قانون محمدی گیالنی و دادگاه انقالب 

صالحیت انجام این کار را نداشتند.
در نوب���ت اول محمدی گیالنی در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۳۶۲ با صدور اطالعیه ای پروانه ی 
وکالت ۵۷ نفر را باطل کرد. آن ها متهم شده بودند به نداشنت »صفت امانت« و »ضدیت 
با اسالم و مسلمن« و از آن جایی که جواز وکالت دادگسرتی می بایست به افراد »صدیق 

و خوشنام و امن« داده می شد از آن ها سلب گردید. ۳

1-www.ghadeer.org/BsnText/336
2http://emam.com/posts/view/1341/flashmediaelement.swf

۳- روزنامه اطالعات، دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۶۲، ص ۲. 
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در دیماه ۱۳۶۲ با همکاری الجوردی و گیالنی جواز وکالت ۵۵ وکیل دادگسرتی به دلیل 
وابستگی به رژیم »فاسد گذشته« و... لغو شد. ۱

در میان اس���امی اعالم ش���ده وکالی زیادی وجود داشتند که زندگی شان در تضاد کامل 
ب���ا آن چه محمدی گیالنی و الجوردی ادعا می کردند بود و در زمره ی خوش���نام ترین و 

صدیق ترین و امن ترین وکالی ایران بودند. 

رعایت شرع از نوع خمینی  
الجوردی تالش می کرد جوانب شرع مورد نظر امام و مقتدایش را رعایت کند. هنگام 
نقل و انتقال زنان، سر یک چوب را به دست آنان می دادند تا مبادا تماسی صورت گرید. 
اما همن زنان هنگامی که پایش���ان به ش���عبه ی بازجویی می رسید بازجو با دست باز به 
شکنجه  ی آنان می پرداخت و گاه با هیکلی درشت روی آن ها می افتاد و کشان کشان آنان 

را از این سوی اتاق به آن سوی اتاق می برد. 
بارها کودکان و نوجوانان در دوران الجوردی توسط پاسداران در بندها و »آموزشگاه« 
اوین و... مورد سوءاس���تفاده جنس���ی قرار گرفتند بدون آن که حت���ی یک مورد آن مورد 
رس���یدگی قرار گرید. یک بار در حایل که ش���ب وحشتناکی را در طبقه ی دوم دادستانی 
اوین سرپی کرده بودم، با پا مرا از خواب بیدار کرد و همراه خود در حایل که پیژامه ای به 
پا داش���ت به دست شویی برد تا برای نماز صبح وضو بگریم. او همچنن در سالم کردن 

پیش قدم می شد.
اطرافیان خمینی می گفتند که امام شان برای آن  که آزارش به مگسی نرسد، پنجره را باز 
کرده و با عبایش مگس را به بریون از اتاق هدایت می کرد. دلش نمی آمد جان مگسی 
را بستاند! اگر این گونه عمل نمی کرد، نمی توانست افرادی چون الجوردی را تربیت کند 
که مانند آب خوردن جان بستانند و به فجیع ترین شکل به تقطیع انسان ها برخیزند. خمینی 
با اتکا به چنن اعمایل، آنان را وا می داش���ت تا بزرگرتین جنایت ها را مرتکب ش���وند. 

الجوردی تالش می کرد خمینی و کارهای او را نصب العن خود قرار دهد. 
بعد از کشته شدن الجوردی در سال ۱۳۷۷، همسرش در مصاحبه ای با روزنامه ی جمهوری 
اسالمی در توصیف »دلرحمی« وی می گوید روزی قصد داشته مرغ عشقی خریده و 
آن  را در خانه نگاه دارد، اما الجوردی در واکنش به این عمل وی می گوید: اگر  آن ها را 
در خانه رها کنید، مخالفتی ندارم؛ ویل چنانچه بخواهید  آن ها را در قفسی قرار دهید، من 

موافق نیستم چرا که دل دیدن پرندگان در قفس را ندارم!
الجوردی بعد از اجرای هر مراس���م اعدامی به وجد می  آمد و با طیب خاطر به تعریف 

۱-روزنامه اطالعات، دوشنبه ۱۲ دیماه ۱۳۶۲
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شرایط و مختصات آن و حاالت زندانیان در موقع مرگ برای همگنان خود می پرداخت. 
سر رشته کارها در دست او بود، پاسخگویی و نظارتی هم بر دایره فعالیت های او وجود 
نداشت؛ از همن روی در شیشه کردن خون زندانیان برای او که عمیقاً آغشته به تفکرات 
ارتجاعی و واپسگرایانه بود، تحقق بخشیدن به آرزوهای جاهالنه و متعصبانه ای تلقی 

می شد که سال ها در مکتب خمینی از آن بهره جسته بود.
گاه جارو به دست می گرفت موکت های حسینیه زندان و یا محوطه  زندان را تمیز می کرد. 
بعضی اوقات در کارگاه زندان پشت چرخ خیاطی می نشست و یا زندانیان نوجوانی را 
که در محوطه ی زندان مش���غول کار بودند پشت کامیونی که رانندگی اش را داشت سوار 

می کرد و از محلی به محلی دیگر می برد. 
مواردی دیده می ش���د که الجوردی کودکانی را از صف اعدام بریون کشیده بود یا مانع 
اعدام شان شده بود و به این ترتیب آن ها را وامدار خود ساخته بود تا از وی به عنوان »پدر 
توابن« یاد کنند و از مهر و عطوفت اش بگویند.  تا آن جا که می توانست در هزینه های جاری 
دادستانی و بعدها سازمان زندان ها - که وی ریاست آن را به عهده  داشت – صرفه جویی 
می ک���رد و از ریخت وپاش های معمول دوری می گزید. او که فرزند یک هیزم فروش بود، 
به شدت با آن چه تجمل گرایی می نامید، مخالف بود. لباسی ساده به تن می کرد. هم به 
خودش سخت می گرفت و هم به دیگران. پاسداران جرأت نمی  کردند نزد او حتی سیگار 

بکشند و او از این بابت احساس قدرت می کرد و به لحاظ روانی ارضا می شد. 
شب های زیادی را تا صبح به کار در اتاقش، در طبقه ی دوم ساختمان دادستانی می گذراند 

و گاه شب را در همان جا می خوابید. 
اوی���ن، مأمن و قلم���رو امرپاتوری او بود. او برای انگیزه بخش���یدن به دیگر بازجویان و 
شکنجه گران، خود با وضو به کار شکنجه کردن قربانیان می پرداخت. وی این کار را برای 
سهیم شدن در ثواب اخروی اجرای احکام و »حدود الهی«، انجام می داد. تمامی توش 
و توان خود را برای نابودی جریان های انقالبی به کار می بست. در جوخه های اعدام تا 
آن جا که مقدور بود، شخصاً شرکت می کرد. او با تمام وجود اعتقاد داشت که باید طعم 
عذاب اخروی را در این دنیا به کافران و منافقان بچشاند. او بارها به آیه ۷۳ سوره ی توبه 
اشاره می کرد که در آن از پیامرب اسالم خواسته شده بود نسبت به کفار و منافقن “َواْغُلْظ 

َعَلْیِهْم“ باشد. یعنی با خشونت و غلظت رفتار کند. 

فشار های وحشیانه برای اعرتاف گریی
اگر الجوردی می توانس���ت زندانی درس���ت می کرد در ابعاد میلیونی و به احدی رحم 
نمی کرد. او همواره می  گفت: ای کاش می توانس���تیم شرایطی به وجود آوریم که همه ی 
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افراد جامعه یک دوره آموزش را در  »دانشگاه اوین« طی کنند.
او می پنداشت که اگر بتواند همه  یا اکثریت قریب به اتفاق جامعه را به مرور به زندان اوین 
آورده و  آن ها را در زیر فشار به تمکن و توبه وادارد و از نو تربیت کند، موفقیت عظیمی 

کسب کرده است. 
او همچنن بارها از اردوگاه های کار و انتقال زندانیان به جزیره و... صحبت کرده بود. وی 
به صراحت در حسینیه ی اوین اعالم  کرد اگر امکانش را داشتیم همه ی شما را به سلول 
انفرادی می بردیم. چرا که خود و دوستانش در مؤتلفه در دوران شاه قادر به تحمل شرایط 
انفرادی برای مدت کوتاه هم نبودند. در اوین س���اختمانی ۴ طبقه با ۴۰۰ سلول انفرادی 
ساخت در حایل که یک بند عمومی نیز احداث نکرد. زندان گوهردشت را نیز با سه بند 

عمومی و ۲۱ بند انفرادی دارای ۷۹۸ سلول تکمیل کرد. 
الجوردی با ولع و ش���ور و اشتیاق خاصی گوهردش���ت را افتتاح کرد و هنگامی که در 
مهر ۱۳۶۱ اولن دس���ته های زندانیان را از قزلحصار تنبیهی با کامیون خاور و اتوبوس به 
گوهردشت منتقل کردند خود به استقبال شان رفت اما برخالف پیش بینی او سلول های 
انفرادی چاره س���از نش���د و پروژه  ی او با شکس���ت مواجه ش���د و زندانیان همچنان به 

مقاومت شان ادامه دادند.  
در ذهن او جامعه در کلیتش نیاز به درمان داشت و او و نظامی که نمایندگی اش را به عهده 
داشت، نقش درمانگران جامعه را داشتند. به همن خاطر برای اجرای تفکراتش دمی از 

تالش باز نمی ایستاد و مدعی بود: 
من می توانم حتی ریگان ]رئیس جمهور وق���ت امریکا[ را هم در عرض یک ماه 
مسلمان کنم. برای بنی صدر ]اولن رئیس جمهور ایران[ یک ماه و نیم الزم است. ۱

او برای گرفنت مصاحبه ی تلویزیونی از افراد، از هر شیوه ای به ویژه فشارهای طاقت فرسا 
استفاده  می کرد.  

طاهر احمد زاده را در زیر شکنجه های سبعانه در حایل که گوشت پایش ریخته بود وادار 
به ش���رکت در میزگرد تلویزیونی در زندان کرد. طاهرزاده در منزل دستگری شده بود اما از 
آن جایی که محل دستگریی اش را طبق خواسته ی الجوردی فرودگاه مهرآباد اعالم نکرد، 
در حضور زندانیان مصاحبه را از نو ضبط کردند و او مجبور شد محل دستگریی را تغیری 
دهد تا سناریوی دروغن الجوردی تکمیل شود که او قصد خروج از کشور و پیوسنت به 
مجاهدین را داشته است. احمدزاده گناهش نام نیک اش بود و دشمنی خمینی و واعظ 
طبسی با او به خاطر دوران استانداری اش در مشهد که با دوچرخه به محل کارش می رفت. 
از آن جایی که دو فرزند او در زمان شاه به خاطر بنیانگذاری سازمان چریک های فدایی خلق 

۱- روزنامه جمهوری اسالمی، ۱۶ فروردین ۱۳۶۳.



89
الجوردی، یاران و همراهانش

تریباران شده بودند و یک فرزند او در سال ۶۰ اعدام شده بود، اخذ مصاحبه از او مهم بود. 
مهندس بازرگان که با شکنجه های بریحمانه ی به کارگرفته شده از سوی الجوردی در اوین 

آشنا بود پیش از پایان دوران نمایندگی اش از تریبون مجلس نطق زیر را ایراد کرد: 
... تا دو روز دیگر عمر نخستن مجلس شورای اسالمی که این جانب عضو آن بودم و 
از مزایای این عضوّیت، از جمله مصونّیت پارلمانی برخوردار بودم به پایان می رسد. 
از پس فردا من نیز مانند بقّیه موکّلینم قابل تعقیب و بازداشت و تأدیب هستم. به همن 
دلیل نیز با استفاده از فرصتی که رئیس مجلس در اختیار بنده گذاشته اند می خواهم 
به اّطالع برسانم که اگر در روزهای بعد شاهد گردیدید که بنده را بازداشت کردند و 
بعد با تبلیغات و سر و صدا اعالم نمودند که بنده جهت بعضی توضیحات و روشن 
نمودن حقایق در تلویزیون ظاهر خواهم ش���د و در صورتی که دیدید آن ش���خص 
حرف هایی غری از س���خنان دیروز و امروز می زن���د و مثل طوطی مطالبی را تکرار 

می کند، بدانید و آگاه باشید که آن فرد مهدی بازرگان نیست.۱
الجوردی و مقامات دادس���تانی بر پایه ی تعالیم خشک مذهبی بر این عقیده بودند که 
وابس���تگان گروه های سیاسی مخالف جمهوری اسالمی، مادامی که به خدمت رژیم در 
نیامده  اند، مستحق مرگ و نابودی هستند. این دیدگاه کسانی را که در دادگاه های رژیم به 
کمرت از اعدام محکوم شده بودند، دشمنانی می دید که قسر دررفته اند. به همن دلیل  آن ها 
کوشش می کردند تا هر طور شده این دسته زندانیان را دوباره به دام انداخته و به کیفری 
که مستحق بودند، برسانند. میزان محکومیت مهم نبود. زندانی بایستی می شکست و به 
خدمت آن ها در می آمد. صاحب منصبان دستگاه قضایی و امنیتی این روند را »تربیت« و 

»ارشاد« نام گذاری کرده بودند. 
الجوردی به منظور درهم پاشیدن روانی و جسمی زندانیان اعمال هرگونه فشاری را روا 

می دانست. سیدابراهیم رئیسی در مورد نگاه او در این مورد می گوید: 
ش���هید الجوردی معتقد بود که باید ریشه فس���اد را از بن برد و این فقط در پرتو 
شیوه ای عمیق و گسرتده ممکن می شد که فقط در دوره شهید الجوردی شکل گرفت 
و دنبال شد. کار قضایی در آن برهه، مهم بود، اما جنبه اطالعاتی بر وجه قضایی کار 
می چربید. نکته دوم، مرحله بعد از صدور حکم، اعم از زندان یا اعدام بود و آن هم 
تالش شهید الجوردی بود بر اینکه این فرد، در حالت نفاق از زندان بریون نرود و 

یا در همن حالت نمرید.۲
ب���رای این که زندانی »در حالت نفاق از زندان بریون ن���رود« و با توبه، به درگاه نظام 

۱-روزنامه جمهوری اسالمی ۱۰ اردیبهشت ۱۳۶۳.
2-http://defapress.ir/fa/news/31965
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اسالمی و خداوند آن که خمینی بود و کارگزارانش الجوردی و.... بازگردد، در تمام دوران 
حبس هم بدترین فش���ارها و گاه ش���کنجه ها را که زبان از بیان آن  قاصر است روی آنان 
اعمال می کرد.  همچنن برای این که کسی »در حالت نفاق نمرید« سبعانه ترین شکنجه ها 
را روی او اعمال می کردند تا بلکه وی مجبور به انجام مصاحبه ی تلویزیونی و چه بسا 
همکاری بش���ود. در دوران الجوردی گاه به زندانی برخالف دیگر زندان های دنیا گفته 
می شد برای این که از شر عذاب و شکنجه راحت شوی مصاحبه کن تا زودتر تو را اعدام 
کنیم. فش���ار آنقدر زیاد بود که اعدام »رهایی بخش« و »مائده آسمانی« تلقی می شد. 

وعده ی آزادی و تخفیف محکومیت نبود. 
او در همه جال این شکنجه ها را به نفع زندانی معرفی می کرد و مدعی می شد که ما با این 
شکنجه ها و فشار ها، به زندانی خدمت می کنیم و او را از آتش الهی به دور نگاه می داریم. 

پیشربد سیاست تواب سازی
توابن، عصای دس���ت الجوردی در زندان، در ش���عبه های بازجویی و در بند ها بودند. 
آن هایی که در زیر فشار شکسته بودند و یا به منظور آزادی و یا کاسنت از بار مجازات تن 
به همکاری با او داده بودند ضمن آن که خدمات بزرگی به او و سیستم امنیتی می کردند، 

اهرم تبلیغاتی خوبی نیز برای او بودند و به وقت نیاز مورد استفاده  قرار می گرفتند. 
این دس���ته توابن میزگرد های سیاس���ی را اداره می کردند و در اعرتافات تلویزیونی و... 
دروغ های شاخداری را که الجوردی و بازجویان تولید می کردند بازگو می کردند. برای 
مثال سودابه سدیفی یکی از نزدیکان بنی صدر که در دفرت او مشغول کار بود و با همسر 
بنی صدر در خردادماه ۱۳۶۰ دستگری شده بود در یک اعرتاف تلویزیونی به دروغ گفت: 
بنی صدر پس از عزل از مقام فرماندهی کل قوا به س���ازمان مجاهدین خلق پیغام 
فرستاد که تنها چاره کار ترور شخصیت های پریو خط امام است... او با ارائه ی سندی 

»از کمک ۱۲ میلیون فرانکی شاپور بختیار به بنی صدر پرده برداشت«. ۱
بختیار و بنی صدر دشمن هم بودند و هنوز پس از گذشت بیش از ربع قرن از قتل بختیار، 
همچنان بنی صدر و اطرافیانش دشمنی خود را بختیار را به صورت های گوناگون مطرح 

می کنند. 
هرگاه که هیأت های مورد نظر رژیم اعم از دانشجویان مسلمان و یا چهره های اسالمی و 
خربنگاران دست چن شده و یا رسانه های گروهی به زندان می آمدند، الجوردی این دسته 

از زندانیان را در مقابل آن ها قرار می داد. 
الجوردی گاه برای تحقری هرچه بیشرت توابن و یا تحریک آن ها به همکاری هرچه بیشرت 

۱-روزنامه اطالعات،  ۲۸ مهر ۱۳۶۰. 
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می گفت: توبه ی شما در این دوران کارساز نیست. مجازات شما اعدام است. همکاری 
ش���ما و تالش تان برای دستگریی دوستان و رفقا و اعضای خانواده  تان و فعالیت تان در 
جهت نابودی نفاق و کمونیسم و »گروهک های ضد انقالب« به درد آخرت تان می خورد. 
در روزها و ماه  هایی که برکناری اش از دادس���تانی انقالب محرز شده بود، نزدیک ترین 
توابن به خودش را که در شعبه های بازجویی کار می کردند و گاه به مرخصی های طوالنی 

مدت می رفتند اعدام کرد و تتمه شان را نیز جانشن اش رازینی سربه نیست کرد.  
طیف وسیعی دستگری شده بودند و بس���یاری از دستگریشدگان مردم عادی بودند، وی 
همیشه تعدادی زندانی دست چن شده ی تواب، درهم شکسته، خسته و کم سن و سال داشت 
که به دالیل مختلف نتوانس���ته  بودند ش���رایط هولناک اوین را تحمل کنند و به منظور 
استفاده تبلیغی، هر از چندی آن ها را به نماز جمعه و بهشت زهرا می برد و روی آن مانور 

زیادی می داد تا نشان دهد در زندان »تربیت« هم کرده اند.  
مس���عود کاظمیان اصفهانی مس���ئول اطالعات و تحقیقات دادس���تانی و مسئول دفرت 
الجوردی، این تعداد بسیار محدود را که در قبال ده ها هزار نفری که بن سال های ۶۰ تا 

۶۳ دستگری شدند، ناچیز به حساب می آمدند را  ۹۹ درصد زندانیان جا زده و می گوید:
آنجایی که فرد اصرار بر انحراف و ضربه زدن به نظام داشت با او برخورد می کرد. 
می توان گفت با ۹۹ درصد افراد از ۱۱۰ گروهکی که جمهوری اسالمی با آن مواجه بود 
زندگی کرد و با آن ها حشر و نشر داشت. با آن ها به نمازجمعه و پارک و کوه می رفت.۱

یار غار الجوردی، بهشت زهرا را تبدیل به »پارک وکوه« می کند. البته الجوردی تعدادی 
زندانی نوجوان نورچشمی داشت که از فیلرت های مختلف عبور کرده بودند و آن ها را به 

جبهه هم برده بود.
با آن که کیانوری و دیگران رهربان حزب توده بارها توضیح دادند که  چگونه زیر فش���ار 
شکنجه های وحشیانه درهم شکسته و اعرتافات تلویزیونی کردند، اما رئیس دفرت الجوردی 

همچنان ولکن ماجرا نیست و می گوید: 
شاه نتوانست حزب توده را برچیند، ویل شهید الجوردی با فعالیت های فرهنگی 
کاری کرد که تئوریسن های آنها مثل طربی و کیانوری زانو بزنند و به اشتباهات خود 

اعرتاف کنند.۲
عبداللهی معاون وقت الجوردی هم همن دروغ  ها را س���رهم کرده و شکسنت افراد زیر 

سبعانه ترین شکنجه ها را به درایت و کار فرهنگی الجوردی ربط می دهد و می گوید: 
هر عاقلی اگر یک مقایسه ساده انجام دهد در تمام دوران زندان شاه، سراغ ندارید 

1-www.rajanews.com/news/275498
2-www.rajanews.com/news/275498
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که یک نفر صاحب نام از توده ای ها و اعضای مجاهدین توبه کرده باش���د، اما در 
زندان جمهوری اسالمی سران حزب توده مصاحبه و اقرار کردند که راه را اشتباهی 
رفتند. این نتیجه مباحثات و مناظرات بسیار طوالنی، دقیق و عمیقی بود که شخص 

شهید الجوردی و معاونان و کارمندان ایشان با اینها انجام می دادند.۱
علریضا اسالمی معاون قدوسی و الجوردی هم با اعتماد به نفس عجیبی می گوید: 

یا در ماجرای اعضای حزب توده همچون طربی و کیانوری که آزاد شدند کدام یک 
گفتند که ما شکنجه شدیم؟ که اگر می شدند در بوق و کرنا می کردند.۲

همن اعتماد به نفس را در دروغگویی س���ید ابراهیم رئیس���ی دارد. وی در مورد نقش
الجوردی در شکسنت اعضای حزب توده می گوید: 

شهید الجوردی کاماًل حزب توده را می شناخت و نسبت به آن ها تسلط اطالعاتی 
داشت. ایشان، هم در جمع آوری اطالعات و هم در دستگریی آن ها و مهمرت از همه 

ُبراندن آن ها از حزب، نقش اساسی داشت.۳
نام���ه کیانوری به علی خامنه ای که پس از دیدار با گالیندوپل گزارش���گر ویژه ملل متحد 
در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۳۶۸ از زندان اوین نوش���ته شده به خوبی میزان راستگویی نزدیکان 

الجوردی را نشان می دهد: 
صبحدم روز ۱۷ بهمن ماه ۱۳۶۱ س���اعت ۳:۳۰ تا ۴  پس از نیمه ش���ب  گروهی از 
پاسداران با بازکردن در خانه به اطاق خواب ما در منزل دخرتمان ریختند و دستور 
دادند که من فوراً لباس بپوشم. این آقایان تنها حکم بازداشت مرا در دست داشتند. 
اما نه تنها مرا، بلکه همسرم را هم بدون داشنت حکم بازداشت کردند. به آن هم بسنده 
نکرده دخرتمان را هم که در کارهای سیاسی ما نه سر پیاز بود و نه ته پیاز، او را هم 
بدون حکم، بازداشت کردند. تصور نفرمایید که به اینهم بسنده کردند، نه! فرزند ۱۱ 

ساله افسانه دخرتمان و نوه ما را هم بازداشت کردند...
در مورد اکثر بازداشت ش���د گان از همان روز اول بازداشت و در مورد من چند روز 
پس از بازداش���ت، شکنجه به معنای کامل خود با نام نوین »تعزیر« آغاز  گردید. 
شکنجه عبارت بود   از شالق با لوله الستیکی تا حد آش و الش کردن کف پا. در 
مورد شخص من در همان اولن روز شکنجه آن قدر شالق زدند که نه تنها پوست 
کف دو پا، بلکه بخش قابل توجهی از عضالت از بن رفت و معالجه آن تا دوباره 
پوس���ت بیاورد، درست سه ماه طول کش���ید و در این مدت هر روز پانسمان آن نو 
 می شد و تنها پس از ۳ ماه من توانستم از هفته ای یکبار حمام رفنت بهره  گریی کنم.

1-www.rajanews.com/news/275498
2-https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/06/08/1501829
3-http://defapress.ir/fa/news/31828
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نوع دوم شکنجه که به مراتب از شالق وحشتناک تر است دستبند قپانی است. تنها 
کس���ی که دس���تبند قپانی خورده می تواند درک کند که دستبند قپانی آن هم ۸ تا ۱۰ 
ساعت متوایل در هر شب، یعنی چه؟ در مورد من، پس از این که شالق اولیه که با 
فحش و توهن و توسری و کشیده تکمیل می شد سودی نداد، یعنی آقایان نتوانستند 
در مورد دروغ شاخدار ساخته شده که در زیر آن را شرح خواهم داد از من تأی�یدی 
بگریند، مرا به دستبند قپانی بردند. ۱۸ شب پشت سر هم مرا ساعت ۸ بعدازظهر به 
اطاقی واقع در اشکوب دوم می برند و دستبند قپانی می   ز دند و این جریان تا ساعت 
۵ تا ۶ صبح یعنی ۹ تا ۱۰ ساعت طول می کشید. تنها هر ساعت مأمور مربوطه می آمد 
و دست ها را عوض می کرد. چون ممکن است شما ندانید که دستبند قپانی چگونه 

است، آن را توضیح می دهم.
این شکنجه عبارت از اینست که یک دست از باالی شانه و دست دیگر را از پشت 
به هم نزدیک می کنند و بن مچ دو دست یک دستبند فلزی زده و با کلید آن را تن  
می کنند. درد این شکنجه وحشتناک است . طی ۱۸ شب که من زیر این شکنجه قرار 
داشتم و دو بار هم در تعویض ساعت به ساعت آن »غفلت« شد و از ساعت ۱۲ نیمه 
شب تا پنج صبح به همان حال باقی ماندم. علت اینکه چرا این قدر طول کشید این 

بود که من به آنچه می خواستند به »زور« اعرتاف کنم، تسلیم نشدم.
من ۱۸ کیلو گرم از وزن خود را از دست دادم و تنها پوست و استخوان از من باقی 
ماند، تا آن حد که بدون کمک یک نفر حتی یک پله هم نمی توانس���تم باال بروم 
و برای رفنت به دستش���ویی هم محتاج به کمک نگهبان بودم. پیامد این ش���کنجه 
وحشتناک که هنوز هم باقی است، این است که دست چپ من نیمه فلج است و دو 
انگشت کوچک هر دو دستم که در آغاز کاماًل بی حس شده بود، هنوز نیمه بی حس 

هستند. یادآوری می کنم که من در آن زمان ۶۸ ساله بودم.
همسرم مریم را آن قدر شالق زدند که هنوز پس از هفت سال، شب هنگام خوابیدن 
کف پاهایش درد می کند. البته این تنها شکنجه »قانونی« بود که به انواع توهن و با 
رکیک ترین ناسزا گویی ها تکمیل می شد )فاحشه، رئ�یس فاحشه ها و...( آنقدر سیلی 
و توس���ری به او زده اند که  گوش چپ او شنوایی اش را از دست داده است. یادآور 

می  شوم که او در آن زمان پریزنی ۷۰ ساله بود.
خواهش می کنم عجله نفرمایید و نیاندیشید که بدترین نوع شکنجه )تعزیر( همن 
بود. نه، از این بدتر هم دو نوع دیگر بود. نوع اول شکنجه جسمی بود و آن این جور 
بود که فرد را دستبند قپانی می زدند و با طنابی به حلقه ای که در سقف شکنجه خانه 
کار  گذاشته شده بود آویزان می کردند و او را به باال می کشیدند، تا تمام وزن بدنش 
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روی شانه ها و سینه و دست هایش فشار غری قابل تحمل وارد آورد.
درد این شکنجه نسبت به دستبند قپانی ساده شاید ۱۰ برابر باشد. حتی افراد ورزیده ای 
مانند دوس���ت عزیز ما آقای عباس حجری که ۲۵ سال در زندان های مخوف شاه 
مردانه پایداری کرد، چندین بار از هوش رفت. آقایان به این هم بسنده نکرده و او را 

مانند تاب تلو تلو می دادند.
... آقای عباس حجری که مردی ورزیده بود در اثر این شکنجه وحشتناک، دست 
راستش تا حد سه چهارم فلج شده بود تا آنجا که نمی توانست با آن غذا بخورد. مرا 
مسلماً به علت آنکه دیگر جانی برایم باقی نمانده بود از این شکنجه معاف داشتند.

نوع دوم، شکنجه روحی بود. این نوع شکنجه که در مورد من عملی شد، از همه 
شکنجه های دیگر دردناک تر بود. این شکنجه چگونه بود؟ پس از اینکه آقایان از 
تحمیل اعرتافات به من با شکنجه ها و با  هدفی که در باال شرحش را دادم، ناامید 
شدند، سه بار مرا زیر این »آزمایش« قرار دادند. بار اول مرا به اطاق شکنجه بردند. 
مریم همسرم را که چشمش را بسته و دهانش را با دستمایل که در آن فرو کرده بودند، 
بسته بودند روی تخت شالق خوابانده و دهان مرا هم  گرفتند و در برابر چشم من به 

پای لخت او شالق زدن را آغاز کردند.
این جریان پیش از شالق زدن های شدید مریم که در باال یادآور شدم بود. آقایان برای 
این که دست خود را به یک چنن کار ننگینی که بدون تردید قابل دفاع نبود، آلوده 
نکرده باشند، یکی از افراد توده ای، به نام حسن قائم پناه را    که برای فرار از فشار تن 
به پستی داده بود مأمور شالق زدن کردند. پس از نشان دادن این منظره، مرا به پشت 
در سلول شکنجه   گاه بردند و به زمن نشاندند و از من اعرتاف می خواستند تا شالق 
زدن به پای همسرم را که من صدای ضربات شالق و ناله همسرم را می شنیدم، پایان 
دهند. پس از چند دقیقه چون من حاضر به پذیرش آنچه از من می خواستند، نشدم 
)قبول طرح کودتا( مرا به سلول خودم بر گرداندند... چون من باز هم تسلیم نظریات 
آقایان نش���دم، بار دوم - باز هم مرا به اطاق شکنجه بردند. این بار دخرتم افسانه 
را خوابانده بودند و همان فرد پست در برابر چشم »آقایان” مشغول به شالق زدن 
به پای برهنه او بود. باز هم مرا پشت در نشاندند و به  گوش کردن ناله های دخرتم 
مجبور کردند و از من خواستند که خواسته آنان را بپذیرم و چون حاضر نشدم بار سوم 

باز هم مرا شبی به اطاق شکنجه بردند.
این بار همسرم مریم را دستبند قپانی زده و به سقف آویزان کرده بودند. او پاهایش 
هنوز روی زمن بود. مرا به پشت در شکنجه   گاه آوردند و  گفتند ا گر اعرتاف نکنی، 
مریم را باال خواهیم کشید. چون من حاضر به اعرتاف نشدم دستور دادند که مریم را 
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به باال بکشند. من تنها صدای ناله های مریم را که چون دهانش با دستمال بسته بود، 
به طور مبهم شنیدم. پس از مدتی آقای »یاسر« که در درون شکنجه   گاه بود فریاد زد 

متهم از حال رفته، دکرت را بیآورید و مرا به سلول خود بر گرداندند.۱ 

کودکان قربانیان اصلی 
الجوردی

به  تریخالص زدن  الجوردی 
توس���ط  اعدامی  محکومان 
زندانیان ت���واب را در زندان 
باب ک���رد. او بدون توجه به 
تاثریات مخ���رب و غریقابل 
ج���ربان تریخالص  زنی حتی 
کودکان زندان���ی را وادار به 

انجام این کار می کرد.
او توبه و ندامت کسی را جز با شرکت در جوخه ی اعدام و زندن تریخالص، یا حمل جنازه و 
آب دهان انداخنت به جنازه ی قربانیان و یا حداقل گزارش نویسی مداوم راجع به هم بندان و 
دوستان و رفقای سابق اش نمی پذیرفت. او او زندگی کودکان زیادی را به این ترتیب برای 
همیشه نابود کرد. زندانیانی که توبه می کردند بایستی در شعبه های بازجویی در شکنجه و 
آزار و اذیت دوستان  سابق شان سهیم می شدند و یا در گشت های ضربت دادستانی در سطح 
شهر شرکت می کردند. بایستی در سالن ۶ آموزشگاه اوین محل حبس کودکان و نوجوانان 
می بودید تا به چش���م خود می دیدید چگونه ش���ب ها تعدادی از این زندانیان به خاطر 
صحنه هایی که دیده بودند یا اعمایل که مرتکب شده بودند دچار کابوس و رعشه می شدند 
و در خواب فریاد می کشیدند. او از کودکان و نوجوانان در کندن زمن قتلگاه زندانیان که تا 
عمق یک مرتی خاکی خون آلود داشت استفاده می کرد، او آن  ها را وامی داشت تا خاک را 
خشک کرده و سرند کنند تا در آن جا گل بکارد و باغچه درست کند. او کودکان و نوجوانان 
را مجبور می کرد پوکه های گلوله  را از دیواره های تپه های اوین و محل تریباران ها درآورند.

آن ها مجبور بودند محل کشتارگاه را تمیز کنند و کفش های اعدام شدگان را جا به جا کنند. 
جاوید طهماسبی یکی از کودکانی که در محوطه ی اوین در کار می کرد می گوید: 

بردن زندانیان برای زدن تریخالص به شکل های گوناگون صورت می گرفت. یک 
سری را اسم داشتند و بر اساس نظر بازجو می آمدند دنبالشان. تعدادی را پاسدار بند 

1-www.rahetudeh.com/rahetude/kianoori/namehKiabeKhamnei.html
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و یا مسئوالن آموزشگاه انتخاب می کردند. عده ای هم داوطلب و پیشقدم می شدند. 
مثاًل حمیدرضا مصحف، نوه محمدتقی جعفری یک���ی از داوطلبان بود. پدرش 
عبدالعلی مصحف استاندار زمان بازرگان در گنبد بود. او که بسیجی پانزده – شانزده 
س���اله ای بود و در مسجد محل شان پاسداری می داد به خاطر ماجراجویی دستگری 
ش���ده بود. او همراه با محسن جاوید۱ هر شب به جوخه می رفت و با لباس خونی 
بر می گشت. حسن سلمانی اهل رشت یکی از زندانیانی بود که تریخالص می زد 
موقعی که برگش���ت روانی شد. بعضی ها هم که به جوخه رفته بودند دچار تشنج و 
کابوس های وحشتناک در خواب می شدند. برای حمل جسد، از زندانیان استفاده 
می کردند. پاسداران معموالً  دست نمی زدند. بیشرت کسانی که برای حمل جسد برده 
می شدند اعضای جهاد زندان بودند که از زندانیان کم سن و سال تشکیل شده بود.

حمیدرض���ا مصح���ف بعد 
جوخ���ه،  از  بازگش���ت  از 
صحنه  های اع���دام را در بند 
تعریف می کرد. او از دخرتی 
می گفت که بعد از شلیک به 
سینه اش فریاد می زد »سوختم 

، سوختم«.
می گفتن���د جوخه ک���ه آماده 
بود، زندانی را برای شلیک 
پشت  پاس���داران  می بردند. 

سرش���ان بودند که مبادا به آن ها ش���لیک کنند. گلوله هایشان را هم می شمردند. مثاًل  ۵ تا 
می دادند. 

تعدادی از این کودکان و نوجوانان پس از رفنت به جوخه های اعدام مسخ شده و تبدیل به 
مهره های الجوردی می شدند.

الجوردی هیچ کس را مستثنی نمی کرد. ظلم را در حق همه عادالنه تقسیم می کرد. شهرام 
)محمد( تنها فرزند هادی منافی وزیر بهداری دولت های رجایی و مهدوی کنی و موسوی 
را نیز به بند کش���ید. او که متولد ۱۳۴۷ بود به تازگی ۱۳ س���اله شده بود. بهزاد نبوی، وزیر 
دولت های رجایی و مریحسن موسوی، و یکی از تصمیم گریان اصلی کشور در سال سیاه 
۶۰ که برای بازدید و سخرنانی به زندان اوین آمده بود، »شهرام« را در میان زندانیان کم 

۱-در گوهردش���ت من ش���اهد بودم که محسن جاوید ش���ب ها کابوس می دید و فریاد می زد و محیط 
بسط چی دچار روان پریشی شدید شده بود. 
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سن و سال، در حسینیه اوین شناخت و با او به گفتگو پرداخت.
ش���هرام را که تحت شستشوی مغزی مسخ ش���ده بود پس از آزادی از زندان در سن ۱۴ 
سالگی به جبهه ی جنگ برده و جنازه اش را در اسفند ۱۳۶۲تحویل مادرش دادند. پس از 
آن سیل تسلیت بود که صفحات روزنامه ها را پر کرد و مقامات نظام بدون اشاره به زندگی 
کوتاه و رنج آور شهرام، شهادت وی را به پدرش تربیک و تسلیت می گفتند. رفسنجانی از 

تریبون مجلس به هادی منافی تسلیت گفت. 
این عکس در س���ال ۶۰ و در محوطه ی اوین گرفته شده اس���ت. پاسداری که در کنار او 
دس���تش روی سینه اش است، اصغر عیاری )دوالبی( نام دارد که بعد از کشته شدن چند 
محافظ الجوردی، جزو محافظان اصلی او شد. بعید می دانم خود اصغر عیاری هم در آن 

تاریخ بیش از ۱۸- ۱۹ سال سن داشته باشد.
امری قاسمی پشت همه ایستاده و کاپشن آبی آسمانی به تن دارد. وی در ارتباط با مجاهدین 
دس���تگری ش���ده بود و پس از آزادی از زندان، یکی از مسخ شدگانی بود که همراه بسیج 

داوطلبانه به جبهه جنگ رفت و کشته شد.
ش���هرام که از پشت میز مدرسه مانند هزاران نوجوان دیگر به زندان آورده شده بود بدون 
آن که امکان ادامه ی تحصیل در زندان را داشته باشد به کار اجباری در محوطه ی زندان 
مشغول بود. شهرام بعد از آزادی از زندان هم نمی توانست مانند یک کودک معمویل پشت 
میز مدرس���ه بنشیند و به درس معلم گوش دهد. او از »زندگی« فرار می کرد و به آغوش 
»مرگ« پناه می برد. او نمی توانس���ت از سرخوشی های دوران کودکی برخوردار باشد.

هادی منافی در آن دوران به خود می بالید که از پدر»ضد انقالب« به »پدر شهید« ارتقای 
مقام یافته اس���ت. کودکی در ۱۳ سالگی اوین را با همه مکافاتش تجربه می کند. در ۱۴ 
سالگی س���ختی های جنگ را با پوست و گوشت اش تجربه می کند و در ۱۵ سالگی به 
استقبال مرگ می رود. نه تنها آن روز که امروز نیز این پدر بی رحم از سرنوشت دردناکی که 

فرزندش داشت، یادی نمی کند.
هادی منافی در مورد فرزندش که به کشنت داده می گوید: 

پسر من ۱۴ یا ۱۵ سالش بود که به جبهه رفت و شهید شد، پیکرش را چند سال بعد 
از شهادت پیدا کردیم. مادرم خیلی این پسر را دوست داشت و پیش خودش نگه 
می داشت. در آن زمان با یکی از دوستان رفت وآمد داشتیم و او یکبار پسرم را دید و 

گفت قیافه تو جان می دهد برای شهادت.۱
دکرت هوشنگ فاضل معاون وزیر بهداشت و درمان در مورد  ابن الوقتی منافی می   نویسد:

 دکرت منافی از دوس���تان جلسه ای پزش���کان بود که چندان اهمیتی به او داده نمی شد. در 

1-www.isna.ir/news/97052915703
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جلساتی که داشتیم و معمواُل در محل حزب جمهوری اسالمی تشکیل می شد او مسئول 
پذیرایی از اعضای جلس���ه بود و قبل از همه به محل مذکور می رفت و چای و وس���ایل 
پذیرایی را آماده می کرد. در این جلس���ات معمواُل اظهار وجودی هم نمی کرد. انتخاب 
او به عنوان وزیر باعث بهت غالب همکاران ش���د...  بعداً ش���نیدم او که با مرحوم شهید 
فیاض بخش دوس���ت صمیمی بودند در تمام مدت فرتت نخست وزیر مرتباً به مسئولن 
کشور سر می زدند و خود را به آن ها نزدیک می کردند و هر کجا هم که اسمی از من برده 
شده بود یادآوری می کردند که او دندانپزشک است و نمی تواند وزارت را بعهده بگرید و 

این منطق عوامانه هم مورد تأیید بزرگان زمان قرار گرفته بود.۱

دانشگاه اوین و استادش
ماحصل نکبتی که بر کشور ما حاکم شده، این است که یک پزشک و جراح با تجربه، با 
افتخار از روانه کردن کودک ۱۴ ساله اش به جبهه ی جنگ دم می زند و در مورد قصاب 
و جنایتکاری که تنها پسرش را از آغوش مادر و پشت میز مدرسه به زندان کشانده چنن 

توصیف و تقدیری می کند:  
ش���هید الجوردی که در آن زمان مسئول زندان ها بود در خصوص منافقن کارهای 
شایسته ای انجام داد، خیلی از منافقن که اسری تبلیغات غلط شده و شستشوی مغزی 
بودند، با کمک شهید الجوردی به مسری برگشتند و از اعمال خود اظهار پشیمانی کردند.۲

او به روی خودش نمی آورد که فرزند خودش چگونه »اسری تبلیغات غلط شده و شستشوی 
مغزی بود«، توضیحی هم نمی دهد که الجوردی از چه شیوه ای در زندان استفاده می کرد 
که کارساز بود و او و همسرش از به کارگریی آن در خانه و عقالی نظام اسالمی در بریون 

از زندان از انجام آن عاجز بودند.
او در ادامه می گوید: 

یک بار در دوران ش���هید الجوردی یک پسر نوجوانی از منافقن دستگری شده بود 
که حدود ۱۵ سال بیشرت نداشت اما یک اسلحه یوزی در دستش بود؛ هرچقدر به او 
می گفتند این اسلحه را چرا برداشتی و آن را به ما بده، او جواب می داد نه من این 

را گرفته ام تا مردم را بکشم.
ش���هید الجوردی خیلی با او صحبت کرد اما او بر کارهای خود اصرار داشت و در 
آن زمان او را زندانی کردند اما شهید الجوردی اجازه اعدام او را نداد تا بعداً که از 

مسری خود بازگشت و توبه کرد.۳

۱-خاطرات من از انقالب ۵۷، وبالگ شخصی دکرت هوشنگ فاضل. 
2-www.dana.ir/news/870177.html
3-www.dana.ir/news/870177.html
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آن چ���ه که مناف���ی می گوید، 
دروغ محض اس���ت. او در 
رابطه با افشن برادران قاسمی 
صحبت می کند ک���ه هنگام 
دستگریی ۱۴- ۱۵ ساله بود. 
در اس���ناد رژی���م و از جمله 
کتاب »س���ازمان مجاهدین 
خلق از پیدایی تا فرجام« که 

توس���ط وزارت اطالعات انتش���ار یافته، آمده اس���ت که وی در اواخر ۱۳۵۹ و در سیزده 
سالگی به هواداری از مجاهدین روی آورد.۱

افش���ن در درگریی ۵ مهر ۱۳۶۰ در حایل که مس���لح به مسلسل »ژ ۳« بود و از ناحیه پا 
زخمی شده بود، دستگری و بدون آن که مداوا شود، تحت شکنجه های طاقت فرسا قرار 
گرفت. افشن تا لحظه ی اعدام در تاریخ ۱۷ مهر ۱۳۶۳ از ناحیه پا می لنگید و به مدت سه 
سال درد و رنج زیادی را تحمل کرد. الجوردی در طول سال هایی که افشن زندانی بود، 
پیگری اجرای حکم اعدام او بود و شخصاً حکم اعدام را به او ابالغ کرد. توجیه او این 

بود که وی به سن قانونی و شرعی رسیده و حاال می توان او را اعدام کرد.
سمیه تقوایی، متولد ۱۳۵۱، همراه با مادر و پدرش و دو نفر از اعضای سازمان مجاهدین 
در یکی از خانه های تیمی  زندگی می کرد. وی در س���ن ۹ س���الگی در حایل که مشغول 
انجام تکالیف مدرسه اش بود از سوی مأموران امنیتی که برای دستگریی مادر و پدرش 
به خانه ی آن ها هجوم آورده بودند دستگری شد. هنگام دستگریی مادر و پدرش درخانه  
نبودند اما طی درگریی بن پاس���داران و دو عضو مجاهدین که در خانه بودند، یکی از 
آن ها کشته و دیگری فرار می کند. سمیه در حایل که پشت یخچال پنهان شده بود و جیغ 
می کشید توسط پاسداران دستگری و به اوین برده می شود. او در اوین تحت فشار و آزار و 
اذیت قرار می گرید تا نشانی خانه های آشنایان، خویشاوندان و تمامی محل های احتمایل 

که پدر و مادرش تردد می کردند را بدهد. 
الجوردی و محمدی گیالنی با اصرار بر این که او به سن تکلیف رسیده است، از آزادی 
وی خودداری کردند. سمیه ۵ سال در اوین زندانی بود و در شعبه های مختلف تحت فشار 
و بازجویی قرار گرفت و شاهد فیجع ترین صحنه های شکنجه و کشتار بود. او طی دوران 
زندان مجبور به کار در کارگاه خیاطی زندان بود. یکی از دوس���تانم در ۲۰۹ اوین ش���اهد 
ش���کنجه ی او بود و صدای فریاد های دلخراش او را می شنید. الجوردی در ۱۳ سالگی 

1-www.rajanews.com/news/86463
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او را ب���ه مدت دو هفته به خانه ی خودش برد و به نامزدی یکی از پاس���داران درآورد و 
دوباره به زندان بازگرداند. مدتی پس از آن سمیه ظاهرًا  آزاد شد. وی ابتدا به عمه و سپس 
عمویش سرپده شد و در سن ۱۵ سالگی به اجبار الجوردی به عقد پاسداری که موجی 
بود درآمد و از وی صاحب دو فرزند شد. سمیه در خانواده این پاسدار به شدت مورد آزار 
و اذیت قرار گرفت. وی در ۲۰ سالگی دچار سرطان سینه شد. وقتی کار از کار گذشته بود، 
رژیم اجازه داد سمیه در ماه های آخر عمرش از کشور خارج شود. او در سن ۲۵ سالگی 
در لندن جایی که پدر و مادرش بعد از جدایی از مجاهدین در آن جا اقامت داشتند فوت 

کرد و در همان جا دفن شد. 
منوچهر اسحاقی متولد ۱۳۴۶ در حایل که هنوز ۱۴ ساله نشده بود در ۲۶ تری ۱۳۶۰ دستگری 
و در ۲۰۹ اوین تحت ش���کنجه های وحش���یانه قرار می گرید. سه روز بعد وی همراه با ۸ 
نفر دیگر به دادگاهی که الجوردی دادس���تان و محمدی گیالنی حاکم شرع  آن بود برده 
می شود. از آن جایی که دادگاه فیلم برداری می شد آن ها مجبور بودند پاهای شکنجه شده و 
خون آلودشان را زیر میزی که روی آن را با پارچه پوشانده بودند پنهان کنند تا آثار شکنجه 
روی پاهای برهنه شان معلوم نشود. در دادگاه مطلقاً راجع به سن و سال منوچهر  و تاریخ 
تولدش سؤایل نمی کنند. پس از پایان دادگاه، تنها ۱۵ دقیقه طول می کشد تا حکم اعدام 
آن ها صادر و روانه ی جوخه ی اعدام شوند. در همن فاصله الجوردی لگدی به زانوی 
منوچهر زده و از او می پرس���د آیا تاکنون »ُجنب شدی«؟ از میان آن ۹ نفر تنها منوچهر 
که به سن »تکلیف« نرسیده بود اعدام نشد اما او را نیز به جوخه ی اعدام بردند. پرویز 
ابراهیم زاده که خود ۱۹ س���اله بود در حایل که دس���تش روی شانه ی منوچهر بود در راه 
می کوشد به او دلداری دهد؛ آهسته زیرگوشش زمزمه می  کند: »نگران نباش، من تا آخرین 
لحظه پیشتم«. منوچهر را در کنار ۸ نفر دیگر مقابل جوخه ی آتش قرار می دهند. او در 
حایل که می گریس���ت شاهد به زمن افتادن ۸ نفر دیگر و شلیک تریخالص در مغزشان 
می شود. منوچهر نزدیک به یک دهه زندانی بود، او خیلی خوش شانس بود که در کشتار 
۶۷ اعدام نش���د. تعداد زیادی از کودکان هم سن و سال او همچون محمدرضا مجیدی، 
سهیل دانیایل، احمد غالمی، محمدرضا علریضا نیا، مسعود افتخاری،و... پس از تحمل 

سال ها زندان در کشتار ۶۷ به دار آویخته شدند.  
یکی از کودکانی که به اعدام محکوم شده بود برایم تعریف کرد بعد از ابالغ حکم اعدام 
در ساختمان دادستانی و در حایل که در صف مرگ نشسته بود، صدای موسوی تربیزی 
را می ش���نود، خود را به او می رس���اند و با بغض و اندوه به او می گوید مگر در تلویزیون 
نگفتید کسی که به سن تکلیف نرسیده را اعدام نمی کنید. موسوی تربیزی که خود یکی از 
بزرگرتین جنایتکاران نظام ب���ود پس از پرس وجو در مورد تاریخ تولدش، او را از صف 
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اعدام بریون آورده و مانع اعدامش می شود.

سرنوشت نامعلوم کودکان 
سرنوشت بسیاری از کودکانی که در خانه های تیمی مجاهدین زنده باقی   ماندند و توسط 
پاسداران اسری  شدند هنوز معلوم نیست. تعدادی از آن ها به زندانیان زن تواب سرپده شده 

بودند و برای مدتی از آن ها نگهداری می کردند.
امری سید احمدی که مادرش در یکی از خانه های تیمی مجاهدین کشته شده و پدرش به 
خارج از کش���ور گریخته بود، پس از ۴ سال و تالش خستگی ناپذیر مادربزرگش به جمع 

خانواده پیوست. 
سرنوشت فرزند مس���عود رجوی و حسن جنتی متفاوت بود. مصطفی رجوی به خاطر 
معروف بودن پدر و دسرتس���ی او به سازمان های بن المللی و اشتباه الجوردی در نشان 
دادن او از صفحه ی تلویزیون بر بالن جنازه مادرش به پدربزرگش س���رپده ش���د. وی در 
کودکی از کش���ور خارج و در فرانسه مشغول تحصیل شد و در ۱۸ سالگی به عراق برده 
شد اما پس از حمله ی نریوهای آمریکایی به عراق از این سازمان جدا شد و به یکی از 
مخالفان جدی پدرش تبدیل ش���د. عاصف)محسن( جنتی به پدربزرگش احمد جنتی 
س���رپده شد و از وی یک حزب اللهی و بسیجی ناب ساخته شد. ابتدا گفته شد عاصف 
جنتی »در حایل که مش���غول امر به معروف و نهی از منکر بوده در یک حادثه رانندگی 
فوت می کند«، اما سید حس���ن موسوی تربیزی فاش کرد که وی در  نوجوانی به اوباش 
بسیجی پیوسته و در حمله به خانه ی آیت الله منتظری در قم به علت برق گرفتگی هنگام 
عربده  جویی درگذشت.۱ در مورد سرنوشت کودکان اسری به نقل از موسوی اردبیلی تراژدی 

دردناکی مطرح شده است:
آن زمان که مسئولیت داشتم گهگاهی به زندان ها سر می زدم که در زنداِن اوین یک 
درب کهنه قدیمی بود که همیشه از کنار آن می  گذشتم. یک روز هوس کردم که داخل 

آن جا را ببینم، گفتم این چیست؟ گفتند: چیز مهمی نیست یک انباری است.
گفتم: می  خواهم درون آن را ببینم. گفتند: کلیدش نیس���ت. گفتم: آن را پیدا کنید. 
گفتند: پیدا نمی  شود. گفتم: درب را بشکنید. گفتند: چیز مهمی نیست. گفتم: باالخره 
من باید درون این انباری را ببینم. گفتند: کلیدش پیش حاج آقاس���ت. منظورشان

الجوردی بود. گفتم: از او بگریید. گفتند: االن این جا نیستند. گفتم: پیدایش کنید من 
این جا می  مانم تا بیایید و از جای خود تکان نمی  خورم.

باالخره پس از اصراِر زیاِد من، درب باز ش���د؛ وارد ش���دم. دیدم تعداد زیادی از 

1-www.entekhab.ir/fa/news/441329
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بّچه  های خردساِل پنج س���اله، شش ساله و ده ساله با صورت هایی به رنگ زرد و 
جسم هایی نحیف، پنجاه نفر، صد نفر، کمرت یا بیشرت نمی  دانم؛ محبوسند. بّچه  ها دور 

من ریختند، گریه می کردند، عبا و دست هایم را می  بوسیدند و التماس می  کردند.
گفتم: این ها چه کسانی هستند؟ گفتند: این ها بچه  های منافقان هستند که پدر و مادرشان 
یا کشته شده  اند یا فرار کرده  اند. گفتم: این جا چه کار می  کنند؟ پدرانشان مجرم بوده اند، 
جرم این ها چیست؟ این ها پدر بزرگ ندارند؟! خویشاوند ندارند؟! قّیم ندارند؟!
از وضع اسفبار بّچه  ها چشمانم پر از اشک شد عینک خود را برداشتم و با دستمال،

 اش���ک  های خود را پاک کردم و گفتم: همن امروز تا بیست و چهار ساعت باید 
این بّچه  ها را به خانواده  های خودشان برسانید و هر کدام که خانواده ندارند یا جایی 
ندارند آن ها را به دادستانی بیاورید برای آنان جایی تهیه می  کنیم. آخر پدر بّچه های 
منافق بود و کشته شد یا مادرش فرار کرد چه ربطی به بّچه  ها دارد؟! انصاف و رحم و 
مروتتان کجا رفت؟!باالخره پس از چند روز آقای محمدی گیالنی قبل از خطبه  های 
نماز جمعه تهران جوابم را داد و گفت: آن ها که برای بّچه منافق اش���ک می  ریزند 
نباید مسئولیت قبول کنند، چرا آن وقت که پدرانشان پاسدارهای ما را می  کشتند گریه 

نکردید؟! کسی مرجع ضمری حرف های او را جز من نفهمید.۱
به نظر می آید راوی در مورد تعداد کودکان دچار اشتباه شده و یا مبالغه کرده است. اما به 

سختی  می توان در اصل ماجرا تشکیک کرد. 

کینه توزی به قیمت ضربه به نظام
اعدام محمدرضا سعادتی یکی از اعضای کادر مرکزی مجاهدین و حسن احمدی روحانی 
یکی از اعضای مرکزیت سازمان پیکار، دو نمونه  ی مشخص کینه جویی الجوردی است 

که گاه به ضرر نظام اسالمی هم تمام می شد.  
محمدعلی رجایی و نزدیکانش می کوشیدند مانع اعدام محمدرضا سعادتی شوند تا از او 
که منتقد سیاست های رجوی بود علیه مجاهدین استفاده کنند. الجوردی به محض این 

که متوجه تالش های وی شد دستور اعدام سعادتی را داد. 
محمدعلی امانی رئیس اس���بق زندان اوین و قائم مق���ام دبریکل مؤتلفه فاش می کند که 
الجوردی برای پیش���ربد مقاصدش حتی به دوستان نزدیک و مورد عالقه اش هم دروغ 

می گفت:
در قصه سعادتی، آقای بهزاد نبوی خیلی مایل بود لحظات آخر سعادتی را مالقات 

1-https://zeitoons.com/32868
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کن���د! آقای الجوردی و مرحوم رجایی خیلی به هم عالقه داش���تند و ارادت ویژه 
داشتند. آقای رجایی زنگ زده بود که من دوستم ]بهزاد نبوی[ اینجاست و مالقاتی 
می خواهد، با توجه به اینکه حکم اعدام س���عادتی صادر شده بود و اعدامش هم 
قطعی بود شهید الجوردی دستور دادند اعدام را زودتر انجام بدهند و بعد به آقای 
رجایی پاسخ داد که دیر گفتید. اگر زودتر می گفتید من کار را انجام می دادم و آقای 

الجوردی بر اساس تحلیل نگذاشت که این مالقات انجام شود.۱
محمد علی امانی بعداً دروغ های عجیب و غریبی سرهم کرده و مدعی می شود:

شهید الجوردی اواًل اصال نظر مثبتی در مورد بهزاد نبوی نداشت. ایشان معتقد بود 
در دفعات قبل که نبوی با س���عادتی دیدار داشته است اطالعات زیادی به او داده 
است که به ضرر نظام بوده است و برای همن اجازه نداد که نبوی با سعادتی دیدار 
کند. شما شاید بدانید که نبوی پیش از اعدام سعادتی چند باری با او دیدار داشته 

است و حرف هایی میان آنها رد و بدل شده است.۲
حجاریان در مورد سعادتی توضیحات مبسوطی می دهد: 

-چرا با لحن خاص درباره سعادتی صحبت می کنید؟
چرا که بی جهت اعدام شد. س���عادتی حتماً و قطعاً مشی مبارزاتی اش با سازمان 
متفاوت بود. این مسئله در وصیتنامه سعادتی مشخص است که سازمان مشی و روش 

غلطی را در مبارزه با جمهوری اسالمی در پیش گرفته بود.
-علت مخالفت تان با اعدام سعادتی چه بود؟

ما دنبال این بودیم و تالش بسیاری کردیم که سعادتی اعدام نشود که آقای الجوردی 
سعادتی را اعدام کرد.

-دلیل شهید الجوردی برای این کار چه بود؟
اعتقاد داش���ت هیچگونه تعللی نباید باشد. این اخالق الجوردی همانند مرحوم 
خلخایل بود. خلخایل هم اول انقالب همه را کشت. مدام می گفتیم آقای خلخایل 
چرا اینها را می کشی، دست نگهدار. بعضی ها الزم هستند که زنده بمانند اما خلخایل 

هم در اعدام تعلل نمی کرد.
-چه چیزی از سعادتی در می آمد که قصد داشتید زنده بماند؟

خیلی چیزها در می آمد. مواضع رجایی و سعادتی با یکدیگر فرق داشت اما با هم 
خیلی خوب بودند. قصه همانند قصه شاهس���وندی بود. شاهسوندی چه فایده ای 

برای ما داشت. این یک مقطع دیگری بود که ما با الجوردی درگری شدیم.۳

1-www.shoma-weekly.ir/fa/news/3723
2-www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940601000444
3-www.rajanews.com/news/52266
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مصطفی تاج زاده، از اعضای سازمان مجاهدین انقالب اسالمی در گفتگویی با حسن 
دهباشی می گوید که با توجه به تغیری موضع حسن احمد  روحانی، آیت الله خمینی تأیید 
می کن���د که حکم اعدام او به حبس ابد تغیری کند. ام���ا الجوردی تا پیش از آنکه حکم 
ثبت ش���ود و دیگر نتوان آن را تغیری داد، کمرت از ۴۸ س���اعت حس���ن احمدی روحانی 
را اعدام می کند. بعدها وقتی سعید شاهسوندی از اعضای مجاهدین خلق در عملیات 
مرصاد دستگری شد، خامنه ای برای جلوگریی از اعدام شاهسوندی نامه ای نوشت با این 

مضمون که »اشتباه سعادتی تکرار نشود.«
حسن روحانی پس از عدم تحمل شکنجه و فشارهای وارده، در زندان اسالم آورده بود 
و در شعبه های بازجویی به همکاری با بازجویان می پرداخت و تقریباً کاری نبود که انجام 
ندهد. الجوردی بر س���ر اعدام زندانیان تواب با اطالعات س���پاه در افتاد و به پادگان 
سپاه لشکرکشی کرد. محسن رضایی فرمانده وقت سپاه پاسداران و یکی از بنیان گذاران 

اطالعات سپاه در این مورد می گوید: 
قبل از آن هم قصه دادستانی پیش آمد که بچه های اطالعات سپاه را گرفتند و دادستانی 
دیگر حکم دستگریی نمی داد. ]حتی[ آقای الجوردی با گروه ضربت وارد پادگان 
سپاه شد و تعدادی از توابن که با ما همکاری می کردند را به زور بردند. بحث این 
بود که توابن نباید دست شما باشند. دوستان اطالعات سپاه بیشرت اطالعات شان را 
از توابن می گرفتند. توابن سر قرار می رفتند و بچه های ما با کمک توابن منافقن 
را دس���تگری می کردند و توابن بارها در معرض کشته شدن قرار گرفتند. همه این را 
می دانستند، اما چه جوسازی ای بود که آقای الجوردی را وادار کردند با تیم ضربت 
به پادگان سپاه بیاید و دستور بدهد که زندان سپاه تعطیل شود و توابن را بربند. بعد 
هم به بچه های س���پاه احکام دستگریی نمی دادند. این ها همه مقدمات جداشدن 

اطالعات از سپاه بود.۱
الجوردی توابینی را که در اختیار س���پاه پاسداران بود پس از بازگرداندن به اوین مقابل 
جوخه ی اعدام گذاشت و به زندگی شان پایان داد. وی در مقابل اعرتاض توابن به آن ها 

گفته بود »مگر شما به تنازع بقا« اعتقاد ندارید؟  
الجوردی نه تنها خصم اطالعات سپاه بلکه دشمن اطالعات نخست وزیری هم بود. از 
همن زاویه بود که همچون دیگر افراد و وابستگان جناح راست نظام اسالمی به شدت با 
تشکیل وزارت اطالعات مخالفت می کردند و خواهان راه اندازی سازمان اطالعات زیر 
نظر ویل فقیه بودند. همچنان که امروز هم این نظر از سوی خامنه ای و نزدیکان  او دنبال 
می شود. تخم دشمنی الجوردی با این نهاد ها چنان در دل وابستگان دادستانی انقالب 

1    http://tnews.ir/news/940b56052501.html
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کاشته شده بود که در تمامی دهه ی شصت چنانچه شاهد بودم بطور علنی و گاه در حضور 
زندانیان به دشمنی با مأموران وزارت اطالعات می پرداختند چرا که ستون فقرات وزارت 
اطالعات را اطالعات سپاه و نخست وزیری تش���کیل داده بودند و مأموران دادستانی

 انقالب و وابس���تگان مؤتلفه راهی به آن جا نیافته بودند. این در حایل بود که بزرگرتین 
ضربات به تشکیالت های سیاسی توسط اطالعات سپاه وارد شد. 

جمال اصفهانی اولن رئیس ۲۰۹ اوین می گوید: 
مثاًل برای دادستانی روزی ۲۰۰ متهم می آوردند ویل سپاه نه،  دو تا سرنخ را می گرفت

 و آن ها را چهارتا می  کرد و می رفت شبکه را پیدا می کرد. اما بچه های دادستانی چون 
ورودی دستگریی شان باال بود، نمی توانستند کار اساسی انجام دهند و به دنبال شبکه 
نبودند؛ بلکه دنبال زدن هرچه که به چشم می آمد، بودند و واقعًا  باید گفت خوب کار 
کردند و خیلی هم کیس زده اند؛ ویل نمی توانست هیچ وقت مثاًل به موسی خیابانی برسد، 
به رده های پاین می رسید. کمیته  ها هم رده های پاین را که آشکار بودند،  می گرفتند.۱

اعدام زندانیان محکومیت دار 
الجوردی هیچ مالک و معیاری را به رسمیت نمی شناخت. هرکس را که اراده می کرد 
بهانه ای برای اعدامش دس���ت وپا می کرد و حکام شرع دست آموز همیشه در اختیار او 

بودند تا امیالش را تحقق بخشند. 
اعدام س���عید متحدین یکی از هواداران مجاهدین و ۸ زندانی دیگر به خاطر کینه  جویی 

الجوردی در مرداد ۶۰ صورت گرفت. 
در تریم���اه ۱۳۶۰ حدود ۸۰ زندانی سیاس���ی در بند ۱۰ واحد ۲ قزلحصار محبوس بودند. 
نیمی از این تعداد زندانی مجاهد و بقیه به سایر گروه ها از جمله اقلیت ۳ نفر، اکثریت ۲ 
نفر، حزب دموکرات ۱۰ نفر، کومله ۸ نفر، خلق عرب ۵ نفر، فرقان۳ نفر و... تعلق داشتند.

پ���س از آغاز به کار جوخه  های اعدام در اوین در پانزدهم تریماه ۱۳۶۰، الجوردی ضمن 
حضور در بند ۱۰ واحد ۲ برای زندانیان خط و نشان کشید و عنوان کرد دوران خوشگذرانی 
در زندان به پایان رسیده و همگی بایستی به واحد ۳ قزلحصار که به تازگی به دادستانی 
اوین تحویل داده شده و ریاست آن به عهده ی حاج  داوود رحمانی گذاشته شده بود بروید.  

روز ۲۴ ت���ری ۱۳۶۰ در حالیکه تعداد زیادی از زندانیان در حیاط بودند ناگهان بند مورد 
یورش مأموران شهربانی قرار گرفت و درب بند را که به حیاط باز می شد بستند.

بن ۱۰ تا ۱۵ زندانی در بند و بقیه در حیاط ماندند. کسانی که در داخل بند بودند به شدت 
به مأموران ش���هربانی و وحشی گری  صورت گرفته از سوی آنان اعرتاض کرده و درگریی 

۱-نشریه رمز عبور شماره ۲۱، تری و مرداد ۱۳۹۵. 
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لفظی باال گرفت. در آن سوی بند یکی از زندانیان کومله ای با تنها پاسبان حزب اللهی به 
نام خانجانی درگری شده و یک سیلی به گوش او می زند. در آن لحظه اکثر زندانیان و از 

جمله سعید متخدین در حیاط بودند.
بعد از این واقعه الجوردی ش���خصاً به قزلحصار مراجعه کرد و ۹ زندانی مجاهد را که 
تعدادی از آن ها حتی هنگام درگریی در بند نبودند پس از چند ش���ب بازجویی به اوین 
منتقل کرد و همه ی آن ها را در ۱۲ مرداد ۱۳۶۰ در حایل که در ماه رمضان شدیداً شکنجه 

شده بودند با زبان روزه به جوخه ی اعدام سرپد.
روزنامه ی کیهان سه شنبه ۱۳ مرداد ۶۰ با تیرت »۱۲ نفر از اعضای منافقن تریباران شدند« و 
سوتیرت »سعید متحدین که قباًل به حبس ابد محکوم شده بود به اتهام سردستگی شورشیان 

داخل زندان تریباران شد.« خرب از این جنایت داد.
۹ زندانی مجاهدی که از قزلحصار به اوین منتقل ش���ده و به اتهام الجوردی  ساخته ی 

»شورش در زندان« به جوخه ی اعدام سرپده شدند عبارت بودند از:
سعید متحدین، احمد عابدیان، سیدحسن شاهمریی، رضا رحمانی، کیومرث طالیی زواره، 

علی اکربپور، ناصر سلیمانی، مصطفی کاکرودی، محمد رحیمی. 
آن ها همگی در سال های ۵۸ و ۵۹ دستگری شده بودند و پس از محمدرضا سعادتی اولن 
دسته از زندانیان محکومیت داری بودند که توسط الجوردی به  قتل رسیدند. این جنایت 
بعدها سنگ بنای جنایتی شد که در کشتار ۶۷ به صورت عمومی و وسیع در زندان های 

سراسر کشور به مورد اجرا گذاشته شد. 
این افراد بصورت اتفاقی توس���ط همان فرد س���یلی زننده کومله ای که در اثر تهدیدات 
الجوردی بالفاصله به خدمت وی در آمد و به همکاری گسرتده با رژیم پرداخت و پاسبان 

خانجانی و الجوردی انتخاب شدند.
در بازجویی سعید، بر اساس نقشه ی شریرانه ای که الجوردی کشیده بود پاسبان خانجانی 
و زندانی کومله ای که سیلی به صورت او زده بود حاضر شده و شهادت می دهند که سعید 
سیلی را زده و دیگران را تحریک به شورش کرده است. برای الجوردی مهم نبود افراد 

انتخاب شده چه کسانی هستند.
او می خواس���ت در شرایط جدید از زندانیان »پنجاه ونهی« که در دوران فعالیت علنی 
مجاهدین دستگری شده بودند و پیشاپیش کینه شان را به دل داشت انتقام بگرید و به این 
ترتیب از سایر زندانیان تازه وارد به قزلحصار زهر چشم بگرید. برای الجوردی مهم بود که 
سعید متحدین یکی از آن ها باشد. به همن دلیل او را به دروغ سردسته ی شورشیان نامید 

و به جرم ناکرده به جوخه ی اعدام سرپد.
ریشه  ی کینه ی الجوردی به سعید بر می گشت به تحوالت سال ۵۴ در سازمان مجاهدین 
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و صدور فتوای تکفری از سوی آخوند های زندانی در مورد نجاست زندانیان مارکسیست. 
الج���وردی و رندانیان وابس���ته به مؤتلفه مجاهدین را هم به خاط���ر ارتباط با زندانیان 

مارکسیست نجس می دانستند.
سعید که در آن زمان نوجوانی شوخ و شیطان بود برای بچه های بند تعریف کرده بود هر 
گاه الجوردی لباس هایش را می شست و بر روی بند پهن می کرد او دستش را عمداً به 
لباس های الجوردی می مالید و او با غرولند و داد و فریاد لباس ها را دوباره آب می کشید 
و یا پس ار وضو که دست هایش خیس بود در راهروی بند خودش را به الجوردی می زد 
و وی مجبور می شد خودش را آب بکشد. هرچه می گفت بچه این کارها را با من نکن به 
خرج سعید نمی رفت. از طرف دیگر الجوردی به خاطر حضور مجاهدین در بند و قدرتی 

که داشتند جرأت زدن سعید را هم نداشت.
حاال روزگار بر پاش���نه ی دیگ���ری می چرخید و الجوردی با حکم خمینی دادس���تان 
تام االختیار مرگ ش���ده بود و سعید می بایستی تاوان شیطنت های دوران نوجوانی اش و 

انفجار حزب جمهوری اسالمی را با بذل جان می پرداخت.
در دیم���اه ۱۳۶۰ الجوردی و حاج داوود رحمانی به بهانه ی تش���کیالت در بند ۵ واحد 
۳ بیس���ت زندانی چپ را که غالباً زندانیان وابسته به پیکار و »خط سه« بودند به اوین 
منتقل کرده و ۹ نفر از آنان به نام های  داريوش يزدانيار، س���عيد جاويد، حسین حسینی، 
محمد شاه... سعید پسندیده، جمشید رستمی ، )پیکار(  امید قریب )گروه پیوند( غالمرضا 
بهروان، )وحدت انقالبی(، مهدی بخشایش، )اتحاد مبارزان کمونیست( را یک ماه بعد 

به جوخه ی اعدام سپردند. 
 

ریشه ی دشمنی الجوردی 
با سازمان مجاهدین انقالب اسالمی

دشمنی الجوردی و گردانندگان دادستانی انقالب اسالمی با اعضای سازمان مجاهدین 
انقالب اسالمی که گردانندگان اطالعات سپاه و نخست وزیری بودند به قبل از انقالب 
و زندان دوران شاه برمی گشت. سران مؤتلفه از جمله عسگراوالدی، حاج  مهدی عراقی، 
حاج حیدری که س���ال ها بود زندان بودند، به شدت خسته و بریده بودند و دیگر تاب و 
تحمل زندان را نداشتند. تحوالت درون سازمان مجاهدین این فرصت را به آن ها داد که 
به بهانه ی لزوم مبارزه با کمونیست ها و »منافقن«، از شاه تقاضای عفو کرده و آزاد شوند. 

ساواک در این زمینه بسیار کوشا بود و روی آن ها کار می کرد. 
بهزاد نبوی و کسانی که بعد از پریوزی انقالب در بهار ۱۳۵۸ سازمان مجاهدین انقالب 
اسالمی را تأسیس کردند با این نظر مخالف بودند و معتقد بودند که آن ها آبروی زندانی 
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سیاس���ی را برده اند. بعد از تقاضای عفو وابس���تگان مؤتلفه و حضور آن ها در مراس���م 
»شاهنشاها سپاس«، بقیه زندانیان مذهبی راست، شدیداً در زندان از سوی مجاهدین و 

زندانیان چپ تحت فشار قرار گرفتند. 
بعد از پریوزی انقالب اعضای مؤتلفه و نزدیکانشان مدعی بودند که ما براساس فتوایی 
عمل کردیم که از بریون داده شده بود و از ما می خواستند که به هر قیمتی از زندان بریون 

بیایید چون حضورتان بریون مفیدتر است.
درحایل که در آن دوران با سرکوب مجاهدین و چریک های فدایی  خلق ، مبارزه مسلحانه 
با شکست مواجه شده بود و در بریون از زندان نیز جو ناامیدی و یأس حاکم بود و هنوز 
خ���ربی از انقالب نبود که آن ها بخواهند به آن بپیوندن���د. الجوردی که در مقابل آن ها 
احساس ضعف می کرد تا دم مرگ نیز دست از کینه جویی بر نداشت و در وصیت نامه اش 

هم از آن ها به عنوان »منافقن جدید« و خطر اصلی انقالب یاد  کرد. 
حجاریان در این مورد می گوید: 

الجوردی دقیقاً با همن نگاه بچه های ما را دستگری کرد. الجوردی بارها به من گفت 
که شما )سازمان مجاهدین انقالب( از منافقن بدترید.

-شخصاً به شما با همن ادبیات گفت؟
الجوردی به خود من همواره می گفت که شما از منافقن هم بدتر و خطرناکرتید. 
می گفت رجوی دوراندیش نبود و خیلی زود دس���ت خودش را رو کرد اما ش���ما 
سازمانی ها دوراندیش هستید و خودتان را برای آینده آماده کرده اید و منتظر فرصت 

هستید تا شرایط به نفعتان مهیا شود.
-طیف راست سازمان مجاهدین چطور؟ آیا برخورد و اختالف دیدگاهی میان آن ها 

با شهید الجوردی بود؟
در آن مقطع هیچ برخوردی میان شان رخ نداد.

-جریان راست سازمان چه موضعی نسبت به شهید الجوردی داشت؟
آن زمان این دوس���تان مدافع اقدامات الجوردی بودند و این گونه نشان می دادند، 
اما اعتقاد قلبی الجوردی این بود که خطر س���ازمان مجاهدین انقالب از سازمان 
مجاهدین خلق بیشرت است. الجوردی هر گاه مرا می دید می گفت تو و بهزاد و خسرو 

از رجوی خطرناک ترید.
 ...

شهید الجوردی یقیناً با یک دید و مباحثی به شما می گوید منافقن جدید. این مسئله 
بدون پشتوانه بعید است که به شما نسبت داده شود.

الجوردی ذاتاً خشن بود اما مصادیقش را درست پیدا نمی کرد. صبح به صبح به 
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ما گری می داد....
-چرا شهید الجوردی چنن نگرشی را نسبت به شما و اعضای سازمان مجاهدین 

انقالب پیدا کرده بود؟
از زمان هم سلول بودن الجوردی با بهزاد مشکالت آغاز شد. ما چون از آمریکا به 
الجوردی نزدیک تر بودیم دشمن تر محسوب می شدیم. برای الجوردی در دوران 

زندان امریکا و شاه مهم نبود. فقط بهزاد و تفکراتش مهم بود.
-یعنی شهید الجوردی از شما کینه به دل داشت؟

کینه به دل می ماند دیگر. سر ماجرای »سپاس« گفتیم آقا عفونامه ننویسد. »سپاس« 
همه را به هم می ریزد. اما گوش نکردند.۱

محمدعلی امانی، رئیس اسبق زندان اوین می گوید: 
ش���هید الجوردی بهزاد را از س���ال های قبل می ش���ناخت و فکر او را می دانست. 
الجوردی معتقد بود که این ها می خواهند خودش���ان را به قدرت برسانند و برای 
همن هم مثاًل در انفجار دفرت نخست وزیری هم نقش داشته اند.... ایشان خیلی تمایل 
داشت تا دادستان شود تا همان پرونده معروف انفجار دفرت نخست وزیری را دوباره 

فعال کند که نشد متاسفانه.
دوباره خربنگار می پرسد: 

اینکه گفته می ش���ود روزی بهزاد نبوی به سراغ ایشان در نزدیکی زندان اوین رفته 
بود و بعدها به الجوردی گفته بود که س���ید آمده بودم دم زندان عرض ارادتی کنم 
و نبودی و بعد شهید الجوردی گفته بودند اگر یک روز به عمرم مانده باشد تو را 

محاکمه می کنم درست است؟« 
و امانی پاسخ می دهد: 

بله ظاهرا چنن حرفی رد و بدل شده بود چون عرض کردم شهید الجوردی به شدت 
معتقد بودند که نقش بهزاد نبوی به خصوص در انفجار نخست وزیری برجسته است 

و او را آدم صالحی نمی دانستند.۲ 

معضل روانی الجوردی و اعضای مؤتلفه 
الجوردی و کلیه ی اعضای زندانی مؤتلفه در سال های ۵۵ و ۵۶ با درخواست عفو از شاه 
از زندان آزاد شدند. با برمال شدن اسناد و باالگرفنت زمزمه ها در مورد حضور تعدادی از 
آن ها در مراسم »شاهنشاها سپاس« با مدال پهلوی و پنجاهمن سال سلطنت سلسله ی 

1-www.rajanews.com/news/52266 
2-www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940601000444
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پهلوی آن ها به دست و پا افتادند و به دروغ عنوان کردند که با دستور علما و مراجع تقلید 
این کار را به صورت »تاکتیکی« انجام دادند. 

الجوردی همراه با بادامچیان در تصمیم گریی برای عفو نامه نویسی سران مؤتلفه شرکت 
داشت. در دوران تسلط وی و اعضای مؤتلفه بر دادستانی انقالب اسالمی آن ها به خاطر 
نقطه ضعفی که در زمان پهلوی داشتند می کوشیدند بدون نوشنت انزجارنامه و در بسیاری 
موارد انجام مصاحبه ی تلویزیونی و یا در حضور جمع زندانیان کسی را آزاد نکنند تا به 
نوع���ی ضعف خود را توجیه  و به لحاظ روانی خود را تخلیه کنند. آن ها این گونه جلوه 
می دادند که آزادی از زندان بدون عبور از این قید وبند ها میس���ر نیست و ما همان کاری 
را کردیم که همه ی زندانیان می کنند. آن ها می دانس���تند غالب زندانیانی که تن به نوشنت 

انزجارنامه می دهند اعتقادی به آن ندارند.
انزجارنامه هایی که رهربان مؤتلفه در زمان شاه نوشتند از سر استیصال و بریدگی از مبارزه 
بود و با آن چه بعدها در دهه ی ۶۰ از زندانیان سیاسی اخذ می کردند از زمن تا آسمان فرق 
می کرد. این موضوع سپس به رویه دادستانی انقالب اسالمی برای آزادی افراد تبدیل شد 

بدون این که به ریشه ی آن که توجیه ضعف رهربان مؤتلفه بود توجه کنند. 

الجوردی و حزب توده و »فدائیان اکثریت«
الجوردی قدم به قدم »سازمان قدائیان خلق اکثریت« و حزب توده را به سوی لجنزار 
 برد. وی پس از شروع به کار ماشن اعدام، کوشید از این دو جریان سیاسی متحد نظام 

اسالمی استفاده کرده و سپس به خدمت شان برسد. 
حزب توده از فردای پریوزی انقالب در خدمت نظام و دس���تگاه سرکوب آن قرار گرفت 
و »فدائیان« پس از یک رش���ته  درگریی با نظام اسالمی در کردستان و ترکمن صحرا و 
خوزستان و... پس از انشعاب اردیبهشت ۱۳۵۹ و دیدار رهربان »اکثریت« با بهشتی، به 

خدمت نظام درآمده و »جبهه متحد ارتجاع« را تشکیل دادند. 
الجوردی در مصاحبه ی مطبوعاتی خود به همراه محمدی گیالنی که در روزنامه اطالعات 
۴ شنبه سوم تریماه ۱۳۶۰ انتشار یافت، در پاسخ به سؤال خربنگاران »در مورد فرخ نگهدار 

عضو سازمان فدائیان اکثریت« گفت: 
چون قباًل اعالم کرده بودیم که هرکس���ی و یا هر گروهی توبه کند و بخواهد مبارزه 
سیاسی بکند آزاد است و سازمان فدائیان اکثریت نیز یکی از این گروه ها بود که به 
موقع توبه و اعالم کرد که خط مشی مسلحانه شان به بن بست رسیده است لذا از این رو 
با سازمان ها و گروه هایی که بخواهند مبارزه سیاسی بکنند اجازه فعالیت خواهیم داد.

این سازمان در راستای خطی که الجوردی داده بود، بالفاصله به تأیید جوخه  های اعدام پس 
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از ۳۰ خرداد پرداخت تا پای »توبه « شان سفت شده و مورد عنایت الجوردی قرار گریند: 
س���ازمان ما اقدامات قاطع دادگاه ها را در برخورد با ضدانقالب و وابستگان رژیم 
سابق و همه متحدان امرپیالیسم همواره مورد حمایت قاطع قرار داده و می دهد. این 

اقدامات قانون شکنانه را محکوم می کند.۱
بالفاصله پس از انفجار دفرت حزب جمهوری اس���المی در ۷ تری، کمیته مرکزی سازمان 

»فداییان خلق اکثریت« خواهان همکاری نریوهایشان با سپاه پاسداران شد:
هواداران س���ازمان همدوش و همراه با دیگر نریوه���ای مدافع انقالب و مدافع 
جمهوری اسالمی ایران باید تمام هش���یاری خود را به کار گریند، حرکات شبکه 
مزدوران امرپیالیس���م آمریکا را دقیقاً زیر نظ���ر بگریند و هر اطالعی از طرح ها و 
نقشه های جنایتکارانه آنان به دست آوردند، فورًا سپاه پاسداران و سازمان را مطلع 

سازند.۲ 
سه هفته بعد از مصاحبه ی مطبوعاتی الجوردی، فرخ نگهدار و دیگر رهربان »سازمان 
اکثریت« برای نشان دادن ارادت خود به الجوردی در صفحه ی اول نشریه ی کار شماره ی 

۱۱۸، ۲۴ تریماه ۱۳۶۰ نوشتند: 
در س���حرگاه روز دوش���نبه ۲۲ تریماه ب���ا حکم دادگاه انقالب اس���المی مرکز کریم 
دستمالچی و احمد جواهریان از سرمایه داران بزرگ، تاجران عمده و غارتگر بازار 
اعدام ش���دند. کریم دستمالچی و احمد جواهریان... به ناآرامی های سیاسی دامن 
می زدند... و در رهربی جریانات آمریکائی نظری جبهه ملی و حزب خلق مس���لمان 
قرار داشتند. اعدام مبارک و فرخنده کریم دستمالچی و احمد جواهریان، کوخ نشینان 
را شادمان و امرپیالیسم آمریکا را عزادار کرد. اقدام دادگاه انقالب اسالمی مرکز در 

اعدام کریم دستمالچی و احمد جواهریان مورد پشتیبانی قاطع ماست.۳
در حایل که این دو از ش���ریف ترین بازاری های کش���ور بودند و احمد جواهریان یکی از 

زندانیان سیاسی دوران شاه بود و اعضای این سازمان از نزدیک او را می شناختند. 
مهدی فتاپور و رقیه دانش���گری کاندیدای س���ازمان »فداییان خلق ایران اکثریت« برای 
انتخابات میاندوره ای مجلس ش���ورای اس���المی، به منظور توجیه هوادارانش���ان برای 

همکاری با نریوهای رژیم، خواستار چشم بسنت آن ها بر عواطف شان شدند: 
قبل از این که به مس���ئله ی اعدام تعدادی از دخرتان و پس���ران جوان توسط دادگاه 
انقالب برپدازیم الزم اس���ت اول به عوامل و ش���رایط به وج���ود آورنده این قبیل 
خش���ونت ها توجه کنیم و مسئله را نه صرفاً از جنبه عاطفی و اخالقی- که به نوبه 

۱-نشریه کار شماره ۱۱۵ ، ۳ تریماه ۱۳۶۰.
۲-نشریه کار شماره ی ۱۱۶، ۱۰ تیرماه ۱۳۶۰.

3-www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=38941
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خود حائز اهمیت اس���ت- آن چنان که ضدانقالب سعی در عمده کردن آن دارد، 
بلکه از زاویه ی مصالح و منافع انقالب بررسی کنیم. هواداران سازمان در موقعیت 
خط���ری کنونی باید وظایف خود را هوش���یارانه تر و قاطعانه تر از پیش انجام دهند. 
افشای دسیسه های ضدانقالب و شناساندن سیاست های ضدانقالبی گروهک ها در 
محیط کار و در میان خانواده ها و در هر کجا که توده حضور دارند جزو وظایف مربم 

هواداران مبارزه است.۱
در حایل که جوخه های اعدام یک دم از کار نمی ایستادند، »اکثریت« خواهان برخورد 

»جدی« با رهربان گروه های سیاسی شد: 
ما هم صدا با اکثریت مردم ایران خواهان آن هستیم که دادگاه های انقالب نسبت به 
هواداران گول خورده سازمان های چپ رو و آنارشیست سیاست ارشاد در پیش گریند 
و حس���اب انبوه هواداران فریب خورده این گروه ها را از حساب رهربان خائن شان 
که آشکارا به انقالب و مردم پشت کرده اند جدا کنند. دادگاه های انقالب به همان 
نسبتی که شایسته است نسبت به رهربان این گروه ها برخورد جدی داشته باشند به 
س���ود انقالب و مردم است که کاری نکنند که این ها )هواداران گول خورده( روی 

لجاجت و تعصب بیفتند.۲
 در حایل که در شهریور و مهر ۱۳۶۰ میهن مان، مهیب ترین روزهای تاریخ معاصر سیاسی 
خود را طی می کرد و صفحات روزنامه ها هر روز لیست های چند ده نفری از اعدام شدگان 
را انتشار می دادند و هزاران نفر روانه ی شکنجه گاه ها شده بودند، اکثریت و حزب توده 

در اطالعیه ی مشرتکی در آبان ۱۳۶۰ ادعا کردند: 
خلق حق دارد و باید این دش���منان سوگند خورده ی انقالب را بدون کوچک ترین 

مماشات سرکوب کند.۳
و یا با س���رهم کردن مش���تی دروغ از همکاری مجاهدین و سلطنت طلب ها و گروه های 
کمونیس���تی خرب می دادند تا بلکه در دل سنگ الجوردی و مسئوالن سرکوب نظام جا 

باز  کنند: 
به دنبال شکس���ت مفتضحانه  سیاس���ت خائنان���ه ی باند رجوی برای گس���رتش 
درگریی های مسلحانه خیابانی، جبهه ی متحد ضدانقالب به سرکردگی آمریکای 
جنایتکار تالش های مذبوحانه تازه ای در جنگل  های شمال کشور تدارک می بیند. 
شواهد و قرائن موجود حاکی از آن است که تالش های مذبوحانه  در جهت اجرای 
سیاس���ت های براندازی شورای به اصطالح مقاومت ملی از همکاری و همدستی 

۱-نشریه ی کار، شماره ی ۱۲۰، ۷ مرداد ۱۳۶۰.
۲-نشریه کار، شماره ۱۲۲ ، ۲۱ مرداد ۱۳۶۰. 

۳-نشریه کار، شماره  ۱۳۴،  ۱۳ آبان ۶۰.
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فعال همه نریوهای ضدانقالبی از سلطنت طلبان تا باند خیانتکار رجوی- خیابانی 
برخوردار اس���ت. گویا اجرای نقشه ی تازه ای که شکست مفتضحانه آن هم اکنون 
آشکار است به عهده ی جاسوسان سه جهانی و سایر مائوئیست های همدست آمریکا 

نهاده شده است.۱
در همان دوران هرچند فرخ نگهدار شخصاً از حاشیه ی امنیت برخوردار بود و به دیدار 
الجوردی در اوین و موس���وی تربیزی در دادس���تانی کل انقالب می آمد و مسئوالن این 
س���ازمان تماس مستقیم با دادستانی و ش���عبه های بازجویی داشتند و وابستگان جناح 
»اقلیت« سازمان را لو می دادند، اما این خوش رقصی ها باعث نمی شد که حتی اعضا و 

هواداران »اکثریت« از کینه جویی الجوردی جان سالم به در برند. 
الجوردی در پاسخ به دلیل دستگریی و اعدام اعضا و هواداران سازمان اکثریت گفت: 
فرخ نگهدار روزی به من مراجع���ه کرد و گفت چرا بچه های )هوادار( ما را اعدام 
کردید؟  در جواب گفتم:  فرق نمی کند اگر یک مسلمان هم در تظاهرات غریقانونی 
و مس���لحانه شرکت بکند با او همانند دیگر تروریست های کمونیست، پیکاری ها، 
منافقن و غریه رفتار خواهیم کرد. حال اگر هوادارهای شما )اکثریت( خالفی بکنند 
مانند دیگران کیفر خواهند دید. اما اگر مبارزه سیاسی سالم کردند و به ما نیز کمک 
نمودند، ما به آن ها کاری نخواهیم داشت و به همن دلیل اگر افرادی از حزب توده

 و اکثریتی که جرمی نداشته باشند و ما دستگریشان کرده باشیم پس از تحقیقات 
کامل آزاد خواهند شد.۲

رهربان س���ازمان »اکثریت« با صدور اطالعیه ای به ش���رکت خود در سرکوب اعضا و 
کادرهای »اتحادیه کمونیست  ها« افتخار  کردند:  

فدائیان خلق ایران)اکثریت( و نریوهای حزب توده ایران از همان نخستن لحظات 
یورش مهاجمان ضدانقالبی دوش به دوش مردم و نریوهای بسیج سپاه و دیگر 
نریوهای انتظامی ش���هر با فداکاری در سرکوب و دفع مهاجمان فعاالنه شرکت 
داشتند. دو تن از رفقای ما و حزب در حوادث آمل توسط مهاجمان ضدانقالبی 
از ناحیه شکم و سر مجروح شدند که هم اکنون در بیمارستان بسرتی هستند...۳

»فدائیان اکثریت« به شریرانه ترین شکل از کشته شدن موسی خیابانی و اشرف ربیعی و 
دیگر کادرهای مجاهدین استقبال و آن را »ضرورت مربم« خواندند: 

سرکوب قاطع تروریست هایی که با اعمال جنایت کارانه ی خود نابودی انقالب را 
طلب می کردند یک ضرورت مربم بود. هر نوع تردید در این زمینه مسلماً به سود 

۱-نشریه کار، شماره ی ۱۲۷، چهارم آذرماه ۱۳۶۰.
۲- روزنامه اطالعات، پنج شنبه اول بهمن ۱۳۶۰. 

۳-نشریه ی کار، شماره ی ۱۴۷، ۱۴ بهمن ماه ۱۳۶۰.
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ضدانقالب تمام می شد. نریوهای انقالبی می بایستی ضمن خویشنت داری و پرهیز از 
سراسیمگی و شتاب زدگی شرکت کنندگان مستقیم در عملیات تخریب و ترور را با 
قاطعیت تمام سرکوب نمایند. آری این انقالب است که در جریان بالندگی ناخالصی ها 
را به دور می ریزد و خائنن را در زیر گام های س���نگن و اس���توار خود له می کند.۱

 همچنن آن ها از دستگریی رهربان سازمان های »پیکار« و »فدائیان اقلیت« که همگی 
اعدام شدند ابراز خشنودی کردند. شریرانه ترین مقاله را در مورد سیامک اسدیان یکی از 
دوستان خودشان که اتفاقاً تعدادی از بستگان نزدیک او، از رهربان اکثریت بودند انتشار 

دادند. آن ها مدعی شدند: 
این سرنوشت دردناک تمام کسانی است که آگاهانه یا ناآگاهانه به نام مردم توطئه 
می کنند. در عن حال ممکن اس���ت که برخ���ی از عناصر این گروه هک ها بتوانند 
همچنان به موجودیت فالکت بار خود ادامه دهند. ویل چنن کسانی با مرگ فاصله 
چندانی ندارند.... این سرنوشت تلخ و محتوم همه کسانی است که نه راه دریا که راه 

مرداب را در پیش دارند.۲ 
وضعیت اعضای حزب توده نیز مانند »اکثریت« بود و با آن ها کج دار و مریز رفتار می شد: 
طربی تعریف می کند که سید اسدالله الجوردی رئیس زندان اوین و دادستان انقالب 
اس���المی، محمدعلی عمویی و رضا شلتوکی اعضای رهربی حزب را برای دیدار 
احضار کرده است، عمویی تنها رفته است، و الجوردی پس از قدری چاق سالمتی 
در میانه ی خنده و شوخی ناگهان گفته است: »هیچ میدانی که االن می توانم تو را 
این جا نگهدارم و اصاًل دستور اعدامت را بدهم؟... ویل نرتس، این کار را نمی کنم. 
می توانی بروی!... دلم برای تو و آقارضا تنگ ش���ده بود. آخر ناسالمتی ما سال ها 
هم زنجری بودیم! خواستم ببینم که اگر احضارتان کنم، با پای خودتان می آیید، یا نه. 
ویل این را هم بدان اگر الزم باش���د اعدامت کنم، هم زنجریی و غریه هیچ اهمیتی 

برایم ندارد.۳
در همان روزها در حایل که حزب توده در حمایت از نظام اس���المی از چیزی فروگذار 
نمی کرد، الجوردی که قادر شده بود حسن روحانی یکی از رهربان سازمان پیکار را به 
اعرتاف وادار کند، در حسینیه ی اوین در حضور زندانیان، وعده  می داد نگران نباشید تا 

سال دیگر کیانوری را هم دستگری کرده و در همن حسینیه به مصاحبه وادار می کنیم. 
الجوردی به وعده ی خود وفادار ماند و در اردیبهش���ت ۱۳۶۲ نه تنها کیانوری که دیگر 
رهربان حزب توده نیز به انجام مصاحبه و  اعرتافات کش���اف تلویزیونی وادار ش���دند تا 

۱- نشریه ی کار، شماره ۱۴۹، ۲۸ بهمن ۶۰.
۲-نشریه کار، شماره ی ۹۴۱، ۸۲ بهمن ۰۶

۳-قطران در عسل، شیوا فرهمند راد، اچ اند اس مدیا، لندن ویراست سوم، ۱۳۹۵، صفحه ی ۴۷۱. 
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نتیجه ی سیاس���ت خود را که اتفاقاً حمایت بی چون و چرا از اعرتافات تلویزیونی افراد 
درهم شکسته بود ببینند. 

عمویی زیر شکنجه  شکس���ت و نه تنها به اعرتافات تلویزیونی تن داد بلکه میزگرد های 
تشکیل یافته از سوی اطالعات سپاه و دادستانی را نیز اداره کرد و برای انجام سخرنانی 
افشاگرانه علیه حزب توده به اصفهان سفر کرد و شلتوکی به شدت شکنجه شد و در حایل 
که به خاطر بیماری س���رطان از وضعیت جسمی بس���یار ناگواری رنج می برد از کمرتین 

امکانات درمانی بهره مند نبود و به شکل دردناکی در زندان درگذشت.
اما رهربان »اکثریت«  زرنگ تر از توده  ای ها بوده و در حایل که دستگاه امنیتی و اطالعاتی 
و سپاه درگری بازجویی از رهربان حزب توده بودند، از فرصت به دست آمده استفاده کرده 
و با فرار از دام الجوردی و سپاه پاسداران به اتحاد  جماهری شوروی پناه بردند و به عنوان 
رهربان حزبی از امکانات ویژه این دولت اس���تفاده کردند در حایل که اعضای ساده از 
کمرتین امکانی برخوردار نبودند و پس از فروپاشی شوروی به غرب پناه آورده و این بار 

دم از سوسیال دمکراسی و عدم خشونت و... زدند. 

نگاه سادیستی الجوردی 
الجوردی در توجیه آزار و اذیت کودکان و نوجوانان در مصاحبه ی مطبوعاتی مش���رتک 

خود با محمدی  گیالنی که در روزنامه اطالعات ۳ تریماه ۱۳۶۰ انتشار یافت می گوید: 
ما تا کنون از گناه جوانان کم و سن و سال گذشته و سخت نگرفته ایم، لذا او با استفاده 
از این تجربه، یعنی عملیات ایذایی و مسلحانه خود را از طریق همن جوانان کم سن 
و سال به مرحله اجرا در می آورد، ویل ما به این امر پی بردیم و قاطعانه در برابر آن ها 

خواهیم ایستاد. 
او با این منطق به جنگ کودکان و نوجوانان می رود و بزرگرتین جنایات را در حق آنان 

انجام می دهد.  
الجوردی نگاهی سادیستی به زندانیان سیاسی داشت و این نگاه تا خانواده های آن ها نیز 
امتداد پیدا می کرد و رنج دادن به آن ها نیز لذت می برد. کافی بود مادر و پدر سالخورده ای 
اشتباه کرده و مثاًل در روزهایی که او وقت مالقات می گذاشت از راه های دور و نزدیک 
و تحمل رنج س���فر برای گرفنت خربی از فرزندانشان به دیدار او می رفتند. چنان برخورد 
رذیالن���ه ای می کرد و چنان دروغ های وقیحانه  ای در مورد فرزند آن ها مطرح می کرد که 

دچار پریشانی و عذاب شدید می شدند.
از این که خرب اعدام فرزندی را با دریدگی و دنائتی وصف ناش���دنی به مادرش دهد از 
صمیم قلب شاد می شد. او همه ی این اعمال را بر پایه ی »اشداء علی الکفار« مورد نظر 
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خمینی انجام می داد.
الجوردی و نزدیکانش بدترین تحقری و توهن ها را نثار خانواده  هایی می کردند که برای 

دیدار با عزیزان شان به اوین مراجعه می کردند. 
جلوه ی پنجره ی س���لول های زندان گوهردش���ت نرده ی کرکره ای وجود داشت. در اولن 
دیداری که الجوردی از زندان گوهردشت داشت دستور داد، پاسداران یک نبشی به لبه ی 
هر کرکره )۱۰ نبشی به هر پنجره( جوش دهند تا زندانی نتواند آسمان را ببیند. بعد از هر 
دیداری که از زندان گوهردشت داشت امکانی از زندانیان سلب می شد. یک بار پس از 
حضور در گوهردشت داشنت قرآن در سلول و انجام حرکات ورزشی ممنوع شد و کیفیت 

و کمیت غذا به شدت رو به وخامت گذاشت. 
چنانچه متوجه می شد زندانیان به چیزی عالقمند ند یا از آن لذت می برند آن را ممنوع 
می کرد. هر از گاهی مس���ئول فرهنگی زندان با لیستی از کتاب  های مجاز در زندان که به 
جرأت می توانم بگویم مجموعه ای از بی ارزش ترین کتاب های اس���المی بود به اتاق ها 
مراجعه می کرد و درخواست زندانیان را می گرفت. از نظر الجوردی، آثار سعدی و حافظ 
و موالنا جزو کتب ضاله محسوب می شدند و خواندن شان برای زندانیان سیاسی ممنوع 

بود، چه برسد به شاهنامه و دیوان دیگر شاعران قدیم و معاصر... 
کتاب »تماشاگه راز« که نگاه جاهالنه ی مطهری است به حافظ، پس از مدتی به خاطر 
این که از سوی زندانیان سفارش داده می شد تا بلکه چند شعری از حافظ را در آن بیابند 
و به روان آسیب دیده ش���ان جالیی ببخشند ممنوع شد. همن بال بر سر کتاب »خدمات 
متقابل ایران و اسالم« مطهری که زندانیان می خواستند خدمات ایران« را بخوانند آمد. 
کتاب »درس های مارکسیس���م« جالل الدین فارسی به همن سرنوشت دچار شد. حتی 
کتب عالمه محمدتقی جعفری که در آن وانفسا مشرتی داشت آهسته آهسته به جرگه ی 
کتاب های ممنوعه پیوس���تند. الجوردی پیش خودش فک���ر می کرد البد چیزی در این 

کتاب هاست که خواننده دارند. 
برای فهم و درک فاجعه  ی فرهنگی در زندان ها و فش���ارهای دوران الجوردی بایس���تی 
بگویم که هنگامی که الجوردی برکنار شد و حسن شریعتمداری مسئول فرهنگی زندان ها 

شد، احساس می کردی »فرشته نجات« به سراغ ات آمده است.  
اگ���ر از الجوردی تقاضا می کردید که مدت هواخ���وری اتاق یا بندتان را افزایش دهد، 
بالفاصله با تعجب به پاسداران همراهش می  گفت این ها نیم ساعت هواخوری دارند؟ 
در فالن زندان یا فالن قسمت زندان، بچه ها ۲۰ دقیقه هواخوری دارند، عدالت را رعایت 
کنید، نه اینقدر زیاد است کم اش کنید تا همه مثل هم باشند. قبل از ۳۰ خرداد ۶۰ تعدادی 
از زنان زندانی در اعرتاض به وضعیت موجود در نامه ای اعرتاضی ای که به و به عنوان 
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دادستان انقالب اسالمی مرکز نوش���ته بودند اعالم یک هفته اعتصاب غذا می کنند. 
الجوردی در پاسخ آن ها نوشته بود »با دو هفته موافقت می شود«. 

وقتی در خرداد ۱۳۶۲ همراه صبحی رئیس زندان گوهردش���ت و تعداد زیادی پاسدار و 
محافظ به سلول انفرادی ام آمد، پس از یک بازجویی مقدماتی سرپایی، نگهبان تقریبًا 
مسن ساده دل بند مان در گوش او آهسته چیزی گفت که نشنیدم، از پاسخ الجوردی متوجه 
شدم که به خاطر وخامت وضعیت جسمی ام احتمااًل از او خواسته که سلول من را مانند 

تعداد دیگری از سلول ها دو نفره کند. 
الجوردی در حایل که خنده ی کریهی به چهره  داش���ت و دندان هایش را به هم می فشرد 
گفت: »انفرادی درس���تش می کند و حالش را جا می آورد. حکم دوا و درمان برای او 

دارد.« بعد از آن بود که برایم جریه ی کتک هم گذاشت و فشارها افزایش یافت.
کس���انی که تحت شدید ترین فشارها به لحاظ روانی فروپاشیده بودند مورد آزار و اذیت 
بیشرت او قرار می گرفتند، آن ها بایستی ثابت می کردند که »دیوانه« اند و فیلم بازی نمی کنند. 
وضعیت اسفبار آن ها در اتاق ویژه ای که برایشان تدارک دیده بود دل هر انسانی را به درد 
می آورد. الجوردی از همان ابتدا به دنبال کشتار باقیمانده ی زندانیان سیاسی و کسانی که از 
جوخه های اعدام جان به در برده بودند بود. بارها در اجتماع زندانیان سیاسی به صراحت 
اعالم کرد چنانچه امام دستور دهند، یکی یک نارنجک در سلول هایتان می اندازیم و از 
شر همه تان راحت می شویم. کاری که در کشتار ۶۷ صورت گرفت و نظام اسالمی به عزم 
خود از ش���ر زندانیان سیاسی راحت شد. محمدعلی امانی رئیس اسبق اوین می گوید: 

ایش���ان خیلی هم روحیه ریاست نداشت و دوس���ت داشت همان بازجو باشد اما 
باالخره به اصرار رئیس سازمان زندان ها شدند و در این سمت هم سال ها بودند و 

اتفاقا خوب هم کار  کردند.۱

پتانسیل برای قتل عام تاریخی و دستگریی های گسرتده 
اگر الجوردی دس���ت باز داش���ت، قطعاً بهانه ی الزم ب���رای قتل عام های تاریخی پیدا 
ّ ها هزار نفر را به بند کشید و به تخت  می کرد. اگرچه هزاران نفر را از دم تیغ گذراند و ده 
شکنجه بست، اما این عظش او را سریاب نمی کرد. او برای پیشربد جنایاتش با موانع 
بسیاری روبرو بود. او می گفت هواداران مجاهدین هزار برابر بدتر از ریگان و جنایتکاران 
آمریکایی هس���تند چرا که آن ها دفرت حزب جمهوری اسالمی و نخست وزیری را منفجر 

نکردند. بهشتی و رجایی و باهرن را آن ها شهید نکردند. 
او این پناس���یل را داش���ت که از نریوهای درون نظام که دست در جنایت و کشتار داشتند 

1-www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940601000444
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قتل عام کند. وقتی اعضای مجاهدین انقالب اس���المی و اطالعات سپاه را »منافقن 
جدید« معرفی می کرد یعنی آن ها را مستحق مرگ می دانست. 

جوالیی معاون وی در مورد نظر الجوردی در ارتباط با موسوی خوئینی ها می گوید: 
آن فرد مسئول قضایی]موسوی خوئینی ها[ رفت و به دروغ به امام گفت که پرونده 
]انفجار نخست وزیری[ بسته شده است. آن پرونده هست و قاتل هم هست.  یک 
روز که خدمت مقام معظم رهربی رفته بودیم،  پس از دیدار از آنجا خارج شدیم و در 
حیاط بودیم که آن فرد ]موسوی خوئینی ها[، دست روی دوش الجوردی زد و گفت 
سالم سید. الجوردی او را کافر و مرتد می دانست و به همن دلیل جواب سالمش 
را نداد. این فرد گفت چند روز پیش به همراه خانواده از مقابل اوین رد می ش���دم 
که بدنم لرزید؛ الجوردی هم گفت اگر یک روز از عمرم باقی مانده باشد، خودم 

می آورمت باال؛ الجوردی به اعدام او اعتقاد داشت.۱
الجوردی، موسوی خوئینی ها دادستان کل کشور به انتخاب خمینی و نماینده ی او در حج 
را که تا آخرین دم حیات خمینی به مسئولیت های بزرگی از جانب او منصوب شده بود، 
»مرتد« و »کافر«  می دانس���ت، بنابراین می توان نتیجه  گرفت او به سادگی می توانست 
حکم اعدام افراد را به جرم کفر و الحاد و ارتداد و فساد روی زمن و محاربه با خدا و... 
بدهد. یکی از محدودیت ها و موانع الجوردی وجود افرادی همچون آیت الله منتظری 
در نظ���ام بود.جوالیی در مورد گفتگوی الجوردی با آیت الله منتظری در مورد وضعیت 

زندان ها و زندانیان می گوید: 
الجوردی به آن بنده خدا گفت شما ۱۰ سال کاری نداشته باشید و اجازه دهید افراد 
متدین، متخصص و عالقه مند به نظام در ارکان نظام تثبیت شوند و بعد از ۱۰ سال من 
در را باز می کنم تا همه آن ها بریون بروند و هیچ آسیبی هم به نظام و انقالب نرسد 
اما آن خدا بیامرز هم قبول نکرد از بس به او نامه های دروغ می دادند و به الجوردی 
و امام خمینی فشار می آوردند اما امام می دانست که الجوردی کیست و چیست و به 
او عالقه مند بودند علی رغم همه فشارهایی که به فکر و روح امام خمینی آوردند و 

ایشان را عصبانی کردند اما به الجوردی اعتماد داشت.۲

نگاه الجوردی به مقوله های حقوقی 
و میزان درک او از مضامنی آن ها

وی در گفتگو با رسانه ها ادعا می کرد »برای جرائم ضد انقالبی خوشبختانه انگیزه ای برای 
وکال وجود نداره که از این آقایون بیان دفاع کنند. باالخره یک مقدار باید اعتقاد باشه به 

1-www.tasnimnews.com/fa/news/1393/06/04/470887
2-www.tasnimnews.com/fa/news/1393/06/04/470887
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حرکت مسلحانه علیه نظام تا وکالت از یک متهمی را به عهده بگرید که بیاد ازش دفاع کند«.۱
در این گفتگو الجوردی پیش از آن که بخواهد دروغی را بر زبان بیاورد نگاه خودش به 

موضوع را بیان می کرد. او زندانی را واجد هیچ حق و حقوقی نمی شناخت. 
دادستان مورد عالقه ی خمینی که مریمحمدی عضو شورای عایل قضایی در سال ۶۱ وی را 
چشم و چراغ شورای عایل قضایی خواند و سمبل حقوق اسالمی شناخته می شد تا آن جا 
با مقوله های حقوقی ناآشنا بود که تصور می کرد یک وکیل مدافع برای دفاع از موکل اش 
بایستی هم نظر با او باشد و چنانچه وکیلی از یک قاتل و یا متجاوز به عنف دفاع کرد 
حتماً خود وی به قتل و تجاوز معتقد است. الجوردی حتی در سال ۵۹ نیز با لطاف الحیل 
می کوشید از حضور وکیل مدافع در دادگاه های انقالب جلوگریی کند. دادگاه تقی  شهرام، 
محمدرضا سعادتی و عباس امریانتظام که جملگی از مهم ترین دادگاه های سیاسی قبل 
از س���ی خرداد بودند بدون حضور وکیل مدافع برگزار ش���د. این در حایل بود که وی هر 
س���ه باری که در دوران شاه دستگری شد از حق وکیل مدافع و دسرتسی به کیفرخواست 
برخ���وردار بود چی���زی که در تمام دوران دادس���تانی اش از کلیه ی زندانی���ان دریغ کرد. 
الجوردی که در شیادی دست همه را از پشت بسته بود از آن جایی که دشمن آیت الله گلزاده غفوری 
بود و نمی خواست ایشان وکالت امریانتظام را بپذیرد در حایل که ده ها حاکم شرع و بازجو 
و شکنجه گر نماینده ی مجلس بودند به آیت الله گلزاده غفوری نامه نوشته و ادعا کرده بود: 
در صورت تمایل به دفاع از متهم فوق، چون نماینده مجلس شورای اسالمی هستید، 
الزم است توافق کتبی شورای نگهبان را همراه داشته باشید، بدیهی است کفالت 

حضرت عایل زمانی امکان پذیر است که پروانه وکالت ارائه فرمائید.۲
برای شناخت سواد حقوقی سیداسدالله الجوردی، کشف بهشتی و چشم  و چراغ شورای 
عایل قضایی که محمدی گیالنی و نریی و رئیسی و مبشری و... در مصاحبه های مختلف 
با رسانه ها می کوشند او را  مسلط به موازین حقوقی و قانونی و شرعی جا بزنند همن 
بس که در گفتگو با مطبوعات با صراحت از پروسه ی ۲ ساعته دستگریی تا اعدام یک 

زندانی دفاع می کرد. 
بعضی کسانی که جرم شان محرز می شود و خودشان اعرتاف می کنند که با اسلحه 
زدیم و آدم کش���تیم، برای دادگاه دیگر زمان نمی خواهد. ظرف دو س���اعت که از 
دس���تگریی اش می گذرد، محاکمه اش پایان می یابد و حکم صادر می شود و اجرا 

می گردد. امیدواریم که در آینده ی نزدیک ریشه ی منافقن را بکنیم.۳
الجوردی نگاه خمینی را به مورد اجرا می گذاشت. خمینی در دیدار ۷ اسفند ۵۷ خود با 

1-www.youtube.com/watch?v=iRMTKbmYZZQ
2-www.pezhvakeiran.com/maghaleh-54091.html

۳-روزنامه اطالعات، ۱۳ مرداد ۱۳۶۱. 
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وکال و حقوقدانان خواهان مشارکت آن ها در از بن بردن مراحل مختلف دادرسی شده بود: 
طرز دادگسرتی را باید شماها بنشینید با هم، قضات و شماها و همه، تفکر کنید و طرز 
دادگسرتی را طوری کنید که این مراتب نباشد: امروز حکم بکند فردا برود آن جا، بعد

 برود آن جا، بعد از سر برگردد این جا، دوباره برود آن جا! این ها همه تضییع اوقات 
است و تضییع اموال است. این ها باید اصالح بشود.۱

الجوردی پس از سرکوب تظاهرات ۵ مهر ۱۳۶۰ مجاهدین در تهران، در یکی از شعبات 
اوین همچون کارگاه های خیاطی، سردوزی راه انداخته بود. در یک طرف جالدان مشغول 
شکنجه ی متهمان با کابل و قپانی و... بودند، پشت یک میز بازجویان کیفرخواست متهم 
را می نوشتند و پشت میزی دیگر حاکم شرع جوانی حکم اعدام آن ها را صادر می کرد 
و مأم���ور  اجرای احکام مراحل اداری حکم را همان جا انجام می داد و جوخه ی  اعدام 

بالفاصله حکم را در تپه های اوین اجرا می کرد. 
ن���گاه او به مقوله ی مجازات و احکام ص���ادره مطلقاً حقوقی نبود. این را می توانید در 
اطالعیه ای که به مناسبت اعدام ۱۰ نفر از اعضای سازمان نظامی حزب توده صادر کرد و 
مشکالت بزرگی را به لحاظ سیاسی برای نظام اسالمی ایجاد کرد ببینید. الجوردی در 

مورد محتوای اطالعیه اش که در تضاد کامل با موازین حقوقی بود می گوید: 
یک چیزی بود مشابه این مثاًل که ما یک پاسخ کوچولو به آن تریها و خمپاره هایی که 
از شوروی به سوی مردم ایران توسط عراق شلیک می شود، پاسخ اش را مردم ایران 
دادند و چند نفر اعدام ش���دند و چون این را نپسندیدند جلوی اعالمیه را گرفتند. 
گرچه روی تلکس رفت و خربنگاره���ای خارجی این را مخابره اش کردند اما در 
داخل ایران منعکس نشد و جلویش گرفته شد. فردا صبحش هم جلسه تشکیل دادند 
و گفتند که از حاال به بعد هر گاه دادس���تان ها دادگاه های انقالب، دادگسرتی، یعنی 
هدفمان همن یکی بود، دیگر بخواهند اطالعیه بدهند باید زیر نظر ش���ورا ]عایل 
قضایی[ باشد که بعد از آن اطالعیه، ما دیگر هر وقت هم ]اطالعیه[ می دادیم معمواًل 

خوانده نمی شد و آن ها می گفتند که باید شورا اجازه بدهد.۲

یک نمونه کیفرخواست صادره در مورد بهائیان
نگاه حقوقی الجوردی را می توان از طریق آن چه در مورد بهائیان به رشته ی تحریر درآورده 
فهمید. در سال ۱۳۶۲ که سرکوب بهائیان اوج گرفته بود، الجوردی در اطالعیه ای که به 
مناسبت لغو پروانه وکالت ۳۲ نفر از وکالی بهایی صادر کرد، در مورد »حزب وابسته« 

1-emam.com/posts/view/1341/flashmediaelement.swf
2-www.rajanews.com/news/148540
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بهائیت نوشت: 
تشکیالت مزبور قبل از پریوزی انقالب اسالمی به نمایندگی مفسدین . ۱

جهانی با تمام قوا در جهت ایجاد فس���اد فرهنگی، سیاسی و اقتصادی 
کوش���ا بوده و از تحکیم کنندگان اصل���ی و ایادی رژیم منفور پهلوی به 
حس���اب می آمدند، تا جایی که اسناد به دست آمده موجود شاه معدوم، 
س���ران آن ها را محرم اسرار و نزدیک ترین مش���اوران مورد اعتماد خود 
برگزیده بود و در غیاب خود طبق دس���ت خط رسمی به دست آمده از 
این خائن، تصمیم گریی های عالیه به عنوان فرمانده کل قوا را به عهده 

یک نفر بهایی به نیابت از خویش محول می کرد. 
این تشکیالت ساخته ی دس���ت اجنبی در غارت اقتصادی مملکت و . ۲

پشتوانه ی اعتباری دولت غاصب فلسطن اشغایل و همکاری رژیم منفور 
پهلوی مانند سرطان نابود کننده، ش���ئون اقتصادی کشور مسلمن را به 
تباهی کش���انید و همکاری با صهیونیست ها را در جهت رواج فرهنگ 

مادی غرب و به خصوص اشاعه فحشاء به اوج خود رسانید. 
بعد از پریوزی انقالب اسالمی این شبکه ضد بشری تاکنون مخفیانه و . ۳

موذیانه طرح های پنهانی سازمان جهنمی سی آی ا را به اجرا درآورده، 
منجمله نس���بت به س���اخنت و پخش ش���ایعات از پیش  ساخته  شده  ی 
جامعه شناسان و روان شناسان صهیونیستی متناسب با هر موقعیت دقیقًا 
عمل کرده، تا جایی که قدرت داشته است همزمان در نگران کردن مردم 
و بد ب���ن ک���ردن آن ها به رژیم جمهوری اس���المی در کوچه و خیابان و 
وسائل نقلیه عمومی و غریه توسط افراد خود در لباس مسلمان و با ظاهر 

فریبکارانه و دلسوزانه تالش کرده است. 
ایادی این حزب به دستور تشکیالت و بنا به اقاریر خود از هر طریق حتی . ۴

احتکار اجناس مورد لزوم مردم با قصد تضعیف و سرنگونی جمهوری 
اسالمی در شرایط جنگی اقدام نموده اند. 

 همکاری صمیمانه این تشکیالت خارجی با بیگانگان به قدری برای . ۵
اربابانشان ارزشمند بود که بعد از دستگریی چند نفر از سران آن ها ریگان این 
سردسته ی غارتگران و جنایتکاران مدرنیزه قرن بیستم که بر مقدرات مردم 
آمریکا حاکم شده است به حمایت از آن ها برخاسته و رسانه های گروهی 
استکبار جهانی در سطح بن المللی غوغایی به راه انداختند که تاکنون 
نسبت به کمرت نوکری این چنن حساسیت و دلسوزی نشان داده بودند.۱

۱-روزنامه اطالعات، دوشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۶۲، ص ۱۳. 
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حقه بازی و فریبکاری به جای روند حقوقی
الجوردی و سیستمی که او هدایت می  کرد بر دروغ و حقه بازی استوار بود و هیچ تناسبی 
با یک دستگاه حقوقی امروزی نداشت. متهم تا آخرین لحظه نمی دانست آزاد است و 
یا اعدام! دکرت هوش���نگ فاضل عضو حزب جمهوری اس���المی و معاون اسبق وزارت 
بهداری در خاطراتی که از وی منتش���ر شده پس شرح دستگریی خود و همسرش شهال 
حریری مطلق در سال ۵۷ ، برخوردهای انسانی جالیل یکی از بازجوهای کمیته مشرتک 
ضد خرابکاری که به خشونت معروف بوده را تشریح کرده در مورد دیدار با او قبل از اعدام 

در اوین می نویسد: 
دکرت وحید ۱سابقه دوس���تی با الجوردی دادستان انقالب داشت و مرتباً به زندان 
اوین رفت و آمد می کرد. روزی با او همراه شدم تا آن زندان معروف را از نزدیک 
مش���اهده کنم. به زندان رفتیم... در هشتی یکی از بندها ناگهان چشمم به جالیل 
افتاد که پشت به ما روی میزی خم شده بود و کاغذی را داشت امضا می کرد. به او 
نزدیک شدم. با دیدن من جلو آمد و مرا در بغل گرفت و شروع به بوسیدن کرد. بعد 

شروع به تشکر کرد.
چند روز قبل از این جریان بود که همسرش به مطب من مراجعه کرده و گفت آقای 
جالیل از زندان به شما پیغام داده است که طی نامه ای نحوه برخورد او را با شما 
و همس���رتان در زندان برای دادگاه بنویسید. من هم همانطوری که در باال ذکر شد 
چیزی جز مهربانی و ادب از او ندیده بودم برایش نوش���تم که او برخوردی خوب 
داشته است و انشاءلله که از همان زمان به اشتباهات قبلی خود پی برده بوده و از 
کارهای خالفش توبه کرده بوده است.... و به این ترتیب به او کمک کرده بودم که 

شاید تخفیفی در مجازاتش قائل شوند.
اکنون که با دیدن او در اوین متوجه شدم که نامه ای را که داشت امضاء می کرد تعهد 
نامه ای بود که قبل از آزادی از زندان از تربئه شدگان می گریند که پس از آزادی عمل 
خالفی از آن ها سر نزند و یا توطئه نکند ووو  اکنون هم او به این فکر که بزودی آزاد 
می شود ضمن تشکر از من می خواست که تلفنی به همسرش اطالع دهم که او آزاد 
خواهد شد. تلفن منزل شان را روی پاره کاغذی به من داد و خداحافظی کردیم. بعد 
از ظهر آن روز به منشی مطبم گفتم به منزل شان زنگ زد و مراتب را به همسر جالیل 

۱-دکرت س���یف الله وحید دستجردی )۱۳۰۴- ۱۳۷۸( به مدت ۱۸ سال رئیس جمعیت هالل احمر بود. 
دستجردی پیش از آن که پزشک شود، در حوزه علمیه تحصیل کرده بود. او از نزدیکان الجوردی و دکرت 
معتمد اوین بود و بطور مرتب از اوین و بیماران آن بازدید می کرد و بهرت از هرکس در جریان جنایات 
صورت گرفته در این زندان بود. وی پدر مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت دولت احمدی نژاد و 

سردار احمد وحید دستجردی یکی از مقامات اطالعاتی و امنیتی نظام و بیت رهربی است. 
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اطالع داد. معموالً  در آن زمان اگر کسانی اعدام می شدند در اخبار ساعت ۷ صبح 
از رادی���و اعالم می کردند. صبح روز بعد که اخبار را گوش می دادم با کمال تعجب 

شنیدم که نام جالیل به عنوان شکنجه گر ساواک جزو اعدام شدگان اعالم شد.۱
جالیل درحایل که آخرین مراحل پیش از اعدام را طی می کرد، از این خوشحال بود که 

در شرف آزادی است و زودی به خانواده اش می پیوندد. 

الجوردی و تشکیل وزارت اطالعات
الجوردی از مخالفان جدی تشکیل وزرات اطالعات بود و اعتقاد داشت، نهاد اطالعاتی 
می بایس���تی زیر نظر والیت فقیه باشد. او بعد از تشکیل وزارت اطالعات نیز حاضر به 

تمکن نبود. 
ری شهری برای مقابله یا این معضل در  تاریخ ۵ آبان ۱۳۶۳ با صدور بخشنامه ای خواهان 
تعطیل کارهای اطالعاتی دادس���تانی و واگذاری آن به وزارت اطالعات شد. چنانچه 
پیش بینی می شد الجوردی توجهی به این بخشنامه نکرد. بعد از مدتی ری شهری ناچار 
عقب نشینی کرد و با صدور بخشنامه دیگری اعالم کرد: »به دلیل گسرتده نشدن تشکیالت 
وزارت اطالعات، مادامی که این وزارت  تسلط پیدا نکرده، ارگان هایی که کار اطالعاتی 

می کردند به عنوان مأمور به خدمت در وزارت اطالعات کار کنند.« 
عاقبت ری شهری در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۶۴ طی مصاحبه ای اعالم کرد: 

بعداز تشکیل وزارت اطالعات ارگان های سپاه، کمیته، دادستانی انقالب و ارتش، 
دیگر ارگان های اطالعاتی نیستند و قسمت های اطالعاتی خود را تحویل وزارت 
داده اند، دادس���تانی ها از نظر قانونی مطلقاً وظیفه اطالعاتی ندارند. تنها نریوهای 
نظامی و انتظامی وظیفه اطالعاتی دارند، آن هم درحد حفاظت پرس���نل خودشان 
تا افراد نفوذی در بن آن ها نباشد. قانون برای شهربانی و کمیته اطالعات انتظامی 
و برای س���پاه و ارتش، اطالعات نظامی پیش بینی کرده و آئن نامه خاص داده اما 
اطالعات امنیتی و ضد جاسوسی از نظر قانونی منحصراً در اختیار وزارت اطالعات 
اس���ت و بقیه ارگان ها موظف ب���ه هماهنگ کردن کاره���ای اطالعاتی با وزارت 

اطالعات هستند تا به تمرکز اطالعاتی کشور صدمه وارد نیاید.
 

الجوردی و کشتار ۶۷ 
اگر چه الجوردی در جریان کشتار ۶۷ مصدر کار نبود و مسئولیت مستقیمی در جنایات 
صورت گرفته نداشت اما او و اعضای مؤتلفه از پیگریان کشتار و تصفیه خونن زندانیان 

۱-خاطرات من از دوران انقالب ۵۷ وبالگ دکرت هوشنگ فاضل
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بودند.  او در روزهای آشفته و دهشت بار مرداد ۱۳۶۷ می گوید: 
... متأسفانه در طول چند سال اخری بر خالف مصلحت اسالم با منافقن برخورد 
شده اس���ت. طبق اطالعی که در دست است اکثر کسانی که به نام تواب از زندان 
آزاد شده اند، مجددا به سازمان منافقن پیوسته اند که تعدادی از آن ها نیز در عملیات 
مرصاد به هالکت رس���یدند. از س���ال ۶۰ تا اواخر سال ۶۳ که با منافقن به شدت 
برخورد شد، این ها حتی نتوانستند ۱۰ نفر را هم جذب سازمان نمایند، اما بعد از آن 
با منافقن با سستی و مماشات رفتار شد و اعضاء آن ها به اسم تواب از زندان آزاد 
شدند و نتیجه این آزادی همن شد که در حمله به شهر اسالم آباد و کرند دیدیم... 
واقعاً چه کس���ی مسئول خون های به ناحق ریخته ی بسیجیان مظلومی است که به 

دست منافقن به لقاءالله پیوستند؟! ۱

روند برکناری الجوردی به روایت رفسنجانی
از آذرماه ۱۳۶۲ روند منحل کردن دادستانی کل انقالب در دادستانی کل کشور آغاز شد 
و منجر به برکناری سید حسن موسوی تربیزی گردید. الجوردی پس از برکناری رقیب اش 

احساس قدرت بیشرتی کرده و یکه تاز میدان شد. 
پیش از آن تمهیدات زیادی از سوی شورای عایل قضایی چیده شده بود تا مبادا الجوردی 

توسط موسوی تربیزی تغیری کند. 
به گفته موسوی تربیزی، »ربانی املشی )دادستان کل کشور تا آذر ۱۳۶۱( در شورای عایل 
قضایی مؤثر بود و ایش���ان چون از اعضای شورای مرکزی حزب  جمهوری اسالمی بود 

نمی خواست آقای الجوردی عوض بشود.«
اعضای شورای عایل قضایی برای اینکه دادستان کل انقالب نتواند الجوردی را برکنار 
کند، در نامه ای با امضای آیت الله مومن ]آیت الله مومن، جوادی آملی و مقتدایی نیز از 
جمله اعضای شورای عایل قضایی بودند[ به وی می گویند که اختیاری برای جابه جا کردن 

دادستان های تهران، اصفهان، تربیز، مشهد و قم ندارد.۲
از ابتدای س���ال ۱۳۶۳ موضوع درگریی بن اطالعات سپاه پاسداران که کمیته مشرتک، 
پادگان عشرت آباد و ۲۰۹ اوین را اداره می کرد و بزرگرتین ضربات را به نریوی سیاسی زده 
بود با الجوردی به معضل سران نظام تبدیل شده بود. درگریی بن الجوردی و  اطالعات 
سپاه در سال ۶۱ حاد شد و تا ۶۲ ادامه یافت. عاقبت آن ها را از اوین بریون کرده و از آن ها 

به عنوان »منافقن جدید« و خطرناکرت از »مجاهدین« یاد می کرد. 

۱-روزنامه جمهوری اسالمی، ۱۵ مرداد ۱۳۶۷
2-http://defapress.ir/fa/news/282731
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در خاطرات رفسنجانی ذیل سه شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۶۳ از جمله آمده است: 
... عص���ر رئیس جمهور به منزل آمدند و... احمد آقا هم به ما ملحق ش���د. درباره 
]وزارت[ اطالعات بحث ش���د؛ قرار ش���د به فکر وزیر صالح باش���یم و برای رفع 
اختالف آقای اس���دلله الجوردی ]دادستان انقالب تهران[ با اطالعات سپاه هم 
از آقای الجوردی بخواهیم همان اختیارات گذشته سپاه را تا رسیدن به انجام کار 

]تأسیس[ وزارت اطالعات به آن ها برگرداند...
کاماًل مشخص است که الجوردی با اخراج اطالعات سپاه به حاکم بالمنازع و بی رقیب 
اوین تبدیل شده و سران نظام می کوشند او را وادار کنند تا همان اختیارات گذشته را به 

اطالعات سپاه بازگرداند! 
یک ماه از ماجرا می گذرد و الجوردی حاضر به تمکن نمی ش���ود. این بار مس���ئوالن 

اطالعات از رفسنجانی استمداد می طلبند. 
دوشنبه۱۷اردیبهشت ۱۳۶۳

»... مسئوالن اطالعات سپاه برای استمداد در همکاری با ]آقای اسدالله الجوردی[ 
دادستان انقالب تهران آمدند...«

یک ماه بعد مسئوالن اطالعات سپاه به همراه الجوردی نزد رفسنجانی می روند چرا 
که الجوردی زیربار نمی رود. 

یکشنبه۱۳ خرداد۱۳۶۳
... عصر آقای اسدالله الجوردی ]دادستان انقالب تهران[ و مسئوالن اطالعات سپاه 
آمدند. برای هماهنگ شدن در کار اطالعات مشکل این است که دادستانی تهران 
کار اطالعاتی می کند. با مذاکرات طوالنی قرار شد با ]تشکیل[ کمیته ای مشرتک 

]امور اطالعاتی را[ هماهنگ کند...
از اواخر خردادماه ۱۳۶۳ بعد از برمال ش���دن جنایات صورت گرفته توس���ط الجوردی 
و حاج داوود رحمانی رئیس زندان قزلحص���ار و بازجویان ویژه اوین در بخش »واحد 
مسکونی« و بندهای موس���وم به »قرب« و قیامت« این زندان که منجر به برکناری حاج  
داوود رحمانی در تریماه ۱۳۶۳ شد، موضع الجوردی شدیداً تضعیف شده و مسئولیت 
او در دادس���تانی انقالب به مخاطره می افتد. آهس���ته آهسته مشخص می شود که دوران 
الجوردی به پایان رس���یده و دیر یا زود زمان برکناری او فرا می رسد. برای جلوگریی از 
برکناری الجوردی، نزدیکان وی دست به دامان رفسنجانی و احمد خمینی شدند که از 
دیرباز به حمایت از الجوردی و جنایاتش معروف بودند. رفسنجانی با آن که می دانست 
الجوردی دوست و رفیق چند ده ساله و پدر داماد هایش را کشته  است بن سال های ۶۰ تا 

۶۳ به شدت از وی حمایت می کرد. 
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 رفسنجانی در خاطراتش ذیل یکشنبه۳۱ تری ۱۳۶۳ می نویسد:
... آقای احمد قدیریان آمد و برای حمایت آقای ]اسدالله[ الجوردی � که برای تعدیل 

وضع زندان ها تحت فشار شورای عایل قضایی قرار گرفته � کمک می خواست...
در نتیجه ی این دیدار که چند روز پس از برکناری حاج داوود رحمانی است قرار می شود 
الجوردی و همکارانش به دیدار رفس���نجانی آمده و به رایزنی برپدازند. دو روز بعد این 

مالقات انجام می شود:
سه شنبه ۲ مرداد ۱۳۶۳

»... آقای اس���دالله الجوردی و همکارانش ]در دادستانی انقالب تهران[ آمدند؛ 
از فشار شورای عایل قضایی برای تضعیف او٬ برای آزاد کردن زندانیان گروهک ها 
گله داشت و کمک می خواست. در مورد محاکمه بعضی متهمان در رابطه با پرونده 
]انفجار در دفرت[ نخست وزیری مشورت کرد. امام رسیدگی به این پرونده را به آقای 

یوسف صانعی، دادستان کل کشور محول کرده اند... 
در این مالقات الجوردی بدون اشاره به جنایات صورت گرفته که توسط نمایندگان شورای 
عایل قضایی]ترکیب شورای عایل قضایی با برکناری عبدالله جوادی آملی، محمد مؤمن 
و محمد مهدی ربانی املشی تغیری کرده بود[ فیلم برداری شده بود، با توجه به شناختی که 
از رفسنجانی دارد به موضوع درگریی بر سر آزاد کردن زندانیان »گروهک« ها می  پردازد 
و س���پس موضوع محاکمه ی متهمان پرونده انفجار در نخست وزیری را پیش می کشد. 
الجوردی که می دانست رقبا به اندازه ی کافی از او مدرک و سند در مورد جنایاتش دارند 
می کوشد با طرح این موضوع و انداخنت مسئولیت انفجار دفرت نخست وزیری به دوش 
اعضای سازمان مجاهدین انقالب اسالمی به دستگریی اعضای این سازمان اقدام کند تا 

در هیاهوی آن مانع برکناری و یا پیگریی جنایاتش در داخل نظام بشود.
متوسل ش���دن الجوردی به رفس���نجانی که یکی از حامیان جدی اش بود کارساز شد. 
تلویزیون که در اختیار محمد هاش���می بود با اش���اره ی اخوی بزرگرت ابتدا روز ۲۵ مرداد 
۱۳۶۳ یک بار دیگر مصاحبه و اعرتاف دو تن از زندانیان مجاهد را که متهم به شکنجه 
و قتل ۳ پاسدار بودند پخش کرد. فردای آن الجوردی توانست در نماز جمعه ۲۶ مرداد 
به عنوان س���خرنان پیش از خطبه ها شرکت کرده و دروغ های عجیب و غریبی راجع به 

امکاناتی که زندانیان اوین از آن برخوردار بودند سر هم کند. 
الجوردی در سخنانش گفت: 

دیشب مردم شاهد مصاحبه دو تن از جنایتکارترین انسان ها در طول تاریخ بودند.... 
اما همان جنایتکارانی که شما در تلویزیون دیده اید، هم اکنون در زندان مشغول شنا، 
فوتبال، والیبال، پینگ پنگ و ورزش و تفریح هستند و شاید امکانات رفاهی که در 
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اختیار زندانیان است در اختیار بسیاری از اقشار مرفه هم نباشد. در زندان اوین جمعًا 
۶ استخر وجود دارد که در اختیار زندانیان است. روزهای جمعه زندانیان به صورت 
پیک نیک به باغ های مصفای زندان، استادیوم آزادی، مراکز ورزشی و تفریحی و 
اماکن مشابه برده می شوند و در آن جا اسرتاحت می کنند. در هر اتاق آنان که حدود 
۲۰ نفر زندگی می کنند، یک تلویزی���ون، ضبط صوت و رادیو وجود دارد که عالوه 
بر برنامه های ویدئو یک ش���بکه آموزشی مخصوص زندان اوین وجود دارد که در 
بعضی نقاط تهران تا حضرت عبدالعظیم نیز پخش می شود. مسئولن مملکتی در 
مواقع مختلف به زندان می آیند و برای زندانیان سخرنانی می کنند. هر شب جمعه 
دعای کمیل و در اعیاد مختلف مراسم سرودخوانی اجرا می کنند. روز عید قربان و 
عید فطر الزاماً به نماز عید می روند. تاکنون چندین مرتبه به حرم حضرت عبدالعظیم 
و حرم حضرت معصومه رفته  اند. در صورتی که اقوامشان فوت کند، به بهشت زهرا 
و در صورتی که یکی از اعضای خانواده آن ها بیمار باشد برای عیادت به خانه شان 
برده می ش���وند. بعضی از این افراد تا ۴۸ ترور انج���ام داده اند و یک گروه از این 

افرادی که مصاحبه تلویزیونی داشتند، بالفاصله برای شنا به استخر رفتند۱
الجوردی این دروغ ها را در حایل بر زبان می آورد که جنایاتش در زندان های قزلحصار 
و گوهردش���ت از پرده بریون افتاده بود، رؤسای این دو زندان تغیری کرده بودند و آیت الله 
منتظری به خاطر اطالع  یافنت از جنایات فوق اجاز ه ی مالقات به او نمی دادند و از وی 

به عنوان جنایتکار یاد می کرد. 
در شهریورماه کاماًل مش���خص بود که تالش های الجوردی و همراهانش بی اثر بوده و 

عماًل امکان فعالیت او به صورت گذشته نیست: 
سه شنبه ۶ شهریور۱۳۶۳

... حاج احمدآقا آمد و گفت آقای ]اس���دالله[ الجوردی خدمت امام رس���یده و از 
این که می خواهند ]اداره امور[ زندان ها و اطالعات را از ایش���ان بگریند، شکایت 
داشته و اعالم خطر کرده است؛ ویل امام تأکید کرده اند که تسلیم قانون باشد و فقط 
مسئولیت دادس���تانی ]انقالب تهران[ را داشته باشد و زندان ها را تحویل شورای 
سرپرستی زندان ها و اطالعات ]دادستانی[ را هم تحویل وزیر اطالعات بدهد، ویل 

او ناراضی رفته است...
توسل به خمینی هم چاره ساز نمی شود و در این تاریخ الجوردی بخش مهمی از قدرتش 

را از دست می دهد و دیگر نمی تواند مانند گذشته در سطح نظام عرض اندام کند. 
پنجشنبه ۸ شهریور ۱۳۶۳

1-http://aftabnews.ir/fa/news/136058
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... اول شب، آقای بهزاد نبوی آمد. از این که ]اسدالله[ الجوردی دادستان انقالب 
تهران دوس���تانش را به خاطر تعقیب پرونده انفجار ]س���اختمان[ نخس���ت وزیری 
بازداشت کرده است، سخت ناراحت و پریشان بود. معتقد بود خطی برخورد شده 
و می خواهند خرده حساب ها را صاف کنند. گفتم خودتان در مجلس گفتید که این 
پرونده را تعقیب کنند و نامه نوشتید. قرار شد با شورای عایل قضایی صحبت شود

 که عادالنه برخورد کنند. آقای علی تهرانی ]کارمند نخست وزیری[ که از اول تاکنون 
بازداشت بوده، مطالبی گفته که شک و تردید به وجود آمده است...

شش روز بعد این بار نبوی و سازگارا به  دیدار رفسنجانی می روند:
 چهارشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۶۳

... آقای بهزاد نبوی همراه آقای ]محمدمحسن[ سازگارا آمد. سازگارا شرح ماجرای 
بازداشت و آزادی اش را داد. در رابطه با انفجار ساختمان نخست وزیری از ایشان 
بازجویی شده است. سپس با دستور امام با دو سه نفر دیگر آزاد شده اند. قرار شد 
بازجویی ]از متهمن[ در محیط خارج ]از زندان[ انجام ش���ود که بوی باندبازی و 

حرکت سیاسی را نداشته باشد و مسئوالن را به صرف آن ها بدنام نکنند...
الجوردی که دیگر امیدی به ماندن نداشت، زهرش را با دستگریی دوستان بهزاد نبوی در 
سازمان مجاهدین انقالب اسالمی ریخت. پرونده انفجار نخست وزیری، از شهریور ۱۳۶۰ 
تا شهریور ۱۳۶۱ زیر نظر محمدمهدی ربانی املشی دادستان کل کشور تحت بررسی قرار 
گرفته بود اما چنانچه انتظار می رفت به نتیجه ای نرسید چرا که مسعود کشمریی و مسئوالن 
او در سازمان مجاهدین خلق و کسانی که احیاناً مطلع بودند یا در درگریی با نریوهای رژیم 

کشته شده بودند و یا از کشور خارج گردیده بودند و امکان پیگریی ماجرا نبود. 
از شهریور ۱۳۶۱ که زمزمه های برکناری الجوردی شروع شد او هربار برای بریون راندن 
رقیب از صحنه این پرونده را پیش می کشید و در سال ۱۳۶۳ نقطه ی اوج آن بود. رجایی و 
باهرن برای او بهانه  و وسیله بودند و سرنوشت شان مطلقاً برای او اهمیتی نداشت. چنان که 
می دانیم او کوشش مشابهی در مورد انفجار در دفرت حزب جمهوری اسالمی که ضایعات 
و تلفات آن به مراتب بیشرت و شدیدتر بود به خرج نمی داد، چنانچه سهل انگاری صورت 

گرفته بود پای رفقای  خودش در حزب جمهوری اسالمی به میان می آمد. 
موسوی خوئینی ها در مورد الجوردی می گوید: 

در پایان مطلبی را از جناب حجت االس���الم والمسلمن حاج شیخ مجید انصاری 
می آورم: آقای انصاری نقل کردند در آن زمان که من از طرف شورای عایل قضایی 
مأمور بازرس���ی از زندان ها ش���دم، در بازرسی از سلول ها با آقای علی اکرب تهرانی 
مواجه شدم که در آن زمان سه سال بود که در سلول بود. به آقای الجوردی گفتم چرا 
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تکلیف این فرد را روشن نمی کنید و بالتکلیف گذاشتید؟ آقای الجوردی گفت: 
بهزاد نبوی را بدهند تا من این شخص را آزاد  کنم.۱

علی  اکرب تهرانی به همراه کشمریی و جواد قدیری و تقی محمدی در بخش ضد جاسوسی 
اداره دوم فعالیت می کرد و روح اش هم از نفوذی بودن کشمریی و قدیری بی خرب بود. اما

الجوردی به دنبال بهانه بود. 
بعد از کناره  گریی آیت الله صانعی از دادس���تانی کل کش���ور و به قدرت رس���یدن محمد 
موس���وی خوئینی ها در ت���ری ۱۳۶۴، وی تصمیم گرفت تکلیف این پرونده را مش���خص 
کند. در مرحله س���وم از پیگریی پرونده که تا خرداد ۱۳۶۵ طول کش���ید، ابراهیم رئیسی 
معاون »گروهکی« )گروه های سیاسی( دادسرای انقالب تهران مسئول پیگریی بود و 
بازجویی ها در شعبه ی هفت اوین که بازجویان آن از قبل تحت کنرتل الجوردی قرار داشتند 
صورت می گرفت. یکی از بازجویان این پرونده محسنی  اژه ای بود. در این مرحله خسرو 
قنربی تهرانی رئیس اطالعات نخست وزیری و یکی از نزدیک ترین افراد به ری شهری وزیر 

اطالعات به همراه سازگارا و تقی محمدی و نادر قوچکانلو،... دستگری شدند. 
در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۳۶۵، جس���د تقی محمدی یکی از اعضای سابق اطالعات دفرت 

نخست وزیری و کاردار ایران در افغانستان در سلول انفرادی اش پیدا شد. 
جناح راست و نزدیکان الجوردی کوشیدند خودکشی وی را قتل جلوه دهند. خربگزاری 

فارس در ۱۳ شهریور ۱۳۹۳ با تکرار این اتهام نوشته است: 
ش���هید الجوردی... با دستگریی برخی عناصر مشکوک به سرعت به هسته اصلی 
یعنی طراحان فاجعه ۸ ش���هریور نزدیک می شد. از جمله دستگریشدگان فردی به 
نام تقی محمدی بود... اما در همان روزهای اولیه پس از دس���تگریی یک شب به 

صورت مشکوک در سلول خود به قتل رسید.
 در ح���ایل که محمدی در دس���ت نریوهای نزدیک به الجوردی بود و محس���نی اژه ای 
مس���ئولیت بازجویی او را به عهده داش���ت جناح راست و مؤتلفه و نزدیکان الجوردی 
مش���خص نمی کنند چه کسی و چگونه او را به قتل رسانده؟ اگر قتلی هم باشد قاتل را 

بایستی در اطرافیان الجوردی جست. 
حجاریان در مورد پرونده ی نخست وزیری و کینه جویی الجوردی به پرسش های رجا نیوز 

پاسخ داده و می گوید: 
-اقدامات و رفتارهای شما و دوستانتان به این عکس العمل شهید الجوردی دامن 
نمی زد؟ با شناختی که از شهید الجوردی وجود دارد بعید بود که بی جهت به کسی 

انگ و اتهام بزند.

1-http://aftabnews.ir/fa/news/136058
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مثاًل ما چه کاری انجام داده بودیم؟
-مثاًل پرونده هشت شهریور که پرونده بسیار پیچیده ای است که بی نتیجه ماند و شما 

هم لحظاتی قبل گفتید که نمی خواهید دیگر در این خصوص صحبت کنید؟
مگر پرونده هفتم تری اهمیت ندارد و پیچیده نیست؟

-چرا آن پرونده هم دارای خصوصیات خاص است.
چرا برای پرونده هفتم تری یک برگ پرونده تشکیل نشد و اگر درست شد برای چه 
کسانی؟ چرا هیچ گزارشی برای هیچ کسی تهیه نشد؟ مسئول تهیه گزارش پرونده 
هفتم تری چه کس���انی بودند؟ چرا وضعیت آن پرونده مش���خص نیست؟ چرا هیچ 
گزارشی از پرونده هفتم تری منتشر نشد؟ چرا کسی این را سؤال نمی کند. مگر آنجا 

در حزب جمهوری مسئول گزینش نبود؟
-یقیناً گزینش و حراست داشته است.

پس اینها کجایند؟ چرا دستگری نشدند. حسن کامران حراست دفرت نخست وزیری بود 
و رسماً دستگری شد. چند ماه زندان بود اما سؤال من این است چرا مسئول حراست 
و گزینش حزب جمهوری دستگری نشد. انفجار دفرت حزب جمهوری که از انفجار 

دفرت نخست وزیری مهمرت بود.
-پس شما اعتقاد دارید که در ماجرای هشت شهریور برای شما پرونده سازی شد؟

بله، پرونده سازی بود. اگر ما در حزب جمهوری بودیم و بچه های ما آنجا بودند شک 
نکنید که برایش پروند ه ای ۱۰ برابر پرونده هش���ت شهریور می ساختند که هیچ کسی 
نتواند از آن س���الم دربیاید. چرا آقای الجوردی برای انفجار دفرت حزب جمهوری 

پرونده ای تشکیل نداد و برای انفجار دفرت نخست وزیری پرونده سازی کرد؟
یعنی شهید الجوردی به بچه های سازمان مجاهدین بدبینانه نگاه می کرد و با این 

نگاه تصمیم گریی می کرد درباره سازمان؟
الجوردی همواره بچه های س���ازمان مجاهدین انقالب را منافق می دانست اما به 

نریوهای آن طرف خوش بن بود.
-یعنی همیشه به شما سوء ظن داشت؟

بله سوء ظن داشت.
-این سوء ظن و تردید از کجا شکل گرفته بود؟

از همان ماجرای »سپاس« الجوردی با ما مشکل داشت...
ماجرای »س���پاس«، برمی گشت به »سپاس شاهنشاه« گفنت رهربان مؤتلفه در سال ۵۵ 
و ابراز ندامت ش���دید و درخواست عفو از شاه که منجر به آزادی شان شد. الجوردی در 

تصمیم گریی برای عفو نامه  نوشنت و درخواست آزادی از زندان مشارکت داشت.۱

1-www.khabaronline.ir/news/274331
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به الجوردی و اطرافیان وی اگر میدان داده می شد در پرونده ی انفجار نخست وزیری تا 
دستگریی افرادی همچون »محمدکاظم پریو  رضوی«که عموماً وی را با عنوان »مهندس 
محمد رضوی« می شناسند پیش می رفت و تقریباً چیزی از سازمان مجاهدین انقالب 

اسالمی باقی نمی گذاشت. 
در آذرماه نظر به اهمیت برکناری الجوردی، موضوع در دستور کار سران قوا قرار می گرید: 

چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۶۳
شب با سران دیگر قوا مهمان رئیس جمهور بودیم. درباره برنامه های صدا و سیما٬ 
جنگ، مسافرت نخست وزیر به ترکیه و آلمان شرقی، مالیات ها، دادگاه ها«، تعویض 
آقای ]اسدالله[ الجوردی ]دادستان انقالب تهران[، شورای عایل انقالب فرهنگی 

و موارد دیگر بحث شد...
در بهمن ۱۳۶۳ در حایل که الجوردی عزل ش���ده اس���ت دوباره همکاران وی به دیدار

 رفسنجانی حامی بزرگ او می روند تا بلکه کاری صورت دهد: 
سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۶۳

»عصر٬ گروهی از همکاران آقای ]اسدالله[ الجوردی آمدند و از تصمیم عزل ایشان 
از دادستانی انقالب تهران ناراحت بودند؛ گفتم شورای عایل قضایی می گوید که 

ایشان تمکن به قانون و تصمیم های شورا ندارد.
همچنان الجوردی موضوع اصلی دیدارهای رفسنجانی است و این قبل از هرچیز بیانگر 

اهمیت او برای نظام و به ویژه شخص رفسنجانی است. 
پنجشنبه ۴ بهمن ۱۳۶۳

آقای ]علی[ رازینی که به تازگی به جای آقای ]اس���دالله[ الجوردی ]به دادستانی 
انقالب تهران[ منصوب ش���ده آمد، نگران است و از من کمک می خواست که به 
آقای الجوردی بگویم که شغلی مثل معاونت آقای صانعی دادستان ]کل کشور[ را 

بپذیرد که رفنت ایشان انعکاس بدی نداشته باشد. 
محمد موسوی بجنوری عضو شورای عایل قضایی و دفرت »امام« در مورد دلیل برکناری 

الجوردی می گوید:
من یک روز رفتم برخی اتفاقات مثل آسیب دیدگی دست فردی بخاطر شکنجه را 
دیدم و بخاطر همن، لفظاً با آقای الجوردی برخورد کردم و آمدم شورا گفتم یا این 
را عزل می کنید یا  من استعفا می دهم. فردای آن روز نزد امام رفتیم. خدمت ایشان 
گفتم، آقا من یک چیزهایی دیدم که دیگر مجوز شرعی برای ماندن در این پست 
نمی بینم. یا ایشان برود یا اگر ایشان می ماند بنده بروم. شرح ماجرا را به امام گفتم، 
امام هم خطاب به حاج احمد آقا گفتند، احمد اگر این ها خواس���تند الجوردی را 
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بردارند، شما هیچ گونه مداخله ای نکنید.۱
الجوردی سمبل سرکوب و شقاوت بود و خمینی به شکل فرصت طلبانه ای می کوشید 
خود را همراه مخالفان و مدافعان الجوردی نشان دهد. وی هم مدافع برکناری الجوردی 

بود و هم نمی خواست شخصاً مسئولیت آنرا  به عهده  بگرید.

اعدام توابان و همکاران الجوردی برای سرپوش گذاشنت بر جنایات
الجوردی به صراحت عنوان می کرد که افراد چنانچه همکاری کنند برای آن دنیای شان 
است و تخفیفی در مجازات این  دنیای شان داده نخواهد شد! الجوردی قصد داشت که 
این پیام را در جامعه نیز نهادینه کند. در میزگردی که در بهار ۶۲ در زندان اوین برگزار شد 
و در مطبوعات و تلویزیون نیز انعکاس یافت باالی سر شرکت  کنندگان که غالباً در زمره ی 

کمک بازجویان و توابان بودند پرده ای زده بودند که روی آن نوشته شده بود: 
اَر َواْلُمَناِفِقَن َواْغُلْظ َعَلیِهْم َوَماَْواُهْم َجَهنَُّم َوِبْئَس اْلَمِصرُی یا اَیَها النَِّبی َجاِهِد اْلُکفَّ

ای پیغمرب جهاد کن با کافران و منافقان و سخت گری بر ایشان، جایگاه ایشانست دوزخ و 
چه زشت است آن جایگاه.

البته در عمل همیش���ه این گونه نبود و وجود یک روزنه ی کوچک گاه افراد را به انجام 
کثیف ترین کارها وا می داشت.

در واقع بسیاری از کسانی که دست از مقاومت کشیده و به خدمت درآمده بودند نیز قربانی 
خوی ددمنشانه  ی نظام والیی و الجوردی می شدند.

سرنوشت این دسته افراد گاه دردناک تر از افراد »جوخه های تخلیه« در اردوگاه های مرگ 
هیتلری بود. آن ها چون افراد »جوخه ی تخلیه« مجبور بودند کریه ترین کارهای زندان را 
انجام دهند و گاه همچون آن ها از س���ایر زندانیان و دنیای خارج شدیداً جدا نگهداشته 
می ش���دند. چون هم اسرار وحشتناکی را با خود داشتند و هم می توانستند در مجاورت 

زندانیان مقاوم تحت تأثری قرار بگریند.
اگر افراد »جوخه  های تخلیه« مجبور به تخلیه ی اتاق های گاز، درآوردن طالی دندان  ها، 
قیچی کردن موها و س���پس سوزاندن اجس���اد در کوره ها یا گودال ها بودند، توابن زندان 
به ویژه کس���انی که در ش���عبه های بازجویی به همکاری مشغول بودند جدا از شرکت در 
بازجویی و شکنجه ی دوستان و گاه اقوام شان مجبور بودند در جوخه های اعدام شرکت 
کرده، دوس���تان و رفقایشان را به رگبار ببندند و یا تری خالص به مغز قربانیان بزنند و یا 
در حمل و نقل اجس���اد به پاسداران کمک کنند. این دسته توابان همچون اسالف شان 
در اردوگاه های مرگ برای عقب انداخنت نوبت کشته ش���دن خود از انجام هیچ جنایتی 

1-www.imam-khomeini.ir/fa/n89294
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فروگذار نمی کردند.
توابان نظام جمهوری اسالمی عالوه بر وظایف افراد »جوخه های تخلیه« و »کاپوها« 

مجبور بودند در دستگریی و به دام انداخنت قربانیان نیز همکاری کنند.
اگر افراد »جوخه ی تخلیه« با فریب، قربانیان را آماده رفنت به اتاق گاز می کردند، توابان 
زندان در دستگریی و به بند کشیدن فعاالن سیاسی و سپس اعزامشان به جوخه های مرگ 
مشارکت داشتند. با این حال بسیاری از آن ها برای همیشه از تسهیالتی که »کاپوها« از آن 

برخوردار بودند، بهره مند نشدند.
بر اس���اس طینت و خوی ضدبش���ری الجوردی و همراهان���ش، توابانی که در حمله به 
خانه های تیمی و محل  زندگی مبارزان و دستگریی آن ها از هیچ کوششی فرو گذار نکردند 

نیز قربانی شقاوت شدند.
بسیاری از کس���انی که در گشت های دادستانی اوین شرکت کرده و بعضاً فرماندهی این 
گش���ت ها را به عهده داشتند نیز عاقبت پس از پایان مأموریت به جوخه ی اعدام سرپده 
ش���دند.کم نبودند کسانی که در شعبه های بازجویی برای شکسنت همراهان دیروزشان از 
هیچ تالش���ی فرو گذار نکردند، یا در جوخه های اعدام تریخالص می زدند اما آن ها نیز 
به همراه دوستان مبارزشان مقابل جوخه ی آتش ایستادند تا عدالت جمهوری اسالمی 

خدشه دار نشود.
درهم شکسته گانی که با به کارگریی تمامی توش و توان خود به کشیدن چارت و نمودار 
تشکیالتی گروه های سیاسی مبادرت کرده و تالش می کردند کسانی را که هنوز دستگری و 
یا کشته نشده بودند به دام بیاندازند بعد از اتمام مأموریت به جوخه ی اعدام سرپده شدند.

از زمانی که الجوردی متوجه ش���د که برکنار خواهد شد دس���ت به اعدام توابانی که در 
شعبه های بازجویی مشغول جنایت بودند زد. تعدادی از آن ها نیز در بهار و تابستان ۱۳۶۴ 
توسط جانشن وی علی رازینی و ابراهیم رئیسی اعدام شدند که از متحدان الجوردی به 
شمار می رفتند و مورد تأیید وی بودند. آن ها از همکاری افرادی همچون محسنی اژه ای و 
پیشوا و بازجویان شعبه ی هفت و... قدیریان و مسئوالن دادستانی و حکام شرعی همچون 
نریی و مبشری و برادران رامندی و... برخوردار بودند که مورد اعتماد ویژه الجوردی بودند.  
توابینی که سرگذشت تنی چند از آنان را در این جا آمده هیچ گاه فکر نمی کردند وقتی که 
در زیر بار شکنجه کمر خم می کنند و می  شکنند و به خدمت الجوردی و بازجویان در 
می آیند چه سرنوشت دردآوری در انتظارشان است و جانیان حاکم بر میهن مان آن ها را به 

چه لجنزاری رهنمون می کنند و دستشان را به چه جنایاتی آلوده می کنند.
الجوردی برای آن که به آنان انگیزه ی الزم جهت همکاری را بدهد با همکاری حکام 
شرع دست آموز به آن ها حکم اعدام تعلیقی داده و میان خوف و رجا نگاهشان می داشت. 
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و آن ها برای نجات جان خود از هیچ کاری فرو گذار نمی کردند تا بلکه رحم و شفقت 
مسئوالن نظام را نسبت به خود جلب کنند. سیاستی که کارساز نشد و تأثریی در دل سنگ 

و سیاه مقامات رژیم نکرد.
ابوالقاس���م اثنی عشری فعالیت سیاسی خود را قبل از س���ال ۵۰ آغاز کرد و در زندان شاه 
به مجاهدین پیوس���ت. بعد از پریوزی انقالب و  آزادی از زندان، وی مسئول تبلیغات و 
انتشارات مجاهدین در  آذربایجان بود. آخرین مسئولیت او رابط سیاسی استان خراسان بود 
که به دستگریی اش انجامید. وی در بهمن ۱۳۶۰ توسط کمیته انقالب اسالمی دستگری شد. 

اثنی عشری باالترین عضو مجاهدین بود که پس از دستگریی به همکاری گسرتده با رژیم 
پرداخت. وی از جمله گرداننده ی میزگردی بود که در بهار ۶۲ در حسینیه اوین برگزار شد. 
در این میزگرد مسئوالن دادستانی اوین توابانی چون فرهاد نریی، حمیدمهدی شریازی، 
شعبانعلی اردکانی، حسن شیخ الحکما، ویل الله صفوی، محسن منشی، هاله ناصرحجتی، 
زهرا بخارایی و... را که به شکنجه گری و بازجویی مشغول بودند در کنار زندانیان مقاومی 
همچون طاه���ر احمدزاده، عبدالکریم معزز، محمدرضا جمالو، کورش خاوریان، عباس 
صحرایی، اصغر ناظم، راضیه آیت الله زاده ش���ریازی، منریه رجوی و ... قرار داده بودند تا 
این گونه جلوه داده شود که حرف و سخن همه ی شرکت کنندگان یکسان است. این در 
حایل بود که افراد یاد شده بعد از تحمل شکنجه های غریقابل تصور به منظور بازارگرمی 
مجبور به شرکت در این نمایشات شده بودند. شرط اجرای حکم اعدام بعضی از زندانیان 
همچون عباس صحرایی، کورش خاوریان و... و راحت شدن از عذاب و شکنجه ی بیشرت 

شرکت در این مصاحبه ها و میزگردها بود.
اثنی عش���ری در زمره ی کمک بازجوهای شعبه هفت اوین بود و شخصاً در بازجویی و 
شکنجه ی زندانیان شرکت می کرد. وی عاقبت در ۴ بهمن ۱۳۶۳ اعدام شد و در قطعه ی 

۹۹ بهشت زهرا به خاک سرپده شد.
هادی جمایل، اهل زنجان، دانش���جوی پلی تکنیک، در بهار ۶۰ به عضویت س���ازمان 
مجاهدین در آمد. او پیشرت از مس���ئوالن دانشجویی مجاهدین بود. هادی جمایل در ۴ 
مهرماه ۶۰ دستگری شد. در اطالعیه دادستانی رژیم که از رادیو پخش شد اعالم گردید که 
وی در درگریی با نریوهای رژیم کشته شده است. در حایل که او زنده و در زیر شکنجه 
بود. همس���رش قبل از او دستگری ش���ده بود. هادی جمایل قرار بود یکی از فرماندهان  
صحنه ی تظاهرات ۵ مهر باش���د. او در زیر شکنجه شکس���ت و به همکاری گسرتده با 
بازجویان و شکنجه گران پرداخت. هادی جمایل از جمله گرداننده میزگردی بود که سپاه 

پاسداران در شهریور ۱۳۶۱ برگزار کرد.
علی توتونچی دانشجوی مکانیک دانشگاه علم و صنعت که از قضا وی نیز اهل زنجان 
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بود و در سه آبان ۱۳۶۱ جاودانه شد برایم تعریف کرد که هادی را مسلح در ۲۰۹ اوین دیده 
بود. هادی جمایل شخصاً از وی بازجویی به عمل آورده بود. میزان اعتماد به وی به حدی 
بود که می توانس���ت به بریون از زندان تردد کند. گفته  می شد یک بار که الجوردی حکم 
اعدام را به آن ها ابالغ کرده بود، هادی جمایل واکنش نشان داده و گفته بود مگر تو به 
سر امام سوگند نخوردی که ما را اعدام نخواهید کرد؟ الجوردی در پاسخ به او خونسردانه 

گفته بود: »مگر شما به تنازع بقا اعتقاد ندارید؟«
همکاری گس���رتده هادی جمایل با دادس���تانی جانش را نجات ن���داد، بلکه در تاریخ 
۵ اردیبهش���ت ۱۳۶۴ به همراه سیف الله کاظمیان، بازاری، زندانی زمان شاه و کاندیدای 
مورد حمایت مجاهدین در اولن دوره انتخابات مجلس شورای ملی و تعدادی دیگر به 

جوخه ی اعدام سرپده شد.  
رضا کیوان زاد  با نام مستعار مقداد، شعبان... فعالیت سیاسی خود را قبل از سال ۵۰ شروع 
کرد. او در س���ال ۵۴ دستگری ش���د و پس از آزادی از زندان از مسئوالن بخش حفاظت 

مجاهدین بود و سپس به بخش اجتماعی این سازمان پیوست.  
وی در آذر سال ۶۰ دستگری و به زیر شکنجه برده شد. در زیر شکنجه حاضر شد پاسداران 
را به سر قرار بربد، اما از فرصتی استفاده کرده و اقدام به فرار کرد که با شلیک پاسداران 
دس���تش هدف قرار گرفت و از رفنت بازماند. او به همان شکل به زیر شکنجه برده شد و 
عاقبت شکست و آدرس یک رنگ فروشی در شرق تهران را داد که در حمله پاسداران 

تعدادی از مجاهدین کشته شدند.
در ابتدا، وی در حایل که دس���تش هنوز در گچ بود در ش���عبه  هفت و شعبه های دیگر به 
همکاری می پرداخت. ارزیابی خودش این بود که نمی گذارند دستش خوب شود و او را 
به زودی اعدام خواهند کرد. اما این گونه نشد و او سه سال و نیم دیگر زنده ماند. توابینی 
که در شعبه کار می کردند از مواجهه ی او با همسرش در بهداری اوین می گفتند. همسرش 
در بهار ۶۱ به تازگی دس���تگری  و تحت شدیدترین شکنجه ها قرار گرفته بود اما بعدها از 

زندان آزاد شد.
یکی دو شب مانده به عید ۶۱ او را به همراه حمیدمهدی شریازی، مسعود اکربی، ویل الله 
صفوی و محسن منشی از سالن یک آموزشگاه اوین بردند. تصور عمومی این بود که آن ها 
را برای اعدام می برند. خودشان هم چنن برداشتی داشتند، رنگ به چهره  نداشتند. گویا 
صورت هایشان کوچک شده بود. کسی با آن ها خداحافظی نکرد. در آن میان تنها کسی که 
آرام ایستاده بود و خود را گم نکرده بود، رضا کیوانزاد بود. هم اتاقی هایش با او که لبخند 

تلخی به لب داشت خداحافظی کردند.
آن ها را به سلویل در بخش ۳۲۵ اوین منتقل کردند تا از زندانیان مقاوم جدا باشند و تحت 
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تأثری آن ها قرار نگریند. رضا کیوان زاد عاقبت در ۱۹ خرداد ۱۳۶۴ اعدام شد.
حسن شیخ الحکما هوادار سازمان مجاهدین بود. وی پس از اشغال سفارت آمریکا به 
هواداری فعال از این سازمان پرداخت ویل به واسطه ی خصوصیاتی که داشت به سرعت 
در تشکیالت رشد کرد و به مسئولیت دانش آموزی مرکز و شرق تهران رسید. پس از سی 
خرداد وی فرماندهی تیم های نظامی دانش آموزی و سپس بخشی از تیم های نظامی تهران 

را به عهده گرفت. تا آن جا که می دانم وی خود در عملیاتی شرکت نداشت.
شیخ الحکما در خرداد سال ۶۱ دستگری و بدون کوچکرتین فشاری به خدمت بازجویان در 
آمد و تعدادی از اعضای تیم های عملیاتی مجاهدین را در خواب دستگری و تحویل رژیم 

داد و خود در شکنجه و آزار و اذیت شان شرکت کرد.
وی در چند مصاحبه و میزگرد تلویزیونی ش���رکت کرد و برای زنده ماندن از انجام هیچ  
جنایتی فروگذار نکرد. او یکی از گردانندگان اصلی میزگرد بهار ۶۲ در حسینیه اوین بود. 
از آن جایی که تعدادی از ش���رکت کنندگان بعد از تحمل شکنجه های طاقت فرسا صرفًا 
حاضر ش���ده بودند به ذکر عملیات  های نظامی شان برپدازند، وی در جریان میزگرد یک 
به یک از آن ها می خواس���ت به شرح عملیات ش���ان برپدازند و سپس خود به تحلیل آن 
طبق دستور العمل های دادس���تانی می پرداخت. شیخ الحکما با وجود خدمات بسیاری 
که به دادس���تانی کرد  در ۲۴ دیماه ۱۳۶۳ همراه با مهران اصدقی فرزند علی که متهم به 

»شکنجه » و قتل پاسداران و ضربه زدن به شبکه تعقیب و مراقبت رژیم بود اعدام شد.
قاس���م عابدینی یکی از اعضای س���ازمان مجاهدین در پی���ش از انقالب بود که تغیری 
ایدئولوژی داد و به بخش مارکسیستی و منشعب این سازمان پیوست. وی در جریان ترور 
سه آمریکایی در میدان وثوق تهران در سال ۵۵ راننده ماشن ترور بود اما دستگری نشد. 
بعد از انقالب به همکاری با سازمان پیکار ادامه داد و عاقبت به همراه همسرش مهری 
حیدرزاده دستگری و هر دو به خدمت رژیم درآمدند. وی جزو ۵ عضو کمیته مرکزی اولیه 
پیکار پس از  انقالب بود. عابدینی برای زنده ماندن از انجام هیچ جنایتی فروگذار نکرد. 
وی مقاالتی در رابطه با حقانیت اسالم نوشت که هنوز انتشار نیافته است. به خاطر تجربه  
زیادی که او و امثال او داشتند خطوط اصلی سرکوب گروه های سیاسی توسط آن ها داده 
می شد. وی عاقبت در تاریخ ۹ آبان ۱۳۶۳ به جوخه ی اعدام سرپده شد. اما منیژه حیدرزاده 
همسرش که کاندیدای این سازمان از تهران بود حکم زندان گرفت و در سال ۶۵ پس از 
همکاری های گسرتده با جنایتکاران از زندان آزاد شد. حجت جباریان یکی از زندانیان 
مقاوم دوران شاه و خمینی که در اردیهبشت ۶۰ در ارتباط با مجاهدین دستگری شده بود 

در همن روز به همراه عابدینی اعدام شد.  
فتحعلی قناعت پیشه معروف به علی »خیانت پیشه«، دانشجو و اهل جهرم بود. او پس از 
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پریوزی انقالب از بنیانگذاران انجمن های دانشجویی هوادار مجاهدین در دانشگاه ها و 
انجمن هواداران مجاهدین در جهرم بود.

قناعت پیشه پس از دستگریی به خدمت رژیم درآمد و در شعبه  بازجویی به همکاری با 
جنایتکاران پرداخت. او کمرت در مالءعام ظاهر می شد و اسمی هم در مصاحبه ها و... از 
او برده نمی ش���د اما از فعال ترین توابان و همکاران شعبه های بازجویی بود. در میزگرد 

برگزارشده در اوین نیز وی حضور نداشت.
علی اصفهانی محافظ مهدی ابریشم چی که در شهریور ۱۳۶۰ توسط پدرش تحویل سپاه 
پاسداران شده بود، پس از مدتی در همکاری با بازجویان از چیزی فروگزار نکرد. وی پایگاه 
موسی خیابانی و چند خانه  تیمی مجاهدین را لو داد که باعث ضربات سنگینی به این سازمان 
شد. وی بعدها با نام مستعار »جعفر« در خدمت دستگاه امنیتی و اطالعاتی قرار گرفت. 
محسن رضایی فرمانده سپاه پاسداران در مورد نقش توابن در بازجویی ها و ضربات به 

گروه های سیاسی می گوید: 
البته من نفی نمی کنم که ممکن اس���ت آن موقع دوستان اطالعات از حاکم شرع 
مجوز تعزیراتی گرفته باشند، ویل بیش از هفتاد هشتاد درصد دالیل بریدن نریوهای 
منافق و به خصوص چپی ها صحبت ها و منطق قوی ما بود. چون آن ها در شرایطی 
با ما درگری شدند که انقالب شده بود و آمریکایی ها با ما دشمنی می کردند و صدام 
هم با ایران وارد جنگ شده بود. لذا کسانی که دستگری می شدند، هیچ منطق جدی 
برای رفتار خود نداشتند. مس���ئله دیگر این بود که غالب برخوردهای نریوهای ما 
انسانی و بر اساس احکام شرعی بود. نکته سوم اینکه ما روی آن ها کار فرهنگی و 
ایدئولوژیک می کردیم. من یادم هست شهید بروجردی از نصفه های شب تا نماز 
صبح با دمکرات ها و کومه له هایی که در زندان س���نندج بودند، می نشس���ت بحث 
عقیدتی می کرد. بعضی از این ها می بریدند و برمی گشتند. در رابطه با منافقن نیز 
می توان گفت تعداد زیادی از این ها برگشتند. حتی افرادی در آستانٔه اعدام توبه کرده 

و قرآن می خواندند و ذکر می گفتند.
-شما از ابتکارات خودشان هم استفاده می کردید؟

محسن رضایی: بله. مثاًل افرادی که دستگریشده بودند، بعضی مواقع ابتکار به خرج 
می دادند و می گفتند ش���ما اگر می خواهید این ها را دستگری کنید، این طوری عمل 

کنید. این مربوط به تحویل بود که در آن ها صورت گرفته بود.
-توابن بازجویی هم می کردند؟

محسن رضایی: بله. خیلی از این توابن در بازجویی ها نقش فعال داشتند و در بریدن 
و اطالعات گرفنت از افراد نقش داشتند.
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-عکس ها را شناسایی می کردند؟
محسن رضایی: بله. از روی عکس ها کار می کردند. علت همکاری آن ها بیشرت به 
نحوه برخورد س���پاه با آن ها برمی گشت، چون برخورد انسانی و اسالمی همراه با 

کارهای فرهنگی با این ها شده بود.۱
   

سرنوشت شرکت کنندگان در میزگرد برگزار شده در اوین

یکی از میزگرد های برگزار شده در اوین به زندانیان مجاهد تعلق داشت. این میزگرد در 
ش���ش جلسه در بهار ۶۲ در اوین برگزار و در نیمه ی شهریور ماه ۶۲ از تلویزیون سراسری 
پخش ش���د. الجوردی این مناظره را در رقابت با سمینار ۲۹ نفره اطالعات سپاه و ۲۰۹ 
اوین برگزار کرد که در آن زندانیان چپ و توده ای و چهره های ملی و... ش���رکت داشتند. 
مباحث مطرح شده در این مناظره ها بعدها به صورت کتاب از سوی دادستانی انقالب و 
سازمان تبلیغات اسالمی به فارسی و انگلیسی منتشر شد. در خالل برگزارِی میزگرد مورد 

نظر افراد زیر شرکت داشتند. 
ابوالقاسم اثنی عشری، رضا کیوان زاد، ویل الله صفوی، حسن شیخ الحکما، فرهاد نریی، 
حمیدمهدی شریازی، شعبانعلی اردکانی، محسن منشی، مهران اصدقی، طاهر احمدزاده، 
محمدرضا یزدی زاده، جعفر حسنی، افشن برادران قاسمی، اصغرناظم، محمدرضا نادری، 
محمد کالنرتی، عباس صحرایی، خسرو زندی، محمد طوری، عبدالکریم معزز، محمد طاهر 
تیموری، محمدرضا جمال لو، کورش خاوریان، س���هراب سهرابی، مجید شوکتی، منریه 
رجوی، راضیه آیت الله زاده ش���ریازی، زهرا بخارایی، هاله ناصرحجتی رودس���ری، عطیه 

اسبقی، مریم مریزایی، زهرا بهبودی، راضیه طلوع  شریفی و پروین پرتوی. 
در میان شرکت کننده های مرد، فرهاد نریی، حمیدمهدی شریازی، شعبانعلی  اردکانی که 
تواب های بسیار خطرناکی بودند و پارتی  کلفتی داشتند به همراه طاهر احمدزاده جان به 

1-http://defapress.ir/fa/news/66885
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در بردند و بقیه مقابل جوخه ی اعدام  ایستادند.

در میان زنان ش���رکت کننده که به جز پروین پرتوی هیچ  یک مس���لح نبوده و در عملیات 
نظامی شرکت نداشتند منریه رجوی و راضیه آیت الله زاده شریازی در جریان کشتار ۶۷ به 
جوخه ی اعدام سرپده شدند. پروین پرتوی و راضیه طلوع شریفی در سال ۶۹ آزاد شدند 
و بقیه به خاطر آن که تواب بودند و همکاری های گسرتده ای داشتند پیش از ۶۵ از زندان 

آزاد شدند. 
جدا از سرنوشت ابوالقاسم اثنی عشری، رضا کیوانزاد، ویل الله صفوی، حسن شیخ الحکما، 
محسن منشی، که مورد اشاره قرار گرفت به سرنوشت بقیه ی افرادی که در نشست مزبور 

شرکت داشتند و تعدادی از آن ها زندانیان مقاومی هم بودند اشاره می کنم.
محمدرضا یزدی زاده، در آذرماه ۶۰ در حالیکه مسلح به رولور و سیانور بود دستگری و به زیر 
شدیدترین شکنجه ها برده شد. او عاقبت در سال ۶۴ اعدام شد. ملیحه مقدم یک زندانی 

مقاوم مجاهد که از نزدیک در شعبه بازجویی با او روبرو شده در خاطراتش می نویسد:
یزدی فر س���رش را پاین انداخت و گفت: من که نمی گویم  این ها حقند. مرا ببن! 
تا حد مرگ کتکم زدند. هنوز بعد از عمل نمی توانم پایم را زمن بگذارم. گوشت 
پاهایم ریخته. دستم را شکستند و برایم اعدام مصنوعی ترتیب دادند و بعد به انفرادی 
بردند. آن جا بود که به این نتایج رسیدم! االن هم دلم برای تو می سوزد  نمی خواهم 

بی خود اعدام شوی.۱
مهران اصدقی، متولد ۱۳۳۹، دانشجو و یکی از فرماندهان تیم های عملیات ویژه مجاهدین 
بود. او که از تور رژیم در تهران گریخته بود در اسفند ۶۱ در حمامی در شهر تربیز به محاصره 
درآمده و دستگری و از همان جا به زیر شدیدترین شکنجه ها برده شد. بازجوی مستقیم او 
اس���المی یکی از بی رحم ترین بازجویان اوین بود. وی پس از شرکت در این میزگرد نیز 
مدت ها در شعبه  ۷ زیر فشار شکنجه بود. مهران اصدقی ماه ها در شعبه ها یا خود شکنجه 

۱-کرانه ی حقیقی یک رویا، ملیحه مقدم، صفحه ی ۱۰۶.
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می شد و یا شاهد شکنجه  بقیه زندانیان بود. به این ترتیب او شکست. در تاریخ ۲۴ دیماه 
۱۳۶۳ اعدام شد. در خاطرات ری شهری به دروغ وی از عوامل انفجار دادستانی و کشته 
شدن علی قدوسی معرفی شده است. ری شهری همچنن تاریخ اعدام وی را ۶۲ ذکر کرده 
که نادرست است. چرا که طبق اسناد انتشار یافته رژیم، منت  بازجویی  های سال ۶۳ مهران 
اصدقی نیز موجود است. وی یکی از مسئوالن »عملیات مهندسی«  مجاهدین بود که در 
آن چندین پاسدار و مأمور تعقیب و مراقبت دستگاه امنیتی رژیم دستگری و تحتبازجویی و 

شکنجه قرار گرفتند و به قتل رسیدند. 
افشن برادران قاسمی، به هنگام دستگریی در مهرماه ۶۰، پانزده ساله بود. وی در جریان

یک درگریی نظامی زخمی و دس���تگری ش���ده بود. در ابتدا ت���ا مدت ها از مجاهدین و 
آرمان های آن ها دفاع می کرد و مدتی را نیز در انفرادی به س���ر برده بود. وی س���ه سال 
زیر حکم اعدام بود و عاقبت در ۱۷ مهرماه ۶۳ در سن هیجده سالگی اعدام شد. رژیم 
جمهوری اسالمی برای اولن بار با اعدام او مدعی شد برای اجرای حکم اعدام زندانیان 
زیر هیجده س���ال منتظر می ماند تا به سن قانونی برسند. این در حایل بود که تا آن موقع 
تعداد زیادی زندانی قبل از آن که به سن قانونی برسند اعدام شده بودند. در میان اعدام 

شدگان کودکان ۱۳ ساله ای چون فاطمه مصباح نیز به چشم می خوردند.
جعفر حسنی، پیش از انقالب مدتی زندانی بود و در زندان با مجاهدین  آشنا شد. وی 
در زمستان سال ۶۰ دستگری و به زیر شکنجه های هولناکی برده شد. وی در ۵ مرداد ۶۳ 

اعدام شد.  
اصغر ناظم، در تریماه ۱۳۶۱ به  همراه همس���ر و دو کودک خردس���الش دس���تگری شد. 
وی دارای ش���غل آزاد )لوال فروشی در میدان حس���ن آباد( بود. او به خاطر آن که شوهر 
خواهر مس���عود رجوی بود فشار زیادی برای شرکت در این میزگرد متحمل شد. جانیان 
وی را مجبور کرده بودند که شکنجه ی خود و همسرش را نفی کرده و کمیسیون حقوق بشر 
و ارگان های سازمان ملل را که خواهان مراعات حال آن ها شده بودند محکوم کند. وی 
همچنن حضور خود و همسرش در مصاحبه را داوطلبانه! اعالم کرد. اصغر جزو زندانیان 

مقاوم بود و عاقبت در ۲۰  اسفند سال ۶۳ به جوخه ی اعدام سرپده شد.
محمدرضا جمال لو، از جمله  هواداران آرمان مس���تضعفن بود که بعد از سی خرداد به 
هواداری از مجاهدی روی آورده و در بهار ۶۱ دستگری شده بود. او به شدت شکنجه شده 
بود و همچنان از آثار آن رنج می برد. او در ۱۴ مهر ۶۳ اعدام شد. سه روز بعد از او بود که 
افشن برادران اعدام شد. از آن جایی که اعدام ها دسته جمعی انجام می گرفت. نزدیکی 
تاریخ اعدام او دو نشان می دهد که در سال ۶۳ همچنان جوخه های اعدام تا هفته ای دو 

بار فعال بودند.
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خسرو زندی، در شهریور ۶۱ دستگری شد. اتهام او  دفن اجساد اعضای تیم های تعقیب 
و مراقبت کمیته و دادس���تانی انقالب بود که پس از ربوده شدن توسط مجاهدین، مورد 
بازجویی و شکنجه قرار گرفته و به قتل رسیده  بودند. او را در حایل در محل دفن پاسداران 
نشان دادند که پاهایش در اثر شکنجه شدید باندپیچی شده بود. وی در ۱۶ اسفند ۱۳۶۳ 

اعدام شد.
مجید شوکتی، در دیماه ۶۰ دستگری شده بود، وی عضو یک تیم عملیاتی مجاهدین بود 
که در درگریی با نریوهای رژیم دستگری شد و به زیر شکنجه  برده شد.  وی در ۴ بهمن 

۱۳۶۳ اعدام شد.  
عبدالکریم معزز، متولد مش���هد، در مرداد ۶۱ دستگری و به زیر شدید ترین شکنجه ها برده 
شد. به خاطر وخامت وضعیت پاهایش مجبور به عمل جراحی پیوند پوست روی پاهایش 
شدند. وی در حایل که مسلح دستگری شده بود با عادی سازی که کرده بود بعد از ۶ ماه 
بازجویی مداوم و تحمل شکنجه های طاقت فرسا بازجویان شعبه ی ۷ را متقاعد کرده بود 
که هیچ کاره اس���ت و سر از سیاست در نمی آورد و کلت مورد بحث را یک افغانی به او 
داده بود که در راه آهن به فرد دیگری تحویل دهد و مبلغی بگرید. او که مراحل آزادی را 
می گذراند توسط توابن شناسایی شد و دوباره به زیر شکنجه های طاقت فرسا برده شد و 

عاقبت در سال ۶۳ اعدام شد.
کورش خاوریان، در اوایل خرداد ۱۳۶۱ دستگری شد. او پیش تر در سال ۶۰ دستگری شده 
بود. اما با فریب الجوردی، نریوهای دادستانی را سر قرار برده و فرار کرده بود. گزارش او 
از اوین، تحت عنوان »در اوین چه می گذرد« در سال ۶۰ از »بی بی سی« پخش شد. 
وی در اولن مصاحبه  ی خود در شهریور ۶۱ با لباس بهداری اوین ظاهر شد. بازجویان او 
را که آش و الش شده بود از روی تخت دیالیز بلند کرده و به او گفته بودند انتخاب کند: 

تخت شکنجه یا دوربن تلویزیونی. وی نیز در شش ماه دوم سال ۶۳ اعدام شد.
محمدرضا نادری، در شهریور ۶۱ دستگری شد و در نیمه دوم سال ۶۳ اعدام شد.

محمد کالنرتی در مهرماه ۶۱ به هنگام ورود به یک خانه تیمی مسلح به رولور و سیانور 
دستگری شده بود. او در سال ۶۳ اعدام شد.

عباس صحرایی، اهل آبادان بود. برادر وی قبالً  اعدام شده بود. عباس یکی از اعضای 
تیم های عملیات ویژه مجاهدین بود که در عملیات های موفق زیادی را انجام داده بود. 
وی در بهار ۶۱ دستگری و به زیر شکنجه های طاقت فرسایی برده شد.  و در نیمه دوم سال 

۶۳ اعدام شد.
محمد طوری، در خرداد ۶۱ در جریان یک درگریی در نازی آباد دستگری و در نیمه دوم 

سال ۶۳ اعدام شد.
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محمد طاهر تیموری، در آذرماه ۶۱ هنگام تالش برای خروج از کش���ور دستگری و در نیمه 
دوم سال ۶۳ اعدام شد.

طاهر احمدزاده، متولد ۱۳۰۰، اولن اس���تاندار خراسان پس از پریوزی انقالب. یکی از 
زندانیان سیاسی و چهره های خوشنام دوران شاه. دو فرزند او مسعود و مجید احمدزاده 
از رهربان س���ازمان چریک های فدایی خلق پیش از انقالب بودند که توسط رژیم شاه به 
جوخه ی اعدام سرپده شدند و مجتبی دیگر فرزند او توسط رژیم جمهوری اسالمی اعدام 
ش���د. وی در تابستان ۶۱ در تهران و در منزل دستگری شد و به زیر شدیدترین شکنجه ها 
برده شد. برای اخذ مصاحبه  تلویزیونی برای وی جریه کابل تعین کرده بودند الجوردی 
شخصاً او را به تخت شالق می بست. او را مجبور کردند اعرتاف کند که سر مرز دستگری 
شده است. و برای این کار دو بار مصاحبه را فیلم برداری کردند. وی به خاطر مصاحبه  ی 
اجباری که کرده بود به شدت تحت فشار روحی قرار داشت. برای بازارگرمی مناظره وی 
را نیز به مجموعه فوق اضافه کرده بودند. در صورتی که نه اتهام او و نه فعالیت های او 
ربطی به بحث مناظره نداشت. وی عاقبت در سال ۶۳ به مشهد انتقال یافت و در اوایل 

سال ۶۵ از ز زندان آزاد شد.
فرهاد نریی از فعاالن بخش کارگری مجاهدین بود و در دیماه ۶۰ دس���تگری و به سرعت 
به همکاری به رژیم پرداخت و در شعبه های بازجویی به شکنجه و آزار و اذیت زندانیان 
پرداخت. وی یکی از نادر کمک بازجوهای تواب بود که از زندان آزاد شد. گفته می شد 

وی از نزدیکان نریی حاکم شرع اوین است. نمی دانم تا چه حد صحت دارد.
حمیدمهدی شریازی، یکی از اعضای مجاهدین و رابط استان خراسان این سازمان بود که 
در پاییز ۶۰ دستگری شد و به همکاری گسرتده با رژیم در شبعه های بازجویی پرداخت. در 
پاییز ۶۰ وی معرکه گردان مصاحبه ی سه نفره با مهدی بخارایی و حبیب مکرم دوست بود. 
مهدی بخارایی کف پایش در اثر شکنجه سوراخ شده بود. با آن که جانیان می دانستند به 
هنگام دستگریی ارتباطی با مجاهدین نداشته او را همراه با حبیب مکرم دوست که در اثر 
شکنجه های شدید در بهداری زندان بسرتی بود در ۷ دیماه ۶۰ به جوخه ی اعدم سرپدند. 
مه���دی بخارایی بعد از مصاحبه ی کذای���ی از محمدی گیالنی به خاطر برآورده نکردن 
انتظارات بازجویان با نعلن کتک خورده بود. آخرین مسئولیت حمیدمهدی شریازی اداره 

فروشگاه زندان در سال ۶۷ بود. وی عاقبت در اسفند ماه ۶۷ از زندان آزاد شد.
شعبانعلی اردکانی ، در سال ۶۰ دستگری و به همکاری گسرتده با بازجویان و شکنجه گران 
پرداخت. میزان همکاری او با مقامات دادستانی به حدی بود که همراه با الجوردی برای 

بازدید به زندان قزلحصار رفت.
وی با آن که از اعضای مجاهدین بود به سرعت آزاد شد. برادر وی جعفر در کشتار ۶۷ به 
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جوخه ی اعدام سرپده شد.
سهراب سهرابی، احتمااًل متولد ۱۳۴۴، اردیبهشت ۶۱ دستگری شد. وی در حایل که روانه 
جوخه ی اعدام بود توس���ط الجوردی از صف بریون کش���یده شد و از اعدام رهید. وی 

بعدها آزاد شد و در حال حاضر ساکن آمریکا است.
منریه رجوی، تری ۱۳۶۱ در تهران به همراه همسر و دو کودک خردسالش مریم و مرجان)سه 
ساله و دو ساله( دستگری شد. اتهام اصلی او این بود که چرا پس از سی خرداد مخفی شده 
است. وی به خاطر برادرش مسعود رجوی شدیدًا  تحت فشار بود. وی را مجبور کردند در 
میزگرد مزبور ضمن تأیید گفته های همسرش کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل را به خاطر 

نام بردن از وی و همسرش محکوم کند.
منریه ابتدا به سه سال زندان محکوم شد ویل رژیم از آزادی او سر باز زد و حکم جدیدی به 
او داده شد. وی ارتباط تشکیالتی چندانی با مجاهدین نداشت و صرفاً بخاطر کینه جویی 
از مجاهدین و مسعود رجوی وی را مورد آزار و اذیت قرار می دادند.  عاقبت او را که یکی 

از چهره های دوست داشتنی زندان بود در جریان کشتار ۶۷ به دار آویختند.
راضیه آیت الله زاده شریازی، هواداری خود از مجاهدین را در سال ۵۶ آغاز کرد. وی پیش 
از انقالب در شرکت سایربناتیک که متعلق به اسماعیل داودی شمسی )اولن مسئول مایل 
و پرسنلی سپاه پاس���داران با حکم بهشتی ( بود کار می کرد. در این شرکت وی همکار 

مسعود کشمریی بود.  
او پس از انقالب در بخش های دانش آموزی، انتظامات خواهران و اصناف فعالیت کرده 
بود. وی در تریماه ۱۳۶۰ در حایل که باردار بود دستگری و در زندان وضع حمل کرد. از وی 
خواسته بودند در میزگرد مزبور شکنجه زنان باردار را تکذیب کند. وی یکی از زندانیان 

مقاومی بود که در جریان کشتار ۶۷ اعدام شد.
عطیه اسبقی، بهمن ۶۰ خود را به دادستانی معرفی کرده و از همان ابتدا به همکاری در 
شعبه های بازجویی مش���غول بود. وی فعالیت خود را در بخش دانش آموزی مجاهدین 
ش���روع کرده و سپس به بخش محالت منتقل شد. آخرین مسئولیت او شرکت در اداره 
انجم���ن زنان جنوب تهران بود. او  تع���دادی از مادران فعال ه���وادار مجاهدین را که 
می شناخت لو داده و به زندان کشانده بود. وی در زندان نیز در زمره ی توابن شناخته شده 

بود و عاقبت از زندان آزاد شد.  
زهرا بخارایی، متولد ۱۳۳۹، پس از دستگریی در شهریورماه ۱۳۶۰به سرعت به همکاری 
گسرتده با بازجویان دست زد و از انجام هیچ کاری فروگذار نمی کرد. او از جمله با حیله 
و نرینگ توانس���ت به محل اختفای برادرش مهدی که از زندانیان مقاوم دوران شاه بود 
دست یابد و بازجویان را در دستگریی او هدایت کند. مهدی در دیماه ۶۰ پس از تحمل 
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شکنجه های بسیار اعدام شد. برادر دیگر او به اتهام ترور حسنعلی منصور در دوران شاه 
اعدام ش���د. وی پیش از دستگریی اصرار زیادی داش���ت که او و دیگر زنان مجاهد در 
تیم های نظامی سازماندهی   شوند. او در مصاحبه اش مدعی شد که در یک تیم ترور شرکت 
داشته که واقعی نبود اما ادعای دیگر او مبنی بر این که مدتی مسلح بوده می تواند درست 
باشد. زهرا بخارایی به خاطر فعالیت در شعبه های بازجویی، دوران زندان خود را در اوین 
گذران���د. وی پس از آزادی از زندان به زندگ���ی عادی روی آورد. خواهران وی منظر و 

مخصوص نیز سال ها زندانی بودند.
هاله ناصرحجتی رودسری، دانشجوی پزشکی و از مسئوالن دانشجویی مجاهدین، پس از 
دستگریی به سرعت به همکاری با بازجویان و کار در شعبه پرداخت. او به خاطر اطالعات 
وسیعی که داشت و موقعیت خاصی که در انجمن دانشجویان مسلمان داشت خدمات 
زیادی به بازجویان کرد. به خاطر دیدی که بازجویان داشتند از زنان بریده و توابی چون 
او، زهرا بخارایی، عطیه اسبقی و... در شکنجه  جسمی زندانیان استفاده نمی کردند، بلکه 
آن ها در هدایت بازجویی ها، ایجاد فشار روی زندانی و... به بازجو کمک می کردند. او به 
خاطر همکاری در شعبه های بازجویی دوران زندان خود را در اوین گذراند. وی پس از 
آزادی از زندان به تحصیالت خود ادامه داد و هم اکنون پزشک جراح و متخصص کلیه 

و مجاری ادرار )اورولوژی( است.
زهرا بهبودی، در بخش کارگری مجاهدین فعال بود و مدتی نیز به عنوان محمل خانه ی تیمی 
از او استفاده می شد. وی در حایل که در زندان قزل حصار مشغول تحمل دوران محکومیت 
خود بود برای انجام مصاحبه به اوین بازگردانده شد. وی در زندان در جرگه ی تواب ها بود.

مریم مریزایی، دانشجوی تربیت معلم بود و در آبان ۶۰ دستگری شد. آخرین مسئولیت وی 
در نش���ریه کارگری »بازوی  انقالب« مجاهدین بود. بازجویی از وی را محسن دعاگو، 
امام جمعه شمریانات و عضو شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و روحانیت مبارز به عهده 

داشت. او پس از مدتی به همکاری با توابان پرداخت و عاقبت از زندان آزاد شد.
پروین پرتوی، پنجم مهرماه ۱۳۶۰ در حایل که مس���لح بود دستگری و به زیر شکنجه های 
طاقت فرسا برده شد. در حایل که زیر بازجویی و فشار بود مجاهدین در تبلیغات خود به 
اشتباه از او به عنوان کسی که در زیر شکنجه کشته و یا اعدام شده )تردید از من است( نام 
بردند و این بر میزان فشار روی او افزود. وی عاقبت در اثر شکنجه های طاقت فرسا تن به 
مصاحبه داد. با آن که ضربه روحی شدیدی خورده بود علریغم فشارهای زیادی که تحمل 
کرد در زندان به جرگه ی توابان نپیوست و عاقبت در سال ۶۹ از زندان آزاد شد. مجاهدین 
در سال ۱۳۷۲بار دیگر به دروغ از طریق رادیو مجاهد و مصاحبه مهن مشفق نیا یکی از 
مسئولن این سازمان او را عامل دستگاه اطالعاتی و گرداننده یک »حلقه ی اطالعاتی« 
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معرفی کردند که واقعیت نداشت و به لحاظ روانی ضربه ی هولناکی به او وارد کردند. 
راضیه طلوع شریفی، دانش���جوی پزشکی، همسر مهدی بخارایی، از ابتدای انقالب در 
مراکز امداد پزش���کی مجاهدین فعالیت می کرد. وی در مه���ر ۱۳۶۰ در حایل که باردار 
بود دستگری شد. هدف رژیم از فشار روی او برای انجام مصاحبه این بود که شکنجه   و 
اعدام زنان باردار را از زبان آن ها تکذیب کند. وی در سال ۶۹ از زندان آزاد شد. برادر او 
محمدرضا از اعضای مجاهدین در روزهای اول پریوزی انقالب در مقابل رادیو تلویزیون 
کشته شد. خواهرش مرضیه که فوق  لیسانس روانشناسی بود در عملیات فروغ جاودان در 

تنگه چارزبر کشته شد. برادر کوچک ترش عباس ۱۰ سال زندان بود.
  

الجوردی قربانی تغیری سیاست نظام والیی
 پس از سرکوب مطلق

سرکوب مطلق نریوهای سیاسی و حاکم کردن جو اختناق در کشور نیاز به حضور الجوردی 
را از بن برده بود و روند برکناری آن آهسته پیش می رفت. همچنن دیدار هانس دیرتیش 
گنش���ر وزیر وقت امور خارجه ی آلمان غربی از ایران و فشار جامعه ی اروپا برای تعدیل 
وضعیت حقوق بشر در ایران، نقش مهمی در برکناری الجوردی که به »قصاب تهران« 

معروف بود داشت. الجوردی در مراسم تودیع اش در مورد روند برکناری اش می گوید: 
خب البد برادران، ش���اید حدود یک سال، یک سال و نیم پیش در جریان هستند 
که من خودم با شورا مطرح کرده بودم یا به بعضی از برادران دیگر می گفتم که من 
می دانم که برنامه حذف گام به گام و تدریجی برای ماها وجود دارد. این را خودم 
می فهمم احساس می کنم ویل یک نکته کنارش هست، چون من خودم خیلی اعتقاد 
یعنی عالقه به این ندارم که من به عنوان دادس���تان باقی بمانم خیلی چیزهایش را 
مطابق میلم هم می پذیرم؛ مثاًل خب در مسئله گرفنت دادستانی امور صنفی می دانید 
معمواًل دادستانی های انقالب همه باید زیر نظر من باشد؛ در تهران دیگر. یعنی زیر 
نظر دادس���تان وقت باشد اما دادستان صنفی باید زیر نظر دادستان انقالب باشد. 
قبلش هم اینجوری بود سرپرس���ت آنجا را من می گذاشتم. بعد به من گفتند که آقا 
فالنی را تو سرپرستی بگذار یعنی یک نفر معرفی کردند من تو حکمش گفتم، حاال 
حکمم را بیاورند بعداً شاید بعداً بیاورم بریون، تو حکمش اینجوری نوشتم که مثاًل با 
معرفی آقایان این چنن منصوب است که از نظر قانونی مسئله اش مثاًل درست باشد. 

اما خب عماًل زیر نظر من نباشد که من خودم واقعاً پذیرا بودم.
مواد مخدر خب عماًل باید زیر نظر دادستانی انقالب تهران باشد، یعنی قانوناً باید 
اینجوری باشد. دادسرای شهید قدوسی باید اینجوری بشود، هر کجا هست، هر چی 
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دادسرای انقالب در تهران می خواهد باشد، عماًل یعنی قانوناً باید زیر نظردادستان 
انقالب تهران باشد. 

... قزل حصار را گفتند، گفتیم چشم. رجائی شهر را هم گفتند، گفتیم چشم. همه را 
دادیم بعد به همن جا بس���نده نشد ما را روز یکشنبه گذشته، ۷ روز پیش خواستند 
و من رفتم خدمت برادران ش���ورای عایل قضایی جناب آقای اردبیلی ضمن ابزار 
تش���کر و قدردانی از همه دادستان های انقالب و دادگاه های انقالب که خدمات 
زیادی کردند به انقالب گفتند که به هر صورت با مسئله ضدانقالب برخورد کردند و 
توانستند که امنیت را به ایران بازگردانند و در رأس شان هم فرمودند مسئله دادستانی 
مرکز است. ما تشکر می کنیم و اما شرایط حاال مثل شرایط گذشته نیست. آن موقع 
ایجاب می کرد که آن طور رفتار بشود، حاال ایجاب می کند جور دیگری، مثاًل یک 
خرده نرم برخورد بش���ود. تهران هم نمی تواند جدای از جاهای دیگر باشد به این 

منظور ما تصمیم گرفتیم تو را بر داریم و فرد دیگری را جای شما بگذاریم.۱
او همچنن در س���خرنانی خود در جمع بازجویان و ش���کنجه گران اوین در هشتم تریماه 

۱۳۶۳ از قول موسوی اردبیلی می  گوید: 
آقای اردبیلی به من فرمودند همه مردهای زندانی را آزاد کن و صدتایشان را نگه دار 
و دخرتها را هم با این تعهد که از بابا و ننه شان تعهد بگری که بروند شوهر کنند، همه را 
آزاد کن. این مطلب را حضرت آیت الله اردبیلی می فرمایند. ما خدمت حضرت امام 
رفتیم و ایشان می فرمایند: »من از اول اعتقادم بر این بود که این ها آدم نمی شوند. 
کدام یکی را قبول کنیم؟ اگر والیت فقیه داریم باید حرف حضرت امام را بپذیریم که 
این بچه ها )اعضای دادستانی( آن جا بودند و خودشان با گوش هایشان شنیدند. شما 
نگویید اگر آنجا را مخالفت می کنید ضد والیت فقیه بودید و والیت را قبول ندارید. 
اینطور نیست. اگر در آنجا حرف ها را با واسطه می شنوم، در اینجا مستقیماً از دو لب 
گوهربار امام شنیدم. امام فرمودند من از اول اعتقادم این بود که اینها آدم نمی شوند ۲

در این مورد هم حق با الجوردی بود، خمینی ۴ سال بعد در جریان کشتار ۶۷ فرمان داد 
که همه را از دم تیغ بگذرانند. 

الجوردی پس از برکناری از دادستانی انقالب به بازار رفت و مسئولیتی نداشت. با این 
حال به وضوح توس���ط بازجویان و مس���ئوالن وزارت اطالعات، در اظهارنظر باالترین 
مسئوالن قضایی و حتی کسانی مانند حسن شریعتمداری و حسن شایانفر مسئوالن بخش 
فرهنگی زندان ها مورد انتقاد شدید قرار می گرفت و گاه کار به لعن و نفرین می کشید و 

1-www.rajanews.com/news/148540
2- http://defapress.ir/fa/news/25728
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او را مس���ئول عدم موفقیت سیاست های نظام در زندان ها معرفی می  کردند. البته حسن 
شریعتمداری که در دروغگویی هیچ حد و مرزی را رعایت نمی کند در بیستمن سالگرد 
قتل الجوردی در تعریف از وی گفت:  »الجوردی« به زندانی ها خصوصاً زندانی های 

سیاسی به عنوان یک بیمار نگاه می کرد که نیاز به معالجه دارند. وی همچنن افزود: 
برخی شهید »الجوردی« را به خشونت، سخت گریی و برخورد های خشن متهم 
می کنند، درحایل که دشمن از مالطفت و محبت وی وحشت داشت؛ این افراد اگر 
راست می گویند، یک نمونه از اقدامات خشونت آمیز »الجوردی« را مثال بزنند تا 

ما هزاران نمونه از رفتار های محبت آمیز وی را مثال بزنیم.۱
تقریباً کمرت کس���ی بود که با سیاس���ت های الجوردی همراهی نشان دهد. وقتی که کشته 
شد بسیاری از دوس���تان و نزدیکانش در دادستانی انقالب حاضر به شرکت در مراسم 
ترحیم و کفن و دفن او نشدند. خود او نیز در هیچ مجموعه ای نمی گنجید. اگرچه وی از 
بنیانگذاران مؤتلفه بود و از حمایت بی چون و چرای این تش���کیالت بهره مند بود اما با 
آن ها نیز همراه نبود. حسن همدانی یکی از نزدیکان وی در  اوین درمورد گفتگویی که با 

وی پیش از مرگش داشته می گوید: 
به شهید الجوردی گفتم: »حاج اسدالله! در جلسات کمرت می آیی یا نمی آیی. در 
همن جمع خصوصی و سه نفره مان اواًل بفرمایید اصاًل کار تشکیالتی انجام بدهیم 

یا ندهیم؟۲

ریاست سازمان زندان ها  و اقدامات تأمینی و تربیتی
در اردیبهش���ت ماه سال ۱۳۵۸ بنا به تصمیم شورای انقالب اداره ی زندان ها به دستگاه 
قضایی س���رپده شد. بر اساس مصوبه ی شورای انقالب اداره ی زندان ها ابتدا به وزارت 
دادگسرتی وقت و پس از مدتی و با تشکیل شورای عایل قضایی مسئولیت آن ها به این 

شورا سرپده شد.
 تا زمان تشکیل س���ازمان زندان ها در س���ال ۱۳۶۴ برای اداره زندان ها و بازداشتگاه ها 
در سطح کشور از نریو های کمیته های انقالب اسالمی � شهربانی  کل  کشور، دادستانی 
انقالب اس���المی و س���ازمان های اطالعاتی و امنیتی استفاده می شد و به لحاظ اداری 
تحت تولیت شورای سرپرستی زندان ها که متشکل از سه نفر عضو منتخب شورای عایل 
قضایی بود، انجام وظیفه می کردند. مهم ترین و بزرگرتین زندان های سیاس���ی کشور که 
شامل زندان های اوین و قزلحصار و گوهردشت می شدند تا هنگام حضور سید اسدالله 

1-http://defapress.ir/fa/news/305163
2-www.shoma-weekly.ir/fa/news/28289
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الجوردی در مقام دادستان انقالب اسالمی مرکز زیر نظر او اداره می شدند و برخالف 
قوانن موجود وی رئیس زندان ها را تعین می کرد. 

ریاست شورای سرپرستی زندان ها از سال ۱۳۵۹ تا سال ۱۳۶۲ با ابوالقاسم سرحدی زاده 
بود. سرحدی زاده در سال ۱۳۲۴ در تهران به دنیا آمد. قبل از ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ به حزب ملل 
اسالمی پیوست. در مهر ۱۳۴۴، همراه با دستگریی های اعضای حزب، دستگری شد و در 

دادگاه تجدیدنظر، با یک درجه تخفیف، به ۱۵ سال حبس محکوم شد. 
او پس از پریوزی انقالب با س���پاه پاسداران انقالب اسالمی همکاری داشت و مدتی 
عضو شورای سرپرس���تی و قائم مقام بنیاد مستضعفان بود. سرحّدی زاده وزیر کار و امور 
اجتماعی در دولت دوم مریحسن موس���وی بود. سرحّدی زاده در هیأت مرکزی خانه ی 
کارگر نیز عضو بوده  است. او نماینده ی تهران در مجلس سوم، پنجم و ششم بود که در 

مجلس ششم، ریاست کمیسیون اجتماعی را هم برعهده داشت. 
در عاشورای ۱۳۵۹ وقتی بنی صدر گفت: 

در قانون اساسی مگر شکنجه حرام نشده؟ ممنوع نشده؟ در کجای دنیا، در کدام 
دین و در کدام کشور و حکومت اسالمی ۶ نوع زندان وجود  دارد؟ چرا اینها تعطیل 
نمی شود؟ ما االن شش نوع زندان داریم. زندان های آقای خلخایل، زندان دادگاه 
انقالب، زندان شهربانی، زندان دادگسرتی، زندان کمیته ها، زندان سپاه پاسداران. ده ها 
و صدها نفر بی جهت گرفتار شده اند. با این ۶ نوع زندان ما چیزی بدتر از گذشته ایم.  
چرا باید هر کس و هر نهادی یک زندان داش���ته باش���د؟ اینها باید تعطیل شوند.

س���رحدی زاده در پاس���خ به وی گفت:  به جای ۶ نوع زندان بایستی ۶ گورستان برای 
مخالفان ایجاد کرد. دیری نگذشت که در سال ۶۰ به وعده ی داده شده عمل کردند. 

بعد از آن که وی به وزارت کار و امور اجتماعی منصوب شد و به کابینه موسوی راه یافت 
در سال ۱۳۶۲ محمد تقی مغیثی به ریاست شورای سرپرستی زندان ها رسید.

برادر وی، موس���ی الرضا مقیسه۱ دادستان و قاضی دادگاه های بروجرد و دورود که نقش 
عمده ای در س���رکوب و جنایت در لرستان داش���ت در فروردین ۱۳۶۳ توسط مجاهدین 

کشته شد.
محمدتقی مغیثی دادستان اسبق سبزوار یکی از شاگردان قدوسی و بهشتی بود. وی سال ها 
دادستان کل استان لرستان، رئیس کل دادگسرتی استان لرستان، مشاور ارشد نخست وزیر، 
معاون حقوقی بنیاد شهید کشور، قاضی دادسرای انتظامی قضات و مستشار دادگاه های 
تجدیدنظر دیوان عدالت اداری بوده است و هم اکنون دارای دفرت وکالت با نام »مؤسسه 

۱-در اس���ناد و مدارک انتش���اریافته، نام اعضای این خانواده را به شکل های »مغیثه«، »مغیثه ای«، 
»مغیثی« و »مقیسه « و »مقیسه ای«  می نویسند. 
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حقوقی مغیث« است که دعاوی پرونده های داخلی و خارجی را به عهده دارد. دفرت این 
مؤسسه در خیابان مریزای شریازی ش���مایل، پالک : ۲۴۲، طبقه ی پنجم است. به علت 

نقشی که در کشتار دهه ی ۶۰ داشت تالش می شود عکس او منتشر نشود. 
در بهمن ماه س���ال ۱۳۶۴ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان ها به سازمان زندان ها و 
اقدامات تامینی و تربیتی کشور در ۱۰ ماده و ۲ تبصره از تصویب مجلس شورای اسالمی 
گذشت و سازمان زندان ها از ابتدای سال ۱۳۶۵ بنیانگذاری شد و مجید انصاری که از 
خرداد ۱۳۶۳ و پایان دوران مجلس اول از طرف شورای عایل قضایی مأمور رسیدگی به 

امور زندان های تهران شده بود، به عنوان اولن رئیس سازمان منصوب شد. 
دیدار او از ش���کنجه گاه های »قرب«  و »قیامت« و »واحد مسکونی« زندان قزلحصار و 
گزارش فجایع صورت گرفته در آن ها به مس���ئوالن قضایی، باعث برکناری حاج داوود 
رحمانی رئیس زندان قزلحصار و سپس الجوردی از دادستانی انقالب اسالمی کشور شد.  
وی برای شرکت در انتخابات سومن دوره مجلس شورای اسالمی استعفا داد و در خرداد 
۱۳۶۷ مسئولیت سازمان زندان ها به عهده محمد اسماعیل شوشرتی گذاشته شد که پیش تر 

عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسالمی بود. 
در ش���هریور ۱۳۶۸ و با توجه به انتصاب شوشرتی به س���مت وزیر دادگسرتی، اسدالله 
الجوردی مس���ئولیت اداره س���ازمان زندان ها را پذیرفت. پس از هش���ت سال مدیریت 
الجوردی، سیدمرتضی بختیاری که س���ابقه ای طوالنی در دستگاه قضایی داشت و از 
نزدیکان فکری وی محس���وب می شد و از حامیان کشتار ۶۷ به شمار می رفت به عنوان 
چهارمن رییس س���ازمان زندان ها منصوب شد. پس از انتصاب وی به عنوان استاندار 
اصفهان در دولت احمدی نژاد، پنجمن ریاست سازمان را علی اکرب یساقی از سال ۱۳۸۳ 

عهده دار شد و تا شهریور ۱۳۸۸ در این سمت فعالیت نمود.  
ش���یخ علی اکرب یساقی که از جمله مسئولیت های وی مدیرکل دادگسرتی استان خراسان 
و رئیس سازمان زندان های کل کشور را می توان نام برد در حال حاضر از قضات دیوان 

عایل کشور است. 
در شهریور ۱۳۸۸ غالمحسن اسماعیلی رئیس سازمان زندان ها شد. آخرین سمت قضایی 
اسماعیلی پیش از ریاست بر سازمان زندان ها، دادستان انقالب و عمومی مشهد به مدت 
ده سال بود.  بعد از انتشار اخبار مربوط به ضرب و شتم زندانی های بند ۳۵۰ زندان اوین 
توسط مأموران امنیتی و زندانبانان و انکار آن توسط غالمحسن اسماعیلی ، الریجانی، 
به طور غریمنتظره ای علی اصغر جهانگری رئیس سابق حفاظت اطالعات قوه قضاییه را 
جایگزین غالمحسن اسماعیلی کرد. غالمحسن اسماعیلی در اردیبهشت ۱۳۹۳ ارتقای 
مقام یافت و رئیس کل دادگسرتی استان تهران و رئیس شعبه اول دادگاه تجدید نظر شد. 



150
اسدالله الجوردی 

اولن سمت رسانه ای شده جهانگری ریاست مرکز حفاظت و اطالعات قوه قضاییه بوده 
اس���ت. اما در میانه دوره الریجانی و در اردیبهش���ت ۱۳۹۱ از ریاس���ت مرکز حفاظت و 
اطالعات قوه قضاییه عزل شد و تنها سمت مشاور رییس قوه قضاییه را عهده دار گردید. 
در شهریور ۹۲ با حفظ سمت به عنوان رییس دفرت بازرسی ویژه قوه قضائیه که به تازگی 
تأسیس شده بود منصوب شد. رسانه های نظام اسالمی از او به عنوان »دکرت« یاد کرده و 

او را استاد دانشگاه های معترب معرفی می کنند. 

رئیس سازمان زندان ها 
در شهریورماه ۱۳۶۸ پس از در دست گرفنت اهرم های قضایی توسط شیخ محمد یزدی، 

الجوردی به همراه دیگر رهربان مؤتلفه به دستگاه قضایی بازگشت. 
پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و شکست در جنگ، نظام اسالمی که با تهدید آشوب های 
اجتماعی و حرکت های اعرتاضی روبرو بود می خواست با انتصاب الجوردی از نام وی 
برای ایجاد رعب و وحشت همچنان استفاده کند. الجوردی در موقعیت جدید سایه ای 
از مرد قدرتمندی بود که می توانست با حکمی، رئیس جمهور را دستگری کند و به عنوان 
»قصاب تهران« ش���ناخته می شد. موقعیت او در شرایط جدید بیشرت خدماتی بود و به 
لحاظ امنیتی و قضایی قدرتی نداشت. با این حال همچنان می توانست محدودیت هایی 

برای زندانیان ایجاد کند و به آزار و اذیت آن ها برپدازد. 
الجوردی در دوران مسئولیت اش در دادستانی انقالب اسالمی به هیچ وجه دخالت این 

سازمان و نهاد های مشابه را در  اداره ی زندان ها نمی پذیرفت. 
وی پس از حضور در سازمان زندان ها، »پیشوا« سربازجوی شعبه ی یک اوین را که یکی 
از شکنجه گران بریحم بود به ریاست اوین انتخاب  کرد. پیشوا از جنس خود الجوردی بود 
با همان کراهت و ویژگی ها. همچنن مرتضی صالحی نیز دوباره رئیس زندان گوهردشت 
ش���د. برای تصدی دیگر زندان ها نیز افراد مورد اعتماد خود را که سابقه ای طوالنی در 

جنایت داشتند انتخاب کرد. 
معاون مایل و اداری الجوردی، سید محمدعلی مرویان حسینی بازجو و شکنجه گر شعبه ی 
۶ اوین بود که در سال های ۶۰ تا ۶۳ یکی از بازوهای وی در جنایت بود و نقش اساسی در 
دستگریی و شکنجه ی فعاالن سیاسی چپ داشت. پس از حضور مصطفی پورمحمدی 

در وزارت دادگسرتی وی به عنوان مشاور وزیر مشغول کار شد. 

حضور خربنگاران در اوین و ترفند الجوردی
در دیماه ۱۳۶۸ قبل از حضور گالیندوپل گزارش���گر ویژه ملل متحد در اوین، الجوردی 
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که تجربه  ی سال ها اداره زندان و روبرو شدن با رسانه ها و هیأت های خارجی را داشت، 
دیدار خربنگاران از اوین را سازمان داد. او با رایزنی وزارت اطالعات و در هماهنگی با 
مسئوالن امنیتی می خواست نمایش زندان را با کم ترین تهدید پشت سر بگذارد. پیش از 
آن  که خربنگاران خارجی وارد اوین شوند، تعدادی از زندانیان بند کارگاه را به سالن ۶ 
تبعید کردند همچنن ۳۰ زندانی دیگر را که احتمال می دادند زندانیان سر به راهی نباشند، 
از بن���د کارگاه خارج کرده و در دف���رت زندان محبوس کردند. بعد از پایان برنامه و خروج 
خربنگاران خارجی از زندان، آن ها اجازه یافتند که به بندشان بازگردند. خربنگاران غربی 
در حضور الجوردی و مس���ئوالن زندان با چند تن از زندانیان تواب و دس���ت چن شده 
صحبت کرده و از قس���مت های مختلف کارگاه اوین بازدید به عمل آوردند. الجوردی 
مدعی شده بود که در اوین افراد را تنبیه نمی کنیم بلکه به آن ها آموزش داده و سپس آن ها 
را آزاد می کنیم! خربنگاران مزبور بعد از گردانده شدن در قسمت های زیبای اوین که در 
حکم تفرجگاهی برای زندانبانان بود و گذر از کنار استخر اوین، به حسینیه برده شدند. در 
حسینیه ی اوین جشنی بر پا کرده و از خربنگاران خارجی به بهرتین وجه پذیرایی کردند. 
این همه در حایل انجام می گرفت که خربنگاران خارجی حتی به یکی از زندانیان سیاسی 
مقاوم نیز دسرتسی نداشتند. به هنگام ورودشان نیز یکی از تواب ها مقاله ای را در ارتباط 
با محکومیت مطبوعات اروپایی خوانده بود. وی آنان را مورد حمله قرار داده بود که چرا 
نسبت به شرایط اسفبار زندان های رژیم و نحوه ی برخورد با زندانیان که خود وی یکی از 
آن ها است، انتقاد می کنند! این یکی از ترفندهای رژیم در برخورد با خربنگاران خارجی 
و هیأت های بن المللی بود. از قربانیان نقض حقوق بشر خواسته می شد اقدامات کسانی 
را که در صدد کمک یا ایجاد بهبود در وضعیت آن ها بودند، محکوم کنند. بعدها فرهاد 
بهبهانی از جمله افراد وابسته به جمعیت دفاع از آزادی، فاش کرد که پیش از دیدارش با 
گالیندوپل، بنا به توصیه ی بازجویان وزارت اطالعات مجبور شده بود به جای پرداخنت 
به موضوع نقض حقوق بشر در ایران و در رابطه با خودش، گالیندوپل را مورد سؤال قرار 
دهد که چرا سازمان ملل به مسئله ی اسرائیل و نقض حقوق بشر در سرزمن های اشغایل 

نمی پردازد؟! 
الجوردی برایشان توضیح داده بود، افرادی که در اوین نگهداری می شوند،»جنایت کارانی« 
هس���تند که ما آن ها را ضمن »آموزش« به جایی می رسانیم که خودشان تشخیص دهند 
»جانی های���ی« بیش نبوده اند. آن ها پس از این که به ماهیت خویش و اعمایل که انجام 
داده اند، پی می برند به نزد ما آمده و داوطلبانه اقرار می کنند. وی حتی مدعی شده بود 
که در اوین شکنجه ای وجود ندارد، چرا که وی در آن جا به سر می برد و از زمانی که او به 
اوین بازگشته است، هیچ اعدامی صورت نگرفته است. الجوردی در سال های گذشته نیز 
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از این گونه نمایش ها اجرا کرده بود و تبحری خاص در برگزاری آن داشت. 

صحنه آرایی هنگام دیدار گالیندوپل از اوین 
الجوردی با انتقال زندانیان عادی قصر به اوین و ادغام آن ها با زندانیان سیاسی،خایل 
ش���دن بند های اوین از زندانیان سیاسی را که به خاطر قتل عام ۶۷ پیش آمده بود جربان 
کرد و کوش���ید چهره ی مخوف زندان اوین را که بیش از پیش آوازه ای جهانی یافته بود 

تغیری دهد. 
در یک برنامه ی از پیش طراحی شده تمامی قسمت هایی را که ممکن بود گالیندوپل از 

آن جا دیدن کند رنگ آمیزی کرده و در مسری آن گلدان های گل قرار دادند. 
در جریان دیدار اول گالیندوپل از زندان اوین، الجوردی به همراه دیگر مسئوالن امنیتی و 
قضایی تالش زیادی برای ممانعت از دیدار وی با زندانیان سیاسی واقعی به خرج داد. 

پس از انتش���ار گزارش ش���ریرانه ی گالیندوپل در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در ایران 
الجوردی اولن نفری بود که به علی اکرب والیتی تربیک گفت. او می دانست گزارش فوق 

آن هم پس از قتل عام زندانیان سیاسی چه خدمتی به نظام می کند. 

نحوه ی اداره زندان و آزار زندانیان 
الجوردی به محض تصدی دوباره ی مس���ئولیت زندان، کوش���ید تا از زندانیان سیاسی 
عقده گشایی کند. اولن اقدام او اجبار زندانیان به تراشیدن موی سرشان بود که ظاهراً در 
اثر فشار وزارت اطالعات و مسئوالن امنیتی از ادامه ی آن صرف نظر کرد. چرا که مسئوالن 
امنیتی نمی خواستند بی جهت مسئله درست کنند. برای آن ها مهم نبود زندانی سرش را از 

ته می تراشد یا نه و حساسیت زندانیان سیاسی را نیز می دانستند. 
وی همچنن پروژه ی خودکفایی زندان ها را طرح کرد. برای رفنت نزد پزش���ک بایستی 
حق ویزیت پرداخته می شد، مواد بهداشتی برای نظافت بندها بایستی خریداری می شد، 
کیفیت غذای زندان به شدت نسبت به گذشته افت کرد و اوین تبدیل به بازار مکاره  شد. 
الجوردی می کوشید از هرچیزی و هر گوشه ای محلی برای درآمد سازمان زندان ها بسازد 
و از نریوی مجانی و تقریبًا  مفت زندانیان اس���تفاده کند. او این بار خیل عظیم زندانیان 

عادی را نیز در اختیار داشت.
او حتی در مورد زندانیان عادی نیز سخت گریی می کرد و مخالف مرخصی رفنت آن ها بود. 

مظفر الوندی یکی از مسئوالن سازمان زندان ها در دوران تصدی وی می گوید: 
... رفتیم عید دیدنی آیت الله یزدی، آقای رازینی رئیس دادگسرتی تهران بود. کنار 
آقای یزدی نشس���ته بود و داشت گزارش می داد. می گفت که حاج آقا امسال عید 
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تهران امن و امان اس���ت و همه چیز خوب بود و من خودم شب عید کشیک بودم. 
مرحوم آقای ]سید ابوالفضل[ موسوی تربیزی دادستان کل کشور بود. به شوخی به 
آیت الله یزدی گفت که حاج آقا اگر این طور است هر شب ایشان را کشیک بگذارید. 
همه داشتند می گفتند و می خندیدند. آقای یزدی برگشت به آقای الجوردی گفت که 
نظر شما چیست؟. آن سال، سال اویل بود که به زندانیان مرخصی می دادند. آقای 
الجوردی با مرخصی زندانیان در آن س���طح وسیع مخالف بود. شهید الجوردی 
گفت که آقای یزدی؛ بدترین کار قوه قضاییه در این س���ال ها همن مرخصی ها بود. 
آقای رازینی الکی می گوید، کجا امن و امان است؟. من شب می روم مسجد محل، 
مردم جمع می ش���وند و همه معرتض هستند که س���رقت  از خانه ها زیاد شده است. 
شما را توی بنز ضد گلوله می گذارند و از خط ویژه می آورند و می برند و اصال خرب 

ندارید؛ همن طور گزارش می دهند.
با این صحبت ها رنگ آقای یزدی عوض ش���د و نزدیک بود یک دعوای مفصل 

شود اما تعدادی آن جا بودند که فضا را تعدیل کردند.۱
ناطق نوری در مورد نگاه باند های درونی نظام در مورد الجوردی می گوید:   

شهید الجوردی با فشار برخی اعضای شورای عایل قضائی و آیت الله منتظری در 
سال ۱۳۶۳ از دادستانی انقالب کنار رفت و پس از ۵ سال یعنی در سال ۱۳۶۸ به 
سمت ریاست سازمان زندان ها منصوب شد اما همچنان فشارها و گزارشات خالف 
علیه او ادامه یافت.... ایشان آن زمان مسئوِل زندان  ها بود و قاضی یا دادستان نبود، 
پس بهرتین فرصت بود که فشار بیاورند، می  گفتند ایشان خشن است و چهره خشنی 

در زندان است.۲

حجله گاه در کنار قتلگاه
کلنگ اولیه رستوران »دشت بهشت« که در اراضی متعلق به سازمان  زندان ها قرار داد توسط 
الجوردی زده شد. حسن همدانی یکی از نزدیکان او در مؤتلفه و دادستانی اوین می گوید: 
آن زمان برای رفع مشکالتی از قبیل جلوگریی از تحمیل مخارج سنگن ازدواج به 
دوش پسران طرحی ریخت. کنار اوین باغی بود مربوط به سیدضیاء که االن مجتمع 
بزرگی به نام دشت بهشت شده است. آن جا را که کلید زد و ساخت، رؤیاهای زیادی 
برای آن داش���ت و گفت سالنی درست کنیم که در وسط آب باشد و انگیزه زیادی 
داش���ت تا این جا مرکزی شود که به صورت رایگان در اختیار بچه های متدین قرار 

1-www.ipro.ir/fa/news/694
2-https://www.mehrnews.com/news/4371604
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بگرید و در آن جا مراسم ازدواج شان برگزار شود.۱
خمریمایه  ی پلید الجوردی را بایس���تی می شناختید تا متوجه شوید چرا و بر اساس چه 
انگی���زه ای می خواس���ت در زمن های  اوین و در جوار جای���ی که قتلگاه بهرتین جوانان 

میهن مان بود تفرجگاه بسازد و چه »رویاهایی« در سر داشت. 
او بر اساس طرح های مالیخولیایی اش قادر نبود محل کشتار زندانیان سیاسی در تپه های 
اوین را تبدیل به محل ازدواج و حجله گاه پاسداران و جانیان کند، به همن دلیل می کوشید 
این محل را در نزدیک ترین نقطه به قتلگاه زندانیان سیاسی بنا کند. باید او و دنائت اش را 
می شناختید تا متوجه شوید چرا رئیس سازمان زندان ها بایستی به دنبال بنای محلی برای 

ازدواج »بچه های متدین« در کنار اوین باشد. 

ترور الجوردی و سرنوشت ضاربان وی
الجوردی عاقبت در اول شهریور ۱۳۷۷ بعد از نزدیک به دو دهه جنایت علیه بشریت، 
توس���ط یک تیم عملیاتی مجاهدین، مرکب از علی اصغر عضنفرنژادجلودار و علی اکرب 
اکربی کشته شد. قتل او با استقبال عمومی روبرو شد. وی آن چنان مورد نفرت بود که حتی 

خربگزاری دولتی ایرنا نیز از قتل او در بازار تهران خرب داد. 
او در این دوران برخالف تبلیغات مجاهدین محافظی نداشت و تنها پیاده و یا با دوچرخه 
و وسایل نقلیه عمومی تردد می  کرد. در حایل که در سال های اولیه ی دهه ی شصت عبور و 
مرور او در خیابان ها با اسکورت ویژه ماشن و موتور انجام می گرفت و در مراکز عمومی 
گاه در حلقه ی ده ها پاس���دار حضور می یافت. در آن دوران وی در اوین هم با محافظ 
مسلح تردد می کرد. تبلیغات رژیم نیز در مورد وی که حاضر نمی شد محافظ بگرید و... 
همه ی واقعیت نیست. وقتی وی از ریاست سازمان  زندان ها در اسفند ۱۳۷۶ کنار رفت، 
سال ها بود که مجاهدین از سیاست ترور مهره های رژیم دست کشیده و اسرتاتژی تشکیل 
ارتش آزادیبخش ملی و »جنگ آزادیبخش ملی« را در پیش گرفته بودند و همن آن ها را 

مطمئن ساخته بود که خطری تهدید شان نمی کند. 
به نقل از شاهدان عینی که با آن ها گفتگو  داشته ام و منت بازجویی علی اصغر غضنفرنژاد که 
انتشار یافته است، الجوردی در اثر اصابت دو گلوله به سر و دهانش کشته شد. غضنفرنژاد 
از فاصله ی نزدیک با یک اس���لحه ی صدا خفه کن دار به او ش���لیک کرد. در اثر رگبار 
مسلسل علی اکرب اکربی، اصغر رئیس اسماعیلی مدیر سابق دادستانی کل انقالب و اصغر 
فاضل بازجو و ش���کنجه گر شعبه هفت اوین در دهه ی ۶۰ و مدیر دفرت محمدی گیالنی 
رئیس دیوان عایل کشور که به دفاع از الجوردی برخاسته بودند، کشته و زخمی شدند. 

1-http://defapress.ir/fa/news/28062
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زین العابدین مسعودی، مأمور وزارت دفاع که تالش کرده بود، علی اصغر غضنفرنژاد را 
در حیاط مس���جد شاه س���ابق دستگری کند، با شلیک گلوله  او کشته شد. در ابتدا مقامات 
رژیم وی را »جلد شناس���نامه فروش« معرفی کردند. علی اکرب اکربی که در اثر دلهره و 
اضطراب، پس از تغیری لباس در توالت مسجد شاه، راه را گم کرده و به بازار برگشته بود به 
محاصره ی نریوی انتظامی درآمد. وی پیش از تسیلم خود با خوردن قرص سیانور اقدام به 
خودکشی کرد و قبل از رسانده شدن به بیمارستان لقمان الدوله ادهم جان سرپد. علی اصغر 
غضنفرنژاد که برای خروج از کش���ور زودتر از موعد سر قرار تعین شده حاضر شده بود، 
هنگام اسرتاحت و خواب در یکی از پارک های ماهشهر، دستگری و به تهران اعزام شد. 
او پس از تحمل شکنجه های بسیار، در سالگرد این عملیات اعدام شد. مسعود رجوی 
با حقه بازی و تحریف واقعیت، علی اکرب اکربی را »قهرمان ملی« خواند که زیر شکنجه 
جان داده و هیچ یادی از علی اصغر غضنفرنژاد که الجوردی را به قتل رسانده و فرمانده ی 

عملیات بود، و شکنجه های بسیاری را متحمل شد نکرد.
احمد قدیریان معاون الجوردی در مورد نحوه ی قتل وی و دستگریی ضاربان می گوید:

شاید هفت هشت دقیقه طول کشید تا سر بازار رسیدم و گفتند ایشان را به بیمارستان 
سینا برده اند. آمدم دم بازار جعفری، دیدم در را بسته اند، لذا از باالی در وارد شدم و 
رفتم داخل و دیدم آقای اسماعیلی افتاده و گردنش زیر تنش قرار گرفته است. دو سه 
نفر دیگر از بچه ها هم در آن جا مجروح شده بودند. آن دو منافقی که شلیک کرده 
بودند، یکی عملیاتی بود و دیگری پشتیبانی. آن خبیث دیگر ، تری را از پشت سر به 
حاجی زد که از صورت حاجی خارج شد و به پله خورد و فرد دوم که عملیاتی بود 
افرادی را که در آن جا بودند به رگبار بست. حاجی کنار پیشخوان نشسته بود و وقتی 
تری از پشت سرش خورد و از صورتش بریون آمد، پشت جعبه پیشخوان افتاد و نفر 
پشتیبانی کننده داخل مغازه را به رگبار بست و بعد به بازار آمد. خانمی آن جا بود و 
داد و فریاد کرد. ضمناً این ها صبح برای شناسایی رفته و با صاحب مغازه روبرویی 

حرف زده و پول هم داده و بقیه اش را نگرفته بودند.
همسایه های روبرو متوجه شده بودند این ها غریطبیعی هستند، اما آن ها قیافه هایشان را 
طوری درست کرده بودند که هر کسی که آن ها را می د ید خیال می کرد دهاتی هستند 
و چیزهایی می خرند و حایل شان نیس���ت. بعد که حاجی را شناسایی کرده بودند، 
زمانی که عملیات انجام می ش���ود، یک نفر از آن ها با کالشینفکش در بازار تک 
تک تریاندازی می کرد. یکی می ماند و یکی از آن ها از پله های مس���جد امام باال 
می رود. یکی از برادرهایی که از بچه های وزارت دفاع و پش���تیبانی است، جلوی 
درب مسجد امام جلوی او را می گرید. از بچه های رزمنده جبهه ها بود. او چند تری 



156
اسدالله الجوردی 

ش���لیک می کند و این برادر می افتد و بعد خودش بریون می رود و سوار می شود و 
ب���ه طرف ترمینال می رود. نفر دیگر گری می کند و نریوی انتظامی می آید. نارنجک 
داشت، ضامنش را می کشد و می گوید اگر به طرفم بیایید، این را منفجر می کنم. 
ن���ریوی انتظامی می گوید این کار را نکن. بیا با م���ا برویم. او این کار را می کند و 
اس���لحه اش را تحویل می دهد. نریوی انتظامی او را می گرید و به مقرشان می برد. 
اشتباه شان این بود که در آن جا او را نمی گردند و او از کیفش سیانورش را در می آورد 
و در اتاق نریوی انتظامی می خورد و دو سه دقیقه بعدش می افتد. وقتی رسیدم گفتند 
او را به بیمارستان بردند. وقتی به بیمارستان رسیدم گفتند تمام کرده و شسنت روده هم 

فایده نداشته است. به هر حال در آن جا به درک واصل می شود.
آن یکی به طرف ترمینال می رود و وسط راه راننده را تهدید می کند که عضو گروه 
منافقن هس���تم و راننده می گوید این حرف ها چیست که می زنی؟ این حرف ها را 
نزن. راننده را تهدید و یک تری را کف ماشن او خایل می کند. دم ترمینال اسلحه و 
صدا خفه کن اسلحه را در جوی آب می اندازد و می آید ماشن می گرید و به طرف 
می گوید: »می خواهم به قم بروم. در راه که می رفت به راننده می گوید: »یکی از 
بستگانم فوت کرده است و خیلی ناراحتم«. راننده که فکر می کرد راست می گوید، 
می گوید ناراحت نباش دنیا همن جور است. به قم که می خواهند برسند، می گوید 
می توانی مرا بربی اراک؟ چون فامیل های ما اراک هس���تند. راننده می گوید بله،  
می توانم بربم. طرف می گوید هر چه هم بخواهی به تو می دهم و رقم قابل توجهی 
به راننده پول می دهد. راننده می بیند این مش���کوک است. سر سه راه سلفچه گان 
می گوید: »ماشینم جوش آورده است. نمی توانم بیایم اراک. می خواهی پول بدهی، 
می خواهی ندهی. به هر حال ماش���ن راه نمی رود«. او در آن جا پیاده و بعد سوار 
یک کامیون می شود و کامیون او را به اراک می برد. از اراک به بروجرد و خرم آباد 
می آید و بعد هم به اهواز می رود و به طرف آبادان راه می افتد. پشت اروندرود آبادان 
دیگر خسته می شود و شب به اهواز می آید و به خانه یکی از سیگارفروش های اهواز 
م���ی رود. در آن جا یک رادیو می خرد و پیام را از رادیو می گرید که آقای الجوردی 
شهید شده است. می خواهد پیام سازمان را بگرید، کُد آن را نداشت. رادیو هم اسم 
پسری را که کشته شده بود، می برد. به هر حال او نمی تواند با سازمان ارتباط برقرار 
کند. کنار اروندرود می آید، ویل کالشینکف  اش در ساک بود. کنار اروندرود نشسته 
ب���ود که قایقی چیزی بیاید و او را بربد آن طرف. منتظر بود که بچه های حراس���ت 
شرکت نفت می آیند رد شوند به او مشکوک می شوند، ویل چیزی به او نمی گویند. 
برمی گردند و او را می گریند و می برند اداره امنیت. در آن جا با او صحبت می کنند 



157
الجوردی، یاران و همراهانش

و او می گوید از آن طرف آمده ام و می خواهم کار جدیدی را انجام بدهم و نمی گوید 
من ضارب آقای الجوردی هستم. تا ساعت یک و دو بعد از نصف شب که اعرتاف 

می کند. به تهران اطالع می دهند.۱
در مراسم خاکسپاری الجوردی بسیاری از رهربان موئلفه، بازجویان و شکنجه گران اوین 
و حتی محافظان وی حضور نداشتند. در این مراسم حسن غفوری فرد، احمد قدیریان، 
ابوالقاسم خزعلی و شیخ حسن روحانی حضور داشتند و جنازه ی الجوردی را غفوری فرد 

و قدیریان در قرب گذاشتند.
ناطق نوری که از دیرباز یارغار الجوردی محسوب می شد برای او سنگ تمام گذاشت و 

جنازه  ی وی را از مقابل مجلس تشییع کردند. 
برخالف روایت هایی که می شود الجوردی در هراس دائمی از کشته شدن بود و رفتار های

 غریعادی داشت. پسر بزرگ اش سیدمحمد می گوید: 
موتور س���یکلت هایی در کوچه رفت و آمد داشت و کشیک می داد و پدرم به آقای 
فرهمند که س���ر کوچه ما منزل داشتند و مش���رف به کوچه ما بود، زنگ می زدند و 
وضعیت را جویا می ش���دند یا تلفن های مشکوک مختلفی که به خانه مان می شد. 
گاهی هم ایشان هنوز پا از خانه بریون نگذاشته، برمی گشتند، چون مشاهده می کردند 

که از طرف منافقن کمن شده.۲
او نی���ز همچون پدرش در اوه���ام خود زندگی می کند و در باره ی توطئه ی منجر به ترور 

پدرش می  گوید: 
حقیقت قضیه این است که ما باید برگردیم به وضعیت اطالعاتی کشور در آن دوره 
و آن جریانی که در وزارت اطالعات اتفاق افتاد و ماجرای س���عید امامی و امثال 
آن.  من اعتقاد دارم که یک کودتای اطالعاتی سنگن اتفاق افتاد و دقیقاً این را در 
دادگاهی که منافقن را محاکمه می کردند،  ابراز کردم. گفتم در این جا منافق نیست 
که باید محاکمه شود، بلکه کسان دیگری باید بیایند و در جایگاه متهم بنشینند و 

پاسخگو باشند.۳
الجوردی در اول شهریور ۷۷ کشته شد، »قتل های زنجریه ای« چند ماه بعد در پاییز اتفاق 
افتاد و پذیرش رسمی مسئولیت آن ها از طرف وزارت اطالعات در زمستان ۱۳۷۷ اتفاق 
افتاد و سعید امامی در سال ۱۳۷۸ به قتل رسید. موضوعاتی که بعدًا  اتفاق افتاده چه ربطی 
به قتل الجوردی دارد؟  بالهت پس���ر دیگر او سیدحس���ن الجوردی که از وی به عنوان 

»دکرت« یاد می کنند تا آن جاست که ادعا می کند: 

1-http://defapress.ir/fa/news/26399
2-www.rajanews.com/news/83410
3-www.rajanews.com/news/83410
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به قدری این  ها نسبت به آقای الجوردی کینه داشتند که فردای روز تدفن که به قطعه 
۷۲ تن رفتیم، دیدیم س���رایدار آن جا می گوید اینها آمده اند و به من یک رقم خیلی 
درشتی پیشنهاد کرده اند که دزدگریها را قطع کنم که نبش قرب کنند و جنازه را بربند.۱

قطع دزدگری برای نبش قرب و سرقت جنازه  ی الجوردی تنها می تواند در ذهن بیمار فرزند 
الجوردی و نزدیکان او ساخته شود.

محمدعلی امانی پسر حاج سعید امانی و داماد قدیریان که پیشرت معاون سیاسی الجوردی 
بود و در سال ۱۳۶۳ رئیس اوین، دزدی جسد را آرتیستی تر مطرح کرده و می گوید:  

منافقن بعد از ترور شهید الجوردی گروهی را فرستاده بودند که جنازه ایشان را بربند 
آلمان و برنامه ریزی کرده بودند که در مقابل تلویزیون بگویند که ما جسد الجوردی را 
هم آوردیم! ما همان شب اطالع یافتیم و آن ها را دستگری کردیم، می خواستم بگویم 

اینقدر کینه داشتند که به جسدش هم نمی خواستند رحم کنند!۲
 سعید حجاریان در مورد هشدار به الجوردی در مورد خطر ترور می گوید:  

- بارها به سرحدی زاده که رفت و آمد خانوادگی با الجوردی داشت، گفتم که به 
الجوردی بگو الزم نکرده بازار بروی.

- بعد از خروجش از سازمان زندان ها یا قبل تر از آن در دادستانی انقالب؟
همان مقطعی که دوچرخه خریده بود و در بازار تهران می رفت. بارها پیام دادم که 
آقای الجوردی بازار رفنت نشان دهنده قلیل المأوونه بودن نیست. نه تو تکلیف داری 
بازار بروی برای امرار معاش و نه دولت آنچنان گدا شده است که به تو پول ندهد. 
برو در منزل بنشن و مستمری ات را بگری و زندگی کن چرا که اگر قرار باشد یک نفر 
در ایران ترور بشود آن یک نفر تویی. سرحدی زاده را هر بار که دیدم گفت پیامت را 

به الجوردی گفتم.
- چرا آن یک نفر باید فقط شهید الجوردی می بود؟

به این علت اینکه  الجوردی نفر اول لیست ترورها بود.
- چرا؟

س���ر قصه خانه تیمی موسی خیابانی و اشرف رجوی. الجوردی پس از کشف این 
خانه تیمی و درگریی مسلحانه ای که اتفاق افتاده بود پسر رجوی را بغل کرده و باالی 
سر جنازه مادر بچه عکسی از او گرفته بود. این عکس در روزنامه های خارج از کشور 
چاپ شد. عکس خیلی بدی بود. زن گلوله باران شده و غرق در خون از یک سو 
و الجوردی بچه زن کشته شده را به بغل گرفته بود و باالی سر جنازه از او عکس 

1-www.rajanews.com/news/83410
2- www.shoma-weekly.ir/fa/news/3723
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گرفته بودند.
- یعنی همن عکس منجر به کینه سازمان نسبت به شهید الجوردی شد؟

عکس بسیار بد و بدحالتی بود. البته سازمان اعتقاد داشت که الجوردی علت اصلی 
تمام کشتارهای سال ۶۰ است و کینه اصلی بچه های سازمان همن وقایع بود.

-اما با توجه به وقایع دهه شصت هر فردی که مسئولیت دادستانی را قبول می کرد 
باید شجاعت از خود نشان می داد.

بله، الجوردی ضربات بسیار سختی را بر پیکره سازمان وارد کرد و همن مسئله کینه 
فراوانی را در دل س���ازمانی ها کاشته بود. اما بحث من این بود که الجوردی عزیز 

بازار نرو اما لجباز بود.
- از چه جهت لجباز بود؟

یعنی این که می گفت گور بابای دولت. خودم می روم و کاسبی می کنم و خرج زن و
 بچه ام را در می آورم.

-به نظر شما چرا به این جا رسیده بود؟ آیا این تفکر نشان دهنده لجبازی است؟
الجوردی واقعاً از دولت و دادس���تانی بریده ب���ود. مدام می گفت که این ها کوتاه 
می آیند. معتقد بود که غریت و شجاعت در این مجموعه ها دیده نمی شود. البته این 

حرف ها بعد از موسوی اردبیلی بود.۱
الجوردی در بازار و نزد دوستانش پیش از مرگ، بارها آرزوی مرگ کرده بود و به شدت 

از این که به بازی گرفته نمی شد ناامید بود. 

دروغ پردازی های بی ثمر فرقه رجوی 
مش���کل فقط در روایت دروغ و فریبکاری توس���ط اطرافیان الجوردی که به درس���تی 
»قصاب تهران« نامیده می شود نیست. سازمان مجاهدین که در یک دگردیسی عجیب 
تبدیل به »فرقه رجوی« شده و آن روی سکه  ی »اسالم سیاسی« و یا »ارتجاع مغلوب« 
را نمایندگی می کند نیز می کوشد با همان فرهنگ و سبک و سیاق دروغ های عجیب و 
غریبی در مورد الجوردی و جنایات نظام اسالمی سرهم کند که اساساً نیازی به آن ها نیست 
و بیش از هرچیز حقیقت را هدف قرار می دهد و می تواند مورد سوءاس���تفاده اطرافیان 
الجوردی و نظام اسالمی برای زیرسؤال بردن واقعیت قرار گرید. این فرقه در مورد جنایات 

الجوردی در دهه  ی سیاه ۶۰ نیز شاهدان جعلی با روایت های دروغ دست وپا می کند. 
به عنوان مثال »فرقه رجوی« با جعل نام  »آذر معزز« برای شخصی به نام آذر جدی روان 
همس���ر دوست عزیزم ناصر صابر بچه مری که در ۱۸ مرداد ۶۷ در گوهردشت جاودانه شد، 

1-www.rajanews.com/news/52266
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مدت ها او را سوژه ی مطبوعات کرد. این فرقه از میان خیل بزرگ زندانیان مجاهد، او را 
به دیدار گالیندوپل گزارشگر ویژه ملل متحد برد تا در مورد زندان و شکنجه شهادت دهد:  
آذر معزز ۲۲ س���اله، از زمان فرار در ماه مه ۱۹۸۶، عضو مجاهدین بوده است. معزز 
گفت به او گفته ش���ده است که دخرتش نسرین، ۸ ساله، که در زندان به دنیا آمد و 
۴ س���ال اول زندگیش را در آن جا گذراند، مجدداً در زندان اس���ت. معزز در یک 
مصاحبه... گفت گالیندو )رینالدو گالیندوپل گزارش���گر ویژه نقض حقوق بشر در 
ایران« به او گفته است سعی خواهد کرد در رابطه با سرنوشت نسرین تحقیق کند. 
معزز گفت او در سن ۱۴ سالگی، در ماه ژوئن ۱۹۸۱، بعد از شرکت در یک تظاهرات 
در تهران دس���تگری گردید. او با همس���رش، ناصر، یک محصل دوره دبریستان و از 
فعاالن مجاهدین، در ماه فوریه ازدواج کرده بود و وقتی زندانی شد ۳ ماهه حامله 
بود. این خانم ادعا نمود که او تجاوزاتی از ضرب و شتم و اجبار به ایستادن در آب 
یخ طی مدتی طوالنی گرفته تا شکنجه شدن به وسیله آپولو، وسیله یی شبیه به کاله 

خود، که به گفته او آسیبی دائمی به جمجمه اش رسانده، را متحمل شده است.۱
روزنامه واشنگنت تایمز، در مطلبی با عنوان »داستان هایی از شکنجه های بی پایان در ایران« 
از قول وی نوش���ت که شاهد به تنور انداخنت س���ه زندانی توسط الجوردی بوده است: 

... خانم معزز از ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۴ در زندان بوده است. او صحنه ای را توصیف می کند 
که دیده یک زن و ۲ جوان زنده در کوره ی یک زندان س���وزانده ش���ده اند. او به 
تحقیق گر ملل متحد، که نقض حقوق بشر در ایران، پس از به قدرت رسیدن آیت الله 
خمینی در س���ال ۱۹۷۹، را بررس���ی می کند، گفت: »درست مثل یک کوره باز در 
نانوایی بود«. برای ترساندن او و سایر زندانیان آن ها را مجبور کردند که این صحنه ی 
آدم س���وزی را تماشا کنند. پاسداران به حساب او هم رسیدند و به صورت و پشت 
و پاهای دخرت ۲ س���اله اش نس���رین لگد زدند، آن قدر که پای چپش فلج شد و زیر 
چش���مش جای زخم باقی است... مس���ئوالن در حال حاضر دخرت ۸ ساله او را به 

انتقام فرار او در دست دارند.۲
»آذر معزز« در عمرش، حتی یک ساعت نیز در زندان نبوده است. فرزند او نیز در زندان به 
دنیا نیامده است. توصیف آذر معزز از زندان و »شکنجه های متحمل شده« و استعدادش 
در افسانه س���رایی و دروغ گویی باعث شد تا از میان انبوه زنان و مردان شکنجه شده در 
زندان های جمهوری اس���المی، فرقه رج���وی او را انتخاب کرده و نزد گالیندوپل بربد یا 

۱-ماهنامه ی ش���ورا، نشریه شورای ملی مقاومت، ویژه اسناد و گزارش های نقض حقوق بشر در ایران، 
شماره ۵۱، دی و بهمن ۶۸، صفحه ی ۶۷.

۲-ماهنامه ی ش���ورا، نشریه شورای ملی مقاومت، ویژه اسناد و گزارش های نقض حقوق بشر در ایران، 
شماره ۵۱، دی و بهمن ۶۸، صفحه ی ۱۱۰.
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مصاحبه  با مطبوعات برایش تدارک ببینند. شکنجه شدگان الجوردی و قربانیان اصلی وی 
به ویژه مقام ترین زندانیان در سیستم نابودگر فرقه   رجوی به شکلی سادیستی و به منظور 

خردکردن شخصیت شان تحت بیشرتین فشارها و شکنجه ها قرار می گرفتند. 
مسعود رجوی هم چنن دروغ های عجیب و غریبی راجع به اعدام در استخر اوین توسط 

الجوردی سرهم کرد که هیچ یک نه تنها واقعی نبود بلکه از عقالنیت هم به دور بود. 
در جریان دیدار رینالدو گالیندوپل از اوین نیز رجوی دروغ های عجیبی را سرهم کرد که 
هیچ عقل س���لیمی آن ها را نمی پذیرد. تا پیش از آن وی و فرقه اش تبلیغ می کردند که در 
کشتار ۶۷ اکثریت غالب زندانیان را قتل عام کرده اند و بندها خایل شده اند اما یک سال 

بعد مدعی می شوند اوین آنقدر زندانی دارد که ۱۱ هزار نفر آن را منتقل می کند:
روز جمعه ۱۲ ژانویه ۱۹۹۰ که ۹ روز به ورود نمایندگان کمیسیون حقوق بشر سازمان 
ملل متحد به زندان اوین مانده بود. ۱۱۰۰۰ نفر از زندانیان سیاس���ی از آن زندان به 
مکان های دیگر منتقل شدند. برخی از آن ها به زندان های گوناگون کرج برده شدند.

 بن ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰ نفر آن ها در ۲۶ واگن ترن در نقاط مختلف نامشخص تهران زندانی 
گردیدند. در هر واگن ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر آن ها چپانده و نگهداری شدند.۱

در زمان یاده شده حتی یک زندان سیاسی را از اوین به جای دیگری منتقل نکردند. تنها 
دو بند در اوین به زندانیان سیاسی مرد اختصاص داشت. سالن ۶ که زندانیان مقاوم بودند 

و سالن کارگاه که اکثریت آن را زندانیان عادی تشکیل می دادند. 
تعداد زندانیان سیاس���ی در اوین، در تاریخ ف���وق، اعم از تواب و غری تواب، کارگاهی و 
غریکارگاهی، مرد و زن و با احتس���اب "جاس���وس "های آمریکا و... به سختی به ۶۰۰ نفر 
می رسید. آمار زندانیان سیاسی محبوس در آسایش���گاه و ۲۰۹ را ندارم، ویل تعداد قابل 

مالحظه ای نمی توانست در آن جا باشد.
الجوردی و مأموران امنیتی با کسی رودربایستی و تعارف نداشتند. چنان که قباًل به ما خرب 
داده  بودند، هرجایی را که الزم دیدند به گالیندوپل نشان دادند. علریغم این که گالیندوپل 

به پشت در بند ما آمد اما دیداری از بند نداشت. 
همچنن این سازمان بعد از قتل الجوردی در بازار تهران، کمال افخمی زندانبان سابق را 
به صحنه آورد. وی در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۳۸۰ در چهارمن جلسه  ی »دادگاه های مردمی« 
که از سوی مجاهدین و هواداران آن ها در کشورهای اروپایی و آمریکا تدارک دیده شده 

بود، به تحریک مجاهدین دروغ های مشمئز  کننده ای راجع به کشتار ۶۷ برزبان آورد:  
]آغاز اعدام ها[ ابتدا توسط جراثقال ها ]بود[، که بعدا ۳ لیفرتاک به آن ها اضافه شد. 
و روز بعد الجوردی که خیلی عجله داش���ت و معتقد بود اعدام با جراثقال خیلی 

۱-حقوق بشر خیانت شده، شورای ملی مقاومت، صفحه ی ۴۳.
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طول می کشد )یعنی هر نیم ساعت ۲۵ تا ۴۰ نفر( دستور داد زندانیان را در دسته های 
۱۰۰ نفری به طرف سالن تریاندازی پرسنل اوین واقع در باالی سالن مالقات بربند 
و بع���د از انداخنت نارنجک درب ه���ا را ببندند و چند لحظه بعد بعد با یک لودر 
مخصوص جنازه ها را بریون بکش���ند و در داخ���ل کامیون های چادر دار که قباًل از 
ژندارم���ری ده اوین گرفته بودند ریخت���ه و آن  ها را به جاهای نامعلوم حمل کردند. 
وقتی لودر جنازه ها را بریون می کشید، الجوردی جلو می رفت و نگاهی به اجساد 
می انداخت و قهقهه یی مستانه سر می داد و اگر کسی در میان اجساد نفس می کشید، 
کلت کمری خودش را در می آورد و تا تری آخر خود را در سر قربانی خایل می کرد. 

البته فقط کار به این جا ختم نمی شد.۱
الجوردی در آن زمان، در اوین حضوری نداشت که بخواهد چنن کارهایی انجام دهد. 
این جعلیات مضحک در نشریه مجاهد به چاپ رسید درحایل که مسئوالن این سازمان 
توضیحی نمی دهند لودر چگون���ه از یک در کوچک معمویل عبور کرده بود؟! مطمئنًا 
باید نارنجک های متعددی را درون سالن انداخت که به مرگ ۱۰۰ نفر منجر شود! در این 
صورت آسیب های جدی به محل وارد خواهد شد. آیا برای آن که سری دوم را به این شیوه 
اعدام کنند، کارگر و بنا آورده و سالنی را که انفجار بزرگی در آن رخ داده است، ترمیم و 

بازسازی کرده اند؟! 
مجاهدین همچنن از زبان افخمی ادعا می کنند که محمد خاتمی هم خنده به لب در محل 
حضور داشته است تا به زعم خود با این دروغ ابلهانه پرده از چهره  ی خاتمی که ریاست 

جمهوری بود و ادعا های اصالح طلبانه داشت، بردارند!  
مژگان همایونفر عضو شورای رهربی مجاهدین می گوید: 

در مهرماه سال ۱۳۶۰ بعد از این که خمینی فتوای قتل مجاهدین را صادر کرد، مورد 
حمله ی مزدوران رژیم خمینی که در پوش یک تاکسی به شکار مخالفن می پرداختند، 
قرار گرفتم. آنها که قصد ربودن مرا داشتند، وقتی با مقاومت و اقدام من برای فرار 
مواجه شدند، با ساتور به من حمله ور شدند و پای چپ من را با یک ضربه محکم قطع 
کردند و قسمت هایی از بدنم را با آتش سیگار سوزاندند و بعد از وارد کردن ضربات 
به قسمت های دیگری از بدنم، برای تمام کش کردن من با ماشن از روی بدنم رد شدند 
و به خیال این که مرده ام از صحنه گریختند. اما من توسط مردم به بیمارستان منتقل شدم 
و از مرگ حتمی نجات پیدا کردم. البته این عمل جنایتکارانه منجر به خرد شدن پای 
 دیگرم شد، به طوری که تاکنون بیشرت از ۱۰عمل جراحی روی پاهایم انجام شده است.

بعد از دوماه پاس���داران من را از بیمارستان دزدیدند و مدت ۳ سال در زندان های 

۱-نشریه ی مجاهد، شماره ی ۵۴۶، صفحه ی ۱۱.
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اوین و قزل حصار شاهد شکنجه و اعدام دوستانم بودم، تا این که با فریب دادن رژیم 
از زندان بریون آمدم و با کمک سازمان از کشور خارج شدم و در کنفران سهای متعدد 
مطبوعاتی در کشورهای فرانسه، سوئیس، بلژیک، و ایاالت متحده آمریکا و سازمان 
ملل متحد )همراه با دکرت کاظم رجوی( شرکت کردم و جنایات رژیم را افشا کردم...۱

مژگان همایونفر ادعا می کند که این اتفاق در خیابان برایش افتاده اس���ت. تصور این که 
کسی در وسط خیابان با ساطور پای کسی را قطع کند نیز مضحک است. در حایل که 
به سادگی می توانند یک نفر را دستگری کرده و در اوین هر بالیی خواستند سر او بیاورند. 
مجاهدین در خاطرات زندانی که به نام ملیحه مقدم یکی از اعضای شورای رهربی این 

سازمان انتشار می دهند ادعاهای قبلی را فراموش کرده، آورده اند: 
به مژگان که سرش را از زیر پتو در آورده بود سالم کردم و گفتم من ملیحه هستم. در 
لحظه برای دلداری دادن به او گفتم عیبی ندارد و چند جمله دیگر اضافه کردم که 
خودم هم نمی فهمیدم چه می  گویم چون نه وضعیت عادی داشتم و نه باورم می شد 
که چرا و چگونه پایش قطع شده. مژگان برایم تعریف کرد که در خانه های امن چه به 
روزگار امثال او آورده بودند. و او تنها فردی است که زنده مانده است. عباس فاالنژ 
او را در خیابان شناسایی کرده و به همراه چند پاسدار دیگر او را ربوده و به خانه ی 

امن برده و به شدت شکنجه کرده بودند.۲ 
دس���ت هایش را با سیگار سوزانده بودند و دست آخر هم پایش را با ترب قطع کرده 
بودند. او لحظاتی را توصیف می کرد که عباس فاالنژ پای قطع شده او را فاتحانه 
در دستش باال گرفته و قهقهه سر می داده. در اتوبان پارک وی پیکر نیمه جانش را 
روی زمن انداخته بودند و قصد داشتند با خودرو او را زیر بگریند و بکشند. مژگان 
تمام قوایش را جمع کرده بود، خودش را کنار کشیده بود و خودرو از روی پایش رد 
شده...تا این که رهگذرانی ابتدا پایش را پیدا می کنند و به گشت شهربانی که عبور 
می کرده خرب می دهند. او را به بیمارستان می رسانند دکرتها که متوجه ماجرا شده 
بودند تمام تالش شان را به کار می بندند تا نجاتش دهند. پس از عمل و به هوش 
آمدنش پاسداران به بهانه این که می خواهند چند سؤال بکنند. او را از بیمارستان به 
زندان منتقل می کنند و زیر بازجویی می برند. مژگان به بیشرت کسانی که می پرسیدند 

می  گفت تصادف کرده و چیزی به یاد نمی آورد.
وقتی تناقضات این دو روایت را برای ابوالقاس���م رضایی و محمد سید المحدثن دو تن 
از مسئوالن مجاهدین تشریح کردم آن ها با تکان دادن سرشان به عالمت تأسف، گفتند 

1-www.hambastegimeli.com/node/21693
۲-کرانه حقیقی یک رویا ، ملیحه مقدم، صفحه ی ۷۱-۷۲  انتشارات انجمن هما
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موضوع را پیگریی می کنند. پیگریی داستان موجب تولید دروغ بزرگ تر و ابلهانه  تری 
شد. پس از مدتی به منظور رفع و رجوع کردن تضادهای این دو روایت، مژگان همایونفر را 
دوباره به صحنه فرستادند و داستان مضحک دیگری علم کردند و به گونه ای سس عباس 
فاالنژ را هم به آن اضافه کردند. این بار مدعی شدند که عباس فاالنژ پای مژگان همایونفر 
را قطع کرده و در دس���تش گرفته و از آن طرف خیابان به مژگان همایونفر نشان می داد.۱

کنار هم گذاشنت ادعاهای مجاهدین تنها باعث مضحکه و زیرسؤال رفنت واقعیت می شود. 
نیاز به همه  دروغگویی نیست. واقعیت حادثه به اندازه ی کافی بریحمانه و جنایتکارانه 
است. مژگان همایونفر در تصادف رانندگی به شدت مصدوم می شود، او را به بیمارستان 
می رس���انند. پزشکان مجبور به قطع پایش می شوند. مأمورانی که در بیمارستان حضور 
داشتند از مدارکی که همراه او بوده متوجه می شوند هوادار مجاهدین است و او را دستگری 

و به اوین منتقل می کنند. 
داستان کشیدن خون قربانیان قبل از اعدام و انتشار سند و مدرک آن از سوی مجاهدین، 
یکی از جعل های تاریخی این سازمان بود که به صورت ناشیانه ای صورت گرفت. منت 

سند تهیه شده توسط مجاهدین به قدر کافی ناشیانه و موجب رسوایی است.  

1-www.youtube.com/watch?v=zgcMBHXoekA
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پس از پریوزی انقالب، از آن جایی که اعضای مؤتلفه اداره ی زندان ها را به عهده گرفتند 
و بسیاری از آن ها برخاسته از جنوب شرقی تهران، خیابان خراسان، ایران، سقاباشی و... 
بودند و بر اساس رفاقت و دوستی، و غالباً از میان دوستان و اطرافیان و هم محله  ای هایشان 

همکارانشان را انتخاب کردند. 
پس از ۳۰ خرداد ۶۰ این روند تشدید شد. از آن جایی که نظام اسالمی با حجم عظیمی 
از زندانیان سیاسی روبرو شده بود، با کمبود بازجو و شکنجه گر و نگهبان و تریخالص 
زن روبرو ش���ده بود و برای تأمن نریوهای »گشت« و »گروه ضربت« نیاز به استخدام 

نریوهای قابل اعتماد جدید داشتند. 
در این مرحله  دس���ت به دامان اعضای کمیته منطقه ده، مسجد لرزاده و... شدند و خیل 
عظیمی از آن ها به اوین راه یافتند. جنوب شرقی تهران از دو بخش تشکیل یافته بود، یک 
بخش سنتی مرفه و نیمه مرفه که بیشرت در قالب خیابان ایران و سقاباشی و صفاری و ری 

و... بود و یک بخش فقری نشن که به لب خط و شوش و... منتهی می شد. 
پس از پریوزی انقالب، بس���یاری از  ال���واط و اراذل و اوباش محل در کمیته منطقه ده 
سازماندهی ش���دند و از همان ابتدا روابط نزدیک آن ها با اعضای مؤتلفه و دادستانی 
و اوین... ش���کل گرفت. اگرچه از قدیم دستجات سینه زنی را الت ها و اراذال و اوباش 
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تشکیل می دادند و روابط نزدیکی با گردانندگان مؤتلفه داشتند اما در دوران بعد از انقالب 
این نزدیکی شکل جدیدی به خود گرفت. بخش دیگر نریوها را از مدرسه ی حقانی و 

اطالعات سپاه تأمن کردند. یکی از اعضای اطالعات سپاه در این مورد می گوید:
آن موقع که این اتفاقات روی دادند، بضاعت دادس���تانی مقابله با چند هزار متهم 
نبود. خدا رحمت کند شهید قدوسی را، هم اعالم کرد نریو جذب کنید، هم با سپاه � 
گمانم شهید محالتی � صحبت کردند که عده ای از بچه های اطالعات سپاه را که تا 
آن روز ۲۰ تا بودند، کردند ۵۰ تا و از بخش های دیگر سپاه از جمله حوزه نمایندگی 
امام و دفرت سیاس���ی هم تعدادی نریو گرفتند و کار را قدری توس���عه دادند. تعداد 
بیشرتی از بچه های مدرسه حقانی � حتی کسانی که آن موقع هنوز ملبس به لباس 

طلبگی نشده بودند � آمدند.۱
در واقع چنانچه توضیح داده ش���د، دو گروه الجوردی را در اداره ی دادستانی انقالب و 
زندان های تهران یاری می کردند. یک دسته اعضای هیأت  مؤتلفه که به بخش مذهبی- 
سنتی جامعه وابسته بودند و نمایندگی بازار و محافل سنتی رژیم را به عهده داشتند و برای 
تحکیم پایه های قدرتشان، شعار و سیاست »النصر بالرعب« را در دستور کار خود قرار 
داده بودند. طالب مدرسه حقانی که هنوز پشت لب شان سبز نشده بود و اطالعات سپاه 

نیز در خدمت مؤتلفه و الجوردی و اهداف مؤتلفه قرار گرفته بودند. 
دس���ته ی دیگر لمنپ ها، اوباش و وامانده ترین الیه ه���ای اجتماع بودند که به اجرای این 
سیاست کمک می کردند. الجوردی و رهربان مؤتلفه مانند تمامی احزاب و جریان های 
فاشیس���تی، نریوهای اجرایی و سرکوبگر خود را از میان لمنپ ها و وامانده ترین الیه های 
اجتم���اع انتخاب می کردند. تعدادی از اطرافیان نزدیک الجوردی و مجریان اوامر او، 
کوچکرتین سابقه ی فعالیت مذهبی نداشتند و در اکثر موارد، تا پیش از آن که به خدمت 
رژیم درآیند، حتی خود را ملزم به رعایت ش���عائر اس���المی نیز نمی دیدند.  آن ها از میان 

پاین ترین الیه های جامعه برخاسته بودند. تنها دست مایه شان شرارت و رذالت بود. 
در نگاه این دسته افراد و همچنن بازجویان و شکنجه گران، الجوردی مرشد و راهنما بود. 
برای همن او را »آقا« که دارای بار مذهبی است، خطاب می کردند. این کلمه معمواًل 
برای »امام زمان« و مراجع تقلید شیعه به کار می رود. در نگاه دسته دوم الجوردی »گنده 
الت« محله بود و آن ها نوچه اش. منتهی هم دایره محله بزرگرت ش���ده بود و هم »گنده 

الت« به قدرتی بی منازع تبدیل شده بود. 
مرتضی صالحی )صبحی( یکی از نزدیکان الجوردی و رئیس زندان گوهردشت در مورد 

همکاران الجوردی می گوید: 

1-http://defapress.ir/fa/news/29546
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]الجوردی[ به خوبی انس���ان های متعهد و کارآمد را می شناخت و به همن منظور 
نریوهای کیفی جوان و فداکار نسبت  به نظام را از بطن جامعه و بازار و بعضُا خیابان 
و آشنایان انتخاب می کرد و اعتقاد زیادی به نریوهای مردمی و توده مردم مذهبی 
داش���ت و از طریق مساجد و اماکن مذهبی و دوستان و آشنایان نریوهای کارآمد را 

جذب کرده و به کار می گرفت.۱

1- www.shoma-weekly.ir/fa/news/28281
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احمد قدیریان متولد ۱۳۱۳ شمس���ی در محله پاچنار تهران اس���ت. وی در سال ۱۳۳۹ با 
دخرت حاج محمدباقر بادامچیان ازدواج کرد. مادر زنش صدیقه امانی همدانی، خواهر 
امانی ه���ای معروف از جمله بنیانگذاران مؤتلفه ب���ود. محمدعلی و محمدجواد امانی 
فرزندان حاج سعید امانی هر دو داماد وی هستند که اویل به ریاست اوین رسید و وردست 

او در جنایتکاری بود. 
حاج احمد قدیریان کار در بازار را در س���ال ۱۳۳۶ با شاگردی در یک عطاری کوچک 
آغاز کرد و بعد از گذش���ت چند سال خود دارای مغازه ی عطاری در بازار تهران شد و تا 
سال ۵۰ به خرید و فروش کلی اجناس عطاری مشغول بود. او در دهه  ی ۵۰ در کنار عطاری 

به سمساری روی آورد و همراه برادرانش در خیابان سعدی تهران مغازه ای را دایر کرد. 

حضور در غائله ی پانزده خرداد و بریدگی سیاسی
در غائله ی پانزده خرداد، قدیریان بازداش���ت و به مدت دو ماه در حبس بود. عاقبت با 
دادن تعهد عدم فعالیت سیاسی آزاد شد. بعد از دستگریی و اعدام وابستگان مؤتلفه در 
جریان ترور حسنعلی منصور و تنگ شدن اوضاع، قدیریان دست از فعالیت سیاسی کشید 
و به کس���ب و کارش در بازار مشغول شد که پر رونق تر از گذشته شده بود. صادق و هاشم 
امانی، دایی های همسرش به خاطر شرکت و همکاری در ترور منصور به ترتیب به اعدام 

احمد قدیریان
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و حبس ابد محکوم شدند. در سال های بعد سعید امانی و برادر زنش اسدالله بادامچیان 
نیز دستگری شدند. اما همه ی این ها باعث نشد که پای قدیریان به زندان شاه باز شود و او 
همچنان به تعهدی که به ساواک داده بود تا سال های آخر عمر رژیم پهلوی پایبند ماند. 
اما در خالل این سال ها همچنان در محافل مذهبی فعال بود.با این حال فرزند او صادق 

قدیریان دروغ های عجیب و غریبی راجع به پدرش تولید کرده و می گوید: 
سردار قدیریان قبل از انقالب بارها توسط ساواک دستگری و شکنجه شد. آن روزها 
او دیدارهای مختلفی هم با حضرت امام)ره( داش���ت. یک بار که پس از آزادی از 
زن���دان به همراه چند نفر دیگر با بدن مجروح خدمت حضرت امام رس���ید، امام 
)ره( با دیدن بدن و صورت کبود سردار قدیریان فرمودند "من روز قیامت نمی توانم 

جواب این چند نفر را بدهم.۱
در حایل که او از سال ۴۳ تا ۵۷ به کار و زندگی اش مشغول بود و بازداشت نشد رسانه های 
رژیم همچنان به تولید سابقه ی مبارزاتی برای او می پردازند و از او به عنوان »مردی که به 

خاطر امام)ره( ۱۷ بار دستگری شد« یاد می کنند.۲

از سرگریی فعالیت سیاسی در سال های ۵۶  ۵۷
قدیریان در سال های ۵۶ و ۵۷ با مساعد شدن اوضاع سیاسی مانند بسیاری از کاسب های 
ب���ازاری و روحانیتی که به حجره ها خزیده بودند، فرصت را مغتنم ش���مرد و به فعالیت 
سیاسی روی آورد. او به عنوان سابقه ی مبارزاتی، مدعی است که در دوران انقالب هر 
شب ساعت ۹ بهشتی را به خانه اش در خیابان قلهک که در نزدیکی منزل شخصی اش 
بود، می رساند.او با توجه به رابطه ی نزدیکی که با بهشتی و جریان مؤتلفه داشت به کمیته 

استقبال از خمینی راه یافت. 
پس از پریوزی انقالب ضدس���لطنتی، قدیریان به یاری محمد مفتح ش���تافت و مدتی 
مسئولیت آموزش نظامی کمیته انقالب اسالمی منطقه چهار را به همراه غالمرضا شافعی 
که بعدها در دولت رفسنجانی به وزارت تعاون رسید به عهده گرفت. محل این کمیته در 
س���اختمان سابق »کاخ جوانان« در سه راه ضرابخانه تهران بود. به این ترتیب آن ها در 
اولن روزهای پریوزی انقالب، »کاخ جوانان«  مرکز آموزشی، فرهنگی و هرنی را به کمیته 

و بازداشتگاه تبدیل کردند و متأسفانه هیچ کس نسبت به آن اعرتاض نکرد.

سازماندهی نظامی اعضای مؤتلفه
وی در همان ماه های اول انقالب با آموزش نظامی به اعضای جوان مؤتلفه به سازماندهی 

1-www.farsnews.com/printable.php?nn=13910507000944
2-www.khabaronline.ir/detail/221036
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آن ها پرداخت. محمدقاسم امانی در این زمینه می گوید: 
ما هر هفته با عده ای از دوس���تان و مرتبطن با حزب مؤتلفه به تپه های مس���گرآباد 
می رفتیم و   همان جا مشغول آموزش نظامی می شدیم. چرا که از   همان زمان ها حس 

می کردیم که ممکن است اتفاقاتی می افتد که نیاز به این گونه آموزش ها باشد.
بعد از مدتی این تمرینات توسط مرحوم حاج احمد قدیریان شکل سازمان یافته تری 
یافت و به ش���کلی شد که قبل از تشکیل بس���یج و حتی سازماندهی سپاه، از یک 
رده بندی و سیس���تم بسیار کامل نظامی برخوردار شد. گاهی افراد بسیار جوان مثل 
اینجانب که حدود ۱۷ –۱۸ س���ال داشتم مسئول آموزش یک گروه بودیم و مسائل 
تئوری در خانه ها یا س���الن های دانش���گاه ها تدریس می شد. بعنوان مثال خود من 
جلسات تئوری در دانشگاه شریف و برای تعداد زیادی دانشجو داشتم که حتی مجبور 
بودم اس���لحه را درون گونی گذاشته با اتوبوس به محل حمل کنم. با نهایت کمبود 
امکانات شروع کردیم و در میدان تری تلو حتی اردوهای شبانه و... برگزار نمودیم..۱

این اعمال در زمانی انجام می گرفت که نریوهای نظام اس���المی مدعی بودند گروه های 
سیاس���ی چپ و مجاهدین دانشگاه ها را به محل آموزش نظامی تبدیل کرده اند و شعار 

خلع سالح گروه های سیاسی را می دادند. 

معاونت اجرایی دادستانی کل انقالب با تصدیق ششم ابتدایی
قدیریان همچون دیگر سران مؤتلفه از سواد آن چنانی برخوردار نبود اما در سایه روابطی 
که با روحانیت و بازار داشتند پست های مدیریتی و قضایی را اشغال کردند. وی در حایل 
که تنها شش کالس سواد داشت، در تاریخ ۱۰ آذر ۵۸ با حکم قدوسی به معاونت اجرایی 
دادس���تانی کل انقالب و دادسرای انقالب تهران منصوب شد. در حکم مزبور از جمله 
آمده است:  »امور مربوط به مدیریت زندان اوین، تدارکات، انتظامات، تحقیق و عملیات 
ضربت را در کلیه واحدهای دادس���تانی که در محل اوین مستقر هستند حل و فصل و با 
قاطعیت کامل عمل نمایید و نظارت و مراقبت کامل نسبت به نگهداری، تحویل و تحول 

اسلحه و مهمات به عمل آورید.« 
این حکم بنا به توصیه ی بهشتی و شناختی که او از سرسرپدگی قدیریان داشت، صادر شد. 
در واقع قدیریان]عطار و سمسار[ از یک طرف به خاطر نزدیکی و رفاقتی که با بهشتی 
و الجوردی داشت و تالش این دو نفر برای سرکوبی جریان های انقالبی و مرتقی و از

 طرف دیگر به خاطر وابستگی به خانواده ی بادامچیان و امانی و جریان مؤتلفه ی اسالمی 
پایش به دادستانی انقالب باز شد. خودش در این باره می  گوید: 

1-www.shoma-weekly.ir/fa/news/7479
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یک روز آقای نظران]نظامی[ ۱ به من تلفن کرد که آقای بهشتی فرموده که شما در 
دادس���تانی انقالب بیایید و به عنوان معاون اجرایی آقای قدوسی، قرار بگریید و 
مشغول شوید، لذا ایشان حکمی به من دادند و من خدمت آقای قدوسی معرفی شدم. 
آقای بهشتی به ما امر کردند که شما به کمک آقای قدوسی بروید. من بودم و آقای 
نظران، آقای آل احمد، آقای جوالیی ]اسدالله[، آقای اکرب صالحی]لبنیات فروش[ به 
عنوان مسئول انتظامات، آقای الجوردی]روسری فروش[ به عنوان مسئول حفاظت 
دادستانی، آقای جواد آل احمد]فرش فروش[ به عنوان مسئول تدارکات دادستانی کل 

و من هم به عنوان معاون اجرایی.
به تیم دادستانی توجه کنید عطار و سمسار، فرش فروش، لبنیات فروِش، روسری  و لباس زیرزنانه 
فروش، نظامی، درک آن ها از حقوق و قضا و... چقدر می تواند باشد؟ به ویژه که سواد 
آن ها در حد ششم ابتدایی بود. دادستانی اوین یکی از محصوالت بهشتی است که نظام 
والیی به درک و شعور و توانمندی اش می نازد و عده ای حسرت نبود او را می  خورند. 
در آذر ۱۳۵۸ بهش���تی هیچ  مسئولیتی در ارتباط با دادستانی انقالب اسالمی و همچنن 

دستگاه قضایی نداشت اما به دخالت در همه ی امور مشغول بود. 
جوالیی در مورد چگونگی انتخاب قدیریان می گوید: 

چون ابتدای انقالب بود و قبل از ایشان هم اقشار مختلفی در شعبات بایگانی و 
در اوین نفوذ کرده  بودند، بی نظمی ها و مش���کالتی را می دیدم و این موضوع را به 
مرحوم شهید نظران که مسئول دفرت و تابع دستورات شهید قدوسی بودند، گفتم که 
وضع انتظامات و حفاظت اینجا هیچ امنیتی ندارد. باید فکری بکنیم. گفتند: »نظر 

شما چیست؟« 
گفتم: »نظرم به آقای  قدیریان اس���ت.« که در کمیته امداد با آقای عسگراوالدی و 
کروبی و مرحوم شفیق همکاری داشتند. گفتند: »ایشان االن مشغول است.« گفتم: 
»اینجا مهم تر است. اصل نظام و پایه  حکومت االن اینجاست.« طبق نظر من، آقای  
نظران به شهید بهشتی اعالم کردند و توفیق پیدا شد که آقای  قدیریان نیز به دادستانی 

کل انقالب تشریف بیاورند و به عنوان معاون اجرایی مشغول کار شدند. ۲

۱-سروان محمدعلی نظران متولد ۱۳۱۱ در رشت، پس از اخراج از ارتش در سال ۵۴ به کار آزاد روی 
آورد و به واسطه ی آشنایی با صادق اسالمی به هیأت مؤتلفه  اسالمی پیوست و از اعضای کمیته استقبال 
از خمینی شد و با تاسیس حزب جمهوری اسالمی در واحد حفاظت حزب به فعالیت پرداخت پس از 
آن که علی قدوسی به سمت دادستان کل انقالب منصوب شد نظران به سمت ریاست دفرت دادستان کل 
انقالب اسالمی مشغول به خدمت گردید. در زمان ریاست جمهوری خامنه  ای به عنوان دبری شورای 

عایل دفاع منصوب شد و عاقبت در سال ۱۳۷۳ در تصادف رانندگی کشته شد.
2-www.farsnews.com/printable.php?nn=13950614000881
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اداره ی جوخه های اعدام، گروه ضربت و گشت های ویژه 
قدیریان در اولن اقداماتش به عنوان معاونت اجرایی دادستانی، نقش فعایل در دستگریی 
و بازجویی از اعضای گروه فرقان داشت. مسئول اصلی پرونده گروه فرقان الجوردی بود 

و کارهای مربوط به این گروه زیر نظر معاونت اجرایی دادستانی، انجام می گرفت. 
از اواخر ۵۸ تا ۶۲، اعدام های اوین، زیر نظر او انجام می  گرفت. در طول این سال ها وی 
مسئولیت جوخه های اعدام را به عهده داشت و در بسیاری اوقات خود شخصاً بر اجرای 
احکام اعدام نظارت می کرد. گروه ضربت اوین که متش���کل از جنایتکارترین پاسداران 
رژیم بود، تحت نظر و هدایت او جو رعب و وحشت را در جامعه حاکم کرده بود. این 
گروه نقش اساسی در دستگریی هزاران فعال سیاسی در تهران داشت. همچنن صد ها نفر 
در مصاف و درگریی با این نریوهای تشنه  به خون، جان خود را از دست دادند. هزاران 
خانواده ی تهرانی همچنان هجوم وحشیانه این نریوها به منازلشان در روزها و شب های 

سیاه دهه ی ۶۰ را به خاطر دارند و از تبعات آن رنج می برند. 
وی به اعرتاف خودش در جریان س���رکوبی و به خون کش���یدن تظاهرات سی خرداد و 
دستگریی گسرتده مردم شرکت داشت و در هشتم تریماه ۶۰ با اقبال بلندی از آتش سالح 

کاظم افجه ای رهید.
جوالیی در مورد مسئولیت قدیریان برای دستگریی بنی صدر می گوید: 

در ارتباط با بنی صدر که خلع شده  بود و دنبالش می گشتند، دقت زیادی داشتند. 
آق���ای  قدیریان به عنوان معاون اجرایی، دنبال ردپای او بودند.... دیدم که ش���هید 
قدوس���ی با چه اقتداری روحیه ایش���ان را تقویت می کردند و به ایشان می گفتند: 
»بروید و هر جوری که هست، مواظبش باشید.« گفتند که بعضی از بچه ها باید توی 

جوی آب بخوابند و مواظب باشند که فرار نکند.۱
حسن همدانی در حایل که بیست سال داشت، معاونت وی را به عهده گرفت و به مدت 

یک دهه تا پس از کشتار ۶۷ در دادستانی بود.
وی در مورد چگونگی راه یابی اش به اوین می گوید:  

رفتم خدمت سربازی. بعد جنگ تحمیلی شروع شد. مدتی در مراکز و لشکرهای 
مختلف، کردس���تان و جاهای دیگر بودم و بعد به ته���ران آمدم. با مرحوم قدیریان 
ارتباطاتی داش���تم و ایشان گفت حاضری بیایی همکاری کنی؟ بعد از آن به نظرم 
رس���ید که قلب تپنده انقالب در دادستانی می زند، چون قرار بر مقابله با حدود ۸۰ 
گروه و گروهک بود که می خواستند انقالب را نابود کنند و ما با انگیزه بسیار باالیی 
وارد کار و فعالیت شدیم و ارتباط با شهید الجوردی وجود داشت تا ۶ بهمن ۶۳ که 

1-www.farsnews.com/printable.php?nn=13950614000881
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ایشان از کار برکنار شد. کار ما هم در آنجا پست، مقام، گروه و پایه ای نبود، بلکه بیشرت 
آرمانی بود. بنده یک دهه در دادستانی فعالیت داشتم و حقوق و مزایایی دریافت 
نکردم و قصدم فقط این بود که بر اس���اس آرمان هایم وظایفم را انجام بدهم. چند 
سایل بعد از ایشان همان فعالیت را ادامه دادم و با پایان جنگ تحمیلی � سال ۶۷ 
� از دادستانی انقالب بریون آمدم. آچاری بودم که هر جا کار لنگ می شد، در آنجا 
انجام وظیفه می کردم. مدیر باالتر من مرحوم قدیریان و مدیر مرحوم قدیریان شهید 
الجوردی بود. بیشرت با حاج آقا قدیریان همکاری می کردم و در بخش های نظامی، 
انتظامی و قسمت های اجرایی بودم. در مورد دادستانی هم این حالت وجود داشت 

و افراد آبدیده تر شده بودند.۱
وی در ارتباط با چگونگی راه اندازی این گروه ها می گوید: 

در اواخر دیماه ۵۹ توسط ۳۰۰، ۴۰۰ نفر از افرادی که آموزش های نظامی دیده بودند، 
اما به صورت بسیجی و پاره وقت و بدون دریافت حقوق و مزایا و فقط بر اساس 
آرمان آمده بودند، مجموعه ای راه افتاد که محل اولیه اش در چهارراه قصر دادستانی 
کل انقالب بود. از آنجا ش���روع کردند و شب ها امنیت تهران به عهده این ها بود. 
فکر می کنم ۱۰۰ تا ۱۳۰ گشت در مناطق مختلف تهران داشتیم. آن موقع تهران به این 
گسرتدگی نبود. بالطبع گزارش ها هم به همن عزیزانی که عرض کردم، یعنی شهید 
بهشتی، رهرب معظم انقالب و آقای هاشمی داده می شد و آن ها مسری آینده را ترسیم 

می کردند. مدیریت باال دستی ما آقای قدیریان بود.۲
این مجموعه بعد از تشکیل در چهارراه قصر، به پل رومی منتقل شد که ستاد مبارزه با مواد 

مخدر بود و زیر نظر قدیریان اداره می شد.  
وی در مورد وظیفه ی این نریوها پس از انفجار دفرت حزب جمهوری اسالمی می گوید: 

وقتی اتفاق هفت تری افتاد، یکی از بزرگان � گمانم آقای موسوی اردبیلی � به برادر 
قدیریان فرمودند: اگر بتوانید تهران را ۴۸ س���اعت حفظ کنید خیلی خوب است. 
وضع خیلی خراب بود. ...فراخوان داده ش���د و نریوها آمدند و در مقر اصلی جمع 
ش���دند و هر گروهی به نواحی مختلف تهران اعزام شد. در همان شب و فردای آن 
دستگریی هایی از اعضای میدانی سازمان و بر اساس آدرس هایی که وجود داشتند، 
انجام گرفت که بازدارندگی خوبی داشت. بعد هم حفاظت از دیگر مکان هایی که 
باقی مانده بودند، چون هیچکس نمی دانست چه کسانی نفوذی هستند... واحدها 
در کل تهران در حال گشتزنی بودند و موارد مشکوک را دستگری می کردند. مردم در 

1http://defapress.ir/fa/news/29976
2-http://defapress.ir/fa/news/28264
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بهت و حریت فرو رفته بودند.۱
در سال های ۶۰ تا ۶۳ این نریوها به منظور اشاعه ی جو سرکوب از مقابله با »فساد و فحشا« 
گرفته تا هرآن چه اسم »منکرات«  روی آن می گذاشتند، از همه ی موارد مربوط به مواد 
مخدر و اعتیاد گرفته تا مقابله با نریوی های سیاسی، درگریی مسلحانه در خیابان  ها، حمله به 
خانه های تیمی، اجرای احکام دستگریی، و... را به عهده داشتند. اسم آن ها هم هراس به 
دل ها می انداخت. همدانی در مورد »گشت شب« که مسئولیت آن با قدیریان بود می گوید: 

گشت شب در صحنه بود. دادستانی انقالب بخش ضربت و بخش های دیگری را 
داشت. نریوهایی که بعداً اسمش شد عملیات گشت، در کنار کار نریوهای انتظامی 

فعالیت داشت. ۲

بریحمی و شقاوت 
برای داشنت پس���ت معاونت اجرایی دادستان انقالب اسالمی مرکز بایستی از شقاوت 
برخوردار می بودی به ویژه که الجوردی دادستان بود و عماًل نریوهای همسو و هم خو را 

با خودش را انتخاب می کرد.
محسن رفیق دوست یکی از همراهان نزدیک قدیریان در وصف  اش می گوید:

وقتی بحث جدال با دشمن، منافقن و گروهک ها می شد، هیچ انعطاف، رحم و شفقتی 
در قیافه حاج احمد نمی دیدید.۳

همدانی در مورد نقش قدیریان در سرکوب دهه ی ۶۰ می گوید: 
نکته دیگر قاطعیت دادس���تانی در برخورد با معض���الت بود. آقای گیالنی، آقای 
الجوردی و آقای قدیریان مثلثی بودند که در برخورد جدی با ضدانقالب مس���لح 
فعال بودند. حضرت آیت الله گیالنی � خدا رحمت شان کند � بسیار بی محابا وارد 
میدان شدند. اگر این عزیزان به این شکل بی محابا وارد میدان نمی شدند، تحلیلم 

این است که با آن گروه ها، کار خیلی سخت می شد.۴

اعدام سعادتی به اشاره ی الجوردی 
قدیریان در مورد چگونگی اعدام سعادتی می گوید: 

وقتی می خواستند سعادتی را اعدام کنند آقای رجایی زنگ زد به الجوردی. من 
کنار الجوردی نشس���ته بودم و بهزاد نبوی هم کنار رجایی. رجایی گفت که یکی 

1-http://defapress.ir/fa/news/28436
2-http://defapress.ir/fa/news/28436
3-http://rafighdoost.com/fa/news/140
4-http://defapress.ir/fa/news/28436
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کسی بغل دست من نشسته و می گوید شما یک مهمان دارید، این مهمان می خواهد 
برود. ایشان می خواهد یک دقیقه بیاید آنجا با آن مهمان صحبت کند. سعادتی قرار 
بود اعدام شود و بهزاد نبوی می خواست بیاید و او را ببیند. آقای الجوردی هم به 
من اشاره کرد کار را تمام کنید الجوردی هم شهید رجایی را به حرف گرفت که چرا 
گرانی زیاد است و چرا نان کم است. ما هم منتظر بودیم کار تمام شود. خرب دادند که 
کار تمام شد و در همن موقع دوباره شهید رجایی گفت که بغل دستی من می خواهد 
با مهمان شما صحبت کند. سید )الجوردی( قبول کرد. بهزاد گوشی را گرفت و گفت 
شما یک مهمان دارید. الجوردی گفت: کیه؟ بهزاد گفت: سعادتی. الجوردی پاسخ 

داد: رفت. بهزاد با نگرانی گفت: نه، الجوردی گفت: به خدا رفت. ۱
برخالف نظر بس���یاری از چهره های امنیتی و اطالعاتی الجوردی به شدت دنبال اعدام 
تقی شهرام بود و تا او را مقابل جوخه ی اعدام قرار نداد، آرام نگرفت. استدالل چهره های 
امنیتی این بود که با زنده نگاه داشنت تقی  شهرام می توان از او اطالعات گرفت و نباید در 

این زمینه عجله به خرج داد. 

سرپرست ستاد مبارزه با مواد مخدر و اداره دادستانی پل رومی
قدیریان همچنن در ۱۲ دیماه ۵۹ با صدور حکمی از سوی مهدوی کنی، سرپرست ستاد 
مبارزه با مواد مخدر شد. از این تاریخ به بعد بود که کمیته پل رومی که ستاد مزبور در آن جا 
فعال بود، دایر شد. این کمیته در باغ یکی از وابستگان رژیم پهلوی در پل رومی تهران 
ایجاد ش���ده بود. در این باغ اصطبلی وجود داش���ت که تبدیل به سلول برای نگهداری 
زندانیان سیاس���ی شده بود. من در مهرماه ۶۰ مدتی در این سلول ها نگهداری و شکنجه 
شدم. این کمیته پس از سی خرداد ۶۰، یکی از شکنجه گاه های اصلی رژیم در تهران بود 
که تحت نظارت حاج احمد قدیریان و با سرپرستی حمید طلوعی سربازجوی شعبه ۸ 
اوین و دستیارش محمدرضا فعالیت می کرد. حمید طلوعی در سال ۶۲ مسئولیت بازجویی 

و شکنجه ی زندانیان بهایی را داشت و سپس در جبهه های جنگ کشته شد. 
قدیریان و محمدعلی نظران جزو اولن نفراتی هستند که در نامه ای به ربانی املشی دادستان 

کل انقالب خواهان تأسیس وزارت اطالعات می شوند. 

دروغگویی ویژگی بارز مسئوالن دادستانی
قدیریان در دروغگویی زبانزد اس���ت. مرور ادعاهای وی و دیگر مسئوالن دادستانی در 
دهه ی ۶۰ به خوبی ما را با شخصیت کسانی که سکان دستگاه قضایی را در دهه ی ۶۰ به 

۱-گفت وگو با »احمد قدیریان«، روزنامه جوان، سه شنبه ۸ تری ۱۳۸۹، صص ۵ و. ۱۲
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عهده داشتند آشنا می کند. وی در مورد انتصاب موسوی خوئینی ها به سمت دادستانی 
کل کشور می گوید: 

امام اصاًل آقای خوئینی ها را نمی شناختند. امام فرمودند: »من ایشان را نمی شناسم، 
ویل افرادی که مورد اعتماد من هس���تند به من گفتند، لذا من ایش���ان را به عنوان 

دادستان انقالب معرفی می کنم.
-چه کسانی آقای خوئینی ها را به عنوان دادستان انقالب به امام معرفی کرده بودند؟

آقای منتظری و بعضی از دیگر مسئولن نظام؛ آقای خوئینی ها متوجه شد که می خواهند 
آقای بهزاد نبوی را بگریند. آن زمان دادس���تان آقای رئیسی و قائم  مقام شان آقای 
آقایی بودند. بنده هم معاون اجرایی بودم. آقای بهزاد نبوی شبی که قرار بود دستگری 

شود به منزل آقای خوئینی ها رفت. آن شب منزل ایشان قرار گذاشتند.۱
موسوی خوئینی ها در پاریس و در نوفل  لوشاتو در کنار خمینی حضور داشت. رئیسی در 

زمان یاد  شده ۲۴ ساله و معاون دادستان بود. 
قدیریان و حسن همدانی، مرتضی صالحی، اصغر فاضل و محمدعلی امانی که جملگی از 
مسئوالن کشتار و شکنجه در دهه ی ۶۰ بودند در نامه ای خطاب به خوئینی ها تا آن جا پیش 
رفتند که وی را قاتل رجایی و باهرن معرفی کردند و... خوئینی ها در پاسخ به قدیریان نوشت: 

... جناب آقای قدیریان! قطعاً فراموش نکرده اید که از آغاز مسئولیت بنده در دستگاه 
قضائی، جناب عایل نماینده دادس���تان کل کشور در امور مربوط به اسلحه و مواد 
منفجره بودید و تا زمانی که من در این س���مت بودم )تا پایان عمر امام( ش���ما هم 
نماین���ده بنده بودید و قطعاً نیز ابراز ارادت های مکرر خود را نس���بت به اینجانب 
فراموش نکرده اید و نیز برای تأکید بر ارادت خود به اینجانب به یاد دارید از مرحوم 

شهید بهشتی درباره جایگاه من در انقالب چه سخنی را نقل می کردید.
اکنون س���ؤال من از شما این است که چرا در تمام آن سال ها که نماینده من بودید 
حداقل یک بار اطالعات خود را درباره این پرونده و درباره آن چه از اقدامات مرحوم 
شهید الجوردی می دانستید و در پرونده منعکس نبود با من در میان نگذاشتید؟ چرا 
در زمانی که دادستانی انقالب برای آخرین بار این پرونده را به جریان انداخت شما 
حداقل برای یک بار لب به سخن باز نکردید و اطالعات خود را در اختیار من یا 
کسانی که مسئول مستقیم پرونده بودند مانند آقای رئیسی قرار ندادید؟ چرا شما و 
آن چند نفر دیگر که با هم این پاسخ را امضاء کرده اید در همان زمان خود را به دفرت 
حضرت امام نرس���اندید و اطالعات خود را در اختیار ایشان نگذاشتید؟ چه کسی 
جلوی شما را می گرفت و مانع شما می شد؟ حتماً نمی گوئید دسرتسی به امام ممکن 

1-https://www.mashreghnews.ir/news/5379
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نبود و امام در حلقه محاصره اطرافیان بودند و...؟
جناب آقای قدیریان من پس از ارتحال حضرت امام-ره- در سمت مشاور سیاسی 
رهربی چندین س���ال به دفرت کارم در بیت رهربی رفت و آمد داشتم و جناب عایل 
مکرر در همان دفرت به دیدار من آمدید، حتماً به خاطر دارید – به دلیل صمیمیتی 
که ابراز می کردید- ریز و درشت بسیاری از مسائل را با من در میان می گذاشتید؟ 
و در هم���ان زمان ش���ما ضمن انجام وظائفی که در بیت رهربی برعهده داش���تید 
مس���ئول حراست بنیاد مستضعفان نیز بودید و به خاطر دارید که از فساد موجود در 
 درون بنیاد مس���تضعفاِن آن روز، چه اعداد و ارقامی را به اطالع من می رساندید؟   
آیا هرگز به خاطر مبارک نرسید حداقل در یکی از این دیدارها به جای آن اطالعاتی که در 
اختیار من قرار می دادید و من نیازی هم به آن ها نداشتم از ماجرای این پرونده می گفتید؟

جناب آقای قدیریان! من رفتار امروز شما و دیگر دوستانتان را که می بینم و با رفتار 
شماها در گذشته مقایسه می کنم تنها به این می اندیشم که خدایا سیاست وقتی از 
مسری الهی خود منحرف می شود چه به روزگار بندگان تو می آورد و چگونه انسان ها 

را در خود هضم می کند؟
جناب آقای قدیریان وعده افش���اگری و دیگر اقدامات را داده اید چرا همن امروز 
اق���دام نمی کنید؟ چرا رهربی را هزینه کارهای کرده و نکرده خود می کنید؟ بیائید 
تا دیر نشده است و تا آقایان حجج اسالم: نّیری، رازینی، رئیسی و دیگرانی که در 
جریان این پرونده بوده اند زنده اند) که عمرشان درازباد( اطالعات تان را در اختیار 
بگذارید. امروز قوه قضائیه مثل همه سال های پس از رحلت حضرت امام دربست 
در اختیار دوستان شما بوده است، هرجا هم کم آوردید اطالعات کمک تان خواهد 

کرد. چرا کار را به فردا و فرداهای نامعلوم حواله می دهید؟۱
بعد از برکناری الجوردی از دادستانی انقالب اسالمی مرکز، قدیریان نیز به همراه جوالیی 
مجبور به ترک پست معاونت دادستانی انقالب اسالمی مرکز شدند. اما موسوی خوئینی ها 
او را زیر بال و پر او را گرفت و به دادستانی کل انقالب اسالمی برد و نماینده ی خودش کرد. 
وی هیچ پرنسیبی را رعایت نمی کند و در مورد موسوی خویینی ها، بهزاد نبوی، خوئینی ها، 
کروبی، مریحسن و خاتمی که باالترین مسئولیت ها را در نظام اسالمی داشته اند، می گوید:

همراهان این ها در انگلستان در اتاق فکر هستند، در تمام کشورهای اروپایی جلسه 
دارند و ارتباطشان در ترکیه است. ما می دانیم در ترکیه چه خرب است آقای خوئینی ها 
مرتباً تردد می کند. با دوستانش در آنجا ارتباط دارد، پول ها به داخل کشور می آید. 
سران اینها ۵ نفرند. بهزاد نبوی، خوئینی ها، کروبی، مریحسن، خاتمی. خیلی تالش 

1-www.rahesabz.net/story/45695/
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می کنند که با آقا دیدار کنند. یک اتفاقی که اخریاً از تالش های این ها افتاد را بگویم؛ 
ب���ه من زنگ زدند که آقای خاتمی و بعضی از این آقایان می خواهند به منزل آقای 
گیالن���ی بروند، چون عقدکنان نوه آقای گیالنی اس���ت. دیدیم این ها می خواهند 
بروند و برای آقای گیالنی برنامه ای را درس���ت کنند. آقای گیالنی! مرد انقالب،

 زحمتکش، تالشگر. زنگ زدم به آقای گیالنی خیلی به من عالقه دارد. زمانی با 
آقای الجوردی در کنارش بودیم. خالصه برنامه شان را خنثی کردیم.۱

وی در مورد سوابق مریحسن موسوی می گوید: 
عکس هایی که ما از او داریم با آن ریش تراشیده و سیستم کمونیستی و خانمش آن 
شکلی، ما آن عکس ها را در اجتماع پخش می کنیم، یعنی اینها برای بعد برنامه ریزی 
دارند که اگر مریحسن موسوی آمد و این کار را کرد، آن وقت این ها آن عکس ها را 

پخش می کنند.،۲
قدیریان دروغ  های عجیب و غریب دیگری هم می گوید و مدعی ارتباط سعادتی با تقی 

محمدی می شود:  
س���عادتی قبل از اینکه به سازمان مجاهدین وصل شود، پیکاری و از آن چپ های 
خبیث کثیف بود. محمدی که در زندان، خودش را اعدام کرد، دستیار سعادتی بود. 
اطالعاتی را دقیقاً گرفته بود و قرار بود صبح فردای آن روز، محمدی محاکمه شود 
که شب قبلش خودش را حلق آویز کرد. سعادتی حدود ۲۰ جلسه محاکمه داشت که 
ش���نیدنی است. او در محاکمات خیلی طفره می رفت. آقای گیالنی رئیس دادگاه 
بود. شهید الجوردی دقیقاً می دانست سعادتی چه کاره است. سعادتی بعد چفت 
شد به سازمان مجاهدین و آن ها هم شعارنویسی می کردند که سعادتی آزاد باید گردد. 

سید با سعادتی هم ساعت ها صحبت و او را محکوم کرد.۳
س���عادتی یکی از باالترین کادرهای مجاهدین در زندان زمان شاه و از نزدیکان مسعود 
رجوی بود. سازمان پیکار در سال ۵۷ هنگامی که سعادتی زندانی بود در بریون از زندان 
تأسیس شد. سعادتی یکی از مخالفان بخش مارکسیست لنینست مجاهدین بود و از آن ها 
به عنوان »اپورتونیس���ت چپ نما« یاد می کرد. تقی محمدی یکی از اعضای سازمان 
مجاهدین انقالب اس���المی دش���من اصلی مجاهدین بود که پس از انقالب اسالمی 
تأسیس شد و در دستگریی س���عادتی و بازجویی از وی و انتشار منت بازجویی ها نقش 
داش���ت. تقی محمدی در س���ال ۱۳۵۸ یکی از مهره های اطالعات نخست وزیری بود. 

گردانندگان اطالعات نخست وزیری به خون مجاهدین و سعادتی تشنه بودند. 

1-https://www.mashreghnews.ir/news/140452
2-www.mashreghnews.ir/news/140452
3-http://defapress.ir/fa/news/25798
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محمدی هیچ ربطی به سعادتی نداشت چه برسد که دستیار او باشد. سعادتی از فروردین 
۱۳۵۸ در س���لول انفرادی زندان اوین بود. کسی که در س���ال ۱۳۵۹ او را چندین جلسه 
محاکمه کرد موسوی  تربیزی بود و نه محمدی گیالنی. محمدی گیالنی در مرداد ۶۰ او را 

در اوین محاکمه و به اعدام محکوم کرد. 

سردار سپاه با التفات خامنه ای
هرچند قدیریان از س���ال ۵۹ در ارتباط با سپاه پاسداران قرار گرفته بود اما در سال ۶۳ به 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی منتقل شد و مسئولیت اعزام افراد به جبهه های جنگ را به 

عهده گرفت و در عن حال همچنان در دادستانی کل مسئولیت داشت. 
صادق قدیریان در مورد پدرش می گوید: 

جالب این جاست که پدر در کنار اعزام نریوهای رزمنده به جبهه اصرار داشت که به 
کودکان نیز لباس رزم پوشانده شده و در رژه رزمی بدرقه رزمندگان حضور پیدا کنند 

تا از کودکی مسئولیت پذیر بزرگ شوند.۱
بعد از مرگ خمینی، قدیریان در بیت خامنه ای مش���غول به کار ش���د. وی که در سال ۵۶ 
ماشن پژویی را برای خامنه ای خریده بود، بعدها مورد تفقد ویژه  وی قرار گرفت و در سال 
۷۳ به فرمان خامنه ای به درجه ی سرتیپی سپاه که کیلویی تقسیم می شد، نائل آمد در حایل 

که جز حضور کوتاه مدت در جبهه های جنگ در این نریو فعالیت نکرده بود. 
احمد قدیریان در سال ۷۶، رئیس هیأت مدیره بنیاد فرهنگی هفتم تری شد. مدیرعامل این 
بنیاد، اسدالله بادامچیان است. این بنیاد، ۷ پروژه از جمله احداث مرکز فرهنگی »شهدای 
هفتم تری« در سرچشمه تهران را در زمینی به مساحت حدود هشت هزار مرت مربع و در سه 
طبقه به زیربنای ۱۲ هزار مرتمربع در محل حزب جمهوری اسالمی به اجرا گذاشته است. 
در این طرح که پانزده میلیارد تومان برای آن بودجه در نظر گرفته شده سالن اجتماعات 
حزب جمهوری اسالمی، پژوهشکده، کتابخانه، موزه و دیگر تاسیسات علمی، اجتماعی 
و رفاهی  ساخته می شود. برج یادمان »شهدای هفتم تری« در میدان ولیعصر نیز یکی دیگر 

از پروژه های این بنیاد است. 

1-www.farsnews.com/printable.php?nn=13910507000944



اسدالله جوالیی 

سیداسدالله جوالیی متولد ۱۳۲۲ یکی از اعضای هیأت مؤتلفه بود که پس از بازگشت 
خمینی به کشور مانند دیگر اعضای آن جزو کمیته استقبال از امام بود و در مدرسه رفاه 

ضمن زندانبانی و نگهبانی دادن، در امر تهیه و توزیع غذا و تدارکات شرکت داشت. 
پسر وی سیدمهدی جوالیی هم اکنون یکی از رهربان مؤتلفه است که در انتخابات شورای 
شهر تهران شکست خورد و سرپرستی یک هیأت از مؤتلفه در دیدار از کره  شمایل را به 

عهده داشت.
 

آشنایی با الجوردی و ورود به دستگاه قضایی
جوالیی در سال ۱۳۴۱ از طریق حسینعلی جواهریان یکی از تجار آهن تهران با الجوردی 
آشنا شد. پس از پریوزی انقالب در حزب جمهوری اسالمی مشغول فعالیت شد  و همراه 
با خامنه ای در صدد راه اندازی واحد های عقیدتی سیاس���ی در نریوهای نظامی بود که 
به دستور بهشتی همراه با دیگر فعاالن حزب جمهوری اسالمی به منظور قبضه سیستم 
قضایی به دادستانی انقالب اسالمی روانه شدند. وی در مورد چگونگی راهیابی اش به 

دستگاه قضایی می گوید: 
شهید آیت الله قدوسی با حکم حضرت امام خمینی )ره( در تاریخ ۵ مرداد ۱۳۵۸ 
به عنوان دادستان کل کشور منصوب شد، سپس شهید بهشتی امر کرد که تعدادی از 
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اعضای حزب جمهوری برای همکاری خدمتشان برسیم. به همراه شهید الجوردی 
و آقایان غیوران، پوراس���تاد، نظران و رضا الجوردی خدمت شهید قدوسی رفتیم، 
کارها تقس���یم شد و با الجوردی مشغول به کار شدیم. در ادامه موضوع دادستانی 
انقالب تهران پیش آمد که مرحوم آذری قمی با مسائلی که داشت آنجا بود و رفت. 
لذا با پیشنهاد شهید بهشتی، شهید قدوسی حکم دادستانی انقالب تهران را برای 
الجوردی صادر کرد که بنده هم با عنوان  معاون اداری و مایل همزمان در دادستانی 

کل کشور و دادستانی تهران انقالب تهران مشغول به کار شدم. ۱
جوالیی در حایل معاونت قدوسی و الجوردی را پذیرفت که حاضر نشده بود با هادوی 
که حقوقدان بود و کارهایش نظم و نظام داشت کار کند. با این حال او نعل وارونه می زند 

و می گوید:
در اوایل سال ۵۸ که آقای هادوی دادستان کل بود، از من خواسته بودند تا معاون 
ایشان باشم. من هم چون شناختی از ایشان نداشتم، درخواست کردم تا یکی دو روز 
امتحانی با او کار کنم.به دفرت ایشان رفتم و در میز کنار او نشستم. یک صبح تا ظهر 
آنجا بودم و دیدم هر چه می آورند، بدون اینکه بخواند امضا می کند. این روش کار 

را نمی پسندیدم و گفتم من نیستم چون این کار حساب و کتاب ندارد.۲

رجایی و معرفی بی سواد ها برای وزارت
رجایی پس از تصدی پس���ت نخس���ت وزیری،  به منظور تالش جهت تشکیل »دولت 
مکتبی«، پیشنهاد وزارت صنایع را به جوالیی داد. رجایی و جوالیی در مدرسه ی رفاه با 
یکدیگر پست نگهبانی می دادند. تخصص جوالیی در امر صنایع بر می گشت به حضور 
وی در بخش مهندسان حزب جمهوری اسالمی و سابقه اش در کارخانه »لعاب قائم« ۳

وی در این کارخانه که در سال ۱۳۴۶ پایه گذاری شد با حبیب الله شفیق، صادق اسالمی، 
اصغر رخ صفت، مقصودی، حسن مهدیان،  عسگر اوالدی و الجوردی شریک بود. 

البته رجایی قصد داش���ت الجوردی، روسروی فروش را به وزارت بازرگانی برساند که 
بنی صدر شدیدأ مخالفت کرد. با این حال محمدصادق اسالمی را که یکی از همپالکی های 
الجوردی بود در معاونت وزارت بازرگانی قرار داد. وی با آن که متولد ۱۳۱۱بود در زمان 
شاه ۵ سال متوسطه را شبانه خواند، اما قادر به قبویل در امتحان نهایی نشد و باالخره پس 

از انقالب در بلبشوی سال ۱۳۵۸با شرکت در امتحانات نهایی دیپلم گرفت.

1-www.tasnimnews.com/fa/news/1393/06/04/470887
2-www.farsnews.com/newstext.php?nn=13961029000146
3-www.tasnimnews.com/fa/news/1393/06/04/470887
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پیشنهاد قدیریان برای پست معاونت اجرایی
جوالیی در دهه ی ۶۰ اگرچه معاونت مایل الجوردی را به عهده داشت اما هیچ تفکیکی 
بن مسئولیت افراد نبود و او مستقیماً در جنایات الجوردی و جوخه های اعدام شرکت 

داشت. وی در مورد نقش خود در جذب قدیریان در دادستانی می گوید: 
در دادستانی و خدمت شهید قدوسی من صحبت کردم و گفتم اینجا یک جای خایل 
وجود دارد. به دلیل اینکه کار سنگن است و از منافقن هم افراد زیادی نفوذ کرده اند 
که باید پاکسازی شوند، نیاز به یک معاون اجرایی قوی داریم و من آقای قدیریان را 

که عطاری داشت و از سال ۴۱ با هم دوست بودیم، معرفی کردم.۱ 
جوالیی در مورد یکی از مسئولیت هایش می گوید: 

گاهی من و حاج احمدآقا ]قدیریان[ و برخی از دوس���تان، شاید دو سه روز سر کار 
بودیم و به خانه نمی رفتیم. یک شب وقتی که من بعد از یک هفته یا ده روز به خانه 
رفتم، به من گفتند که شهید قدوسی تماس گرفته  و گفته اند  که ماموریتی پیش آمده و 
شما باید سریع بیایید. رفتم و ایشان فرمودند که شما باید با آقای  هدایت که آن زمان 
مسئول دفرتشان بودند، برای پاکسازی بیمارستان قلب شهید رجایی بروید. آن موقع 
بیمارستان به نام ملکه  مادر بود و عناصر طاغوت در آنجا خیلی رخنه کرده بودند.  
ایشان این قدر دقت داشتند که دو نیمه  شب را نگذاشتند صبح شود و ما هم رفتیم. 
ما به بیمارستان رفتیم و اتاق به اتاق را گشتیم و دیدیم در کشوها عکس شاه منحوس 
هست و سربرگ ها هنوز به نام بیمارستان ملکه  مادر است. همه مظاهر طاغوت را 
زدودیم. فردا هم وارد کتابخانه شدیم و عکس شریوخورشید و... را کندیم. نزدیک 
ظهر بود که آقای اشراقی و والیتی همه را جمع کردند و آقای اشراقی گفتند آخر این 
کارها درست نیست. من گفتم: این دستور دادستانی است. االن نزدیک به دو سال 
از انقالب می گذرد و این منطقی نیست. این را که گفتم، بچه های انجمن اسالمی 

شروع به تکبری گفنت کردند و پاکسازی کتاب های کتابخانه شروع شد. ۲
حمله ی عده ای مسلح به تخصصی ترین بیمارستان قلب کشور در ساعت دو نیمه شب در 
سال ۱۳۵۹، و تالش برای »طاغوت زدایی«، به خوبی ما را با ماهیت پدیده ای که در خرداد 
۱۳۶۰ یکی از مهیب ترین سرکوب های تاریخ معاصر کشورمان را اعمال کرد، آشنا می کند. 

دروغ بافی در مورد خود و الجوردی 
جوالیی در دروغ گویی هیچ حد و مرزی ندارد. او می  گوید:

1-www.farsnews.com/newstext.php?nn=13961029000146
2-www.farsnews.com/printable.php?nn=13950614000881
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ما هفته به هفته خانه نمی رفتیم، برخی اوقات که در س���اعات پایانی ش���ب قصد 
می کردیم به خانه برویم وقتی دنبال الجوردی می گشتیم او را داخل بندها و مشغول 
گفت وگ���و و بحث با منافقن پیدا می کردی���م که همچون یک معلم و پدر با آن ها 
صحبت می کرد و بعضاً تا صبح ها این گفت وگوها طول می کشید حتی با اعضای 
گروه���ک فرقان هم بحث می کرد و به آن ها اخالق و دین آموزش می داد. نکته ی 

جالب این است که به تنهایی وارد بندها می شد و به کسی اطالع نمی داد. 

الجوردی همیشه با اسکورت پاسداران وارد بندها می شد. در حسینیه زندان اوین چنان چه 
در عکس باال مشخص است، محافظ او سیدعباس ابطحی با مسلسل نشسته است. در 
کنار الجوردی و پشت سر او پاسداران نشسته اند و یک پاسدار هم با مسلسل پشت سر 

الجوردی ایستاده است. 
وی همچنن دروغ بزرگی راجع به الجوردی مطرح کرده و می گوید: 

یادم هست یک پسر نابالغی ۴ ترور موفق انجام داده بود ]افشن برادران قاسمی[ 
ویل نمی شد او را اعدام کرد، شهید الجوردی یک گروه جهاد درست کرده بود و او 

را در آنجا مشغول به کار کرد.۱
افشن برادران قاسمی که هنگام دستگریی ۱۴ ساله بود در سال ۱۳۶۳ توسط الجوردی 
در هفده سالگی اعدام شد. توجیه الجوردی این بود که او به سن قانونی رسیده است و 

می توان او را اعدام کرد. 

1-www.farsnews.com/newstext.php?nn=13961029000146
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برای پی بردن به شخصیت دروغرپداز جوالیی کافیست به ادعای او در مورد حجم کار در 
مدرسه رفاه توجه کنیم. او می گوید: 

حجم کار به حدی بود که وقتی به من گفتند چرا وضو برای نماز نمی گریی گفتم از 
دیروز دارم یعنی اینقدر بیخوابی داشتیم.

 او همچنان روی دروغی که در س���ال ۵۷ به رفقایش در مورد نمازخواندن بدون وضو 
گفته، پافشاری می کند. او متوجه نیست که تنها خواب، وضو را باطل نمی کند بلکه رفنت 
به مسرتاح و یا باد معده نیز وضو را باطل می کند. ظاهراً او ادعا می کند طی ۲۴ ساعت 

ادرار هم نکرده است، باد معده که جای خود دارد. 
وی مانند بسیاری از نزدیکان الجوردی بعد از برکناری او مجبور به ترک اوین شدند. 

جوالیی در مورد درگریی های جناح های نظام می گوید: 
کسانی ]هادی خامنه ای[ بودند که به اوین می آمدند تا از منافقن اعرتاف بگریند اما 
بعد خودشان در صف کسانی قرار گرفتند که گروه تشکیل داده پیش امام رفتند و علیه 

الجوردی صحنه سازی کردند.
در یک مقطعی از بس به امام در مورد الجوردی بدگویی کرده و به  ایش���ان فشار 
آورند، امام خمینی )ره( از طریق مرحوم حاج سید احمدآقا از الجوردی خواستند 
در یک جلسه شرکت کنند. الجوردی می گفت در همان اتاق معروف بیت امام کنار 
در نشستم. کمرم به خاطر آثار شکنجه و سوز سرما به شدت ناراحت بود اما تحمل 
کردم؛ امام به همن آقایون معمم حاضر در جلسه فرمودند که حرف هایتان را بزنید و 
آنها هم هریک شروع به بیان مطالب غریواقع علیه مدیریت و رفتار با منافقن زندانی 

مطرح کردند و تا آخرین نفر حرف هایشان را زدند.
الجوردی می گفت هرچه حرف ها و گزارش های این آقایون بیشرت می شد ابروهای 
امام بیشرت در هم فرو می رفت و چن و چروک چهره شان بیشرت می شد. امام از این 
گزارش ها خیلی غضبناک ش���ده بودند که بعد از اتمام گزارش آخرین نفر حضرت 
امام )ره( روی به بنده کردند و فرمودند »تو چی می گی؟« که من شروع به جواب 
دادن تمام این ادعاها کردم، یکی از آنها که کنارم نشس���ته بود در اثر پاسخ های من 
به این گزارش ها چنان به خود می لرزید که آرنج او به پهلوی آسیب دیده من برخورد 

می کرد.
حن ارائه گزارش دیدم که چهره برافروخته امام باز می شد و رفته رفته چهره شان باز و 
ایشان خوشحال شدند وقتی هم که صحبت هایم تمام شد امام خطاب به بنده گفتند 
که »آقای الجوردی مسائل این جلسه بن من، شما و خدا تا روز قیامت به امانت 
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بماند« و بعد پشت به جمع از اتاق خارج شدند....۱
توصیف جوالیی از دیدار مسئوالن نظام و الجوردی با خمینی درست برعکس واقعیت 
است. به تصدیق کلیه کسانی که در آن جلسه حضور داشتند، خمینی به شدت عصبانی 
ش���ده و دستور عزل الجوردی را می دهد و چند روز بعد با پادرمیانی اعضای مؤتلفه با 

حضور او در دادستانی موافقت می کند. 
دروغ گو کم حافظه است. جوالیی خود در جای دیگری به برکناری الجوردی و پادرمیانی 

مؤتلفه اشاره کرده بود: 
یک روز آقای قدیریان ماجرای کنار گذاشنت الجوردی را به مرحوم آقای سعید امانی 
گفت و آقای امانی هم به همراه دوستان خدمت امام رفتند. بعد از این جلسه، حاج 
احمدآقای خمینی زنگ زده بود و گفته بود امام می خواهد آقای الجوردی را ببینند. 
ما منتظر بودیم تا آقای الجوردی برگردد. بعد که آمد، همان دم در ایستاد و گفت من 
حرف هایم را به امام زدم و بعد عرض کردم شما مراد و من مرید، شما مقَلد و من 
مقِلد، اگر همن االن بگویید سرت را به این ستون بکوب تا بمریی تبعیت می کنم 

ویل روش برخورد با منافقن این است. امام هم فرمودند برو و به کارت ادامه بده.۲
او در مورد رابطه ی کشمریی و بهزاد نبوی دروغ عجیبی را تولید کرده و می گوید:

در یک مقطع، شهید رجایی خواسته بود تا در دادستانی یک اتاقی به بهزاد نبوی 
داده ش���ود. ش���هید الجوردی از من خواس���ت تا این کار صورت بگرید و من هم 

در انتهای طبقه همکف دادسرا اتاقی به او دادم.
یک روز ش���هید الجوردی از من خواست بروم ببینم این ها چه کار می کنند. وقتی 
خواستم وارد راهرو شوم، یک نفر آ ن جا گذاشته بودند که ما را راه ندهد. من به زور 
وارد شدم و دیدم دوتایی )بهزاد نبوی و کشمریی( نشستند و به برخی نوارهایی که در 

یک ضبط صوت چهار لبه گذاشته بودند، گوش می دادند.
موضوع را به الجوردی گفتم ایش���ان هم گفت که می دانستم این ها یک جای امن 

می خواهند تا به کارهای خودشان برسند.۳
نبوی و کشمریی در نخست وزیری با هم همکار بودند و می توانستند ۲۴ ساعته با هم ارتباط 

بگریند آیا نیاز بود در اوین و جلوی چشم الجوردی دنبال »جای امن« بگردند؟

جان به دربردن از هفت تری
جوالیی در مورد جان به دربردن از انفجار هفت تری می گوید: 

1-www.tasnimnews.com/fa/news/1393/06/04/470887
2-https://www.farsnews.com/news/13961029000146
3-www.farsnews.com/newstext.php?nn=13961029000146
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آن روز بنده به همراه آقایان الجوردی،  ناطق نوری، قدیریان و کچویی در دفرت آقای 
محمدی گیالنی یک جلسه مهمی داشتیم که این جلسه طول کشید و نتوانستیم به 
حزب برویم. بعد از اذان مغرب، شهید طهماسبی در بی سیم به من خرب داد که دفرت 
حزب منفجر ش���ده است. بله. من هنوز صدای شهید شاهرخ طهماسبی در گوشم 
هست که از طریق بی سیم با ما که اسم رمزمان »حق ۵« بود در تماس بود و با من و 

آقای قدیریان شب و روز ارتباط داشت.۱
ش���اهرخ طهماس���بی مأمور دادس���تانی و عضو گروه ضربت اوین و یکی از پاس���داران 
جوخه های اعدام در سال ۱۳۶۱ به همراه دو پاسدار دیگر طالب طاهری پاسدار کمیته که 
یکی از خانه های تیمی مجاهدین را زیر نظر داشت و برادرش طه با نام مستعار مسعود 
سربازجوی ۲۰۹ اوین بود و محسن مریجلیلی پاسدار کمیته توسط مجاهدین ربوده شده و 

پس از شکنجه و بازجویی کشته شدند. 
جوالیی بعد از انتخاب الجوردی به سمت ریاست سازمان  زندان ها، دوباره به او پیوست 
و معاونت مایل وی را در دوران هش���ت س���ایل که مصدر کار بود به عهده داشت. وی 

هم اکنون مسئولیت ستاد دیه را به عهده دارد. 
ستاد دیه محلی اس���ت که جانیان پس از بازنشستگی در 
آن جا جمع می ش���وند. اصغر تراب پ���ور معروف به حاج 
مجید، یکی از بزرگترین و بیرحم ترین جنایتکاران دهه ی ۶۰ 
در استان فارس، مدیر ستاد مردمی دیه استان فارس است و 

برادرش خلیل مدیرعامل ستاد دیه استان فارس. 
خبرگ���زاری بین المللی ق���رآن در مورد مجی���د  تراب پور 

می نویسد:
مردی آرام و متن و بسیار خوشرو كه با مهربانی هرچه تمام تر با ما برخورد كرد. در 
تمام طول مصاحبه لبخند از لبانش تكان نمی خورد و چنان با ش���ور و ش���عفی از 

خاطراتش برای ما سخن می گفت كه ما را به وجد می آورد. 
وی مانند همه ی کارگزاران رژیم سوابق انقالبی برای خود تراشیده و مدعی می شود »در 
دوران ستم ش���اهی ۴ مرتبه دستگیر و در زیرزمین زندان عادل آباد توسط ساواك شكنجه 
شدم«. وی تنها یک بار در تاریخ ۹ تیر ۱۳۵۲ دستگیر می شود و چند ماه بعد آزاد می شود 
و دیگر دور فعالیت سیاس���ی را خط می کش���د. خودش در این مورد می گوید: »بعد از 
این كه در سال ۵۳ از زندان آزاد شدم شكل مبارزاتم تغییر پیدا كرد و پیچیده تر شد تا این كه 

این انقالب به پیروزی رسید.« 

1-www.farsnews.com/news/13961029000146
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وی از فردای پیروزی انقالب به ریاست زندان عادل آباد رسید: 
من در زمان شاه با فساد دربار مبارزه كردم و به زندان افتادم و چه بسیار شكنجه ها و 
ممنوع المالقات ها و اهانت ها شدم اما به محض پریوزی انقالب اسالمی در تاریخ 
۲۳ بهمن س���ال ۵۷ رئیس همان زندانی ش���دم كه در آن اسری بودم و تا سال ۶۵ در 
مناصب مختلف این زندان فعالیت كردم و بعد از آن به سمت ریاست زندان های سه 

استان فارس، بوشهر و كهگیلویه و بویراحمد منصوب شدم. 
وی در مورد این که آیا در جبهه های جنگ نیز شرکت کرده یا نه می گوید: 

بله من در عملیات پاكسازی كردستان و همچنن فتح المبن حضور داشتم اما با توجه 
به تخصصی كه در مبارزه با گروهك های ضدانقالبی داشتم در زندان به مبارزه خود 

بر علیه آنان ادامه دادم. 
تراپ پور یکی از اعضای هیأت کشتار ۶۷ در شیراز بود و همراه با حجت االسالم مصیبی 
و اسالمی دادستان شیراز و نماینده اطالعات جنایات زیادی را مرتکب شدند. این هیأت 
حتی توابینی را که در گلوگاه ها به شناسایی مجاهدین و حتی مخالفین مبادرت می کردند 

و یا در شهر گشت می دادند نیز به دار آویختند. 
به گفته ی ش���اهدان وی به همراه برادرش خلیل، محمد فیروزیان، حسن بی بی، رسول 
فی���روزی، عبداللهی و... از انجام هی���چ جنایتی در زندان عادل آباد ش���یراز خودداری 
نمی کردند. زندان عادل  آباد شیراز در دهه ی ۶۰ یکی از مخوف ترین زندان های ایران بود.  
دس���تگاه اطالعاتی و امنیتی رژیم با فریب مسعود نقره کار، فرد مجهول الهویه ای به نام 
»حاج رضا« را تولید کرد و از طریق وی و انتشار خاطرات جعلی به مخدوش کردن تاریخ 
زندان و سرکوب و نقش جانیان در آن پرداخت. در این خاطرات، دستگاه امنیتی به منظور 
مخدوش کردن نقش مجید  تراب پور در ش���یراز و فارس، دروغ های عجیب و غریبی را 
در مورد او منتشر می کرد که اصل ماجرا مخدوش شود. با تالش زندانیان سیاسی سابق 

جلوی خیره سری دستگاه امنیتی گرفته شد.   



علریضا اسالمی

علریضا اسالمی در سال ۱۳۳۸ در تهران به دنیا آمد. در سال ۵۹ با صدیقه امانی فرزند 
ص���ادق امانی که دخرت دایی مادرش بود و خواهرزاده الجوردی، ازدواج کرد و دارای ۴ 

فرزند شد. وی پس از انقالب با احمد قدیریان یک شرکت مرغداری داشتند.
پدرش محمدصادق اسالمی اهل رشت بود و به همراه صادق امانی گروه شیعیان را برای 

مبارزه با حکومت پهلوی تأسیس کرد و از رهربان مؤتلفه محسوب می شد. 
صادق اس���المی پس از ترور حسنعلی منصور ۲ س���ال زندان رفت و پس از آزادی دور 
مبارزه را خط کشید و به کاسبی پرداخت. با تأسیس سازمان آب در آن جا مشغول شد. وی 
سپس مدیرعامل شرکت پارس متال و مدتی نیز مدیرعامل شرکت قائمیان )لعاب قائم( و 

مدیرعامل شرکت مرغ دانه شد. 
پس از پریوزی انقالب به عضویت شورای مرکزی حزب جمهوری اسالمی در آمد و پس 

از مدتی به عضویت شورای مرکزی کمیته انقالب اسالمی انتخاب شد.
در فضای باز سیاس���ی سال های ۵۶ و ۵۷ صادق اسالمی دوباره فعال شد و در شهریور 
۱۳۵۷ پس از کشته شدن سید علی اندرزگو به همراه دو فرزندش و شوهر خواهر و داماد 
خواهرش و ده ها نفر دیگر در منزل دستگری شدند. این عده همگی به مرور از زندان آزاد 

شدند. آخرین دسته پس از ۲ ماه با دادن تعهد عدم فعالیت سیاسی و... آزاد شدند. 
این دستگریی برای علریضا اسالمی و بقیه سابقه ی مبارزاتی شد که همچنان به آن استناد 
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می کنند. از دیگر سوابق مبارزاتی علریضا اسالمی این است که به او »مأموریت«  داده 
شده بود که نزد خامنه ای در ایرانشهر رفته و برایش »پول و اعالمیه« بربد. 

عضویت در ستاد استقبال از خمینی و سپاه پاسداران 
وی به واسطه ی پدرش به عضویت ستاد استقبال از خمینی درآمد و پس از اسکان وی در 

مدرسه رفاه، همراه با دیگر اعضای مؤتلفه اداره ی این محل را به عهده گرفتند.
پس از پریوزی انقالب، وی همچون دیگر اعضای مؤتلفه به زندانبانی از دستگری شدگان 
نظام پهلوی پرداخت و در س���ن ۱۹ س���الگی به واسطه ی رانتی که از آن برخوردار بود به 
ش���ورای فرماندهی سپاه رس���ید و به همکاری با محمد منتظری و سید مهدی هاشمی 

پرداخت. او در این باره می گوید:  
بعد از اس���تقرار امام، من مسئول انتظامات مدرس���ه علوی بودم. از پدرم پرسیدم 
االن تکلیف من چیس���ت؟ که پدرم گفت از آقای مهدوی س���وال کن. پیش آقای 
مهدوی کنی در کمیته مرکزی انقالب رفتم و سؤال کردم که ایشان گفتند االن محمد 
منتظری فرمانده سپاه شده و نریو الزم دارد. شما برو سپاه که بالفاصله با موتور به 

سپاه که ساختمانش در اداره گذرنامه فعلی در خیابان ستارخان بود، رفتم. 
»هانی الحسن« سفری فلسطن هم آنجا بود. محمد منتظری همان جا روی یک برگه 
حکم برای من نوشت چون من و پدرم را می شناخت، من را به عنوان معاون خود 
انتخاب کرد و از همان موقع کار خود را شروع کردم. بعد شورای فرماندهی تشکیل 

شد که من عضو شورای فرماندهی بودم. اسم سپاه محمد منتظری »پاسا« بود.
اعضای شورای پاسا، سیدمهدی هاشمی، عباس دوزدوزانی، محمد منتظری، آقای 

صلواتی]فضل الله[ و چند نفر دیگر بودند. 
از گروه »العاصفه« فلسطن یک عده به ایران برای تربیت نریو آمده بود. من مسئول 
گزینش بودم و نریوها را جذب کردیم و در همان ساختمان پاسا آموزش می دادند. 
یک گروه فش���رده آموزش���ی می دیدند که ۲ ماه طول می کشید و به عنوان نریوهای 
پاسدار و نریوهای دیگر که آموزش های بلند مدت می دیدند که به عنوان فرماندهان 
انتخاب شدند که زیر نظر نریوهای الفتح آموزش می دیدند. محمد منتظری با نریوهای 
الفتح از قبل آشنایی داشت. نهضت آزادی چون با محمد منتظری مخالف بودند 
در شورای انقالب علیه ایشان خیلی صحبت کردند که قرار بر این شد آن سپاه را از 
محم���د منتظری بگریند و به نفر دیگری بدهند که به آقای الهوتی دادند... وقتی 
پاسا منحل شد، محمد منتظری به سمت کارهای فرهنگی رفت و یک مجله فارسی 
- عربی به نام الش���هید را چاپ کرد. مدتی با ایش���ان همکاری کردم بعد به سپاه 
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سلطنت آباد رفتم به نریوهای آنجا آموزش سیاسی می دادم و از آنجا به دادستانی رفتم.۱

چگونگی ورود به دستگاه قضایی
در تریماه ۱۳۵۸ خمینی به منظور در اختیارگرفنت کامل دس���تگاه قضایی، مهدی هادوی 
را برکنارکرد و قدوس���ی را به دادستانی کل کشور منصوب کرد. با انتخاب قدوسی، راه 
برای بهشتی و حزب جمهوری اسالمی که جناح راست آن را مؤتلفه تشکیل می داد باز 
شد. از آن جایی که آن ها دستگاه قضایی و دادستانی کل کشور را یکی از اهرم های مهم 
در جهت اعمال قوانن شریعت و سرکوب گروه های سیاسی می دانستند، به سازماندهی 
نریوهایش���ان در آن جا پرداختند. علریضا اسالمی در این رابطه به اقدامات بهشتی اشاره 

کرده و می گوید: 
مؤتلفه اسالمی یک جلسه ای داشت که ۵۰ نفر در این جلسات شرکت می کردند و 

آن هم به برکت وجود امام بود که انسجام خود را حفظ کنند.
در یکی از جلس���ات هفتگی که در منزل آقای حائری زاده تش���کیل شد من همراه 
پدرم رفتم، آن جا به من گفتند شهید بهشتی گفتند که به کمک شهید قدوسی که تازه 
دادستان انقالب شده است بروید. من و چند نفر دیگر که انتخاب شده بودیم پیش 
شهید رفتیم که ایشان ساختار سازمان را توضیح دادند و گفتند می خواهیم این کارها 
را انجام بدهیم که بر اساس آن تقسیم وظایف انجام شد که بنده معاونت بایگانی و 

تحقیقات شهید قدوسی شدم.
آقای مهندس جوالیی معاون اداری - مایل شدند، آقای آل احمد به عنوان معاون 
تدارکات آقای نظران رئیس دفرت ش���هید قدوسی ش���دند و بعد آقای الجوردی و 
قدیریان هم اضافه ش���دند که آقای قدیریان معاون اجرایی شدند و آقای الجوردی 

دادستان تهران شدند.۲
پس از آن که الجوردی دادس���تان انقالب اس���المی مرکز شد، معاونت های قدوسی در 
دادستانی کل از جمله جوالیی و قدیریان و اسالمی و... جملگی به خدمت وی درآمدند و 
عماًل تفکیکی بن وظایف دادستانی کل و دادستانی مرکز نبود. کلیه طرح های سرکوبگرانه 

در هماهنگی قدوسی و الجوردی پیش برده می شدند. 
اسالمی در مورد روابط الجوردی و قدوسی می گوید: 

روابط حسنه بود و هیچ اختالفی مشاهده نمی شد و من هیچ تعارضی را احساس 
نکردم. چند موردی که عرض کردم مثل گرفنت بانک مرکزی، بنی صدر و قطب زاده، 

1-www.tasnimnews.com/fa/news/1396/06/08/1501829
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اتفاقاً شهید الجوردی هم در دفرت آقای قدوسی بودند که این تصمیمات گرفته شدند 
و یا در بحث منافقن، اگر اختالفی بود، چون شهید قدوسی مافوق بود، می توانست 
حتی شهید الجوردی را برکنار کند، اما هیچ تعارضی بن آنها نبود، بلکه هماهنگی 

کامل برقرار بود. ۱

مسئولیت سرکوب مطبوعات 
اس���المی در ۲۰ سالگی در حایل که نه از س���واد و نه از تجربه ی حقوقی برخوردار بود، 
معاونت دادس���تانی کل کشور را در حساس ترین روزها به عهده گرفته و به نقش آفرینی 

مشغول می شود. وی که از سوی قدوسی مسئول سرکوب مطبوعات شده بود می گوید:  
در این فاصله من از شهید قدوسی جدا شدم به خدمت حضرت آقا رفتم که شهید 
قدوس���ی مرا صدا کرد و گفت امام دستور دادند که مطبوعات ضدانقالب را جمع 
کنید من هم شما را معرفی کردم آیا قبول می کنید که من گفتم به ۳ شرط قبول می کنم 
که نریوهایش را خودم جذب کنم و پرداختی را خودم انجام بدهم و جایش را هم 

انتخاب کنم که آقای قدوسی قبول کردند.... 
تنها در یک نظام ضد بشری که قرار نیست هیچ قاعده و قانونی حاکم باشد، یک جوان ناپخته 
و بدون تجربه و دارای رانت ویژه،  چنن اختیاراتی کسب می کند. وی در ادامه می  گوید:  
م���ن دوباره ش���روع به کار کردم ک���ه در این مرحله با گروهک ه���ای پیکار، آرمان 
مستضعفن، چریک های فدایی خلق و مجاهدین مواجه شدیم. مجاهدین خلق در 
اوایل فعالیت شان آزاد بودند ویل از ۳۰ خرداد که وارد فاز نظامی و مسلحانه علیه نظام 
اسالمی شدند و درگریی و ترور را شروع کردند نسبت به آنها دادستانی حساس تر و 
فعال تر شد و شروع به مقابله کرد. مطبوعات ضدانقالب و وابسته را یکی یکی پیدا 
کردیم، چاپخانه و خانه های تیمی شان را پیدا کردیم و تقریبا سر شاخه ها را دستگری 
کردیم و یک وظیفه به وظایف دادس���تانی اضافه شد که همن بود. وزارت ارشاد 
آن زم���ان در اختیار نهض���ت آزادی و آقای میناچی بود و آنها کنرتیل بر مطبوعات 
نمی کردن���د لذا از آن به بعد برای چ���اپ کتاب ها هم به ما مراجعه می کردند و از 
دادستانی مجوز می گرفتند. کتاب را می خواندیم و مجوز می دادیم. در گمرکات از 
کشورهای شوروی و آلمان کتاب های مارکسیسمی را کانتیرنی می آوردند -که چاپ 
مسکو و برلن بود و سفارتخانه ها و گروهک ها سفارش داده بودند- کشف می کردیم 
و خمری می کردیم و نمونه هایی از آن را نگه می داشتیم. بعد به شهرستان های الهیجان، 
لنگرود که محل چاپخانه بود رفتیم و چاپخانه های چاپ اعالمیه را نیز کنرتل کردیم.۲ 
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صدور مجوز حمل سالح و بازکردن محموله های پستی
مس���ئولیت یک جوان ۲۰ ساله در همن حد باقی نمی ماند، او مسئولیت اموری را که به 

ارتش و سیستم امنیتی مربوط بود نیز به عهده می گرید: 
کار دیگری که دادس���تانی مجبور شد انجام دهد، این بود که آن موقع مجوز حمل 
سالح را ارتش می داد، به طبع ممکن بود دقت های الزم نشود چون ارتش نوپا بود 
لذا تمام مجوزها را ابطال کردیم و قرار بر این شد که برای گرفنت مجوز به دادستان 
مراجعه کنند بنابراین مجبور شدیم بخشی را برای دادن مجوز سالح بوجود آوردیم 
و همچنن برای مواد منفجره )ناریه( و محرتقه نیز بخش���ی را ایجاد کردیم تا کنرتل 
شود. مورد دیگری که دادستانی مجبور شد به آن ورود کند، »ُپست« بود چون در 
»ُپست« چیزهایی را ضد انقالب به خارج می فرستادند که باید در دادستانی کنرتل 

و رصد می شد. 
وی همچنن بدون اجازه و اطالع دادستان کل انقالب اسالمی و مقامات قضایی برای 

خرید بی سیم به خارج از کشور می رود. 

بازرسی گمرکات
اما آن چه وی در ارتباط با رعایت ش���رع می گوید ضمن آن که حریت انگیز است، سطح 

شعور وی را نیز می رساند: 
یکی از مواردی که ش���هید قدوس���ی به من حکم دادند بازرسی گمرکات بود و در 
گمرک ها یک سری موارد بود که از قبل انقالب باقی مانده بود مانند مشروبات الکلی 
که روزانه یک کامیون مشروب را در بیابان ها خایل می کردیم و شیشه بطری آنها را 
بر می گرداندیم چون شرعاً اشکال داشت شیشه آن را بشکنیم به خاطر اینکه صاحب 
داشت و فقط مشروب را خایل می کردیم و بخش دیگر اسلحه و مهمات بود که برای 
پهلوی ها بود که تمام آن را ثبت و ضبط کردیم. یک بخش مواد مخدر بود که آقای 
خلخایل به عهده داشت که بعد از برکناری ایشان بچه های دادستانی تمام مواد مخدر 
را بار زدند که دو کامیون شد و به دادستانی آوردند. بخش دیگر وسایل و قطعات 
مهم بود مانند قطعات هلیکوپرت و سدسازی در گمرکات بود که ثبت و ضبط شد.۱

شبیخون به بانک مرکزی 
در ۴خرداد ۱۳۶۰ با باالگرفنت درگریی حزب جمهوری اس���المی و رجایی با بنی صدر 
و منصوبان وی، برای پیش���ربد پروژه ی حذف بنی ص���در، عوامل الجوردی با حمله به 
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بانک مرکزی درصدد دستگریی علریضا نوبری رئیس کل بانک مرکزی برآمدند. علریضا 
اسالمی می گوید:

شهید قدوسی همراه با شهید الجوردی مرا صدا کردند و گفتند می خواهیم بانک 
مرکزی را کنرتل کنیم، خربهایی رسیده که اموال و بیت المایل از مردم قرار است از 
این جا خارج شود، آن موقع نوبری که وابسته به بنی صدر بود رئیس بانک مرکزی 
بود، گفتند می خواهیم شما بروید آن جا را محاصره کنید و کنرتل و مراقبت کنید. شاید 
ساعت دوازده شب بود با چند نفر دیگر رفتیم در بانک مرکزی را زدیم و گفتیم که ما 
می خواهیم داخل شویم گفتند شما که هستید گفتیم از دادستانی، رفت از نوبری که در 
اتاقش بود سئوال کرد و اجازه دادند که ما باال برویم رفتیم با نوبری صحبت کردیم 
یک اسلحه هم به کمرش بسته بود و فکر کرده بود ما می خواهیم چه بکنیم. گفتیم 
این حکم دادستانی است باید شما را جلب کنیم و بربیم و بانک مرکزی را کنرتل 
کنیم گفت من نمی گذارم شما که هستید می فهمید بانک مرکزی یعنی چه؟ گفتم من 
نمی دانم ما از طرف دادستان آمدیم و ورود و خروج هرکس به بانک از این لحظه 

ممنوع است و باید کنرتل شود و شما هم تحت نظر هستید.۱
حمله نریوهای دادس���تانی به بانک مرکزی در نیمه ش���ب، تنها در یک حکومت کودتا 
صورت می گرید و به هیچ وجه نمی توان به آن جنبه ی قانونی بخش���ید و یا ادعا کرد در 
جهت اجرای قانون بوده است. موضوع برمی گشت به شکایت بنی صدر از بهزاد نبوی و 
رجایی به خاطر توافقنامه الجزایر با آمریکا که بر اساس آن منافع ملی را به باد داده بودند. 

در اعالم جرم بنی صدر به مجلس در تاریخ دوم خرداد ۱۳۶۰ آمده بود:
پریواعالم جرمی که نسبت به آقایان محمدعلی رجایی و بهزاد نبوی راجع به نقض 
اصول قانون اساسی جمهوری اس���المی ایران و اختالس ازاموال ملت و خالف 
قانون عمل کردن های بسیار در رابطه با انعقاد موافقتنامه الجزایر با ایاالت متحده 
امریکا نموده ام، اینک برای تبین وضع و شکافنت پاره ای دیگر از جنبه های حقوقی 
ومایل قضیه ونش���ان دادن کار دولت در مخدوش نمودن حق حاکمیت ملی ایران، 
مطالب ذیل را بنا برمس���ئولیتی که برعهده اینجانب و ش���ما گذارده شده است، به 

پیوست ارسال می دارم:
پرداخت به غریآمریکائیان بابت موافقتنامه الجزایردر شش صفحه. این . ۱

منت نشان می دهد چگونه عالوه برآمریکائیان، غریآمریکائی ها نیز از بابت 
موافقتنامه الجزایر س���همی برده اند و از پول های ایران به آن ها پرداخت 

شده است.
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مبارزه با امرپیالیسم! یا نفی حاکمیت ملی.. ۲
این منت که درده صفحه تهیه ش���ده اس���ت. از جمله نشان می دهد که چگونه 
موافقتنامه الجزای���ر حاکمیت ملی ایران را مخ���دوش می نماید و با اصول 
بسیاری ازقانون اساسی در تناقض قرار دارد و چگونه بیانیه امکان پرداخت از 
دارایی های ایران به طاغوتیان فراری از کشور را فراهم می سازد. امیدوارم نسبت 

به مواد مطروحه رسیدگی عاجل به عمل آید.۱
حق با بنی صدر و علریضا نوبری بود. رجایی و بهزاد نبوی میلیاردها دالر سرمایه ی ایران 

را به باد فنا داده بودند. 

برباد دادن میلیارد ها دالر سرمایه ی مردم ایران
 توسط رجایی و بنی صدر 

اگر چه بنی صدر نیز در این داستان به علت بی تجربگی و نشناخنت روابط و ضوابط بانکی 
و مایل بن المللی با اظهار نظر های غریکارشناسانه در سال ۱۳۵۸ در مقام سرپرست وزارت 
دارایی ضربات جربان ناپذیری به منافع ملی زد و دس���ت آمریکا را برای اقدامات بعدی 
بازگذارد. بعد از ظهر چهارش���نبه ۲۳ آبان ۱۳۵۸ ابوالحسن بنی صدر، سرپرست وزارت 
دارایی که تازه سرپرس���ت وزارت امور خارجه شده بود، در یک نشست خربی در تهران 
اعالم کرد که »ایران دیگر از بانک های آمریکایی کمیس���یون نمی گرید که بخواهد پول 
نفت خود را در آنها به سرپده بگذارد،« و »ضمنا از این به بعد برای گذاشنت پول های مان 
کشورهایی را انتخاب می کنیم که قراردادهای با شاه سابق را وسیله شانتاژ )باج گریی( 

قرار ندهند.« 
بنی صدر همچنن یادآور شد که بیشرت سرپده های ارزی ایران در شعب بانک های آمریکایی 
در خارج است و فقط مقدار کمی از آن در داخل آمریکاست، »بنابراین نگرانی از توانایی 

 آمریکا برای استفاده از وسایل غریقانونی برای بلوکه کردن پول های خودمان نداریم.« ۲
در گزارش بی بی سی آمده است: 

به فاصله چند س���اعت کارتر علیه ای���ران »وضعیت اضطراری ملی« اعالم و همه 
دالرها، شمش های طال، اعتبارات بانکی و اوراق بهادار این کشور در آمریکا، اروپا 
و آس���یا را توقیف کرد. هواداران آیت الله خمینی ۶۶ آمریکایی را به گروگان گرفته 
بودن���د و حاال کارتر در ازای هر گ���روگان در عمل ۱۸۰ میلیون دالر ایران را به گرو 
گرفت. رئیس جمهوری آمریکا با دستورش ضربه مایل بزرگی به ایران می زد زیرا 

۱-روزنامه اطالعات، ۲ خرداد ۱۳۶۰.
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باعث می شد که بانک های غربی با ایران مانند یک ورشکسته برخورد کنند. چیس 
اولن بانکی بود که اعالم کرد ایران در پرداخت قس���ط یک وام خود قصور کرده 
)اتهامی که بانک مرکزی ایران بالفاصله آن را بی اساس دانست( و باید فوراً اصل و 
بهره تمام بدهی  هایش را یک جا برپدازد. بانک های دیگر هم خیلی زود خط مشی 

چیس را دنبال کردند.
دولت کارتر فردای توقیف حساب های ایران در دستورالعملش تبصره ای هم زد که 
حساب های »مسدود شده« در اروپا - که حدود پنج میلیارد دالر موجودی داشت 
- را به روی بانک های آمریکایی باز می کرد و آن ها هم حدود دو میلیارد دالر بابت 

مطالبات ادعایی خود با استناد به نظریه »آخوند بزرگ« برداشت کردند.
بنا بر آن نظریه تازه ابداع شده، از آن جایی که حکومت آیت الله خمینی شرکت ها و 
نهادهای زیادی را دولتی اعالم کرده بود، تفکیک حساب های ایران دیگر معنایی 
نداشت؛ به این ترتیب اگر کسی از بانک صادرات طلب داشت ویل فقط به سرپده 

شرکت ملی نفت دسرتسی داشت می توانست از آن برداشت کند.
دست زدن بانک ها به حساب ها و نابسامانی  داخلی دولت وقت ایران -که بعد از 
انقالب اکثر مدیران مایل کارآمدش فراری، بازخرید یا اخراج شده بودند - باعث 
شد که حدود یک سال بعد ایران در حایل وارد چانه زنی جدی با آمریکا شود که از 

سرمایه ها و وام های خود اطالعات دقیق و به روزی نداشت...
اطمین���ان خاطر بانک مرک���زی در کنرتل هواداران بنی صدر ب���رای رهربان حزب 
جمهوری اس���المی مهم نبود. ریاست کل بانک مرکزی را جوانی به نام علی رضا 
نوبری برعهده داشت که پیش از بانکدار شدن سردبری روزنامه بنی صدر )روزنامه 

انقالب اسالمی( بود  و رقیب سیاسی رجایی به حساب می آمد.
آقای نوبری و مدیران وقت بانک مرکزی به ش���دت با فرمول تسویه بانکی توافق 

الجزایر مخالف بودند ویل نظرشان نادیده گرفته شد.
ب���ه عالوه دولت آقای رجایی وکالی آلمانی خودش را داش���ت و از کانال آن ها با 
مقامات و بانک های آمریکایی در تماس بود و باالخره در ۲۹ دی ۱۳۵۹ توافق را 

امضا کرد.
آن روز رسانه های حکومت اعالم کردند که آمریکا در برابر خواسته های ایران تسلیم 
شد. روزنامه ها تیرت زدند که ایران ۱۲ میلیارد دالر خود را از نظام بانکی آمریکا بریون 

کشید و اقتصاد ابرقدرت غرب را به لرزه درآورد.
واقعیت ه���ای توافق اما با آن لفاظی ها فاصله زیادی داش���ت. ایران گام به گام در 

مذاکرات عقب نشینی کرده بود و کمرت از سه میلیارد دالر گریش می آمد.
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ای���ران اول می گفت که آمریکا اگر گروگان ه���ا را می خواهد باید ۲۴ میلیارد دالر 
وثیقه بدهد: ۱۰ میلیارد دالر بابت س���رپده های توقیف ش���ده، ۱۰ میلیارد دالر برای 
دارایی های احتمایل شاه و ۴ میلیارد دالر بابت دارایی های متفرقه. دولت کارتر فورًا 

این درخواست را رد کرد.
س���ه هفته بعد -در ۱۶ دی ۱۳۵۹-ایران درخواس���ت مایل اش را به ۹ و نیم میلیارد 
کاهش می دهد. ۱۰ روز بعد رقم به حدود هش���ت میلی���ارد و ۱۰۰ میلیون تنزل پیدا 
می کند. سرانجام بعد از یک تخفیف دیگر، ایران چیزی کمرت از هشت میلیارد دالر 
را قبول می کند و در عن حال با یگ گردش کامل در موضع قبلی اش - داوطلب 
می شود که حدود پنج میلیارد دالر بدهی   به بانک های غربی را یک جا برپدازد.... 

تصمی���م لحظه آخر دولت آقای رجایی به پرداخت وام هایی که برخی از آن ها بهره 
حدود ۸ درصد داشت از محل سرپده هایی که تا ۱۷ درصد بهره می گرفت بانکداران 
آمریکایی را ش���گفت زده و خوش���حال ویل تکنوکرات های بانک مرکزی ایران را 
غافلگری و عصبانی کرد. یکی از  مدیران سابق بانک مرکزی که می خواهد ناشناس 

باقی بماند می گوید: »ما از این خرب شاخ درآوردیم.«
»اعرتاض کردیم که اگر می خواهید گروگان ها را بدهید بروند آزادش���ان کنید، ویل 

دیگر چرا با پرداخت پیش از موعد وام ها ذخایر ارزی کشور را نابود می کنید؟«
او می افزاید: »...در نادانی کامل و هول هولکی بزرگ ترین خطای ]محاسبه[ تاریخ 

معاصر را مرتکب شدند«.
دولتمردان وقت ایران تصمیم جنجایل خود را برای قطع وابستگی از نظام بانکی 

»امرپیالیسم« ضروری می دانستند.
بهزاد نبوی، سخنگوی دولت و مس���ئول مذاکرات، بعد از امضای توافق در یک 
نشس���ت خربی در تهران اعالم کرد که دس���ت به یک اقدام مهم زده که »شاید در 

شرایط عادی مصلحت اندیشان آن را صالح نمی دیدند«.
آق���ای نبوی گفت: »ما در زمینه بازپرداخت وام های آمریکایی آمدیم عالوه بر این 
که اقساط وام های معوقه را که می بایست پرداخت کنیم، وام های آتی آمریکا را هم 

حساب کردیم و اصل وام را در جا پرداخت نمودیم.«
او اف���زود: »به این ترتیب ارتباط مایل و بانکی خودمان را با آمریکا به طور کامل 
قطع کردیم.« محس���ن نوربخش، قائم مقام وقت وزیر دارایی، چند روز بعد اعالم 
کرد که پرداخت کامل وام ها نه فقط از نظر قطع وابستگی مهم بود که »در این کار 

سود هم برده ایم. ۱

1-www.bbc.com/persian/iran-features-39561601
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تعقیب و مراقبت از بنی صدر
 برای دستگریی پس از برکناری توسط مجلس

علریضا اسالمی به همراه قدوسی و الجوردی پیش از آن که مجلس شورای اسالمی رأی 
به عدم کفایت سیاسی بنی صدر دهد و کودتا شکل عملی به خود گرید، به دنبال تعقیب و 

مراقبت از وی بودند تا در لحظه ی مناسب وی را دستگری کنند: 
... وقتی که بنی صدر از فرماندهی کل قوا عزل ش���د، یک بار شهید قدوسی تماس 
گرفتند منزل و گفتند بیا من رفتم خدمت ایشان که شهید الجوردی هم بود. ایشان 
گفت که می خواهیم بنی صدر را بگرییم باید تعقیب و مراقبت کنیم گفتم می خواهید 
او را بگریید؟ گفتند حضرت امام فرمودند تا وقتی مجلس عزل نکرده شما نگریید و 
باید کاماًل قانونمند باشد. متوجه شدیم که در منزل دخرتش فریوزه در خیابان شریعتی 

بود که آن جا را کنرتل می کردیم البته بعد سپاه مسئولیت را بر عهده گرفت.۱

مورد اعتماد قدوسی و الجوردی 
اعتماد زاید الوصف قدوسی و الجوردی به این جوان ناپخته برمی گشت به عضویت او در 

مؤتلفه که دادستانی را در دست داشتند و همچنن حمایت بهشتی و رابطه ی بسیار نزدیک 
الجوردی با پدر وی صادق اسالمی. 

علریضا اسالمی می گوید در آبان ماه ۶۰ بنا به درخواست خامنه ای نصف روز در دادستانی 
انقالب مش���غول کار می ش���ود و نصف روز در گزینش ریاست جمهوری. وی در همان 
گفتگو اعرتاف می کند که آیت الله الهوتی را به حکم الجوردی دستگری و روانه ی اوین 

1-http://defapress.ir/fa/news/26211

صادق اسالمی و اسدالله الجوردی
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کرده است. دستگریی الهوتی ۶ آبان ۱۳۶۰ بود.  

دروغ گویی در مورد آمار اعدام ها 
او به س���ادگی دروغ گفته و آمار مجموع اعدام ها و کشته شدگان مجاهدین در عملیات 

»مرصاد« را ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ نفر ذکر می کند:  
مجموع اعدام های سازمان مجاهدین خلق چند نفر است؟ عملیات مرصاد را هم 
حساب کنید. مجموع اعدام ها با عملیات مرصاد حدود ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ هزار نفر است. 

تعداد شهدای ما چقدر زیاد بود؟۱
سازمان مجاهدین لیستی شامل ۲۰ هزار نفر اعدامی و کشته شده در عملیات های مختلف 
منتشر کرده است. تنها در جریان کشتار ۶۷ هزاران زندانی مجاهد به جوخه ی اعدام سرپده 
ش���دند. مجاهدین نام و مشخصات و عکس بیش از ۱۲۰۰ نفر از اعضای خود را که در  

»عملیات مرصاد« کشته شدند انتشار دادند. 

دکرت علریضا اسالمی و کاهش تلفات زلزله 
وی سپس معاون محمدعلی نظران دیگر عضو هیأت مؤتلفه و دبری شورای عایل دفاع و 

در خصوص اسرای جنگی شد. 
وی س���پس از سال ۶۹ به بعد که به توصیه ی محمدی گیالنی، احمد قدیریان به شورای 
نگهبان رفت همراه با دیگر اعضای مؤتلفه و دادستانی عضو هیأت نظارت بر انتخابات 

شد. وی در مورد ارتباط اش با احمد قدیریان می گوید: 
در بخش دیگری که خدمت ش���ان بودم، هیأت نظارت بر انتخابات بود. ایشان در 
یک دوره عضو هیأت نظارت بر انتخابات شدند. انتخابات انجام و تمام شد. ایشان 
گفت: »اینجا یک کار دائم است و هر سال انتخابات داریم« و یک ساختمان را 
در خیابان گاندی گرفت و به ما داد و گفت این جا را تجهیز کنید. بعد ساختمانی در 

خیابان شهید قرنی، گرفت و االن جزو دفاتر شورای نگهبان است. ۲
در س���ال های اخری او مانند فرماندهان سپاه پاسداران و مسئوالن سیاسی و قضایی نظام 
اسالمی از بنگاه های صدور مدرک در داخل و خارج از کشور مدرک »دکرتا« گرفت و به 
عنوان »دکرت علریضا اسالمی« به جامعه قالب شد. همسرش نیز که در ۱۶ سالگی ازدواج 
کرده بود و زنی خانه دار بود با داشنت ۴ فرزند و مسئولیت اداره  خانه در خم رنگرزی نظام 
کارشناس ارشد شد. اسالمی هم اکنون عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی است 
و این جریان از وی به عنوان »ش���اگرد برجسته ی استاد عسگراوالدی« نام می برد. وی 

1-www.mashreghnews.ir/news/835496
2-www.shoma-weekly.ir/fa/news/1913
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نظرات »داهیانه « ای در مورد کاهش تلفات زلزله احتمایل در تهران دارد. از جمله  مورد 
زیر را مورد تأکید قرار می دهد: 

و از همه مهمرت کار فرهنگی شود و در مساجد و نماز جمعه ها در خصوص علل زلزله، 
گناهان و دوری از آن و استغفار و... نیز توضیح داده شود.

۱۴- قوه قضائیه بر اساس اصول ۱۵۶ و ۱۷۴ قانون اساسی مسئول نظارت بر حسن 
جریان امور و اجرای صحیح قوانن می باش���د لذا باید در پایان از امام رضا و امام 
صادق)ع( نقل اس���ت هر کس سوره زلزال را در نوافل بخواند زلزله به او اصابت 

نمی کند.
۱۵- و از امام صادق)ع( روایت اس���ت هر کس بگوید »یا من یمسک السماوات 
واالرض ان تزوال ولئن زالتا ان امسکهما من احد من بعده انه کان حلیما غفوراصلی 
علی محمد و آل محمد و امسک عناالسوء انک علی کل شی قدیر، از زلزله در امان 

می ماند.
از آیت الله بهجت هم نقل شده فرمودند هنگام زلزله دست بر زمن گذاشته به نیت 

آرامش زمن سوره حمد بخوانید.۱

1-www.shoma-weekly.ir/fa/news/26750
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در سال ۱۳۱۸ در روستای ایرین از توابع استان تهران به دنیا آمد. وی در سال ۱۳۴۱ وارد 
انجمن حجتیه شده و به مبارزه با بهایی گری پرداخت. او فعالیت خود را با هیأت های 
مؤتلفه آغاز کرد و در بس���یج زنان خانواده ی عوامل ترور حس���نعلی منصور برای رفنت به 
خان���ه ی مراجع تقلید و امام جمعه تهران نقش داش���ت. آن ها با تضرع از مراجع تقلید 
می خواس���تند با پادرمیانی مانع اعدام شوهران و عزیزانشان شوند که با مخالفت مراجع 
روبرو شدند و هیچ اقدامی صورت نگرفت. حتی خمینی نیز اطالعیه ای صادر نکرد و 
اعدام آن ها را محکوم نکرد. پس از پریوزی  انقالب نیز اگرچه اعضای مؤتلفه از نزدیکان 
وی بودند اما در تجلیل از قاتالن منصور چیزی نگفت که ناشی از فرصت طلبی او بود.  

احمد در اواخر سال ۱۳۴۳ به حزب ملل اسالمی پیوست و پس از دستگریی، به ۴ سال 
زندان محکوم گردید اما در آبان ماه ۱۳۴۶ از زندان آزاد شد و بالفاصله به همراه عباس 
آقازمانی و علریضا سپاسی آشتیانی اقدام به تشکیل گروه حزب الله کرد. وی در تری ماه ۱۳۵۰ 
دستگری و در خرداد ۱۳۵۲ از زندان آزاد شد. او می گوید که به ۶ سال حبس تأدیبی محکوم 

شد اما معلوم نیست چرا ساواک او را زودتر آزاد کرد.

پیوسنت به مجاهدین و گسست از آن 
در مهرماه ۱۳۵۲ وی با فاطمه فرتوک زاده ازدواج کرد اما چند روز بعد به منظور لو دادن 



204
یاران الجوردی/احمد احمد

محل اختفای برادرش مهدی دستگری و به کمیته مشرتک ضد خرابکاری منتقل شد اما پس 
از مدتی آزاد شد. در اواخر سال ۱۳۵۲ وی و همسرش از طریق علریضا سپاسی آشتیانی 
به مجاهدین پیوستند. در  شهریور ۱۳۵۳ او که به تازگی صاحب دو دخرت دوقلو شده بود، 

به اتفاق همسرش مخفی شد. 
احمد در آبان ۱۳۵۴ و پس از برمال ش���دن تغیری ایدئولوژی در سازمان مجاهدین از این 
سازمان جدا شد و همسرش به بخش مارکسیست لنینیست این سازمان پیوست و مدارج 
ترقی را پیمود و س���پس در اثر عوارض روانی ناشی از سوءاستفاده  جنسی و فشارهای 
تشکیالتی تاب تحمل نیاورد و با نارنجک در خرابه ای در جنوب تهران خودکشی کرد.

زخمی شدن در درگریی با ساواک 
احمد احمد در ۶ اردیبهش���ت ۱۳۵۵ در حایل که ارتباط اش با مجاهدین و همس���رش 
قطع ش���ده بود و مسئولیت دو دخرت خردسالش را نیز به عهده داشت طی یک درگریی 
با س���اواک، مورد اصابت چندین گلوله قرار گرفت و دستگری شد. این درگریی موجب 
آسیب دیدن جدی پای چپ و لگن خاصره ی وی شد. وی یک سال بعد، در اردیبهشت 
۵۶، بدون آن که به دادگاه فرستاده شود همراه با رهربان مؤتلفه و کسانی که به ضدیت با 
مجاهدین شهره بودند آزاد شد تا به مقابله با مجاهدین و مارکسیست ها برپدازد. وی در 
جریان انقالب از طریق صادق اسالمی دوباره به مؤتلفه نزدیک شد و به همکاری با این 

جریان که در حزب جمهوری اسالمی متشکل شد پرداخت.

حضور در دادگاه تقی شهرام 
وی که همسرش را از دست داده و زخم خورده بود در دادگاه تقی  شهرام به عنوان شاکی 
شرکت کرد و ادعا کرد که همسرش توسط بخش مارکسیست لنینیست مجاهدین به قتل 
رسیده است در حایل که واقعیت نداشت. او با تقی شهرام روبرو شده و با دعوا  مرافعه 

با وی نیز پرداخته بود. 
حسن روحانی یکی از رهربان بخش مارکسیست لنینیست مجاهدین که پس از انقالب با 
نام سازمان »پیکار« به فعالیت ادامه داد و پس از دستگریی به خدمت بازجویان درآمد، 

در مورد فرتوک زاده می نویسد:
او پس از مدتی در جمع سر شاخه وارد شد و در تابستان ۱۳۵۵ مسئولیت جمع چاپ 
به عهده اش قرار گرفت، این مسئولیت را تا انحالل جمع چاپ )اواخر تابستان( بر 
عهده داش���ت و بعد از آن تا یک دوره از مسئولیتش اطالعی در دست نیست.... 
در زمستان سال ۵۵ طی یک نشست انتقادی که مرکزیت )در مسافرخانه( تشکیل 
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داد، فاطمه فرتوک زاده و محسن طریقت هر دو مورد انتقاد قرار گرفتند، فرتوک زاده 
پس از اتمام این جلس���ه مدارک و سالحش را در خانه باقی گذاشته و فقط یک 
نارنجک با خود برده و در گوشه خرابه ای در خیابان انوشریوان دادگر )بعثت( دست 

به خودکشی می زند.

حضور در اوین و روابط عمومی
احمد احمد پس از آزادی از زندان با سکینه خان محمد ازدواج کرد و با احمد شریینی۱ باجناق 
شد. احمد احمد پس از انقالب با ابوشریف )عباس آقا زمانی( فرمانده سپاه پاسداران 
که از قبل در گروه حزب الله با او آشنا بود همراه شد. وی سپس مسئولیت کمیته انقالب 
اسالمی مستقر در مجلس را به عهده گرفت و عاقبت در سیاه ترین روزهای تاریخ معاصر 
ایران، مسئولیت روابط عمومی زندان اوین را پذیرفت. اطالعیه های دادستانی انقالب که 
در آن به اعدام های بریحمانه اشاره می شد توسط روابط عمومی اوین انتشار می یافت. 
وی پس از ترک اوین به آموزش و پرورش رفت و پعد از بازنشستگی به پیشنهاد خامنه ای 
همراه با محمد مهرآین دوست و همکار قدیمی اش که از بی رحم ترین بازجویان اوین بود 

در تربیت بدنی بنیاد جانبازان به خدمت مشغول شد.

کارگاه اوین و مسئوالن آن 
پس از آن که الجوردی مسئولیت دادستانی انقالب اسالمی مرکز را به عهده گرفت سالن 
ورزش اوین را که پیش از انقالب به گارد زندان و مأموران س���اواک اختصاص داشت، 
تبدیل به حسینیه و استخر سرپوشیده ی و سونای زندان را نیز تبدیل به کارگاه خیاطی کرد. 
از سال ۱۳۶۰ به بعد قسمت های کشبافی، آهنگری، نجاری، سراجی و ... را نیز به آن اضافه 
کرد و به این ترتیب بخشی از مخارج زندان و دادستانی را با نریوی کار زندانیان تأمن 
کرد. مس���ئولیت کارگاه زندان ابتدا به عهده ی پدر زن سید مجتبی برادر کوچکرت اسدالله 

الجوردی بود. 
از جمله مس���ئوالن کارگاه اوین می توان به  ابراهيمي، حاج احمد شریینی که مسئولیت 
س���راجی را به عهده داشت، حاج مراد، عباس تیموری و بعدها ناصر آقایی اشاره کرد. 
آقایی وقتی الجوردی در ش���هریور ۱۳۶۸مسئولیت سازمان  زندان ها را به عهده گرفت، 

۱- احمد شریینی متولد ۱۳۲۱ در همدان در دبریستان با هادی شمس حائری هم کالس بود و توسط 
او به حزب ملل اسالمی پیوست. شریینی پس از کشف حزب در مهر سال ۱۳۴۴ دستگری و به مناسبت 
۴ آبان س���الروز تولد شاه و مراسم تاجگزاری در سال ۱۳۴۶ آزاد شد. او پس از آزادی از زندان به کار 
سراجی در بازار تهران پرداخت و در دهه ی ۶۰ به الجوردی پیوست و بخش سراجی را در زندان اوین 

راه اندازی کرد. منزل مسکونی او در سال ۶۱ با نارنجک هدف مجاهدین قرار گرفت.
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مسئول کارگاه شد. از قرار معلوم وی در اواخر دهه ی ۷۰ به جرم دزدی و اختالس دستگری 
شد. حاج مراد و حاج کربالیی و تعدادی از تجار بازار در منافع کارگاه اوین سهیم بودند. 

استخر اوین به کارگاه تبدیل شد.

پی���ش از راه ان���دازی کارگاه اوین هزینه های دادس���تانی را علی قدوس���ی و حبیب الله 
عسگراوالدی تأمنی می کردند.   علی قدوسی دادستان کل انقالب بود و ماهی دو میلیون  
تومان پرداخت می کرد، اما حبیب الله عسگراوالدی هیچ پست رسمی به جز این که عضو 
کمیته امداد امام بود، نداشت. او از گردانندگان بازار و جناح مؤتلفه در حزب جمهوری 
اس���المی بود و پول های هنگفتی در اختیارش بود. دریافت پول از رهربی یک جریان 
سیاس���ی برای اداره ی دادستانی انقالب اسالمی، یکی از بزرگرتین جرائمی بود که در 
نظام والیی صورت می گرفت و تردیدی باقی نمی گذاشت که این دادستانی در خدمت 

مقاصد حزب و گروه مربوطه عمل می کند. 



مؤتلفه و زندان در نظام اسالمی 

بالفاصله پس از سقوط نظام پهلوی و دستگریی نظامیان، مأموران ساواک و چهره های 
سیاسی دوران شاه، مسئوالن و رهربان مؤتلفه مسئولیت زندانبانی را به عهده گرفتند و تا 
دو دهه بعد همچنان این مس���ئولیت را به عهده داشتند. الجوردی، حاج مهدی عراقی، 
ابوالفضل حاج حیدری، اکرب صالحی، محمد کچویی، هاش���م رخ فر، اسدالله جوالیی، 
سیداصغر و سیدمحمد  رخ صفت از اولن زندانبانان اسالمی در مدرسه رفاه هستند. رد 
آن ها را می توان در سال های بعد و به ویژه سیاه ترین روزهای تاریخ میهن مان در اداره ی 
زندان  های اوین و قزلحصار و گوهردشت و همچنن دادستانی انقالب اسالمی مرکز دید. 
صادق نوروزی یکی از اعضای س���ازمان مجاهدین انقالب اسالمی در ارتباط با اولن 

بازداشتگاه رژیم  پس از انقالب و رئیس آن که محمدعلی رجایی بود، می گوید:
... کمیته چند اتاق از اتاق های مدرسه رفاه را به بازداشتگاه تبدیل کرده بود. مدرسه 
رفاه به چند قسمت تقسیم شده بود بخشی از آن به محل استقرار امام بدل شده بود، 
بخش دیگر در اختیار دولت موقت بود و بخش دیگر در اختیار کمیته انقالب بود. 
در این بخش چند اتاق به بازداشتگاه بدل شده بود. در مدرسه رفاه شهید رجایی 
مسئولیت زندان، آیت الله خامنه ای مسئولیت اسناد و  مدارک و آقای عسکراوالدی 
مسئولیت جواهرات را برعهده گرفته بودند و مردم اگر از خانه سران رژیم اسناد و 
مدارک پیدا می کردن���د آن را تحویل آیت الله خامنه ای می دادند، اگر طال، پول و 
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جواهرات می یافتند آن را به آقای عس���کراوالدی می سرپدند و فراری ها در اختیار 
آقای رجایی قرار می گرفتند. ۱

اولن جلسات دادگاه های انقالب در این مدرسه برگزار شد و اولن احکام اعدام این 
دادگاه ها در پشت بام همن مدرسه به مورد اجرا گذاشته شد و سپس محل دادگاه  ها 

و اعدام به زندان قصر انتقال یافت.

سید علی اصغر رخ صفت
 اولنی رئیس زندان قصر  

سیدعلی اصغر رخ صفت اولن رئیس زندان قصر 
پس از پریوزی انقالب متول���د ۱۳۱۶ در خیابان 
خراسان، خیابان لرزاده است. در نوجوانی با نواب 
صفوی که پایگاهی در مس���جد لرزاده پیدا کرده 
بود آشنا ش���د و در جوانی در مسجد امن الدوله 
با عس���کراوالدی، ش���فیق، امانی، الجوردی و 
محمود لوالچیان مرتبط شد.  س���پس با مهدی 
عراقی آشنا شد و به عضویت جمعیت هیأت های 

مؤتلفه  درآمد. 
وی از س���ال ۱۳۳۶ در بازار فرش فروش ها شاگرد مغازه بود و سپس خود صاحب  
فرش فروش���ی شد و همراه برادرش س���ید محمد به تجارت روی آورد. سید محمد 

رخ صفت پس از انقالب رییس اتحادیه  صنف فرش فروشان تهران شد.

عضویت در کمیته استقبال از خمینی و زندانبانی در مدرسه رفاه 
برادران رخ صفت عضو کمیته استقبال از خمینی بودند و از همان ابتدا در مدرسه رفاه 

مسئولیت زندانبانی از سران نظام پهلوی را به عهده گرفتند. 
رخ صفت در مورد چگونگی مسئولیت  گرفنت اش در زندان قصر می گوید: 

من تاریخچه مفصلی در این مقطع دارم. آن زمان یعنی پس از ۲۲ بهمن به تدریج 
سران رژیم سابق را می آوردند به مدرسه رفاه و ما این ها را در کالس ها جا می دادیم. 
ابتدا من اسلحه ها را تحویل می گرفتم. یک کار هم که نداشتیم! فقط می دویدیم. 
یادم هس���ت که هویدا و نصریی رئیس ساواک، مقدم رئیس شهربانی و نیک پی 
ش���هردار تهران را آوردند مدرس���ه رفاه.  این ها در اتاق ها نشس���ته بودند. برخی از 

1-www.pezhvakeiran.com/page1.php?id=761
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نمایندگان مجلس شاه هم دستگری شده بودند. یک روز من همن طور که در حیاط 
راه می رفتم صدای فریاد شنیدم. یک نوجوان شانزده هفده ساله یک کالشینکوف 
دستش گرفته بود و به اصطالح مشغول نگهبانی بود. نصریی وقتی می خواست به 
دستشویی برود سعی کرده بود اسلحه را از این نوجوان بگرید که او فریاد می زند و 

همه بچه ها می ریزند و نصریی را از وی جدا می کنند.۱

راه اندازی زندان قصر و ریاست آن 
پ���س از این ماجرا یکی از دوس���تان به من گفت که باید این ه���ا را به زندان قصر 
بربیم. ما هم رفتیم زندان قصر را بازدید کردیم دیدیم تعدادی افغانی آن جا زندگی 
می کنند و آزادان���ه رفت و آمد می کنند. دیگر زندانی در کار نبود فقط در و دیوار 
بود. وقتی برگشتیم مدرسه رفاه متوجه شدم که آقای قدوسی دادستان انقالب شده 
است. من رفتم کنار ایشان و گفتم بنده حاضرم این زندانی ها را به زندان قصر بربم که 
امنیت بیشرتی دارد.  خدا رحمتش کند به من گفت کی تو را می شناسد. گفتم آقای 

خامنه ای و یا بهشتی من را می شناسند. این را که گفتم، گفت اجازه دهید تا فردا.
فردا من را صدا کرد. گفت من دیش���ب رفتم خدم���ت حضرت امام )ره( و عرض 
کردم که من توانایی انجام این کارها را ندارم، این حکم را از من بگریید و به کس 
دیگری بدهید.۲ امام هم آقای زواره ای را دادستان انقالب کرده است . من فردا رفتم 
خدمت ایشان. جریان را برای آقای زواره ای گفتم. گفت آماده ای این زندانی ها را 
بربی زندان قصر؟ گفتم بله! کیفش را برداشت و با کاغذهایی که سربرگ انقالب 
را هم داش���ت حکم ما را نوشت. ما هم همان روز چند عدد ماشن آماده کردیم و 
زندانی ها را آماده انتقال به زندان قصر کردیم. آن زمان نگهبانی نبود. خدا رحمت 
کند ش���هید عباس ناطق را. ایش���ان با بچه های قهرود نشست و برخاست داشت. 
من با ش���هید ناطق صحبت کردم و به این بچه ها گفتم آماده هستید ما را تا زندان 
قصر همراهی کنید. این بچه ه���ا که یک تیم نظامی بودندکمک کردند و ما رفتیم 
زندان قصر. ما زندانی ها را به تدریج وارد بندها کردیم و نریوها برای کمک آمدند 
و دادگاه ها تشکیل شد. آن زمان آقای جنتی، آقای آیت الله محمدی گیالنی و آقای 

خلخایل قاضی دادگاه انقالب بودند. دوربن ها هم فیلمربداری می کردند. 
آن موقع برای کمک به ما در زندان قصر اغلب دوست ها و رفقای بازاری ما آمدند. 

۱۰-روزنامه رسالت، ۲۱ بهمن ۱۳۸۹ صفحه ۱۷
۲-علی  قدوسی آن موقع بدون آن که اعالم رسمی شود دادستان انقالب اسالمی تهران بود؛ چند ماه 
بعد وی از سوی خمینی رسماً جایگزین مهدی هادوی دادستان کل انقالب اسالمی شد و روحانیت 

بر دستگاه قضایی تسلط یافت. 
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حاج محمد کچویی هم معاون من بود. من و محمد کچویی رئیس و معاون شدیم و 
دادگاه را سرو سامان می دادیم. دادگاه ها تا ساعت ۳ نیمه شب ادامه داشت و بعد 

هم حکم ها صادر می شد و اجرا می گشت. ۱
در جای دیگری می  گوید: 

پیش خلخایل رفتیم. شرایط را توضیح دادیم و گفتم ما آمادگی نگهداری زندانیان را 
در مدرسه رفاه نداریم و خوب است شما ۵۰ نفر را اعدام کنید تا هم این جا خلوت 

شود و هم درس عربت سایرین باشد. خلخایل انسان قاطعی بود. ۲ 
در س���ال های ۶۰- ۶۱ الجوردی نیز از همن ش���یوه برای »خلوت  شدن« زندان استفاده 
می کرد. دیری نگذش���ت که سید علی اصغر رخ صفت برای اداره سازمان نوبنیاد اقتصاد 
اسالمی که جهت چنگ اندازی بر سیستم پویل و بانکی و اقتصادی کشور طراحی شده 

بود قصر را ترک کرد. 

حاج مهدی عراقی 
محمد مه���دی ابراهیمی عراقی در س���ال  ۱۳۰۹ 
هج���ری شمس���ی در یکی از مح���الت جنوب 
تهران به دنیا آمد. تحصیالت وی ششم ابتدایی 
بود و در دوران دبریس���تان ت���رک تحصیل کرد. 
در نوجوان���ی به فدائیان اس���الم پیوس���ت. در 
جریان بازداش���ت نواب صفوی در س���ال ۱۳۳۰ 
مهدی عراقی به هم���راه ۵۲ نفر دیگر معرتضانه 
وارد زن���دان قص���ر ش���دند و در محوط���ه آن 

متحص���ن ش���دند. وی در این رابطه گرفتار ش���د و ت���ا ۲۵ تری ۱۳۳۱ به م���دت ۶ ماه در 
زندان باقی ماند.در س���ال ۱۳۳۵ ازدواج کرد. امری، محمود و حس���ام سه فرزند عراقی، 
حاصل این ازدواج هس���تند. در س���ال ۱۳۴۰ با خمینی آش���نا ش���د. ب���ا آن که یکی از 
معرکه گردانان غائله ۱۵خرداد بود اما دس���تگری نش���د. پس از آزادی خمینی در مردادماه 
۱۳۴۲ عراقی مس���ئولیت مراقبت از بیت وی را همراه با اعضای مؤتلفه به عهده گرفت.

شرکت در قتل حسنعلی منصور  
وی در اولن س���الگرد ۱۵ خرداد، دس���تگری و دو ماه زندان بود و در بهمن ۱۳۴۳ در پی 

۱-روزنامه رسالت، ۲۱ بهمن ۱۳۸۹ صفحه ۱۷
۲-مجله اندیشه پویا،تری۹۷
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ترور حسنعلی منصور همراه با اعضای جمعیت مؤتلفه بازداشت و به حبس ابد محکوم 
شد. »پرتال امام خمینی« که توسط مؤسسه نشر آثار امام اداره می شود به دروغ مدعی 
شده است که »ساواکیان به سختی وی را شکنجه کردند و ناخن  هایش را کشیدند، ویل 

همچنان دم فرو بست و چیزی نگفت.« ۱
او جزو آخرین نفرات اعضای مؤتلفه بود که دس���تگری شد و مطلقاً شکنجه نشد. دیگر 
اعضای گروه بدون تحمل شکنجه در مورد جزئیات ترور و افراد شرکت کننده و مسئولیت 

هریک اعرتاف کرده بودند. هیچکدام در دادگاه علنی حرفی از شکنجه نزدند. 

نماینده زندانیان در آشپزخانه و درخواست عفو از شاه 
عراقی در هه ی ۵۰ در زندان قصر به عنوان نماینده زندانیان مسئولیت طبخ غذای زندانیان 
سیاسی را عهده دار شد و کیفیت غذا را باال برد و سپس مسئولیت طبخ غذای کلیه زندانیان 
قص���ر را به عهده گرفت و رضایت زندانیان را جلب کرد. وی در رفتار و در منش تفاوت 

چشمگریی با الجوردی داشت. 
عراقی در ۱۵ بهمن ۱۳۵۵ به همراه عس���گراوالدی و کروبی و ابوالفضل حاج حیدری و 
محی الدین انواری و قدرت الله علیخانی و  مهدی ملک الکتاب خیابانی با درخواست 

عفو از شاه و شرکت در مراسم و جشن »شاهنشاها سپاس« آزاد شدند.   
عسکراوالدی درباره  جریان شرکت در آن مراسم می گوید: 

یک ش���ب ما دو نفر – عسکراوالدی و عراقی- را بردند در مدرسه داخل زندان 
قصر. فردا صبح در طبقه پاین مدرسه جشن آزادی زندانیان سیاسی برقرار شده بود، 
آمدند چشمان ما را بستند و بردند در وسط جمعیت نشاندند، سپس چشم ما را باز 
کردند. هر کاری کردند که یکی از ماها صحبت کنیم، مطلقاً قبول نکردیم. چهار پنج 
نفر از کمونیست ها و یکی دو تا از ملی گراها صحبت کردند ویل هر کاری کردند یکی 
از مسلمانان صحبت کند، این کار انجام نشد و عماًل ما در جشن شرکت نکردیم. 
مطبوعاتی که آنجا حضور داشتند سعی کردند از ما عکس بگریند و با ما مصاحبه 
کنند ویل موفق نشدند. شهید عراقی عینک دودی به چهره زده بود و هر دوی ما با 
دست روی چهره خود را گرفتیم که کسی از ما عکس نگرید. چون ما موافق اینکه ما 
در این مجلس باشیم، نبودیم. اما آن کسانی که طالب این جشن بودند، بعداً از نگاه 
منافقن و چریک های فدایی خلق، قهرمان معرفی شدند. ویل ما این جشن را قبول 

نداشتیم، هرچند این مراسمی بود که طی آن ما را آزاد کردند. ۲

1-www.imam-khomeini.ir/fa/c13_31012
2-www.tabnak.ir/fa/news/356320
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عس���گراوالدی به وضوح دروغ می گوید. او مدعی است این دو را با چشم بند به سالن 
اجتماعات زندان قصر برده اند!  در حایل که در زندان قصر از چشم بند استفاده نمی شد به 
خصوص وقتی بخواهند کسی  را برای شرکت در جشن بربند! دروغ گو کم حافظه است 
حاج مهدی عراقی که با چشم بند به محل برده شده بود از قبل فکر عینک دودی کرده بود! 
مهدی ملک الکتاب خیابانی از همفکران عسگراوالدی که به همراه وی در جشن سپاس 

از محمدرضا پهلوی حضور داشت… در این رابطه می گوید: 
ساعت ۸ صبح آمدند ما را از اتاقی به اتاق دیگر در طبقه سوم کمیته مشرتک بند 
۶ بردند، در آن جا آقایان حبیب الله عس���گراوالدی، مهدی کروبی، شیخ قدرت الله 
علیخان���ی و…. را دیدیم، آن ها را از اوین به آن ج���ا آورده بودند، ما از این دیدار 
خوشحال و خشنود شدیم. آن روز یک مدال که خاطرم نیست، احتمااًل تمثال تاج 

شاهنشاهی روی آن حک شده بود به ما دادند که به سینه هایمان بزنیم.۱
درخواس���ت عفو عسگراوالدی در س���ال ۱۳۵۸ به صورت گسرتده انتش���ار یافت و او 
بعدها در گفتگو با رس���انه های نظام منت آن را تأیید کرد و اعرتاف کرد مجاهدین دستی 
در آن نربده اند. ظاهراً این منت از س���وی دستگاه امنیتی نظام جمع آوری شده است. منت 
درخواست عفو عسگراوالدی بسیار مشمئزکننده بود و به روشنی بریدگی او از مبارزه را 
نشان می داد. او درخواست »عفو کریمانه« از شاه کرده و تأکید نموده  بود مذهب شیعه 
اساساً ضدسلطنت نیس���ت و در زندگی خود نیز هیچ گاه برعلیه سلطنت اقدامی نکرده 
است. او از شاه خواسته بود با عفو وی اجازه دهند به سر زندگی خود برود و سروسامانی 
به آن بدهد. عکس وی در جراید بدون آن که دستش را روی چهره اش گرفته باشد انتشار 
یافته بود. یک بلوز سفید یقه اسکی زیر کتش بوشیده و یک پالک به یقه ی کت اش زده 

بود که مربوط به بزرگداشت پنجاهمن سالگرد سلطنت پهلوی بود. 

مدیریت بیت امام در فرانسه و سرپرستی زندان قصر
پس از عزیمت خمینی به فرانس���ه، حاج مهدی عراقی به نوفل  لوشاتو رفت و مدیریت 
»بیت امام« را در آن جا به عهده گرفت. وی در دوران حضور خمینی در فرانسه یک بار 
نیز به ایران بازگشت و بدون مشکلی دوباره به پاریس رفت و همراه با خمینی به ایران آمد. 
وی در فروردین ۱۳۵۸ از س���وی خمینی به سرپرس���تی زندان اوین منصوب شد. یکی 
از اقدامات عراقی و همراهانش در زندان قصر، اخراج بازپرس���ان و دادیاران وابسته به 
مجاهدین در تریماه ۱۳۵۸ بود. در آن دوران بخشی از بازپرسی ها و تهیه کیفرخواست های 
دادس���تانی انقالب علیه وابستگان نظام پهلوی توسط اعضای مجاهدین از جمله نادر 

1-https://www.isna.ir/news/91111408294
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رفیعی نژاد، رضا خاکسار، محمود بنی نجاریان، سنابرق زاهدی و... صورت می گرفت. تا 
آخر سال ۵۸ این عده با صدور اطالعیه هایی در جراید و مطبوعات علیه قدوسی و دادگاه 

انقالب و انحراف مسری آن افشاگری می کردند. 

اجرای اعدام وحشیانه در زندان قصر
دوران ریاس���ت عراقی و رخ صفت زندان قصر هیچ قاعده  و قانونی نداشت. آن جا هم 
زندان بود، هم دادس���تانی بود، هم دادگاه بود و هم محل اجرای حکم اعدام. چنانچه 
هویدا در اتاق پشت دادگاه و در زمان تنفس به قتل رسید و یا سرگرد جاویدی دیوانه وار 

اعدام گردید.  حمید حاجی  عبدالوهاب۱ یکی از زندانبانان قصر می گوید: 
در بن این افراد، فردی بود به نام س���روان جاویدی  . او در زندان قصر        خیلی ها را 
اذیت می کرد. آدم عجیب و غریبی بود. این فرد ظاهراً پس از      دس���تگریی متحول 
و پشیمان ش���ده بود. او را دادگاهی می کنند و به اعدام      محکوم می شود؛ ویل او 
می گوید که موقع اعدام چشمهای من را نبندید،      من همن طور که این طرف و آن 
طرف می دوم من را به رگبار ببندید و      بکشید. چشم هایش را نبستند. او قبل از اعدام 
نماز شب خواند و راز و      نیاز کرد. به هنگام اجرای حکم، الله اکرب گفت و می دوید. 
یکی از افراد او      را به رگبار بس���ت و کش���ت. او خیلی ها را شکنجه کرده بود و این 

حکم      برای او واقعاً عادالنه بود و بایستی اجرا می شد. 
  فردی که مأمور اجرای حکم بود، دچار ناراحتی روانی شده بود که      نکند اشتباه کرده 
باشد. نقل است که او را پیش آقای خلخایل   می برند.      آقای خلخایل می گوید: »با 
کدام انگشت ماشه را کشیدی؟« او      انگشت اش را نشان می دهد. آقای خلخایل 
انگشت او را می بوسد و      می گوید: »این انگشت، تو را به بهشت می برد«،  آن فرد 

تا حدی راضی      می شود که کارش اشتباه نبوده است.  ۲
زندان قصر مادامی که دادگاه های انقالب در آن برگزار می شد و هنوز به اوین منتقل نشده 
بود، محل اعدام وابستگان نظام پهلوی بود و جوخه های اعدام از میان اراذل و اوباش و 

گردانندگان مؤتلفه تشکیل می شد. 

ریاست بنیاد مستضعفان و قتل توسط فرقان 
پس از چندی به دس���تور خمینی عراقی به عضویت و ریاس���ت ش���ورای مرکزی بنیاد 

۱-  وی همراه با محمد  منتظری در تأسیس سپاه پاسداران مشارکت داشت و سپس مسؤولیت آموزش 
س���پاه را به عهده گرفت و به عضویت شورای عایل سپاه در آمد. وی پس از ۳۰ خرداد برای سرکوب 
نریوهای سیاسی به فرماندهی منطقه سه گیالن   و مازندران   و لشکر ۲۵ کربال و سپس منطقه      ده سپاه 

رسید و عاقبت در وزارت بازرگانی مأمور شد.  
۲-خاطرات حمید حاجی عبدالوهاب ، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی،گروه تاریخ )تدوینگر(، 

تهران، ۱۳۸۷، ص ۵۰.
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مس���تضعفان درآمد. در همن سمت بود که به عنوان مسئول مایل به همراه حاج حسن 
مهدیان، سرپرس���تی روزنامه کیهان را به عهده گرفت. هنوز در زندان قصر مستقر بود که 
چهارم شهریورماه ۱۳۵۸، گروه فرقان وی را به همراه فرزندش حسام و حسن مهدیان به 
رگبار گلوله بستند و پدر و پسر به قتل رسیدند. به فرمان خمینی، پیکر وی را به قم منتقل 
کردند و در کنار حضرت معصومه به خاک سرپدند. خمینی شخصاً در مراسم تشیع جنازه 

وی شرکت کرد. 

اکرب حسینی صالحی
  اکرب حسینی صالحی در س���ال ۱۳۲۱ شمسی در یک 
خانواده سنتی در جنوب شرقی تهران متولد شد. وی 
پس از گذراندن س���ال ششم ابتدایی از ادامه تحصیل 

بازماند و در مغازه پدرش مشغول کار شد. 
پدر آن ها مغازه لبنیات فروش���ی در خیابان خراسان 
ایستگاه لرزاده داشت که به عنوان ارث به آن ها رسیده 
بود و هر روز هفته یکی از برادران آن را اداره می کرد. 
مغازه ی لبنیاتی برادران صالحی یکی از مراکز پخش 
اعالمیه  ها و نوارهای خمینی در س���ال ۵۷ بود. این 

مغازه در اواخر دهه ی ۶۰ تبدیل به الکرتیکی و فروش لوازم برقی شد. 
در میان برادران اکرب از همه سیاسی تر بود و بقیه تمایل چندانی به فعالیت سیاسی نداشتند. 
حسن که باجناق محسن رفیق دوست است دیدگاه فوق العاده سنتی دارد و پس از پریوزی 
انقالب در سازمان حج و زیارت و اوقاف مشغول فعالیت شد. اکرب علریغم این که یکی 
از هواداران خمینی بود اما از دکرت علی شریعتی دفاع می کرد و برای مرگ او می گریست. 

شروع فعالیت سیاسی با مؤتلفه
  صالحی در سال ۱۳۴۲ با سید علی اندرزگو که به مغازه پدرش مراجعه می کرد آشنا شد و 
از طریق وی به هیأت های مؤتلفه پیوست. وی در غائله ۱۵ خرداد شرکت کرد و پس از آن 

نیز در چاپ و پخش رساله ی خمینی کوشش داشت. 
پس از کشته شدن حسنعلی منصور و توقف فعالیت های مؤتلفه وی نیز همچون دیگر اعضای 
این تشکل به زندگی شخصی  اش پرداخت. در سال ۱۳۴۸ از طریق سوریه به سفر حج رفت 
و سپس به کربال و دیدار خمینی شتافت. پس از بازگشت، وی مورد پرس وجوی ساواک 
قرار گرفت اما از آن جایی که موضوع برای س���اواک مهم نبود تنها به تذکر اکتفا گردید.
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دستگریی به دلیل ارتباط با اندرزگو 
س���ید علی اندرزگو که پس از قتل منصور با اسامی مستعار زندگی می کرد هر از گاهی به 
دیدار وی می رفت. پس از کم ش���دن فش���ارها و ایجاد فضای باز سیاسی در سال ۱۳۵۶ 

ارتباط این دو بیشرت شد. 
در تابستان ۵۷ از طریق شنود تلفنی محسن  رفیق دوست به اتفاق حاج علی  حیدری که 
هردو با مؤتلفه ارتباط داشتند دستگری شدند. این دو در میدان بارفروش ها همکار بودند. 
ساواک از طریق شنود تلفنی متوجه ارتباط آن ها با اندرزگو شده بود. از طریق رفیق دوست 
به ارتباط اکرب صالحی حسینی با اندرزگو پی می برند و متعاقباً شماره تلفن مغازه و منزل 

وی تحت کنرتل و شنود ساواک قرار می گرید. 
اول ش���هریور اندرزگو در فضای »باز سیاسی« و محدود شدن اختیارات ساواک و شل 
شدن بند سرکوب به فعالیت هایش افزوده بود، جهت دیدار و گفتگو با اکرب صالحی و اکرب 
پوراستاد به سمت منزل اکرب صالحی می رود. مأموران کمیته مشرتک که از طریق شنود تلفن 
متوجه قرار وی شده بودند حوایل افطار در خیابان سقاباشی نزدیک منزل اکرب  صالحی، 

او را محاصره می کنند و به گمان آن که مسلح است به رگبار می بندند.
دو ش���ب بعد، ۵۷ نفر از جمله اکرب صالحی و س���ه برادرش حسن و اصغر و مرتضی و 
علی اکرب پوراس���تاد و محس���ن لبانی و فرزندانش، صادق اسالمی و فرزندانش و احمد 
لرزاده )راننده تاکسی و صاحب الکرتیکی لرزاده در خیابان صفاری بود، به همن دلیل به 
این نام معروف بود و بازجوی شعبه ۳ اوین شد(۱ و... دستگری می شوند. این عده کسانی 
بودند که با مغازه صالحی ارتباط داشتند و بدون آن که ساواک در موردشان سخت گریی 
کند به مرور آزاد شدند، تنها ده- پانزده      نفر از جمله اکرب صالحی را به مدت دو ماه نگاه 
داشتند. تعداد زیادی از کسانی که دستگری شده بودند بعد از انقالب به دادستانی اوین و 

گروه ضربت و شعبه های بازجویی پیوستند و جنایات زیادی را مرتکب شدند. 

شکنجه های اعمال شده روی برادران صالحی 
اکرب صالحی در خاطراتش اعرتاف می کند که شرایط سلول انفرادی »دیوانه کننده« بود.  
این در حایل بود که طی دوماه بازداش���ت او مطلقا شکنجه نشده بود. در دوران ریاست 
الجوردی و برادر او در زندان گوهردش���ت افراد متجاوز از دو س���ال سلول انفرادی را 

۱-صالحی می گوید: »احمدآقا به من گفت که من      خیلی دوست دارم پیش آقای الجوردی کار کنم. 
رفتیم پیش آقای الجوردی گفتم این      احمدآقا از دوس���تان قدیمی ما هس���تند و در مبارزات بودند و 
دوست دارد که در دوران      انقالب بیاید و خدمتی در اوین داشته باشد. گفت عیبی ندارد بگو فردا بیاید 
باال و      خالصه رفت آنجا و یک مسئولیت در اتاق دادیاری به او دادند. تا چند سال در اوین      مشغول 

خدمت بود.«
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با انواع و اقس���ام آزار و اذیت ها تحمل کردند. از اکرب صالحی در مورد ش���کنجه های 
طاقت فرسایی که در در دوران دوماهه ی زندان در سال ۵۷ متحمل شده می گوید: 

به هر      صورت حرف  های رکیکی می  زدند و واقعاً می  خواستند اعصاب ما را خرد 
کنند. یعنی      آنقدر که آن جا شکنجه روانی داشتیم، شکنجه بدنی نداشتیم. می آمدند 
بغل دست مان      می نشستند و یک حرکت هایی می کردند. یک حرف  هایی می زدند 
که روحیه ما را خراب کنند. بعضی دوس���تان به ما می  گفتند که شما رفتید زندان و 
آمدید، دو برابر موهایتان سفید شده. شکنجه روحی برای مان ناراحت کننده  تر بود و 

ما را بیشرت عذاب می داد. شکنجه های دیگرش مشکل نبود.  ۱
وی همچن���ن از  کوچک بودن س���لول های اوین در خاطرات���ش می نالد، اما توضیحی 
نمی دهد که در همان س���لول  ها در سال ۶۰ – ۶۱ پنج، شش نفر محبوس بودند و مجبور 
بودند در حضور یکدیگر از توالت استفاده کنند. وقتی به مسئوالن زندان در مورد کمبود 
جا اعرتاض می شد خریه سرانه جواب می دادند، به ما ربطی ندارد، شاه به اندازه ی کافی 

زندان و سلول و بند درست نکرده است. 

فعالیت پس از آزادی از زندان 
وی پس از آزادی از زندان در راه اندازی تظاهرات های تهران در سال ۵۷ فعالیت داشت و 
سپس همراه با دیگر اعضای مؤتلفه در کمیته استقبال از خمینی و همچنن اداره مدرسه ی 
علوی و رفاه فعال بود. او جز اولن زندانبانان نظام اسالمی در مدرسه علوی و رفاه بود 
و همراه با دیگر اعضای مؤتلفه در راه اندازی زندان قصر مشارکت داشت و در این زندان 

مسئولیت گرفت.  
اکرب صالحی در مورد یکی از بازداشتگاه های اولیه نظام والیی می گوید: 

یک روز ما دیدیم دیگر مدرسه علوی و رفاه جا     ندارد، خالصه یکی از رفقا گفت 
من در خیابان ری در کوچه ش���رتداران، زیرزمن      بزرگی سراغ دارم، یک سری را 
بربیم آن جا حبس کنیم. یک سری از آن هایی که رده      پاین تر بودند، با مینی بوسی که 
دم شیشه  هایش را پرده زده بودیم، شبانه بردیم در آن      زیر زمن. یک قصاب تنومندی 
هم بود به نام ماشاء الله ۲ که بعد از انقالب هم چند وقتی      پیش آقای خلخایل کار 

۱-امام خمینی و هیأت های دینی مبارز،  محمدجواد مرادی نیا، ۱۳۸۷، ص ۱۵۳
۲-ماشاالله کاشانی خواه مشهور به ماشاالله قصاب از  ۲۵ بهمن ۱۳۵۷ که عده ای ناشناس و مشکوک به 
سفارت آمریکا حمله کردند تا ۲۱ مرداد ۱۳۵۸ رئیس کمیته انقالب اسالمی مستقر در سفارت آمریکا 
در تهران بود. این احتمال هست که حمله ی مذکور توسط ایادی خود وی انجام گرفته باشد. مسئوالن 
نظام والیی و حامیان ماشاءالله قصاب حاضر نیستند راجع به گذشته ی این فرد که مورد اعتماد ویژه ی 
وابستگان مؤتلفه و گردانندگان مدرسه علوی و رفاه بود روشنگری کنند. وی که در زمره ی اراذل و اوباش 
بود به سرعت خود را در دل مسئوالن نظام جا کرد. وی روابط خوبی با سالیوان و سپس با چارلز ناس 
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می  کرد در دادگاه انقالب، خانه را این شخص گرفته بود.
ما     این ها را س���وار مینی ب���وس می کردیم می بردیم آن جا خ���ایل می کردیم، این ها 
چشم هایشان بسته بود، دست هایشان هم بسته بود. این قصاب وقتی آن جا می خواست 
این ها را از مینی بوس پیاده کند، مثل گوسفند یقه های این ها را می گرفت ول می کرد 
پاین، این ها با کله روی زمن می افتادند. می گفتم بابا این ها یک موقع آدم بودند، 
این طور با این ها رفتار نکن. می گفت فالن فالن شده ها باید پدرشان را در آوریم. 
تا این که زندان قصر را برو بچه ها رفتند آماده کردند. هویدا و نیک پی و کسان دیگر 
که رده اول بودند اعدام شدند. آن تعدادی هم که در آن زیرزمن بودند، بعد از چند 

روز بردیم تحویل زندان قصر دادیم. ۱

مسئولیت در دادستانی انقالب اسالمی مرکز
اکرب صالحی در سال ۵۸ به توصیه ی بهشتی برای دراختیار گرفنت عنان دادستانی انقالب 
به قدوس���ی معرفی شد و مسئولیت انتظامات دادس���تانی انقالب اسالمی به عهده او 
گذاشته شد. در سال های ۶۱ تا ۶۳ به خاطر  آن که مرتضی برادر کوچک وی رئیس زندان 

گوهردشت بود به این زندان سرکشی می کرد.

راه اندازی زندان مخوف اوین
از آن جایی ک���ه مهره های رژیم از همان ما  ه های اول پریوزی انقالب، درصدد بس���ط و 
اشاعه ی سرکوب در کشور و راه اندازی زندان سیاسی بودند به بازسازی و تدارک دوباره 

اوین که قرار بود تبدیل به »موزه جنایات رژیم پهلوی« شود پرداختند. 
فیض الله عرب سرخی که از بنیانگذاران سازمان مجاهدین انقالب اسالمی بود، به همراه 
دیگر اعضای این سازمان در آماده سازی و تحویل زندان اوین به دستگاه سرکوب رژیم در 
سال ۵۷ شرکت داشت. او خود بعداً حبس در اوین را هم مانند تعداد دیگری از اعضای 
این سازمان همچون بهزاد نبوی و مصطفی تاج زاده و سعید حجاریان، ابوالفضل قدیانی و 

مسئول اداره امنیت سفارت آمریکا برقرار کرده و محافظت از آن ها را عهده دار بود. خروج سالیوان از 
ایران در تاریخ ۱۷ فروردین ۱۳۵۸ با کمک و اسکورت قصاب انجام گرفت. 

ماش���اءالله قصاب با تشکیل یک گروه نظامی که توسط سفارت آمریکا هدایت می شد با استفاده از 
مدیران به جا مانده ی س���اواک محمدرضا سعادتی را هنگام مالقات با مأمور روسی دستگری کرد. وی 
پس از انحالل کمیته مستقر در سفارت با گروه مبارزه با مواد مخدر صادق خلخایل همکاری می کرد 
تا این که در تاریخ یکم بهمن ۱۳۵۹ روابط عمومی دادسرای مبارزه با مواد مخدر اعالم کرد وی توسط 
ستاد کمیته ۹ دستگری و به دادسرای انقالب اسالمی مرکز تحویل گردید. وی پیش از آن شاهد دادگاه 

سعادتی بود. پس از سی خرداد ۱۳۶۰ او همچنان به شعبه های بازجویی اوین رفت وآمد می کرد.
۱-امام خمینی و هیأت های دینی مبارز، محمدجواد مرادی نیا. مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی)س(، 

مؤسسه چاپ و نشر عروج، ۱۳۸۷، ص ۱۶۶.                                                              
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محسن سازگارا و خسرو قنربی تهرانی و ... تجربه کرد. عرب سرخی در این مورد می گوید: 
پس از انقالب زندان اوین وبه ویژه بخش های اداری آن احتیاج به س���ازماندهی 
مجدد داش���ت که این امر برعهده س���پاه گذاشته شد. که در این بخش نیز برخی از 
اعضای سازمان فعال در سپاه، زندان را آماده کرده به نخستن مسئول آن که توسط 

مقام قضایی منصوب شده بود تحویل داد.۱ 

محمد بروجردی اولنی رئیس زندان اوین 
بهار ۱۳۵۸

محمد بروجردی در س���ال ۱۳۳۳ در روستای دره 
گ���رگ از توابع بروجرد در خانواده ای کش���اورز 
به دنیا آم���د و پس از مهاجرت ب���ه تهران همراه 
خانواده اش در خیابان مول���وی زندگی کرد. وی 
نتوانست تحصیالت متوسطه را ادامه دهد و در ۱۷ 

سالگی ازدواج کرد. 

انجام عملیات تروریستی 
بروجردی که به ش���غل لحاف دوزی در تهران مش���غول بود در سال ۱۳۵۷ در چند رشته 
عملیات نظامی از جمله انفجار در نریوگاه برق کاخ جوانان منطقه شوش تهران، انفجار 
رس���توران خوانساالر، انفجار اتوبوس نظامی حامل مستشاران آمریکایی، در لویزان و... 
ش���رکت داشت. در این دو انفجار هیچ آمریکایی کشته نش���د فقط در انفجار رستوران 
خوانساالر یکی از بمبگذاران به نام عباس احمدی کشته شد. با این حال رسانه های نظام 
اسالمی تا می توانند عملیات های مختلف ضد آمریکایی به او نسبت می دهند که در هر 

یک هم چندین مستشار آمریکایی کشته شده اند!

مسئولیت حفاظت از خمینی و اولنی تریخالص زن
بروجردی هنگام ورود خمینی به کشور حفاظت از وی را به عهده گرفت و تا ۱۰ اسفند 

۱۳۵۸ که خمینی به قم عزیمت کرد این مسئولیت ادامه یافت. 
وی مسئول اولن جوخه ی اعدام تشکیل شده ی پس از انقالب و در مدرسه علوی بود. او 

همچنن اولن تریخالص زن نظام اسالمی بود. 
نصرت الله محمودزاده نویسنده کتاب »مسیح کردستان« شرح زندگی بروجردی در مورد 

1-www.pezhvakeiran.com/page1.php?id=761
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چگونگی اعدام سپهبد رحیمی و خسرداد و ناجی و نصریی می نویسد:
ش���هید بروجردی ۲۷ نفر از جنایتکاران را که وضعیتشان روشن شده بود، به سالن 
هدایت کرد.... مصطفی و محس���ن به همراه اکرب و شکوری متهمن را هوشیارانه 
وارد سالن کردند. در ردیف اول ارتشبد نصریی، هویدا، سرلشکر خسرو داد، سپهبد 
رحیمی، سرلشکر ناجی، ساالر جاف، سرتیپ معتمدی، سپهبد برنجیان روی صندیل 
نشستند و بقیه پشت سرشان قرار گرفتند. یک روحانی الغراندام با محاسن سفید، 
اتهام آن ها را قرائت کرد.... سپس یک روحانی دیگر که هیکل نسبتاً چاق داشت، 
با لهجه ترکی حکم دادگاه انقالب را قرائت کرد. حاج مهدی عراقی و بسیاری از 
شخصیت های برجسته در دادگاه حضور داشتند، به همراه اعضای دادگاه حکم را 
ب���رای تأیید نهایی نزد امام بردند. مهندس بازرگان که با اعدام آن ها مخالف بود، 
به حاج مهدی گفت: »به امام بفرمایید صالح نیس���ت همه این ها را اعدام کنیم. 
انعکاس این خرب در سطح بن المللی خوشایند نخواهد بود.« حاج مهدی که موافق 
پیش���نهاد او نبود.... حاج مهدی به طرف اتاق امام حرکت کرد.... ساعت ده شب 
حکم این گونه خوانده شد: »بسم الله المنقم، به فرمان خدا، به حکم دادگاه انقالب 
اسالمی و با فرمان امام خمینی، ارتشبد نعمت الله نصریی، سپهبد رحیمی، سرلشکر 
خس���رو داد و سرلشکر ناجی، مفسد فی االرض شناخته شده و چون وجودشان در 

زمن تولید فساد و زشتی می کند، محکوم به اعدام به صورت تریباران می شوند.«
بروجردی بالفاصله این چهار نفر را وارد س���الن کرد و آن ها را روی صندیل نشاند 
حکم را از رئیس دادگاه گرفت و به آن ها نشان داد.... محمد دستور تریباران آن ها 
را گرفت و به محسن داد تا مقدمات کار را فراهم کند.... مصطفی آن ها را از دادگاه 
انق���الب تحویل گرفت و محمد برای هرکدام یک نفر از افراد مس���لح را انتخاب 
کرد. محسن، شکوری، روح الله و اکرب، چهارچشمی مراقب آن ها بودند از سالن که 
بریون آمدند، بروجردی چشم های آن ها را بست. از پله ها به سوی پشت بام حرکت 
کردند.... شهید بروجردی چهار نفر را پشت دیوار کنار هم ردیف کرد.... محمد چهار 
نفر را برای شلیک آماده کرد و از مصطفی خواست که حکم دادگاه را یک بار دیگر 
قرائت کند. مصطفی قبل از قرائت حکم به کسانی که به آنجا آمده بودند، نگاه کرد 
یک بار دیگر س���کوت حکم فرما شد. چهار مسلح آماده شلیک بودند، مصطفی 
حکمی را که در دس���ت داشت را با صدای بلند فریاد زد. صدای رگبار کسانی که 
روی پشت بام ایستاده بودند، بلند شد.... اجساد آن چهار نفر روی زمن افتاده بود. 
سکوت همه جا را گرفت. بروجردی اسلحه کلت را آماده شلیک کرد و باالی سر 
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آن ها رفت، وقتی تری خالص را می زد،...۱
علریضا نوری زاده در روزنامه اطالعات می نویسد: 

گروهی از برادران مس���لح که جان بر کف گرفت���ه انقالب را تا این مرحله آورده اند 
سراغ چهار متهم می روند...افسر تری، تری خالص را در سر چهار عامل مزدور رژیم 
شاه خایل می کند... عدل اسالمی هیچ کس را بی دلیل نمی کشد... بریون می زنم. در 
صبح دلنشن خیابان ایران. این جا همه چهره انقالبی دارند...پریمردی به من می رسد 
و می گوید: به لطف خدا نصریی جالد تریباران شد. سر تکان می دهم و می گویم 

بله پدر جان من خودم شاهد بودم. ۲
 

اولنی مسئول زندان اوین 
محمد بروجردی اولن مس���ئول زندان اوین پ���س از راه اندازی دوب���اره ی آن، یکی از 
بنیانگذاران سپاه پاسداران و سازمان مجاهدین انقالب اسالمی بود. از آن جایی که زندان 
اوین دارای سالن تریاندازی بود و در منطقه ی کوهستانی قرار داشت وی این زندان را به 

مرکز آموزش نظامی نیز تبدیل کرد.
در دوران ریاس���ت وی در بهار ۱۳۵۸، کمرت زندانی سیاسی در اوین به سر می برد و موج 
انقالب و جو ایجاد شده در »بهار آزادی«، مانع از آن می شد که به دستگریی گسرتده ی 
فعاالن سیاسی برپدازند. احتمااًل محمدرضا سعادتی یکی از اعضای مرکزیت مجاهدین، 

تنها زندانی سیاسی این زندان بود.  

معاون عملیات پادگان ویل عصر
دوره ی ریاس���ت بروجردی بر اوین بس���یار کوتاه بود و او پس از تشکیل سپاه پاسداران، 
مسئولیت معاونت عملیات »پادگان ویل عصر« را که پیشرت به مرکز مستشاری آمریکا تعلق 
داش���ت، به عهده گرفت و سپس در مردادماه ۱۳۵۸ برای سرکوب مردم کردستان به این 
منطقه اعزام شد. پس از تصویب طرح تشکیل سازمان پیشمرگان کرد مسلمان، مسئولیت 
این کار از طرف بهشتی و هاشمی رفسنجانی به وی سرپده شد. این سازمان نقش بازوی 

سپاه پاسداران در سرکوب نریوهای کرد را به عهده داشت. 
در خردادماه ۱۳۶۲ وقتی بروجردی در جاده نقده به مهاباد در اثر انفجار من کشته شد، 
به انتقام مرگ وی ۵۹ جوان کرد را از نقده به تربیز منتقل کردند و حکام ش���رع تحت 
نظر موسوی تربیزی حکم اعدام شان را صادر کرده و بالفاصله آن ها را به جوخه ی اعدام 
سرپدند. حمید رضا جالیی پور فرماندار نقده به منظور ایجاد جو رعب و وحشت با صدور 

1-https://article.tebyan.net/311084
۲-روزنامه اطالعات، ۲۶ بهمن ۱۳۵۷. 



221
الجوردی، یاران و همراهانش

اطالعیه ای خرب اعدام جوانان کرد را در شهر پخش کرد. 

محمد  کچویی تریماه ۵۸ تا تریماه ۶۰
کچویی در سال ۱۳۲۹ در روستای حاجی آباد– کچومثقال 
از توابع ری به دنیا آمد و نام  خانوادگی اش را هم از همان 
روس���تای »کچو« گرفت. وی تا کالس شش ابتدایی به 
تحصیل ادامه داد و سپس در یک کارگاه صحافی در بازار 
تهران که مس���ئولیت آن با محمد خلیل نیا بود مشغول به 
کار ش���د. کچویی در همن کارگاه ودر نوجوانی با محمد 

بخارایی )عامل ترور حسنعلی منصور( آشنا شد. وی پس از تبحر در کار صحافی کارگاه 
خودش را باز کرد و عزت الله شاهی که بعداً به عضویت مجاهدین درآمد شاگرد وی بود. 
کچویی در سال ۱۳۴۹ و در سن بیست  سالگی با فاطمه حسن زاده ازدواج کرد و صاحب 

دو فرزند شد. همسر وی در اثر سانحه ی تصادف در سال ۱۳۷۹ درگذشت.

آغاز فعالیت  سیاسی و دستگریی
کچویی در ابتدا فعالیت های سیاس���ی خود را از طریق ح���زب ملت که دبری کلی آن با 
داریوش فروهر بود و خلیل نیا نیز در آن عضویت داشت پیگریی می کرد و سپس به دلیل 

آشنایی با عزت الله شاهی و جواد منصوری، جذب گروه های مذهبی شد. 
عزت  الله ش���اهی در خاطرات خود می نویس���د او و کچویی چندین بار س���خرنانی های 
حجت االسالم جواد مناقبی داماد عالمه طباطبایی و باجناق علی قدوسی را به هم زدند 

و ماشن او را در حایل که راننده ی مناقبی در آن نشسته بود، به آتش کشیدند. 
وی، در تاریخ ۲۴ تری ۱۳۵۱، با اعرتاف حسن جوانبخت دستگری شد. ساواک قصد  داشت 
از طریق او اطالعاتی درباره ی عزت الله ش���اهی، به دست بیاورد که فراری بود. کچویی 
مشروط به توقف فعالیت سیاسی و همکاری با ساواک، پس از یک سال از زندان آزاد 
شد و بار دیگر در آذر ۱۳۵۳، به دلیل ارتباط با مجاهدین دستگری شد. این بار به دلیل تکرار 
جرم، و سیاست ساواک مبنی بر تشدید مجازات ها در سال ۱۳۵۴، دادگاه او را به حبس 
ابد محکوم کرد. در این دوره،  دو برادر همس���ر وی به نام های حسن و محمد حسن زاده 
نیز در ارتباط با او دس���تگری و به ترتیب به حبس ابد و ۱۵ س���ال زندان  محکوم شدند.

ضدیت هیسرتیک با مجاهدین و چپ
وی بعد از تحوالت س���ال ۵۴ در سازمان مجاهدین، در زندان به ضدیت هیسرتیک با 
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مجاهدین و نریوهای چپ پرداخت. ضربه ایدئولوژیک به مجاهدین و سپس فروپاشی این 
سازمان و دستگریی  های گسرتده در سال های ۵۴ و ۵۵ و شکست مشی چریکی، باعث 
ش���د او و دیگر اعضای هیأت های مؤتلفه که مقهور قدرت شاه شده و انگیزه ی تحمل 

زندان هم نداشتند به سمت رژیم سلطنتی رفته و عفو نامه بنویسند. 

آزادی از زندان با درخواست عفو از شاه   
کچویی در خرداد ۵۶ در حایل که دو سال و نیم از محکومیت اش را سرپی کرده بود با 
درخواس���ت عفو از شاه آزاد ش���د. در حایل که برادران همسرش که هم پرونده اش بودند 
همچنان در زندان ماندند.  وی در این راه تنها نبود، رهربان مؤتلفه از آبان ۱۳۵۵ تا مرداد 
۱۳۵۶ به مناسبت های مختلف با نوشنت عفو  از شاه درخواست آزادی کردند. در ۱۵بهمن 
۵۵ عس���گراوالدی، محمد باقر محی الدین انواری، حاج مه���دی عراقی، حاج حیدری، 
مهدی کروبی، قدرت الله علیخانی، مهدی ملک الکتاب خیابانی به مناسبت رفع خطر از 
سوءقصد به شاه در سال ۱۳۲۵ با درخواست عفو از شاه و شرکت در مراسم »شاهنشاها 
سپاس«، آزاد شده بودند. هاشم امانی در ۲۰ آبان ۱۳۵۵ به مناسبت ۴ آبان سالروز تولد شاه 

با درخواست عفو با آن که حبس ابد داشت آزاد شد. 
آن ها به دروغ مطرح می کنند در اثر اوج گریی مبارزات مردم و فشارهای بن المللی آزاد 

شدند در حایل که مبارزات مردم از دیماه ۱۳۵۶ اوج گرفت. 

کچویی در مدرسه ی علوی و در نقش زندانبان و بازجو
محمد کچویی در س���ال ۱۳۵۷، از اعضای کمیته ی اس���تقبال از خمینی بود و به همراه 
محمدصادق اسالمی مسئولیت انتظامات و بسیج افراد را به عهده داشت. وی از همان 
ابتدای بازگشت خمینی به کشور، در مدرسه رفاه و نزد خمینی مشغول کار شد. هاشم رخ فر 
که معاونت کچویی را در زندان اوین به عهده داشت، می گوید، کچویی، وی و عزت الله 

شاهی را به کمیته انقالب اسالمی برد. 
کچویی از بهمن ۵۷ تا تریماه ۱۳۵۸ در دادستانی انقالب اسالمی تهران که در زندان قصر 
واقع بود و ریاس���ت آن با مهدی هادوی بود به فعالیت در کنار رخ صفت و حاج  مهدی 
عراقی پرداخت. وی در این دوره نقش مهم و کلیدی در بازجویی و رسیدگی به پرونده های 
سران رژیم پهلوی و اجرای احکام اعدام آن ها داشت.  در آن دوران ابتدا ریاست زندان 

قصر با سید علی اصغر رخ صفت و مهدی عراقی بود. 
کچویی در تری سال ۱۳۵۸ به ریاست زندان اوین برگزیده شد و تا روز ۸ تری ۱۳۶۰ که کشته 
شد ریاست آن را به عهده داشت. مدتی طول کشید تا زندانیان وابسته به نظام سلطنتی از 
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قصر به اوین منتقل شوند و دادگاه های انقالب به جای زندان قصر در اوین برگزار شوند. 
محمد کچویی و دیگر گردانندگان مؤتلفه با زیرپا گذاشنت وعده  ی انقالب مبنی بر تبدیل 

»اوین« به موزه جنایات شاه، سنگ بنای جنایات بعدی را گذاشتند. 
آن ها با دهان کجی به یکی از اصلی ترین ش���عارهای انقالب ضد س���لطنتی که »آزادی 
زندانی سیاسی« بود، در حایل که چیزی از انقالب نگذشته بود، زندانبان صدها زندانی 
سیاسی ش���دند و این روند در خرداد ۶۰ سریی صعودی به خود گرفت و اوین تبدیل به 

قصابخانه ی رژیم و یکی از بدنام ترین زندان های دنیا شد. 
اوی���ن در دوران تصدی کچویی نیز مهم ترین و معروف ترین زندان کش���ور بود. زندانیان 
وابس���ته به رژیم پهلوی از زندان قصر به این زندان منتقل شده بودند و همچنن عامالن 
کودتای نوژه و زندانیان وابسته به گروه فرقان، مجاهدین، و جریان های چپ نیز در همن 

زندان به سر می بردند و روز به روز به تعدادشان افزوده می شد. 
در ابتدای راه اندازی زندان اوین در نظام اسالمی، الجوردی زیر دست کچویی بود، چرا 
که وی مسئولیت حفاظت دادستانی را به عهده داشت در حایل که کچویی رئیس زندان 
اوین بود. بعد از آن که الجوردی به توصیه ی بهش���تی حکم دادستانی انقالب اسالمی 

تهران را گرفت، کچویی زیر دست او قرار گرفت. 

سازماندهی اراذل و اوباش در اوین 
و شرکت در ضرب و شتم زندانیان    

کچویی، در همان ابتدای پریوزی انقالب بسیاری از اراذل و اوباش کمیته ی منطقه  ده و 
مسجد لرزاده را به زندان قصر و اوین برد و این افراد جوخه های اعدام و گروه ضربت و 

بازجویان اوین را تشکیل می دادند. 
کچویی اگرچه نرم خوتر و منطقی تر از الجوردی بود اما با این حال ش���خصاً به همراه 
پاس���داران، پس از دستگریی های گسرتده  ی هواداران ساده و روزنامه فروشان مجاهد در 

پاییز ۱۳۵۹ در ضرب و شتم زندانیان مشارکت داشت. 
یکی از نمونه هایی که شخصاً درگری آن بودم، موضوع مادر مشهدی حیدر بود. او به عنوان 
اعرتاض نس���بت به دستگریی فرزندش علی اکرب که شاگرد اول رشته ی مهندسی شیمی 
دانشگاه صنعتی شریف بود به اوین مراجعه می کند. مادر،  پس از ضرب و شتم  توسط 
کچویی دس���تگری و نزدیک به دوماه زندانی ش���د. پرده ی گوش او به خاطر سیلی ای که 
کچویی به او زده بود، پاره شده بود. من او را برای مداوا چند بار نزد متخصص گوش و 

حلق و بینی بردم و از نزدیک در جریان مداوای گوش وی بودم. 
او برخالف الجوردی که شخصاً در ضرب و شتم زندانیان شرکت نمی کرد و با خونسردی 
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بدترین جنایات را انجام می داد، بسیار عصبی بود و خود به همراه پاسداران چکمه پوشیده  
و زنان مجاهدی را که سرود می خواندند شدیداً مورد ضرب و شتم قرار می داد.  و یا خود 
در هجوم به بند ها پیش���قدم می شد و همراه با پاسداران زندانیان را می زدند. او شخصًا 

مهدی آیتی یکی از اعضای گروه فرقان را مورد شکنجه و آزار و اذیت شدید قرار داد. 
کچویی در زندان زمان شاه، یکی از اصحاب »کفگری و مالقه« بود. آن ها درگریی های 
زیادی با زندانیان چپ داشتنند و آن ها را »نجس« می خواندند. در حایل که شکنجه گران 
ساواک را پاک می دانستند و چنن رویکرد و نگاهی درگریی های زیادی را در زندان به 

وجود می آورد که عامل اصلی آن همن ها بودند. 
در یکی از درگریی ها، موسی خیابانی یک سیلی محکم به او زده بود. وی در دورانی که 
ریاست اوین را داشت  به همان شکل به هواداران مجاهدین سیلی زده و به آن ها می گفت 

بروید به موسی خیابانی بگویید. 
روز ۱۹ بهمن ۱۳۶۰ وقتی مرا برای دیدن جنازه ی موسی  خیابانی و اشرف ربیعی و... به 
زیرزمن ۲۰۹ بردند، الجوردی با اشتیاقی وصف ناپذیر می گفت: »جای محمد خایل«. 

انداخنت مسئولیت شکنجه در اوین به دوش مجاهدین
در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۵۹با مطرح شدن موضوع شکنجه در جامعه و اعرتاض بنی صدر به 
وجود آن خمینی مجبور به تشکیل هیأت بررسی شایعه شکنجه در زندان ها شد. کچویی 
ب���رای انحراف افکار عمومی در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۵۹ در گفتگو با روزنامه صبح آزادگان 

موضوع اعمال شکنجه در زندان را به مجاهدین ربط داد و گفت: 
در اوایل سال ۱۳۵۸گروهی از مجاهدین خلق توانسته بودند فرصت طلبانه وارد زندان 

قصر شده و باحفظ اصول مخفی کاری دست به شکنجه زده و اقرار می گرفتند.
به آقای بنی صدر که او از سوی شورای انقالب مأمور رسیدگی شده بودند این مساله 

را تذکر دادیم ویل توجهی نکرد. و ما خود با تالش بسیار آن ها را بریون کردیم.

پیگری اعدام بریحمانه خانم فرخ رو پارسا و توجیه شکنجه
کچویی یکی از پیگریان اعدام خانم فرخ رو پارسا بود. بنی صدر در مقام ریاست جمهوری 
تالش بس���یاری برای جلوگریی از حکم اعدام او کرد. اما از آن جایی که بهش���تی و باهرن 
مشاوران وی در آموزش پرورش بودند مایل به زنده ماندن وی نبودند. کچویی در جمع 

خربنگاران گفت:  
در مورد فرخ رو پارس���ا وزیر آموزش و پرورش رژیم طاغوت که به اعدام محکوم 
شده بود یک بار نامه آوردند و جلوی اعدام او را گرفتند، در آن موقع رئیس دادگاه 



225
الجوردی، یاران و همراهانش

و دادس���تان خدمت امام می روند و ایشان می گویند هیچ کس حق دخالت در کار 
قاضی را ندارد ویل باز هم دوباره موقع اعدام نامه هایی می آید که این کار را نکنید 

ویل دیگر کسی به این نامه ها عمل نمی کند.۱
وی در همن گفتگو که در آذر ۱۳۵۹ انجام گرفت، در مورد شالق زدن به زندانی ها گفت: 
ما حتی یک شالق بدون حکم حاکم شرع به زندانی ها نزده ایم و برای هر اقدام خود 

مجوز داریم. 
درحایل که وی عمیقاً به شکنجه به منظور کسب اطالعات عقیده داشت. وقتی زندانیان با 
وی ممنوعیت شکنجه در قانون اساسی را مطرح کردند در پاسخ  گفت مگر قانون اساسی 
همه اش اسالمی است؟ و یا زمانی که به او گفته شد طبق گفته »امام خمینی« شکنجه 

ممنوع است به صراحت  گفت: »امام بیاید خودش زندان  را اداره کند.« 

دروغ بافی مهری کچویی در مورد برادرش
دروغگویی در مورد او توسط نزدیکانش و مسئوالن اوین حریت آور است. مهری کچویی 
خواهر وی که رئیس دفرت فجر بنیاد شهید و امور ایثارگران و نماینده خانواده های شاهد 
قوه قضائیه است با یک دور خیز عجیب و غریب و ادعایی ابلهانه ابتدا مدعی می شود: 
لیست شهدای هفت تری با یک پیجر کوچک مخابره به زندان مخابره شد و صدای 

هلهله و شادی منافقن در اردوگاه صحرایی زندان پیچید. توبه گرگ مرگ است. 
تصورش را بکنید زندانیان در اوین در س���ال ۱۳۶۰ پیجر که هنوز در جامعه ی ایران باب 
نبود داشتند و از بریون اسامی کشته شدگان حزب جمهوری اسالمی را برای آن ها مخابره 
می کردند! زندانیان با اسامی می خواستند چه کنند معلوم نیست. از اولن ساعات روز ۸ 

تری رادیو و تلویزیون مرتب اسامی کشته شدگان حادثه هفت تری را اعالم می کرد. 
مهری کچویی که شخصاً زندانبان  هم بوده در ادامه در مورد برادرش می گوید:

روزی محمد به عنوان سرپرست زندان، با یکی از منافقن برخوردی داشت، و از او 
خواست تا مقررات را رعایت کند و زندان را بهم نریزد، او با گستاخی هر چه تمام تر 
آب دهان به صورت محمد انداخت سربازان خواستند منافق را تنبیه کنند اما محمد 
ممانعت کرد و با آقایی هرچه تمام تر تف را از صورت خود پاک کرد و به او گفت 
که »این برخورد ش���ما یک برخورد انسانی نیست« و در همن حد بسنده کرد. آن 
منافق عذرخواهی کرد و شرمنده شد در حایل که محمد حاکم بود و قدرت داشت 
و می توانست هر نوع عکس العملی نشان بدهد. آخر هم شهید همن مردانگی ها و 
حسن ظن های بیش از اندازه اش شد. یکی از ویژگی های محمد این بود که وقتی 

۱-روزنامه جمهوری اسالمی، ۵ آذر۱۳۵۹،صفحه۶
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با زندانیان برخورد می کرد خیلی صمیمی بود. گویی زندانیان برادران و خواهرانش 
بودند. من یک مورد یادم می آید و آن این اس���ت که مادر یکی از منافقن با داد و 
فریاد به زندان آمده بود و اعرتاض خود را نس���بت به دستگریی پسرش اعالم کرد. 
محمد با حوصله فراوان تمامی پرونده و اس���ناد مربوط به جنایات پسرش و اینکه 
چگونه آن پسر منافق در قتل انسان های بی گناه دست داشته است را به مادر نمایش 
و توضیح داد و به این وس���یله او را قانع کرد. همه می گریستند حتی منافقن... بعد 
از شهادت محمد کچویی، بعضی از زندانی های توبه  کرده برایش گریه می کردند. 
خیلی از منافقن زندانی و غری زندانی همان موقع هم کار کاظم افجه  ای را احمقانه 

می دانستند. از بس که کچویی با زندانی هایش مهربان بود.۱
کچویی روز ۸ تریماه ۱۳۶۰ و فردای انفجار دفرت حزب جمهوری اسالمی کشته شد و تا 
آن روز مجاهدین هیچ تروری انجام نداده بودند که پسر آن مادر در »قتل انسان های بیگناه 
دست داشته باشد« و کچویی مادرش را قانع کرده باشد. در آن تاریخ هنوز جریان »توابن« 
در زندان شکل نگرفته بود. ترور کچویی با توجه به جو موجود در سال ۶۰ و اعدام های 
دس���ته جمعی که در روزهای قبل از ترور در اوین صورت گرفته بود با اس���تقبال عمومی 

زندانیان اعم از مجاهد و چپ و مواجه شد.  

حضور فعال در دادگاه  و جوخه  های اعدام
کچویی پس از پریوزی انقالب و دس���ت یابی به ق���درت مانند دیگر رهربان مؤتلفه که 
مسئولیت دادستانی و زندان اوین را به عهده داشتند در آرزوی کشتار و محو مجاهدین 
بود. او پس از س���ی خرداد ۱۳۶۰ این فرص���ت را یافت که همراه با الجوردی به آرزوی 
خود جامه عمل بپوشاند. جوخه  های اعدام از فردای ۳۰ خرداد در اوین به راه افتادند و 
کچویی در حایل که به لحاظ قضایی هیچ مسئولیتی نداشت با این حال در تمامی دادگاه 
ش���خصاً کرده و در اجرای احکام نیز مشارکت داشت.وی در روزهای پس از ۳۰ خرداد 
۱۳۶۰ درگری اعدام زندانیانی بود که دسته دسته به جوخه  اعدام سرپده می شدند و به همن 
دلیل حتی از رفنت به خانه سرباز می زد و همسرش در مراجعه به اوین تنها توانسته بود با او 

سالم و احوالرپسی کند.۲
غالمحسن حس���ینی یکی از اعضای مجاهدین که سابقاً هم پرونده ی کچویی بود و از 
نزدیک او را می شناخت روز ۳۰ خرداد در خیابان در حایل که یک نان سنگک دست اش 
بود، به عنوان مشکوک دستگری شده بود. وی در سال ۵۹ هم چند ماهی در اوین زندانی 
بود. غالمحسن که در شرف آزادی بود در حایل که زندان را ترک می کرد با کچویی روبرو 

1-http://navideshahed.com/fa/news/356272
2-www.farsnews.com/printable.php?nn=13910408000597
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می شود. کچویی با دیدن او می گوید : »به به آقا غالم، کجا تشریف می برید؟« و مانع 
آزادی او می شود. غالمحسن حسینی پس از تحمل شکنجه های بسیار عاقبت در فروردین 
۱۳۶۳ اعدام شد. او مدتی در سال ۱۳۵۸ در جنبش ملی مجاهدین نارمک مسئول من بود 

و در روابط مجاهدین به »غالم مارگری« معروف بود. 

محمد حسنی زاده
کچویی به همراه الجوردی و محمد حس���ن زاده 
در زندان قصر در س���ال ۱۳۵۵بر سر نجس بودن 
با زنده یاد س���عید  س���لطانپور ش���اعر و کارگردان 
بزرگ تأتر ایران درگری ش���ده بودن���د. این عده 
در اردیهبش���ت ۱۳۶۰ با برخورداری از قدرتی که 

داشتند، مأمورانشان را برای دستگریی سعید سلطانپور به مراسم عروسی وی گسیل داشتند 
و او را از سر سفره ی عقد به اوین آوردند و در ۳۱ خرداد ۱۳۶۰ در اولن سری کشتار های 

پس از ۳۰ خرداد او را به جوخه  ی اعدام سرپدند. 
کجویی در حایل در دادگاه انقالب اس���المی علیه کمایل یکی از شکنجه گران ساواک 
حاضر شد و شهادت داد که اوین بعدها به مخوف ترین شکنجه  گاه های کشور و یکی از 
بدنام ترین زندان های دنیا تبدیل ش���د. کمایل برای دریافت حقوق اش به نخست وزیری 
مراجعه کرده بود که توسط کچویی دستگری و زندانی شد. عزت  شاهی در مورد چگونگی 

دستگریی کمایل می گوید: 
همان زمان دولت اطالعیه داد که از دادستانی نامه بگریید که تحت تعقیب نیستید ما 
حقوق عقب مانده تان را پرداخت می کنیم. آن زمان کمایل نیز آمده بود که حقوق 
خود را دریافت کند برای گرفنت نامه به زندان اوین می رود و در یکی از این روزها 
شهید کچویی که رئیس زندان اوین بود وی را در محوطه می بیند و به کمایل می گوید 
:»ش���ما اینجا چه کار می کنید؟« گفته بود من آمده ام که نامه بگریم. شهید کچویی 
به وی می گوی���د :»من برایت نامه می گریم« و در نهایت وی را معرفی می کند و 
بازداشت می شود. در طول دوران زندان چندین بار خواسته بود رگ بزند که نجات 

یافت و در نهایت اعدام شد. ۱

بستگان کچویی زندانبانان اوین 
کچویی بستگانش را نیز به اوین برده و هریک مصدر کاری بودند. محمد حسن زاده برادر 
همس���رش، مدیریت داخلی زندان را به عهده داشت. او در تمامی دهه ی ۶۰ و سیاه ترین 

1-www.khabaronline.ir/detail/275360
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دوران تاریخ معاصر در همان پس���ت باقی ماند و در جریان کشتار ۶۷ به عنوان مدیریت 
زندان در این کشتار نقش داشت. 

مهری کچویی،  خواهر کچویی یکی از زندانبانان اوین بود. عطاءالله رئیس���ی خواهرزاده 
کچویی هم یکی از پاسداران اوین بود. بعد از ترور کچویی، پدرش رمضان کچویی نیز به 
جرگه ی پاسداران اوین پیوست و در ساختمان دادستانی و شعبات بازجویی و اتاق های 
شکنجه حضور یافت. مسئولیت او در آن ایام بردن زندانیان به دستشویی، پخش غذا و 
کار هایی در این حد بود. او همچنن در راهرو بازجویی برای رعایت محرم و نامحرم گاه 
روزنامه ای را به دست زنان زندانی داده و خودش آن سر روزنامه  را می گرفت و آنان را 
به دستشویی می برد. اما در همن حال به چشم خود می دید که مردان بازجو چگونه چند 
نفری روی یک زندانی زن افتاده و او را مورد شکنجه و ضرب و شتم و... قرار می دهند. 
وی گاه دس���ت محسن فرزند ۸ س���اله ی کچویی را می گرفت و به راهرویی که شعبات 
بازجویی و  اتاق ش���کنجه در آن جا قرار داشت، می آورد. من در زمستان ۱۳۶۰ روزهای 
متوایل در راهرو بازجویی و پشت در شعبه و شکنجه گاه حضور داشتم و گاه می توانستم از 

زیر چشم بند رفت و آمد این افراد و واکنش هایشان را ببینم. 

قتل کچویی در اوین 
کچویی در روز ۸ تریماه ۱۳۶۰ در حایل که همراه با چند نفر از حکام شرع و الجوردی 
بس���اط دادگاه را در محوطه ی باز اوین و کنار اس���تخر و زیر درختان تنومند چنار برگزار 

می کردند، هدف دو گلوله کاظم افجه ای قرار گرفت و در دم کشته شد.
در حادثه ی مزبور دو نفر از حکام ش���رع به نام های سید علی اصغر ناظم زاده و سعیدی 
هدف قرار گرفتند که س���عیدی به شدت زخمی ش���د اما ناظم زاده جان سالم به در برد و 
الجوردی پشت درخت پنهان شد. ناظم زاده عالوه بر اوین، حاکم شرع جنایتکار کاشان 
و تع���داد دیگر از ش���هرها بود. او همچنن مدت ها رئی���س دادگاه امور صنفی بود و در 
سال ۱۳۷۳ به ریاس���ت دفرت آیت الله منتظری رسید و هم اکنون عضو مجمع مدرسن و 
محققن حوزه علمیه قم است که معرکه گردان آن سید حسن موسوی تربیزی یکی دیگر از 

جنایتکاران است.
پس از مرگ کچویی، هم���کاران او از جمله الجوردی و معاونانش قدیریان و جوالیی 
دروغ های عجیب و غریبی در مورد رابطه ی کچویی و افجه ای سرهم کردند. به ویژه آن که 
مدعی ش���ده اند آن ها می دانستند افجه ای هوادار مجاهدین است و کچویی قصد داشت 
روی او کار کند. در حایل که این موضوع از اساس دروغ است و محال است آن ها اجازه 

می دادند یک هوادار مجاهدین در زندان امنیتی اوین کار کند. 
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آن ها همچنن مدعی ش���ده اند که الجوردی و دیگر مسئوالن دادستانی بارها نسبت به 
ماهیت افجه ای به او هش���دار داده  بودند اما از آن جایی که وی انسان دل رحم و لجبازی 

بود به توصیه ها گوش نکرد و حاضر به خلع سالح وی نشد.
گویا خود الجوردی و یا قدیریان و... قادر به خلع س���الح وی نبودند و حتماً بایس���تی 

کچویی این کار را می کرد و زور آن ها به وی نمی رسید! الجوردی می گوید: 
به  ف���ردی  یک 
»کاظ���م  ن���ام 
از  افج���ه ای« 
زندان  نگهبانان 
اوین بود و محمد 
خ���ودش  ه���م 
می دانس���ت که 
او از ه���واداران 
منافقن  سازمان 
اس���ت و معتقد 
بود ک���ه با امثال 
اینها باید کار کرد 

و اصالح ش���ان کرد.خب این کاظم افجه ای که از هواداران سازمان بود و در درون 
زندان نگهبانی می داد، با محمد زیاد برخورد داشت. محمد می خواست روی او کار 

کند و او را ارشاد کند و اعتقادش هم همن بود.
چندین بار ما به محمد تذکر داده بودیم که او که یکی از هواداران سازمان است صالحیت 
نگهبانی از اینج���ا را ندارد، اما محمد معتقد بود که نه، من او را اصالح می کنم.

درس���ت همان روز هشت تری بود، وقتی حادثه انفجار دفرت مرکزی حزب جمهوری 
اسالمی پیش آمده بود. یادم می آید که من و معاون قضایی، محمد را احضار کردیم 
و به او گفتیم که مسئله دیگر از حد ارشاد گذشته و االن به هیچ وجه صالح نیست 
که کاظم افجه ای که از هواداران سازمان است و شما خودتان هم می دانید، در اوین 

باقی بماند، همن اآلن بلند شو و خلع سالحش کن.
کاظم مسلح به یوزی بود و توی همن دادسرا داشت نگهبانی می داد که وقتی مسئله 
را بعداً یک مقدار تعقیب کردیم، ]متوجه شدیم که[ به این صورت که می گویم مسئله 
می خواست بشود: کاظم افجه ای تصمیم داشت که همان روزها که شاید همان روز 
هشت تری بود اگر بتواند توفیقی به دست بیاورد لحظه ای که من در دادگاه می روم و 
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اعضای دادگاه هم هستند، یک جا همه ماها را به رگبار ببندد و از صبح کمن کرده 
بود و از صبح چندین دفعه دنبال من بود، ویل آن روز قضا و قدر چنن شد که من جز 
یک بار به دادگاه نروم و آن یک بار هم او موفق نشده بود. با اینکه اعضای دادگاه 
همه در یک اتاق جمع شده و من هم در خدمت شان بودم، او موفق نمی شود که 

در همان لحظه به دادگاه حمله کند.
بعداً وقتی من به اتاقم آمدم، اتفاقاً آن روز به دلیل تراکم کار بریون نیامده بودم که 
کاظم، توفیقی برای ترور من پیدا بکند و وقتی ما محمد را احضار کردیم و به اتاق ما 
آمد و به او گفتم که حتماً باید بروی و کاظم را خلع سالح بکنی، محمد گفت: »من 
 اعتقاد به این کار ندارم، ویل می روم و این کار را می کنم، به دلیل اینکه شما گفته اید.

محمد از اتاق ما که برادرمان معاون قضایی هم اینجا تشریف داشتند بریون رفت و 
یوزی را از کاظم گرفت. کاظم اینجا متوجه می شود که یک مقدار لو رفته، بالفاصله 
خودش را به کلت مسلح می کند و شاید حدود یک ساعت بعد بود که ما در همان 
کنار استخر غذا را صرف کرده بودیم و قرار بود که پس از آن دادگاه مجدداً تشکیل 

شود، در آن موقع کاظم افجه ای حمله می کند.
وقتی او ظاهر شد و حدود ۶،۷ مرتی از پشت سر ما آمد، من یک وقت دیدم یک 
کسی صدا می زند »به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران«، برگشتم و دیدم کاظم 
است و کلت به دست دارد و متوجه شدم که نیت پلیدی دارد و بالفاصله من خودم 
را به زمن انداختم و به شکل مارپیچ فرار کردم و در پشت درخت ها قرار گرفتم، ویل 
برادرمان محمد برای اینکه بتواند در برابرش بایستد، از جا برخاست و خواست که 
به او حمله کند که مورد اصابت گلوله ناجوانمردانه قرار گرفت. در حقیقت محمد، 

شهید جوانمردی اش شد.۱
قدیریان موضوع جان به دربردن حکام شرع و مقامات دادستانی در واقعه ی هشت تری 

را چنن تعریف می کند:
روز هشتم تری جلس���ه ای با حضور ۲۴ تن از حکام شرع، آقای الجوردی، آیت الله 
قدوسی، آیت الله گیالنی و چندین نفر دیگر از جمله خودم در دادسرا تشکیل شد. 
کاظم افجه ای که متوجه قضیه شده بود با هماهنگی سعادتی با سالح کالشینکف 
که آن را روی رگبار گذاش���ته بود، پش���ت در جلسه قرار گرفت. آقای محمد مریآبی 
مس���ئول دفرت آقای گیالنی متوجه او شد و از او پرس���ید: »این جا چه می کنی؟« 
افجه ای در جواب گفت: »یک سؤال دارم و می خواهم از آقای گیالنی برپسم.« در 
واقع او برای قتل عام اعضای آن جلسه آمده بود؛ آقای مریآبی و آقای غفارپور معاون 

1-www.mashreghnews.ir/news/227696
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قضایی، او را از آن جا بریون کرده و با تندی به آقای کچویی گفتند که برای چه او به 
این جا آمده است. منتهی آقای کچویی به خاطر این که ایشان توبه کرده و بسیار انسان 
دل رحم و دلسوزی بود نمی پذیرفت، ویل دستور داد که اسلحه را از او بگریند. در 
همان حال، افجه ای با موتور از اوین بریون رفت و یک فبضه اسلحه ی کمری رولور 
تهیه کرده، برگشت. بعد از اتمام جلسه، حکام شرع و دیگران در ضلع شرقی اوین 
زیر درختان نشسته بودند و پاسخگوی توضیحات و مسائل شرعی زندانیان بودند، 
در همن حال، افجه ای به آن ها نزدیک شده و اسلحه را به سمت آن ها کشید، آقای 
الجوردی متوجه قضیه شد، پشت درخت پنهان شد؛ آقای کچویی اسلحه  ی خود را 

بریون آورد، اما قبل از آن، افجه ای تریی به سر او زد. 
سایت رجا نیوز در این باره می گوید: 

همزمان با این اقدام ]هفت تری[ که توسط رابطن سازمان پیشرت به اطالع اعضای
 زندانی آن رسیده بود، برنامه ریزی شورش در داخل زندان توسط سعادتی صورت 
گرفت و پس اعالم خرب انفجار حزب جمهوری اس���المی، تعدادی از هواداران و 
اعضاء مجاهدین در زندان با ش���نیدن این خرب شروع به خواندن سرود و پایکوبی 

کردند و جو زندان را ملتهب کرده و به هم ریختند. 
آیت الله گیالنی و شهید الجوردی آنها را به محوطه زندان اوین آوردند و به صحبت 
و نصیحت آنها پرداختند که در این مرحله افجه ای طبق برنامه ریزی قبلی و با هدایت 
سعادتی از موقعیت خود در میان نگهبانان زندان سوء استفاده کرده و اسلحه ای را 
از نگهبانی گرفته و به سوی محوطه خیز بر می دارد تا آقایان گیالنی و الجوردی را 

ترور  کند.۱
جوالیی دروغ های عجیبی سرهم کرده و مدعی حضور در صحنه شده و می گوید: 

کچویی او را در بند سعادتی گذاشته بود تا مراقب او باشد. ساعت ۱۱ صبح روز ۸ 
تری و فردای انفجار در دفرت حزب جمهوری اسالمی، الجوردی به من زنگ زد و 
گفت با قدیریان بیایید یک جلسه سری داریم. به سمت اوین حرکت کردم و وقتی 
مقابل در دادسرا رسیدم،  افجه ای را دیدیم که جلوی در نشسته است. چند ماهی بود 
که دو پایش را گچ گرفته بود و با عصا تردد می کرد و ما هم فکر می کردیم پاهایش 
شکسته یا بیمار است. دیدم عصا را روی زمن گذاشته و همان طور که من از درب 
س���وم محوطه پیاده می آمدم و حتی زمانی که از پشت سرش عبور می کردم او هم 

برمی گشت و مرا زیر نظر داشت.
وارد اوین که ش���دیم، رفتیم اتاق آقای غفارپور معاون قضایی؛ غفارپور گفت آقای 

1-www.rajanews.com/News/?20447
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کچوی���ی این فرد )افجه ای( امروز قصد قتل عام دارد. کالش���ینکف گرفته بود که 
از آقای گیالنی ش���روع کند و حاکمان ش���رع و بقیه را هم مورد هدف قرار دهد. 
الجوردی و قدیریان هم همن نظر را داشتند و گفت غفارپور درست می گوید، او 
چنن قصدی دارد و من هم به این نتیجه رسیده ام. اما کچویی قبول نمی کرد و مدعی 
بود که ما بدبن هستیم اصرار کچویی بر مواضع خودش، الجوردی را عصبانی کرد، 
دست مرا گرفت و از جلسه خارج شدیم تا کنار استخر هم ناهار بخوریم هم فکری 
اساسی برای این موضوع کنیم. کنار استخر در حال ناهار خوردن به همراه ۲ نفر از 
حاکمان ش���رع بودیم که کچویی آمد. الجوردی به او گفت بنشن و ناهار بخور که 

کچویی گفت غذا خوردم و پارچ را برداشت که از قنات برای ما آب بیاورد.
در هم���ن لحظه که در حال ریخ���نت آب در لیوان الجوردی بود، افجه ای با پاهای 
س���الم و بدون گچ، مقابل ما ظاهر ش���د، شعار منافقن را سر داد و با برتای ۱۵ تری، 
هدف گریی کرد. من و یکی از حاکمان شرع به صورت سینه خیز به سمت افجه ای 
رفتیم. الجوردی پشت یک درخت پناه گرفت و آقای حجت االسالم سعیدی نیز 
قبل از اینکه حرکتی کند، ۲ تری به او برخورد کرد که تاکنون ۷عمل جراحی انجام داده 
است. به کچویی گفتم، محمد بخواب، اما بازهم لجبازی کرد و به سمت آن منافق 
رفت و گفت پسر چکار می کنی؟ که بعد از این جمله، آخرین گلوله اسلحه افجه ای 

به سر کچویی اصابت کرد.
دادیاران و پاس���داران به محض ش���نیدن صدای تریاندازی به سمت  محوطه آمده 
و آم���اده بودند که افجه ای را بزنند اولن نفر هم خواهرزاده آیت الله خزعلی بود اما 
الجوردی گفت نزن او را سالم می خواهم. کچویی را به بیمارستان طالقانی منتقل 
کرده بودند و الجوردی، افجه ای را با یک دس���ت گرفته بود و با خود به پشت بام 
برد تا آنجا از او بازجویی کند. یکی از همکاران کم توان دنبال آنها رفت که ای کاش 
نمی رفت. این بنده خدا تعریف می کرد که الجوردی به خاطر این حادثه و مجروح 
ش���دن کچویی که واقعا او را دوس���ت داشت به شدت به خود می لرزید. به او گفتم 
اجازه دهید متهم را من محافظت کنم تا شما راحت تر بازجویی کنید که الجوردی 
قبول کرد. به محض اینکه او را به دست من داد،  متهم دستش را رها کرد و خود را 

از پشت  بام به پاین )باغچه مقابل دفرت شهید الجوردی( پرتاب کرد.
جالب این است که این متهم شب قبل از حادثه، میهمان خانه شهید کچویی بود؛ پسر 
کچویی می گفت  خیلی اوقات پدر و مادرم بیشرت از ما به او رسیدگی می کردند. در 
نهایت هم چند روز پس از اینکه در کما بود، تمام کرد و به درک رفت. الجوردی 
هم که متوجه شده بود سعادتی رهرب افجه ای بود و با آقای گیالنی مشورت کردند و 
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او هم به درک واصل شد.۱
مسعود کاظمیان اصفهانی مسئول اطالعات و تحقیقات دادستانی و مسئول دفرت الجوردی 
که بعدها سرپرست شورای حل اختالف تخصصی دیوان عدالت اداری مستقر در وزارت 

کار  شد  ادعا می کند پای الجوردی در این عملیات می شکند:
یکی از کارمندان نفوذی دادستانی بنام کاظم افجه ای و از اعضای منافقن، سالح 
خود را در گچ پای خود مخفی کرده بود و به سمت شهید الجوردی نشانه گرفت. 
خداوند ش���هید کچویی را رحمت کند که خودش را سرپ ایش���ان قرار داد. افجه ای 
تریاندازی کرد و تمام گلوله های خود را به بدن شهید کچویی زد. در آن ماجرا پای 

شهید الجوردی شکست.۲
روایت الجوردی و قدیریان و سایت رجا نیوز و جوالیی و کاظمیان اصفهانی واقعیت را 

بیان نمی کنند.  
چنانکه قدیریان می گوید کالس درس و پاسخگویی به سؤاالت شرعی زندانیان هم در 
میان نبود. بلکه به خاطر برخورداری از هوای آزاد و استفاده از محیط فرح بخش محوطه ی 
اوین، دادگاه را به زیر درخت های چنار تنومند و س���ایه گس���رت آورده بودند. نه تنها پای 
الجوردی نشکست بلکه هیچ  آسیبی هم ندید. این دروغ ها تا آن جا بود که حتی صدای 
هاشم رخ فر، معاون کچویی و باجناق قدیریان و عزت الله شاهی و خواهرزاده کچویی هم 

در آمد. وی در مورد چگونگی ترور کچویی می گوید: 
ببینید در این چند سال درباره نحوه ترور محمد خاطرات زیادی نقل شده است که 
اصاًل هم درست نیست و حقیقت ندارد. یکی از این خاطرات برای آقای جوالیی 
اس���ت که من واقعاً نمی دانم ایشان بر چه اساسی این حرف ها را بیان کرده است. 
آن زمان آقای جوالیی هم در زندان اوین س���مت خیلی مهمی را نداش���ت و پائن 
نزدیکی های در محل دفرتش بود و اصاًل به باال و آن طرف که ترور محمد انجام 
شده بود ایشان کاری نداشت که در صحنه باشد و بخواهد حرفی بزند. محمد هم 
فرد ساده ای نبود که گول افرادی مثل افجه ای اینها را بخورد و از روی سادگی و این 
حرف ها کاری را انجام دهد. انصافاً تنها صفت هایی که در محمد نبود همن سادگی 

و زودباوری بود. اتفاقاً پسر باهوش و زیرکی هم بود.
آن روز صبح ما در اوین ش���رایط ویژه ای داش���تیم و بخشی از زندانیان در محوطه 
مشغول بازجویی و محاکمه بودند. چون عده ای تازه در خیابان ها دستگری شده بودند 
و عده ای هم به دلیل شبکه ای که در زندان درست کرده بودند و شبکه کشف شده 

1-www.tasnimnews.com/fa/news/1393/06/04/470887
2-www.jahannews.com/sound/543345
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بود مشغول محاکمه بودند. افجه ای از چند وقت قبل گفته بود پایش شکسته است 
و گچ گرفته بود. اسلحه هم از افجه ای گرفته شده بود چون به او مشکوک شده بودیم 
و اسلحه هم نداشت. بعد رفته بود از یکی از محافظن به بهانه اینکه اسلحه اش را 
ببیند اسلحه گرفته بود و آمده بود در محوطه تا اعضای شاخص دادستانی همانند 

آقایان محمدی گیالنی و الجوردی و غفارپور و … را ترور کند. 
محمد مانع کارش می شود تا عده دیگری شهید نشوند و می خواست اسلحه را از 
افجه ای بگرید که تریی به شانه محمد می زند و تری دیگر به سر محمد برخورد می کند 
و محمد به شهادت رسید. بعد محمد را سریع به بیمارستان اعزام کردند و افجه ای 
هم توس���ط آقای الجوردی بازداشت شد و الجوردی برداشت افجه ای را به طبقه 
سوم اتاق خودش برد. یکی از بچه ها هم رفته بود کمک الجوردی که افجه ای از 
فرصت س���وء اس���تفاده کرده بود و با خطی که گرفته بود خودش را از باال به پائن 

پرتاب کرد و بعد از چند ساعت فوت شد.
من رابطه بن افجه ای با مهدی آس���مان تاب و حسن مهرزی را می دانستم و وقتی 
س���راغ آسمان تاب رفتم دیدم مشغول سان دیدن در داخل گروهی از بچه هاست و 
اسلحه هم دارد. بازداشتش کردم و اسلحه اش را هم گرفتم و بعد اعرتاف کرد که از 
طرف سعادتی خط می گرفته اند برای شورش در زندان و با افجه ای و مهرزی هم 
دست بوده اند. بازداشت که شد برخی از شبکه های دیگر داخل زندان هم لو رفت. 
بعد توسط آقای محمدی گیالنی سعادتی مجدداً محاکمه شد و به دلیل مشارکت 
در ترور و ش���هادت شهید کچویی محکوم به اعدام شد و حکمش در مرداد همان 

سال اجرا شد.۱
عطاالله رئیسی خواهرزاده کچویی و از پاسداران حاضر در زندان اوین در تریماه سال ۶۰ 
نیز به خربنگار تسنیم گفت: دو پای کاظم افجه ای شکسته نبود و فقط یکی از پاهایش 
شکسته شده و در گچ بود. این هم که گفته می شود همکاران و دوستان کچویی از جمله 
الجوردی و غفارپور درباره تهدید افجه ای به او تذکر داده بودند و کچویی لجبازی کرد، 

صحت ندارد و من از دوستانش چنن چیزی نشنیده ام.
وی با بیان اینکه افجه ای با کلت رولور کچویی و دیگر افراد را هدف قرار داد گفت: 
کچویی ۵ روز قبل از واقع ۳۰ خرداد به همراه من به قم آمد و همان شب به تهران 
برگشتیم. فردای آن روز باهم به اوین رفتیم و پس از آن حدود ۱۵ روز از اوین خارج 

نشد و من هم در این مدت همراهش در اوین بودم.۲

1-www.tasnimnews.com/fa/news/1393/06/04/474464
2-www.tasnimnews.com/fa/news/1393/06/04/474464
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جمال اصفهانی مس���ئول ۲۰۹ اوین و از اعضای واحد اطالعات سپاه در مورد افجه ای 
می گوید: 

۷-۸ نفر را می خواستند اعدام کنند، کاظم افجه ای هم در خط تری بود و کسی را که 
بنا بود بزند،  تقی  شهرام نبود ویل او تقی شهرام را زد. بنا بود افجه ای فرد دیگری 
را اعدام کند ویل این کار را نکرد و تقی را زد و زودتر از این که بسم الله هم بگویند، 

شلیک کرد.... من آن جا دیدم که تری به فرد کناری تقی شهرام نخورد....
یادم هست یک سرهنگ ساواکی بود که یکی از رضایی ها را کشته و فرد مشهوری 
بود. شبی که می خواستند بربند و اعدامش کنند، گفت می خواهم دستشویی بروم، 
رفت معطل کرد و خربی نش���د. شهید کچویی گفت او رفته داخل و بریون نمی آید. 
در را بش���کنید. افجه  ای در را شکست و همانجا توی توالت او را به رگبار بست. 
گفتیم چرا این کار را کردی؟ گفت که با تیغ به من حمله کرد. وقتی رفتیم،  دیدیم که 
او قبل از شکسنت در رگش را با تیغ زده بود. غافل از این که این ساواکی یکی از 
کسانی بود که زمان شاه خیلی از مجاهدین خلق را کشته بود  به جرم همن کشتارها 

هم دستگری شده بود.۱
اگر بپذیریم آن چه وی می گوید واقعی است، آنوقت نتیجه  می توان گرفت که افجه ای مورد 
اعتماد کامل کچویی و الجوردی و... بوده است. محسن کچویی واقعی ترین توصیف را 

در مورد چگونگی ترور پدرش در قالب یک فیلم مستند می کند. ۲
دستگاه های تبلیغاتی رژیم از کچویی به عنوان »پدر توابن« یاد می کنند که دروغی بیش 
نیس���ت. هنگامی که او به قتل رس���ید هنوز جریانی به عنوان »توابن« در زندان نبود که 
او بخواهد »پدرش���ان« باشد. تنها چند زندانی فرقانی که پس از دستگریی توبه کرده و 
به همکاری با رژیم پرداخته بودند و حمید جعفری یکی از وابس���تگان جریان »اشرف 
دهقانی« کس دیگری به جرگه ی »توابن« نپیوسته بود که از او به عنوان »پدر توابن« 
یاد شود. این ها دروغ هایی است که بعدها دستگاه تبلیغاتی رژیم سرهم کرد. در دورانی 
که کچویی زنده بود، هواداران جریان های سیاس���ی در زندان مراس���م صبحگاهی اجرا 
می کردند، س���رود می خوانن���د و  ... چرا که گروه های متبوع ش���ان در بریون از زندان به 
فعالیت مشغول بودند و حضور علنی در جامعه داشتند. گاهی اوقات حتی نشریاتی مانند 

»مجاهد« هم به صورت قانونی به زندان راه می یافت.  

الجوردی منشاء دروغ بافی راجع به افجه ای و کچویی
منشاء همه ی این دروغ پردازی ها راجع به کچویی و افجه ای و... الجوردی است که بعدها 

۱-نشریه رمز عبور ۲۱، تری و مرداد ۱۳۹۵. 
2-www.youtube.com/watch?v=imjnRJmQsPo
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توسط نزدیکانش به شکل های مختلف مطرح شد. مثاًل وی در مورد شکسته شدن دست 
کاظم افجه ای می گوید: 

در یک تصادفی افجه ای از یک بلندی پرت و دست و پایش شکسته شده بود و 
محمد به خرج خودش شاید حدود پانزده هزار تومان از پویل که از فروش دکانش به 
دست آورده بود، خرج مداوای او کرده بود و دستش را سالم کرد ویل باز مورد حمله 

ناجوانمردانه همان شخص قرار گرفت و شهید شد.۱
همن موضوع را عینا مهری کچویی خواهر محمد کچویی بدون کم و کاست کپی برداری 
می کند.۲افجه ای پایش شکسته بود و نه دستش. دکرت شجاع الدین شیخ االسالم زاده، یکی 
از بهرتین جراحان ارتوپد ی ایران، زندانی و رئیس بهداری اوین بود. افجه ای هم پاسدار 

اوین بود. دکرت شیخ االسالم زاده بدون کوچکرتین هزینه  ای پای او را درمان کرد.  
ضدیت کچویی با مجاهدین تا آن جا بود که در وصیت خود که در ۲۶ آبان ۵۹ نوشته شده، 

روی نابودی آن ها تأکید کرده است. 
شدیداً معتقدم که مجاهدین خلق با توجه به معیارهای باطلی که دارند ناحق ترین و 
باطل ترین گروه ها هستند اگر هدایت شدنی هستند خداوند آن ها را هدایت کند وگرنه 
نابود کند و معتقدم بدترین  دشمن در حال حاضر برای جمهوری اسالمی که حاصل 

خون بیش از ۷۰ هزار شهید می باشد همن مجاهدین هستند.۳
کچویی و الجوردی که یارغار یکدیگر در اوین بودند، به فاصله ی ۱۷ سال هر دو به دست 

مجاهدین کشته شدند و امروز قرب آن ها در بهشت زهرا در کنار یکدیگر است. 

ابوالفضل حاج حیدری ۶۰ تا ۶۱
ابوالفضل حاج حی���دری متولد ۱۳۱۹ در 
بی س���یم نجف آباد به دنیا آمد. وی پس 
از پای���ان دوران ابتدای���ی در بازار تهران 
)اول ناصرخسرو( به شاگردی دایی اش 
حبیب الله عس���گراوالدی که به تجارت 

برنج، روغن و حبوبات اشتغال داشت پرداخت. 

مشارکت در ترور حسنعلی منصور و تقاضای عفو از شاه
وی در جریان ترور حسنعلی منصور نخست وزیر دستگری و به اتهام شناسایی حسن علی 

1-http://shahidkachooee.com/1394/12/19
2-http://navideshahed.com/fa/news/356272
3-www.isna.ir/news/92040804524
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منصور، تهیه اسلحه و شناسایی امری اسدالله علم به حبس ابد محکوم شد. حاج حیدری در 
زندان به تحصیل مشغول شد و دیپلم گرفت. وی در بهمن ۱۳۵۵ به همراه عسگراوالدی 
و حاج مهدی عراقی و... از شاه تقاضای عفو کرد و در مراسم »شاهنشاه سپاس« شرکت 

کرد. او پس از آزادی از زندان ازدواج کرد و صاحب دو دخرت شد. 

موج انقالب و فعال شدن دوباره
حاج حیدری همچون دیگر اعضای مؤتلفه به ش���دت از مبارزه بریده و به دنبال زندگی 
شخصی  خود بودند اما موج انقالب ضد سلطنتی و نبودن اراده ی سرکوب در رژیم پهلوی 
او را همچون دیگر اعضای مؤتلفه به میدان آورد و عماًل اداره تظاهرات ها را به دس���ت 
گرفتند و دیری نگذش���ت که مقدرات مردم و کش���ور به دست آن ها افتاد. پس از انتشار 
نامه  های سنجابی، بختیار و فروهر و حاج سید جوادی به شاه، خمینی که متوجه عدم پیگرد 
قضایی آن ها شد در پیامی به روحانیون و بازاری ها گوشزد کرد که شرایط برای مقابله با 

رژیم شاه آماده است و چنانچه از اوضاع برمی آید پیامدی هم ندارد. 
در ش���رایطی که ارزیابی ها دال بر بحران شدید رژیم سلطنتی بود و دیگر مطمئن بودند 
رژیم پادشاهی رفتنی است و شانسی برای ادامه ی بقا ندارد او نیز همراه با نزدیکانش به 
صحنه آمدند. از آن جایی که حاج حیدری به خانواده هایی که می رفتند قدرت را در دست 
بگریند، نزدیک بود در »کمیته استقبال از امام« عضویت یافت و پس از استقرار خمینی 

در مدرسه علوی و رفاه یکی از گردانندگان آن جا شد. 

عضویت در کمیته امداد و ریاست اوین
وی از ابتدای تشکیل کمیته امداد امام خمینی با حکم خمینی عضو شورای مرکزی کمیته 
امداد شد. بعد از کشته شدن کچویی، ابوالفضل حاج حیدری در تریماه ۱۳۶۰ با نام مستعار 

حسنی به ریاست اوین رسید و تا سال ۱۳۶۱ در این سمت باقی ماند. 
حاج حیدری که در واقع نوچه ی عسگراوالدی محسوب می شد در اوین تنها نبود برادرش 
عزیز و پس���ر عمویش محمد حاج  حیدری نیز از بازجویان و ش���کنجه گران بریحم اوین 
بودن���د. اعظم حاج  حیدری خواهر محمد و عموزاده ی ابوالفضل و عزیز توس���ط آن ها 
تحت بازجویی و شکنجه ی ش���دید قرار گرفت. او بن سال های ۶۰ تا ۶۵ دوران سختی 
را در زندان سرپی کرد و حتی مورد تعدی جنسی هم قرار گرفت و مدت ها در سلول های 

انفرادی اوین و قربهای قزلحصار به سر برد. 

بازگشت به کمیته امداد و ریاست کمیته مرکزی توسعه صادرات
ابوالفضل حاج حیدری پس از ترک اوین دوباره به »کمیته  امداد امام« پیوست و در مقام 
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سرپرست کمیته امداد امام، معاون خودکفایی کمیته امداد، معاون پشتیبانی کمیته  امداد، 
رئیس کمیته مرکزی توسعه صادرات، وزارت بازرگانی به فعالیت پرداخت. او همچنن 
»عضو هیأت علمی« نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، عضو هیأت رئیسه 
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، و یکی از معتمدین خمینی و خامنه ای در اصناف 
و بازار بود. وی در اس���فند ۱۳۹۲ در تهران در پی یک بیماری س���خت درگذش���ت. در 
زندگی نامه هایی که از وی انتشار یافته، هیچ اشاره ی به ریاست وی بر زندان اوین نشده است. 

حاج محمد جوهری فرد ۶۱ تا ۶۳
محمد جوهری فرد با نام مستعار مهدوی پس از ابوالفضل 
حاج حیدری در سال ۱۳۶۱ ریاست زندان اوین را به عهده 
گرفت. وی و حاج  حیدری با توجه به حضور الجوردی 
در اوین، عماًل کاره ای نبودند و رتق و فتق امور به دستور 
الج���وردی صورت می گرفت. این دو برخالف کچویی 
شخصیت مستقلی نداشتند و گوش به فرمان الجوردی 
بودند. مسئولیت جوهری فرد بیشرت اداری بود و در ضرب 

و شتم و شکنجه و ایجاد محدودیت برای زندانیان شخصاً دخالتی نمی کرد. با این حال به 
دیگر زندان ها نیز سرکشی می کرد. او یک بار در تابستان ۱۳۶۲ از سلول من در گوهردشت 

بازدید کرد. وی نسبت به دیگر پاسداران و مسئوالن زندان شیک پوش بود. 
او نیز در دوران شاه چند سایل را در زندان قصر زندانی بود و در ورزش باستانی دستی 
داش���ت. جوهری فرد تا بهار ۱۳۶۳ ریاست اوین را به عهده داشت. وی که جزو اعضای 
مؤسس هیأت های مؤتلفه بود جایش را به محمدعلی امانی دیگر عضو هیأت مؤتلفه داد 
که پدرش از اعضای هیأت مؤسس این جریان بود. حاج جوهری فرد در زمنیه آهن آالت 
س���اختمانی و صنعتی فعال ب���ود و دفرت کارش در خیابان ۱۵ خ���رداد تهران نبش پامنار 
س���اختمان جعفری بود. او همچنن در زمینه ی مبلمان و وسایل بازی و اسباب بازی نیز 
فعالیت داشت. جوهری فرد نیز همچون حاج حیدری در اسفند ۹۲ درگذشت. نمی دانم 

چرا مرگ او سر و صدا نکرد. 

محمد علی امانی سال ۱۳۶۳ 
محمدعل���ی امانی متول���د ۱۳۳۹ در تهران یکی از 
فرزن���دان س���عید امانی همدانی از ره���ربان حزب 
جمهوری اس���المی و مؤتلفه اسالمی است. امانی 
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همچون دیگر رهربان مؤتلفه و فرزندان ش���ان از گردانن���دگان و مهره های اصلی اوین و 
دادستانی انقالب و پشتیبانانشان در سال های اولیه دهه ی ۶۰ بود. 

حضور خانوادگی در  اوین و تصدی معاونت قدیریان
محمدعلی امانی به خاطر وابس���تگی های خانوادگی در سال ۵۷ عضو کمیته استقبال از 
خمینی شد. به خاطر شناختی که کچویی از وی در کمیته استقبال از خمینی داشت، در 

تابستان ۵۸ پس از تصدی ریاست اوین توسط کچویی در این زندان مشغول کار شد. 
الجوردی از بدو شروع کار در اوین، تالش می کرد برای تحکیم پایه های قدرت اش در 
اوین و دادستانی تا آن جا که ممکن است نزدیکان و افراد مورد اعتمادش را در کنار خود 
داشته باشد. خواهر الجوردی زن عموی امانی بود و از طریق پیوند خانوادگی هم آن ها 

پشت یکدیگر را داشتند.
بر همن اس���اس بود که محمدعلی امانی ابتدا در بخش معاونت اجرایی دادستانی که 
توسط حاج  احمد قدیریان داماد عمه اش یکی از خشن ترین چهره های دادستانی اداره 
می شد، به کار گرفته شد. گروه ضربت و اجرای احکام اوین از زیر مجموعه های معاونت 
اجرایی بودند. گروه ضربت نقش اساس���ی در حمله به خانه های مردم و دستگریی های 
شبانه داشت و اجرای احکام مس���ئولیت جوخه های اعدام را به عهده داشت. در واقع 
محمدعلی امانی از همان ابتدای سال ۶۰ نقش مستقیمی در دستگریی، شکنجه و کشتار 
مردم میهن مان داشت. نزدیکی این دو به یکدیگر باعث شد که امانی داماد قدیریان شود. 
در بازار مرسوم است که صاحب حجره دخرتش را به شاگردش می دهد، همن سنت در 
ارتباط با ازدواج امانی با دخرت قدیریان نیز اجرا شد. جواز حمل سالح نیز توسط معاونت 

اجرایی دادستانی صادر می شد. امانی در این رابطه می گوید: 
آن روزها دادستانی انقالب برای مسئوالن، جواز حمل سالح صادر می کرد. روزی 
نزد ش���هید رجایی رفتم تا ایشان فرم مخصوص را پر کند که به ایشان سالح تحویل 
داده شود. اوایل انقالب بود و یکی از سؤاالت آن فرم این بود که: چقدر خودتان را 
حزب اللهی می دانید؟ شهید رجایی در پاسخ نوشته بود: »اگر هم حزب اللهی باشم، 

از الجورد الجوردی هاست.۱

معاونت سیاسی الجوردی و تصدی ریاست زندان 
او سپس مدتی در امور اطالعاتی دادسرای انقالب مشغول به کار شد و جنایات زیادی 
را سازماندهی کرد. چیزی نگذشت که وی به معاونت سیاسی الجوردی رسید. از این که 

1-www.mashreghnews.ir/fa/news/621377
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الجوردی به عنوان »قصاب تهران« چه نیازی به مشاوره ی سیاسی داشت می گذرم اما 
یک جوان تازه کار بی تجربه  در حساس ترین روزهای تاریخ میهن مان چه مشاوره یا کمکی 

به الجوردی می توانست بکند؟
در تابستان ۶۳ در اثر فشارهای آیت الله منتظری، و بازدیدی که نمایندگان ایشان و شورای 
عایل قضایی از زندان قزلحصار داشتند، تغیری و تحوالت عمده ای در امر اداره ی زندان ها 
و سیستم قضایی و امنیتی به وجود آمد که عمر آن بسیار کوتاه بود. در این تاریخ مسئولیت 
امنیتی و اداره ی زندان های مرکز از الجوردی گرفته شد و ریاست زندان های قزلحصار، 
گوهردشت و اوین تغیری کردند و عاقبت در دیماه ۶۳ الجوردی از پست دادستانی انقالب 
مرکز نیز برکنار شد.در این فاصله محمدعلی امانی که هنوز ۲۳ سالش تمام نشده بود به 
خاطر نزدیکی به الجوردی و اعتمادی که به او داشت، جانشن محمد جوهری فرد شد. 

امانی در رابطه با نقش خود در اوین می گوید: 
یکی از حکم هایی که من از ش���هید الجوردی گرفتم، مسئولیت زندان اوین بود که 
در س���ال ۶۳ گرفتم و حکم دیگر در ارتباط با کارهای اجرایی دادس���رای انقالب 
بود که در دو مرحله این توفیق را داش���تم در ارتباط با کارهای اجرایی دادس���رای 
انقالب انجام وظیفه می کردیم. یک مرحله در ارتباط با کارهای اطالعاتی دادسرا 
بودیم و مرحله بعد هم معاونت سیاسی »شهید الجوردی« را داشتم. در آغاز سال 
۶۳ با توجه به ش���رایطی که در آن وقت به وج���ود آوردند و زندان را بطور کلی به 
سازمان زندان ها واگذار کردند. در زمان مسئولیت من بود که زندان اوین را به سازمان 
زندان ها تحویل دادیم و بعد از آن شهید الجوردی حکم معاونت سیاسی شان را 
دادند که در خدمتشان بودیم تا زمانی که ایشان از دادستانی انقالب برکنار شدند. 

وقتی که ایشان برکنار شدند بطور طبیعی کلیه معاونت هایشان هم برکنار شد.۱

قائم مقام مؤتلفه
محمدعلی امانی در آبانماه ۱۳۹۱ با رای اکثریت بیش از دو س���وم آرای شورای مرکزی 
حزب مؤتلفه ی اسالمی به جای پسرعمه و شوهر خواهرش اسدالله بادامچیان به عنوان 
قائم مقام دبریکل این حزب انتخاب شد.۲وی از سال ۷۲ عضو شورای مرکزی حزب بوده 
و سه دوره مسئولیت دبری اجرایی، معاونت تشکیالت، معاونت تبلیغات، دبری شهر تهران 
و... از جمله سوابق قبلی وی در این حزب است. از دیگر سوابق وی می توان به مسئولیت 
اجرایی شورای هماهنگی نریوهای انقالب اسالمی )گروه پشتیبان فهرست آبادگران در 

1-www.rajanews.com/detail.asp?id=94331
2-www.yjc.ir/fa/news/4155439
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شورای اسالمی شهر دوم، مجلس هفتم و ریاست جمهوری نهم( و مسئولیت اجرایی ستاد 
انتخابات جامعه روحانیت مبارز در چندین دوره اشاره کرد.

دروغرپدازی و خلق ناشیانه سناریو 
برای درک بهرت شخصیت کسی که در حساس ترین شرایط، مشاور سیاسی الجوردی بوده 
و مس���ئولیت دستگریی و کشتار زندانیان را به عهده داشته به چند مورد از ادعاهای وی 
می پردازم تا سطح دانش و معرفت قائم مقام یکی از مهم ترین احزاب سیاسی کشور معلوم 

شود. وی در مورد تالش های مجاهدین برای سرقت جنازه الجوردی می گوید:  
منافقن بعد از ترور شهید الجوردی گروهی را فرستاده بودند که جنازه ایشان را بربند 
آلمان و برنامه ریزی کرده بودند که در مقابل تلویزیون بگویند که ما جسد الجوردی را 
هم آوردیم! ما همان شب اطالع یافتیم و آن ها را دستگری کردیم، می خواستم بگویم 

اینقدر کینه داشتند که به جسدش هم نمی خواستند رحم کنند!۱
این اظهارات در نشریه الکرتونیکی »شما« ارگان رسمی مؤتلفه پس از انتخاب او به قائم 

مقامی دبریکل این حزب و به تاریخ ۲۹ آذرماه ۱۳۹۱ آمده است.
تص���ورش را بکنید مجاهدین گروهی را از عراق به داخل کش���ور بفرس���تند تا جنازه ی 
الج���وردی را که در میان تدابری امنیتی بود، ربوده و به کش���ور آلم���ان برده و در مقابل 
تلویزیون های اروپایی نش���ان دهند! پرسشگر هم از وی نمی پرسد نام افرادی که دستگری 
شدند چه بود؟ چه بر سرشان آمد؟ چرا در مورد آن ها اطالع رسانی نشد؟ مگر اتحادیه 
اروپا و آلمان »ام القرا« اس���المی است که بشود چنن شوهایی را در آن جا ترتیب داد و 

تلویزیون های اروپایی نیز به پخش آن مبادرت کنند؟
از این گذشته پرسشگر از وی نمی پرسد در سال ۷۷ شما چه کاره بودید که همان شب مطلع 
شده و افراد را دستگری کنید؟ امانی همچنان در رویای روزهایی سری می کند که دسته دسته 

جوانان میهن را دستگری و روانه ی جوخه های اعدام می کردند. 
می توانید حدس بزنید فردی با این ذهنیت و چنن سطحی از دروغگویی و مهمل بافی 
وقتی در میان سایل چنن سخنانی را بر زبان می آورد در جوانی و در دورانی که قدرت داشته 
چه بر سر مردم آورده و چه جان هایی را برای به کرسی نشاندن سناریوهای غریواقعی  اش 

ستانده و چه زندگی هایی را نابود کرده است.

ربط دادن جنبش اعرتاضی ۸۸ و ۷۸ به مجاهدین
پرسشگر از امانی می پرسد: 

اش���ارت ش���ما که مبارزات س���ال ۵۷ تا ۶۰ رو دیده اید، جریانات نفاق آن زمان را 

1-www.shoma-weekly.ir/fa/news/3723
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دیده اید و فعالیت عوامل منافقن را در خیابان های تهران از نزدیک مشاهده کرده اید، 
در اغتشاشات فتنه سال ۸۸ چه چیزی وجود داشت و چه نشانه هایی بود که حضور 

دوباره سازمان منافقن را درک کردید؟ 
معاون سیاسی الجوردی در دهه ی ۶۰ و قائم مقام حزب مؤتلفه ی اسالمی در پاسخ می گوید: 

ببینید اساس���اً حرکت انقالب پس از مبارزه با رژیم ش���اه و عواملش با جریانات 
معاندی روبرو ش���د که همگی آنها در پس پرده به نوعی هم دست یکدیگر بودند. 
جریانات حزب توده، حزب فداییان خلق، منافقن و... بعد جریان شوم سال ۷۸ که 
جریان بس���ته ای بود که رونمایی هم شد و برای براندازی نظام اقدام کرد و بعد هم 
جریان س���ال ۸۸، این ها در امتداد یکدیگر بودند. دشمن یک روز در لباس فدایی 
خلق اس���ت، یک روز در لباس منافق خلق است و یک روز هم در لباس فتنه ۷۸، 

یک روز در لباس فتنه ۸۸ و همینطور ادامه دارد.
ادعای همدس���تی مجاهدین و حزب توده و »حزب فداییان خلق« در س���ال های اولیه 
انقالب با یکدیگر و »هم دس���تی یکدیگر« در حایل صورت می گرید که حزب توده و 
»فدائیان اکثریت« در سال های فوق از »هم دستان« رژیم بوده و به قول خودشان »جبهه  
متحد« هم تشکیل داده بودند و فرخ  نگهدار مسئول سازمان فداییان خلق »اکثریت« به 
اوین آمده با الجوردی گفت وگو می کرد و با سیدحسن موسوی تربیزی دادستان جنایتکار 

نظام دیدار و گفتگو می کرد.
علی عمویی یکی از اعضای مهم دفرت سیاسی حزب توده با الجوردی دیدار و گفتگو 
می کرد و دادستانی انقالب ارتش رابطه ی نزدیکی با بیژن کبریی و هوشنگ عطاریان 

اعضای حزب توده در ارتش داشت.
تالش امانی برای همدست نشان دادن مجاهدین با فداییان اکثریت و حزب توده در سال  
۶۰ به اندازه ی ادعای بعدی وی مبنی بر این که تظاهرات دانشجویی سال ۷۸ و جنبش 

اعرتاضی مردم در سال ۸۸ در »امتداد« حرکت گروه های فوق بوده، غریواقعی است.

قتل ندا آقا سلطان توسط دشمن 
مقامات دادستانی انقالب به تأسی از خمینی و رهربان نظام از همان ابتدا هیچ ابایی از 

دروغگویی و طرح اتهامات واهی علیه مخالفان شان نداشتند. 
قائم مقام حزب مؤتلفه  اس���المی در ارتباط با قتل بریحمانه ی ندا آقا سلطان که صدها 
میلیون انسان در سراسر دنیا از طریق کانال های خربی شاهد آن بودند، سناریوی تنظیمی 

رژیم را پیش کشیده و می گوید:
بعد شما می بینید فالن کس کشته می شود، بعد برایت سئوال مطرح می شود که این 
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در کجا کشته شده است؟ سالح متعلق به چه کسی بود؟ چطوری کشته شد؟ اصاًل 
قرار نبود کشته شود...!

یعنی یک خونخوار، یک جنایتکار می آید اسلحه به دست می گرید و آدم می کشد. 
زیرا دشمن می داند که نمی تواند فرضاً یک جوانی را که رفته رأی داده و به وی گفته اند 
که تقلب شده را مجبور کند اسلحه به دست بگرید و آدم بکشد. ویل نریوی مزدور 
می آید و آن دخرت خانم)ندا آقا سلطان( را می کشد بعد هم بر روی آن تبلیغ می کند. 
اما بعد از یک سال معلوم می شود که اصاًل نریوهای نظام هیچ کدام سالح نداشتند که 
بخواهند بکشند و این برای مردم روشن می شود و مردم حقیقت را درک می کنند.

به ادعاهای وی که یکی از جنایتکاران علیه بشریت است توجه کنید: 
نریوهای نظام هیچ  کدام س���الح نداشتند«، »یک خونخوار«، »یک جنایتکار«، 
»یک مزدور« می آید ندا آقا سلطان را می کشد و بعد هم غیب می شود. از آن مهم تر 

حقیقت برای مردم روشن شده و پی به توطئه ها برده اند.
از روی همن ادعاها می توان حدس زد چنن جنایتکارانی در دهه ی ۶۰ در پشت دیوارهای 
اوین و در ش���عبه های بازجویی چه جنایاتی را مرتکب ش���ده اند و چه اتهامات زشت و 

غریواقعی  را به مخالفان شان نسبت داده اند.

ادعای امانی در مورد سینما رکس آبادان
برای درک ش���خصیت محمدعلی امانی بد نیست به ادعای دیگر او توجه کنیم. او در 

ارتباط با آتش سوزی سینما رکس آبادان می گوید: 
من در همن جا یک خاطره بگویم، اگر یادتان باش���د در جریان پریوزی انقالب 
ساواک سینما رکس آبادان را در سال ۵۶ آتش زد و بعد از یک سال فیلمی ساختند 
و در آن فیلم سعی کردند بگویند که نریوهای جوان انقالبی این کار را انجام داده اند! 
آنقدر رس���وا بود که وقتی مردم در سینماهای تهران این فیلم را می دیدند، همه هو 
می کردند. یک مدت س���اواک سعی کرد کسانی که هو می کنند را دستگری کند اما 
چراغ های خاموش سینما و این که این حرکت تقریباً از سوی همه بینندگان صورت 
می گرفت این تصمیم ساواک را غریممکن ساخت تا جایی که رژیم تصمیم گرفت 

دیگر این فیلم را اکران نکند.
قائم مقام حزب مؤتلفه ی اسالمی مدعی است که سینما رکس آبادان را ساواک در سال 
۵۶ آتش زد. تاریخ ثبت شده معاصر را که نمی توان جا به جا کرد. سینما رکس آبادان در 
۲۸ مرداد ۱۳۵۷ توس���ط وابستگان به روحانیت و کس���انی که بعدها قدرت را در دست 
گرفتند آتش زده ش���د و پس از پریوزی انقالب دستگاه قضایی رژیم و به ویژه موسوی 
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تربیزی همه ی تالششان را به خرج دادند تا با قتل شاهدان و مطلعان این فاجعه مسئولیت 
خودشان پنهان بماند.

ادعای بعدی او خنده دار است؛ وی با اعتماد به نفس عجیبی می گوید ساواک یک سال 
بعد از آتش زدن سینما رکس آبادان فیلمی را تهیه کرد و در سینماهای تهران به نمایش 

گذاشت که بگوید »نریوهای جوان انقالبی این کار را انجام داده اند«
آیا کسی شک دارد کمرت از شش ماه بعد از آتش سوزی سینما رکس آبادان، رژیم سلطنتی 
سقوط کرد؟ آیا محمدعلی امانی حساب و کتاب هم بلد نیست؟ یک حزب تا کجا بایستی 
مفلوک و درمانده باشد که چنن پدیده ای قائم مقام دبریکل اش باشد. و جامعه ی روحانیت 
تا کجا بایستی به افالس و درماندگی کشیده شده باشد که چنن نادره ای مسئول کمیته ی 
انتخاباتش باشد. ادعای دیگر او، شخصیت ناب این »سرباز اسالم و امام خمینی و امام 

خامنه ای« را می رساند که مدعی است:
وقتی مردم در سینماهای تهران این فیلم را می دیدند، همه هو می کردند. 

مردم فیلمی را که تهیه نشده و به نمایش گذاشته نشده، چگونه در سینماهای تهران دیده 
و »همه هو می کردند«؟ قسمت بعدی سناریو میهج تر است. وی مدعی است »ساواک 
هم تالش می کرد هو کنندگان را دس���تگری کند اما چراغ های خاموش سینما« و واکنش 
همگانی بینندگان این اجازه را نمی داد. عاقبت هم ساواک مجبور می شود که دیگر این 

فیلم را اکران نکند.
آن چه محمد علی امانی به دروغ به ساواک نسبت می دهد دقیقاً سناریویی است که این 
جانیان در فیلم های به اصطالح مستند تهیه شده توسط دستگاه اطالعاتی در مورد قتل ندا  
آقا سلطان پیش بردند.۱ و سپس در فیلم سینمایی »قالده های طال« سعی کردند جنبش 
مردمی ۸۸ و سرکوب خونن آن از سوی نریوهای نظامی و امنیتی و چماقدار را واژگونه 
جلوه دهند. اتفاقاً همان مردم اندکی هم که به تماشای این فیلم رفتند در خالل تماشای 
فیلم و بعدها در رسانه ها و هنگام معرفی فیلم اعرتاض خود را نشان داده و به هو کردن 

دست اندرکاران فیلم مبادرت کردند.
امانی در همن گفتگو به موضوع فیلم »قالده های طال« و »تدبری هوشمندانه مقام معظم 

رهربی« هم اشاره می کند.

دروغگویی در مورد فرزندان محمدی گیالنی
ادعای دیگر او، گوبلز را نیز شرمنده می کند. او در مورد فرزندان محمد ی گیالنی می گوید: 

۱-اصلی ترین فیلم توسط »مالنی فرانکلن« تهیه شد. او که پس از گرویدن به اسالم و ازدواج با یکی از 
عوامل نظام اسالمی نام مرضیه هاشمی را برای خود برگزیده، خربنگار »پرس   تی وی« است.  
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ایشان سه فرزند پسر و شش دخرت داشت. یکی  از پسران در سن سه چهار سالگی 
فوت می کند. قبل از انقالب آیت الله محمدی گیالنی با پول خودش دو آپارتمان 
در تهران برای دو پسرش خریده بود. اینها رفتند و وابسته به سازمان منافقن شدند، 
یکی از آنها در درگریی کشته شد و حکم اعدام دیگری را هم خود آیت الله محمدی 
گیالنی غیابی صادر کرد. به دلیل این که حکم کلیه نریوهای تشکیالتی که حرکت 
مسلحانه علیه نظام اسالمی را قبول داشتند و به خاطر آن مبارزه می کردند، اعدام و 
اموال شان مصادره بود، آن مرحوم گفتند اموال دو فرزندم هم مصادره است. با این 
که خودشان برای آنها خریده بودند و مال خود آیت الله محمدی گیالنی بود و در 
واقع به فرزندان  شان هبه و هدیه کرده بودند.... حکم توقیف اموال برای فرزندان شان 

)هم فرزند کشته شده و هم فرزند فراری( اجرا شد.۱
فرزندی که امانی مدعی است در »سن سه چهارسالگی فوت می کند« جعفر نام داشت 
و فرزند ارشد محمدی گیالنی بود که در سال ۵۸ در حادثه رانندگی به همراه همسرش 
جان باخت و در قربستان شیخان قم دفن شد و از اعضای سازمان مجاهدین خلق بود. دو 
فرزند دیگر گیالنی محمد کاظم و محمد مهدی نیز در درگریی با نریوهای دادستانی و سپاه 

و کمیته در سال ۱۳۶۱ کشته شدند.  
محمدعلی امانی در سال های اخری عالوه بر تجارت در بازار و بهره برداری از خوان نعمت 
نظام در کار »محصوالت غذایی و آشامیدنی« نیز بوده است. آدرس دفرت گروه صنعتی، و 

فروشگاه وی در جاده ی قدیم  قم  بعد از کهریزک  است.۲

یوسف فروتن زمستان ۶۳ تا ۶۴
یوس���ف فروتن متولد ۱۳۲۳ اصالت���اً  از اهایل 
دهستان اوره در چهارمحال بختیاری است. وی 
در دهه ی ۴۰ شمس���ی برای ادامه تحصیل ابتدا 
به سوئد و س���پس به آلمان فدرال سفر کرد و به 
همکاری با مرکز اسالمی هامبورگ به ریاست 

بهشتی پرداخت و به عضویت اتحادیه انجمن های اسالمی اروپا راه یافت. وی پس از 
مدتی به عنوان مسئول فرهنگی انجمن اسالمی هامبورگ انتخاب شد. فروتن همچنن 
مدتی مسئولیت انجمن های اسالمی ش���مال اروپا را به عهده داشت. البته در آن دوران 
انجمن اسالمی اصواًل مبارزه ای با رژیم شاه نداشت. با این حال فروتن با تعهد به همکاری 

1-www.defapress.ir/Fa/News/23465
2-www.shoma-weekly.ir/fa/news/3723
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با س���اواک به کش���ور بازگشت و در کارخانه استخدام ش���د. وی در این مورد می گوید: 

بازگشت به ایران و ترک فعالیت سیاسی 
من اواخر س���ال ۱۳۵۶ به ایران آمدم. رش���ته اول بنده نقشه کشی عایل و رشته دوم 
تأسیسات بود. بنده تمام واحدهایم را پاس کرده بودم ویل پایان نامه خود را تنظیم 
نکرده بودم، در همن ش���رایط به دلیل اینکه ساواک از فعالیت های من علیه رژیم 
شاه در هامبورگ خرب داشت و می دانست که من فرد تحصیل کرده ای هستم، سعی 
در جذب من داشت و می خواست که به نوعی جاسوس آن ها در هامبورگ باشم. 
به هر حال طی مش���اوره ای که با مرحوم هاشمی رفسنجانی داشتم، او به من گفت 
»عیبی ندارد، شما برو تعهد بده تا به فعالیت هایت بتوانی برسی«. به او گفتم »اگر 
تعهد بدهم پایم گری می شود« و او گفت »من هم از این تعهدات زیاد داده ام! اتفاقی 
برایت نمی افتد«، مثاًل می گفت »من تعهد دادم روی منرب س���خرنانی نکنم ویل 

ایستاده سخرنانی کردم«. 
آن ه���ا از من تعهد گرفتند که خربهای انجمن را در خارج از کش���ور به آن ها بدهم. 
س���اواک وقتی فهمید من به آن ها به شکل صوری تعهد داده ام در همان هامبورگ 
مرا تهدید کردند و گفتند که روزگارم را س���یاه خواهند ک���رد، همن کار را هم کردند 
تمام مدارک تحصیلی و س���وابق تحصیلی من و خانم���م را ضبط کردند و اجازه 
فعالیت های اجتماعی به ما ندادند. این ش���رایط حاکم ب���ود تا اینکه به ماه های 
پریوزی انقالب نزدیک شدیم و رفته رفته وضعیت مملکت به طور کلی دگرگون شد. 
ب���ه م���ن پیش���نهاد دادن���د ک���ه فعالیت ه���ای سیاس���ی را کن���ار  دوس���تانم 
بگ���ذارم و مدی���ر فن���ی ی���ک کارخانه ش���وم. بن���ده نیز قب���ول کردم ت���ا اینکه 
وضعی���ت به گون���ه ای تغی���ری ک���رد ک���ه فض���ای ب���از سیاس���ی اتف���اق افت���اد.

آقای دکرت بهشتی مرا دعوت کرد و به من گفت که کسانی که می خواهند برای پریوزی 
انقالب کار کنند باید تمام تعلقات خود را کنار بگذارند، به همن دلیل بنده نیز از 

مسئولیتم در کارخانه استعفاء دادم و عضو ستاد راهپیمایی های بزرگ شدم.۱
انجمن اسالمی اصواًل فعالیت سیاسی علیه شاه نداشت که فروتن پس از بازگشت به کشور 

آن را کنار بگذارد. 

عضویت در کمیته و سپاه 
فروت���ن پس از پریوزی انقالب ابتدا معاون آموزش و دس���تیار  محمدرضا مهدوی کنی 

1-www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/26/1450032
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در کمیته های انقالب اسالمی شد. وی که عضو گروه فالح یکی از هفت گروه تشکیل 
دهنده ی س���ازمان مجاهدین انقالب اسالمی بود، در بهار ۱۳۵۸ به توصیه ی بهشتی به 
عضویت ش���ورای فرماندهی سپاه پاسداران انقالب اسالمی درآمد. وی عالوه بر آن که 
ریاست ستاد مرکزی سپاه را به عهده داشت، سخنگو و مسئول روابط عمومی و انتشارات 

کل این ارگان هم بود و آرم سپاه زیر نظر وی تهیه شد.
وی یکی از کاندیداهای تصدی وزارت در دوران ریاست جمهوری رجایی بود. خودش 

می گوید: 
آقای رجایی وقتی رئیس جمهور شدند از من خواستند دو مسئولیت در کابینه شان 
بگریم، اول اینکه وزیر کش���اورزی شوم و دوم اینکه مدیر بخش صنایع ملی باشم. 
راستش در هر دو مورد تنم لرزید چون خودم را خیلی کوچک تر از این دو مسئولیت 
می دانستم. اما او با صراحت گفت: نه من تو را می شناسم و مدیریت تو را می خواهم. 
فروتن در اواخر سال ۱۳۵۹ فرماندهی سپاه استان لرستان و سپس فرماندهی سپاه منطقه 
۲ )اصفهان، یزد و چهارمحال بختیاری( را عهده دار شد. و کمی پیش از آن همراه حسن 
شریعتمداری به دعوت اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان در اروپا و برای شرکت 

در نشست ساالنه این اتحادیه به آلمان سفر کرد. 

تصدی ریاست زندان اوین و گوهردشت 
پس از برکناری الجوردی و تیم همراه او در دیماه ۱۳۶۳، محمدعلی امانی هم مجبور به 
کناره   گریی شد و یوسف به ریاست زندان اوین و زندان های تحت نظر دادستانی انقالب 
اسالمی مرکز رسید. از آن جایی که داوود بیات با نام مستعار میثم پیشرت به ریاست زندان 
قزلحصار رسیده بود فروتن اداره ی دو زندان اوین و گوهردشت را به عهده گرفت. چیزی 
نگذشت که او به خاطر مسئولیت هایی که در سپاه پاسداران داشت کناره گریی کرد و فکور 
به ریاس���ت اوین رسید. او در دوران ریاست خود بر اوین برخوردی با زندانیان نداشت 
و عماًل خود را درگری مس���ائل زندان نمی کرد.  وی در مورد چگونگی پذیرش ریاست 

زندان ها می گوید: 
پس از اینکه بنده از فرماندهی منطقه ۲ مرخص شدم و آقای نمازی را به جای خودم 
معرفی کردم، مسئولیت سنگینی نداشتم، آقای منتظری به فرماندهی کل سپاه دستور 

داد که »فروتن را به عنوان رئیس زندان ها به جای آقای الجوردی انتخاب کنید.
پس از این ماجرا بود که چند روز بعد و در شرایطی که برای رفنت  به مأموریت آماده 
می شدم آقامحسن به من زنگ زدند و فرمان آقای منتظری را به من ابالغ کرد. من 
که حس���ابی جا خورده بودم به آقامحسن گفتم که »من اصاًل سابقه اداره زندان ها 
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را ندارم و آشنا نیستم با مسائل زندان ها«. ایشان به من گفت که »دستور قائم مقام 
رهربی است و باید قبول کنی«. بالفاصله به دفرت آقای منتظری تلفن زدم، تا رئیس 
دفرت ایشان که هادی هاشمی بود فهمید که بنده هستم، گفت که »آقا دستور دادند که 

شما رئیس زندان ها بشوی.«

برخورد با منریه رجوی 
وی مانند تمامی زندانبانان و مقامات امنیتی و قضایی رژیم هیچ پروایی در دروغ گویی 

ندارد. او در مورد برخورد خودش با منریه خواهر مسعود رجوی می گوید: 
طبق معمول هر زندانی می تواند تقاضای دیدار با مسئوالن زندان را داشته باشند، بر 
همن اساس یک بار منریه رجوی، خواهر مسعود رجوی از منافقن برجسته زندان 

تقاضای دیدار با من را کرده بود. 
وقتی که وارد دفرت من شد من تعارف کردم و او نشست. دستور دادم چای و وسایل 
پذیرایی برای ما بیاورند. پس از چند دقیقه که از مالقات من با او گذش���ت شروع 
به گریه کرد و از رفتار خوب من با خود احساس خجالت و تعجب کرد. من نیز به 
او گفتم »خیال کردی من می خواهم س���ر تو را بربم؟ هر زندانی که پیش من می آید 
من چنن رفتاری با او می کنم«. او سپس گفت »حکم من اعدام است و می دانم 
که خانه من به عنوان خانه تیمی کش���ف ش���ده و شما هم نمی توانید در حکم من 
تقاضای تخفیف بدهید اما قسم می خورم من فحش���ایی انجام نداده ام؟«. گفتم 
»مگر اتفاقی افتاده؟« گفت »در بند به من تهمت فحشا می زنند«. گفتم »منافقن 

هم زندانی هایت را می گویی؟«، گفت »بله«.
در جواب گفتم »ش���ما باعث این شدید که یک س���ری از هم بندهایتان به راه هایی 
کش���یده شوند که هرزگی آن ها هم جزوی از فعالیت های اجتناب ناپذیر آنان باشد، 
بنابراین این ها پیش خود می گویند »ما که در این س���ازمان به مسری فحشا افتادیم 
قطعاً سرانمان هم پیش از ما آلوده این مسری شده اند. در ادامه به او گفتم که »ما در 
آموزه های اسالم منطقی داریم که می گوید منافق با آتشی می سوزد که نه شعله دارد و 
نه تمام می شود بنابراین من برای شما کاری نمی توانم بکنم. چون من هر دلیلی برای 

آن ها بیاورم آن ها قبول نمی کنند«. 
او گف���ت »پس من را به خاطر دوری از این نیش  و کنایه های هم بندهایم به س���لول 
انفرادی منتقل کنید«. بنده نیز به او گفتم که تقاضای خود را بنویسید تا ما به دادیار 
زندان که مس���ئولیت این گونه امور را به عهده دارد منتقل کنیم. من بدون اجازه از 
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دادگاه نمی توانم شخصی را به سلول انفرادی منتقل کنم.۱
منریه رجوی در نیمه ی اول تری ۶۱ به همراه همسرش اصغر ناظم و دو کودک خردسال شان 
مریم و مرجان)س���ه س���اله و دو س���اله( دستگری شدند. اصغر ناظم همس���ر منریه اعدام 
ش���د. مقامات قضایی و امنیتی رژیم به منظور مقابله با تبلیغات گسرتده ای که در رابطه 
با دس���تگریی منریه رجوی در س���طح جهانی شده بود به شکلی عوامفریبانه او را به سه 
س���ال زندان محکوم کردند اما بعد از پایان محکومیت همچن���ان وی را در زندان نگاه 
داشتند. منریه رجوی در کشتار ۶۷ وقتی به دار آویخته شد سه سال از پایان محکومیت اش 

می گذشت. داشنت حکم اعدام دروغی است که او می سازد. 
فروتن توضیح نمی دهد  کسی که در سال ۶۳-۶۴ چنن برخورد شرمگینانه ای داشته است 
چرا در جریان کشتار ۶۷ به عنوان سرموضعی به دار آویخته شده است؟ چرا به دو کودک 

خردسال او که پدرشان هم پیشرت به جوخه ی اعدام سرپده شده بود رحم نکردند؟ 
فروتن به فرمان مریسلیم مدتی به فرماندهی امنیت و حفاظت از خامنه ای در زمان ریاست 

جمهوری رسید. 

کشته شدن اعضای خانواده با موشک روسی و محکومیت آمریکا 
م���ادر و برادر بزرگ فروتن، به همراه ده نفر از اعضای خانواده اش از جمله  برادرزاده ها 
و خواهرزاده هایش در اثر اصابت موش���ک عراق در س���ال ۱۳۶۵ کشته شدند. نکته ی 
حریت انگیز آن که فروتن با آن که نظامی است و می داند اعضای خانواده اش با موشک 
»اسکاد بی« روسی کشته شدند و تهران و دیگر شهر های ایران توسط میگ های روسی 
بمباران می شدند و کلیه ی سالح های عراق روسی بودند، با وقاحت و بی شرمی می گوید 
آن ها  »در اثر اصابت یکی از موشک های اهدایی امریکا به صدام در تهران« کشته شدند.۲

فروتن بن سال های ۶۴ تا ۶۷ به بخش  اقتصادی نریوهای مسلح منتقل شده و مسئولیت 
نظامی نداشت. وی ابتدا به عضویت هیأت مدیره سازمان اتکا که مجموعه فروشگاه های 
زنجریه ای نریوهای مس���لح را زیر پوشش خود داشت درآمد و سپس معاونت مدیرعامل 
این سازمان را به عهده گرفت. مدتی نیز رئیس هیأت مدیره کارخانجات قند اتکا و مدیر 

کارخانجات فخر ایران )نساجی( شد. 
فروتن در س���ال ۶۸ به وزارت دفاع منتقل شد و معاونت نظارت و ارزیابی آن را عهده 
داشت. وی در دوره های بعد نیز مشاور وزیر دفاع بود تا این که در سال ۱۳۸۷ بازنشسته 

شد و درحال حاضر مشاور مدیر عامل بنیاد تعاون سپاه است. 

1-www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/26/1450032
2-http://damavandnameh.ir/showT.aspx?Lang=F&ID=735F5D40515E49765E59
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اکرب کبریی آرانی )فکور( ۶۴ تا ۶۵ 
اکرب کبریی آرانی بازجوی شعبه هفت اوین حضور 
کوتاه مدتی در ریاس���ت زندان اوین داشت. وی 
سلس���له مراتب را از پاسدارای کمیته تا بازجویی 
و در ش���عبه هفت طی ک���رده ب���ود.  در بریحمی 
شقاوت نمونه بود. با این در دوران »اصالحات«  

زندان وی را به ریاست اوین برگزیدند. 

داوود بیات )میثم( ۶۶-۶۵
پس از برکناری حاج داوود رحمانی، رئیس زندان قزلحصار در تریماه ۱۳۶۳، داوود بیات 
با نام مس���تعار »میثم« مس���ئولیت زندان قزلحصار را به عهده گرفت. او به همراه داوود 

رحمانی و داوود لشکری سه »داوود« دهه ی ۶۰ بودند که زندان ها را اداره می کردند. 
در سال ۱۳۶۵ پس از تخلیه زندانیان سیاسی از زندان قزلحصار  و تحویل آن به شهربانی 
کل کشور، میثم به ریاست زندان اوین رسید. او که معاون مریعمادی دادستان انقالب 
اسالمی شریاز بود پس از انتخاب وی به سمت دادستانی تهران به توصیه ی او مسئولیت 
زندان  قزلحصار را به عهده گرفت. داوود بیات )میثم(، همس���ر یکی از زندانیان را که 
کارگر دردمندی بود با خدعه و نرینگ به ازدواج موقت خود در آورد. تالش زن برای 
آن که به عقد دائم داوود بیات درآید ناکام ماند و او که درمانده ش���ده بود به صورت 
وی اسید پاشید. داوود بیات که آسیب جدی دیده بود، برای ترمیم گوشت های اضافی 
صورتش مجبور به جراحی پالس���تیک ش���د. در دوران ریاست او در زندان قزلحصار  
اصالحات زیادی صورت گرفت و بس���یاری از فش���ارها از روی زندانیان برداشته شد 
و امکانات زیادی در مقایس���ه با دوران الجوردی و ح���اج داوود رحمانی در اختیار 

زندانیان قرار داده شد.
در س���ال ۶۵ وی در بدو ورود به زندان اوین با حرکت ه���ای اعرتاضی زندانیان اعم از 
اعتصاب غذا و تحریم های گوناگون روبرو ش���د. سیاس���ت های او برای مقابله با موج 
اعرتاضی موفقیت آمیز نبود و به همن دلیل در سال ۱۳۶۶ مجبور به کناره گریی شد و به 

کار در زمینه ی تجارت و صادرات و واردات پرداخت. 

سید حسنی مرتضوی زنجانی ۶۶- ۶۷ 
حجت االسالم سیدحسن مرتضوی متولد زنجان است. وی دارای ۳ دخرت و ۲ پسر است 

و گفته می شود همسر اولش از او جدا شده است. 
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چگونگی ورود به زندان 
و ریاست زندان گوهردشت

مرتض���وی کار خ���ود در زندان را ب���ا اداره ی بخش 
فرهنگی زندان اوین در دوران الجوردی و سیاه ترین 
روزهای رژیم در دهه ی ۶۰ شروع کرد و سپس در سال 
۶۴ بعد از تغیری و تحوالتی که در زندان ها تحت عنوان 

»اصالحات« صورت گرفت به عنوان یکی از پریوان آیت الله منتظری و ظاهراً منتقد خط 
قبلی اداره ی زندان ها، به ریاست زندان گوهردشت رسید. 

از آن جایی که تا س���ال ۶۴ به جز دو بند، بقیه بندهای گوهردش���ت به شکل سلول های 
انفرادی اداره می شدند و این زندان بیشرت جنبه تنبیهی داشت از ظرفیت های آن به درستی 
استفاده نمی ش���د. مرتضوی در اولن اقدام پس از تصدی ریاست زندان گوهردشت به 
منظور اس���تفاده از نریوی کار بس���یار ارزان زندانیان تواب، عادی و منفعل، کارگاه های 
نجاری و خیاطی را در زندان راه اندازی کرد و واحدی را نیز با الگوبرداری از اوین تحت 
عنوان »جهاد« زندان برپا داشت تا همان دستمزد ناچیز را هم تحت این عنوان که کار 

»جهادی« کرده و ثوابش را در آخرت می برند به زندانیان نرپدازد. 
برای انجام  کارهای خدماتی زندان )اعم از نظافت زندان، کار در آش���پزخانه، نانوایی، 
فروشگاه، حمل و نقل غذا، چای، زباله و...( نیز تعدادی از زندانیان افغانی عادی را به 

گوهردشت گسیل داشت تا از آن ها بیگاری بکشند. 
همچنن تا پیش از سال ۶۴ با توجه به وجه غالب زندان که انفرادی بود، بخش فرهنگی 
زندان هم فعال نبود. مرتضوی در این رابطه نیز دست به مانورهای زیادی زد و به منظور 
وارونه نشان دادن شرایط خفقان آور گوهردشت برای ایجاد انگیزه در میان توابن، ضمن 
برپایی نمایشگاه  در زندان، توابن و کسانی را که در کارگاه های زندان مشغول کار بودند 
به دفعات به گردش های تفریحی و ش���رکت در مراس���م عزاداری  و نماز مساجد کرج و 
گوهردشت برد. در همن دوران بود که وی حجت االسالم علی انگجی۱ را که از مسئوالن 

۱-نام اصلی وی علی افصحی و متولد س���ال ۱۳۳۹ اس���ت. وی در سال ۷۹ به جرم فعالیت در حوزه 
فیلم و سینما و نقدهای سینمایی که می نوشت در دادگاه ویژه روحانیت به زندان و خلع لباس محکوم 
ش���د. افصحی به عنوان منتقد س���ینمایی مدتی در نش���ریات دوم خردادی قلم می زد و دبری بخش 
سینمایی هفته نامه »سینما ورزش« بود و کتاب های فرهنگ اصطالحات سینمایی، سرگذشت سینمای 
ایران، گونه های سینمایی، تاریخ سینمای هند، سینمای هالیوود و شناخت سینما به قلم او انتشار یافت. 
وی پس از آن که از مسئولیت فرهنگی زندان کنار رفت، در روابط بن المللی شورای عایل قضایی و 

سپس بخشی سینمایی وزارت ارشاد مشغول به کار شد. 
انگجی با دیدن فیلم های سینمایی که مصادره ش���ده بود و انباری از آن در زندان اوین وجود داشت 
با هرن سینما آشنا شد و سپس در سال ۶۶ به عنوان استاد دانشگاه به تدریس سینما در دانشکده هرن 
پرداخت! این که افصحی چگونه می توانست آن همه شکنجه و جنایت و قساوت و بریحمی را در اوین 
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فرهنگی زندان اوین بود به عنوان یک پریوخط اصیل »امام« به س���مت مسئول بخش 
فرهنگی و آموزش زندان گوهردشت برگزید. 

آن ها مدعی بودند که قبلی ها، »خط امام« و »اسالم راستن« را در زندان اجرا نمی کردند. 
البته به خاطر افتضاحاتی که در زندان ها به بار آورده بودند از اعضای شورای عایل قضایی 
گرفته تا مسئوالن وزارت اطالعات هیچ کدام مسئولیت اعمال قبلی را به عهده نگرفته و خود 
را تافته جدا بافته معرفی می کردند. اما پس از مدتی آب این دو  در یک جوی نرفت و در 
سال ۶۵ مرتضوی با انحالل بخش فرهنگی، انگجی را برکنار کرد و مظفر الوندی را که یکی 
از پاسداران جنایتکار قزلحصار و اوین بود به عنوان مسئول جدید بخش فرهنگی برگزید. 
بخش فرهنگی و اقدامات »آموزشی« آن تنها توابن و افرادی را که در کارگاه های زندان 
کار می کردند دربرمی گرفت و زندانیان مقاوم به هیچ روی تمایلی به شرکت در این گونه 

نمایش ها و باصطالح »آموزش « ها نداشتند.

شرکت در بازجویی و تهدید زندانیان به مرگ 
مرتضوی با قبول پس���ت ریاست زندان گوهردشت، مسئولیت سرکوب در زندان را نیز به 

عهده گرفت و در مواردی شخصاً به بازجویی از افراد می پرداخت.   
 وی در اولن برخوردی که با زندانیان قدیمی گوهردشت در سال ۶۴ داشت در پاسخ به 
درخواس���ت های اولیه زندانیانی که متجاوز از ۲ سال بدون کوچکرتین امکانی در سلول  
انفرادی بسر برده بودند و خواهان برخورداری از فروشگاه، وسایل خنک کننده، بازکردن 
در س���لول های بند و...  بودند، در حایل که از کوره در رفته و از خشم می لرزید و آتش به 

آتش سیگار روشن می کرد، گفت: 
از نظر ما، شما به عنوان زندانیان منافق دارای هیچ حق و حقوقی نیستید. بر عهده 
مسئولن زندان است که تشخیص دهند زندانی در کجا و چگونه زندگی کند و از چه 
امکاناتی برخوردار باشد. شما در حایل که ما درگری مبارزه ای سخت و نفسگری با 
آمریکا هستیم از پشت به ما خنجر زدید و حاال و دو قورت و نیم تان هم باقیست. در 
نظر داشته باشید که صرب مسئولن هم حدی دارد. مطمئن باشید در صورتی که روزی 
آمریکا به ما حمله کند اول شما را می کشیم بعد به جبهه های جنگ با آمریکا می رویم.

دشمنی با جشن های ملی و مذهبی 
مرتضوی دش���منی خاصی با جش���ن های ملی داشت و شادی و نش���اط زندانیان را بر 

با چشم خود ببیند و در همان حال تالش کند قربانیان این جنایات را به »راه راست« هدایت کند بر 
من پوشیده است.
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نمی تابید. در شب یلدا ۶۵ پاسداران او با یورش به بند ۲ گوهردشت بعد از ضرب و شتم 
شدید زندانیان یکی از اتاق ها، تعداد زیادی را به سلول انفرادی منتقل کردند. 

در بهار ۶۶ در حایل که در بند ۲ مشغول برگزاری مراسم عید بودیم وی به همراه پاسداران 
به شیش���ه های حسینیه بند که محل برگزاری جشن بود سنگ پرتاب کرده و فریاد می زد: 

»نخوان! منافق نخوان! مرگ بر منافق!« 

سرکوب زندانیان و تشدید فشار
در تابستان ۶۶ حمله پاسداران مرتضوی به بندهای مختلف گوهردشت و ضرب و شتم 
ش���دید زندانیان به جرم شرکت در ورزش دس���ته جمعی و انتقال زندانیان مضروب به 
»اتاق  گاز« خسارات جانی زیادی به زندانیان وارد کرد. در این دوران بود که یک چشم 
محمد خدابنده لو در اثر ضربه  ی کابل نابینا شد و تعداد زیادی از زندانیان با دست و پا و 

دندان و دنده شکسته و آسیب دیده مواجه شدند. 
در این دوران پاس���داران با بهانه های واهی به بند های مختلف زندان مراجعه کرده و به 
ضرب و شتم شدید زندانیان می پرداختند. نتیجه ی مستقیم این اعمال و جو به وجود آمده 
در زندان خودس���وزی علی طاهرجویان و اعتصاب و تحریم غذا و هواخوری گسرتده از 
سوی زندانیان در بندهای مختلف بود.  مرتضوی در پاییز ۶۶ پس از برخورد با زندانیان 
قدیمی گوهردش���ت که در دو »فرعی« تقسیم شده بودند دستور داد که ۲۰ نفر از آن ها را 
دو تا دو تا با دست بند به هم بسته و در آمبوالنس آژیرکشان به اوین منتقل کنند. این عده 
بدون طی مرحله بازپرسی و بدون آن که کیفرخواستی  برایشان تهیه شود طبق گزارشی که 
مرتضوی داده بود به اتهام ایجاد تش���کیالت در زندان و فعالیت های منافقانه به دادگاه 

انقالب برده شده و تهدید به اعدام شدند اما از صدور رأی خودداری شد. 
 

ریاست زندان اوین 
در سال ۶۶ با افول ستاره ی اقبال میثم ریاست زندان اوین، به منظور بسط و توسعه سرکوب 
و مهار اعرتاضات رو به گسرتش زندانیان، مرتضوی به ریاست اوین رسید و برای مدت 
کوتاهی مسئولیت توأمان اوین و گوهردشت را به عهده گرفت. این مصادف با دورانی بود 
که شدیدترین سرکوب ها در گوهردشت و اوین جریان داشت و پس از مدتی وی به خاطر 

مشغله ی کاری زیاد مجبور شد که تنها به ریاست اوین اکتفا کند. 
دورانی که مرتضوی مسئولیت زندان اوین را به عهده گرفت تبدیل به یکی از سیاه ترین 
دوره های زندان اوین ش���د و با توجه ب���ه قرائن موجود تصمیم گریی در ارتباط با تعین 
تکلیف زندانیان سیاس���ی در همن دوران انجام گرفت. ضرب و شتم گسرتده زندانیان 
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توس���ط زندانبانان به بهانه های مختلف از یک طرف و اقدامات اعرتاضی و اعتصاب  
غذای زندانیان و تحریم  های صورت گرفته از سوی زندانیان برای مقابله با این جنایات، 
زندان را در وضعیت بحرانی عجیبی فرو برد که نتیجه ی آن کشتار وسیع زندانیان سیاسی 

در تابستان ۶۷ بود. مرتضوی خود شخصاً در ضرب و شتم زندانیان شرکت می کرد.   
در اردیبهش���ت ۶۷ به منظور جوس���ازی علیه زندانیان و گرفنت حکم و فتوای سرکوب، 
نمایشگاهی از وسایل دست ساز مکشوفه در زندان، مثل تیزی، پیچ گوشتی، سیخ، میخ، 
درفش، موغار، دمبل، میل باستانی و... که تا آن موقع هیچ استفاده غریمعمویل از آن ها در 
طول دوران زندان نشده بود تشکیل دادند و مقامات دستگاه قضایی را به دیدار از نمایشگاه 
مربوطه آوردند. به گفته ی حجت االسالم ناصری )حسینعلی انصاری نجف آبادی( نماینده 
آیت الله منتظری در زندان ها مقامات زندان قصد داش���تند با تش���کیل این نمایشگاه به 
مسئوالن قوه قضاییه بقبوالند که زندانیان درصدد اعمال خطرناکی برآمده اند و عنقریب 
احتمال شورش و... در زندان می رود. بنا به گفته نماینده آیت الله منتظری، مسئوالن زندان 

با این اقدام شان در صدد طراحی توطئه علیه جان زندانیان بودند. 
 

شرکت در عملیات فروغ  جاویدان 
وی با آغاز عملیات »فروغ جاویدان« از سوی مجاهدین در سوم مرداد ۱۳۶۷ همراه با 
بخشی از پاسداران اوین برای مقابله با نریوهای مجاهد به منطقه ی مرزی رفت و در اولن 
روزهای کشتار ۶۷ در خالل سخرنانی و رجز خوانی که در حسینیه اوین برای زندانیانی 
که در سالن های ۲ و ۴ آموزشگاه اوین مشغول کار بودند کرد گفت:  من هم اکنون از منطقه 
عملیاتی »مرصاد« برمی گردم و به شما بشارت می دهم که از کشته ها پشته ساخته ایم. وی 
در دوران کشتار ۶۷ به عنوان رئیس زندان اوین جزو کسانی بود که در برخی از جلساتی 
که هیأت ویژه منتخب خمینی برای کشتار زندانیان تشکیل می داد شرکت می جستند و با 
فضاسازی علیه زندانی تالش می کردند هیأت را متقاعد به صدور حکم اعدام بیشرتی کنند. 

حضور در زندان با لباس شخصی
مرتضوی بس���ته به موقعیت مانند سید ابراهیم رئیس���ی معاون دادستان وقت، گاه لباس 
آخوندی می پوش���ید و گاه با لباس شخصی حاضر می شد. او پس از کشتار ۶۷ در حایل 
که لباس نظامی پوست پلنگی به تن داشت و از خوشحایل در پوست خود نمی  گنجید و 
روی در بند، رنگ گرفته بود با دیدن امری انتظام رو به او کرده و با تمسخر و لودگی گفت: 
تو هنوز زنده هستی؟ دادگاهی نشدی؟ امری انتظام هم در پاسخ گستاخی او گفت: کسی 

که بایستی دادگاهی شود تو و رؤسایت هستید که به زودی این امر تحقق خواهد یافت. 
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برکناری از ریاست زندان و انتقال به سازمان تبلیغات اسالمی
مرتضوی پس از پایان کشتار ۶۷ به همراه مجتبی حلوایی عسگر که سال ها معاونت انتظامی 

و امنیتی اوین را به عهده داشت از مسئولیت زندان اوین کنار گذاشته شدند. 
وی پس از خروج از اوین در حوزه هرنی سازمان تبلیغات اسالمی به ریاست محمد علی 
زم  مشغول خدمت به نظام شد! و پس از برکناری زم از حوزه هرنی، همراه او به معاونت 
فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران رفت و در اداره فرهنگسراهای شهرداری تهران که در 

دوره کرباسچی ایجاد شده بود سهیم شد. 
تعمق در مسئولیت های مرتضوی به خوبی نشانگر تعریف و درک و فهم مسئوالن نظام از 
»هرن«، »فرهنگ« و »تبلیغات اسالمی« و رابطه آن با »زندانبانی«، »شکنجه  گری« و 

»مریغضبی« است.
 

شکست در انتخابات مجلس شورای اسالمی 
مرتضوی برای اولن بار در بهار ۱۳۶۷ در سومن دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی 

از زنجان نامزد شد اما رأی الزم برای ورود به مجلس را نیاورد. 
وی در انتخابات مجلس ششم و هفتم هم از زنجان کاندیدا شد. اما اقبایل نیافت. وی که 
پس از »دو خرداد« مانند بسیاری از جالدان و شکنجه گران و ناقضان حقوق بشر به جلد 
»اصالح طلبی« فرو رفته بود صالحیت اش برای شرکت در انتخابات مجلس هفتم توسط 
شورای نگهبان و رقبای نمک نشناس رد شد اما با حکم حکومتی خامنه ای دوباره در شمار 
کاندیداها قرار گرفت. در فاصله ی رد صالحیت اول و همزمان با تحصن نمایندگان مجلس 
ششم تا صدور حکم خامنه ای، مرتضوی نیز یک روز در سالن استانداری زنجان بدون لباس 
آخوندی تحصن کرد و بعد از آن تاریخ بیشرت اوقات در شهر با لباس شخصی ظاهر می شد.

گرامی داشت تولد مریحسنی موسوی 
مرتضوی به عنوان کسی که در به دارآویخنت هزاران انسان مشارکت مستقیم داشته در پیامی 

که به مناسبت حصر مریحسن موسوی داده می گوید: 
به نام خالق خوبی ها

سّید مظلوم تولدت در اسارت مبارک باد.
به گفته ی دوست در بندم، کوه با اولن سنگ ساخته می شود 

و انسان با اولن درد.
کم نگاهان فتنه ها انگیختند
 بنده حق را به دار آویخنت
 آشکارا بر تو نهان وجود، 
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بازگو آخر گناه تو چه بود؟
س���ید مطمئن باش دریای ساکت ملت در انتظار لحظه ی تاریخی و سرنوشت ساز 
خود قرار گرفته و لحظه رهایی انسان های در بند نزدیک است و جوانان آزادیت را با 
رهایی خود از بند ستم های بی شمار با سکوت هایشان در دل های آگاه و آشنای خود 

فریاد می زنند و تا شکسته شدن دیوار اسارت از پای نخواهند نشست.
آن هایی که تو را در بند کشیدند خود را ذلیل آینده و تاریخ کردند و قسم به بزرگی، 
اس���تقامت و صربت، که تو خود گفتی قطره ای از اقیانوس بیکران مردم هس���تی و 
این اقیانوس بیکران این روزها نا آرام است و می خروشد و مظلومانه تولدت را در 

اسارت تربیک می گوید. سید حسن مرتضوی زنجانی ۱
در کمال حریت وی از »به دار آویخنت بنده حق« می گوید و به شعر شاملو دستربد می زند. 
او هم اکنون دارای دو ش���رکت تبلیغاتی در تهران و زنجان است و در انتخابات ریاست 

جمهوری در هیأت »سبز« ظاهر شد و به حمایت از مریحسن موسوی پرداخت.   
ش���رکت تبلیغاتی پیام رس���ان در تهران: خیابان س���هروردی جنوب���ی- روبروی بانک 
کش���اورزی- ساختمان ۲۲۱- واحد ۳ واقع اس���ت. شماره تلفن های شرکت عبارتند از: 

۸۸۴۳۷۳۵۵ و ۸۸۴۴۸۹۰۵-۶ 
 ش���رکت تبلیغاتی دیگر او به نام اندیشه در شهر زنجان در آدرس زیر قرار دارد. چهارراه 

سعدی – شماره ۷ - طبقه اول. شماره تلفن: ۳۲۲۱۷۲۷

 سردار یوسف فروتن ۶۷ تا ۶۸
پس از برکناری مرتض���وی در مهرماه ۱۳۶۷، 
در حایل که رژیم از کش���تار زندانیان سیاسی به 
تازگی بریون آمده بود، فروتن دوباره به ریاست 
زندان های اوین و گوهردشت انتخاب شد. در 
همان بدو انتخاب، وی از بند ما در گوهردشت 
دیدار کرد. ما در س���الن ۱۳ گوهردشت بودیم و 

وی همراه با چند پاس���دار ابتدا تا انتهای بند مان را بدون آن که با کسی صحبتی کند یا 
سؤایل برپسد طی کرد. احتمااًل قصد داشتند حضور او را در زندان به نمایش بگذارند و 

یا تلویحاً رئیس جدید زندان را معرفی کنند.  
در این دوران، حاج مهدی کربالیی و محمد حس���ن زاده مسئولیت آموزشگاه و بندها و 
مدیریت زندان  اوین را به عهده داشتند و بیشرت کارهای جاری زندان از طریق آن ها حل و 

1-www.emruznews.com/2011/02/post-5907.php
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فصل می شد و موسی واعظی که با نام مستعار زمانی در زندان حضور می یافت برخورد با 
زندانیان را انجام می داد که بیشرت جنبه ی اطالعاتی داشت. 

پیشوا ۶۸ تا ۷۰ 
با انتخاب دوباره الجوردی به عنوان رئیس سازمان زندان ها، او »پیشوا« رئیس شعبه ۱ 

اوین را به ریاست زندان انتخاب کرد. 
مجاهدین در مورد اسم اصلی او می  نویسند: 

حس���ن ابراهیمی  از بازاریان نزدیک به باند عس���گر اوالدی و شفیق و الجوردی 
و قب���ل از انق���الب در بازار تهران به کار خرید و فروش آهن مش���غول بود. بعد از 
پریوزی انقالب جزو دار و دسته الجوردی بود و از سال ۶۰ در اوین به بازجویی و 
شکنجه در اوین پرداخت. برادر او به نام علی ابراهیمی  نیز با نام مستعار »عابدی” 

از شکنجه گران اوین بود.
دارای قدی در حدود ۱۷۰ س���انتی مرت بود، صورتی کش���یده و ریش���ی کم پشت داشت. 

موهایش جوگندمی و در دو طرف سر تا حدودی عقب رفته بود.

 سربازجوی شعبه ۱ اوین 
وی یک���ی از بازجویان من بود و بریحم���ی را از حد می گذراند. به محض حضورم در 
شعبه ی ۱ اوین ضمن آن که کابل های مختلف را به دستم داد گفت: اینجا دمکراسی حاکم 

است، هر کابلی را که انتخاب کنی از همان برای زدن استفاده می کنیم. 
مجاهدین گزارش کرده اند که برادرش با نام مس���تعار عابدی بازجوی اوین بود. اطالعی 
راجع به صحت و س���قم این گزارش ندارم. اما عابدی نیز بازجوی شعبه ی ۱ اوین بود و 

یک بار در شکنجه ی من مشارکت داشت. 
او و دیگر بازجویان به اتاق ش���کنجه می گفتند »سی سی یو« و تأکید داشتند هرکس 
باطری اش تمام شود کابل آن را شارژ می کند. در سال های بعد او به کابل می گفت »قانون 

اساسی«. 
پس از آن که طباطبایی و کاردان، دو نفر از بازجویان قدیمی و کارکش���ته ی ش���عبه ی ۱ که 
قصد داش���تند به صورت نفوذی به هواداران مجاهدین وصل شوند و تشکیالت موازی 
مجاهدین را راه بیاندازند توس���ط یکی از »توابینی« که با آن ها همکاری می کرد کشته 
شدند، او در شعبه ۱ قدرت بیشرتی یافت و مسئولیت شبکه ی وصل به دادستانی را شخصًا 
به عهده گرفت. در این شبکه سعی می کردند با زندانیان آزاد شده و هواداران مجاهدین 
تماس گرفته و آن ها را تشویق به ارتباط با تشکیالت کنند. حبیب خبریی فوتبالیست تیم 
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ملی و تعداد زیادی از وابستگان مجاهدین به این ترتیب در تور اطالعاتی گرفتار شده و 
بدون  آن که کاری انجام داده باشند دستگری و به زیر شکنجه برده شدند.

 
شباهت به الجوردی

پیشوا به لحاظ اخالقی به الجوردی شبیه بود. همان خونسردی او را در جنایت داشت و 
در حقه بازی و دروغگویی هم به الجوردی پهلو می زد و همچون مرشدش معتقد بود که 

بایستی به کفار دروغ گفت. 
وقتی شیخ سعید شعبان رهرب سنی »جنبش توحید اسالمی« در طرابلس در جریان سفر به 
ایران در سال ۱۳۶۹ از زندان اوین بازدید کرد در کارگاه زندان اوین از یک زندان عادی 
اتهامش را پرسیده بود، پیش از آن که او پاسخی دهد پیشوا در حضور الجوردی مداخله 

کرده و اتهامات وحشتناک عجیب و غریبی را برای او ردیف کرد. 
زندانی بیچاره قالب تهی کرده و از ترس نزدیک بود سکته کند. وقتی با اضطراب موضوع 
را با من مطرح کرد تالش زیادی کردم تا او را متقاعد کنم که خطری متوجه او نیس���ت و 
پیشوا صرفاً می خواسته برای شیخ سعید شعبان به دروغ جا بیاندازد که این  جا زندانیان 
خطرناکی حضور دارند و دشمنان رژیم و زندانیان اوین را از این دسته معرفی می کند. 
گفته می شد در سال ۱۳۶۹ یکی از زندانیان عادی که نسبتاً زیبارو بود در زندان صیغه ی 

وی شده بود و هر از چندی به دستور وی از بند خارج می شد.  

وابستگان خالف کار در هیأت زندانبان 
پیشوا بعد از اینکه رئیس زندان اوین  شد، دو پسر باجناقش را در زندان به کار گماشت. 
یکی در روابط عمومی و دیگری در گشت تعقیب و مراقبت؛ ماشینی هم به او می دهند 
با آژیر قابل نصب. اویل به دلیل اخاذی از خانواده زندانیان برایش تشکیل پرونده داده و 
از اوین اخراج شد. دومی در زمان گشت در خیابان با یکی از دوستانش زنی را به زور 
سوار ماشن کرده وبه باالی نیم طبقه خیاطی دوستش می روند و به وی تجاوز می کنند. 
در اثر شکایت آن زن، پسر باجناق پیشوا دستگری و اعدام می شود.پیشوا پس از ترک زندان 
اوین، در بایگانی وزارت اطالعات مشغول به کار شد. گفته می شود با نفوذ پیشوا یکی از 
پسرانش در سازمان  زندان ها مشغول کار شد و مدتی نیز در زندان قصر مسئولیت داشت. 
او که اعتیاد هم داشت به خاطر اخاذی و کثافت کاری در زندان دستگری شد. دو پسر پیشوا 

به شدت معتاد بودند و سوابق دستگریی متعدد داشتند. 
از قرار معلوم پیش���وا به همن دلیل دق مرگ ش���د. همس���ر پیش���وا که خواه���رزاده  اش 
اع���دام ش���ده ب���ود و فرزندانش معت���اد بودند از ش���دت بی آبرویی وش���رمندگی بن 
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می کن���د. ف���وت  ش���وهرش  از  پی���ش  فامی���ل 
حاج مهدی کربالیی

مهدی کربالیی۱ از اول���ن روزهای پس از پریوزی 
انق���الب ب���ه زندانبان���ی در مدرس���ه رف���اه روی 
آورد و س���پس هم���راه با کچویی و حس���ن زاده به 
زن���دان قصر و بعد اوین کوچ کرد و در س���یاه ترین 
س���ال های تاری���خ معاص���ر میهن م���اه تحت نظر 
الجوردی ب���ه همراهی با جنایت���کاران پرداخت.

 
مسئول اداره بند ها و آموزشگاه

پس از ۳۰ خرداد ۶۰ وی زیر نظر حس���ن حس���ن زاده با نام »حاج مهدی«، مس���ئولیت 
اداره ی بند های ۴ گانه ی اوین را به عهده گرفت. وی تیپی موذی محس���وب می ش���د و 
شخصاً در ضرب و شتم ها دخالت نمی کرد و از پاسداران زیر  دست اش استفاده می کرد. 
در دورانی که به آموزشگاه اوین منتقل شد نیز سعی می کرد با فرستادن نفوذی به درون بند ها و 
سلول ها از آن چه می گذشت باخرب شود. وی در این رابطه به توطئه  چینی و پرونده سازی علیه 
زندانیان مشغول بود. کم حرف و تو دار بود و سعی می کرد بدون هیاهو کارهایش را پیش بربد. 

مسئولیت در کشتار ۶۷ و تداوم در کار زندانبانی 
کربالیی یکی از نادر مس���ئوالن زندان اوین بود که تا نیمه ی دهه  ی ۸۰ شمسی علریغم 
تغیری و تحوالت بسیار در اوین ماندگار شد و عاقبت به جای حسن حسن زاده به مدیریت 
داخلی اوین منصوب شد و تا آخر سال ۱۳۸۴ در این سمت باقی ماند. او در دوران کشتار 
سال ۶۷ مسئولیت آموزشگاه اوین را به عهده داشت و در روانه کردن زندانیان به جوخه ی 

اعدام نقش داشت. 
وی پس از ترک اوین به ریاست زندان فردیس کرج رسید که زندانیان غریسیاسی در آن 
محبوس هستند. کربالیی تا سال ۱۳۹۳ مسئولیت این زندان را به عهده داشت و ظاهرًا 

بازنشسته شده است.  

حاج داوود رحمانی رئیس زندان قزلحصار 

۱-متأسفانه مسئوالن مجاهدین که کمرتین تخصص و  اطالعی راجع به جانیان ندارند با خواندن چند 
گزارش و سرهم کردن آن ها یک زندگینامه مخدوش برای جانیان می سازند.  این سازمان با یکی فرض کردن 
حاج کربالیی مسئول سالن مالقات اوین که فردی بددهان و بی شخصیت بود با حاج مهدی کربالیی، 
یک شخصیت کاذب خلق کرده اند. کربالیی مسئول سالن مالقات که بازاری بود سال ها پیش درگذشت.   
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داوود رحمانی در سال ۱۳۲۴ در خانواده  ای تنگدست 
ب���ه دنیا آمد و دوران نوجوان���ی و جوانی خود را در 
محله ی سنتی »سرآسیاب دوالب«، کوچه خدابخش، 
واقع در جنوب ش���رقی تهران گذراند. در آن دوران، 
بیش���رت خانه های این محله از فرط کوچکی به قفس 
شباهت داشتند و بوی تعفن لجن جوی ها، تنفس را 

برای رهگذران مشکل می کرد. 
حس���ن فخاری۱ از زندانیان سیاس���ی قب���ل و بعد از 
انقالب که همراه خانواده اش از سال ۱۳۴۱ خورشیدی 

در همسایگی حاج داوود زندگی می کرده، در این باره می گوید: 
خانه ی پدری حاج داوود دو طبقه بود و هر طبقه یک اتاق نقلی کوچک داشت. در 
اتاق همکف، داوود و برادرش اسماعیل به همراه خواهرشان زری با پدر و مادرشان 
زندگی می کردند. خواهر بزرگرتشان قباًل ازدواج کرده بود و از این محله رفته بود. 
در اتاق طبقه ی باال برادر ناتنی حاج داوود - که از مادر جدا بود -  با همس���ر و 
فرزند کوچکش زندگی می کردند. تریاک رمقی برای پدر پری و فرسوده  داوود باقی 
نگذاشته بود تا در امور خانواده دخالت کند و همچون بیماری مسلول، سرفههای پی 
در پی امانش را بریده بود. ناگزیر مادر وی که از قوای جسمانی و بنیه ای مناسب 
برخوردار بود، با رختشویی و خدمتکاری کم و کسری هزینه زندگی را جربان می کرد. 
داوود از همان اوان کودکی به خاطر فقر مایل خانواده به دنبال آموخنت حرفه ی در 
و پنجره سازی آهنی رفته و فرصتی برای سوادآموزی نداشت و تحصیالتش در حد 

دوران ابتدایی متوقف مانده بود.

برخورداری از ویژگی های یک لمنپ 
حسن فخاری درباره ی خصوصیات اخالقی حاج داوود می گوید:

داوود نه با ما، بلکه با هیچ یک از اهایل محل، معاشرت و خوش و بش نمی کرد. 
به شیو ه بازیگران فیلم های کاله مخملی شل و ول حرف می زد و پاهایش را روی 
زمن می کشید. انگار که حال بلند کردن پا  از روی زمن  را  ندارد. ما معمواًل از داخل 
اتاق در بسته  خانه مان صدای لخ لخ راه رفتنش را می شنیدیم که به کارگاه در و پنجره 

سازی اش می رفت یا از آن جا به خانه بر می گشت.
حاج داوود، عالوه بر این که پس���ر بزرگ خانواده بود، به خاطر هیکل ورزیده ای 

۱-نگارنده با حسن فخاری در مورد حاج  داوود رحمانی گفتگو داشته است.. 
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که داش���ت، گردن کلفت، بزن بهادر و حکمران خانه شان هم بود. دفاع از ناموس 
خانواده  یکی از وظایف او بود و همچون مفتشی متعصب و سختگری، بر همه شئون 
زندگی خواهرش زری نظارت داشته و رفتارهای او را کنرتل می کرد تا اگر به زعم 
خویش خطایی از وی دید، با اعمال تنبیهات ش���دید، او را به سرچشمه رستگاری 
هدایت و از کیان خانواده دفاع نماید. در همن خصوص زمانی که از ابراز عالقه ی 
خواهرش زری به حسن فخاری اطالع یافت تا کار را به کالنرتی و دادگاه نکشاند، 

دست بر نداشت.
حسن فخاری در این باره می گوید: 

روز اول که داوود خرب را ش���نید، حق زری را کف دس���تش گذاش���ت. اهل محل 
می گفتند با آن دستهای زمخت و سنگن، بدن دخرت بیگناه را زیر رگبار مشت و 
لگد و سیلی سیاه و کبود کرده بود. بعد هم مانع ادامه تحصیل و رفتنش به دبریستان 
ش���د و او را در خانه زندانی کرد تا  فیلش دیگر یاد هندوستان نکند. دخرتک سال 
دوم دبریستان بود. البته پیش از آن نیز زری اجازه نداشت به تنهایی از خانه خارج 
شده و پای به کوچه و خیابان بگذارد. اسماعیل که کوچکرتین فرزند خانواده بود، به 
دستور داوود، سایه به سایه زری را زیر نظر داشت و هر روز خواهرش را تا مدرسه 
می رسانید و بعد از تعطیل مدرسه او را به خانه بر می گرداند. در واقع داوود قوانینی 
بسیار س���ختگریانه علیه خواهرش وضع کرده بود. داوود بعد از برمال شدن جریان 
عالقه مند شدن زری به من، دخرتک را نزد خواهر بزرگرتش فرستاد و از من هم به 
کالنرتی شکایت کرد. تا من ثابت کنم که در این ماجرا بی تقصری هستم و با ناموس 
حاج داوود کاری نداش���ته ام، بیست روزی را در زندان به سر بردم. سرانجام با ارائه 
نامههای عاشقانه دخرتک به دادگاه، رأی به بیگناهی من صادر شد. چند روز بعد 
از آزادی از زندان، خواهر بزرگ زری پیام فرستاد که اگر حاضر به ازدواج هستی، 

ما هم آماده ایم. 

انقالب و رستگاری داوود رحمانی
حاج داوود رحمانی پس از پریوزی انقالب به اقتضای زندگی در محله  ای که نگرش های 
دینی به طور س���نتی در آن جریان داش���ت و بعدها یکی از پایگاه های رژیم و باندهای 
جنایتکار آن ش���د، جذب تبلیغات حکومتی و آخوندها شد و به سیاست و مذهب روی 
آورد. او به لحاظ خاس���تگاه فکری و پایگاه طبقاتی به طیف لمنپ های دادستانی بیشرت 
نزدیک بود تا به مؤتلفه و متدینن سنتی رژیم. خودش نیز به این حقیقت اذعان داشت و 
همواره  تأکید می کرد که »انقالب اسالمی« او را از ورطه ی نابودی نجات داده و به راه 
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رستگاری کشانده است و از این بابت وامدار »انقالب« و »اسالم« است.
ریاست زندان قزلحصار

وی آهنگر کم س���وادی بود که به عمرش جز آهن س���رد چیزی را نکوبیده بود؛ اما به مدد 
معجزه ی »انقالب اسالمی« در مردادماه ۱۳۶۰ به ریاست یکی از بزرگرتین زندان های 

جمهوری اسالمی رسید و در این راه همسر و برادرش نیز او را همراهی می کردند.
حاج داوود خانواده اش را نیز در قزل حصار اس���کان داده بود. همس���رش که کوکب نام 
داشت گاهی اوقات مراسم دعاخوانی در بندهای عمومی زنان را اداره می کرد. برخالف 
پاس���داران زن زندان، وی در برخورد با زنان زندان���ی از متانت برخوردار بود. برادرش 
اسماعیل نیز که از دوران نوجوانی در خانه سمت معاونت او را داشت، دامنه همکاری و 
مساعدت به برادر بزرگ را به محدوده زندان گسرتش داد و تا سال ۱۳۶۲ در اداره امور 

زندان قزلحصار وی را یاری می کرد؛ در حایل که همچنان از او حساب می برد.۱
 

پاپوش دوزی برای زندانیان تحت عنوان تشکیالت
بعد از اعزام سعید متحدین و ۸ زندانی دیگر به اوین و اعدام آن ها تحت عنوان شورش، در 
دیماه ۱۳۶۰ بیست زندانی چپ را بر اساس گزارش توابن تحت عنوان تشکیالت زندان 
به اوین فرستاد که ۹ نفر آن ها اعدام شدند و بقیه زیر شکنجه های طاقت فرسا برده شدند. 
حاج داوود هر از چندی تعدادی از زندانیان را تحت عنوان تشکیالت زندان زیرشدید ترین 

۱-یکی از زندانیان عادی به نام محسن نادریان، معروف به محسن »سگ سیبیل« ظاهراً در مشاجره 
با اسماعیل یک سیلی به او زده بود. زندانیانی که زیر هشت زندان به صورت تنبیهی بودند، تعریف 
می کردند، حاج داوود با سیلی و توسری اسماعیل را مورد تحقری قرار داده بود که چرا از زندانی کتک 
خورده و آبروی زندانبان را برده  اس���ت. اس���ماعیل هم پشت سر هم از حاج داوود عذرخواهی کرده، 
می گفت »حاجی غلط کردم«. محسن نادری پس از آزادی از زندان در جریان قتل  »دگرباشان« توسط 

تیم های نرور وزارت اطالعات به قتل رسید.  
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ش���کنجه ها می برد تا آن ها را بش���کنند. بعضی از آن ها به اوین فرس���تاده می ش���دند و 
شکنجه های هولناکی را متحمل می شدند. با راه اندازی زندان گوهردشت صدها زندانی 

را راهی این زندان کرد. 
او هر از چندی بر اساس گزارش  توابن، ده ها زندانی را در بند قرنطینه که به »گاودونی« 
مع���روف بود حبس می کرد که از حداقل امکانات برخوردار نبود.  یک بار ده ها نفر را 
هفته ها در توالت جا داد و روزی یک لیوان آب آبگوش���ت با دو عدد نان لواش به این 
عده داده می شد. این شرایط باعث شیوع بیماری های پوستی به خصوص قارچ و گال در 

بن زندانیان شد. 

تفویض اختیارات به بهزاد نظامی یک تواب جنایتکار
در س���ال ۶۰ بهزاد نظامی یک تواب ۱۶- ۱۷ ساله هوادار مجاهدین که از جثه ی بزرگی 
برخوردار بود و مورد اعتماد ویژه ی الجوردی بود با اختیارات ویژه به قزلحصار منتقل 
شد و تعدادی زندانی تواب نیز در اختیار او گذاشته شد تا هرکاری می خواهد انجام دهد. 
حاج داوود رحمانی به دستور الجوردی دست بند و کابل و... در اختیار او گذاشته بود. او 
در بند خدایی می کرد. بهزاد نظامی حتی از تواب های کم سن و سال سوءاستفاده جنسی 
هم می کرد. شب ها او و همراهانش که غالباً سنی هم نداشتند یکی یکی اسامی زندانیان 
را خوانده آن ها را در حمام به ستون بسته و با کابل به جانش می افتادند. گاه این کار زیر 
دوش آب س���رد در زمس���تان انجام می گرفت. آن ها با این کار از زندانی می خواستند که 

اقداماتی را که انجام داده و در پرونده اش نیامده برمال کند. 
افراد بند موظف بودند تا صبح بیدار باشند و به اجبار شاهد شکنجه دوستان شان باشند 
و یا صدای آن را بش���نوند. از دیگر اقدامات آن ها س���وراخ  کردن گوش، زدن آمپول هوا، 
زدن دس���ت بند قپانی و آویزان کردن زندانیان، ضرب و شتم شدید قربانیانی که انتخاب 
می کردند، خواباندن زندانیان کف راهروبند و دویدن از روی آن ها، زدن موی سر زندانی 
و ریخنت آن در توالت و اجبار زندانیان به خوردن آن، این عمل در سال ۶۰ در قزلحصار از 

سوی سلیمان سوری یک پاسدار زندان که در جبهه 
کشته شد باب شد. 

اگر زندانی امتناع می کرد سلیمان سوری جز آن که 
وی را زیر مش���ت و لگد می گرفت به زور مو را در 
دهان وی می کرد. او یکی از بریحم ترین پاسداران 
زندان بود که در جبهه کش���ته شد و سردر زندان به 
نام او مزین شد. اجبار زندانیان به انجام اعمایل که 
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بهزاد نظامی و اطرافیانش دستور می دادند و سپس تنبیه افراد به خاطر درست  انجام ندادن 
فرمان ها و یا دقیق و صحیح انجام ندادن  آن ها! اجبار زندانیان به زدن کابل به دوستان شان 
از دیگر اقدامات آن ها بود. وقتی این جنایات از پرده بریون افتاد حاج داوود رحمانی در بند 
حاضر شد و نزد زندانیان به دروغ ادعا کرد که از اقدامات صورت گرفته توسط بهزاد نظامی 
خرب نداشته و او را مورد تنبیه قرار داد. الجوردی نیز در حسینیه اوین اقدامات او را توطئه ی 
منافقن جلوه داد. با این حال بهزاد نظامی چشم و چراغ او باقی ماند و از زندان آزاد شد. 

سفر حج، استقبال رسمی و تأثریات حج
داوود رحمانی پیش از آن  که در سال ۶۱ به سفر حج برود نیز بنا به سیاق و ادبیات حاکم بر 
روابط اجتماعی جمهوری اسالمی، به »حاج داوود« معروف بود. اما باالخره در آن سال 
همراه همسر و مادر همسرش به سفر حج رفت و پس از بازگشت از این سفر بود که اعمال 
خشونت آمیز و وحشیانه او علیه زندانیان دو چندان شد و وضعیت زندان قزل حصار به لحاظ 
ایجاد محدودیت و وضع قوانن جاهالنه و سرکوبگرایانه به وخامت بیش از پیش گرایید. 
مراس���م استقبال از حاج داوود هنگام بازگشت از سفر حج یکی از خنده دار ترین وقایع 
زندان بود. زندانیانی که به خاطر ابتالی به بیماری پوستی گال در یکی از اتاق های زیر 
هشت به صورت قرنطینه نگهداری می شدند، از طریق پنجره ی مشرف به محوطه، شاهد 
مراسم استقبال بودند. پاسداران، جلوی محوطه ی زندان را چراغانی کرده و حاج داوود و 
همسرش را که در اتومبیل مرسدس بنز زندان لمیده بودند با اسکورت موتور سوار به زندان 
می آورند. دوربن فیلمربداری زندان را نیز آماده کرده بودند تا از مراسم استقبال  فیلمربداری 
شود. حاج داوود بعد از پیاده شدن از اتومبیل و سربریدن گوسفند جلوی پایش، برای بهرت 
از آب درآمدن مراسم، تصمیم به صحبت در مقابل دوربن می گرید؛ اما پسر کوچکش با 
دیدن سر تراشیده ی او، در حایل که نمی توانست خوشحایل خود را پنهان کند، باال و پاین 
پریده و ش���عر »کچل، کچل کالچه، روغن کله پاچه« را با هیجان زیاد می خواند. معرکه 
گردانان هرچه تالش به خرج می دهند بچه را ساکت کنند، موفق نمی شوند و به این ترتیب 

مراسمی که کلی برای آن برنامه ریزی کرده بودند، خراب می شود!   

یک لمنپ واقعی، بی بهره از عفت کالم
وی لمپنی بود که به وقت عصبانیت رعایت هیچ  پرنسیپ و شأنی را نمی کرد و برخالف 
الجوردی که شخصیتی ریاکار داشت و در حضور  جمع می کوشید رعایت بعضی مسائل 

را بکند، حاج داوود بی پرده و به طور نسبی بی شیله پیله و فاقد شخصیتی دوگانه بود.
با توجه به جایگاه فرودست اخالقی ای که داشت، معمواًل در برخورد  تنبیهی با زندانیان 
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رکیک ترین نسبت ها را نثار مادران و همسران و خواهران آنان می کرد. از بیان رذیالنه ترین 
تهمت ها به زنان زندانی ابایی نداشت و وقتی برای تنبیه، چکمه پوش وارد بندی می شد، 
هیچ چیز جلودارش نبود. در این لحظات برای او کوچک و بزرگ، پری و جوان، زن و مرد 
تفاوتی نمی کرد.  به طعنه می گفت: »آمریکایی آمد، با کابل آمریکایی!«. در ضرب و شتم 
زندانیان او خود جلودار می شد و پاسداران و تواب ها او را همراهی می کردند. تواب ها در 
جلوی هر سلول زندانیان نشان کرده را به او نشان می دادند و سپس به صورت دسته جمعی 
بر سر او می ریختند و آش و الش می کردند. هنگام ضرب و شتم زندانیان، برای او زن و 
مرد فرقی نمی کرد با بریحمی زندانی را زیر مشت و لگد می گرفت. از ضربه زدن به نقاط 

حساس بدن زندانیان لذت می برد و احساس قدرت می کرد.
با هم���ه ی این اوصاف حاج داوود همچون الجوردی کینه ی ایدئولوژیک نداش���ت و 

می شد روی او تأثری گذاشت. 

پیشربد سیاست اشداء علی الکفار
تداوم ریاس���ت حاج داوود بر زندان قزل حصار بن س���ال های ۶۰ تا ۶۳، یعنی سیاه ترین 
سال های حکومت جمهوری اسالمی، تنها به مدد نقش مؤثر و کلیدی او در شکنجه و آزار 
و اذیت زندانیان و اعتقادش به تئوری »اشداء علی الکفار«،۱ میسر شد و به همن دلیل هم 

از سوی سید اسدالله الجوردی مورد پشتیبانی قرار می گرفت. 
چگونگی تغیری و تحوالت درونی رژیم و سری حرکت آن از سادگی به پیچیدگی را می شود 
به  خوبی  در »تحول« حاج داوود رحمانی در طول سال های ۶۰ تا ۶۳ تحلیل کرد. وی 
در ابتدا با توجه به ناکافی بودن سواد آکادمیک، فقدان بینش دقیق سیاسی و عدم درک 
آگاهانه اجتماعی از تحوالت، شناخت چندانی از گروه های سیاسی و چگونگی برخورد 
با اعضا و هواداران آن ها نداش���ت و بیشرت تحت تأثری القائات و آموزش های الجوردی 
بود، اما هرچه که می گذشت با توجه به تجربه  ای که از طریق برخورد با توابن و زندانیان 
درهم شکسته از یک سو و مبارزه و سرشاخ شدن با زندانیان مقاوم  از سوی دیگر کسب 

می کرد، پیچیده شده، بر دایره آگاهی اش در این زمینه ها افزوده می شد.
حاج داوود که از دوران نوجوانی و جوانی همواره می کوش���ید با توس���ل به خشونت و 
بی رحمی، تعریفی معترب از ش���خصیت و منزلت خود ب���ه دیگران ارائه و در همن زمینه 

۱-خمینی در یک سخرنانی به مناسب دهه فجر و خطاب به سران سه قوه و مسئوالن کشوری و لشکری 
جمهوری اسالمی در تببن اشداء علی الکفار گفت: »شما روی قرآن عمل کنید. قرآن با اشخاصی که 
مسلمند و معتقدند و ایمان به خدا دارند، به برادری رفتار می کند. با اشخاصی که بر خالف این هستند 
آن ها را می گوید بکشید، بزنید، حبس کنید؛ اشداء علی الکفار. « صحیفه  نور، مؤسسه نشر آثار امام 

خمینی، جلد نوزدهم، ص ۱۳۹ اینرتنتی. 
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با تحکم و اقتدار، اختیار خانواده اش را به دست گرفته بود، در منصب ریاست یکی از 
بزرگرتین زندان های ایران، فرصتی یافته بود تا با سوء استفاده از قدرت باد آورده، بر جان 

و مال و حیثیت هزاران زندانی سیاسی حاکم شود.

پیش برد سیاست تواب سازی
او که فقط با زبان »زور« آشنا بود و شیوه برخوردی جزسرکوب فیزیکی نمی شناخت، تا 
مدت ها پس از شروع ریاست بر قزل حصار،  برای »آدم کردن زندانیان« ] اصطالح رایج 
در ادبیات گفتاری وی [ و به خدمت  درآوردن شان، تنها ضرب و شتم و به کارگریی حداکثر 
خشونت های بی رحمانه را وجه همت خود قرار داده بود، اما در اواخر دوران ریاستش بر 
زندان قزل حصار و به موازات آشنایی با دیگر فنون درهم شکسنت و تسلیم کردن زندانی، 
عالوه بر سیاست فوق از شیوه های دیگر از جمله برخورد مستقیم کالمی با زندانی تحت 

فشار و همچنن اعمال فشارهای ایدئولوژیک و سیاسی هم استفاده  می کرد.
حاج داوود در سال ۶۲ با وضع قوانن سختگریانه ی ممنوعیت زندگی »کمونی«، پیچیده 
شدن خود را به نمایش گذاشت. بر اساس این قوانن کوچکرتین روابط صنفی و عاطفی و 
انسانی بن دو نفر ممنوع و خالف »اسالم« محسوب می شد. تحت هیچ شرایطی نباید به 
هم سلول تان کمک می کردید. حتی حق تعارف کردن غذای اضافه ی خود را نداشتید. با 
یک کربیت دو نفر نمی توانستند سیگارشان را روشن کنند. ممنوعیت گفت و گو و تماس با 
افراد سلول از طریق گزارش هایی که تواب ها می دادند اعمال می شد. افراد زیر شدید ترین 
فشارها برده می شدند که بگویند در مورد چه چیزی صحبت می کردند. اجبار زندانیان زیر 
۲۵ سال به گرفنت اجازه  نامه از همسر و یا پدر و مادر برای کشیدن سیگار، ممنوعیت انجام  
کارهای دستی و هرنی  و...،  اجبار افراد به بایکوت کردن هم اتاقی شان. زندانیان حق نداشتند 
با زندانی بایکوت شده صحبت کنند، حبس زندانی در روی تخت، زندانی اجازه ی خارج 
شدن از تخت در طول روز و شب و نیز اجازه ی گفت وگو با کسی را نداشت، تنها هنگام 
رفنت به دستشویی می توانست از تخت پاین بیاید، ضرب و شتم شدید زندانیان روان پریش 
در یک پروسه ی طوالنی برای اطمینان یافنت نسبت به صحت بیماری  آن ها، در اختیار قرار 
ندادن داروهای ویژه برای کنرتل زندانیان روان پریش... این ها بخشی از قوانن مزبور بود. 
در نگاه نخست، شاید مسخره به نظر می آمد که مقررات حاج داوود به چه خرده ریزه هایی 
توجه دارد و انجام چه اموری را نش���انه ی »به راه آمدن زندانی« دانسته وعدم انجام آن 
را گواهی بر مقاومت و ایس���تادگی او ارزیابی می کند. اما زیرکانه بودن چنن روش���ی را 
نمی باید دستکم گرفت. حاج داوود، آگاهانه شبکه ای از بایدها و نبایدها را چنان ریز و 
تنگ درهم تنیده بود که گذر و رهایی از خالل  آن ها ناممکن بود و فرد باالخره در جایی 
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دم الی تله می داد. س���پس این حاج داوود بود که با به دست آوردن بهانه ای، زندانی را 
زیر فشار و شکنجه برده و تالش می کرد تا مقاومت او را که گاه در پیمودن این مسری عماًل 

فرسوده شده بود، درهم بشکند. 
وضع این قوانن در بندهای مجرد شرایط را به غایت وحشتناک می کرد. در یک سلول 
با مساحت کمی بیش از ۴ مرت مربع ۲۲ نفر زندانی نزدیک به یک سال حبس بودند. جا 
برای ایستادن نیست و زندانیان مجبور بودند از همه ی فضای سلول و تختی که در آن بود 
استفاده کنند. خواب در چنن مساحتی تقریبا غریممکن می نمود و با ترفندهای ویژه ای 

میسر می شد. 
بهداشت در بندهای مجرد با سلول های کوچک فاجعه بار بود. در طول هفته فقط چند 
س���اعت آب گرم بود، لباس ها در پیت پنری و یا تش���ت های کثیف و غریبهداشتی شسته 
می ش���دند. هواخوری ممنوع بود و یک طرف بند جلوی پنجره ها را نیز دیوار کش���یده 
بودند و هنگامی که برق می رفت تاریکی مطلق بود. هوای بند به قدری سنگن بود که 
مگس نمی توانست در آن پرواز کند. از پاییز ۶۲ تا هنگامی که وی برکنار شد غالب بندها 
هواخوری نداشتند و زندانیان از این امکان محروم بودند. عالوه بر همه ی این فشارها، 
وضعیت غذا در این دوران به گونه  ی وحش���تناکی بد بود. ۴ روز ناهار آبگوش���ت بود. 
جریه ی ناهار من یک روز که به دقت شمردم شامل ۱۷ عدد لپه، یک سیب زمینی خیلی 
کوچک که گوشه ی آن سیاه بود و یک تکه چربی بود. شام شب ها اغلب سوپ یا آش 
با کیفیتی بسیار پاین بود که از آن به آش علف یاد می شد. حاج داوود رحمانی در مقابل 
اعرتاض زندانیان با خنده و لودگی می گفت: »اگر مردم بفهمند مایی که در جنگ هستیم 

این غذا ها را به شما می دهیم می ریزند زندان و ما را قیمه قیمه می کنند.« 

سرپا ایستادن طوالنی
یکی از ش���کنجه هایی که در سال ۱۳۶۲ کاربرد بس���یار گسرتده ای در قزلحصار پیدا کرد، 
سرپاایستاندن زندانی با چشم بند و بدون خواب برای روزهای متوایل بود. این شکنجه 
گاه به مدت دو هفته ادامه می یافت. برای آن که ادامه شکنجه میسر شود زندانبانان اجازه 
می دادند زندانی مدت کوتاهی بخوابد. پس از آن که زندانی به خواب عمیق می رفت او 
را بیدار کرده و وادار به ایستادن می کردند. در این نوع شکنجه پاهای زندانی به شدت 
متورم شده و دچار توهم و هالوسینییژن می شود. تعدادی از قربانیان این نوع شکنجه دچار 
انواع و اقس���ام بیماری های جسمی و روانی شدند. گاه دو زندانی به خاطر سالم کردن 
به یکدیگر به چنن مجازاتی محکوم می شدند. گاه این شکنجه را آنقدر ادامه می دادند 
تا زندانی ای که دیگر تمرکز حواس اش را از دست داده زیربار فشار شکسته و حاضر به 
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نوشنت در مورد هم بندانش شود.  
بیگاری از زندانیان

یکی از تنبیهات زندانیان، اع���زام آن ها به بیگاری بود. وی از طریق بیگاری کانال های 
فاضالب در قزلحصار را تمیز کرد و همچنن ۲۰ واحد مسکونی در زندان قزلحصار ساخت 
که به مالقات زندانیان عادی و تواب با خانواده هایشان اختصاص داشت. برای اعمال 
فشار بیشرت روی زندانیان، ماه ها آشغال و زباله ی زندان را در پشت آشپزخانه زندان برای 
مدت طوالنی روی هم تلبار می کردند. زندانیان مجبور بودند با بیل این آشغال ها را که 
به طول ده ها مرت و عرض ۱۰ مرت و ارتفاع یک مرت بود زیرو رو کرده و بطری و شیشه های 
موجود در آن را جدا کنند. این کار هفته ها طول می کشید. سپس از آن ها خواسته می شد 
که این بار دنبال قوطی های پالستیکی بگردند. گاه زندانیان بعد از بیگاری روزانه مجبور 
بودند که ش���ب تا صبح سرپا بایستند و روز بعد خس���ته و کوفته در حایل که دیگر رمقی 

برایشان نمانده بود به بیگاری بروند.  

سرکیسه کردن زندانیان و اسب سواری
حاج داوود رحمانی می کوشید با سرکیسه کردن زندانیان سلطنت طلب و متمول بخشی 

از هزینه ه���ای زن���دان را تأمن 
کند. او سطح حیاط  و پشت بام  
بنده���ای واحد ۳ را با بودجه ی 
مه���دوی، یک���ی از زندانی���ان 
متمول س���لطنت طلب که به کار 
تانکرسازی و فروش آهن آالت 
اشتغال داش���ت، آسفالت کرده 
بودند. ک���ار اجرای���ی آن نیز با 
بیگاری کشیدن از زندانیان انجام 

گرفته بود. چنان چه گفته می شد، بخشی از بودجه ی ساخت سوله    های زندان و واحدهای 
مس���کونی درون زندان را نیز وی متقبل شده بود. مهدوی نگهداری از اسب های حاج 
داوود را نیز که از اصطبل شاهنشاهی به قزل حصار آورده به عهده داشت. حاج داوود یک 

بار هنگام اسب سواری به زمن خورده و دستش شکسته بود. 
امکانات بهداری زندان نیز از س���وی زندانیان س���لطنت طلب و بازماندگان رژیم سابق 
تهیه ش���ده بود. از جمله تهیه ی یک »یونیت دندانپزشکی« و... ترفند حاج داوود برای 
سرکیسه کردن آن ها بسیار ساده بود. اگر از درد دندان رنج می بردند، می گفت: ما بودجه 
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نداریم. همه چیز مملکت دس���ت شما بوده و همه را باال کشیده اید و حاال چیزی باقی 
نمانده است. اگر داشتیم که دریغ نمی کردیم. حاال هم که جنگ است. جنگی که اربابان 
شما به ما تحمیل کرده اند. جوانان ما در جبهه ها با دندان درد شهید می شوند و کسی نیست 
به دادشان برسد. با روضه ی حاج  داوود، بیچاره ها یک چیزی هم بدهکار می شدند. سپس 
حاج داوود از در مصالحه و ارفاق وارد ش���ده و می گفت: اگر حاال هم شما بودجه اش 
را تأمن کنید، قول می دهم که به سرعت همه ی این امکانات را برایتان آماده  کنیم. با این 
ترفند، آنان را مجبور به پرداخت هزینه ی امکاناتی می کرد که باید زندان فراهم می کرد. 

لوده ای با استعداد شگرف 
حاج داوود مانند برخی از لمنپ ها تالش می کرد با لودگی و به کارگریی کلمات طنزآلود 
زندانی���ان را تحقری کند و الحق در این زمینه از اس���تعداد زیادی برخ���وردار بود. وقتی 
می خواست فرمان حمله برای زدن زندانیان را بدهد گویی ارکسرتی را رهربی می کرد و با 
لودگی می گفت: »برادران بنوازند«. هنگام ضرب و شتم هم دست از لودگی و به کارگریی 
کلمات طنز آلود برنمی داشت. اگر کسی جلوی صورتش را می گرفت که ضربات مشت به 
نقاط حساس صورتش نخورد می گفت : »چرا گارد گرفتی؟ مگه مسابقه بوکس آمدی؟«

تواب و غری تواب برای او فرقی نمی کرد. گاه رکیک ترین حرف ها را به توابن می زد و به 
آن ها را متهم به داشنت رابطه جنسی نیز می  کرد. 

او با توجه به شکل ظاهری زندانیان، سن و سال و اسامی آنان، عناوین و القاب مسخره 
و هجوی روی آن ها می گذاش���ت. به سادگی می توانست یک استندآپ کمدی را روی 
صحنه اجرا کند! این خصیصه ی او بدون آن که بخواهد گاه باعث انبساط خاطر زندانیان 
هم می شد. بعد از برکناری او از ریاست زندان، ده ها تأتر و میان پرده ی کمدی درباره ی 

شخصیت، رفتار و گفتارهایش توسط زندانیان اجرا شد. 
بنفشه که نه ماه شرایط سخت بند قیامت و قرب را پشت سر گذاشته، می  گوید: 

یکی از انگیزه های مقاومتم در جعبه ها خود حاج داوود بود. به حرکات مسخره آمیز 
و لودگی های او می خندیدم. ماهیت او برایم مشخص بود. می دانستم که زندانبان و 
رئیس زندان است. حرف ها و کارهایش را حیله و نرینگ می پنداشتم. اما ساعت ها 

به مسخره بازی های او می خندیدم.
وی از حافظه ی خوبی برخوردار بود و زمینه ی  آموزش پذیری و یادگریی زیادی داش���ت. 
خودش بارها بر زبان آورده بود که: »ما گاب ]گاو[ بودیم، ویل این منافق ها ما را پیچیده 

کردند«.
او بارها در خالل مصاحبه هایی که از زندانیان در ُشُرف آزادی می گرفت، تأکید کرده بود: 
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اگر شماها را ول کنم بروید، آن وقت خودم باید بشوم دربان جایی. من تا وقتی شما 
این جا هستید، هویت و احرتام دارم. اگر شما نباشید ، من هم باید »کاسه ی چه کنم« 
دست بگریم. این جا الحمدالله یک مشت دکرت و مهندس و استاد دانشگاه و... زیر 
دست مان هستند. برای چی این موقعیت را از دست بدهم؟« و بعد با حالتی مسخره 
می گفت: »تا می توانید مقاومت کنید، نان ما در مقاومت شماس���ت«! و با تحقری 
اضافه می کرد: »منتظر باشید تا »دربازکن« بیاد نجاتتون بده و یکی یک دسته گل 

هم گردنتون بندازه. 
او گاه رفتارهای شوخ لمنپ مابانه را با مباحث جدی درهم آمیخته و با نوعی سادگی و به 
صراحت، عدم بردباری خود و به طریق اویل نظام را به نمایش می گذاشت. بعضاً در چنن 
مواقعی پشت تریبون و روی به سوی همه   ی زندانیانی که در محل او را می دیدند و یا از 
طریق ویدئو سراسری ناظر حضور او بودند، به شکم برآمده اش اشاره می کرد و می گفت: 
»من حاجی ام، اینم شکمم؛ اگر مردید، بیایید بحث آزاد تا جنازه تون را رو زمن دراز کنم«!

وی با اشاره به قربانیان جنگ در جبهه ها و گرداندن جنازه ی آن ها در شهرها به صراحت 
عنوان می کرد برای نظامی که در شهرهایش »ترافیک جنازه« است، کاری ندارد همه ی 

شما را از دم تیغ  بگذراند، اگر زنده اید از الطاف نظام است. 

اداره ی مراسم اعرتاف گریی از زندانیان و مصاحبه   های زندانیان
با شروع سال ۶۲ شرایط زندان های تحت نظر دادستانی انقالب رو به وخامت گذاشت 
و در پاییز و زمستان همان سال اوضاع وحشتناک شد. به ندرت کسی بدون همکاری با 
مسئوالن زندان و گزارش نویسی علیه دیگر زندانیان و انجام مصاحبه و اعرتاف کشاف 
از قزلحصار آزاد می ش���د. در این دوران توابن زندان اداره ی بندها را به عهده داشتند و 

قدرت شان از یک پاسدار و نگهبان زندان بیشرت بود.
اداره ی مصاحبه های زندانیان برای آزادی توسط حاج داوود رحمانی صورت می گرفت. 
این مراسم ها گاه تا نیمه شب طول می کشید. او شخصاً در حایل که هزاران زندانی در محل 
حاضر بودند و یا از طریق سیستم ویدئو سانرتال و بلندگو می دیدند و می شنیدند از زندانی 
پرسش می کرد. پس از پایان مصاحبه چنانچه زندانی حاضر به همکاری و نوشنت گزارش 
علیه دیگر زندانیان نش���ده بود توابن دست آموز او که  در ردیف جلو نشسته بودند شعار 
»مرگ بر منافق« و یا »مرگ بر کمونیست« سر می دادند و حاج داوود رحمانی با تمسخر 
می گفت »دستگاه ردت کرد. این دستگاه آمریکایی  است و مو ال درزش نمی ره.« پس 
از آن یک حکم  از سوی دادستانی انقالب اسالمی مرکز به زندانی ای که بر اساس حکم 
دادگاه می بایستی آزاد می شد ارائه می گردید که روی آن نوشته بود تا اطالع ثانوی و احراز 
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توبه می بایستی در زندان بمانید. 
زندانیانی که در قرب و قیامت زیر فشارهای جسمی و روانی می شکستند و یا در بند های 
مختلف به دلیل فشارهای طاقت فرسا می بریدند و یا گاه زندانیانی که به منظور استفاده از 
امکانات بیشرت تن به خفت و خواری می دادند سوژه های مراسم اعرتاف گریی در قزلحصار 
بودند. آن ها گاه س���اعت ها و روزهای متوایل در جلساتی که توسط حاج داوود رحمانی 
اداره می شد شرکت کرده و از خود می گفتند و به »ارشاد« دیگر زندانیان می پرداختند.   

شخصیتی تأثری پذیر
برخالف چهره ای که عموماً از داوود رحمانی  ارائه می شود، وی اساساً فردی تأثریپذیر 
بود. کافی بود با زبان خودش با او صحبت کنی، به سرعت تحت تأثری قرار می گرفت. اگر 
می توانستی باب گفتگو  را با او  بگشایی، چون ساختار ذهنی اش بسیار بدوی و فاقد نظم 
استدالیل و علمی بود، قطعاً بر او فائق می آمدی؛ هر چند که معمواًل شکست در بحث 
را نمی پذیرفت و با توسل به شیوه های تحقری مخاطب و گریز از رفتار عقالنی، در صدد 

رسمیت بخشیدن به جایگاه خود بر می آمد. 
بخش���ی از اعمال خشونت آمیز و س���رکوبگرانه  ی او بر می گشت به رو دست هایی که از 
زندانیان خورده بود. برای چنن فردی شاید بدترین تحقری این بود که فی المثل از دخرتی 
شانزده- هفده ساله فریب بخورد. روزی به من گفت: »اشک شما منافق ها را بایستی داد 

آزمایشگاه، مبادا شاش خایل به جای اشک به آدم قالب کنید«! 
او دوس���ت داش���ت مورد توجه قرار بگرید. وقتی به بندی می رفت، انتظار داشت با او 
برخورد شود؛ حتی منفی. اعرتاض نسبت به ش���رایط زندان و برخوردهای پاسداران و 
توابن را بیشرت می پذیرفت تا بایکوت شدن و بی تفاوتی زندانیان نسبت به خود را. برای 
حاج داوود غریقابل پذیرش بود که به بندی مراجعه کند و با سکوت افراد مواجه شود. 
در این شرایط گاه کسانی را که حاضر می شدند به عنوان اعرتاض با او برخورد کنند، به 

بندهایی با شرایط بهرت منتقل می کرد.
او به مرور ش���ناخت خوبی نسبت به توابن کسب کرده و بر همن اساس، ماهیتاً به آن ها 
اطمینان نداشت، ویل از آن جایی که ثمره ی کار آن ها به نفع او تمام می شد، به  آن ها تکیه 
می کرد. روزی به من گفت: »می دونم اگر روزی تقی به توقی بخوره ، جنازه ی منو بایستی 
با کاردک از روی زمن جمع کنی« و س���پس با اشاره به توابن گفت: »اینا مثل مورچه 
هس���نت؛ تا سرپایی، دلت نمیاد زیرپا له شون کنی. اما همچی که افتادی، ذره، ذره گوشت 

تنت را می کنن و می برن«. 
خصوصیت لوطی منشانه ی حاج داوود، در سال های  ۶۰-۶۱، گاه باعث می شد که با دیدن 
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خانواده ی بعضی از زندانیان و یادآوری دوران سخت کودکی  و نوجوانی اش، خارج از 
ضوابط دادستانی، تسهیالتی را در امر مالقات زندانی به وجود آورد.۱ اما در سال های 
بعد این ویژگی او تحت تأثری قوانن سرکوبگرانه شدیدی که در زندان ها اعمال می شد، 

قرار گرفت و به کلی از بن رفت. 

موعظه گر و کارشناس روانشناسی
حاج داوود رفته رفته و به موازات حل شدن در ابعاد خشونت های جاری علیه زندانیان ، 
خود نیز اسری القائات ایدئولوژیکی می شد که تبلیغ شان می کرد. این نوع تبلیغات صرفًا 
روی بخشی از زندانیانی که تحت فشار ویژه قرار داشتند، مؤثر نبود بلکه خود حاج داوود 
و زندانبانان نیز تحت تأثری اشعه  های آن قرار گرفته، اقدامات توجیه ناپذیری از خود بروز 
می دادند. حاج داوود در روند اداره زندان تحت س���یطره خود و بر اساس تعالیم فقهی 
جمهوری اس���المی، مجبور بود پیوسته به موعظه های مذهبی پناه بربد و به قول خودش 
در اعمالش حدود »ش���رع« را رعایت کند و این نگرش ب���ه مرور در رفتارش نیز تأثری 
می گذاش���ت. وی به عنوان مقام ارشد یکی از بزرگرتین و کلیدی ترین زندان های ایران 
که در مقطع ریاست وی، هزاران زندانی جوان، تحصیل کرده و صاحب فکر در آن اسری 
بودند، همواره تالش می کرد تا به رمز و راز مقاومت زندانیان در مقابل فشارهایی که عمال 
زندان به آن ها وارد می کردند، پی بربد. برای او درک چرایی و چگونگی تحمل آن همه 
فشار غری انسانی توسط زندانیان عجیب بود. روزی از من پرسید: »تا کی می خواهید توی 

این بیغوله ها که سگ دوام نمیآره، بمونید؟«
ریاست بر قزل حصار، چنانکه خود نیز اذعان داشت، همه گونه امکان و تسهیالت برای 
باال کشیدن رده هویتی و نیز ارتقای اعتبار اجتماعی را در اختیارش قرار داده بود. بی تردید 
به همن دلیل بود که  روزی که از ریاست زندان قزل حصار برکنار شد قیافه اش به  پادشاهی 

شبیه بود که از سرزمینش رانده می شود. 

تالش برای محاکمه حاج داوود رحمانی
در خردادماه ۱۳۶۳ هیأت شورای عایل قضایی به ریاست مجید انصاری از زندان قزلحصار 
دیدار به عمل آورد. در یکی از دیدارها زندانیان بند ۶ واحد ۱ در اعرتاض به شرایط زندان 

۱-در اسفند ۶۱ در اثر اصرار زیاد بهناز شرقی نمن، حاج داوود به او قول مالقات با برادرش شهنام را 
داده بود. روز ۲۷ اسفند پس از مراجعه بهناز به قزل حصار، محمدرضا جبلی، پاسدار انتظامات درب 
اصلی زندان با درخواس���ت او مخالفت می کند و پس از پافش���اری بهناز، درب آهنی برقی زندان را 
می بندد. سر بهناز در مقابل چشمان حریت زده فرزند خردسالش الی در له می شود. حاج داوود، دو 
زندانی سیاسی را که مشغول بیگاری بودند، مجبور می کند، پیکر خونن بهناز را با برانکارد به بهداری 
زندان منتقل کنند. او سپس دستور سوزاندن برانکارد را با این توجیه که نجس شده، می دهد. حاج داوود 
مدت ها ش���هنام را تحت فشار گذاشته بود تا اعرتاف کند که "منافقن" مسئول مرگ خواهرش هستند. 
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از انتق���ال تعدادی از زندانیان به مجموعه ای که به آن قرب و قیامت می گفتند می گویند. 
انصاری که اطالعی از این محل نداشت در مورد محل آن پرس و جو می کند. وی سپس 
همراه با اعضای هیأت به »زیرهشت« زندان قزلحصار که دفرت زندان و افسر نگهبان و... 
هم آن جا قرار داشت مراجعه کرده و در مورد محل مورد نظر پرس وجو می کند. به او گفته 
می شد محل مزبور انبار لوازم اضافی است و او اصرار می کند که می خواهد انبار را ببیند. 
وقتی در آن جا حاضر می شود افرادی را می بینند که با چشم بند در جعبه  های متعددی که 
کنار هم گذاشته شده نشسته اند. او از محل فیلم برداری کرده و از این سند برای برکناری 

حاج داوود رحمانی و تحت فشار قرارگرفنت الجوردی استفاده شد.
الجوردی در جلسه  ای تریماه ۱۳۶۳خود با بازجویان و شکنجه گران با خونسردی در مورد 

جنایاتی که به اتفاق حاج داوود رحمانی مرتکب شده بود می گوید: 
می گویند می خواهیم در قزل حصار دادگاه بزنیم و تخلف را بررسی کنیم. اول باید 
تخلف را شناخت، بعد بررسی کرد. اعتقادمان این است کسانی که به آنجا می روند تا 
تخلف ها را بررسی کنند، اصاًل دو زاری شان نمی افتد و متوجه نمی شوند که فالن کار 
تخلف بود یا نبود. مگر اینکه چند سایل کار کنند، اشراف پیدا کنند و ماهیت کثیف، پلید 
و خائن این گروهک ها را بشناسند، آن وقت هر حرکت شان برای این ها مفهوم دارد. ۱

موضوعی که او روی آن دست می گذارد برمال شدن جنایات وی و حاج داوود رحمانی 
در زندان قزلحصار و در »قرب« و »قیامت« و »واحدمسکونی« است. 

در »قربها« متجاوز از ۹ ماه زنان و سپس مردان را در »تابوت« یا »جعبه « هایی که تهیه 
کرده بودند با چشم بند در بدترین وضعیت با شکنجه  و آزار و اذیت فراوان به بند کشیده 

بودند تا »عذاب شب اول قرب« را که در روایات شیعی آمده به زندانیان بچشانند.
در »واحد مس���کونی« که مورد بازدید مجید انص���اری و هیأت همراهش قرار نگرفت 
وضعی���ت به مراتب بدت���ر و فجیع تر بود. زن���ان زندانی مجبور ش���ده بودند با تحمل 
شکنجه های طاقت فرس���ا ۱۴ ماه با بازجوهای خود زندگی کنند به گونه ای که »قرب« و 
»قیامت« در مقابل آن »زنگ تفریح«  محس���وب می شد. آسیب های روانی و جسمی 

قربانیان این جنایات غریقابل تصور است. 
زندانیان برای کوچکرتین خالفی در حد سالم کردن به دیگری گاه تا روزها و هفته ها سرپا 
بدون خواب و با چشم بند باید می ایستادند. نمایندگان آیت  الله منتظری و شورای عایل 

قضایی همه ی این صحنه ها را دیده بودند. 
خود مسئوالن نظام شرایط زندان های دادستانی را با زندان های »حجاج  بن یوسف« و بدترین 
زندان های تاریخ مقایسه کرده بودند. الجوردی در مراسم تودیع اش در این رابطه می گوید: 

1-http://defapress.ir/fa/news/25728
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زندان ما ش���د زندان حجاج بن یوسف و بد تر از آن. شما آن جا نبودی که. در طول 
تاریخ بشریت زندانی به جنایتکاری زندان های دادستانی وجود ندارد؟  

او در ادامه راجع به حاج داوود رحمانی می گوید: 
به حاج داود رحمانی مس���ئول زندان قزلحصار می گویند تو لیاقت اداره زندان را 
نداری، چرا؟ چون توانایی فراوان دارد. حاال به پاس خدماتش نهایتاً او را حجاج 
بن یوسف می کنند. اول یک آدم انقالبی و دلسوز برای انقالب را با این توانایی و 
کارآیی ضایع کنیم و حجاج بن یوسف و بزرگرتین ضدانقالب کنیم، بعد او را کنار 
بگذاریم. آیا شهدای ما خون داده اند که این حق کشی ها، افرتائات، تهمت ها و این 
دروغ ها در جامعه ما به وجود بیاید؟ جناب آقای انصاری چند بار به من گفتید که 
چشم دخرتی یک بود کردید ۱۰/۵، در شورای عایل قضایی هم گفتید. برای این که 
بدبختی را اوت کنید متوسل به این خالفگویی ها می شوید که بعد دکرت برود و ببیند 

یکصدهزارم تغیری به وجود نیامده.۱ 
الجوردی با اعتماد به نفس عجیبی دروغ می گوید. اتفاقاً من چندین دخرت را می شناختم 
که به خاطر ماه ها زندگی با چشم بند نمره ی چشم  شان به شدت ضعیف شده بود. نسرین 
فاضل مطلق یکی از آن ها بود. وی در دورانی که در قرب بود با نام مستعار به بهداری برده 

می شد که پرونده ای از او نماند. 
حجت االسالم حسینعلی انصاری نجف آبادی نماینده  ی آیت الله منتظری در مهرماه ۱۳۶۳ 
در گفتگویی که با یکدیگر داشتیم به من گفت ۸۰ دخرت را که در اثر فشارهای دوران حاج 

داوود رحمانی دچار بیماری روانی شده بودند خود به چشم دیده است. 
ابتدا بحث محاکمه ی حاج داوود رحمانی و افراد درگری در این جنایات پیش آمد، بعد 

متوجه شدند که کار به جای باریک می کشد از آن صرف نظر کردند. 
الجوردی سپس می گوید: 

دیروز به دوس���تان می گفتم که کس���انی که حاج داود ]رحمانی[ در قزل حصار جدا 
کرده و فرستاده رجایی شهر حتی یک مورد را نتوانستیم پیدا کنیم که خالف فرستاده 
باشد.... نتوانستیم ثابت کنیم یک نفر از کسانی که ظرف این سه سال، او به انفرادی 
در رجایی ش���هر می فرستد، خالف است. نتوانس���تیم خالفش را ثابت کنیم که آن 
زندانی سِر موضع نبوده، خبیث نبوده، پلید نبوده. علتش هم این است که کار کرده و 

حرکت های این ها برایش مفهوم بوده است.۲
بسیاری از کسانی که الجوردی در مورد آن ها صحبت می کند تا سال بعد هم در سلول های 

1-http://defapress.ir/fa/news/25728
2-http://revolution.pchi.ir/show.php?page=contents&id=12153
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انفرادی گوهردشت باقی ماندند. بسیاری از آن ها ساده ترین هواداران مجاهدین بودند که با 
گزارش و سعایت توابن و یا کوچکرتین اعرتاضی سال ها اسری سلول  انفرادی شده بودند. 

دروغگویی و محمل باقی مجاهدین 
راجع به جنایات صورت گرفته در قزلحصار

سق فرقه رجوی را با دروغ برداشته اند. با آن که هزاران زندانی، شرایط دهشتناک قزلحصار 
را با پوست و گوشت  شان لمس کرده اند و جنایات صورت گرفته در این زندان در دوران 
معاصر کم سابقه است اما این فرقه با سرهم کردن دورغ های شاخدار بیش از هرچیز به 

جانیان خدمت کرده و جنایت های صورت گرفته را لوث می کند. 
اعظم قوامی که کمرت از دو سال در سال های ۵۹- ۶۱ زندانی بود و پس از آزادی از زندان 
در کرج به زندگی  عادی اش مشغول بود یکباره در سال ۱۳۶۳ سر از پاریس در آورد و با 
نام مستعار »نرگس شایسته«، به عنوان کسی که از زندان خمینی و الجوردی گریخته در 
کنفرانس های مطبوعاتی مجاهدین شرکت می کرد و مدت ها چهره ی رسانه ای این فرقه 
بود. وی در کمیسیون حقوق بشر ملل متحد در ژنو نیز شرکت کرد و دروغ های عجیب و 
غریبی در رابطه با خودش برزبان راند. اعظم قوامی پس از آن که نزدیک به سه دهه در 
محاق بود، دوباره در مردادماه ۱۳۹۰ به صحنه فرستاده شد و صحنه های دهشنناکی را به 

یاد آورد که قباًل چیزی در مورد آن ها نگفته بود!  
وی در مقاله ی بی سر و تهی با تیرت »آن شب در سال ۶۰ ، من در »گود زورخانه قزلحصار « چه 
دیدم!؟« و سوتیرت »کوهی از اجساد در »گود زورخانه« واحد سه، زندان قزلحصار« که در 
سایت »آفتابکاران« مجاهدین انتشار یافت، مدعی شد در اوایل بهار ۱۳۶۱ شبانه مخفیانه 
به س���الن ورزشی )زورخانه( زندان قزلحصار رفته و با صحنه های زیر روبرو شده است:

... درب را باز کردم، و رفتم بداخل، و آن چه را دیدم، نش���انی از یک کش���تار، یک 
جنایت خونن بزرگ بود! من که داخل راهرو ش���دم، روشن بود، قدمی برداشتم، 
س���مت راست چند اطاقک داشت، همینطور در سمت چپ چند اطاقک داشت، 
این اطاقک های کوچک مثل»حمام نمره « بودند، که کاشی آن جا سفید بود، در این 
»حمام نمره های مرگ«، آن جا، انسان های جوان بیشماری را دیدم، مردان نحیف و 
استخوانی که به دیوارها و یا از سقف، انگار آویزان شده اند  از زمن فاصله داشتند، 
آویزان، خمیده، نیمه آویزان با نوک یک پا به  زمن رسیده، انگار که اطاق »حلق آویز 
انسان«ها بود، مثل بند لباس، که لباس ها به آن آویزان هستند، انسان ها آویزان و یا 
نیمه آویزان بودند، چهار اطاقک، ش���اید هم شش اطاقک، همه در این اطاقک ها 
آوی���زان بودند، بدن ها گاها خونی بودند، اما پاها خونن تر، همه آش و الش، خون 
خشک شده، باالتنه لخت بود، خوب یادم هست که خیلی الغر و نحیف بودند، و 
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لباسی بر تن نداشتند، فقط شلواری که گاهی تکه تکه بود، یادم هست که یکی با 
شلوار سیاه کردی بود، سرها در بن شانه ها افتاده، هیچ کدام چشمهای شان باز نبود، 
سرها همه افتاده بود، دیوارها نمایشی از پاشیدن و مالیدن، خونن بودند، نمی دانم 
مرده بودند یا زنده! اما من فکر می کنم که آن ها در زیر شکنجه، نوید همراهی مرگ 

سرخ را می دادند.
از اولن حمام نمره شوکی من را گرفته بود، که من به کجا آمده ام!؟ نفس را حبس 
کردم، در آخرین حمام نمره سمت راست بود که آویزان ها کمرت بود، و کسی مردی در 
خون خودش افتاده بر زمن بود، به ش���کم روی من دراز بود، پشت او آش و الش 
بود، در س���مت راست باالی بدن، روی کتفش یک سوراخ، که یک چیزی در این 
سوراخ بود، و از زیر بدن و پاهایش خون جاری شده و نیمه خشک بود، شوک شده 
بودم، نگاه من روی صحنه ها می دوید، به ته این راهرو کوتاه رس���یدیم، اطاقی بود 
نسبتا بزرگ، که وسط آن، روی زمن گود بود، و در این گودی، کوهی از اجساد را 
دیدم، بدن های ان سانها را روی هم ریخته بودند، کوهی از بدن مردان بود، تله ای یا 
هم تپه ای از بدن هایی که دست و پاهای شان یک جوری سیخ مانده بود، بعدها که به 
آن صحنه می اندیشیدم، معلوم بود، اینان جسد هستند، همه مرده گان بودند، همه مرد 
بودند، بعد از این که تمام صحنه را به دنبال چیزی که می گشتم، نگاه کردم، و راهی 
نیافتم، راه فرار! سریع راه رفته را برگشتم،« او در ادامه تأکید می کند : »آن چه من 
دیدم بیش از ده ها جسد بود، شاید لفظ دقیق کوه، آن چه در طبیعت  وجود دارد، در 
اینجا درست نباشد، اما برای من آن تعداد کشته واقعا به همان عظمت کوه هست! ۱

روایت جعلی و بی س���روته نماینده ی رجوی چیزی نیست جز لوث کردن »کشتار دسته 
جمعی زندانیان سیاسی« و خدمت به دستگاه جنایت والیت فقیه. قزلحصار در آن تاریخ 
نه محل ش���کنجه و بازجویی بود و نه محل کش���تار آن هم در این ابعاد و به این ش���کل 
مضحک که فرستاده ی رجوی تشریح می کند. محلی که وی توصیف می کند سالن ورزش 
و زورخانه ای اس���ت که در دوران یاد شده هر روز بخشی از زندانیان سیاسی و زندانیان 
عادی در آنجا ورزش می کردند و در گود آن به ورزش باستانی می پرداختند و در تشک 
کشتی آن به تمرین و نرمش و برگزاری مسابقات کشتی می پرداختند. محمود قربانی همسر 
گوگوش، در آن جا ض���رب زورخانه می زد... عکس های این گود و محل تمرین و... در 
نشریه ی »رجعت»  که در زندان قزلحصار توسط توابن تهیه می شد انتشار یافته است. 
این سالن ورزشی و گود آن در سال ۶۲ و ۶۳ تبدیل به یکی از محل های »قرب و قیامت« 

زندان قزلحصار شد و در آن زنان به بند کشیده شدند.

1-www.aftabkaran.com/pdf/koshtare-60.pdf
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قوام���ی در آخرین دروغ گویی اش راجع به ح���اج داوود رحمانی نماینده الجوردی در 
قزلحصار پس از گذشت ۳۰ سال در یکی از نشست های جانبی شورای حقوق بشر در ژنو 
یادش آمد که » در بند زندان وقتی ۲۰۰۰ زندانی زن بود. در طی دو سه ماه ما می شدیم ۶۰۰ 
نفر! این ها را می کشتند و به گفته رئیس زندان »حاج داوود« توی حیاط زندان دفن و 

منفجر می کردند.« 
عاطفه  اقبال یکی از زندانیان سیاس���ی س���ابق که با وی هم بند ب���وده و او را به خوبی 
می شناسد با انتشار مقاله ای از هم بندی هایش می خواهد در برابر دروغرپدازی های وی 

اظهار نظر کنند.۱ 
مهری حاجی نژاد یکی از مسئوالن اطالعاتی فرقه رجوی که چند سایل هم زندانی بوده 
در کتاب »آخرین خنده  لیال« ادعاهای مضحکی مبنی بر قتل بی سروصدای ۴۷ زندانی 
در آشپزخانه زندان قزلحصار مطرح می کند. او از زبان همسرش فرزاد گرانمایه که در یکی 

از عملیات های مجاهدین در سال ۶۷ کشته شد می گوید: 
روزهای آخر قفس بود که یک شب هراسان همه را از قفس ها بریون آوردند و اسم 
۵۰ نفر را خواندند که اس���م من هم جزو آن ها بود. ما را از واحد قفس ها به محل 
دیگری که مانند آشپزخانه بود بردند و گفتند که حکم شما به جرم ایجاد تشکیالت 
در بند، اعدام اس���ت. وقتی ما را در همان محل اعدام، با چش���م بند از این طرف 
اتاق به آن طرف اتاق می بردند زیرپایم آنقدر خون ریخته بود که پایم روی زمن رد 
می انداخت. این خون اعدام شده ها بود ویل ما نمی فهمیدیم آن ها را چگونه اعدام 
می کنند چون هیچ صدای شلیک گلوله ای به گوش مان نمی رسید و فقط از خونی 
ک���ه در اتاق ریخته بود می فهمیدیم که آن ها را همان جا اعدام کرده اند. ۴۷ نفر از 
این لیست ۵۰ نفره را همان جا اعدام کردند و ما سه نفر باقی مانده بودیم که داشتند 
ما را هم می بردند که ناگهان همان موقع همه مزدوران با عجله محل را ترک کردند 
و درها را بستند و ما سه نفر را همان جا گذاشتند. از پشت در صدایی را می شنیدیم 
که می گفت این جا چیس���ت؟ و صدای رحمانی جالد را شنیدیم که گفت این جا 
انباری اس���ت. بعداً که اطالعاتم را با سایر زندانی ها تکمیل کردم معلوم شد بر اثر 
جنجال های زیادی که بر قفس و بند مسکونی شده بود یک هیأت از طرف منتظری 
برای بازدید از زندان و مشخصاً قفس ها آمده بودند و به خاطر همن رحمانی داشت 
تند تند همه نفرات قفس را اعدام می کرد تا خربهای آن جایی منعکس نشود.... 
روزهای قبل از برچیده شدن قفس، گویا سردژخیم الجوردی و رحمانی و شرکایشان 
فهمیده بودند ممکن است بساط قفس ها برچیده شود و چون نمی خواستند اسرار 

1-www.tribunezamaneh.com/archives/114025
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جنایات شان افشا شود، شروع به کشتار کسانی کردند که در قفس ها یا بند مسکونی 
بودند تا شاهد زنده ای از این صحنه ها باقی نماند. ۱ 

آن چه حاجی نژاد روایت می کند دروغ محض است و از اذهان مالیخولیایی رهربان این 
فرقه تراوش می کند. در این فرقه مسابقه  است برای دروغگویی و افراد می کوشند روی 
دست یکدیگر بلند شوند. من خود مدتی در محل مذکور بودم و یک کتاب تحقیقی به دو 
زبان انگلیسی و فارسی راجع به محل مذکور و »قرب و قیامت« نوشته ام.  مجید انصاری 
و هیأت همراه وی از قفس ها در حایل که همه  زندانیان در آن ها نشس���ته بودند دیدار و 
حتی فیلم برداری کردند. هیچ یک از افراد واحد  مسکونی و قفس در دوران حاج  داوود 
و الجوردی به قتل نرسیدند. بسیاری از آن ها در خارج از کشور هستند. زندانیان بسیاری 
در مورد »قفس« و »قرب و قیامت« روش���نگری کرده اند. فرقه رجوی در دروغگویی هم 

بایستی پیشتاز باشد. 

همکاران و همراهان حاج داوود رحمانی
محمد خاموشی مسئول واحد یک زندان قزلحصار، بود و جنایات زیادی را در این زندان 
مرتکب شد. وی پس از برکناری حاج  داوود رحمانی، به اوین منتقل شد و به مقام دادیار 
ارتقا یافت. پس از ترک اوین در گمرگ مهرآباد مشغول کار شد. محمد عقیلی نیز یکی از 
معاونان حاج داوود رحمانی بود. وی بعدها به فرودگاه مهرآباد منتقل شد و مسئول امور 

مسافرتی شد.  
مسئولیت امور اداری را حاج  احمد مقدس پور به عهده 
داشت که متولد سال ۱۳۳۴ در خیابان ری بود. وی در 
سال ۱۳۵۱ در هرنس���تان صنعتی شبانه تهران ثبت نام 
کرد و دیپلم هرنس���تان گرفت. وی که در کمیته انقالب 
اسالمی منطقه ده تهران و دادستانی انقالب فعال بود 
در مردادماه ۱۳۶۰ با راه  اندازی واحد سیاس���ی زندان 

قزلحصار به این زندان انتقال یافت. 

سرانجام حاج داوود رحمانی 
حاج داوود پس از برکناری از ریاست زندان قزل حصار در تریماه ۱۳۶۳، نزد الجوردی در 
دادستانی انقالب اسالمی برگشت تا حاشیه امنیت داشته باشد و مدتی در بخش اداری 
زندان اوین به کار پرداخت. او که برای کار اداری س���اخته نشده بود و امکان ادامه ی کار 

۱-آخرین خنده لیال، مهری حاجی نژاد، انتشارات بنیاد رضایی ها ص ۱۱۸ و ۱۱۹. 
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برایش نبود به حرفه ی سابق خود یعنی آهنگری و در و پنجره  سازی بازگشت. در سال های 
اخری او تغیری شغل داده و همراه پسرانش در همان مغازه سابقش در سرآسیاب دوالب، 
نبش خیابان »موتور آب« و »شیوا« لوازم و تجهیزات ساختمانی - از قبیل شریآالت و 
وسایل تأسیساتی-  می فروشد.۱ پس از برکناری حاج داوود رحمانی، داوود بیات با نام 
مستعار میثم به ریاست زندان قزلحصار رسید و تا تخلیه زندانیان سیاسی از قزلحصار در 

سال ۱۳۶۵ ریاست این زندان را به عهده داشت. 

مرتضی صالحی )صبحی(  
رئیس زندان گوهردشت 

زندان گوهردشت در مهر ۱۳۶۱ راه اندازی شد 
و اولن رئیس آن مرتضی حسینی صالحی با نام 
مستعار »صبحی« بود و هنوز هم بعضی اوقات 
از نام »مرتضی صبحی« استفاده می کند. وی 
پس از آن که در کتاب خاطرات و در مقاالت 
و گفتگوهای���م هویت اش را برمال کردم از پرده 
بریون آمد. معاون او محمدی۲ شاگرد قناد بود 

و از مسجد لرزاده و خیابان خراسان با صبحی آشنا بود. 
صبحی در س���ال ۱۳۳۰ در یک خانواده ی سنتی در جنوب تهران به دنیا آمد و تا کالس 
پنجم دبستان درس خواند و مانند دیگر اعضا و رهربان مؤتلفه سواد چندانی نداشت. او 
دارای ۵ برادر و دو خواهر است. سه برادر بزرگرت از او حسن، اکرب و اصغر نام  دارند. در 
میان برادران صالحی، مرتضی که بعدها »صبحی« شد و جنایات زیادی را رقم زد از بقیه 
کمرت سیاسی بود. پیش از انقالب، مرتضی ریش ستاری می گذاشت و با ماشن پژویی 
که داش���ت دنبال کاسبی بود. در دوران انقالب که هنوز صف بندی ها ی سیاسی چندان 
مشخص نشده بود از داریوش فروهر هواداری می کرد و او را »آقا«  می نامید و به همن 
دلیل در خیابان خراس���ان مورد تمسخر کسانی که از جریان  های مذهبی سنتی هواداری 

می کردند قرار می گرفت. 

سابقه مبارزاتی صبحی 
او پیش از انقالب هم در لبنیاتی برادران صالحی در خیابان خراسان که از پدرشان به ارث 

۱-نام مغازه وی آذین است. 
۲-محمدرضا مهموم پسرعمه ی محمدی یکی از اعضای مجاهدین بود که در گوهردشت زندانی بود. 
دخرت عمه اش نیز اعدام شده بود. روزهای مالقات محمدرضا را می انداخت کابن اول که عمه اش او 

را نبیند و بتوانند در سالن مالقات تردد کند و شخصاً مالقاتی ها را زیرنظر بگرید. 
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رس���یده بود مشغول کار بود و هم در میدان توحید دارای دفرتی بود که در آن به خرید و 
فروش کاال می پرداخت. به همن دلیل او کمرت در مغازه پدرش حاضر می شد که در دوران 
انق���الب به خاطر حضور برادرش اکرب، یکی از مراکز پخش اعالمیه بود. از آن جایی که 
مرتضی ازدواج نکرده بود پس از مرگ پدرش با مادرش در خانه ی پدری شان در همان 

خیابان خراسان زندگی می کرد. 
صبحی در شهریور ۱۳۵۷ همراه با برادرانش در ارتباط با سید علی اندرزگو که در درگریی 
با ساواک کشته شده بود دستگری شد و مدت  کوتاهی زندانی بود. برادران صالحی در 
بهرتین شرایط و در حایل که بازجویی جدی در میان نبود به زندان افتادند اما تا امروز نان 
آن را خورده اند. در مدت دستگریی هیچ یک  از برادران شکنجه نشدند و مورد آزار و اذیت 
معمول نیز قرار نگرفتند. خانواده ی صالحی تمام سوابق مبارزاتی شان به دو ماه دستگریی 
در ارتباط با اندرزگو در سال ۵۷ برمی گردد. با هریک از برادران که صحبت کنید خود 
را رابط اندرزگو از سال ۴۲ به بعد معرفی می کند و می کوشد روی دست بقیه بلند شود. 
صبحی در گفتگو با نشریه »شاهد« به دروغ به گونه ای جلوه می دهد که گویا از سال ۱۳۴۲ 

که دوازده ساله بود تا ۱۳۵۷ به مدت ۱۵ سال با اندرزگو در ارتباط بوده است! 
وی همچنن ادعا می کند که در س���ال ۱۳۴۲ به خاطر آن که سن کمی داشت در جلسات 
مؤتلفه شرکت نمی کرد اما بعد از آن در جلسات محرمانه مؤتلفه شرکت می کند.۱ در حایل 
که پس از دستگریی رهربان مؤتلفه در سال ۱۳۴۳ فعالیت این تشکل متوقف شد و هیچ 
نشست محرمانه و یا غریمحرمانه ای نداشت و همگی پی کار و زندگی شان رفتند و یک 

کودک خردسال عماًل راهی به چنن نشست های محرمانه نمی برد. 

اندرزگو کیست و چرا او را بزرگ کرده اند
مقامات نظام والیی و به ویژه مؤتلفه که از س���ال ۴۲ تا ۵۷ غالباً به گوشه ای خزیده و به 
دنبال کاسبی بودند و جملگی وضعیت اقتصادی شان خوب شده بود، پس از انقالب به 
دنبال سابقه تراش���ی برای خود برآمدند. این تالش ها با توجه به امکانات وسیعی که در 
اختیار آن هاست در دهه ی ۷۰ و ۸۰ وسعت گرفت. از آن جایی که آن ها چیزی برای عرضه 
نداشتند و به خاطر ش���رکت در مراسم »سپاس« و درخواست عفو از شاه مورد سرزنش 
قرار گرفته بودند، علی اندرزگو یک روحانی دون پایه را که فراری بود و مدت ها در عراق 
و افغانستان و لبنان و سوریه زندگی می کرد و یا در حوزه علمیه چیذر و مشهد به درس 
طلبگی مش���غول بود به عنوان چریکی کارآمد و مرد هزارچهره، کس���ی که ساواک برای 
س���ر او »صد میلیون«۲جایزه تعین نمود، بزرگ کرده و حول و حوش او به تاریخ سازی 

۱-نشریه شاهد، یادمان شهید حجت االسالم سید علی اندرزگو، شماره ۲۴، آبان ماه ۱۳۸۶. 
۲-س���اواک در فروردین ۱۳۵۰ در اطالعیه های رس���می که در روزنامه ها انتشار یافت برای دستگریی 
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پرداختند. اعضای مؤتلفه به این ترتیب در مقابل چریک های فدایی خلق و مجاهدین و 
حتی اعضای گروه های مسلح کوچکی که از سال ۵۵ به بعد به فعالیت روی آوردند و پس 
از انقالب سازمان مجاهدین انقالب اسالمی را تأسیس کردند، چریکی »هزارچهره« را 

تولید کردند تا از حقارت به درآیند و از طریق او عرض اندام کنند.  
اندرزگو در سال ۱۳۴۳ به واسطه ارتباط با صادق امانی و مهدی عراقی به مؤتلفه پیوست 
و بعد از دس���تگریی آن ها فراری شد. برخی منابع رژیم به دروغ عنوان می کنند که او نیز 
تریی به سمت حسنعلی منصور شلیک کرد و به همن دلیل در دادگاه مؤتلفه غیاباً به اعدام 
محکوم شد که اساساً واقعیت ندارد. خربگزاری دروغرپداز فارس در حایل که گزارش کرده 

اندرزگو متولد ۱۳۱۸ است، می نویسد: 
شهید اندرزگو که ۱۹ سال بیشرت نداشت، در این عملیات مسئولیت کُندکردن حرکت 
اتومبیل منصور در محدوده بهارستان را بر عهده داشت، تا شهید بخارایی بتواند با 
دقت عمل او را از پای درآورد. هنگامی که شهید اندرزگو با موفقیت وظیفه خود را 
انجام داد، منصور به ناچار در نزدیکی مجلس از اتومبیل پیاده و عازم مجلس شد 
و همن امر فرصتی فراهم آورد که شهید بخارایی خشم و نفرت ملت مسلمان ایران 
را با گلوله ای که در گلوی او نشاند، ابراز نماید. پس از این حرکت، شهید اندرزگو 
برای اطمینان از مرگ منصور، خود را به او رساند و گلوله دیگری در مغزش خایل 

کرد و به سرعت متواری شد.۱
نکته ی قابل توجه آن که اندرزگو که می کوشند او را »رامبو« اسالمی جا بزنند بر اساس 

روایت خربگزاری فارس هم، در این تاریخ ۲۵ ساله است و نه ۱۹ ساله!  
حاج مهدی عراقی چگونگی شلیک از سوی محمد بخارایی را تعریف کرده و می گوید: 

به مجرد اینکه منصور می آید پاین اس���لحه را   همان جوری که دستش بوده تری اول 
را ش���لیک می کند که می خورد به ش���کم منصور، منصور که دوال می شود تری دوم 
را می زند پس گردنش، تری س���وم را که می خواهد بزند ]گارد محافظ می  زنند زیر 

دستش[، اسلحه می پرد باال.۲
اندرزگو در حلقه  ی اصلی مؤتلفه که منصور را ترور کردند قرار نداش���ت. او یک عنصر 
حاشیه ای بود و برای همن ساواک نیز به طور جدی تا سال ۵۷ دنبال دستگریی او نبود. 
اندرزگو در ابتدای سال ۱۳۴۳ ازدواج کرد اما پس از فراری شدن، همسرش طالق گرفت 

چریک های فدایی خلق صد هزارتومان جایزه تعین کرده بود. تعین جایزه دیگر هیچ گاه حتی برای 
بزرگرتین چریک ها و امثال حمید اشرف که شاه خواهان دستگریی اش شده بود تکرار نشد چه برسد 

برای اندرزگو که محلی از اعراب نداشت. 
1-www.farsnews.com/printnews/13940918001242
2-www.tabnak.ir/fa/news/104853
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تا این که در س���ال ۱۳۴۹ با کربی سیل س���ه پور ازدواج کرد و در عرض کمرت از ۷ س���ال 
دارای ۴ فرزند شد. وی دارای ویژگی های جنجایل و آنارشیستی هم بود اما سابقه ی هیچ 
عملیات مشخصی علیه نظام پهلوی از سال ۱۳۴۳ تا ۱۳۵۷ از او در دست نیست. علریغم 
این که عوامل نظام والیی می کوشند از او چهره ی یک انقالبی و چریک ورزیده و بزرگ 
بسازند اما نمی توانند حتی انفجار یک ترقه را به او نسبت دهند ویل تا دلتان بخواهد طرح 
ترور ش���اه و... که هیچ یک صورت تحقق نیافته را به او نسبت می دهند. آنقدر دروغ در 

مورد او گفته  اند که از شنیدن آن سرسام می گریید. 
پسر اندرزگو که در زمان مرگ پدرش کمرت از دو سال داشت او را مرتبط با »امام زمان« 

معرفی کرده و مدعی می شود پدرش در دفرت علم نفوذی داشته و شاه را می دیده: 
پدر ما چندین بار خدمت حضرت امام رس���یده بود و اجازه خواسته بود که شاه را 
بزند و قدرت این کار را هم داشت، یعنی نفوذی که اندرزگو به کاخ شاه داشت شاید 
خود درباری ها هم نداش���تند به طوری که با رئیس دفرت علم رفیق شده بود و داخل 
مجموعه می شد و شاه را می دید، شاهی که دنبال اندرزگو بود و برای زنده و مرده او 

۶۰ میلیون جایزه گذاشته بود! ۱
نظام اس���المی به قهرمان پروری های دروغن نیاز دارد و برای تولید مبارزان و قهرمانان 

خیایل دستگاه های عریض و طویلی با بودجه های سرسام آور راه اندازی کرده است. 
سیدمحسن اندرزگو در ادامه می گوید: 

در سال ۵۴ مادرم داشت تلویزیون می دید، رئیس جمهور چن داشت این جا می آمد 
و شاه می خواست به استقبالش  برود و بابا قرار بود شاه را بکشد ویل انگار جایش 
ل���و رفته بود به همن خاطر اعصابش خرد بود. مادر تعریف می کرد که پدرم به او 
گفت: حاج خانم بنشن من چیزی بگویم، شاه اعصاب من را خرد کرده اما بدان این 
انقالب پریوز می شود یا من هستم یا نیستم، یا با خون خودم  و یا با دست خودم این 
انقالب پریوز می شود و امام خمینی رهرب می شود. آن موقع یعنی در سال ۵۴ هنوز 
امامی مطرح نبود که رهرب شود. گفت: یک سیدعلی نامی رئیس جمهور او می شود. 
چون نام بابای خودم سید علی بود مادرم خیال می کرد خودش را می گوید. پرسید: 
خودتی؟ گفت: نه آن موقع من نیس���تم، آن سید علی بعداً رهرب می شود. کسانی که 
پشت سید علی بایستند سعادتمند و رستگار می شوند ویل آن هایی که در مقابلش

 بایستند آتش جهنم به سراغ شان می آید.
»هوآ گوئوفنگ« Hua Guofengرئیس جمهور چن در تاریخ ۹ شهریور ۵۷ ، هشت روز 

1-www.tasnimnews.com/fa/news/1392/11/27/283564
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پس از کشته شدن اندرزگو به ایران آمد و با شاه دیدار کرد و نه در سال ۵۴. ۱ 
خامنه ای نیاز مند چنن افسانه سرایی هایی است. به همن دلیل بازار تاریخ سازی اسالمی 
گرم است.  این محصول دستگاه »والیت«، کار را به آن جا می کشاند که مدعی می شود 

در سن ۲ سالگی همراه با مادرش تا انقالب زندانی بوده است:
ما گناه داش���تیم چون بابا در قنداق ما اسلحه می گذاشت و اگر ساواک می فهمید 
پدر ما این کار را می کرد حکم اعدام ما را هم به عنوان معاونت و مشارکت در جرم 
می داد. البته حکم اعدام مادر در آمد اما انقالب پریوز شد واال می خواستند مادر 
را در زندان قصر اعدام کنند. نامه اش را در خانه پدربزرگم فرستاده بودند که برای 

تحویل جنازه بیایید. ۲
در حایل که پس از کشته ش���دن اندرزگو س���اواک آن ها را از مشهد به اوین منتقل کرده و 
پس از یک بازجویی ساده از مادرش وی را به همراه فرزندانش آزاد کرده بود. این تحفه  

»والیت« در مورد مبارزات چریکی »رامبو اسالمی« می گوید: 
افسر سر چهارراه یکی از)برونینگ و کلت ۴۵( این ها را به کمر بسته بود، می گفت: 
حاج خانم، این اسلحه او خیلی قشنگ است، من این را می خواهم، خواسنت توانسنت 
است! می رسیدیم خانه می دیدم که اسلحه او کمر آقاست! رفته افسر را زده و اسلحه او 
را برداشته. چندین بار این کار را می کرد و آن ها را به گوشه و کناری می کشاند و با یک 
ترفندی الکی می گفت: من از اندرزگو خربی دارم، و اینها را می برده و خلع سالح می کرد. 

ورود به حلقه یاران مورد اعتماد الجوردی
پس از پریوزی انق���الب، اکرب برادر بزرگ صبحی 
به شغل زندانبانی در مدرسه علوی و رفاه روی آورد 
و سپس از مس���ئوالن زندان قصر و عاقبت مسئول 
انتظامات دادستانی انقالب اسالمی شد. صبحی به 
اعتبار برادرش پایش به زندان و دادستانی باز شد و 
با الجوردی دمخور گردید. اگرچه عملکرد او پیش 
از آن که به ریاس���ت زندان گوهر دشت برسد روشن 

نیست، اما بایستی توجه داشت که الجوردی در آن دوران سیاه و تاریک بی جهت به کسی 
اعتماد نمی کرد و اختیار امنیتی ترین زندان کشور را به او نمی سرپد. الجوردی که حتی بر 
کار بازجویان و شکنجه گران نظارت می کرد و آمار پرونده های آنان را که منجر به صدور 

1-www.tabnak.ir/fa/news/822709
2-www.tasnimnews.com/fa/news/1392/11/27/283564
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حکم اعدام و احکام سنگن می شد در نظر داشت حتماً چیزی در صبحی دیده بود که به 
او اعتماد کرد و چنن مسئولیت مهمی را به او سرپد. به ویژه که زندان گوهردشت در دوران 

ریاست صبحی دارای شکنجه گاه و شعبه های بازجویی و دادگاه نیز بود. 
صبحی برای آن که سرسرپدگی اش به الجوردی را نشان دهد او را »آقا« خطاب می کرد. 
در دیدگاه سنتی »آقا« یعنی مراد و رهرب. نزدیکان مرجع تقلید به او »آقا«  می گویند. به 
خمینی  و خامنه ای هم »آقا« خطاب می شود. صبحی تصمیم گریی راجع به کوچکرتین 
موارد را نیز به نظر »آقا« منوط می کرد. هربار حضور الجوردی در زندان گوهردشت باعث 
می شد صبحی که گوش  به فرمان او بود دستور محدود کردن امکانات زندانیان را بدهد.

 
دیسیپلنی و نظم بی سابقه

صبحی برخالف دیگر مسئوالن زندان، نظم و دیسیپلن خاص خودش را داشت و حتی 
پاسدارانی که ضوابط را رعایت نمی کردند تنبیه می  کرد. 

مجید بسط چی یکی از توابانی که در سال ۶۰ تریخالص زده بود و در شعبه های بازجویی به 
همکاری می پرداخت و پدرش از اعضای مؤتلفه و انجمن اسالمی بازار محسوب می شد 
را به علت این که بدون اجازه به پشت بام زندان گوهردشت رفته بود، ۶ ماه به سلول انفرادی 
انداخت که منجر به فروپاش���ی روانی او شد. قدرت الله بخشی یکی از زندانبانان را نیز 
مدتی به سلول انفرادی انداخته بود. دلیل آن بر کسی مشخص نشد. پاسداران و سرشیفت ها 
موظف به ارائه گزارش به صبحی بودند و از این بابت کارش���ان نظم و نظام داش���ت. 
در دوران ریاست صبحی بر زندان گوهردشت و مسئولیت برادرش در اوین، اهایل خیابان 
خراسان و نزدیکان آن ها نیز در این دو زندان مشغول کار شدند. سلمانی روبروی مغازه ی 
لبنیاتی آن ها ذر زندان های گوهردش���ت و اوین مشغول کار شد. وی روزها به سلول های 
انفرادی مراجعه می کرد و با دریافت ۱۰ تومان که پول نسبتاً زیادی بود سر و ریش زندانیان 
را در عرض ۳ دقیقه با ماشن کوتاه می کرد. وی همچنن به علت حضور حسن صالحی 
در س���ازمان حج و زیارت همراه با کاروان های حج نیز به مکه و مدینه می رفت و س���ر 

حاجی ها را در آن جا نیز کوتاه می کرد. 
 

سلول های انفرادی گوهردشت
صبحی هنگام حضور در سالن ۱۹ گوهردشت در برخورد با زندانیان، چند هفته بازداشت 
در سال ۵۷ در ارتباط با اندرزگو را سابقه ی مبارزاتی خود جلوه می داد و چنان از تجربیات 
زندان دوران شاه و ظلم زندانبانان و مأموران ساواک می گفت که شنونده تصور می کرد 

احتماالً  او چند سال زندان بوده است و رنج های بسیاری را متحمل شده است.
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اکرب صالحی برادر بزرگرت وی که تنها دو ماه و چند روز سلول انفرادی بوده می گوید: 
ما در این دو ماه و خرده ای این گوش���ه س���لول می  نشس���تیم، نه مالقاتی، نه یک 

تکه      روزنامه ای، نه هیچی، واقعاً دیوانه کننده بود. ۱
صبحی اما مسئولیت زندانی را به عهده گرفت که بیشرتین سلول انفرادی را داشت. صبحی 
و الجوردی زندانیانی را که دارای محکومیت زندان بودند و علی القاعده می بایس���تی 
دوران حبس خود را می گذراندند، به بهانه های واهی راهی سلول های انفرادی می کردند. 
صدها زندانی در گوهردشت در تمام دوران ۲ ساله ریاست صبحی در سلول های انفرادی 
به سر بردند. من شخصاً دوران سلول انفرادی را همراه با جریه ی کتک تحمل کردم. مرا 
به دس���تور صبحی از بند عمومی به سلول انفرادی منتقل کرده بودند و الجوردی برایم 
جریه کتک قرار داده بود تا به زعم آن ها در تا تش���کیالت بند را لو دهم و در مورد آن ها 
تک نویس���ی کنم. من در سلول انفرادی گوهردشت ماه های متوایل حتی زیرانداز و متکا 
نداشتم و مجبور بودم هنگام خواب کف زمن سرد یک پتو بیاندازم که هم به جای زیلو 
بود و هم تش���ک و با گذاشنت دمپایی های خش���ک زیر سرم، به جای متکا، یک پتوی 
سربازی هم رویم بیاندازم و تا صبح از سرما بلرزم. ماه ها مالقاتم نیز قطع بود، لباس هایم 
را نمی دادند و حمام نیز بدون حوله می رفتم و تمام طول مسری را مجبور بودم لخت و با 
یک ش���ورت طی کنم. داشنت کتاب و حتی قرآن و مفاتیح و نهج البالغه نیز ممنوع بود. 
انجام حرکات ورزشی در سلول جرم محسوب می شد و خاطی شدیداً مضروب می شد و 

به سلول تاریک منتقل می شد. 
شرایط سخت و دوران طوالنی مدت حبس زندانیان در سلول های انفرادی باعث شیوع 
بیماری سل شد. مهدی سعیدیان و فریربز جامع در سلول انفرادی به این بیماری مبتال شدند. 
در دوران صبحی به بهانه های مختلف افراد در س���لول های انفرادی مورد ضرب و شتم 
نگهبانان قرار می گرفتند و مواردی از تجاوز به زنان گزارش شده بود. من هنگامی که به 
حمام رفته بودم صدای فریاد های دلخراش دخرتی را شنیدم که مورد تجاوز قرار گرفته بود.

توطئه قتل و ناپدید کردن رئیس زندان
ش���خصیت اطرافیان الجوردی به مانند خودش بود. در دروغگویی هیچ حد و مرزی را 
رعای���ت نمی کردند. صبحی در مورد توطئه ی زندانیان برای قتل و ناپدید  کردن رئیس 

زندان قزلحصار می گوید:  
منافقن در زندان قزل حصار ش���دیداً روی موضع بودند. آقای حاج داود رحمانی 
رئیس زندان قزل حصار بود و از بچه های آنجا خرب رسید که زندانی های بند ۶۹ که 

۱-امام خمینی و هیأت های دینی مبارز،  محمدجواد مرادی نیا، ۱۳۸۷، ص ۱۵۶
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یکی از بندهای بزرگ زندان بود برنامه ریزی کرده اند که وقتی حاج آقا تنها توی زندان 
می آید، او را بگریند و تکه تکه اش کنند و هرکسی یک تکه از بدن و لباس و کفش 
او را به عهده بگرید که هیچ اثری از آثار او باقی نماند. حتی یک بند کفش هم از 
او پیدا نکنند. قرار بود این کار را بکنند. وقتی مشخص شد که قرار است سر حاج آقا 

رحمانی بالیی بیاورند، چند نفر را همراهش رفتند که مراقب باشند.۱
اصاًل قزلحصار چنن بندی نداشت. بندهای بزرگ قزلحصار در واحد ۱ و ۳ به ترتیب 
۱ و ۲ و ۳ و ۴ بودند. حتی تصور آن چه صبحی بیان می کند خنده دار و مضحک است. 
احتمااًل زندانیان بایستی حاج داوود رحمانی را قورت می دادند و یا از تکه تکه اجزای 

بدنش سوپ درست می کردند. 

رفتارهای انسانی در زندان گوهردشت
صبحی در مورد اقدامی که درباره  ی زندانیان مبتال به گال کرده می گوید: 

در زم���ان حاج داود]رئیس قزلحصار[ خیل���ی از زندانی ها مرض گال گرفتند. گال روی 
پوس���ت اثر می گذارد و بدن را س���وراخ سوراخ می کند. ما رفتیم و همه مبتالیان به این 
بیماری را آوردیم به زندان رجایی شهر و همه لباس های شان را ضدعفونی و خودشان را 
درمان کردیم. هر روز همه لباس ها و وسایل شان را ضد عفونی می کردیم. تعدادشان زیاد 
بود. از جاهای دیگر می آمدند و توی زندان با خودشان مریضی می آوردند. کاری که من 
در زندان رجایی ش���هر کردم این بود که برای چند سال تمام زندانی های منافق را خوب 

کردیم و به آن ها رسیدیم و دوا درمان کردیم و به زندان های خودشان برگرداندیم.۲
صبحی بیماران مبتال به گال را از قرلحصار به گوهردشت منتقل و در سلول های انفرادی 
در بدترین شرایط و در حایل که از آفتاب نیز محروم بودند به بند کشیده است و حاال ادعا 
می کند که بیماری شان را نیز درمان کرده است. زندانیان محبوس در سلول های انفرادی 
گوهردش���ت در دوران وی حتی از داش���نت هواخوری محروم بودند. در مورد رابطه ی 

زندانیان آزاد شده با خودش می گوید: 
اگر حتی یک منافق، و نه دو تا را پیدا کنید که بیاید و بگوید صبحی با ما رفتار بدی 
کرد که ما اذیت شدیم، به شما جایزه می دهم. هنوز هم بعضی های شان که از زندان 

آزاد شده اند، مرا که می بینند با من روبوسی می کنند.
من شخصاً در زندان گوهردشت با جریه ی کتک در سلول انفرادی بودم و روزهای سختی 
در آن جا گذراندم. گاه برای مورس زدن بن دو زندانی همه ی زندانیان را مورد ضرب و 

1-www.shoma-weekly.ir/fa/news/28281
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شتم قرار می دادند تا آن ها افرادی را که مورس زدند لو دهند. 
با کوچک ترین بهانه ای زندانی را از سلول انفرادی به سلول تاریک منتقل می کردند که پنجره 
و دستشویی نداشت. تنها یک بار در روز زندانی را برای دستشویی از سلول خارج می کردند؛ 
بقیه اوقات بایستی در کنار سلول رفع حاجت می کرد. در مورد پرسش خربنگار که می پرسد 
»در خارج از کشور یاران شهید الجوردی را متهم به شکنجه گری می کنند.« می گوید: 

البته، اگر زندانی خالف می کرد، نامه می دادیم به آقای گیالنی که حاکم شرع بود 
و می گفتیم چنن خالفی کرده و آقای گیالنی هم حکم متناسب می داد. آن را هم ما 

اجرا نمی کردیم، می رفت اجرای احکام.۱
در تمام دورانی که گوهردشت بودم حتی یک مورد ندیدم و نشنیدم که کسی را به حکم 

حاکم شرع تنبیه کنند.صبحی در مورد فعالیت های آموزشی می گوید:  
ما در رجایی ش���هر بند آموزش���گاه داش���تیم و همان کاری که در اوین انجام می شد، در 
رجایی شهر هم صورت می گرفت، ویل در قزل حصار نبود. شب ها در بند آموزشگاه ۲۰۰، 
۳۰۰ نفر از منافقن کارهای فرهنگی می کردند. توبه کرده و آن ها را شناسایی کرده بودیم 
و خودشان می گفتند که ما دیگر نمی خواهیم قاتی این ها باشیم. می خواهیم جای دیگری 

باشیم و اگر کاری هست انجام بدهیم.۲
بن س���ال های ۶۱ تا ۶۳ که صبحی ریاس���ت زندان گوهردشت)رجایی شهر( را به عهده 
 داش���ت، هیچ بند آموزشگاهی وجود نداشت. هیچ  مکانی نبود که ۲۰۰ – ۳۰۰ زندانی در 
آن جا باش���ند. زندان  گوهردشت دارای صدها سلول انفرادی بود که زندانیانش حتی به 
هواخوری برده نمی شدند. یک بند عمومی به نام سالن ۱۹ بود که تعداد زندانیان آن در 
حدود ۱۵۰ نفر بودند و یک سالن ۱۷ که در سلول های آن بسته بود و در هر سلول ۶-۷ نفر 
بودند. زندانیان این بند موقت بودند و بطور دائمی در آن به سر نمی بردند. در سال های 
۶۲ -۶۳ تعدادی از زندانیان کرد را از شهرهای کردستان به گوهردشت منتقل کردند که در 

سالن ۱۸ مستقر شدند.
صبحی در این گفتگو حتی ادعا می کند زندانیان را ۵۰۰ تا ۵۰۰ تا بدون محافظ به نمازجمعه 
رجایی ش���هر و تهران می بردند که دروغ محض اس���ت. کسی باور می کند ۱۲ اتوبوس پر 

زندانی را بدون محافظ به جای عمومی مانند نماز جمعه بربند؟ 
در زندان گوهردشت حتی خانواده ها از طریق مینی بوس های پنجره رنگ شده و پرده دار به 
سالن مالقات منتقل می شدند و اجازه نمی دادند کسی جایی را ببیند. در سالن مالقات نیز 

مورد تهدید و آزار و اذیت قرار می گرفتند.  

1-www.shoma-weekly.ir/fa/news/28281
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تالفی جویی به دلیل بی محلی به رفیق دوست
از آن جایی که هنگام بازدید محس���ن رفیق دوست باجناق برادرش به او بی محلی کردم 
تالفی اش را س���ر خانواده ام در آورد. صبحی در ش���هریور ۱۳۶۲به همراه  رفیق دوست و 
فوجی پاسدار به سلولم آمدند؛ رفیق دوست عشق بازجویی اش گل کرده بود و پرسش هایی 
را مطرح کرد که با سردی پاسخ  دادم. هنگامی که اتهامم  را پرسید تنها به گفنت »سازمان« 
اکتفا کردم. رفیق دوست که متوجه شد هوادار مجاهدین هستم، مصر شد نام »سازمان« را 
بگویم؛ من نیز از سر لجبازی از گفنت نام کامل مجاهدین امنتاع کردم. صبحی با خشم چند 
بار گفت: »بگو سگ منافق«. چند روز بعد خود او در سالن مالقات پشت سر مادرم حاضر 
شد و با خشم و الفاظ رکیک مرا تهدید به مرگ کرد و گفت به خاطر ایما و اشاره به مادرم 
سرم باالی دار خواهد رفت. در حایل که کوچکرتین خطایی از من سرنزده بود. هرچه سعی 
می کردم با آرامش و بی محلی به صبحی و تهدیداتش، مادرم را که قالب تهی کرده بود 
دلداری دهم خشم صبحی افزوده می شد. پس از مالقات منتظر بودم که شدیدًا  مورد تنبیه 
قرار بگریم اما چنن نشد. متوجه شدم او تالفی برخورد با رفیق دوست را سر مادرم در  آورد. 

صبحی و دیدار با آیت الله منتظری
وی که همراه با الجوردی و شکنجه گران اصلی اوین به منظور فریب آیت الله منتظری نزد 

ایشان رفته بودند می گوید: 
من و ش���هید الجوردی و ۷، ۸ نفر از رؤسای ش���عب دادگاه انقالب و عده ای از 
معاون���ن آقای الجوردی به قم و به دیدن آقای منتظ���ری رفتیم. چند گزارش دادم 
که این ها دارند چه کار می کنند و خودشان را در چه وضعیتی قرار می دهند و چه 
شرایطی دارند. هنوز سر موضع هستند و هیچ از موضع شان کوتاه نیامده اند. چند نفر 
از بازجوه���ا گزارش دادند. با همه این حرف ها آیت الله منتظری زیر بار نرفت و به 
شهید الجوردی گفت: سید! من این حرف ها را نمی پذیرم و شما باید این ها را آزاد 
کنید بروند. خیلی صحبت کردیم و همه موضوعات را باز کردیم که این ها االن دارند 

در زندان چه می کنند اما شهید الجوردی نتوانست آقای منتظری را متقاعد کند.
آیت الله منتظری از آن جایی که خود مزه زندان و ش���کنجه را چشیده بود و از کانال های 
مختلف خرب می گرفت به خوبی در جریان بود که در زندان ها چه می گذرد و الجوردی 
و اعوان و انصارش چگونه برای توجیه اعمال ش���ان دروغ سرهم می کنند. به همن دلیل 

جانیان نمی توانستند او را فریب دهند. صبحی دروغ دیگری سرهم کرده و می گوید: 
حتی وقتی رفتیم قم، شهید الجوردی خم شد دست آقای منتظری را ببوسد، ویل 
آقای منتظری دس���تش را کشید. ما که دستش را بوسیدیم حرفی نزد، ویل به شهید 
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الجوردی گفت: تو سید هستی، نباید دست مرا ببوسی. من باید دست شما را ببوسم.۱  
آیت الله منتظری نسبت به جنایات الجوردی مطلع بود و به همن دلیل اجازه نمی  دهد 
دس���تش را ببوسد و پس از این دیدار هیچ گاه اجازه مالقات به الجوردی نمی دهد. در 
خاطرات معاونن الجوردی هم آمده است. اما صبحی برای رفع ورجوع کردن موضوع 
این ادعای مضحک را مطرح می کند. در حایل که تصویر »سید ابوالحس���ن بنی صدر« 
اولن ریاست جمهوری اسالمی هنگام دست بوسی خمینی و یا فیلم دیدار اعضای هیأت 
دولت و... با خمینی موجود اس���ت که کلیه س���ید های دولت به نوبت دست خمینی را 
می بوسند. تا آن جا که می دانم و بر اساس شنیده هایم، آیت الله منتظری به خاطر افتادگی  ای 
که داش���ت برخالف دیگر مراجع و مجتهدان و روحانیون تازه به دوران رس���یده اجازه 

نمی داد کسی دستش را ببوسد.۲

صبحی و »دیده بان« انقالب 
پس از برکناری صبحی از ریاس���ت زندان گوهردشت، هیچ خربی از او نبود تا این که به 
همراه احمد قدیریان، سید اسدالله جوالیی، داوود رحمانی، حسن همدانی، محمدعلی 
امانی در تریماه ۱۳۹۰ با انتشار یک نامه ی سرگشاده تحت عنوان »یاران الجوردی«  در 
نشریه ی »شما« ارگان حزب مؤتلفه، خطاب به مجید انصاری، به حمایت از الجوردی 
پرداخت���ه و دروغ های عجی���ب و غریبی مطرح کردند. آن ها در ای���ن نامه الجوردی را 

»دیده بان انقالب« نامیدند و مدعی شدند:
در ۱۹ خرداد ۶۳ به عنوان نماینده شورای قضایی در دادگاه ها و دادسرا ها مسئولیت 
گرفتید تصادفاً راس���ت می گویید. ش���ما نماینده شورایی بودید که آقای حسینعلی 
منتظری و دستیارانش یعنی مهدی هاشمی معدوم و هادی هاشمی آن شورا را تعین 
و شما را نیز تأیید کرده بودند. شما توسط فردی معلوم الحال به نام موسوی خوئینی ها 

به سازمان زندان ها معرفی شدید.
موسوی خوئینی ها در خرداد ۱۳۶۳ هیچ  نقشی در قوه قضائیه نداشت بلکه یک سال بعد 
جایگزین آیت الله صانعی در دادستانی کلی کشور شد و به شورای عایل قضایی راه یافت. 

بقیه ی ادعاهای این عده نیز از همن سبک و سیاق است. 
کینه ی آن ها از مجید انصاری به خاطر این است که در جریان جنگ میان جناح های نظام 
اسالمی، گزارش های وی منجر به برکناری الجوردی و اطرافیانش شد. این عده به جز 

قدیریان از جمله کسانی بودند که برکنار شدند و موقعیت شان را از دست دادند. 
در آذر ۱۳۹۰ نامه ی سرگش���اده ی دیگری با امضای احمد قدیریان، اصغر فاضل، حسن 
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همدانی، مرتضی صالحی، و محمد علی امانی علیه موسوی خوئینی ها با عنوان »از آقای 
خوئینی ها برپس رجایی و باهرن را چه کردی؟« انتشار یافت. نویسندگان نامه تلویحاً ادعا 

کردند که موسوی خوئینی ها در قتل رجایی و باهرن دست داشته  است.
موسوی خوئینی ها ادعا کرد به غری از قدیریان دیگر امضا کنندگان نامه را نمی شناسد و به 
این ترتیب به تحقری آن ها پرداخت و پاسخ محکمی به قدیریان داد و از مسائلی سخن به 
میان آورد که وی ترجیح داد سکوت کند و دیگر ادامه ندهد.۱     نامه ی دیگری به امضای 
وی خطاب به موسوی بجنوردی انتشار یافت که در آن جا به جای صالحی از نام صبحی 
اس���تفاده کرده بود. وی همچنن تحت نام مرتضی صبحی همراه با محمدعلی امانی، 
سیدمحمدعلی مرویان حسینی، حسن همدانی، و سید احمد حسینی در مطلبی تحت عنوان 
»تقدیم به شهید مظلوم و مجهول القدر، سیداسدالله الجوردی «، وی را چنن تصویر کردند: 

امروز به س���نگینی داغ تو گام برداش���تم و هزار ُحس���ن در آس���مان الجوردی دلم 
ش���کفت، امروز رد پای گام های صمیمی ات را گرفت���م و تا مرز جنون پیش رفتم، 
حقارت خیابان ها در طرح جغرافیای سادگی ات چه تماشایی بود و چه واژه هایی 
که در وصف ش���کوه تو، درمانده بودند. تو اهل ماندن نبودی و هرگز به نام و نان 
نیندیش���یدی، تو کوچه های س���اده و بی پریایه را با خیابان های آفت زا و عافیت زده 
معامله نکردی. خاکی تر از خاک بودی و ساده تر از آب، و تا ظهر شهادت جز در 
هوای عاشقانه و دریغ ناک بهمن ۵۷ تنفس نکردی و باالخره: »رجایی وار، با هرن 
خویش، بهشتی شدی« از نسل خرداد ۴۲ بودی و هر روز انقالب را مرور می کردی. 
طراوت نگاهت هنوز در یاد پنجره ها باقی است و عطر کالمت با بهار عجن بوده و 
هست. به راستی کدام قلم و بیان است که اندیشه ناب تو را شرح کند؟ اندیشه ای که 

روز به روز کیمیاتر می شود.۲
نکته ی حائز اهمیت آن که در میان خیل کسانی که تحت نظر الجوردی کار می کردند تنها 

عده  ی بسیار محدودی حاضر به امضای این نامه ها شدند.
پس از برکناری صبحی از ریاست گوهردشت، به ترتیب حجت االسالم سعادتی که یک 
پایش می لنگید و سپس سید حسن مرتضوی به ریاست گوهردشت رسیدند. پس از انتقال 
مرتضوی به اوین، ش���یخ محمد مقیس���ه )ناصریان( که دادیار ناظر زندان بود سرپرستی 
گوهردش���ت را نیز به عهده گرفت. داوود لشکری نیز در مقاطعی سرپرستی زندان را به 
عهده داشت. صبحی پس از بازگشت الجوردی به سازمان زندان ها، دوباره رئیس زندان 

گوهردشت )رجایی شهر(  شد. 

1-www.rahesabz.net/story/45695
2-www.shoma-weekly.ir/fa/news/9961
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»قصابخانه اوین«  

اوین سمبل جنایات رژیم در دهه ی ۶۰ محسوب می شود و در دنیا زندانی است شناخته 
شده. شعبه هفت در واقع قصابخانه ی اوین و مهم ترین شعبه بازجویی آن محسوب می شد و 
بی رحمی و شقاوت  صورت گرفته در آن مثال زدنی بود. اداره ی این شعبه با ابراهیم رحمانی 
یکی از وابستگان مؤتلفه بود و مهمرتین بازجویان آن مهرآین، اسالمی، فکور، فاضل و... 
تعداد اعدامی های این شعبه قابل قیاس با دیگر شعبه های اوین نبود. بازجویان آن بیش از 

بقیه شعبه ها در جوخه های اعدام شرکت می کردند. 

محمد مهرآینی
محمد مهرآین در سال ۱۳۱۸در شهرستان محالت به دنیا 
آمد و از سال ۱۳۳۲ به صنف ابزار و یراق آالت در میدان 
حس���ن آباد تهران پیوست و نزد حاج محمود لوالچیان 

پدر عروس خامنه ای به کار پرداخت. 
وی بعدها خود در خیابان مروی مغازه لوالفروشی داشت. 
در س���ن ۱۸ سالگی ازدواج کرد که حاصل آن ۴ پسر و 

یک دخرت بود. پس از مرگ همسرش که در سال ۱۳۸۵به وقوع پیوست، پریانه سر دوباره 
ازدواج کرد و بچه دار هم شد.

نام اصلی وی محمد داوودآبادی اس���ت که در آستانه ی انقالب، نام  خانوادگی اش را به 
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مهرآین تغیری داد. وی  مانند دیگر مسئوالن ارشد مؤتلفه در حد ششم ابتدایی تحصیل کرده 
بود. گویا در زندان قصر از سر بیکاری مانند دیگر رهربان مؤتلفه چند صباحی ادامه تحصیل 
داد. ویل در دهه ی ۶۰ او و الجوردی و دیگر مسئوالن مؤتلفه امکان ادامه تحصیل را از 
کودکان و نوجوانانی که از پشت میز مدرسه به زندان و شکنجه گاه آورده شده بودند،  گرفتند. 

پیوسنت به مبارزه سیاسی و چریکی
مهرآین پس از سرکوب جنبش ارتجاعی »۱۵ خرداد« که یک سر آن در حوزه  علمیه قم 
و یک سر آن در بازار تهران و سه باقرآباد ورامن بود، مثل بخشی از شاگرد بازاری ها و 

کسبه ی جز دارای گرایشات سیاسی هم شد.
او در س���ال ۱۳۴۹ از طریق دانشجویان دانش���گاه پلی تکنیک تهران با هسته ی مرکزی 

مجاهدین که آن زمان هنوز اسم مشخصی نداشت آشنا شد. 
مس���ئولیت وی در مجاهدین آموزش ورزش های رزمی به اعضای این سازمان بود. وی 
برخی تکنیک های جودو و کاراته را با هم تلفیق کرده و آموزش می داد و به همن دلیل به 
»محمدجودو« معروف بود. او کاراته را نزد فرهاد وارسته بنیانگذار این ورزش در ایران آموخت 
و بعدها در کالس  خصوصی یک استاد جودو به نام مسرت جان، فنون جودو را یاد گرفت.

مهرآین در دوران فعالیت اش با مجاهدین، عزت  شاهی یکی از دوستانش را که بعدها خود 
بازجو و شکنجه گر کمیته مرکزی انقالب اسالمی در میدان بهارستان شد با مجاهدین آشنا 
کرد. وی همچنن مدتی با وحید افراخته رفاقت داشت و به منظور پوشش کار تشکیالتی 

و مخفی، او را در مغازه ی یکی از دوستانش به کار گمارد.

شرکت در تیم گروگان گریی شهرام پهلوی نیا
پس از ضربه  ی شهریور سال ۵۰ به مجاهدین و دستگریی کادرهای عمده ی این سازمان، 
مهرآین به همراه محمد سیدی کاشانی، علی اکرب نبوی نوری، و حسن قاضی مأموریت 
یافتند تا با گروگان گرفنت شهرام شفیق، پسر اشرف پهلوی، درخواست آزادی رفقایشان را 
مطرح کنند. این مأموریت به خاطر سهل انگاری و بی تجربگی تیم عمل کننده با شکست 
مواجه شد و یک ماه بعد اعضای این تیم دستگری شدند. از آن جایی که یکی از اعضای تیم 
عمل کننده، محمد معرفی شده بود، محمد حنیف نژاد که او نیز هیکلی ورزیده و قدی بلند 
داشت به جای مهرآین مسئولیت شرکت در عملیات فوق را به عهده گرفت و شهرام شفیق 
هم هنگام روبرو شدن با حنیف نژاد موضوع را تأیید کرد. رسول مشکن فام نیز یکی دیگر 
از اعضای تیم معرفی شد و ساواک پی به نقش علی اکرب نبوی نوری در این عملیات نربد.

فعالیت  مهرآین به خاطر فداکاری حنیف نژاد مخفی ماند و او در سال ۵۲ از زندان آزاد 
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شد. وی در مورد مواجهه با محمد حنیف نژاد بنیان گذار مجاهدین در زندان می گوید: 
چشم بند رو کنار زدم دیدم مرحوم حنیف نژاد را به همراه منوچهری ازغندی آوردند. 
حنیف نژاد به آن ها گفت چرا این بنده خدا را این قدر زده اید من که به ش���ما گفتم 
او تنها بچه ها را آموزش رزمی می داد و دیگر با س���ازمان ارتباطی نداش���ته است. 
حنیف نژاد داشت با این لحن به من می گفت که در قضیه پسر اشرف نامی از شما 
برده نش���ده است و شما خودت حواس���ت را جمع کن. آن ها هم گفتند که خودش 
همک���اری نکرده و دیگر با او کار نداریم. حنیف نژاد گفت مگر جایی را س���الم در 
بدنش گذاشته اید. زمان رفنت حنیف نژاد برگشت و به من گفت: قضیه گروگان گریی 

را من به عهده گرفتم تو هیچی نگو. به این دلیل مرا رها کردند.۱

دشمنی کور با مجاهدین 
مهرآین در س���ال ۵۲ چند ماه پس از آزادی دوباره دس���تگری ش���د و به شش سال زندان 
محکوم شد اما تا سال ۵۴ ساواک به شرکت او در ماجرای گروگان گریی شهرام شفیق 
پی نربد. پس از دس���تگریی وحید افراخته و همکاری گسرتده ی او با مأموران ساواک، 
آن ها متوجه ی نقش مهرآین و دیگران در این عملیات شدند، اما به واسطه ی رعایت آین 
دادرسی او تجدید محاکمه نش���د. اگر نظام اسالمی بود او را دوباره دادگاهی و اعدام 
می کردند؛ کاری که بارها در دهه ی ۶۰ صورت گرفت و افراد با مشخص شدن موردی در 

پرونده شان، تجدید محاکمه و اعدام  شدند و یا احکام سنگن تری  گرفتند. 
وی که مدتی با دکرت عباس ش���یبانی، پرویز یعقوبی و مسعود رجوی هم  اتاق بود پس از 
تحوالتی که با ترور مجید ش���ریف واقفی و صمدیه لباف و تغیری 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 نریوهای چپ افتاد.
در ش���رایطی که با تحریکات ساواک، دشمنی این نریوها با مجاهدین و نریوهای چپ 
تشدید می شد ساواک به دنبال آزادی  آن ها از زندان بود تا بلکه در بریون از زندان خط 
مورد نظر س���اواک مبنی بر مبارزه با مجاهدین و نریوه���ای چپ را دنبال کرده و اذهان 
عمومی را نسبت به آن ها مخدوش کنند. در راستای این سیاست مهرآین همراه با دیگران 

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

گرایشات شدید سنتی مذهبی 
وی مانند بسیاری از کسانی که در ارتباط با سازمان مجاهدین خلق )اعم از بخش مسلمان 

1-www.khabaronline.ir/detail/143448
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و مارکسیست لنینس���ت( قرار گرفتند و یا کس���انی که بعدها نهاد های قدرت در جمهوری 
اسالمی را تشکیل دادند در محله  های سنتی جنوب شرقی تهران )ری، آب منگل، خیابان 
ایران، سقاباشی، غیاثی، عارف، خیابان خراسان، شکوفه، دروازه دوالب و...( رشد و نمو 
کرد و به خاطر بافت شدیداً مذهبی محالت مزبور و شرکت در هیأت های مذهبی دارای 
گرایشات مذهبی سنتی شد. بیشرت هیأت های معروف تهران، مساجد فعال، انجمن حجتیه، 

مدارس مذهبی، صندوق های قرض  الحسنه و... در این محله ها واقع بودند.
پس از قیام ضدس���لطنتی، مهرآین و فرزندانش که از فعاالن مس���جد سلمان در خیابان 
غیاثی تهران بودند به همراه اعضای جمعیت مؤتلفه به حزب جمهوری اسالمی که برای 
قبضه  قدرت تشکیل شده بود پیوستند. او بعد از انحالل حزب جمهوری اسالمی فعالیت 
سیاسی اش را همچنان در جمعیت مؤتلفه  که به حزب تبدیل شده و یکی از ارکان مهم 

قدرت و سرکوب جمهوری اسالمی به شمار می رود، ادامه داد.
مهرآین یکی از اعضای کمیته استقبال از خمینی بود و در روز ورود او به میهن رانندگی 
ماشینی را که شبیه ماشن خمینی بود، به عهده داشت. او سپس مدتی محافظ محمدعلی 
رجایی بود تا این که همراه با الجوردی به دادستانی انقالب اسالمی رفت و به قول وی 
»ستون دادستانی« و یکی از بازجویان اصلی شعبه هفت شد و رابطه ی نزدیکی با محمدی 
گیالنی بهم زد. اتاق او در طبقه ی سوم ساختمان دادستانی در کنار اتاق محمدی گیالنی بود.

سربازجوی شعبه  هفت
اوین سمبل جنایات رژیم در دهه ی ۶۰ محسوب می شود و در دنیا زندانی است شناخته 
ش���ده. شعبه هفت قصابخانه ی اوین و مهم ترین ش���عبه بازجویی آن محسوب می شد و 
بی رحمی و ش���قاوت  صورت گرفته در آن مثال زدنی بود. اداره ی این ش���عبه با ابراهیم 
رحمانی یکی از وابستگان مؤتلفه بود و مهمرتین بازجویان آن مهرآین، اسالمی، فکور، 
فاضل و... بودند. تعداد اعدامی های این شعبه قابل قیاس با دیگر شعبه های اوین نبود. 

بازجویان آن بیش از بقیه شعبه ها در جوخه های اعدام شرکت می کردند. 
مهرآین خود شخصاً در جوخه ی اعدام شرکت می کرد تا از ثواب آن بهره مند شود. یکی 
از دوستانم که نوجوانی کم سن و سال بود و در محوطه ی اوین به بیگاری گرفته می شد 
برایم تعریف کرد او را دیده بود که از بعد از مراسم اعدام با ژ۳ از باالی تپه پاین می آمد.

 
تجاوز و آزار و اذیت جنسی

مهرآین در مورد شکنجه های روحی ساواک می گوید:
شکجه های روحی بسیاری هم بود که فقط خدا کمک می کرد تحمل کنیم، از جمله 
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تهدید به هتک حرمت ناموس مان و...۱
البته او در ش���عبه  ی بازجویی و هنگام ش���کنجه و یا زمانی که می  خواستند روی زندانی 
دستگری شده کار کنند تا بلکه او را بشکنند می گفت: ساواک به زور به ما شیشه نوشابه و 
تخم مرغ فرو می کرد. اگر ساواک »تهدید به هتک حرمت ناموس« می کرد، »سربازان 
گمنام امام زمان« و از جمله مهرآین هم نه تنها »تهدید به هتک حرمت« می کردند بلکه 
اقدام به انجام رذیالنه ترین کارها هم می کردند. در زمینه ی فساد اخالقی و سوءاستفاده 

جنسی، مهرآین خود یکی از عوامل اصلی بود.
یکی از دوستانم که در سن ۱۴ سالگی دستگری و توسط مهرآین و پسرش و اصغر فاضل 
بازجوی بریحم شعبه هفت مورد ش���کنجه های هولناک قرار گرفته، داستان غم انگیزی 
را تعری���ف می کند که نقل آن نه تنها پ���رده از چهره ی یکی از بریحم ترین و در عن حال 
فاسدترین چهره های دادستانی بر می گرید و فساد حاکم بر مدعیان اخالق را عیان می کند: 
س���ال ۶۱ بود مرا به طبقه ی سوم دادستانی انقالب بردند و جلوی دفرت مهرآین با 
چش���م بند نشاندند. با تش���ویش و دلهره در راهرو نشسته بودم و در فکر سرنوشت 
نامعلومی که در پیش داشتم بودم. از اتاق مهرآین صدای فریادهای دلخراش دخرتی 
به گوش می رسید، صدایی که مدت ها بود دیگر به آن عادت کرده بودم و هرگاه به 
ساختمان دادستانی برده می شدم انتظاری جز شیندن آن و دیدن صحنه های دلخراش 
نداشتم. فکر کردم مثل همیشه کسی را مورد شکنجه قرار می دهند و چه بسا دوباره 
نوبت من هم برسد. ساعتی گذشت دیدم فکور )اکرب کبریی آرانی( بازجوی بریحم 
شعبه هفت که مدتی نیز رئیس اوین شد از اتاق مهرآین بریون آمد و با عصبانیت 
پرسید: این جا چه کار می کنی؟ گفتم برای بازپرسی آمدم. مهرآین را صدا زد و گفت: 

حاجی بیا این پسره آمده. مهرآین و فکور روابط بسیار نزدیکی با هم داشتند.
مهرآین س���راغم آمد و دس���تم را گرفت و به اتاق برد. از زیر چشم بند دیدم یکی از 

خواهران روی زمن افتاده و چادر دورش پیچیده. 
مهرآین گفت: چشم بندت را بردار و دخرتی را که روی زمن بود نشانم داد و سپس 
دستور داد چشم بندم را دوباره بزنم و با تهدید و لحن بسیار زشتی اضافه کرد: من 

می روم، یکساعت دیگه بر می گردم، تا برگشتم بایستی این دخرت را ک.. باشی.
نفس در سینه ام حبس شد. آن چه  را که شنیده بودم باور نمی کردم. با صدایی خفه 
و سرش���ار از ترس و دلهره گفتم: حاج آقا ک... چیه؟ گفت: خودت را به اون راه 

می زنی؟ وای به حالت.
نمی دانم دخرتی که روی زمن بود از حال رفته بود یا در غم و اندوهی که داشت و

۱-روزنامه ایران، شماره ۴۷۲۱ به تاریخ ۸۹/۱۱/۲۱، صفحه ۱۴ )دریچه(
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 مصیبتی که از سر گذرانده بود خودش را به غش و بی حایل زده بود. مهرآین در را 
قفل کرد و رفت. در اتاق کنار آن دخرت تنها بودم. با صدایی ضعیف گفتم: خواهر 
بلند شو. پاسخی نداد. چادرش را که کنار رفته بود آرام رویش کشیدم و در خود فرو 
رفتم. انگار در این دنیا نبودم. فکر می کردم توطئه ای در کار است و قصد دارند من 
را قربانی کنند. تقریباً یقن کرده بودم می خواهند موضوع تجاوز به آن دخرت را گردن 
من بیاندازند. چاره ای نداشتم و مجبور بودم خودم را به دست حوادث بسپارم. زمان 

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

گفتم: چه کار بایستی می کردم حاج آقا؟
یک س���یلی محکم به گوشم زد و دستور داد آن دخرت را از اتاق بربند. آنقدر شوکه 
شده بودم که یادم نیست او را چگونه از اتاق منتقل کردند. با پای خودش رفت یا 

روی پتو بردند.
سپس مهرآین با عصبانیت گفت: سگ منافق حاال نشانت می دهم.

دست و پایم را به میز بست و از پشت به من تجاوز کرد. وقتی کارش تمام شد گفت: 
می خواهی بیشرت ترتیب ات را بدهم؟ حاال یاد گرفتی ترتیب دادن یعنی چی؟

در ادامه گفت: حاال باید بروی خودت را برای مصاحبه ی تلویزیونی آماده کنی و با 
خشم پرسید مصاحبه می کنی یا نه؟
گفتم:  هرکاری شما بگویید می کنم.

دستور داد مرا به بند بازگردانند و با تهدید گفت: فردا میایی برای مصاحبه.
با درد جانکاه جسمی و روحی به بند بازگشتم. هرچه تالش می کردم خودم را توجیه 
کنم این هم نوعی شکنجه اس���ت و بهایی که بایستی برای مبارزه برپدازم کارساز 
نمی شد. شب، مراسم معمول در حسینیه اوین بود و من مجبور به شرکت در آن بودم. 
هنگام بازگشت از حس���ینیه به الجوردی برخوردم. تا چشم اش به من افتاد گفت: 
بایس���ت این طرف. از ترس زهره ترک شدم. کسی به جز الجوردی و پاسداران و 

محافظانش در حسینیه نبود.
با تحکم پرسید: امروز دفرت مهرآین چه کار می کردی؟

با ترس گفتم: حاج آقا فکور آن جا بود از من تس���ت مصاحبه گرفتند. قرار است از 
تلویزیون بیایند و از مصاحبه ی من و تعدادی دیگر فیلم بگریند.

الجوردی پرسید: همه اش همن بود؟
گفتم: همه اش همن بود می توانید بروید از حاج آقا سؤال کنید.

مطمئن بودم شکایت از مهرآین نزد الجوردی دردی را دوا نمی کند. همه از یک 
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جنس بودند. متحری مانده بودم چرا چنن س���ؤایل را از من پرس���ید. در ثانی کسی 
مهرآین را ول نمی کرد طرف من را بگرید. احتمااًل با پرونده ای که داشتم به سرعت 

اعدامم می کردند. مجبور بودم سکوت کنم.
روز بعد مهرآین را دیدم و به او گفتم:  حاج آقا الجوردی از من در مورد حضور در 

دفرت شما سؤال کرد.
با تهدید گفت: اگر حرفی بزنی تیکه تیکه ات می کنم و سپس ادامه داد برو مصاحبه 

کن ترتیب آزادی ات را می دهم.
آن چه در باال آمد بخشی از غم و اندوه کسی است که هنگام دستگریی تنها ۱۴ بهار را از 
سر گذرانده بود و عالوه بر شکنجه های معمول بایستی درد تجاوز و تحقری را هم تحمل 
می کرد. بعدها گوشه هایی از صحبت های او البالی شویی که برنامه سازان تلویزیون به 
همراه جانیان اوین تهیه کرده بودند از س���یمای جمهوری اسالمی پخش شد. مردمی که 
شاهد این گونه شوها بودند نمی توانستند حدس بزنند نوجوانی که »خودزنی« می کند چه 

تجربه ی هولناکی را از سر گذرانده است.  

استفاده از کثیف ترین شیوه ها در بازجویی
مهرآین فنون رزمی را به پاس���داران، گروه ضربت اوین و بازجوها آموزش می  داد و آنها 
فنون مزبور را روی زندانیان بی دفاع و به هنگام دستگریی و بازجویی تمرین می کردند. 
در سال های ۶۰- ۶۱ وقتی زندانیان از بازجویی برمی گشتند، یکی از سؤاالتی که به مزاح 

پرسیده می شد، این بود که امروز چه فنی را بازجویان مرور می کردند؟
وی در دوران بازجویی و ش���کنجه گری اش در ده���ه ی ۶۰ وظیفه ی برخورد عاطفی با 
زندانیان را به عهده داشت و بیش از هر چیز روی ارتباط اش با مجاهدین و حنیف نژاد 
در پیش از انقالب تأکید کرده سعی می نمود فضا را به گونه ای بسازد که گویا شکنجه گر 
و قربانی همدرد و همراه هس���تند و از آن جایی که او زودتر به حقایق پی برده می تواند 
در ادامه ی مس���ری به زندانی کمک کند. در واقع از او با توجه به س���ابقه اش، به عنوان 

»تواب ساز« در جهت »ارشاد« زندانیان بی تجربه هم استفاده می شد.
او وقتی زندانیان کم س���ن و س���ال هوادار مجاهدین را مورد شکنجه قرار می داد برای 

شکسنت روحیه ی آن ها به دروغ می گفت:
حنیف نژاد او را به س���اواک لو داده و موجب دستگریی اش شده و همراه بازجوی 

ساواک روی کمرش پریده  و در نتیجه  آسیب دیده است.
زندانی کم سن و سال و بی تجربه  ای که در فضای رعب انگیز شکنجه و کشتار قرار داشت 
و سرد و گرم روزگار را نچشیده بود هم نمی دانست حنیف نژاد در زمان شاه چه خدمتی 
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به او کرده است و در زمانی که کمر مهر آین آسیب دید، حنیف نژاد زنده نبود که بخواهد 
با بازجویان ساواک همراهی کند. امروز اگر در گفتگو با رسانه ها راستش را می گوید به 
خاطر آن است که می داند موضوع بصورت عمومی پخش می شود و نمی توان ماجرا را 

واژگونه جلوه داد و در ثانی سودی هم ندارد. 
آن چه وی در گفتگو با رسانه های دولتی در مورد شکنجه با کابل برق و طریقه ی زدن آن 
توس���ط شکنجه گران ساواک می گوید کمرتین چیزی است که در شعبه ی هفت اوین در 
دهه ی ۶۰ اتفاق می افتاد و خود او و فرزندانش از عاملن اصلی این شکنجه ها بودند. بعید 
می دانم هیچ قلمی بتواند قساوتی را که در شعبه ی هفت اوین جریان 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.
امریفرشاد یزدی که هنگام دستگریی ۱۷ ساله بود تعریف می کرد وقتی مهرآین در برخورد 
با من از ش���کنجه هایی که ساواک روی او اعمال کرده بود می گفت، خواستم پاهایم را 
نشانش دهم که همچنان آثار شکنجه روی آن بود و بگویم شما این بال را سر من آوردید 
اما به خاطر شرایطی که در آن قرار داشتم و تبعاتی که می توانست به همراه داشته باشد 

ترجیح دادم سکوت کنم و تنها شنونده باشم.

معلول انقالب 
اولن بار در بهمن ۱۳۶۰ در حایل که به خاطر درد و ناراحتی جسمی روی زمن دراز کشیده 
بودم از زیر چش���م بند او را دیدم که با عصا و چوب زیربغل و لنگان لنگان راه می رفت 
و در میان بازجوها و ش���کنجه گر ها از احرتام خاصی برخوردار بود. در رسانه های نظام 
والیی تبلیغ می ش���ود که وی از ترور نافرجام عوامل ضد انقالب جان به دربرد و دوباره 

»جانباز« شد. 
او که مانند بسیاری از بازجویان و شکنجه گران در دستگریی  افراد نیز شرکت می کرد در 
جریان تالش برای دستگریی محمد یزدی۱ یکی از هواداران مجاهدین از ناحیه  ی پا مورد 
اصابت گلوله قرار گرفت. محمد یزدی هنگام دستگریی می کوشد از سالح اش استفاده 
کند اما مهرآین دست او را گرفته و در همن اثنا تریی شلیک شده و به پایش می خورد. 
او به خاطر آسیبی که به کمرش در زیر شکنجه در زمان شاه وارد شد و عوارض ناشی از 

گلوله ای که خورده بود در سال های پایان عمر به سختی و با کمک عصا راه می رفت. 

۱-محمد یزدی بصورت فعایل به جرگه ی توابن پیوست و در شعبه های بازجویی به همکاری گسرتده 
و شکنجه و آزار و اذیت زندانیان پرداخت. وی در زمره ی نادر توابینی بود که در شعبه های بازجویی 
همکاری می کردند و اعدام نشد. او پس از آزادی از زندان نیز به فعالیت با دستگاه اطالعاتی ادامه داد 

و در زمینه ی دستگریی و شکنجه  ی هواداران مجاهدین کوشا بود. 
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اعدام دوستان سابق و آشنایان
مهرآین به خاطر مسئولیت مهمی که در اوین و دادستانی داشت یکی از کسانی بود که در 
سال ۶۰ »پیچر« داشت تا در کوتاهرتین زمان با او تماس گرفته شود. نمی دانم چه شد که 

در همان سال۶۲ اوین را ترک کرد.
بریحمی و بی چشم  و رویی از ویژگی های اصلی سرمداران نظام و گردانندگان دادستانی بود. 
مهرآین با آن که از زمان شاه حسن فرزانه را می شناخت و بخاطر فعالیت در صنف ابزار و 
یراق آالت با اصغر ناظم آشنا بود و خیلی  ها واسطه شدند اما از هیچ شکنجه ای در ارتباط 
با آن ها فروگذار نشد و هر دو به جوخه ی اعدام سرپده شدند. علریضا زمردیان مدت ها 
مسئول و رابط مهرآین و عزت شاهی در مجاهدین بود. وقتی در سال ۶۰-۶۱ وی در جریان 
ضربه ی سنگن به سازمان پیکار دستگری شد مدت ها تحت شکنجه  و آزار و اذیت قرار 
گرفت و عاقبت در جریان کشتار ۶۷ به جوخه ی اعدام سرپده شد. رژیم در کتاب هایی که 
منتش���ر کرده مدعی شده وی در درگریی با نریوهای رژیم در همان  سال های ۶۰-۶۱ کشته 
شد. مهرآین نه یک فرد بلکه نمونه  ی مشخصی از سیستمی است که در سیاه ترین سال های 

میهن مان بر جان و مال مردم ایران حاکم بود.

بنیانگذاری تربیت بدنی سپاه ، فدراسیون ورزش های رزمی 
وی در سال ۱۳۵۸ به همراه مصطفی بیابانی و حسن گیل۱  یکی از هرنپیشگان سینمای 

پیش از انقالب، تربیت بدنی سپاه را بنیان گذاشتند. 
در دوران نخست وزیری رجایی و موسوی، مصطفی داوودی اداره سازمان تربیت بدنی را 
به عهده داشت. وی پس از آن که با طرح »۲۷ ساله ها« بهرتین ورزشکاران ایرانی را از 
حضور در تیم های ملی محروم کرد و ضربات جربان ناپذیری به ورزش ایران وارد کرد، در 
سال ۱۳۶۱ سه فدراسیون کاراته و جودو و تکواندو را ادغام کرد. مسئولیت نهاد جدید که 

فدراسیون ورزش های رزمی خوانده می شد به عهده ی مهرآین گذاشته شد. 
در س���ال ۱۳۶۲ دوباره این فدراس���یون ها تفکیک ش���دند و مهرآین رئیس فدارسیون 
جودو ش���د. در س���ال ۱۳۶۴ وی از ریاست فدراسیون جودو استعفا داد و سپس در سال 
۱۳۶۸با حکم حس���ن غفوری فرد دوباره رئیس فدراس���یون جودو شد و تا اوایل دهه ی 
۸۰ مس���ئولیت این فدراس���یون را به عهده داشت. او همچنن بن س���ال های ۶۴ تا ۶۸ 
مس���ئولیت اداره کل ورزش جانبازان را بر عهده داش���ت. وی سپس عضو کمیته ملی 

۱-حس���ن گیلک مسئول آموزش رزمی س���پاه بود. وی در جنگ با عراق زخمی و با درجه ی سرتیپی 
بازنشسته شد. وی  مدیر و مؤسس شرکت سینمایی »طلوع فجر« در دوران جنگ بود. در دوران پیش 
از انقالب در ده ها فیلم  ایرانی شرکت کرد که معروفرتین  آن ها دشنه با حضور بهروز وثوقی و فروزان و 

سفر سنگ با سعید  راد  بود. 
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پارالمپیک کش���ور شد. او مدت ها در کمیته ی ملی المپیک در دورانی که فائزه هاشمی 
نایب رئیس آن بود با وی همکاری می کرد.

مهرآین در دهه ی ۶۰ و پس از آن که تعدادی از ورزشکاران ایرانی در سفرهای خارجی 
تقاضای پناهندگی کردند، به خاطر تبحری که در مس���ائل امنیتی کسب کرده بود، همراه 
تیم های ورزشی ایران به س���فرهای خارجی می رفت تا از فرار و پیوسنت ورزشکاران به 

اپوزیسیون جلوگریی کند.
بزرگرتین شکستی که وی و رژیم متحمل شدند، مربوط به دهمن دوره ی بازی های المپیک 
آس���یایی سئول در سال ۶۵ بود. ۴ تن از وزنه برداران تیم ملی ایران به نام های صمد )۵۲ 
کیلوگرم(، اردشری بهمنیار، )۸۲ کیلوگرم(، سیامک بژند ) ۱۰۰ کیلوگرم(، و مهدی رضوانی 
)به اضافه ی ۱۱۰ کیلوگرم( با ترک اردو از کش���ورهای اروپایی تقاضای پناهندگی کردند. 

حضور در مجلس شورای اسالمی و بنیاد مستضعفان 
وی پس از خروج از دادستانی به خاطر نزدیکی  ای که به هاشمی رفسنجانی داشت در 
مجلس شورای اسالمی مشغول به کار شد و پست مدیرکلی خدمات عمومی مجلس را به 
عهده گرفت. وی در دوران وزارت محسن رفیق دوست در سپاه پاسداران به مدیریت کلی 
پشتیبانی سپاه پاسداران انقالب اسالمی رسید و همراه وی به بنیاد مستضعفان کوچ کرد 
و مدت ها مدیرکل تربیت بدنی جانبازان و معلولن بود. در این پست احمد احمد مسئول 

روابط عمومی سابق اوین را نیز همراه خود کرد. 

کشته شدن فرزندان مهرآینی 
فرزن���د او محمدرضا که محافظ الجوردی بود و تریخالص زن در ۲۲ فروردین ماه ۶۲ در 
فکه کشته شد. برادرش ناصر نیز که متولد ۱۳۴۶ بود، در سال ۱۳۶۵ در عملیات کربالی ۱ 
در مهران کشته شد. مهدی دیگر فرزند مهرآین در فروردین ۱۳۹۴ هنگام عمل جراحی قلب 
فوت کرد. وی یکی از دیپلمات های ایرانی بود که از دست طالبان جان سالم به در برده بود.  

نکوداشت یک شکنجه گر و متجاوز
روز ۲۴ اس���فند ۱۳۹۵ مراسم نکوداشتی برای محمد مهرآین توسط دوستانش در 
مؤتلفه و تحت نام »انجمن حامیان فرهنگ و مرام پهلوانی« برگزار شد و محسن 
رفیق دوست و اسدالله بادامچیان و حسن غفوری فرد و محمود دعایی برای او سنگ 
تمام گذاش���تند. در این مراسم ضمن پرده برداری از س���ردیس وی، از کتاب »آین 

مهرآین« رونمایی شد و نشان زرین »جوانمردی« به وی اهدا گردید. ۱

1-www.mehrnews.com/news/3932125
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س���یدمحمود دعایی، نماز میت خوان حرفه ای نظام اسالمی، روز قبل از این مراسم، بر 
پیکر عبدالعلی برومند رئیس هیأت رهربی جبهه ملی که خمینی وی را مرتد خوانده بود 
و مهرآین از او نفرت داشت، نماز میت خوانده بود. وی خطاب به مهرآین که شکنجه و 

کشتار »آین « اش بود گفت: 
آقای مهرآین شما در همه صحنه های گذشت، ایثار و فداکاری سرمشق ما هستید و 
افتخار پدر دو شهید بودن را هم دارید و با گذشته روشن و تابناکی که از خود بر جای 

گذاشته اید، هیچ زمان از اذهان فراموش نخواهید شد...۱
وی روز ۸ بهمن ۱۳۹۷ روی در نقاب خاک کشید و اسرار زیادی از جنایات نظام والیی 

را به خود به گور برد. سایت امنیتی تسنیم در مورد او نوشت: 
... عاش���قی که تربیت ش���اگردان نامدار در عرصه های مختلف سیاسی، نظامی، 
فرهنگی و ورزشی با اعتماد و میدان دادن به جوانان از اولویت هایش بوده و خود 
را در همه فراز و نشیب های زندگی از قبل انقالب تاکنون، متعهد خدمت به مردم 
به ویژه کمک بی منت برای حل مشکالت ازدواج، تحصیل، مسکن و اشتغال نسل 
جوان می دانست. خوش اخالقی که با این همه افتخارات همواره مرام پهلوانی اش 
ب���ا تواضع در مقابل کوچک و بزرگ نمایان تر می ش���د و چه بجا، نام خانوادگی 
»مهرآین« را متناسب با مهر و محبتش انتخاب کرده بود. جوانمردی که از جان و 
مال و خانواده و دیگر داشته های مادی و معنوی خود برای پریوزی و تداوم انقالب 
اسالمی دریغ نکرد و هیچگاه سهمی مادی نخواست. بازاری متدین، مربی ورزش، 
مبارز، جانباز، پدر دو ش���هید، مدیر پاک دست، عاشق، خوش اخالق و جوانمرد، 

ابتدای همه بندهای باال و از صفات حاج محمد مهرآین دوست داشتنی بود.۲
نظر به اهمیت این جنایتکار برای نظام اس���المی و نقش درخوری که تثبیت  آن داشت، 
خامنه ای برای مرگ او پیام تسلیت داد و فرزندانش به همراه وحید حقانیان از مسئوالن 

ارشد بیت رهربی در ختم او شرکت کردند.

اکرب کبریی آرانی )فکور(
اکرب کبریی آرانی معروف به »اکرب کبابی« متولد سال ۱۳۳۷ است. در سال ۶۰ خانه ی آن ها 
در محله اتابک تهران، خیابان ۱۵ مرتی نفیس، کوچه اسالمی بود. چون پدرش سرکوچه 
اسالمی، کبابی داشت اکرب هم معروف شده بود به »اکرب کبابی«. پدرش به شیخ کبابی 
معروف بود و همه اهل محل آن ها را به این نام می شناختند. خانواده ی کبریی اصالتاً اهل 

1-www.tasnimnews.com/fa/news/1395/12/24/1354677
2-www.tasnimnews.com/fa/news/1397/11/08/1933819
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تریان اصفهان و هنگام صحبت دارای لهجه ی اصفهانی هستند.۱
اکرب در سال ۱۳۵۶ به خدمت سربازی رفت و در دوران انقالب، سرباز نریوی هوایی بود. 
او ت���ا یک هفته مانده به پریوزی انقالب به خدمت خود ادامه داد و در آخرین روزهای 

حکومت سلطنتی فراری شد.

حضور در کمیته انقالب اسالمی
اکرب پس از پریوزی انقالب در کمیته مسجد حسینی واقع در انتهای خیابان اتابک مشغول 
کار شد و با چاپلوسی، روابط صمیمانه ای با شجاعی روحانی مسجد حسینی که ریاست 
کمیته را نیز به عهده داشت برقرار کرد. در آن روزها اکرب تالش می کرد با دلقک بازی و 

لودگی خودش را پیش این و آن جا بیاندازد. 
حسن رحیمی گروهبان نریوی هوایی مسئولیت آموزش نظامی پاسداران کمیته مزبور را 

به عهده داشت و آن ها را برای آموزش تریاندازی به کوه های افسریه و مسعودیه می برد. 
اکرب کبریی پس از مدتی به کمیته منطقه ۱۰ که مهم ترین پایگاه آن کمیته مسجد لرزاده تحت 
ریاست احمد علم الهدا بود منتقل شد. در آن دوران کمیته منطقه ۱۰ در خیابان خراسان 
و... یکی از مراکز اصلی بسیج چماقداران و توطئه علیه گروه های سیاسی بود. عناصر این 
کمیته در حمله به کتابفروش���ی ها و مراکز و تجمعات گروه های سیاسی دست داشتند و 
تنها در یک مورد ده ها هزار نشریه مجاهد را به آتش کشیدند. در دهه ی سیاه ۶۰ بسیاری 
از بازجویان، شکنجه گران و پاسداران و اعضای گروه ضربت اوین از عناصر این کمیته 
بودند. اکرب کبریی س���پس به همراه حسن پاالندوزان که در کمیته مسجد حسینی اتابک 
همکار بودند به کمیته مرکز انتقال یافت. حسن پاالندوزان در بخش اطالعات و کبریی 
در گروه ضربت کمیته مرکز مشغول به کار شدند تا این که اکرب کبریی به اوین انتقال یافت. 

شروع کار در اوین و طی پله های ترقی
در اوین اکرب کبریی به خاطر روحیه ی جنایتکارانه اش پله های  ترقی را به سرعت طی کرد 
و یکی از بازجویان اصلی شعبه  هفت اوین که در واقع کشتارگاه اوین در سال های اولیه 
دهه ۶۰ بود، شد. در این دوره بود که نام مستعار فکور را برای خود برگزید و از این پس 

با این نام شناخته  شد. 
در آن س���ال ها، او یکی از بریحم ترین و معروف ترین بازجویان شعبه ی هفت اوین بود. 
یادم می آید یک زندانی که در اثر شکنجه تمام بدنش در پالستیک قرار داشت و از بوی 

۱-از حسن کبریی آرانی که در ۲۰ دیماه ۱۳۷۰ به دالیل نامعلوم در منطقه ی فاو مجروح و در بیمارستان 
بقیه الله درگذشت به عنوان »شهید« یاد می شود که احتمااًل از بستگان نزدیک اوست. 
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عفونت شدید بدنش کسی نمی توانست نزدیکش شود متهم او بود. زندانی مزبور در اثر 
شکنجه مشاعرش را از دست داده بود. کنرتل ادار و مدفوعش را هم نداشت ویل فکور 
دست از سرش بر نمی داشت. او گاه به خمینی فحش می داد و گاه علیه مجاهدین شعار 

می داد و هر بار فکور با بریحمی او را زیر ضربات مشت و لگد می گرفت.
در س���تاد مش���رتکی که از نریوهای سرکوبگر نظام برای مقابله با مجاهدین تشکیل شده 
بود، او و رحمانی مسئول شعبه هفت، دادستانی انقالب را نمایندگی می کردند. در پاییز 
۶۱ او و پیشوا مسئول شعبه ۱ دو بازجویی بودند که برای بازجویی از زندانیان قدیمی به 
گوهردشت منتقل شدند. با راه اندازی زندان گوهردشت زندانیانی که بیش از یک سال 
از دستگریی شان می گذشت و هنوز به دادگاه نرفته بودند به گوهردشت منتقل شدند و در 

شعبه های ویژه ای که راه اندازی شده بودند مورد بازجویی قرار گرفتند. 

ریاست زندان اوین
فکور در سال ۶۴ در دوران به اصطالح »اصالحات« زندان و پس از برکناری الجوردی 
و تغیری و تحوالتی که در سطح زندان انجام گرفت به ریاست اوین رسید. در این دوران 

بود که او با چند محافظ تردد می کرد. 
در جریان کش���تار ۶۷ نیز فکور در گوهردشت حضور داش���ت. در روز ۲۲ مرداد یکی از 
بچه ها وی را در حایل که از اتاق روبروی دادگاه بریون می آمد نشانم داد و گفت او فکور 
است. من تا آن موقع او را به چهره ندیده بودم. فقط بارها از زندانیان وصف اش را شنیده 
بودم یا در ش���عبه  بازجویی اسمش به گوشم خورده بود. االن هم تصویری از آن روز در 
ذهنم نیست. در اتاق روبروی دادگاه پرونده های زندانیانی که نزد هیأت می رفتند موجود 
بود و متصدیان امر از روی پرونده ها افرادی را که به دادگاه بایستی برده می شدند دسته 
بندی می کردند.  دوره ی ریاست فکور بر اوین، مجتبی حلوایی عسگر به معاونت امنیتی 

و انتظامی زندان ارتقاء یافت و جنایات زیادی را مرتکب شد. 
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مشارکت در تروریسم بنی المللی
فکور، جدای از شکنجه گری، در تروریسم بن المللی نیز دست داشته است و نزد اینرتپل 
دارای پرونده است. در جریان شهادت منوچهر گنجی دبریکل سازمان درفش کاویانی در 

دادگاه میکونوس از جمله آمده است: 
    ... گنجی در مورد ترورهای دیگری که از آن ها مطلع بود هم شهادت داد. او گفت 
)در ۱۹۸۸ حداقل ۱۸ نفر از افراد س���ازمان ما ) درفش کاویان ( در ایران بازداشت 
شدند. سپس فردی به نام کبریی ) از مسئولن زندان اوین ( اظهار تمایل کرد که در 
مقابل دریافت پول ترتیب آزادی آنان را بدهد. بدین ترتیب ما پذیرفتیم در ترکیه که 
امکانات امنیتی داش���تیم با او مالقات کنیم. از طرف ما در ماه مه ۱۹۸۹ سرهنگ 
عطاالله بای احمدی به ترکیه رفت. از طرف کبریی تقاضای مالقات در دبی شد. 
همچون بار گذشته او اصرار داشت من هم حضور داشته باشم. بای احمدی تنها به 
دبی رفت. او س���اعت ۴:۵۰ وارد دبی شد و ساعت ۵ به هتل رسید. ساعت ۸:۵۰ 
جسدش را ماموران نظافت پیدا کردند... کبریی در میان افراد ایرانی بود که ساعت 
۱۱:۰۰ هم���ان روز دوبی را به قصد ایران ترک کردند. عکس او را ماموران دوبی به 
سرگرد قلی زاده نشان دادند. او  کبریی را شناسایی کرد. پس از بازگشت کبریی ۱۶ نفر 
آزاد شده مجدداً بازداشت و عده ای از آنان اعدام شدند. سرگرد قلی زاده را دو سال 
پس از این مالقات در ترکیه ربودند، شکنجه کردند و کشتند. دو نفر به اتهام این قتل 

در ترکیه در زندان هستند.۱
رضا گلپور یکی از کارمندان وزارت ارشاد و نزدیکان محافل اطالعاتی و امنیتی رژیم ضمن 
تأیید شهادت منوچهر گنجی خطاب به سیدمحمد خاتمی ریاست جمهوری وقت می نویسد: 
اکرب فکور با نام احتمااًل مستعار کبریی، مسئول عملیات کمیته مرکز و معاون عملیات 
ابراهیم رحمانی مسئول شعبه هفت دادستانی، عنصر عملیاتی، کوتاه قد، ورزیده، 
ش���جاع و کمی کچل، در سال ۶۴ مدت کوتاهی رئیس زندان اوین بود. با حمایت 
رحیم صفوی فرمانده کل سپاه از طریق سید احمد هوایی شرکتی به نام حفاظ گسرت 
اف���ق ]مجری طرح های حفاظتی از صنایع نفت و پرتوش���یمی [ را اداره می کنند. 

عطالله بای احمدی را در دبی در خردادماه ۱۳۶۸ به قتل رساند.۲
پس از موفقیت در انجام این ترور فکور مدتی در حفاظت اطالعات ارتش به کار گمارده 
شد و سپس به بازرسی نریوی انتظامی رفت. وی در دوران تحریم اقتصادی عراق، مدتی 

۱-هنوز در برلن قاضی هست، ترور و دادگاه میکونوس، پروژه ای از اسناد و پژوهش های ایران – برلن
مهران پاینده – عباس خداقلی – حمید نوذری، نشر نیما.  آلمان.  سال ۲۰۰۰ - صفحه ی ۱۴۶. 

۲-آقای خاتمی هش���یار باش، چشم های اطالعاتی ات جانیان بن المللی  اند. رضا گلپور چمرکوهی – 
پنجم خرداد ۱۳۸۴- صفحه ی ۸۲
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مسئول خرید قری و نفت کوره عراق و همچنن قاچاق نفت این کشور بود و ثروت هنگفتی 
به جیب زد. گفته می شود وی همچنن دارای باغ میوه در شمال کشور است.  

اصغر فاضل 
اصغر فاضل یکی از بریحم ترین بازجویان شعبه هفت 
اوین و یکی از نزدیکان الجوردی محسوب می شد. وی 
دانشجو بود و از دانشگاه و پشت میز تحصیل به اوین 

آمده و تبدیل به شکنجه گر و آدمکش شده بود. 
او عالوه بر ش���کنجه زندانیان خود در جوخه ی اعدام 
آن ها نیز ش���رکت می کرد. گاه برای آن که میزان تقدس 
خود را نش���ان دهد با گذاش���نت عرقچن بر س���رش به 

بازجویی و شکنجه زندانیان می پرداخت.
در ماه رمضان بریحمی را از حد می گذراند و شدیدتر شکنجه می کرد. استدالل او این بود 
که شاید در این ماه عزیز »عمل صالح« من )شکنجه( مقبول درگاه حق افتد و خداوند 

از سر تقصریات من بگذرد.
الجوردی در وصف وی و دیگر دانشجویانی که وظیفه ی شکنجه گری و آدمکشی را به 

عهده گرفته بودند می گوید: 
تعدادی دانشجو ابتدای کار آمدند با ما همکاری کنند ما به این ها بیشرت از هر کس 
مشکوک بودیم و فکر می کردیم که اینها با هدف خاصی آمده اند و ممکن است به کار 
ما لطمه ای وارد کنند اما امروز بوضوح دریافتیم که از بهرتین نریوهای کاری ما هستند.۱

ریاست شعبه هفت اوین  
او در سال ۶۴ پس از تغیری و تحوالتی که در زندان اوین صورت گرفت به ریاست شعبه ی 
هفت اوین برگزیده ش���د. در این دوره معروف ترین بازجویان این ش���عبه از قبیل ابراهیم 
رحمانی، محمد مهرآین، اس���المی ، فکور، و... پست بازجویی را ترک کرده و در دیگر  

نهادهای رژیم به خدمت مشغول شدند. 
نکته قابل ذکر این که با راه اندازی وزارت اطالعات و با تضادی که از قبل بن اطالعات 
سپاه پاسداران و دادستانی انقالب بود، عماًل وزارت اطالعات حاضر نبود به این افراد که 
از نزدیکان الجوردی بودند میدان دهد و برای همن ادامه حضور این افراد در دادستانی 

چندان اهمیتی نداشت و بیشرت در کار بازپرسی و تشکیل پرونده فعال بودند. 

1-http://defapress.ir/fa/news/25796
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فاضل معروف بود که کابل را به شکل مرتب و کنار هم )مانند هاشور زدن( به کف پای 
زندانی می زند. این تخصص او بازجویان را قادر می کرد که زندانی را مدت بیش���رتی 
تحت شکنجه قرار دهند و فشار بیشرتی را به او وارد کنند چرا که فرود آمدن کابل به یک 
نقطه از پا باعث از بن رفنت سریع نسوج شده و امکان زدن ضربات اضافی را می گرید. 
اصغر فاض���ل یکی از  عالقمندی هایش این بود که خودش در صحنه  اعدام متهمانش 
شرکت کند. وی در جریان قتل عام زندانیان در سال ۱۳۶۷ مسئولیت شعبه هفت را داشت 

و در پرونده سازی و پاپوش دوزی برای زندانیان پیشقدم بود.  

الگوبرداری از الجوردی در بریحمی 
وی در ارتباط با قدرتی که به مدد نزدیکی به الجوردی و بریحمی مطلق از آن برخوردار 

بود می گوید: 
از مواردی که در سالمت کار و محیط کاری موثر بود برخورد مقتدرانه و با قاطعیت 
و حمایت همه جانبه در حد اعال درجه از مجموعه کاری بود، بطوری که هیچگاه 
کسی در هر مقامی که بود نمی توانست متعرض مجموعه کاری ایشان)الجوردی( 
شود و تنها می بایست با خود ایشان برخورد کند و این تازه آغاز یک درس دیگر بود 
تا به همکاران خود بیاموزد که در مقابل هر شخصیتی که سفارش بی جا می آورد یا 
تقاضایی غری از آنچه حق است دارد مواجه با برخوردی قاطع شود که در دیگر موارد 

حتی به خود جرأت تعرض به او را نداشته باشد.
همکاران که از چنن حمایتی برخوردار بودند قدرتمندانه و با جان دل کار می کردند. 
برای آنکه اثر این رفتار را در همکاران به وضوح بیان کنم نمونه ای را از خودم بیان 
می کنم. در مورد یک پرونده ای که با یکی از مقامات ارتباط فامیلی داشت و من 
روی ان کار می کردم در محضر استاد ارجمند آیت الله محمدی گیالنی که آن زمان 
ریاس���ت دادگاه انقالب اسالمی را داشتند با یکی از برادران صحبت شد، ایشان 
فرمودند اگر امکان این را دارد که نسبت به این پرونده تسریع یا ارفاقی صورت گرید 
به مصلحت خواهد بود و من بدون توجه به اینکه در کجا حضور دارم و در محضر 
چه کسی هستم. شخصیتی که هر حکمی که نسبت به پرونده بخواهند صادر کنند 
من کاره ای نیستم و در مرحله تکمیل پرونده فقط من نقش دارم و بدون مالحظه 
احرتام خاصی که باید قائل می شدم با اشاره دست و صدای بلند گفتم، نه خری آقا! 
ایش���ان با کمال بردباری و بزرگواری هیچ سخن نگفتند و آن روز من متوجه اینکه 
چه برخوردی کرده ام نبودم، همکاران پس از مراجعت به من گفتند که این برخورد 
خوب نبود ایشان حاکم شرع دادگاه انقالب اسالمی هستند و تو باید به این مطلب 
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توجه می کردی، در اینجا نمی خواهم پریامون اینکه این حرکت درست یا نادرست 
بود یا اینکه با توجه به شخصیت حضرت آیت الله گیالنی من در این مورد کاره ای 
نبودم و چگونه ایشان متواضعانه با من برخورد کردند و به روی من نیاوردند که بعدها 
تا بحال هنوز من ش���رمنده این درس بزرگ هس���تم، اما در خصوص نوع برخورد 
و اینکه زیرمجموعه کاری آقای الجوردی تا چه حد احس���اس قدرت و ش���هامت 
می کرد که حتی در محضر چنن عالم بزرگ و ارزشمند، اینچنن گستاخانه و حتی 
بدون رعایت حد و مرز خود جواب قاطع را بدهد و این امر موجب اعرتاض حاکم 
شرع دادگاه هم نشود، این نبود مگر درسی که شهید الجوردی در برخوردهایش با 
هر نوع سفارش یا درخواست غریمنطقی و بی جا به همه داده بود و طوری این در 
کل مجموعه رسوخ کرده بود که حکام شرع محرتم هم بر آن واقف بودند و به آن 
توجه داشتند لذا این را در صدور احکامی که نسبت به پرونده ها در آن زمان داشتند 
متوجه بودند که مبادا خارج از ضوابط قانونی و شرع نسبت به کسی ارفاق بی جایی 

صورت بگرید ۱.
وی بعدها به س���مت منشی محمدی گیالنی رئیس دیوان عایل کشور انتخاب شد و در 
کنار او در باالترین نهاد قضایی رژیم به کار پرداخت و ارتباط نزدیکش را با الجوردی 

حفظ کرد. 

تشریح هالیوودی صحنه ی قتل الجوردی
فاضل جزو کس���انی بود که همیش���ه ارتباط اش را با الجوردی حفظ کرده بود. خودش 

می گوید: 
در دورانی که ایشان از دادستانی انقالب رفتند ارتباط حقری بطور خاص و بعضی مواقع 
با جمع دوستان با ایشان قطع نشد، علی الخصوص هر از چند گاهی که در رابطه با شرایط 
کاری با اوضاع و احوال دچار سختی می شدم و از نظر روحی نیازمند اینکه با ایشان درد 

دل کنم بالفاصله خدمت شان می رسیدم.۲
فاضل هنگام ترور الجوردی به همراه اصغر رئیس اسماعیلی معاون طرح و برنامه وزارت 
دادگس���رتی در حجره ی الجوردی حضور داشت و به علت عدم شناخت اعضای تیم 
مجاهدین از وی، جان سالم به در برد. وی صحنه ی قتل الجوردی را به شکل سینمایی 
تعریف کرده و درحایل که خود زیر پیشخوان و پشت الجوردی سنگر گرفته بود می گوید: 

صدای فریاد گونه ای به یکباره مرا متوجه خود کرد و این درس���ت همان زمانی بود 

1-http://defapress.ir/fa/news/25887
2-http://defapress.ir/fa/news/25796
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که به یک باره چند چیز توأمان اتفاق افتاد که عبارت بودند از: دیدن چهره ی خشن 
و فریاد منافق مزدوری که با کلت به سوی شهید الجوردی نشانه رفته بود، نیم خیز 
شدن من برای رفنت به طرف او و شلیک گلوله های پی در پی از همه طرف و تمام 

شدن همه چیز...
سرم به عقب پرتاب شد، احساس کردم برای لحظه ای سر در بدن ندارم، ویل سوزش 
بینی و خونی که روی لباسم می ریخت مرا متوجه حاج آقا کرد. به طرف شان رفتم، 
گلوله درست در کنار چشم راست و گیجگاه اصابت کرده بود و خون چون چشمه ای 

فوران داشت.
بی درن���گ فریاد زدم: بگرییدش و دریچه ی پیش���خوان را کنار زده بریون دویدم به 
دنبال منافق که همچنان در حال فرار، اطراف را به رگبار می بست تا راهی برای خود 

بگشاید و من به دنبال آنها فریاد می زدم : مردم بگرییدش.
فاصله ی من و آنها زیاد بود، به داخل مغازه برگشتم، جمعیت از هر طرف به سمت 
مغازه می آمدند... همه کمک کردند تا از روی پیشخوان حاج آقا را به خارج از مغازه 
انتقال دادند... متوجه ش���هید اسماعیلی شدم، فکر نمی کردم آسیب چندانی دیده 
باشد. خواستم به او بگویم که کمک کند، دستم را زیر چانه اش گرفتم و صورتش را 
بلند کردم، آرام و بی دغدغه گویی به خواب عمیقی فرو رفته است، سرم را به سینه اش 
چسباندم، سکوت بود و سکوت برای همیشه... آرام و با کمک یکی از همکاران 
مغازه، به زحمت توانستیم شهید رئیس اسماعیلی را کف مغازه بخوابانیم، دیگر همه 
چیز تمام شده بود، این ها همه در یک زمان کوتاه اتفاق افتاد، هنوز صدای رگبار از 

انتهای بازار می آمد.۱
فاضل در آذرماه ۱۳۹۰ به همراه قدیریان و همدانی و صالحی و امانی نامه ای در دفاع از 

الجوردی و علیه موسوی خوئینی ها با امضای یاران الجوردی انتشار دادند.
گفته می شد وی پس از پایان خدمت اش در دادستانی انقالب به قسمت امنیت داخلی 
وزارت اطالعات منتقل شد. عالوه بر آن در پوشش یک دفرت ساختمانی در شهرآرا به 

جاسوسی و کار اطالعاتی اشتغال داشت.۲

مصطفی رمضانی )اسالمی( 
یکی از اصلی ترین همکاران او در ش���عبه ی هفت اوین »اس���المی« بود. گفته می شود 
نام اصلی او مصطفی رمضانی اس���ت. وی در سال های ۶۰ تا ۶۳ یکی از بریحم ترین و 

۱-آرشیو مجمع فرهنگی شهید بهشتی ، یادداشت های آقای فاضل
۲-نشریه مجاهد شماره ۴۰۴، ۲ شهریور ۱۳۷۷.   
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معروف ترین بازجویان اوین بود که اسم اش لرزه بر اندام زندانیان می انداخت. به گونه ای 
جلوه می داد که گویا در دوران شاه زندانی سیاسی بوده است. وی بعد از تغیری و تحوالت 
در اوین ابتدا مس���ئول حفاظت و امنیت اوین را به عهده گرفت و س���پس مسئول اموال 

دادستانی انقالب اسالمی شد. 
عده ای به اش���تباه برای س���عید امامی که وی نیز از نام مستعار اسالمی استفاده می کرد 
سابقه ی بازجویی در دهه ی ۶۰ می تراشند که درست نیست. رمضان فتحی یکی از زندانیان 
سیاسی مجاهد که به همراه عده ای از زندانیان شمایل زیر اعدام بود، تعریف می کرد در 
اواخر سال ۶۲ روزی اسالمی همه آن ها را به شعبه ۷ برده بود و ضمن رجزخوانی اجازه 
داده بود بدون چشم بند او را ببینند. وی می گفت اسالمی لباس خوش دوختی پوشیده 
بود و صورتش را با تیغ اصالح کرده بود. او که تنها فرد زنده مانده از آن جمع بود، تأکید 
داشت محال بود اگر بریون از زندان وی را می دیدم حدس می زدم او یکی از شقی ترین 
و معروف ترین بازجویان اوین است. گفته می شد اسالمی ابتدا یکی از مسئوالن تدارکات 
کمیته انقالب اس���المی بود که راهش به اوین و شعبه هفت باز شد. او در اواخر دهه ی 
۶۰ مسئولیت گمرگ مهرآباد را به عهده گرفت و سپس در بنیاد تعاون سپاه مانند تعدادی 

دیگر از جانیان پست گرفت.
گفته می ش���د در دهه ی ۷۰ شمسی وی نیز به هیأت فوتبال تهران راه یافت و به ریاست 
کمیته انضباطی رسید و جو سنگینی را در هیأت فوتبال حاکم کرد. در این دوران، دو نفر 

از پاسداران سالن مالقات اوین نیز در هیأت فوتبال تهران شاغل بودند. 

پایه گذاری شعبه های بازجویی اوین
پس از انقالب فرهنگی و بسته ش���دن دانشگاه ها، بهش���تی به اتفاق موسوی  اردبیلی و 
جوادی آملی که جملگی اعضای شورای  عایل قضایی و حزب جمهوری اسالمی بودند 
برای ۱۴۰ دانشجوی پسر و ۴۰ دانشجوی دخرت رشته های حقوق دانشگاه های تهران و ملی، 

یک رشته  کالس درس قضا اسالمی گذاشتند. 
در این کالس ها به دانشجویان بر اساس تحریر الوسیله ی خمینی حدود، قصاص، دیات، 
تدریس می شد. این کالس ها زمینه  ای شد برای تبدیل دانشجویان حقوق به شکنجه گر و جانی. 
پایه گذاری شعبه های اوین و گسرتش کار آن ها پس از شکست طرح حمله ی چماقداران 
به مراسم سخرنانی بنی صدر در ۱۴ اسفند ۱۳۵۹ در دانشگاه تهران صورت گرفت. بهشتی 
که متوجه ی محبوبیت روز افزون بنی صدر و مجاهدین در جامعه شده بود و می دانست 
امکان رقابت با آن ها را ندارد، تصمیم به کودتا و یکسره کردن کار بنی صدر و گروه های 

سیاسی گرفت. 
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پس از ۱۴ اسفند ۱۳۵۹ بهشتی با حضور در کالس درس مزبور، از دانشجویان داو طلب  
خواس���ت برای تصدی مقام دادیاری)بازجویی و ش���کنجه گری( خود را به علی اصغر 
حجازی معاون قدوسی دادستان کل انقالب اسالمی معرفی کنند.۱ به این ترتیب در بهار 
۱۳۶۰ این دانش���جویان شعبه های بازجویی اوین را پایه گذاری کردند تا دستگاه قضایی 
آمادگی الزم را برای س���رکوب نهایی که در چشم انداز بود داشته باشد. اگرچه در ابتدا 
الجوردی به آن ها به دیده ی ش���ک و تردید می نگریست اما چیزی نگذشت که آن ها با 

نشان دادن درنده خویی و سبعیت الزم، اعتماد الجوردی را کسب کردند. 

محمد حسن صادقی مقدم 
صادقی مقدم یکی از دانش���جویان فوق بود که به مقام 
بازجویی و شکنجه گری نائل ش���د. او  در سال ۱۳۳۷ 
در جهرم به دنیا آمد و در س���ال ۱۳۵۶ تحصیالت خود 
را در دانش���کده حقوق دانشگاه تهران آغاز کرد. وی که 
در اوین مش���غول بازجویی و شکنجه گری بود در سال 
۶۴ فارغ التحصیل شد و سپس در سال ۶۷ از دانشگاه 
ترتیب مدرس فوق لیس���انس حقوق خصوصی گرفت. 

وی بعدها دکرتا گرفت و به تدریس دانش���گاه مشغول ش���د. وی بن سال های ۶۴ تا ۶۶ 
که سید ابراهیم رئیسی معاونت دادستان انقالب اسالمی مرکز را به عهده داشت با او به 
همکاری پرداخت. در سال های ۸۰ تا ۸۳ نیز وی قائم مقام و جانشن رئیسی در سازمان 
بازرس���ی کل کشور بود. بن سال های ۸۴ تا ۸۷  هنگامی که فرهاد رهرب ریاست سازمان 
برنامه و بودجه را به عهده داشت وی در معاونت فرهنگی این سازمان مشغول به کار شد. 
او همچنن در دوران ریاست فرهاد رهرب در دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اسالمی مشاور 

وی بود. وجه مشرتک این دو سابقه ی اطالعاتی و امنیتی شان بود. 
در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ وی از سوی شورای نگهبان رئیس هیات نظارت بر 

انتخابات استان تهران بود. 

حشمت الله سماواتی 
او یکی دیگر از شاگردان این کالس  بود. در سال  ۱۳۳۸ 
در همدان به دنیا آمد و در س���ال ۱۳۵۸ وارد دانشگاه 
»ش���هيد بهشتی« تهران شده و در رشته حقوق قضايی 

1-www.irna.ir/fa/News/83102910
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مشغول تحصیل شد. سماواتی به تربیز شتافت و در دادستانی انقالب اسالمی این شهر 
دستیار سید حس���ن موسوی تربیزی شد. پس از آن که موسوی تربیزی از سوی خمینی به 
دادستانی کل انقالب اسالمی منصوب شد سماواتی جانشن وی در دادسرای انقالب 
اسالمی تربیز شد. وی نیز با استفاده از رانت های اسالمی دکرتا گرفت و ضمن وکالت به 

تدریس در دانشگاه  مشغول است و فصلنامه ی حقوقی نیز منتشر می کند. 

بازجویان »واحد مسکونی« 
بازجویان اداره کننده »واحد مس���کونی« در زندان قزلحص���ار که یکی از مخوف ترین 

بخش های زندان بود، عبارت بودند از:
اکربی، س���ربازجو و اداره کننده ی واحد مسکونی، حدوداً  سی تا سی و دو ساله، . ۱

بازجوی ش���عبه دو اوین. الغر، كوتاه، دارای موی صاف و پر پشت، متاهل. اکربی 
در بریحمی، توحش و ش���قاوت نمونه نداشت. ضدیت و کینه و نفرت او نسبت به 
زنان، مثال زدنی بود. او زنان را نمونه  های بارز »خباثت« و »نجاست« می شناخت.

بعد از بازگشت از سفر حج، تواب های ساکن واحد مسکونی، با استفاده از جریه ی 
غذایی اندک خود، کیکی را درس���ت می کنند تا ب���ه او هدیه دهند. اکربی ضمن 
امتناع از گرفنت کیک، تواب ها را مورد دشنام و ناسزا نیز قرار می دهد. او در اولن 
برخوردش با زندانیان پس از بازگشت از حج می گوید: اگر مسلسل  داشتم و از من 
می خواستند که همه  ی شما را به رگبار ببندم، این کار را می کردم. من در سفر حج بود 

که عظمت اسالم و مسلمن را دیدم.
اکربی، احمدرضا فرزند چهارساله اش را نیز گاهی اوقات به واحد مسکونی می آورد. 
احمدرضا با گرفنت گوشه ی چادر زندانیان زن در جابه جا  شدن آن ها کمک می کرد. 
اکربی به فرزند خردسالش آموزش داده بود که تحرکات زندانیان را زیر نظر داشته باشد. 
در بسیاری موارد گزارش های کودک چهار ساله  منجر به شکنجه ی زندانی می شد. 

 حامد، دستیار اکربی؛ حدوداً بیست و هشت ساله؛ دانشجوی سابق شیمی دانشگاه . ۲
تهران و احتماالً  بازجوی شعبه دو اوین. وی بعد از گذشت چند ماه به اوین بازگشت. 
ظاهراً به خاطر س���وابق دانشجویی، از نظر تئوریک بر دیگر بازجویان - بویژه در 
زمینه ی اعمال فشارهای روانی روی زندانی- تأثریگذار بود. او هم دانشکده ای مینا 

اخوان یکی از زندانیان واحد مسکونی بود. 
سعید، حدودًا  بیست و سه ساله، مجرد. به گفته خودش دانشجوی سال سوم رسانه  های . ۳

گروهی در انگلیس بوده که برای خدمت به انقالب به کش���ور باز می گردد. گفته 
می ش���د پدرش از بازاریانی بود که در زمان شاه به زندان سیاسی محکوم می شود. 
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فردی بسیار خشن و فرصت طلب بود که کمرت انگیزه ی ایدئولوژیک داشت. گفته 
می شود پس از رفنت از دادستانی، با استفاده از رانت های دولتی مشغول تحصیل در 

رشته پزشکی شده است.
اسماعیل، حدوداً بیست و هفت ساله، بازجوی شعبه دو. گودنشن سابق در محله . ۴

خزانه و اهل خرم آباد. برادرش در سال ۶۰ توسط مجاهدین کشته شده بود و مسئولیت 
نگهداری از فرزندان برادرش نیز با او بود. زبانش کمی می گرفت. در دهه ی ۷۰ از 
مسئوالن دادستانی انقالب در خیابان معلم تهران شد و در ارتباط با صدور پاسپورت 
و اجازه ی خروج از کشور زندانیان سیاسی سابق نظر می  داد. وی پیش از انتقال به 
واحد مسکونی نیز مدتی در ارتباط با پرونده های مربوط به تشکیالت درون زندان 

کار می کرد. 
هر یک از این بازجویان مسئولیت بازجویی یک دسته از زندانیان واحد مسکونی 
را بر عهده داش���ت. اکربی مس���ئول کل بازجویان بود و عالوه بر دسته ای که خود 
مورد بازجویی قرار می داد، زندانیان دیگر را نیز زیر نظر داشت. گاه تغیریات جزیی 
در مس���ئولیت بازجویان داده می ش���د. ویل در مجموع همه ی بازجویان در روند 

بازجویی ها بودند و با یکدیگر تبادل نظر می کردند. 

بازجویان شناخته نشده 
ده ها بازجو و شکنجه گر در دادستانی اوین در دوران الجوردی زیر نظر او مشغول جنایت 
بودند و از اسامی مستعار استفاده می کردند که شناسایی آن ها به سختی امکان پذیر است. 
من در شعبه ی »یک ب« بازجویی می شدم و بازجویم نام مستعار محمدی نام داشت، 
عماًل پیگریی س���وابق وی ناممکن اس���ت. عابدی، مغیثه ، طباطبایی، کاردان بازجویان 
شعبه  ی یک بودند که زیر نظر پیشوا اداره می شد. ناصری، موسوی، دانشجو، میثم، معلم 
و ... بازجویانی بودند که کسی اطالعی از سرنوشت شان ندارد. کسی اطالعی از هویت 
قدیر و عباس که بازجوی ش���عبه  هفت بودند ندارد. یکی از دوستانم که قدیر را با بدون 
چشم بند دیده بود می گفت: دارای موهای صاف بور و چشم  زاغ و پوست سفید بود و 

حدوداً ۳۰ سال داشت. 
کسی از اسم اصلی »حامد ترکه« سربازجوی شعبه ۶ که به پرونده ی زندانیان چپ غری 
توده ای و »اکثریتی« می پرداخت اطالع ندارد. درمورد سیدمحمدعلی مرویان حسینی 

بازجوی شعبه ۶ که تصویرش منتشر شده کسی چیزی نمی داند. 
بسیاری از شکنجه گران و بازجویان به دالیل امنیتی و زشتی  شغل شان نزد خانواده هایشان 
نیز کار در زندان و یا ش���کنجه گر بودن را مخفی می کردند. بیات مسئول بهداری زندان 
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گوهردشت که در کشتار نیز شخصاً شرکت داشت، با نرینگ و حقه بازی با خواهر داوود 
حسن خانی یکی قتل عام شدگان ۶۷ ازدواج کرده بود. او نزد خانواده حسن خانی مدعی 
شده بود که در وزارت بهداری کار می کند. ایمان یکی از بازجویان اوین، پسرخاله ی کربی 

قدیری بود اما به خانواده اش گفته بود که در بازار کار می کند.
حاج رضا یکی از مسئوالن زندان اوین بود و بعدها به ریاست زندان قزلحصار هم رسید؛ 
اما کسی از نام خانوادگی وی مطلع نیست. او مدت ها مسئول بندهای ۵-۶ اوین بود که به 
بیماران و پریمردها اختصاص داشت. سپس مسئول، سلول های انفرادی آسایشگاه اوین 

شد. بددهن و هتاک بود و در جوخه های اعدام نیز شرکت می کرد. 





اراذل و اوباش در دادستانی 

دلیل اصلی همراهی الجوردی و مؤتلفه و گردانندگان دادس���تانی و زندان ها با اراذل و 
اوباش را بایستی در همراهی روحانیت و بازار با آن ها جست. 

روحانیت و بازار از دیرباز روابط گسرتده ای با اراذل و اوباش و الت و لوت ها داشته اند. 
در مراسم سوگواری محرم و همچنن راه انداخنت دسته و کشیدن علم و کتل همیشه الت ها 

در کنار روحانیون و مداحان و اقشار سنتی بازار حضور داشتند. 
دایره ی فعالیت بازاری ها و روحانیت از منرب وعظ و خطابه و حجره ی بازار و تجارت به 
اداره ی زندان و دادستانی و سرکوب گروه  های سیاسی تغیری کرده بود. اراذل و اوباش از 
دیرباز متحد اصلی آن ها بودند و در شرایط جدید لزوم همکاری با آن ها دوچندان شده بود. 
اراذل و اوباش با پیوس���نت به کمیته های انقالب اس���المی۱  و دادستانی اوین که در ید 
قدرت الجوردی بود به جای چاقو و تیزی و پنجه بکس و قمه و زنجری و... به پیشرفته ترین 
سالح ها مجهز شدند و به خاطر نیازی که نظام والیی به وجود آن ها برای سرکوب نریوی 

سیاسی داشت از قدرت خارق العاده ای در دستگاه سرکوب برخوردار شدند.
زنده یاد علی اکرب اکربی در کتاب ارزش���مند »لمپنیسم« که در سال ۱۳۵۲ انتشار یافت 

می نویسد: 

۱-در کمیته های انقالب اس���المی و در میان اطرافیان خلخایل و اعضای »فدائیان اسالم« و هادی 
غفاری نیز اراذل و اوباش دیده می شدند. 
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تشکیل و وس���عت هیأت ها و مجالس روضه خوانی ضمن بسط و مراسم مذهبی 
موجب افزایش درآمد آخوند ها و وعاظ می گردد و اغلب افراد هیأتی از لمنپ های 
ممتاز و سرشناس حرف شنوی دارند و آن ها هستند که می توانند مستمعن را با اجبار 
یا مالحظات دیگر به مجلس عزاداری بیاورند و آن ها هستند که می توانند با استفاده 
از امکان���ات و نفوذ خود بن جماعت مذهبی محل، مخارج حس���ینیه و مجالس 
عزاداری و پول روضه را تهیه و تأمن نمایند و آن ها هستند که می توانند مذهب را با 
رونق بیشرتی حفظ و حراست نمایند. به این جهت لمنپ ها با همه ی مفاسدی که 
دارند و اعمال خالف شرعی که انجام می دهند مورد تأیید و احرتام قرار می گریند. 
از طرفی لمنپ ها، با شرکت و کمک در برگزاری مراسم مذهبی اعتماد و احرتام توده ی 
مذهبی را در قبال آن همه رذالت ها و پستی ها و مفاسد جلب می کنند و بدین صورت 
با تجارب خصوصی خود خوب می دانند که چگونه و چطور می توان احرتام و تأیید 

توده ی مذهبی را به دست آورد.۱
او در ادامه می نویسد: 

لمنپ ها به دو منظور اساسی در مراسم و جریانات مذهبی شرکت می کنند: 
اغل���ب مجالس ع���زاداری و هیأت ها زیر رهربی لمنپ ش���اخص و با . ۱

همکاری و همدس���تی دیگر دوروبری های او تشکیل و اداره می شود. 
این نوع کوش���ش ها، او و دوستانش را در نظر توده ی مذهبی شاخص 
می کند و ضمن جلب احرتام و اعتماد مس���لمن و مسلمات این جا تنها 
جایی است که لمنپ خودش را از دیگران ممتاز کرده و تفوق خود را بر 
دیگران نشان می دهد و چون جای نجیبانه ای برای عرصه ی خود ندارد 
نمی تواند از این نوع حوادث برای عرصه ی شخصیت منکوب شده ی 

خویش استفاده نکند. 
این عمل برای لمپنی که در طول زندگی و در همه ی شرایط مورد تحقری 
و اهانت است اهمیت فوق العاده ای دارد. اکثریت جماعت مذهبی را 
توده ی خرده بورژوازی تشکیل می دهند، لمنپ از این که خرده بورژوازی را 
در این مواقع این طرف و آن طرف می کشد و رهربی و فرماندهی دارد 

به طرز انتقام  جویانه ای احساس غرور و تفوق می کند. 
 با تش���کیل و بسط این نوع مجالس ضمن رونق و حراست مذهب بر . ۲

درآمد سخنوران می افزایند. رضامندی سخنوران موجب عفو و بخشش 
آن ها است و به همن وسیله به مراکر روحانی نزدیک می شوند و با تجلیل 

۱- لمپنیسم،  علی اکرب اکربی، چاپ اول، خردادماه ۱۳۵۲، چاپخانه حیدری، تهران، مرکز نشر سپهر، ص ۴۳. 
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و اح���رتام و حمایت از آن ها و حامی���ان آن ها متقاباًل در مواقع بحرانی 
پشتیبانی آن را نسبت به خود جلب می کنند.۱

بر اساس توصیفی که علی اکرب اکربی می کند می بینیم بعد از کودتای ۲۸ مرداد بزرگرتین 
دس���ته ی س���ینه زنی تهران در ماه محرم متعلق به طیب حاج رضایی بود که از الت های 

معروف تهران محسوب می شد.  

پیشینه ی پیوند سیاسی روحانیت و بازار با اراذل و اوباش
پیوند روحانیت و بازار با اراذل و اوباش منجر به بسیج الت هایی چون طیب حاج رضایی 
و شعبان بی مخ و هفت کچلون و حس���ن رمضان یخی و برادران طاهری و تن فروشانی 
چون پری آژدان قزی و ملکه اعتضادی و... برای همراهی با دربار و نریوهای نظامی در 
کودتای ۲۸ مرداد شد. بیژن حاج رضایی پسر طیب حاج رضایی می گوید پدرش سه شب 
قبل از کودتای ۲۸ مرداد در پی مراجعه ی سه نفر از وابستگان آیت الله کاشانی به منزلشان 
همراه آن ها به خدمت آیت الله کاشانی می رسد و سپس با سپهبد فضل الله زاهدی دیدار 
می کند. وی به دس���تور آیت الله کاشانی اراذل و واوباش را کفن پوش می کند و در کودتا 

شرکت می کند.۲ 
در پ���ی پیوند روحانیت و بازار با اراذل و اوباش در غائله ۱۵ خرداد، رهربی این جنبش 
ارتجاعی به دست طیب حاج رضایی و اسماعیل رضایی و حسن رمضان یخی افتاد و 

نریوهایی که در کودتای ۲۸ مرداد متحد هم بودند در مقابل یکدیگر ایستادند. 
حاج مهدی عراقی یکی از گردانندگان مؤتلفه چگونگی پیوسنت طیب حاج رضایی به غائله 

۱۵ خرداد تشریح می کند.۳
علی اکرب اکربی در کتاب »لمپنیسم« که پس از غائله ی ۱۵ خرداد نوشته ضمن توصیف 

ویژگی های لمنپ ها خطرات آن ها را برمی شمرد.
 وی در ارتباط با چگونگی استفاده احزاب فاشیستی از لمنپ ها می نویسد: 

احزاب فاشیس���تی از ماجراجویی لمنپ ها اس���تفاده کرده تشکیالت خود را از این 
نریوهای عاص���ی و ماجراجو و به جان آمده پر می کنند و به عنوان توده ی حزبی، 
خطرناکرتین و وحشیانه ترین کارها را به دست همن لمنپ ها تدارک می بینند و انجام 
می دهند. آدمکشی ها، آتش سوزی ها، بی ناموسی ها و همه ی مفاسد و خرابکاری ها 
در احزاب فاشیستی به دست همن لمنپ ها انجام می  گردد و در کشورهای عقب مانده 

نیز نریوهای ارتجاعی هر عمل خرابکارانه را توسط لمنپ ها عملی می کنند. 

۱-لمپنیسم،  علی اکرب اکربی، چاپ اول، خردادماه ۱۳۵۲، چاپخانه حیدری، تهران، مرکز نشر سپهر، ص ۴۳. 
2-http://tarikhirani.ir/fa/news/30/bodyView/3713
3-www.isna.ir/news/97081105168
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او در مورد دالیل پیوسنت لمنپ ها به احزاب فاشیستی و ارتجاعی می نویسد: 
لمنپ ه���ا به دو علت روانی و اقتصادی به احزاب فاشیس���تی و نریوهای ارتجاعی 

می پیوندند. 
 احزاب فاشیستی و نریوهای ارتجاعی با پذیرفنت لمنپ ها و سرپدن کارهای . ۱

خطرناک و ماجراجویانه به دست شان، در آنان ایجاد غرور و شخصیت 
می کنند و لمپنی که تا به حال از طرف طبقات و س���ازمان های مرتقی 
محل اعرابی نبوده با دخالت مستقیم در جریانات سیاسی ماجراجویانه 

احساس شخصیت و قدرت می نماید. 
از لحاظ اقتصادی خطرات کشنده و مرگ آور را در آدمکشی ها و غارت ها . ۲

به خاطر غارت کردن تحمل می نمایند. لمنپ  همه ی فکرش بر این است 
که با به خطر انداخنت حیات خود ش���اید برای مدت کوتاهی بتواند از 
اموا لغارتی زندگیش را سروصورتی بدهد و از باده غرور ماجراجویانه ای 
که ناشی از کمپلکس ها و عقده هایی است که در طول زندگی نابسامان 
خود بدان دچار شده سرمست شود. اطاعت کورکورانه ی لمنپ از اوامر 
و دستورات افراد مافوق سازمانی و استقبال بی باکانه اش از هر حادثه ی 
مرگ آور به خاطر آنس���ت که متقالباًل او را در تجاوز به حقوق دیگران 
حمایت کنند و دس���تش را در هر نهب و غارت���ی بازگذارند. او به این 
لحاظ تسلیم محض قدرت می شود تا هیچ قدرتی جلو قدرت نمایی ها و 

حشی گری های روزانه او را نتواند بگرید.۱

گروه ضربت اوین و گشت های دادستانی
گروه ضربت اوین و گشتی های دادستانی نریوهای تحت امر الجوردی بودند و همچون 
نریوی امنیتی و بازوی نظامی او در سطح شهر و گاه در اقصی نقاط ایران جوالن می دادند. 
در دوران قدرت الجوردی بن سال های ۶۰ تا ۶۳ این نریو ها حاکم بالمنازع خیابان های 
تهران بودند و جنایات بسیاری را آفریدند. اعضای گروه ضربت بیشرت از محله  های جنوب 
شرقی تهران بودند و تلفیقی از اراذل و اوباش و مذهبی های سنتی. گشت های دادستانی 

اسامی مختلفی داشت. قائم مقام واحد التقاط اطالعات سپاه می گوید: 
اولش که »گشت دانش���جویی« بود، بعد به آن گشت عمار می گفتند. بعد یواش 
یواش از نریوهای دیگر هم اضافه ش���دند. برای این گشت از »بچه های عملیات« 

۱-لمپنیسم،  علی اکرب اکربی، چاپ اول، خردادماه ۱۳۵۲، چاپخانه حیدری، تهران، مرکز نشر سپهر، ص 
۲۹ و ۳۰. 
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نریو می  دادند و از روی مالت ها می گفتند کجاها را ببندید. به آن »تور و کمن« هم 
می گفتند.۱

طه طاهری )مسعود صدر  االسالم( یکی از بازجویان مهم ۲۰۹ اوین در دهه ی ۶۰ می گوید: 
همزم���ان هم کاره���ای اطالعاتی در ته���ران صورت می گرفت مث���ل گلوگاه ها و 
گشت هایی که به عنوان گشت ثارالله راه اندازی شده بودند که بریده ها و تواب  های 
منافقن یا دانشجوهایی را که اغلب در دانشگاه ها بودند و توان شناسایی کادرهای 
س���ازمان را داشتند در این گشت ها می گذاشتند و در ساعاتی از روز و شب برای 
کسب اطالعات گش���ت زنی می کردند.... بسیاری از عناصر سازمان در همن تور 
بازرسی های خیابانی ضربه خوردند. آدمی داشتیم که امروز یکی از افتخارات فنی 
کشور است و از کار سازمان توبه کرده بود و در هر گشتی که بریون می رفت دو سه تا 

کشته از کادر سازمان را می آورد.۲
حسن همدانی مسئول »گشت شب« دادستانی که »برادر حسن« معرفی می شود، در 

مورد تعداد آن ها می گوید: 
در اواخر دی ماه ۵۹ توس���ط ۳۰۰، ۴۰۰ نفر از اف���رادی که آموزش های نظامی دیده 
بودند، اما به صورت بسیجی و پاره وقت و بدون دریافت حقوق و مزایا و فقط بر 
اس���اس آرمان آمده بودند، مجموعه ای راه افتاد که محل اولیه اش در چهارراه قصر 
دادس���تانی کل انقالب بود. از آن جا شروع کردند و شب ها امنیت تهران به عهده 

این ها بود. فکر می کنم ۱۰۰ تا ۱۳۰ گشت در مناطق مختلف تهران داشتیم.۳
این نریوها که مسئولیت شان با احمد قدیریان معاون اجرایی الجوردی بود غالباً از میان 
لومنپ ها و افراد خش���ن تشکیل یافته بود. اما در میان آن ها مغازه داران بازار و چراغ برق 
و... هم دیده می ش���د. مرکز این نریوها در تابس���تان ۶۰ به پل رومی و سپس اوین انتقال 
یافت. جوخه های اعدام اوین نیز از میان این افراد انتخاب می ش���دند البته بودند کسانی 
که به صورت داوطلبانه و برای ثواب اخروی سینه ی کودکان و نوجوانان و جوانان را به 
رگبار می بستند. حضور این نریوها در سطح شهر، گاه به درگریی آن ها با نریوهای کمیته و 
اطالعات سپاه که زیر نظر رضا سیف اللهی بود منجر می شد و صحنه های بسیار خطرناکی 

را در شهر به وجود می آوردند. 
الجوردی همچنن با توجه به نریویی که در اختیار داشت در دوران قدرتش گشت منکرات 
راه انداخت و به دستگریی زنان بی حجاب پرداخت. او و گروه ضربت اوین و »گشت  

۱-رعد درآسمان بی ابر، تاریخ شفاهی مبارزه امنیتی با سازمان مجاهدین خلق )۱۳۵۷-۱۳۶۷( به اهتمام 
محمد حسن روزی طلب و محمد محبوبی،  انتشارات یازهرا، ص ۶۱.

۲-رمز عبور شماره۲۱، تری و مرداد ۱۳۹۵.
3-http://defapress.ir/fa/news/28264
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ارشاد« که در خیابان ها به راه انداخته بود نقش مهمی در تحمیل حجاب به زنان میهن مان
داش���تند. تا نیمه دوم س���ال ۶۰ حجاب اجباری نبود و تنها در ادارات دولتی به دس���تور 
شورای انقالب حجاب اجباری شده بود. بعد از این بگری و ببنند ها و حمالت دسته جات 

حزب اللهی بود که حجاب در سال ۱۳۶۱ اجباری شد.  
حسن همدانی در مورد دایره نفوذ نریوهای تحت امر الجوردی از سال ۱۳۵۹ می گوید: 

دوستان ما به همه جرایم رسیدگی می کردند. با مجالس منکرات و فحشا برخورد 
می کرده... درباره مواد مخدر، کش���ف سالح، خلع سالح بازماندگان رژیم قبل و 
س���اواکی ها برخورد می کردند. در ۱۴ اس���فند ]۱۳۵۹[ که بنی صدر در دانش���گاه 
س���خرنانی کرد، واحدهای ما پشت دانشگاه بودند، اما اجازه ورود نداشتند، چون 
هنوز کار به آن مرحله برخورد نرس���یده بود. در مورد دانش���گاه و انقالب فرهنگی 
نفرات حضور داش���تند. حفظ امنیت، اتفاقی که در حزب جمهوری افتاد، بس���یج 
نریوها، حضور در خیابان ها. چون آن روزها ناجا و نریوی انتظامی به این صورت 
نبود. کالنرتی ها و ش���هربانی ضعیف بودند. در دستگریی ها و اتفاقات در صحنه 

نریوهای گشت حضور داشتند.۱
الج���وردی در س���ال ۱۳۶۲ با هم ک���اری »کمیته ه���ای انقالب اس���المی«، اقدام به 
تأسیس »گش���ت انصار الله« کرد که وظیفه ی اصلی آن، مبارزه با گران فروشی و احتکاِر 
کاال بود اما در سرکوب خیابانی نیز شرکت داشت. نریوهای الجوردی همچنن با »گشت 
القارعه« و »گشت ثارالله« سپاه پاسداران که فجایع زیادی را در تهران آفریدند همکاری 
داشتند. اصواًل الجوردی آن جا که پای سرکوب و جنایت و بسنت فضای اجتماعی و ایجاد 

تور اختناق و وحشت در میان بود از چیزی فروگذار نمی کرد.
فرمانده عملیات شهری واحد اطالعات سپاه می گوید:

آن موقع س���پاه دو گش���ت داشت. یکی گش���ت ثارالله بود که با لباس سپاه گشت 
می زدند. یکی هم گشت القارعه بود که با لباس های شخصی و ماشن های مدل آخر 
بنز و شورلت و امثال این ها گشت می زدند. آن اوایل آقای ک. فرمانده منطقه ۱۰ بود 
و مرا کاماًل می شناخت و محبت خاصی به من داشت. وضعیت روحی و عملیاتی 
مرا هم می دانست. در آن جا هماهنگ کرده و دستور داده بودند کل گشت های ثارالله 
و القارعه در موقع عملیات ها تحت امر من باشند. یک مرکز فرماندهی هم درست 

کرده بودیم. از اطالعات من آن جا بودم. 
مسئول تعقیب و مراقبت واحد اطالعات سپاه: همان شبکه عبدالله پیام

فرمانده عملیات شهری واحد اطالعات سپاه:  من هم از اطالعات آن جا بودم. بر این 

1-http://defapress.ir/fa/news/28436
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که گشت ها خوراک داشته باشند و مثل بچه های کمیته بالتکلیف نباشند و به آن ها 
سوءقصد نشود، به آن ها کروکی به عنوان خوراک می دادم.۱

تمرکز دو سیس���تم هماهنگ الکرتونیک و انسانی توس���ط اطالعات سپاه و دادستانی 
انقالب اس���المی تهران و کمیته انقالب اس���المی و نهادهای امنیتی نخست وزیری و 
دادستانی انقالب اسالمی ارتش و اطالعات و تکاوران شهربانی تحت دو رمز »عبدالله 
پیام » و »گشتی«، سیستم تعقیب و مراقبت جدیدی را با استفاده از تجربه ضربه به خانه 
مرکزی زعفرانیه در ۱۹ بهمن ۶۰ و س���ایر اطالعاتی که به دست آمده بود، ایجاد کرد. این 
نریوها که از همراهی »امت  حزب الله« نیز برخوردار بودند توسط یک سیستم نوین تعقیب 

الکرتونیک، لحظه به لحظه حمایت اطالعاتی می شد. 
الجوردی در همه  حال بر سازماندهی اراذل و اوباش که از آن ها به عنوان »بسیجی« یاد 
می کرد تأکید داشت. وی در پایان مصاحبه ی مطبوعاتی مشرتک خود با محمدی گیالنی 
که در روزنامه ی اطالعات ۳ تریماه ۱۳۶۰ انتشار یافت »از مردم حزب اللهی که در این چند 

روز در صحنه حضور فعال داشتند تشکر کرد« و گفت: 
این ابتکار حزب اللهی ها که به موتورسیکلت مجهز شده اند، قابل تحسن است... 
رفته رفته با منظم شدن و منسجم شدن این حزب اللهی ها به ارتش ۲۰ میلیونی جامه 
عمل می پوش���انیم.... حزب اللهی ها می بایست همانطور که این چند روز با نظم و 

ترتیب خود در خیابان ها حرکت می کردند، بر نظم و سازماندهی خود بیافزایند.
اراذل و اوباش زیادی بودند که اگرچه مستقیماً در اوین حضور نداشتند، اما در سرکوب 
نریوهای سیاسی پس از انقالب و کشتار فعاالن سیاسی در دهه ی سیاه ۶۰ نقش مهمی 

داشتند و بعضاً رابطه ی نزدیکی با الجوردی و دادستانی داشتند. ۲

۱-نشریه رمز عبور شماره ی ۲۱ تری و مرداد ۱۳۹۵.
2-http://pezhvakeiran.com/maghaleh-95677.html





مجید قدوسی

مجید قدوس���ی متولد ۱۳۳۷ و نام اصلی وی مجید مالجعفر است. او مانند بسیاری از 
جنایتکاران رژیم با استفاده از نام مستعار چهره   ی اصلی خود را می پوشاند. مجید قدوسی 
در محله ی سرآسیاب دوالب در جنوب شرقی تهران که به همراه میدان خراسان و مناطق 

اطراف آن از جمله محله های حزب اللهی پرور تهران بود رشد کرد. 

چگونگی ورود به اوین 
تعدادی از افراد این محله به واسطه ی ریاست محمد کچویی بر زندان اوین به استخدام 
دادس���تانی انقالب و زندان اوین درآمده و نقش ویژه ای در س���رکوب و کشتار زندانیان 
سیاسی به عهده گرفتند. اصوالً  از ابتدای تأسیس حکومت جدید افراد این محله و به ویژه 
کمیته منطقه ده »علم  الهدا« و مسجد لرزاده نقش مهمی در سرکوب و حمله به گروه ها و 

اجتماعات سیاسی داشتند. 
سال ها قبل، یکی از دوستانم تعریف می کرد بعد از پریوزی انقالب در حایل که مشغول 
بازی فوتبال بودند، بچه های کمیته محله به آن ها رجوع کرده و پیشنهاد می دهند که برای 
ش���رکت در جوخه ی اعدام وابستگان رژیم سلطنتی که همان شب قرار بود اعدام شوند 
می توانند همراه آن ها به زندان بروند. مجید مالجعفر )قدوس���ی( یکی از کسانی بود که 
برای شرکت در جوخه ی اعدام آمادگی کرد و به این ترتیب پایش به زندان قصر باز شد 
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و همانجا ماندگار شد. او به عنوان یک پاسدار ساده در جریان محاکمه ی کمایل یکی از 
شکنجه گران ساواک در سال ۵۸ در دادگاه انقالب شرکت داشت و تلویزیون چهره اش 

را نشان داد. آن موقع هنوز مسئولیتی در دادستانی نداشت.
 

محافظ خلخایل 
مجید قدوس���ی در س���یاه ترین روزهای حاکمیت صادق خلخایل بر »دادگاه انقالب«، 
پاسدار و محافظ وی بود. مجید بارها در »جهاد« اوین برای زندانیان، نحوه ی محاکمه 
و قتل هویدا را تعریف کرده بود. او با لهجه ی ترکی ادای خلخایل را که پس از قتل هویدا 
از دادگاه با خوشحایل بریون آمده بود در می آورد و می گفت: »بیلخره موفق شدم، بیلخره 

موفق شدم«.  تا مدت ها این عبارت تکیه کالم زندانیان »جهاد« اوین بود. 
وی در زندان غالبُا کفش کتانی چینی و اورکت به تن داش���ت و تس���بیحی را در دست 
می چرخاند و شدیداً سیگاری بود اما از ترس الجوردی که شدیداً ضد سیگار بود، مانند 

دیگر پاسداران اوین پنهانی سیگار می کشید.

رئیس اوین قدیم و آموزشگاه
مجید قدوسی در س���ال ۵۹ به خاطر سابقه ای که در اوین داشت به ریاست بخش ۳۲۵ 
و ۳۱۱ قدیم که تشکیل یافته از سلول  های انفرادی بود گمارده شد. این قسمت به »اوین 
قدیم« مشهور بود و در آن ایام زندانیان سیاسی مهم اوین همچون، محمدرضا سعادتی، 

تقی شهرام، سعید سلطانپور، محسن فاضل و... در این محل نگهداری می شدند.
پس از راه اندازی ساختمان »آموزشگاه« اوین در پاییز سال ۶۰ او به همراه قاسم کبریی 

مسئولیت این ساختمان را که یکی از اصلی ترین بخش های اوین بود به عهده گرفت. 

دادیار اجرای احکام 
وی پس از مدتی به مقام دادیاری رسید و پیش از آن که به سفر حج برود »حاج مجید« 
خوانده شد و مسئولیت اخذ مصاحبه از زندانیانی که قصد آزادی شان را داشتند به عهده 
گرفت. او لومپنی بود که رعایت کوچکرتین اصول اخالقی را هم نمی کرد و حتی توابن 
و کسانی که در »جهاد« و کارگاه اوین کار می کردند نیز از زخم زبان  و متلک های وی در 
امان نبودند. وی در این دوران یکی از ارکان مهم زندان اوین بود. الجوردی در هش���تم 
تریماه ۶۳ هنگامی که زمزمه های برکناری اش به گوش می رسید در جمع شکنجه گران اوین 
در دفاع از خود و اعمالش و به منظور پرونده سازی علیه جناح رقیب به دروغ مدعی شد:

همان زندانی را که قرار بوده حسن زاده، حاج داود رحمانی، مجید قدوسی و مرا در 
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زندان ترور کند، به عنوان تواب مطرح کردند، او را به شعبه می آورند، فکر می کردند 
او بریده، شعبه هم فکر می کرد که او بریده و چون بریده از او می خواهند اطالعاتش 
را راجع به فرد دیگری بدهد، بعد به او یکدس���تی می زنند و از او می پرس���ند چرا 
اطالعات ندادی، او هم ش���روع می کند و راجع به قصد فرار از زندان و کانال های 

زیرزمینی اینجا و ترورها می گوید. ۱   
حاج داوود رحمانی مسئولیت زندان قزلحصار در کرج را به عهده داشت و بقیه در اوین 
بودند؛ زندانی تواب چگونه می توانست در هر دو زندان به فاصله ی ده ها کیلومرت دست به 
عملیات بزند؟او به هنگام پرونده سازی برای جریان رقیب استعداد عجیبی در دروغگویی 
داشت که مورد باال یکی از نمونه های آن است. این روایت الجوردی نشان دهنده ی اهمیت 
و جایگاه مجید قدوسی در »دادستانی انقالب اسالمی« و نزدیکی او به الجوردی است. 

آگاهی از انحراف اخالقی پاسداران 
یکی از دوس���تانم تعریف می کرد مجید قدوسی 
را در جریان سوءاستفاده جنسی »بهرام« یکی از 
پاسداران اوین از چند زندانی کم سن و سال سالن 
۴ »آموزشگاه« گذاشته بود. او که پاسدار جوخه ی 
اعدام هم بود، پیش از آن که پاس���دار اوین شود، 
پاس���بان ش���هربانی بود و به همن دلیل به »بهرام 

پاسبان« معروف بود.
بهرام که در جوخه های اعدام نیز شرکت می کرد، 

بسیاری از اوقات یکی از زندانیان کم سن و سال را به کتابخانه ی آموزشگاه می برد و مورد 
سوءاستفاده جنسی قرار می داد. 

دوست من که در آموزشگاه اوین چای درست می کرد وقتی صبح زود به کتابخانه مراجعه 
می  کند، بهرام پاسبان را با شورت می بیند که جلوی او ظاهر می شود؛ وی همان جا یکی از 
زندانیان نوجوان را همراه او می بیند. او موضوع را به مجید قدوسی که دادیار اوین بود 
اطالع می دهد. مجید قدوسی در توجیه عمل بهرام پاسبان گفته بود: »در فقه و شریعت 
اس���الم حتی اگر دو نفر لخت کنار هم خوابیدند و به اندازه ی یک تار مو با هم فاصله 

داشتند نمی توانیم تهمت زنا یا لواط به آن ها بزنیم.« 
نه تنها برخوردی از سوی مجید قدوسی با پاسدار »بهرام« که از موقعیت خود سو  ءاستفاده 
می کرد نشد بلکه وی پس از بسته شدن در کتابخانه ی آموزشگاه که به دستور مجید قدوسی 

1-www.rajanews.com/detail.asp?id=99963
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صورت گرفت، در انبار بن سالن یک و دو آموزشگاه به سوءاستفاده جنسی از زندانیان کم 
سن و سال ادامه می داد. وی هم اکنون دارای مغازه عکاسی در پل چوبی تهران است و 

گفته می شود به خاطر بیماری قند، انگشتان یک پایش را قطع کرده اند. 
در اسفندماه ۶۰ نیز مجید قدوسی و پاسداران زیر هشت آموزشگاه اوین، یک زندانی را 
که دارای مشکالت شدید جنسی بود و مطلقاً قادر به کنرتل رفتار خود نبود هر از گاهی به 

نزد خود فرا می خواندند و پس از ساعت ها باز می گشت. 
بعضی اوقات یک زندانی دیگر را که به خاطر ش���رایط زندان و اسرتس های دائمی به 
شکل بیمارگونه   و بسیار شدیدی به »استمنا« متوسل می شد به نزد خود فرا می خواندند تا 
برایشان آواز بخواند. او که فرزند یک روحانی وابسته به نظام بود و توسط پدرش لو داده 
ش���ده بود به گفته  ی خودش »سرودهای انقالبی« و دیگر آهنگ های رایج را به شکل 

ترانه ی درخواستی برای مجید قدوسی و دیگر پاسداران می خواند.
از آن جایی که اوین یک زندان ایدئولوژیک بود امکان سوءاس���تفاده جنسی از دخرتان 
کمرت از پس���ران کم سن و سال مهیا می شد چرا که تماس بن دو جنس مخالف در اوین 
بسیار سخت بود و توجیه آن به سادگی امکان پذیر نبود. اما به علت نزدیکی بیش از حد 
پاسداران به زندانیان کم سن و سال، امکان سوءاستفاده جنسی به سادگی فراهم می شد و 

آن ها می توانستند از اقتدار خود در این زمینه استفاده کنند.

بذله گو و مجلس گرم کن و مشرتی سونای زعفرانیه
مجید قدوسی علریغم مشارکت فعالش در شکنجه و کشتار دهه ی سیاه ۶۰ بقدری شوخ 
و بذله گو و مجلس گرم کن اس���ت که کسی تا او را از نزدیک نشناسد و شاهد اعمال و 
رفتارش نبوده باش���د باور نمی کند وی یکی از بریحم ترین جالدان اوین بوده و جنایتی 
نیس���ت که مرتکب نشده باشد. مجید قدوسی که در زمن های فوتبال شوخی هایش هم 
به نوعی جنسی بود سال ها بعد یکی از مشرتیان پر و پا قرص سونای زعفرانیه شد. این 
سونا یکی از محل های عیش و فساد بازجوها و شکنجه گران و نریوهای امنیتی و قضایی 
و همچنن محل قرار و مدار فوتبالیست ها و مدیران ورزشی بود. توطئه ها و زد و بندهای 
ورزش���ی و عقد بسیار از قراردادها نیز در آن جا شکل می گرفت. کاپ قهرمانی باشگاه 

استقالل در جام باشگاه های آسیا در آنجا نگهداری می شد.

مخالفت با اعدام حبیب خبریی
او از آن جایی که خود فوتبالیست بود مخالف اعدام حبیب خبریی بازیکن تیم ملی ایران 
و باشگاه هما بود و حکم او را معلق نگه داشته بود. هنگامی که در سفر حج به سر می برد 
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حبیب را اعدام کردند. مجید پس از بازگشت از سفر حج شدیداً از این موضوع ناراحت 
بود و ادعا می کرد عده ای مغرض در دادستانی هستند که از موقعیت سوءاستفاده کرده و 
پرونده  ی حبیب را به جریان انداخته و او را اعدام کرده اند. در اس���ناد انتشار یافته تاریخ 
اعدام حبیب خبریی ۳۱ خرداد ۶۳ آمده اس���ت اما مجید قدوس���ی مدعی بود که اعدام 
وی، زمانی صورت گرفته که او در سفر حج بود. در سال ۱۳۶۳ حج در شهریورماه برگزار 
شد. آیا قدوسی به حج عمره در خردادماه رفته بود؟ آیا تاریخ اعالم شده ی اعدام حبیب 

خبریی واقعی نیست، آیا مجید قدوسی دروغ می گفت؟ 

اعمال نفوذ در پرونده به واسطه قدرت
قدوس���ی در پس���ت دادیاری از قدرت زی���ادی برخوردار بود و چنانچ���ه اراده می کرد 
می توانس���ت افراد را از اعدام نجات دهد. در س���ال ۶۳ وی با پیگریی پرونده ی یکی 
از دوستانم و ش���رکت در دادگاه تجدیدنظر، در شرایطی که نمایندگان آیت الله منتظری 
ب���ه زندان ها آمده بودند او را از مرگ نجات داد و زمین���ه ی آزادی اش را فراهم کرد. در 
حایل که در دو دادگاه قبلی او به اعدام محکوم ش���ده بود. در واقع شقی ترین بازجویان 
و شکنجه گران و یا مسئوالن اوین نیز گاه دیده می شد که به دالیل گوناگون به حمایت از 
یک زندانی می پرداختند و در حق او محبت می کردند. مجید قدوسی نیز از این قاعده 

مستثنی نبود و در طول سال های خدمت اش در اوین اقداماتی از این دست هم داشت. 
دایره ی اعمال نفوذ او در پرونده ها تنها به زندانیان سیاسی محدود نمی شد. حسن حسن 
یکی از مسئوالن گروه ضربت اوین در سال ۶۰ که از دوستان نزدیک مجید قدوسی بود 
در جریان یک س���رقت مس���لحانه به انبار یک حاجی بازاری واردکننده ی مواد اولیه ی 
پالس���تیک دستربد زده و سپس دستگری می شود. با توجه به نفوذی که حسن حسن در 
دادستانی و دادگاه انقالب داشت و با حمایت مجید قدوسی و داستانی که سرهم کرده 
بودند او مدعی شد که پول به دست آورده از اجناس ربوده شده را به نفع مستضعفن خرج 
کرده و در اختیار مستحق ها گذارده است. محمدی گیالنی در دادگاه در پاسخ به او گفته 
بود مگر تو »رابن هود« بودی؟ در هر صورت او تربئه و از دادستانی اخراج شد. مجید 
قدوس���ی می گفت اگر نبود حمایت  وی حسن حسن از هستی ساقط می شد. هرچند 
حسن به اعتیاد روی آورد و شدیدأ معتاد شد اما با توجه به سرقتی که کرده بود از وضعیت 

مایل خوبی برخوردار بود و دارای دو دهنه  مغازه و دو طبقه آپارتمان روی آن بود. 
قدوسی شدیداً مورد عالقه ی محمدی گیالنی بود و پس از کشته شدن تعدادی از پاسداران 
و به ویژه تریخالص زن های اوین در جبهه، مدعی بود بنا به فتوای محمدی گیالنی وی 
اجازه رفنت به جبهه را ندارد. چرا که گیالنی حضور وی در اوین را مهم تز از رفنت به جبهه 
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و »شهادت« تشخیص می داد. 

مسئول اعدام زندانیان در کشتار ۶۷
مجید قدوسی در جریان کشتار ۶۷ از آن جایی که مسئول اجرای احکام اوین بود دارزدن 
زندانیان سیاسی در اوین به عهده ی او گذاشته شده بود. گروه ضربت اوین و جالدان جان 
ستان، تحت نظارت او به اجرای احکام صادره از سوی هیأت کشتار می پرداختند. آن ها 
در طول روز به بازی پینگ پنگ مشغول بودند و در ایام فراغت ابتدا در پارکینگ مقابل 

ساختمان دادستانی و سپس در زیرزمن ۲۰۹ طناب به گردن زندانیان می انداختند. 
پس از کشتار ۶۷ در پاسخ به یکی از زندانیان سابق که از وی در مورد سرنوشت اسماعیل 
موسایی که در جریان این کشتار به دار آویخته شد پرس و جو می کند می گوید: »در این 
موضوع دخالت نکن چون برایت بد خواهد شد«. موسایی در ارتباط با »پیکار« دستگری 

و به هشت سال زندان محکوم شده بود.

حضور در هیأت فوتبال تهران 
وی در نیمه دهه ی ۶۰ از طریق حاج مهدی اربابی که سابقاً از گردانندگان کمیته ی انقالب 
اسالمی س���عدآباد بود و سپس به فدراسیون فوتبال رفت، پایش به هیأت فوتبال تهران 
گش���وده شد و با حفظ سمت در دادس���تانی انقالب مدتی عهده دار مسئولیت »کمیته 
برگزاری مس���ابقات فوتبال تهران« ش���د. از همن جا بود که ارتباط مجید قدوس���ی با 
فوتبالیست ها برقرار شد. گاه بازیکنان حزب اللهی مانند پنجعلی، مایلی کهن و... را به اوین 
می آورد. بازیکنانی چون ناصر نبوی دروازه بان بانک ملی و تیم ملی و ش���ریعلی روشن 

فوروارد بانک ملی و... هم در زمره ی پاسداران و گروه ضربت اوین بودند.
پس از پایان جنگ، نه تنها مجید قدوسی و اوینی ها که بسیاری از چهره های امنیتی به 
ورزش کشور راه یافتند و عالوه بر در دست داشنت حراست تربیت  بدنی و فدراسیون ها، 
ریاست آن ها را نیز در دست گرفتند. در این دوران مجید قدوسی با بهزاد کتریایی رئیس 
حراس���ت تربیت بدنی که بعداً کاندیدای ریاست فدراسیون فوتبال شد و عاقبت سر از 
ریاست فدراسیون کاراته درآورد نزدیک بود. کتریایی که عضو شورای برون مرزی ورزش 
بود و در ارتباط با اعزام تیم های ورزشی و ورزشکاران تصمیم می گرفت وی بعدها رئیس 

تربیت بدنی صدا و سیما شد.

مسئول استادیوم آزادی 
قدوسی در سال ۶۸ بعد از درگریی  ها و تظاهرات هایی که در پی برگزاری مسابقات فوتبال 
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به وجود آمد، برای کنرتل هرچه بیشرت تماشاچیان و امنیتی کردن فضای فوتبال به ریاست 
استادیوم آزادی رسید. همان موقع حمید کریمی که وی نیز یکی از شکنجه گران اوین بود 
و مدتی نقش جالد در اتاق شکنجه را به عهده داشت مسئول استادیوم امجدیه شد. وی 
در زمان مذکور مس���ئولیت وزرش زندان اوین را نیز به عهده داشت. حمید کریمی مدتی 

نیز در سال های اولیه دهه ی ۶۰ معاونت مجید قدوسی در آموزشگاه را به عهده داشت.

حمید  کریمی
تا آن جا که می دانم آخرین س���مت حمید کریمی 
اداره ی »کان���ون اص���الح وتربی���ت« واقع در 
شهرزیبا بود. این »زندان« پذیرای صدها کودک 

و نوجوان زیر هیجده سال است. 
حمی���د کریمی نیز ش���خصاً در جوخ���ه ی اعدام 
ش���رکت کرده ب���ود.  مجی���د قدوس���ی پس از 
برکناری از ریاس���ت اس���تادیوم آزادی همچنان 
در زمینه ی فوتب���ال که ورزش م���ورد عالقه اش 

بود فعال ماند و به ارتباط اش با فدراس���یون فوتبال ادام���ه داد. وی در زندان نیز هرگاه 
فراغت���ی پیدا می کرد »گل کوچک« بازی می کرد. کریمی و قدوس���ی همچنان روابط 
نزدیکی با فوتبالیس���ت های مش���هور به ویژه بازیکنان اس���تقالل و پرس���پولیس دارند. 

هدایت تیم فوتبال ریاست جمهوری و ارتباط با احمد خمینی 
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پس از پایان جنگ، احمد خمینی تیم »ریاست جمهوری« را در »مجموعه ی ورزشی و 
فرهنگی انقالب«  که ریاستش با مهدی اربابی بود تشکیل داد و مجید قدوسی نیز به همکاری 
با وی پرداخت و نقش هماهنگ کننده تیم را به عهده گرفت. او به خاطر روابط گسرتده ای 
که با بازیکنان مشهور داشت هر از چندی یکی از آن ها را برای بازی به تیم مزبور می آورد. 
در تیم ریاست جمهوری عالوه بر حسن و علی خمینی فرزندان احمد، خواهرزاده های 
او از جمله علی اشراقی نیز بازی می کردند. این در دورانی بود که مجید قدوسی تازه از 
کشتار وسیع زندانیان سیاسی فارغ شده بود. از دیگر بازیکنان این تیم داریوش باریکانی و 
پسرش بودند. باریکانی محافظ خامنه ای و رفسنجانی بود و بعدها از افراد نزدیک محسن 
هاشمی به شمار می رفت و در بسیاری از تجارت های خانواده ی رفسنجانی شرکت داشت 
و در تی���م مزبور دروازه بان بود. احمد خمینی تا پیش از مرگش هر از چندی خود نیز در 
تمرینات و مسابقات آن ها شرکت می کرد و از نزدیک تحوالت تیم را زیر نظر داشت. 

طرد شدن از سوی الجوردی 
در تغیری و تحوالتی که در سال های بعد از کشتار ۶۷ در اوین و دادستانی انقالب صورت 
گرفت مجید قدوس���ی از حلقه ی قدرت کنار گذاشته شد و نفوذ سابق را نداشت. گفته 
می ش���د پس از انتخاب الجوردی به ریاست سازمان  زندان ها، او از الجوردی خواسته 
بود که ریاست زندان اوین یا گوهردشت را به او بسپارد که با مخالفت الجوردی روبرو 
شده بود. گفته می شد بن این دو درگریی پیش آمده و الجوردی به وی سیلی زده بود. 
الجوردی، حاج رضا را به ریاس���ت قزلحصار، پیش���وا را به ریاست اوین و صبحی را به 

ریاست گوهردشت گمارد. 
به همن دلیل مجید آن چنان رنجیده خاطر شد که حتی خشم اش را نزد زندانیان سیاسی 
سابق نیز بروز می داد. یکی از زندانیانی که قدوسی را در سال ۷۲ دیده بود می گفت وی 
شدیداً به مسئوالن رژیم حمله کرده و می گفت پس از ۱۲ سال خدمت بی شائبه مزدم را 
دادند. او از بی وفایی و قدرناشناسی مسئوالن رژیم می نالید. در واقع او دیگر مجید قبلی 

نبود و با فحش های رکیک از آن ها و به ویژه جناح مؤتلفه و بازاری ها نام می برد. 

عدم شرکت در مراسم تشییع و دفن الجوردی 
الجوردی که کش���ته شد یکی از دوس���تانم که خود در مراسم تشییع و تدفن وی حضور 
داشت برایم تعریف کرد به جز حلقه ی »هیأت مؤتلفه ی اسالمی« دادستانی، تا آن جا که 
می شناخت هیچ یک از پاسداران اوین، محافظان الجوردی و بازجویان و شکنجه گران از 
جمله مجید قدوسی در مراسم شرکت نکرده بودند. چرا که در دعواهای جناحی رژیم یا 
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با الجوردی مشکل داشتند و یا چون او در سال ۷۷ از چشم ها افتاده و از ریاست سازمان  
زندان ها نیز برکنار شده بود برای آن ها نفعی نداشت که در مراسم او شرکت کنند.

بی وفایی نظام اسالمی و پشیمانی جانیان
مجید تنها نبود بسیاری از جنایتکاران دهه ی ۶۰ و کسانی که تا مرفق دستشان به خون آلوده 
بود در دهه ی هفتاد در مواجهه با زندانیان سیاسی سابق موضعی متفاوت اتخاذ می کردند. 
یکی از دوستانم که در گمرگ مهرآباد محمد خاموشی را دیده بود می گفت: وی ضمن 
آن که به مس���ئوالن رژیم بد و بریاه می گفت نهایت همراهی را با او کرده و دستگاه های 
پزشکی را که از خارج برای او آمده بود بدون هزینه  های معمول ترخیص می کند. محمد 
خاموشی مسئول واحد یک زندان قزل حصار بود و در جریان کشتار ۶۷ ضمن آن که از 
زندانیان در اوین مصاحبه می گرفت در کشتار زندانیان بی دفاع نیز نقش مستقیم داشت. 
ی���ا حاج رضا که یکی از مس���ئوالن اوین و جوخه های اع���دام در دهه ی ۶۰ بود و مدتی 
نیز ریاس���ت قزلحصار را به عهده داشت علناً به زندانیان آزاد شده می گفت: »هم شما 

اشتباهی زندان بودید و هم ما اشتباهی زندانبان بودیم.«
موضع متفاوت این جنایتکاران در سال های بعد نه به منزله ی جدایی آن ها از رژیم بلکه 
رنجید گی شان از مقامات و به بازی نگرفنت شان بود. چنانچه موقعیتی می یافتند در دفاع 

از رژیم از چیزی فروگذار نمی کردند.

تشکیل خانواده پس از کشتار ۶۷
پس از کشتار ۶۷ مجید قدوسی با خواهر یکی از کارکنان دادستانی به نام مجید که راننده 
تاکس���ی هم بود ازدواج کرد و تنها یک فرزند به نام عقیل دارد. همس���ر وی از بیماری 

سرطان رنج می برد و روزهای سختی را می گذراند.
مجید قدوس���ی در س���ال های خونن دهه ۶۰ که از قدرت الزم برخوردار بود از موقعیت 
خود در دادستانی انقالب سوءاستفاده نکرد و وضعیت مایل خوبی نداشت و تنها دارای 
آپارتمان دوخوابه ای در حوایل بزرگراه آیت الله کاش���انی اس���ت. به همن دلیل وقتی به 

گذشته فکر می کند از ته دل افسوس موقعیت هایی را می خورد که از دست داده بود.

حمایت از احمدی نژاد و تیم داری و دالیل فوتبال
قدوسی در سال های اخری و پس از بازنشستگی در حایل که از احمدی نژاد حمایت می کرد 
دوباره به تیم داری روی آورد. از آن جایی که »مجموعه ی انقالب« خصوصی شده بود، 
حس���ن کریمی صاحب رس���توران »لوکس طالیی« که رابطه ی نزدیکی با »اوینی« ها 
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داش���ت، زمن چمن مصنوعی آن جا را اجاره کرده و در اختیار قدوسی گذاشت. در این 
دوران مجید قدوسی کارگزار کریم صفایی  و حسن کریمی شده بود.

بازیکنان معروفی چون س���عید نعیم آبادی، محمد نوازی، افش���ن پریوانی، امریحس���ن 
اصالنیان، رضا شاهرودی، کریم باقری، مهدی پاشازاده، مهدی هاشمی نسب و... هر از 
چند گاهی در این زمن و در تیم مجید قدوسی بازی می کنند. تعدادی از افراد متمول که 
عشق فوتبال دارند با پرداخت وجوه چند میلیون  تومانی به مجید قدوسی این امکان را 
پیدا می کنند که در کنار فوتبالیست های مشهور قدیمی بازی کنند. در این دوران او نیز به 
جرگه ی دالالن فوتبال پیوس���ت و با توجه به حضور سرداران سپاه و عناصر حزب اللهی 
در مدیریت باشگاه ها و رابطه ای که او با آن ها داشت هنگام نقل و انتقاالت فعال بود و 

درآمدی به جیب می زد. 
وی در س���ال های میانی دهه ی هشتاد )۱۳۸۴( سرپرست تیم کوثر تهران بود که در لیگ 
دسته یک بازی می کرد. در این دوران حاج مهدی اربابی مربی این تیم بود و این دو به 

عنوان جفت جدایی ناپذیر با یکدیگر همکاری می کردند. 
امتیار این تیم توس���ط امری عابدینی از مسؤوالن سابق وزارت صنایع خریداری شد و بر 
اساس سیاست تمرکز زدایی سازمان تربیت بدنی در سال ۸۷ به خرم آباد لرستان منتقل شد. 
پس از انجام آزمایشات معمول، تعداد زیادی از بازیکنان این تیم دوپینگی از آب در آمدند 
که موضوع تنها به محرومیت دو ساله  ی رضا نصریی ختم شد و کادر فنی و مسئوالن این 
تیم با توجه به نفوذی که داشتند تربئه شدند. در دورانی هم که اربابی سرپرستی تیم پیکان 

را داشت مجید قدوسی مدیر اجرایی این تیم بود.
مجید قدوسی در تاریخ هیجدهم آبان ۱۳۹۱مسئولیت برگزاری مسابقات فوتبال پیش کسوتان 
جام سردار »شهید حسن تهرانی مقدم» پدر موشکی رژیم را به عهده داشت که در انفجار 
عظیم مرکز موشکی سپاه پاسداران در »مالرد« به قتل رسید. او و عواملش کنرتل بسیاری 

از تیم ها از جمله صبا باتری، پیکان، ابومسلم و... را در اختیار داشتند.۱

1-www.jahannews.com/vdcb0sb55rhbsap.uiur.html
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مجتبی حلوایی عسگر در سال های سیاه اولیه دهه ی ۶۰ یکی از تریخالص  زن ها و نزدیکان 
الجوردی بود. او همچنن همراه با گروه ضربت اوین در دستگریی  افراد شرکت داشت 
و خود در جوخه  های اعدام ش���رکت می کرد. مجتبی حلوایی بعد از برکناری الجوردی 
از دادستانی انقالب اسالمی در س���ال ۶۳ و در دوران ریاست فکور بر زندان اوین، به 

معاونت امنیتی و انتظامی زندان ارتقا یافت.

مسئول امنیتی و انتظامی اوین
در سال های ۶۵ تا ۶۷ او به عنوان مسئول امنیتی و انتظامی اوین نقش مهمی در سرکوبی 
زندانیان، حمله به بند ها، ضرب و شتم  و تخریب اموال زندانیان داشت. نام  او در این 
دوره بیش از هر جنایتکاری در اوین مطرح بود و آوازه ی او از مرزهای کشور گذشته بود. به 
ویژه که در این دوره درگریی بن زندانیان و زندانبانان افزایش پیدا کرده و زندانیان مجاهد 
می کوش���یدند اتهام خود را به جای »منافقن«، »مجاهدین« اعالم کنند که باعث بروز 
حساسیت فوق العاده ای در زندانبانان و مسئوالن دادستانی و وزارت اطالعات شده بود. 
مجتبی حلوایی کمرت روزی بود که زندانیان را به خاطر اعالم اتهامش مورد ضرب و شتم قرار 
ندهد. او گاه زندانیان را به تخت می بست و شخصاً ضربات کابل را با بریحمی فرود می آورد.
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در این دوران زندانیان بارها دست به اقدامات اعرتاضی از اعتصاب و تحریم غذا گرفته 
تا تحریم مالقات و هواخوری زدند. 

یکی از فعال ترین مهره ها در کشتار ۶۷
در جریان کشتار ۶۷ با توجه به شناختی که از زندانیان داشت مسئولیت او انتخاب زندانیان 
و دس���ته بندی آن ها برای رفنت نزد هیأت کشتار بود. مسئولیتی که ناصریان )شیخ محمد 
مقیسه« در گوهردشت داشت وی در زندان اوین عهده دار بود. وی در جریان کشتار ۶۷ ، 

یکی از فعال ترین مهره ها بود و نقش کلیدی در  قتل عام زندانیان اوین داشت. 
پس از پایان کش���تار، مأموریت کابل زدن به زنان زندانی »چپ«، برای نماز خواندن به 
عهده ی او بود.  با این حال پس از پایان کش���تار ۶۷ زندان اوین را برای همیش���ه ترک 
کرد. دلیل این کار بر من پوشیده است. نمی دانم او با میل خود اوین را ترک کرد و یا به 
خاطر دسته بندی های معمول در رژیم، از پستی که داشت برکنار شد. در سال ۱۳۶۸ وقتی 
به دادیاری اوین برده ش���ده بودم، در بازگشت از زیرچشم  بند او را دیدم که برای انجام 
کاری به اوین مراجعه کرده بود و با دوستانش خوش و بش می کرد. می گفتند روابطی با 

پاسداران زن اوین داشت و از قرار معلوم یکی از آن ها صیغه ی وی شده بود. 

از باج گریی تا استخدام در بنیاد ۱۵ خرداد
مجتب���ی حلوایی پس از ترک اوین، مدتی بیکار بود و از وضعیت مایل نامناس���بی هم 
برخوردار بود و برای گذران زندگی دست پیش این و آن دراز می کرد. یکی از زندانیانی 
که در جریان کش���تار ۶۷ جان سالم به دربرده بود و پدرش از بازاریان متمول و مسئوالن 
صندوق جاوید بود، برایم تعریف کرد که حلوایی هر از چندگاهی به منظور باجگریی تحت 
عنوان شریینی و این که دستم تنگ است برای دریافت پول به پدر وی مراجعه می کرد.  

در اوایل دهه ی ۷۰ خانه  ی حلوایی در سعادت آباد تهران بود که قولنامه ای خریده بود و 
هنوز سند مالکیت نداشت. دیری نپایید که به خاطر سوابق جنایتکارانه اش در »بنیاد ۱۵ 

خرداد« تحت مدیریت شیخ حسن صانعی مشغول به کار شد. 
وی در پاییز ۷۰ در پروژه ی سدسازی این بنیاد در نزدیکی قم به فعالیت پرداخت. بر اساس 
شنیده هایم سپس مدتی در چای جهان دارای مسئولیت شد. گفته می شود در حال حاضر 

نائب رییس اتحادیه اتومبیل های کرایه است.۱ 

1-www.hamshahrionline.ir/hamnews/1384/840808/Irshahr/dakhl.htm
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بعید می دانم هیچ انسان معمویل  ای حاضر شود »تریخالص« انسان دست بسته ای را بزند. 
به همن دلیل تریخالص زن ها از میان »لمنپ « ها و پست ترین اقشار جامعه و گاه از میان 

بزهکاران و کسانی که بویی از انسانیت نربده اند، برمی خریند. 
در هیچ  فرهنگی »تریخالص زن« را تقدیس نمی کنند و به او هویت نمی بخشند؛ تنها 
رژیم نکبت والیت فقیه، اس���ت که با وارونه کردن مفاهیم و ارزش ها، پس از کشته شدن 

چنن موجودات پستی را »عارف« و »زاهد« و »عابد« می خواند. 
مجید قدوس���ی و مجتبی حلوایی و در زمره ی تریخالص زن هایی بودند که به »لقاءالله« 

نپیوستند و الجرم تقدیس نمی شوند.
با توجه به حجم عظیم اعدام ها در دهه ی ۶۰ تعداد کسانی که در اوین در جوخه های اعدام 
شرکت می کردند و سینه ی نوجوانان و جوانان را هدف گلوله قرار می دادند زیاد است و 
در این رابطه می بایستی تحقیقی مستقل صورت گرید. هرچند افراد پس از گذشت ۴ دهه 

حاضر به روشنگری در مورد سابقه ی جنایتکارانه شان نیستند و غالباً آن را می پوشانند. 
بعید اس���ت افرادی مثل جعفر شجونی و مهدی کروبی و حسن  غفوری فرد و ابوالقاسم 
سرحدی زاده که یک پایشان در اوین بود و یک پایشان در منرب وعظ و خطابه و وزارتخانه 
و مجلس و بنیاد شهید و... در جوخه های اعدام شرکت نکرده باشند و برای برخورداری 
از ثواب اخروی ماشه را نچکانده باشند و یا حداقل به تماشای جان کندن افراد ننشسته  
باشند. نمایندگان مجلس برای ثواب در اوین حضور می یافتند و فی سبیل الله در جوخه 
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اعدام شرکت می کردند اما امروز همگی سکوت پیشه کرده اند. اعضای گروه ضربت اوین 
که تعدادی شان در خیابان چراغ برق تهران مغازه لوازم یدکی ماشن داشتند نیز حرفی از 
سابقه ی ننگن خود و شرکت در جوخه های اعدام اوین نمی زنند. کسانی که تحت عنوان 

خانواده شهدا به اوین می آمدند امروز از افتخار شرکت در جوخه های اعدام نمی گویند.
حسن همدانی مسئول »گشت شب دادستانی« می گوید: 

ما لله و صلواتی درخدمت بودیم چه رس���د به بقیه افراد که زیرمجموعه ما بودند، 
حکم، کارت و تسلیح از طریق دادستانی انجام می گرفت، ویل این ها کاسب، کارمند 
و اداری بودند و به عشق انقالب، نظام، والیت، رهربی و احساس خطری که کرده 
بودند، به صحنه آمده بودند. کسانی بودند که مدیرکل اداره یا یکی از معاونت های 
بانک یا حتی رئیس یک کارخانه یا تاجر باالیی بودند. این ها آمده بودند که تکلیفی 

را انجام بدهند. پست، مقام و موقعیت اصاًل در کار نبود.۱ 
همه ی این افراد برای شرکت در جوخه های اعدام سرودست می شکستند و امروز سکوت 
پیشه کرده اند. در اوین به سختی می شود پاسداری را پیدا کرد که در جوخه ی اعدم شرکت 
نکرده باشد. این یکی از راه های اثبات وفاداری به رژیم بود. جاوید طهماسبی یکی از 
نوجوانانی که در ۱۵ سالگی دستگری و در بخش »جهاد« زندان مانند دیگر نوجوانان هم 

سن و سالش به بیگاری و کارهای سخت مشغول بود برایم تعریف کرد: 
حاج  امریی مسئول انتظامات زندان که پایش رفت روی من های کنار دیوار زندان 
و قطع ش���د هم در جوخه ش���رکت می  کرد. یا حاج ماهرو مسئول آشپزخانه اوین و 

معاونش حاج علی هم در جوخه ی اعدام شرکت می کردند. 
علی شاه عبدالعظیمی پاسدار بریحم بند های چهارگانه اوین که به قزلحصار منتقل شد و 
مسئولیت بند را نیز به عهده داشت همیشه یک جفت کفش کتانی پایش بود که خونی 
بود. به گفته  ی شاهدان عینی غالبا آن را می شست و پشت در بند و آموزشگاه اوین  آویزان 
می کرد. حس���ن اسدی، علی نقده، محمد عقیلی و پاس���داران بهداری بیش از بقیه در 
مراسم اعدام شرکت کرده و تریخالص می زدند. حسن گشتاپو پاسداری که از نوجوانان 

سوءاستفاده جنسی می کرد با لذت از حضور در جوخه ها ی اعدام می گفت. 
هرمز مسئول فروشگاه اوین در سال ۱۳۶۰ یک بسیجی زندانی که به اتهام رابطه ی جنسی 

با خواهرش زندانی بود نیز به شرکت در جوخه می نازید. 

کشته شدن تریخالص زن ها در جبهه
پس از ش���روع جنگ در ۳۱ ش���هریور ۱۳۵۹، بسیاری از نریوهای دادستانی انقالب نیز 

1-http://defapress.ir/fa/news/28264
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به جبهه ها اعزام ش���دند. اما در اردیبهش���ت ۱۳۵۹ با باالگرفنت درگریی بن بنی صدر و 
حزب جمهوری اسالمی، دادس���تانی انقالب اسالمی همچون دیگر بخش های نظام 
درصدد برنامه ریزی برای کودتا علیه رئیس جمهوری قانونی کشور برآمد و نریوهایش را از 
جبهه  های جنگ فراخواند. حسن همدانی یکی از نریوهای دادستانی انقالب در مورد 

حضور در جبهه  ی جنگ می گوید:  
فکر می کنم در فاز اول نریوهای ما شش هفت ماه از شهریور ۵۹ تا اردیبهشت ۶۰ در 
جبهه غرب و جنوب حضور داشتند. رسیدیم به مقطع سال ۶۰ که التهابات در داخل 
کشور خیلی بیشرت شد. با توصیه بزرگوارانی مثل شهید الجوردی و مرحوم آیت الله 
گیالنی متوجه شدیم جبهه اصلی تهران است و رفنت به جبهه ممنوع است. بنابراین 

همه نریوها فراخوان شدند و به تهران آمدند. ۱
پس از سرکوب شدید نریوهای سیاسی در سال ۱۳۶۰ و ۱۳۶۱ و تثبیت نظام اسالمی، 
دوباره نریوهای دادس���تانی رهسپار جبهه های جنگ شدند و تلفاتی را نیز متحمل 

گردیدند. در میان آن ها تعدادی از تریخالص  زن های اوین نیز بودند.

جلیل بنده
جلیل بنده، فرزند اسدالله متولد 
۲۰ م���رداد ۱۳۳۳ بود. او که پیش 
از انق���الب در زم���ره ی الت و 
لوت های میدان خراسان و شهباز 
جنوبی و »ش���یتیلی بگری« قمار 

بود.

التی که مسلمان انقالبی شد
پس از انقالب با حضور در کمیته ی علم الهدا و مسجد لرزاده به کسوت »حزب الله« در 

آمد و با گذاشنت ریش و به دست گرفنت تسبیح تمرین مسلمانی کرد. 
او که تا پیش از انقالب به گفته ی خودش دزد قالپاق و ضبط ماشن و... بود و در گروه های 
موتورسوار همیشه دخرتی را ترک خود داشت و نزدیک مدارس دخرتانه پرسه می زد، به 
مدد نزدیکی به حاکمان جدید، آب توبه بر سرش ریخته شد و »سرباز گمنام امام زمان« 

لقب گرفت و به جرگه ی »شریان روز و زاهدان شب« پیوست.
جلیل که تقریبا بی سواد بود، از طریق کمیته ی محل پایش به گروه ضربت اوین که متشکل

1-http://defapress.ir/fa/news/29976
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 از الت و لمنپ ها بود باز شد و به خاطر خوی جنایتکاری ای که داشت پله های ترقی را 
طی کرد و به محافظت از الجوردی گماشته شد. حلقه ی اول نزدیکان الجوردی را مانند 

همه ی نظام های فاشیستی الت و لوت ها و لمنپ ها تشکیل می دادند. 
جلیل بنده نه تنها خودش بلکه همسر و مادرزن و تعداد دیگری از بستگان همسرش نیز 
در زمره ی پاسداران اوین بودند و یا در دفرت زندان شاغل بودند و از خون و خوان نعمت 

سرکوب بهرتین فرزندان میهن  مان بهره می بردند.  
همسر جلیل پس از کشته ش���دن وی، زن دوم نوروزی یکی از پاسداران اوین که مسئول 

حمل جنازه با کامیون خاور بود، شد.  
از آنجایی که در جنوب شهر و در قمارخانه ها و... به پاانداز ها »دایی« گفته می شد، او و 
مجتبی محراب بیگی نیز به »دایی جلیل« و »دایی مجتبی« معروف شده بودند. گفته 

می شد جلیل در تجاوز و دست درازی به زندانیان زن نیز مشارکت داشت.

از محافظت الجوردی تا تریخالص زنی
جلیل همیشه اورکت آمریکایی که آن روزها مد بود، به تن داشت و با یک مسلسل کوچک 
پشت س���ر الجوردی راه می فت. به شدت سیگاری بود اما از آن جایی که الجوردی از 
سیگار بدش می آمد، با فاصله از او راه می رفت و سیگار را پشت سرش مخفی می کرد 
تا الجوردی نبیند.  جلیل، مانند تمام محافظن الجوردی در جوخه های اعدام ش���رکت 
می جست و تری خالص می زد. به این وسیله  ارادت خود را به الجوردی نیز نشان می دادند. 
در میان پاسداران معروف بود که متخصص تریخالص زدن در گلو و قلب اعدامیان است. 

وی از زندانیان اعدامی به عنوان سیبل تریاندازی استفاده می کرد.
تیم محافظن الجوردی متش���کل از جلیل بنده و مجتبی محراب بیگی و اصغر عیاری 

)دوالبی( بود و محمدرضا مهرآین نیز به جمع آن ها افزوده شد.  
یکی از زندانیانی که برای زدن تریخالص به جوخه ی اعدام برده شده بود، برایم تعریف 
کرد، بعد از آن که پاسداران سوره ی »والعصر« را خواندند و جوخه ی اعدام شلیک کرد، 
دایی جلیل مرا باالی سر دخرتی برد که چادرش را با یک سنجاق زیرگلویش محکم کرده 
بود و با دادن کلت به دستم، از من خواست که تریخالص او را بزنم. گفتم حاضر به زدن 
تریخالص نیستم. جلیل مرا تهدید کرد که در صورت امتناع خودت را اعدام خواهند کرد. 
با این حال گفتم من چنن کاری نمی توانم بکنم. عاقبت جلیل کلت را نزدیک شقیقه ی 
اون دخرت برد و شلیک کرد و دست من را گرفت و عقب برد و گفت: زد زد. نمی دانم چرا 
چنن کاری کرد. در همن حال دخرتی حدودًا  ۲۰ س���اله که تپل بود و صورتی بسیار زیبا 
داشت را نزد دایی جلیل آوردند و گفتند که او حاضر به زدن تریخالص نشده است. دخرت 
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جوان در حایل که صدایش می لرزید، با لحن حزن آلودی به جلیل گفت، من را باالی سر 
نامزدم برده اند و می گویند تریخالص او را بزنم. چطور می توانم تریخالص کس���ی را که 

دوست داشتم بزنم. آخر این چه توبه ای است. 
جلیل به پاسداران گفت او را نزد حاجی )محمدی گیالنی( بربید. او را با یک بنز از آن جا 
بردند. ما همچنان آن جا نگه داشته شده بودیم و پاسداران یکی یکی جنازه ها را در یک 
کامیون خاور که رانندگی اش را نوروزی به عهده داشت، می ریختند. ده دقیقه بعد دخرت 
را بازگرداندند. یکی از پاسداران آمد جلو و در گوش جلیل گفت حاجی گفت بزنیدش. 
دخرت جوان که گویا متوجه شده بود با التماس گفت تو رو خدا من را نکشید. جلیل گفت 
کاریت ندارم، چشم بندت را بکش پاین و تا دخرت دست برد چشم بندش را پاین بیاورد، 

جلیل با کلت چند گلوله به طرفش شلیک کرد و دخرتک نقش بر زمن شد. 
یک���ی از زندانیان نوجوانی که در »جهاد اوین«  مش���غول کار ب���ود، برایم تعریف کرد 
هنگامی که یک دخرت را می خواس���تند اعدام کنند چش���م بند  آن دخرت برای لحظه ای 
افتاده و جلیل را می شناسد و به او می گوید: »دایی جلیل تویی؟ مرا نکش« اما جلیل 
بالفاصله ماشه را می چکاند و قلب او را می شکافد. جلیل خودش این واقعه را برایشان 

تعریف کرده بود. 

آزار و اذیت بیماران روانی 
در سال ۱۳۶۱ بخشی از فضای بن سالن های یک و دو آموزشگاه اوین را با کشیدن دو 
دیوار به یک اتاق جدید بدون پنجره تبدیل کردند و زندانیانی را که از بیماری روانی رنج 
می بردند در آن جا به بند کشیدند. دایی جلیل یکی از کسانی بود که گاه و بیگاه به آزار و 
اذیت آن ها که شرایط رقت باری داشتند می پرداخت. یکی از دوستانم که به شدت شکنجه 
ش���ده بود و به همن خاطر از  فرس���تادن او به اتاق قبلی اش امتناع می کردند، مدتی در 
این اتاق همراه با یک زندانی که از بیماری روانی شدیدی رنج می برد، محبوس بود. او 
می گفت جلیل بطور دائم با مراجعه به اتاقشان به آزار و اذیت زندانی مزبور می پرداخت 

که از قضا او هم شدیداً شکنجه شده بود. 
 

لمپنی بی رحم و بذله گو
جلیل بنده ش���خصت دوگانه ای داشت که البته شخصیت تیپیک لومنپ در جامعه ایران 
هم هس���ت. در حایل که در بریحمی و جنایت اس���تاد بود و با خونسردی آدم می کشت، 
اما ش���وخ و بذله گو هم بود. او اس���تعداد خوبی در تقلید صدا داشت و عالوه بر آن که 
آهنگ های هندی را با دهان اجرا می کرد، ادای هرنپیش���ه های هندی را نیز در می آورد. 
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هرگاه که وقفه ای در برنامه های حس���ینیه زندان اوین به وجود می آمد او میکروفون را به 
دست می گرفت و مانند یک شومن حرفه ای به گرم کردن مجلس می پرداخت. 

دار زدِن حبیب الله  اسالمی
جلیل، یکی از معرکه گردانان دار زدن حبیب الله اسالمی در مقابل ساختمان دادستانی 
اوین بود. وی ضمن توهن به جنازه ی حبیب الله  اسالمی دلقک بازی درآورده و موجبات 
مسرت و شادی بیشرت پاس���داران را فراهم می کرد. در شهریور ۱۳۶۰ جانیان، تعدادی از 
زندانیان را مجبور کردند ش���اهد دارزدن حبیب الله اسالمی باشند و تعدادی را نیز بعدًا 

مجبور به دیدن جنازه ی وی که از درختی آویزان بود، کردند. 
 

شریین کاری های یک آدمکش
جلیل تبحر خاصی در راندن موتور سیکلت سنگن به ویژه موتور ۱۰۰۰ که آن روزها فقط 
در اختیار نهادهای امنیتی و نظامی بود داشت. به علت عملیات های نظامی مجاهدین 
در سطح شهر، تردد موتور ۱۲۵ سی سی به باال در تهران ممنوع بود. جلیل هنگام بردن 
زندانیان »تواب« به نماز جمعه یا بهشت زهرا کنار مینی بوس زندانیان با تک چرخ زدن 

و ویراژ دادن به شریین کاری می پرداخت و توجهات را به خود جلب می کرد.
در فروردین ۱۳۶۱ هنگامی که قرار بود حسن روحانی یکی از رهربان و منیژه هدایی یکی 
از اعضای سازمان »پیکار« برای مناظره با »بصریت« مسئول آموزش زندان در حسینیه ی 
اوین حاضر شوند و هر یک بنا به دالیلی امتناع کردند، »دایی جلیل« پشت میکروفون 
قرار گرفت و تالش کرد به مجلس س���وت و کور، رونقی ببخش���د. او به س���فر مسئوالن 
دادستانی به قم جهت دیدار با آیت الله منتظری اشاره کرد و این که چگونه با موتور ۱۰۰۰ 
خود در اتوبان تهران قم با سرعت ۱۸۰ کیلومرت ویراژ می داده. وی تأکید کرد این کار را برای 

»اسالم« انجام داده و نه خودنمایی.
 

آمادگی برای کشنت زندانی در ساختمان دادستانی 
در جلی���ل، اکثر اوقات و به ویژه زمانی که الجوردی در اتاق کارش حضور داش���ت در 
طبقه ی دوم س���اختمان دادستانی پرس���ه می زد و به آزار و اذیت زندانیان می پرداخت و 

چنانچه متهم مهمی را دستگری می کردند در مراسم شکنجه ی او شرکت می کرد.
یکی از زندانیان سیاسی به نام علی سرابی که روز ۴ مهر ۱۳۶۰ همراه با کروکی تظاهرات 
»پنج مهر« مجاهدین دستگری شده بود پس از شکنجه های بسیار، بازجویان را سر یک 
قرار در خیابان حافظ برده و در فرصتی که به دست می آورد خود را از روی پل به پاین 
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پرتاب می کند و به جای آن که به کف خیابان برخورد کند روی یک ماشن عبوری افتاده و 
به شکل معجزه آسایی زنده می ماند. علی با همان وضعیت دوباره به اوین برگردانده شده و 
تحت شکنجه قرار می گرید. الجوردی از وی که وضعیت جسمی خوبی نداشت می پرسد 

اگر سالح داشتی با من چه می کردی و او پاسخ می دهد می کشتم  ات. 
الجوردی در مورد گیالنی هم همن س���ؤال را تکرار می کند و پاس���خ مشابهی دریافت 
می کند. پس از پاسخ های علی، جلیل بنده خیز برمی دارد که او را با کلت »برتا« که همیشه 
همراه داش���ت در همان جا به قتل برساند. الجوردی مانع او شده و در حایل که از خشم 
دندان هایش را به هم می فشرد می گوید: »نه ولش کن، اما تریخالص اش را جوری بزن 
که بسوزد«. علی خوشبختانه بعدها زنده ماند و مدت ها با من هم سلول و هم اتاق بود. 
اما توصیه ی الجوردی به »دایی جلیل« نشانگر سبعیت وی و گردانندگان دادستانی اوین 
بود که سعی می کردند مرگ زندانی نیز با حداکثر درد و شکنجه توأم باشد.  البته مواردی 
پیش می آمد که او مانند هر بازجو یا زندانبانی به یک زندانی محبت نیز می کرد. این را 
نمی شود دلیل مردم دوستی و یا دلرحمی او دانست. این از ویژگی های انسانی است که گاه 

نمی توان آن را تجزیه و تحلیل کرد.
یکی از دوستانم که در هنگام دستگریی کمرت از پانزده سال داشت می گفت: »یک بار 
جلیل به کمکم شتافت و من را از دست بازجو نجات داد و دیگر بار به علت آن که مادرم 
نیز زندانی و ممنوع المالقات بود، اجازه دیدار با یکدیگر را نداشتیم اما هروقت مادرم را 
به حسینیه می آوردند، جلیل مرا پیش مادرم می برد تا با او مالقات کوتاهی داشته باشم«. 
البته الجوردی بعدها از این موضوع سوءاستفاده کرد و در جمع خربنگاران خارجی از او 

خواست تا مهربانی های دایی جلیل نسبت به خود و خانواده اش را بازگو کند.  
 

کشته شدن در جبهه جنگ
در ده���ه ی ۶۰ پاس���داران و بازجویان اوین ه���ر از چندی طی مأموریت ه���ای ویژه ای 
به جبهه های جنگ فرس���تاده  می ش���دند ت���ا روحیه ی جنایتکاری آن ها تقویت ش���ود. 
این  پاس���داران همیشه زنده باز نمی گشتند تا به ش���قاوت و بریحمی خود ادامه دهند. 
جلیل بنده نیز به همراه تعدادی از بازجویان و پاسداران اوین به منطقه عملیاتی غرب و 

جنوب کشور فرستاده شدند.
جلیل در ۲۴ فروردین ۱۳۶۲ و در جریان عملیات والفجر یک در منطقه عملیاتی فکه در 
حایل که فرمانده گروهان ۳ از گردان خندق، تیپ ۳ ابوذر، از لشگر ۲۷ محمد رسول الله 

بود، کشته شد. 
یکی از »رزمندگان جبهه« در مورد این جرثومه ی فساد و جنایت می گوید: 
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شور حایل وصف ناکردنی داشتیم و شهید جلیل بنده برای ما صحبت کرد... بچه ها 
فردا شب انشالله وارد عملیات می شویم و انشالله کربال را می گرییم و... خدا می داند 
چه حایل داش���تیم. چه گریه ها و اشک ها ومناجات هایی بچه ها با خدا و اهلبیت 
داشتند. بعد از منشی گروهان بنام شهید شعبانی که مداح هم بود خواستند که برای 
بچه ها بخواند و آمد برای بچه ها خواند... امشب آن شب است که فردا روز محشر 
می شود و... تا ساعتی به ذکر دعا وعزاداری پرداختیم  وبعد بچه ها را آزاد گذاشت و 

هر که رفت برای خود به گوشه ای.  خالصه حایل و صفایی بود.۱
او در مورد چگونگی کشته شدن جلیل بنده می نویسد:  

مسئول گروهان مرتب با بیسیم صحبت می کرد با فرمانده که وضعیت ما فالن جور 
است و...هوا دیگر تاریک شده بود. مسئول گروهان که نزدیک ما نشسته بود مرتب 
با بیسیم صحبت می کرد و همینطور دشمن مرتب بر سرما به شدت آتش می ریخت 
و مرتب داشتیم شهید و مجروح می دادیم. بدون اینکه با دشمن مواجه شده باشیم. 
در همن حن بار دیگر یک خمپاره در چند قدمی ما منفجر ش���د. مسئول گروهان 
که خیز بر داشته بود، لحظه ای بلند شد که ببیند بیسم چی حالش چطوره که بالفاصله 
خمپاره دیگری آمد و مسئول گروهان هم بنام شهید جلیل بنده در جلوی چشم ما به 

شهادت رسید.۲
یک���ی از زندانیان���ی ک���ه از نزدی���ک جن���ازه ی او دیده ب���ود می گف���ت: »تنها نیمه 
کم���ی از صورت���ش باقی مانده ب���ود. به گفته پاس���دارانان گلوله خمپاره مس���تقیم به 
صورت���ش اصابت کرده ب���ود«. جن���ازه ی او را همراه با جن���ازه ی محمدرضا مهرآین 
و مصطف���ی رمضانی و رضا ش���عبانی و ملک حس���ن تکلو ب���ه اوی���ن آورده بودند.   
تع���دادی از زندانیان���ی را که در »جه���اد اوین« ک���ار می کردند به همراه پاس���داران 
اوی���ن برای خاکس���پاری او به بهش���ت زهرا بردند. الج���وردی در مراس���می که برای 
آن ه���ا در حس���ینیه اوی���ن برگ���زار کردند، گف���ت، در اث���ر این ضایعه کمرم شکس���ت.   
مسعود کاظمیان اصفهانی مسئول اطالعات و تحقیقات دادستانی و مسئول دفرت الجوردی 

در مورد جلیل بنده که یکی از منفورترین پاسداران اوین بود می گوید:
شهیدی داشتیم بنام »جلیل بنده« که در مراسمی که برای بزرگداشت ایشان گرفتیم 
شهید الجوردی گفت بندها را باز کنید تا همه زندانیان بیایند. فضا طوری شده بود 

که یک دفعه دیدیم تمام زندانیان مشغول سینه زنی بودند.۳
به جرأت می توان گفت در میان نزدیکان الجوردی هرکس که بیشرت نفس الجوردی به او 

1-http://gordanhamze.ir/?p=4361
2-http://gordanhamze.ir/?p=4361
3-www.rajanews.com/news/275498
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خورده بود، اعتماد به نفس او در دروغگویی را کسب کرده بود. 

مجتبی محراب بیگی
مجتب���ی محراب بیگی فرزند مه���دی، متولد ۱۳۳۷ 
در ته���ران و اصالت���اً گلپایگان���ی ب���ود. مجتب���ی و 
برادران���ش از جمل���ه  الت های میدان امام حس���ن 
بودند  که مردم محله از دست ش���ان به عذاب بودند.

حضوردر اوین
 مجتبی مرغ فروشی داش���ت و در حمله و هجوم به 

هواداران گروه های سیاس���ی و میتینگ  گروه های مخالف فعاالنه شرکت داشت. او در 
زندان همیشه اورکت آمریکایی و شلوار سبز رنگ آمریکایی به تن داشت و گت کرده بود. 
مجتبی، هیکلی درشت داشت و در کیف سامسونتی که همراه داشت، یک مسلسل ام  پی ۵ 
حمل می کرد. او ادعا می کرد در فروردین ۵۹ جزو پاسدارانی بوده که از دادستانی به محل 
سقوط هلی کوپرتهای آمریکایی در طبس شتافته و تعدادی لباس آمریکایی و اسلحه ی 
آمریکایی را که در محل جا مانده بود به غنیمت گرفته است. بر همن اساس او مدعی بود 
لباسی که به تن دارد و مسلسلی که به دست می گرید، متعلق به نریوهای آمریکایی است. 

نمی دانم پای او چگونه به اوین باز ش���د، اما سابقه ی حضور او در اوین و دادستانی آن 
برمی گردد به س���ال ۱۳۵۸.  این احتمال را می دهم که او نیز از طریق کچویی و یا کمیته 

میدان خراسان و... پایش به اوین باز شده باشد.
 

شریین کاری یا دروغگویی
وی نزد زندانیان نوجوان از شریین کاری هایش هنگام تجمع اعرتاضی شاگردان ابراهیم 
مریزایی در مقابل اوین تعریف کرده بود. او در قهرمان سازی که از خود می کرد توضیح 
می داد که چگونه پیشانی معرتضان را نشانه گریی می کرده و سپس با چاالکی تری هوایی 
شلیک کرده و دوباره پیشانی آن ها را نشانه می گرفته که باعث ترس و فرار آن ها شده بود. 
ابراهیم مریزایی کونگ فو کار بود و در باشگاه تاج سابق »دانشگاه تن و روان« تأسیس 
کرده بود. وی نامزد اولن دوره انتخابات ریاس���ت جمهوری در سال ۵۸ شد و به خاطر 
درگریی با محمد موسوی خوئینی ها دستگری و تحویل اوین شد. مریزایی هنگام دستگریی 
با شلیک گلوله ی پاسداران از ناحیه پا زخمی شده بود. از همن جا می توان نتیجه گرفت 

که او از سال ۵۸ پاسدار اوین بوده است. 
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تریخالص زن ماهر اوین
نام مجتبی با جوخه ی اعدام و تریخالص زنی عجن شده بود، به همن دلیل از نزدیکان 

الجوردی محسوب می شد. 
یکی از پاس���داران اوین برای نوجوانانی که در »جهاد اوین« مشغول کار بودند تعریف 
کرده بود، اعدام  در شهریور و مهرماه ۶۰ آنقدر زیاد بود که هنگام انتقال تعدادی از اعدام 
شدگان برای دفن دم در زندان متوجه شده بودند که افراد تکان می خورند و همانجا جلیل 

بنده و مجتبی محراب بیگی به آن ها تریخالص زدند. 
جاوید طهماسبی یکی از زندانیان نوجوان تعریف می کند: »یک بار از بازجویی می آمدم 
گفتند چشم بندها را بردارید باالی درخت ها چند نفر آویزان شده بودند. چند دقیقه قبل 
دار زده بودند. مجتبی محراب بیگی گفت: »این ها قاتالن شهید آیت بودند«. زبان هایشان 
بریون زده بود.« مجتبی در بی رحمی بی همتا بود. در شعبه های بازجویی نیز تا می توانست 

به اذیت و آزار دستگری شدگان می پرداخت. 
جاوید طهماسبی که در سال ۶ آموزشگاه محل نگهداری زندانیان نوجوان محبوس بود 
و س���پس در »جهاد زندان« که بچه های کم سن و سال را در آن جا به کار وامی داشتند، 

مشغول کار شد، در مورد خاطره ی خود از ۷ دیماه ۱۳۶۰ می گوید: 
شبی که مادر شادمانی )معصومه کبریی( را به همراه مهدی بخارایی و حبیب مکرم 
دوست پشت ساختمان »آموزشگاه اوین« و به منظور زهره چشم گرفنت از ما اعدام 
کردند، همه ی بچه ها پشت پنجره رفته بودند تا ببینند چه خرب است. برای اولن بار 
کسی را آن جا اعدام می کردند. مجتبی بعد از اعدام با عصبانیت وارد اتاق ما شد و 
شروع به توهن کرد و گفت همه تان را مثل گوسفند می کشیم و رو هم می ریزیم. من 
معنی حرف های اورا چند ماه بعد وقتی که جنازه های تلمبار شده پشت بند را که با 

کامیون های خاور مثل گوسفندهای قربانی شده حمل می کردند، فهمیدم.
او اعتقادی به توبه کردن و برگشنت زندانیان نداشت و همه را منافق خطاب می کرد و به 

توابن به عنوان مسخره لقب »طباخن« می داد. 
مجتبی به شدت بی اعتماد بود و همیشه یک اسلحه برتا به کمر داشت و خیلی وقت ها 
دس���تش روی آن ب���ود. یک بار در حایل که اس���رتاحت می کرد الجوردی به ش���وخی 
می خواهد خلع سالحش کند که با لگد به سینه وی می زند. خودش برای زندانیان کم سن 

و سال تعریف کرده بود بن خواب و بیداری صدای خنده حاجی را شنیدم.
جاوید طهماسبی در مورد آخرین باری که مجتبی محراب بیگی را دیده می گوید: 

او عده ای را با خود به اتاق ما آورد و ش���روع به شوخی های مختلف با آن ها کرد. 
آن ها را وادار ساخت شعر »یک حاجی بود یه گربه داشت... « را بصورت مکرر 
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بخوانند. افراد حالت عادی نداشتند و مانند معتاد ها بودند. آخر شب برد و اعدام شان 
کرد. حدسم این بود که آن ها را با داروهای مخدر آرام کرده بودند. 

یکی از سرگرمی های مجتبی محراب  بیگی و محمدرضا مهرآین و حسن پاسدار و نقده 
و علی شاه عبدالعظیمی پاسداران جنایتکار و بریحم آموزشگاه اوین و بندها، شبیه سازی 
اع���دام برای زندانیان بود. قب���ل از اعدام، زندانیان را به اتاق وصی���ت برده و نام و نام 
خانوادگی شان را با ماژیک روی ران و ساق پایشان می نوشتند. افراد نامربده برای آزار و 
اذیت زندانیان، این کار را به صورت تصنعی انجام می دادند. این جانیان  این عمل را در 

مورد جاوید طهماسبی که ۱۵ ساله بود، نیز انجام داده بودند. 
از آن جایی که مجتبی محراب بیگی مسئول تریخالص زنی بود، خیلی اوقات خود بعضی 

از زندانیان را نیز برای زدن تریخالص انتخاب می کرد. 
توابینی که برای تریخالص زنی رفته بودند، تعریف می کردند که دایی مجتبی اسلحه را 
دستشان می داده و بعد پشت سرشان می ایستاده تا درصورتیکه دست از پا خطا کنند، به 
سمتشان شلیک کند. همه زندانیان را به اجبار به حسینیه زندان می بردند، مگر انکه طرف بیمار 
بود. دایی مجتبی بن مراسم شخصا به اتاق ها می رفت که ببیند چه کسانی به حسینیه نرفته اند.  

اداره »جهاد زندان«
مجتبی از مؤسسان »جهاد زندان« بود. در این بخش، بیشرت نوجوانان زندانی مشغول کار 
بودند. آن ها عالوه بر کار در محوطه   ی زندان و ش���رکت در کارهای سنگن ساختمانی و 
باغبانی و گل کاری و محوطه  سازی، همانند »جوخه  های تخلیه« اردوگاه های مرگ نازی ها 
از آن ها در تمیز کردن محل اعدام، جنازه کشی و محو آثار اعدام و...  استفاده می شد و گاه 

زندگی رقت باری داشتند و علریغم سن کم تجربیات وحشتناکی را از سر می گذراندند.
نوجوانانی که ماه ها بود به بهانه ی تعمریات آشپزخانه غذای گرم نخورده بودند، به جای 
کره مربا و خرما و پنری، در »جهاد زندان«، کتلت، خیارشور و غذای گرم می خوردند و به 

این ترتیب به تعداد مشرتیان »جهاد« افزوده می شد. 

مفقود االثر در جبهه های جنگ 
مجتبی در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۳۶۲ در منطقه فکه و در جریان عملیات والفجر یک که 
نریوهای دادستانی متحمل خسارات سنگینی شدند، به همراه ملک حسن تکلو معاون 
آموزشگاه اوین کشته شد. جنازه ی مجتبی به دست نیامد و او مفقود االثر شد. از آن جایی 
که در اطالعیه ی اول اردیبهشت ۱۳۶۲ دادستانی انقالب از کشته شدن ۶ عضو دادستانی 
انقالب مصطفی رمضانی، جلیل بنده، محمد رضا مهرآین، رضا ش���عبانی، رمضانعلی 
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سنجری و ملک حسن تکلو در عملیات فجر یاد شده بود و اسمی از مجتبی محراب بیگی 
نیامده بود، خانواده وی ۵ روز بعد با صدور اطالعیه ای خرب کشته شدن وی را اعالم کردند. 
صفحه ی اول روزنامه های کیهان، اطالعات و جمهوری اسالمی در منت مشرتکی آگهی 
تسلیت او را در صفحه ی اول چاپ کردند. در این منت از او به عنوان »گلی دیگر از گلزار 
مصفا و با طراوت ایران و از پویندگان و عاشقان خط خونن حسن)ع(« یاد شده بود. 
که »با نثار خون پاکش همچون شهیدان زنده تاریخ درس عشق، ایثار و قیام در راه معبود 
را به تمام انسان های آزاد اندیش و عدالت خواه آموخت و در راه وصال به معبود جان به 

جان آفرین تسلیم و در جوار رحمت حق تعایل جای گرفت.« 
بعد از کشته  شدن مجتبی در جبهه، همسر وی به عقد برادرش درآمد. وی که جسدش پیدا 
نشده بود، بعد از بازگشت اسرا به ایران شایع شد در اردوگاه های عراقی است و عنقریب 
به کشور بازخواهد گشت. این شایعه تنش زیادی در خانواده ی وی ایجاد کرد. اسم یکی از 
کوچه های منشعب از خیابان برادران محمدی )آستانه( در میدان امام حسن، جنب مسجد 

امام حسن به نام مجتبی محراب بیگی شده است. 

ملک حسنی تکلو والشجردی 
ملک حسن تکلو والشجردی، فرزند حسینقلی 
متولد ۱۱ مرداد ۱۳۳۶ یکی از مسئوالن آموزشگاه 
اوین بود و نس���بت به دیگران پاسداران از سواد 
بیش���رتی برخوردار بود و کم���رت در آزار و اذیت 
زندانی���ان ش���رکت می ک���رد. وی در زندان به 

»ملک« مشهور بود. 
هرچند او همراه با مجتبی محراب بیگی کش���ته شد اما خرب کش���ته شدن او را دادستانی 
انقالب اول اردیبهشت منتشر کرد و ادعا کرد او همراه با ۵ پاسدار دیگر اوین در جبهه های 

جنگ کشته شده است. 

محمدرضا مهرآینی
محمدرضا متولد ۲۹ آبان ۱۳۴۱، به خاطر پدرش که از 
مسئوالن دادستانی اوین و شکنجه گران بریحم و فاسد 
ش���عبه هفت بود، پایش به اوین باز ش���د و به سرعت 
پله ه���ای ترقی را طی کرد و جزو محافظان الجوردی 
شد و در حسینیه اوین همراه الجوردی حضور می یافت 
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و تالش می کرد با کپی برداری از روی فیلم ها، نقش بادی گارد او را بازی کند. زندانیان 
به وی »محمدرضا بسیجی« می گفتند.

بریحم و سنگدل
با آن که هنوز بیست سالش نشده بود اما به غایت بری حم و خشن بود. وی بعضی اوقات 
برای کمک به پدرش و دیگر شکنجه گران به عنوان جالد در شعبه هفت می رفت و در 

کابل زدن به زندانیان پیش قدم می شد. 
محمدرضا، نزد پ���درش که به »محمد جودو« معروف بود، فنون رزمی را آموخته 
و همان ها را روی زندانیان زیر ش���کنجه در شعبه های بازجویی تمرین می کرد. وی 
ب���ه عنوان یکی از ش���اهکار هایش برای زندانیان تعریف کرده ب���ود که در جریان 
تظاهرات های »موضعی« مجاهدین در خردادماه ۱۳۶۰، »از پشت با سرنیزه به یکی 
از هواداران مجاهدین حمله کردم؛ طوری که زیر دستم زمانی که سرنیزه را می کشیدم 

ستون مهره های طرف را حس می کردم. 
وی در اسکورت ماشن الجوردی، ترک موتور هزار جلیل بنده یا مجتبی محراب بیگی 

مسلسل به دست می نشست و در خیابان ها مانور قدرت می داد. 
سال ۶۰ زندانیان را هر هفته به نماز جمعه و یا بهشت زهرا بر سر قرب کشته شدگان حزب 
جمهوری می بردند. محمدرضا و بقیه  پاسداران مراقب زندانیان بودند و گاه مردمی را 
که به هر دلیل قصد نزدیکی به زندانیان را داشتند مورد اذیت و آزار و ضرب و شتم قرار 
می دادند. شاهدان عینی تعریف می کردند که محمدرضا به این ترتیب چندین نفر را در 

میان جمعیت شکار کرد و پس از ضرب و شتم شدید آن ها را روانه ی اوین کرد.

تریخالص زن
محمدرضا عالقه ی ویژه  ای به شرکت در جوخه ی اعدام داشت. او برای زندانیان نوجوان 
شاغل در جهاد زندان تعریف کرده بود، پس از آن که قطب زاده در حسینیه اوین صحبت 
کرد، او را شخصاً تحویل گرفته و با یک آمبوالنس به محل اعدام برده و قبل از آن که به 

محل برسد او را به قتل رسانده است. 

کشته شدن در جبهه
محمدرضا مهرآین، عاقبت در ۲۲ فروردین ماه ۶۲ در فکه کشته شد. برادرش ناصر نیز که 
متولد ۱۳۴۶ بود، در سال ۱۳۶۵ در عملیات کربالی ۱ در مهران کشته شد. دیگر برادرش 
مهدی در فروردین ۱۳۹۴ در اثر عارضه قلبی فوت کرد. بعد از کش���ته ش���دن محمدرضا 
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مهرآین، جلیل بنده و مجتبی محراب بیگی، جای آن ها را  قاس���م، غالم، اصغر عیاری 
)دوالبی( گرفتند و محافظ الجوردی شدند. 

در روز ۲۲ فروردین ۱۳۶۲ دیگر پاسداران و جنایتکاران اوین که در منطقه فکه و در جریان 
عملیات والفجر یک کشته شدند، عبارت بودند از :

مصطفی رمضانی زاده فرزند غالحس���ن متولد ۳۰ آذر ۱۳۴۰، رضا شبانی قهرودی فرزند 
شعبان، فرامرز اصفهانی فرزند ذبیح الله متولد ۱۳۳۸، رمضانعلی سنجری فرزند رضا، رحیم 
قره حسنلو فرزند کریم ، محمدرضا مشایخی فرزند نعمت الله ، وحید نظری فرزند محمد.  
بعدها حمید طلوعی سربازجوی شعبه ی هشت اوین یکی از بازجویانی بود که همراه با 
جاج مرتضی رئیس ترابری اوین و محمد کرمانشاه معاون بیژن ترکه، رئیس گروه ضربت 

اوین در جبهه های جنگ کشته شدند و جنازه  شان به اوین آورده شد.

سیدعباس ابطحی 
س���یدعباس ابطحی متولد محله ی اوین- درکه 
اس���ت که در گذش���ته مانند تمامی روس���تاهای 
شمریانات از بافتی س���نتی و مذهبی برخوردار 
بود. طایفه ی ابطحی به همراه طایفه های اعرابی، 
مسعودیان، مریش���ریفی، اوینی، شعیبی، فکری، 
مریرحیمی و بذر افش���ان از جمله خانواده های 
قدیمی و س���نتی اوین و درکه هس���تند. پاسگاه 

انتظامی درکه نیز به نام »شهید ابطحی«  است که قاعدتاً بایستی از همن طایفه باشد. 
درکه پس از سال ۶۰ موقعیت ویژه ای یافت چرا که دادستانی انقالب مستقر در اوین به 
دالیل امنیتی به زور خانه های اطراف زندان اوین را خریداری کرد و به افراد مورد اعتماد 

خود سرپد.

از رانندگی خط اوین درکه تا تریخالص زنی و محافظت از الجوردی
س���یدعباس پیش از آن که پاسدار اوین شود راننده ی خط اوین – درکه به تجریش بود. 
ظاهراً وی از کمیته ی محل به زندان اوین راه یافته بود و پس از طی کلیه ی مراحل و نشان 
دادن سرس���رپدگی خود به جنایتکاران پله های ترقی در اوی���ن را طی کرده و از مقربان 
الجوردی شد. او پس از کشته شدن مجتبی محراب بیگی و جلیل بنده دو محافظ اصلی 
الجوردی و مسئوالن جوخه ی اعدام به همراه اصغر دوالبی و بیژن ترکه و قاسم از گروه 

ضربت اوین به جمع محافظن الجوردی و نزدیکان او پیوست. 
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سیدعباس مثل همه ی نزدیکان الجوردی در جوخه های اعدام شرکت می کرد و وظیفه ی 
تریخالص زنی را به عهده داشت. یکی از مراحل چک امنیتی افراد مقرب الجوردی گذر 
از این مرحله و شرکت در شکنجه و قتل و کشتار بود. تا روزی که الجوردی از دادستانی 
انقالب تهران برکنار شد، سید عباس درحایل که کلتی به کمر داشت و یا مسلسل دستی 
برتا حمل می کرد همیشه کنار او بود. در بازدید های الجوردی از زندان های قزلحصار و 

گوهردشت و جبهه های جنگ نیز سید عباس او را همراهی می کرد.
  

لمنپ نوحه خوان 
از آن جایی که سیدعباس دارای قدی بلند بود و شایل سبز به کمر می بست و به تقلید از 

الجوردی گیوه ای سفید به پا می کرد چهره ای شاخص داشت. 
س���یدعباس گیوه را سر انگشتانش می انداخت و در حایل که لخ لخ پایش را روی زمن 
می کش���ید راه می رفت و به همان شلی هم حرف می زد و کلمات را می کشید. او تالش 
می کرد مثل مجید قدوسی و جلیل بنده شوخ طبعی نشان دهد و مزه پرانی کند اما استعداد 
آن ها را نداشت. س���یدعباس جزو نوحه خوانان همیشگی حسینیه زندان اوین بود و در 
دادگاهی که برای »س���ربداران« در حس���ینیه اوین برگزار کردند، او قاری قران و مجلس 
گرم کن بود. پیش از آن که دادگاه ش���روع شود، او با لحنی لومپنی تالش می کرد ادای 

عبدالباسط را در آورد و سوره ی »اذ الشمس کورت« را بخواند.
 

نقش فعال در دادگاه سربداران 
او نه تنها در برگزاری دادگاه اعضای دستگری شده »اتحادیه کمونیست« ها نقش فعایل 
داش���ت بلکه شب ها برای خانواده ی پاس���داران کشته شده در جریان حمله به شهر آمل 
نوحه خوانی کرده و آن ها را آماده ی حضور در دادگاه روز بعد می نمود. خانواده های مزبور 
جهت شرکت در دادگاه با سه مینی بوس از آمل به اوین آورده شده و در حسینیه زندان اوین 

که محل برگزاری دادگاه بود، جا داده شده بودند. 
در واقع حس���ینیه روزها محل دادگاه بود و ش���ب ها محل خواب خانواده ی ش���اکیان. 
خانواده های شاکی که غالبا روستائیان آمل بودند شب ها روی پتوهایی که در اختیارشان 
قرار داده می شد وسط حسینیه می خوابیدند و صبح زود که برای نماز و صرف صبحانه از 
خواب برمی خاستند، محل مزبور برای خیمه شب بازی دادگاه عدل انقالب اسالمی آماده 
می شد. در مدت سه روزی که دادگاه جریان داشت آن ها که از نتیجه ی کار و حکم دادگاه 
آگاه بودند، دائم به محمدی گیالنی و الجوردی فشار می آوردند که چرا زودتر متهمان را 
اعدام نمی کنند و به خیمه شب  بازی خود پایان نمی دهند. گیالنی در پاسخ به آن ها و با 
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اشاره به متهمان گفته بود »نگران نباشید! امانتی را برایتان می فرستم، تا زیر پل آمل آن ها 
را اعدام کنید.« گیالنی به وعده ی خود عمل کرد و همه ی آن ها را به اعدام محکوم کرد.

در این سه روز متهمان زن و مرد وابسته به »اتحادیه کمونیست ها« در یک اتاق مشرتک 
که کنار حسینیه اوین قرار داشت به سر می بردند.

از نزدیکی به الجوردی تا فاصله گریی 
یکی از بستگان سیدعباس برایم تعریف کرد که وی برای تقرب به الجوردی خواهرش 
را که از زیبایی نیز برخوردار بود صیغه ی او کرده بود. گویا همسر خواهرش در جبهه های 
جنگ کش���ته ش���ده بود. با این حال پس از برکناری الجوردی، از او فاصله گرفت و در 
مراسم تشییع جنازه و خاکسباری وی نیز حاضر نبود. اتفاقاً یکی از مسائلی که الجوردی 
را تا دم مرگ رنج می داد، بی مهری نزدیکانش و کسانی بود که وی آن ها را از هیچ به همه 

چیز رسانده بود. گفته می شد وی به خاطر همن فشارها آرزوی مرگ می کرد. 
  

راننده نریی و مشارکت در کشتار ۶۷
سیدعباس پس از برکناری الجوردی به حسینعلی نریی که رئیس حکام شرع اوین بود 
نزدیک ش���د و راننده و محافظ شخصی او شد. او در جریان کشتار ۶۷ رانندگی ماشن 
نریی رئیس هیأت کش���تار را عهده دار بود و در حس���ینیه گوهردشت محل به دار کشیدن 
زندانیان سیاسی حضور می یافت. پس از آن که الجوردی دوباره در سال ۶۸ به سازمان 
زندان ها و اوین برگشت هم سیدعباس در زمره ی باند او نبود و همراه با نریی از اوین رفت 

و بعدها به ریاست دفرت او نیز رسید. 

برخورداری از تمکن مایل 
در دهه  ی هفتاد و هنگام حضور در دفرت نریی، زندگی او متحول ش���د. وی مالک یک 
آپارتمان مصادره ای شیک و مدرن در ساختمان »آ اس پ« و زمن های زیادی در شمال 
شد. وی همراه با برادرش صاحب کارخانه ی بزرگ موتورسیکلت شدند و قیافه و تیپی 
جدید به هم زد و اتوموبیل های گرانقیمت و مدل باال سوار می شد. یک کاروان مسافرتی 
را نیز از ایتالیا با هزینه ای گزاف وارد کرده بود بدون آن که نیازی به آن داش���ته باشد و یا 

استفاده ای از آن بکند. اطرافیان اش می گویند هم  و غم اش »خانم بازی« است.
او در این دوران همچنان تاکسی اش را حفظ کرده و هر از چند گاهی برای حل و فصل 
مشکالت آن به تاکسریانی تهران مراجعه می کند و با گرفنت لوازم یدکی و سهمیه، آن ها 
را در بازار آزاد به فروش می رساند. او تاکسی اش را که پیکان بود، تبدیل به احسن کرد 
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و رنو تحویل گرفت.نه تنها او بلکه تعداد دیگری از پرس���نل اوین مانند مجتلی حلوایی 
عسگر و »حاج حسن« معروف به »حاج حسن تاکسی« مسئول دفرت مرکزی اوین و یکی 
از معاونان حس���نی )ابوالفضل حاج حیدری- یکی از گردانندگان مؤتلفه( رئیس زندان 
اوین پس از کشته شدن کچویی، هم راننده تاکسی بودند و در سطح شهر به مسافرکشی 
می پرداختند. در پارکینگ اوین همیشه چند تاکسی موجود بود که متعلق به پرسنل اوین بود.

حضور در اجرای احکام 
سیدعباس این اواخر در دایره اجرای احکام اوین شغل اداری گرفته بود. هرچند او نیازی 
به کار در اجرای احکام نداشت اما ظاهراً نمی خواست سوابق اداری اش را از دست بدهد 
و یا از نفوذش در اوین و دستگاه قدرتمند امنیتی و قضایی کاسته شود تا بلکه در پناه آن 

بتواند به رتق و فتق امور تجاری اش برپدازد.    
آخرین باری که با او برخورد داشتم سال ۷۲ و در سالن انتظار فرودگاه مهرآباد بود. منتظر 
بازگشت یکی از بستگانم به تهران بودم. سیدعباس ریشش را مرتب کرده بود، کت و شلوار 
طوسی رنگ شیک و خوش دوختی به تن داشت و در زیر آن بلوز گوجه ای خوشرنگی 
به تن کرده بود و با چند حزب اللهی مشغول صحبت بود. هرچند در هیأت جدید قیافه اش 
به هیج وجه به حزب  اللهی  ها نمی  خورد اما دهان که باز می کرد معلوم بود متعلق به کدام 
طایفه است. در همان صحن فرودگاه درگریی لفظی  کوتاهی بن من و او پیش آمد. به 
نظرش قیافه ام آش���نا بود ویل به خاطر نیاورد. ش���اید حدس می زد که مرا در زندان دیده 

است. با پادرمیانی همراهانش موضوع به سرعت فیصله پیدا کرد.

از تجارت تا اسرتاحت در ویالی شمال و کیش 
س���ید عباس ابطحی به خاطر گرفتگی رگ قلب، آنژیوگرافی کرده اس���ت و فعالً  دوران 
نقاهت را در کیش می گذراند. گفته می شود در آن جا نیز مشغول تجارت است. وی بیشرت 

اوقاتش را در ویالش در شمال می گذراند و به بازی بیلیارد مشغول است.۱
وی همچون بسیاری از جانیان و تریخالص زن های دهه ی شصت در جامعه ایزوله شده اند 
و با توابان دهه ی شصت همنشینی می کنند. البته انگیزه ی دیگر این همراهی و همنشینی 

منافع مشرتک اقتصادی است و جنبه ی اطالعاتی و امنیتی ندارد. 

محمدعلی سرلک
محمدعلی سرلک بس���یجی ای بود که به خاطر قتل صاحب یک مرغداری، از لرستان 

1-www.pezhvakeiran.com/pfiles/abbas-abtahi.pdf
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به زن���دان اوین منتقل ش���ده  بود. از ق���رار معلوم 
نمی خواستند او را در آن جا نگاه دارند. انتقال او به 
اوین سرنوشت  اش را تغیری داد، چیزی که شاید در 

ابتدا هیچ کس به آن فکر نمی کرد.
کسانی که سرلک را از نزدیک می شناسند معتقدند، 
هیچگاه اعتقاد عمیقی به مذهب نداشت. زمانی 
که نیاز به مسلمان  نمایی داشت، نمازش را زورکی 

می خواند و اعتقاد چندانی هم به حکومت نداشت بیچاره ای بود که سر از زندان در آورده 
بود و به هر خفت و خواری تن می داد.

زندانی ای که زندانبان شد
او در زندان اوین هیچ گاه حالت زندانی نداش���ت و پس از مدتی به جرگه ی  پاس���داران 

پیوست و به شغل زندانبانی مشغول شد. 
وی در جوخه  های اعدام، ش���خصًا  شرکت می کرد و خیلی وقت ها، خون خشک روی 

لباس و یا زیر ناخن هایش دیده می شد.
سواد درست و حسابی نداشت. شبی که قرار بود حسن روحانی یکی از رهربان سازمان 
پیکار در حسینیه اوین از گذشته ی خود اعالم انزجار کند، سرلک از پشت بلندگوی عمومی 
ساختمان »آموزشگاه اوین«، چندین بار با هیجان مثل تبلیغات چی های تأترهای الله زار 

اعالم کرد: »امشب حسینیه، حسن روحانی، بشتابید«.
گاهی اوقات به اتاق ها رجوع می کرد و با فریاد و لگد کسانی را که دمر خوابیده  بودند، 
بیدار می کرد و می گفت: »عمری نخواب«. مانند بسیاری از شیعیان سنتی معتقد بود، 
عمر خلیفه ی دوم مس���لمن جهان که لقب »فاروق« از پیامرب اس���الم گرفته بود، »دمر« 

می خوابیده و این نوع خوابیدن را به شدت مزموم و زشت می دانست.

مسئول اعدام و سردخانه
سرلک از سال ۶۲ به بعد، ارتقای مقام یافت و مسئول اعدام شد. وی تا آخر سال ۶۳ که 

الجوردی در اوین بود، مسئولیت اعدام ها را به عهده داشت. 
به منظور جلوگریی از جاری ش���دن خون در خیابان ها که قبالً  اتفاق افتاده بود، اجساد 
اعدام شدگان را به مدت چند روز در محلی که الجوردی کنار ساختمان گروه ضربت اوین 
و جنب تصفیه فاضالب درست کرده بود، نگهداری می کردند تا خون شان به طور کامل 

از بدن خارج شود. 
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زندانیان نوجوانی که در محوطه ی اوین کار می کردند و در سال ۶۰ کامیون حمل جنازه  را 
دیده بودند، تعریف می کردند، از پشت کامیون هنگام حرکت خون پاین می ریخت مثل 

کامیون حمل ماسه که از پشت آن به خاطر شسنت ماسه آب پاین می ریزد.
به گفته ی شاهدان عینی، اجساد کسانی که در درگریی های خیابانی و یا خانه های تیمی 
کشته می شدند نیز در این محل که مسئول آن سرلک بود، نگهداری می شدند. این محل، 
سردخانه داشت و زمان بیشرتی جنازه را نگهداری می کرد. مسئوالن دادستانی، زندانیان 
را برای شناسایی اجساد به این محل می آوردند و برای آرشیو دادستانی از اجساد، در این 

محل عکس  می گرفتند.
از سال ۶۳ به بعد که به دستور شورای عایل قضایی وقت، دار زدن معمول شد، در همن 
محل، متهمان را دار می زدند. مدتی نیز اجرای احکام را به سرلک سرپده بودند و او به 

متهمان جرائم اخالقی، شالق می زد.
یکی از زندانیان نوجوان که در بخش جهاد زندان کار می کرد برایم تعریف کرد: »یک 
روز س���رلک سراسمیه آمد جلوی دفرت مرکزی زندان، تعدادی پریمرد را که به سختی راه 
می رفتند، سوار مینی بوس قرمز رنگی کرد که شیشه هایش رنگ شده بود. بعدش صدای 
رگبار ش���نیدیم و ده دقیقه بعد مینی  بوس را خایل برگرداند. جس���د پریمردها را هم که 
مثل الش���ه گوشت گوسفند در وانت گذاش���ته بود، آورد. وانت را در کناری پارک کرد تا 
خون هایش برود تا روز بعد برای دفن به بریون از اوین بربند. با دیدن این صحنه یکی از 
پاسداران بخش موتوری با تأثر شدید گفت: این گونه کشنت ناجوانمردانه است. من حاضرم 
تو خیابان و ش���رایط مساوی با این ها مبارزه کنم اما نه اینطوری. « ظاهراً قربانیان مزبور 

معتقدان به دیانت بهایی بودند.

سرپرست جهاد زندان
سرلک پس از کشته شدن مجتبی محراب بیگی مدتی سرپرست جهاد زندان شد و در سال 
۶۴ به بخش فرهنگی انتقال یافت و مسئولیت پخش روزنامه در زندان را به عهده گرفت. 

مدتی هم مسئول حمل غذا از آشپزخانه و نظافت حسینیه اوین شد.
وی ابتدا مسلح نبود، اما پس از مدتی به او اجازه ی حمل اسلحه دادند. موقعی که زندانیان 

را به نماز جمعه و بهشت زهرا می بردند، لباس دادستانی تن می کرد.
گاه جانیان اوین چنان صحنه  هایی از شقاوت را پدید می آوردند که اعرتاض افرادی چون 
سرلک را هم بر می انگیخت. یکی از زندانیانی که برای خاکسپاری جلیل بنده یکی از 
محافظان الجوردی و تریخالص  زن های اوین به بهشت زهرا برده شده بود برایم تعریف کرد: 

موقع برگشت از خاکسپاری، مادری، روی قربی که سنگی هم نداشت افتاده بود و 
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می گریست. از یکی از بچه هایی که همرام بود پرسیدم چرا این قطعه هیچ سنگی 
ندارد او پاس���خ داد این جا قطعه ی اعدامی هاست. در حایل که از روی قطعه عبور 
می کردیم یکی از پاسداران که قد بلندی داشت با لگد به پهلوی زن بیچاره زد و او را 
نقش زمن کرد. سرلک به او اعرتاض کرد و گفت چرا این بیچاره  را می زنی؟ پاسدار 
جواب داد سر قرب یک منافق گریه می کند و به هتاکی اش به مادر داغدار ادامه داد و 
او را در حایل که می گفت پسرم، پسرم به زور از آن قطعه بریون انداخت. دو سه بار 

هم دست به کلتش برد تا اون مادر دردمند را بزند.

دستگریی به علت اخاذی
گفته می ش���د سرلک در سال ۶۵ به علت اخاذی از خانواده زندانیان بازداشت و مدتی 
زندانی و سپس اخراج می شود. وی که از وضعیت مایل بدی برخوردار بود، در مغازه ی 
کوچکی واقع در میدان خراس���ان طالفروشی می کرد و در کنار آن در حایل که استفاده 
از ویدئو ممنوع بود، فیلم های ویدئویی کرایه می داد. در حال حاضر در س���طح تهران به 
مسافرکشی مشغول است و از وضعیت مایل بدی برخوردار است و در تأمن معاش خود 
با مشکل جدی روبرو است. وی که بابت دستگریی اش به شدت رنجیده بود می  گفت: 
اگر راست می گویند چرا قاضی حداد و اطرافیانش را دستگری نمی کنند. میلیون میلیون 
پول می گریند و کسی به کسی نیست. سلول های آسایشگاه اوین و ۲۰۹ را هم تبدیل به مرکز 

لهو و لعب کرده اند.
گفته می شد او را برای تحمل کیفر به زندان اصفهان منتقل کردند. سرلک به زندانیانی 
که در جهاد زندان اوین کار می کردند گفته بود اگر بخواهند مرا زندانی کنند مسائل گفتنی 
زیاد دارم. البته حق با او بود وی در جریان جنایات زیادی در اوین بود که کمرت کس���ی از 

آن ها خرب داشت.
سرلک که خود مسئول دارزدن توابن مشغول کار در شعبه های بازجویی اوین بود برای 
زندانی���ان تعریف کرده بود، اول آن ه���ا را آب لمبو کردند و بعد انداختند دور! او متوجه 
نیست حاکمان با خود او و اطرافیانش نیز همن کار را کردند. او و دیگر تریخالص زنان و 
بازجویان و شکنجه گران به جز عذاب وجدان و بیماری های دیگر چیزی نصیب شان نشده 
است. در حایل که مسئوالن رژیم به عیش و نوش خود مشغولند و فرزندانشان از امکانات 

رویایی در داخل و خارج از کشور استفاده می کنند.
سرلک در سال های اخری که از درگاه قدرت رانده شده، مجبور است به توابن دهه ی ۶۰ که 

از آن ها را از اوین می شناخت پناه بربد و در دورهم نشینی های آن ها شرکت کند.  



داوود لشگری

نام اصلی وی نه داوود لشگری که تقی عادیل است. متولد ۱۳۳۶-۳۷ و بچه ی امام زاده 
حسن، خیابان دکرت اقبال سابق )اقبال الهوری( است. قدی نسبتاً بلند و هیکلی درشت 
داشت. صورتش تقریباً کوسه با ریشی کم پشت بود. حسن برادر ناتنی اش هم پاسدار اوین 
و بعد گوهردشت بود. احتمااًل ۴ برادر هستند از دو مادر. تقی عادیل فرزند زن دوم پدرش 

بود. حسن به لحاظ سنی بزرگرت از تقی بود و از زن اول پدرش. 
پدرشان اوس���تا کریم بنا یکی از کفرتبازهای معروف امام زاده حسن بود که پیش ترها به 
»عشق باز« شناخته می شدند. بر اساس آن چه که شنیده ام اوستا کریم بنا دو سه تا بچه  از 
زن اویل داش���ت و دو س���ه تا هم از زن دوم. ظاهرًا  همسر اولش فوت کرده بود و دوباره 
ازدواج می کند. تقی و حسن عادیل از فعاالن و بسیجی های مسجد ابوالفضل در خیابان 
دکرت اقبال، خیابان وحدت روبروی دبستان دخرتانه وحدت بودند. سردسته شان در مسجد 
ابوالفضل، باقر کفاش بود. خانه اوستا کریم بنا، پدر تقی و حسن عادیل، روبروی خانه ی 

لشگری یکی از درجه داران ارتش در زمان پهلوی بود. 
فرزند بزرگ او استوار آیت لشکری درجه دار گارد بود که در ۲۱ فروردین ۴۴ هنگام ترور 
محمدرضا ش���اه توسط رضا شمس  آبادی همراه با استوار بابائیان در کاخ مرمر کشته شد 
و نام هر یک زینت بخش یک خیابان در تهران ش���د. بعد از انقالب این دو خیابان به 
نام های جیحون و کمیل تغیری یافتند. یک پارک هم در همان  محله به نام بابائیان شد که بعد 
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از انقالب به رضوان تغیری یافت. 
استوار بزرگ لشگری اگر اشتباه نکنم دارای ۴ فرزند پسر و چند دخرت بود. نام سه نفر 
از فرزندان پسر او عبارت بود از آیت، داوود و رمضان لشگری. گفته می شود داوود هم 
که درجه دار بود پس از انقالب بر اس���اس حکم دادگاه انقالب اعدام شد. من هرچه 
جستجو کردم اسم داوود لشگری را در میان اعدام شدگان اول انقالب پیدا نکردم. اما به 
درجه داری با نام قاسم لشگری برخوردم که اعدام شده بود. شاید او دو اسمه بوده است. 
هم نام داوود داشته و هم قاسم. شاید اساساً درجه دار داوود لشگری فرد دیگری غری از 
قاسم است که اعدام شده. آن گونه که از قرائن بر می آید تقی عادیل هنگامی که به اوین 
راه می یابد نام مستعار داوود لشگری را که قباًل در ارتباط با رژیم شاه اعدام شده بود و 
همسایه ی آن ها بود برای خود انتخاب می کند. یکی از دوستان زندانی ام که سال ها در 
زندان های قزلحصار و گوهردش���ت زندانی بود به واسطه ی آشنایی با بستگان نزدیک 
داوود لش���کری تأکید می کند که وی در خانواده نیز دو نام تقی و داوود را داشت و نام  

خانوادگی اش لشکری است و از اسم مستعار استفاده نکرده است.

پاسدار اوین و گوهردشت
داوود لش���گری یکی از س���ه »داوود«ی است که در دهه ی ۶۰ نقش مهمی در سرکوب 
زندانیان سیاسی ایفا کردند.۱ او در سال ۱۳۶۱ پاسدار سالن یک آموزشگاه بود. در تاریخ 
۲۴ مهرماه ۶۱ همراه با اولن دسته زندانیانی که از اوین به گوهردشت منتقل شدند، وی 
نیز به این زندان انتقال یافت. زندان با ورود این زندانیان افتتاح ش���د در حایل که هنوز 

سیستم های خدماتی زندان راه اندازی نشده بودند. 
اولن صبحانه ای را که در زندان گوهردش���ت خوردیم محمدی معاون زندان پخش کرد. 
معلوم بود نان آن را از نانوایی بریون زندان تهیه کرده بودند. داوود لشکری، عباس کویل وند، 
پاسداری که در سالن یک آموزشگاه اوین نام فلورانس نایتینگل را روی او گذاشته بودیم، 
مجتبی، رامن و... پاسدارانی بودند که برای اداره زندان و نگهبانی از اوین به گوهردشت 
منتقل شدند. در آن موقع هنوز سیستم پرسنلی زندان نیز به درستی راه اندازی نشده بود. 
اولن ش���ام گوهردشت را که آش پرمالتی بود داوود لشگری پخش کرد. ما در اتاق های 
دربسته سالن ۱۹ به سر می بردیم. به اتاق ما که رسید وقتی می خواستم آش را تحویل بگریم 
با لحن کش���داری پرسید: »چند سال آش خور«؟ من هم همانجوری جوابش دادم: »ده 
سال آش خور«. همن شد که قیافه ام در یادش ماند و بعدها اسم و رسم و کلیه مشخصاتم 
را از حفظ بود. او یکی از پاسداران بند ما شده بود. تا وقتی در اتاق های دربسته بودیم 

۱-داوود رحمانی، داوود لشکری، داوود بیات )میثم(
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غذا تقسیم می کرد و ما را چهار نوبت به دستشویی می برد. وقتی هم که بندمان عمومی 
شد، ساعت ها در هواخوری گوشه ای کز می کرد و زندانیان را می پایید. او پس از مدتی 
سرشیفت نگهبانان شد. در آن موقع پاسداران شیفت شان ۲۴ ساعته عوض می شد. یک 

پست را داوود لشگری هدایت می کرد و یک پست را پاسداری به نام علی. 

شرکت در بازجویی و شکنجه
در سال ۶۱ مقارن ورود زندانیان به گوهردشت، تعدادی از شعبات بازجویی اوین را نیز 
در گوهردش���ت راه اندازی کردند. در آبانماه ۶۱ غالب کسانی را که بیش از یک سال از 
دستگریی شان می گذشت و همچنان بالتکلیف بودند به گوهردشت منتقل کردند تا در 
شعبه هایی که برای این کار تشکیل داده بودند مورد بازجویی و شکنجه قرار گریند. پیشوا 
سربازجوی شعبه یک و فکور سربازجوی شعبه هفت و تعدادی دیگر از بازجویان نیز به 
گوهردشت منتقل شده بودند. گاهی اوقات پاسداران شیفت ها در امر شکنجه ی زندانیان 
بازجویان را کمک می  کردند. هرچند فردی به نام »سید« هم بود که هیچ کاری نداشت 

اال جالدی. بازجویان هرکس را که می خواستند شکنجه کنند به دست او می سرپدند. 
پاسدارانی مثل داوود لشگری، مجید لره )مجید تربیزی( و... که در شعبه های بازجویی به 
امر شکنجه ی زندانیان می پرداختند قابلیت های خود را نشان داده و پس از مدتی ارتقای 
مقام یافتند. داوود لش���گری در مهرماه سال ۶۲ موقعیت اش در زندان گوهردشت بهبود 
یافت. از برخوردش معلوم بود که نسبت به پاسداران دیگر حتی سرشیفت ها ارشدیت یافته 

است. این مقارن بود با رفنت محمدی معاون زندان گوهردشت. 

معاونت امنیتی و انتظامی زندان 
لش���گری در س���ال ۶۳ به معاونت امنیتی و انتظامی زندان رسید ؛ چون پس از برکناری 
الجوردی و صبحی رئیس زندان گوهردش���ت، وی مدتی سرپرس���تی زندان را به عهده 
داش���ت تا سعادت رئیس زندان شد و او دوباره مسئولیت امنیتی و انتظامی زندان را به 
عهده گرفت. در دوران ریاست مرتضوی نیز او همچنان معاون امنیتی زندان بود. وقتی 
در س���ال ۶۵ به گوهردشت بازگش���تم، به »حاج داوود« معروف شده بود و پاسداران از 
او به نام »حاج آقا لشگری« یاد می کردند.به محض این که مرا دوباره دید گفت: »البد 
انتظار نداشتی با من روبرو شوی«. در مدتی که در سلول انفرادی به سر می بردم بارها از 
او بریحمانه کتک خورده بودم. راست می گفت در تغیری و تحوالت زندان ها خیلی ها که 

مصدر امور بودند تغیری کرده بودند ویل او همچنان به جنایت مشغول بود. 
در جریان سرکوب وحشیانه زندانیان در سال های ۶۵ تا ۶۷ او نقش اصلی را چه به لحاظ 
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تصمیم گریی و چه به لحاظ اجرایی به عهده داشت. در ضرب و شتم وحشیانه زندانیان 
خودش همیشه پیش قدم بود. 

مشارکت فعال در کشتار ۶۷
وی یکی از برنامه ریزان و مجریان اصلی کش���تار ۶۷ در زندان گوهردشت بود. انتخاب 
زندانی���ان، اولویت بندی و اعزام آن ها ب���ه دادگاه را او انجام می داد. وی بیش از هرکس 
با موقعیت بندها و زندانیان آش���نا بود. در پاییز ۶۶ او با کمک پاس���داران ش���یفت های 
مختل���ف زندان، با کلیه زندانیان یک به یک برخورد کرده و آن ها را بر اس���اس مذهبی 
و غری مذهبی و همچنن موقعیت س���رخ، زرد و سفید دسته بندی کرده بود. نقش او در 
زندان و تصمیم گریی ها از پاییز سال ۶۶ و پس از انتقال مرتضوی از زندان گوهردشت به 
اوین، پررنگ تر شد. آن موقع زندان دارای رئیس نبود، بعدها ناصریان دادیار ناظر زندان، 

سرپرستی زندان را نیز به عهده گرفته بود. 
از پاییز ۶۵ که به گوهردشت بازگشتم تا مقطع کشتار ۶۷، با توجه به شناختی که لشگری از 
من داشت چندین بار به انفرادی برده شدم و مورد ضرب و شتم قرار گرفتم. در این دوران 
چه مسئولیتی در بند داشتم و چه نداشتم مورد تنبیه قرار می گرفتم؛ اما در مقطع کشتار ۶۷ 
به دالیل نامعلومی محبت لشکری نسبت به من گل کرد و مایل نبود مرا در صف اعدام 
ببیند. پروسه ی برخورد با من را چند روزی عقب انداخت و حتی تالش و اصرار کرد که 
مجاهدین را محکوم کنم تا به پروسه ی اعدام برده نشوم که نپذیرفتم. روز ۱۵ مرداد که در 
راهرو مرگ نشسته بودم، وقتی از کنارم می گذشت، برگشت و چند تلنگر به سرم زد و با 

تأسف گفت: »ایرج! بدبخت تو هم آمدی این جا«؟

مسئول دارزدن زندانیان 
در روزهای هشتم و نهم مردادماه لشکری خود مسئولیت دار زدن زندانیان را به عهده داشت. 
غروب روز هشتم مرداد، ه- خ یکی از همبندانمان از الی کرکره های جلوی پنجره او را 
دیده بود که در یک فرغون از سمت سوله ای که بچه ها را در آن دار می زدند طناب می برد. 
در بعضی دادگاه ها خود ش���خصاً حضور می یافت و علیه زندانیانی که برای فراز از تله 
جنایتکاران می کوشیدند شهادت می داد. در جریان کشتار ۶۷ اتاق افسرنگهبانی روبروی 
در دادگاه بود. وقتی پشت در دادگاه نشسته بودم به گوش خود شنیدم که در یک مکالمه ی 
تلفنی، پاس���داران همه ی بخش ه���ای زندان اعم از موتوری، فن���ی، بهداری، مالقات، 
فروش���گاه، آشپزخانه و... را فرا می خواند که در کشتار مشارکت کنند و برای آن ها خط و 

نشان می کشید که بعداً نگویید کسی به ما نگفت و ما نمی دانستیم.

»مسئوالن اوین« 
و همکاران ناشناخته الجوردی
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مجید پورسیف
حاج حسن
بیژن ترکه
حاج مهدی
ابراهیمی
همکاران ناشناخته دادستانی و الجوردی





مجید  پورسیف

مجید پورسیف یکی از پاسداران اوین در دهه ی ۶۰ بود که مدتی محافظ الجوردی بود. 
الجوردی در سال های اولیه دهه ۶۰ محافظان زیادی داشت و گاه هنگام خروج از اوین 
و یا ش���رکت در مجامع عمومی با ده ها محافظ ظاهر می ش���د، اما تعدادی از محافظان 
همچون، جلیل بنده، مجتبی محراب بیگی، محمدرضا مهرآین حلقه ی نزدیک به او را 
تشکیل می دادند که همگی کشته شدند و بودند محافظان دیگری همچون مجید پورسیف، 

مجتبی حلوایی عسگر، سید عباس ابطحی و... که در سال های بعد ارتقای مقام یافتند. 
مجید پورسیف مدتی به مسئولیت حفاظت بخش آسایشگاه و زندان اوین گمارده شد و 
در یک دوره در حد یکی از معاونت های زندان اوین بود. او سپس در سازمان زندان ها به 

خدمت پرداخت و در دهه ی ۷۰ رئیس قسمت معتادان زندان قصر بود. 
مجید پورسیف عاقبت مانند تعدادی از گردانندگان اوین در فوتبال کشور مسئولیت یافت و 

به عنوان رئیس کانون هواداران باشگاه استقالل معرفی شد. 
مجید پورسیف پست جدید خود را با مسئولیت اش در زندان اوین و قصر اشتباهی گرفته و 
شرایط مضحکی را برای »بوقچی« شدن و هواداری از تیم استقالل اعالم کرد. روزنامه 

اعتماد ملی روز ۲۸ تریماه ۱۳۸۸ در این مورد گزارش داد: 
سایت رسمی باشگاه استقالل، فرمی را برای عضویت لیدرها منتشر کرده که در آن 
شرایط جالبی برای لیدر شدن قید شده است....در این فرم روی سابقه فعالیت حزبی 
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و گروهی همراه با ذکر نوع فعالیت و مدت آن تاکید ش���ده و البته از آن جالب تر، 
بخشی هم برای مسابقه فعالیت فرهنگی و عضویت در بسیج در نظر گرفته شده است. 
در نظر گرفنت این ش���رایط برای لیدرهای استقالل با اینکه چندان ربطی به مسابقه 
ورزشی و کاری که قرار است روی سکوها انجام دهند، ندارد اما با توجه به حضور 
مجید پورسیف به عنوان رئیس کانون هواداران استقالل چندان دور از ذهن نیست. 
س���ال گذش���ته برخورد قاطعی با لیدرهای استقالل ش���د که کارگردانی آن برعهده 
پورس���یف بود. آن روزها در حایل در حاش���یه یکی از تمرین های استقالل، پلیس 
امنیت تهران، لیدرها را بازداشت کرد که آنها شعارهایی را در هواداری از قلعه نویی و 

علیه واعظ آشتیانی، مدیرعامل باشگاه سرداده بودند. 
بعد از این بازداش���ت ها بود که پورس���یف خرب داد در صورت افش���ای مس���ائلی، 
گوش بعضی ها از خجالت س���رخ خواهد شد؛ مدتی بعد از آن هم همه لیدرهای 
بازداشت ش���ده از طرف فدراسیون برکنار شدند تا حاال استقالل چند هفته مانده 
به آغاز فصل بعدی با فرمی که بیش���رت عقیدتی است تا ورزشی، لیدرهایی را برای 

فرستادن روی سکوهای تشویقی تیم دست وپا کند. 
در بخش هایی از این فرم سواالتی مثل »سابقه فعالیت حزبی و گروهی با ذکر نوع 
فعالیت و مدت آن؟« و »سابقه فعالیت فرهنگی و عضویت در بسیج با ذکر محل و 

نوع فعالیت؟« وجود دارد. 
البته در این فرم س���واالت عجیب و غریب دیگری هم هست. مثال متقاضیان لیدر 
شدن باید در خصوص اینکه تاکنون عمل جراحی داشته اند یا نه، توضیح بدهند. 
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»رنگ چشم« و »رنگ مو« و »قد« و »گروه خونی« هم جزو مواردی است که 
در فرم ثبت نام برای هواداران وجود دارد.۱

پورسیف به هنگام ریاست قاضی حداد در شعبه ۲۸ در دفرت وی مشغول به کار شد و به 
آزار و اذیت زندانیان و متهمان پرداخت.  

حاج حسن 
وی مسئول دفرت مرکزی اوین و یکی از معاونان حسنی )ابوالفضل حاج  حیدری( رئیس 

زندان اوین پس از کشته شدن کچویی بود. 
وی به حاج حس���ن تاکسی هم معروف بود و در شهر تهران به مسافرکشی می پرداخت. 
سپس او در بازار بزرگ فردوسی در چهارراه اسالمبول تهران، طبقه دوم مشغول به کار 

شد. وی همچنن مدتی معاون مجتبی حلوایی بود. 

بیژن ترکه
او مسئول عملیات گروه ضربت اوین و از فرماندهان حمله به پایگاه موسی خیابانی در 
۱۹ بهمن ۱۳۶۰ است. در فیلم منتشر شده از سیمای جمهوری اسالمی در ارتباط با حمله 
به پایگاه موسی خیابانی وی چندین بار از پشت و بغل نشان داده شد و صدای او روی 
فیلم در حایل پخش می شد که پاسداران را فرماندهی می کرد. وی بعضی اوقات به هنگام 
تردد الجوردی به بریون زندان در تیم حفاظتی او جای می گرفت. در فیلم ماجرای نیمروز 
شخصیتی که به عنوان مسئول گروه ضربت دارای لهچه ی ترکی است در واقع نقش او را 

1-www.tabnak.com/nbody.php?id=7363
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بازی می کند؛ البته به شکل وارونه ای.  
در یکی از فیلم هایی که در س���ال ۱۳۶۱ از سیمای جمهوری اسالمی پخش شد او را در 
حایل نش���ان داد که به یک خانه ی تیمی مجاهدین »آر پی جی« می زد. او ش���خصاً در 

جوخه های اعدام نیز شرکت می  کرد. 

حاج مهدی
او یکی از مس���ئوالن زندان اوین بود که بعدها در گمرگ فرودگاه مهرآباد مشغول به کار 
شد. حاج مهدی در گمرگ مهرآباد به قسمت »ایر تاکسی« منتقل شد و مسئولیت تخلیه  

بارهایی را که با هواپیما وارد کشور می شد به عهده گرفت.
حاج مهدی در مهرآباد تنها نبود، بس���یاری از جنایتک���اران اوین در گمرگ مهرآباد و یا 

فرودگاه مهرآباد مشغول به کار شدند.
 

ابراهیمی 
وی مدت���ی در وزارت اطالعات بازجو بود. نمی دانم چگونه راهش به کارگاه اوین باز 
شد اما پس از مدتی در سال های ۶۲-۶۳ مسئولیت کارگاره اوین به عهده او گذاشته شد. 
ظاهراً همن مسئولیت راه وی را به بازار و فعالیت تجاری باز کرد چرا که پس از فراغت از 
کارگاه اوین با چند نفر دیگر یک شرکت خصوصی   راه اندازی کرد و به تجارت با روسیه 

و کشورهای جدا شده از اتحاد شوروی مشغول شد.
 

همکاران ناشناخته دادستانی و الجوردی
آن چه در مورد همکاران الجوردی در این نوش���ته آمده است، مشت نمونه خروار است. 
بضاعت من اندک اس���ت و چهره های امنیتی همچنان پس از گذشت ۴ دهه با اسامی 
مس���تعار زندگی می کنند. بس���یاری از آن ها را هیچ گاه به چش���م ندیده ام و تصویری از 
آن ها منتشر نشده و شناختی از آن ها در دست نیست. لیست اسامی همراهان الجوردی 
و مس���ئوالن اصلی کشتار در دهه ی ۶۰ می تواند شامل صد ها تن ش���ود، از بازجویان و 
شکنجه گران ده ها شعبه گرفته تا مسئوالن دادستانی و حکام شرعی که همچنان در پرده 
هستند. از اعضای تیم های تعقیب و مراقبت و گروه ضربت دادستانی و فعاالن جوخه های  
اعدام و مدیریت زندان ها گرفته تا مسئوالن   »بخش التقاط« اطالعات سپاه پاسداران 
و مسئوالن اطالعات س���پاه. اطالعاتی از وحید ناصری که جانشن محسن  رضایی در 
اطالعات سپاه شد و یا کورش شریازی که نقش مهمی در سرکوب مجاهدین در دهه ی 
۶۰ داش���ت در دست نیست. کسی نمی داند آن ها چه سرنوشتی پیدا کردند و یا در کدام 
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نهاد مشغول به کارند. »غالمرضا« از دیگر مسئوالن اطالعات سپاه در دهه  ی ۶۰ است 
که ناشناخته مانده است. چهره هایی همچون مجید علوی، رضا جوادی، حسن خراسانی، 
هوشنگ طاهری و محمدحسن اسدی  که در زمره ی مسئوالن واحد اطالعات سپاه در 
س���ال های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۲ ناشناخته مانده اند. فقط می دانیم طاهری از بخش عملیات، و 

جوادی از بخش بررسی بوده اند. 

مسئوالن بخش التقاط واحد اطالعات سپاه 
طه  طاهری)مسعود صدر االسالم( یکی از معروف ترین بازجویان ۲۰۹ در سال های اخری از 
پرده بریون آمده است. هیچ کس نام مسئول و قائم مقام بخش التقاط واحد اطالعات سپاه 
پاسداران را نمی داند و از سوابق آن ها اطالعی ندارد. فقط می دانیم که دانشجو بوده  اند. 
از مسئول بخش التقاط به عنوان »حبیب« یاد می شود. چهره های امنیتی از او به عنوان 

عامل اصلی ضربات مهم و تعین کننده به مجاهدین یاد می کنند. 
اطالعی از مسئول »اقدام« بخش واحد اطالعات سپاه پاسداران در دست نیست. وی 
در سال ۱۳۵۹ قائم مقام اطالعات سپاه تهران بود و سپس مسئول تعقیب و مراقبت واحد 

اطالعات سپاه شد. 
نام و چهره  ی فرمانده عملیات شهری واحد اطالعات سپاه پاسداران نیز پوشیده است. 
آن ها در سال های اخری مصاحبه   های متعددی با نشریات امنیتی نظام والیی همچون »رمز 
عبور«  داش���ته  اند اما کسی از گذشته ی آن ها و این که در حال حاضر چه می کنند خربی 
ندارد. بزرگرتین ضربات به گروه  های سیاس���ی از پیکار گرفته تا فدایی ها و مجاهدین با 
هدایت این دو نفر زده شد. خانه ی موسی خیابانی و دیگر پایگاه های مجاهدین که در ۱۲ 
اردیبهشت، ۱۹ اردیبهشت و ۱۰ مرداد ۱۳۶۱ با فرماندهی این دو مورد حمله قرار گرفتند و 

نزدیک به یک صد نفر در آن ها کشته شدند. 
هیچ کس اطالعی در مورد بس���یاری از بازجویان دادستانی اوین و دیگر جنایتکاران در 

سراسر میهن ندارد و یا روشنگری در این موارد نشده است. 
»برادر حمید که اکنون از دانش���مندان راهربدی کش���ور اس���ت« یکی از شکنجه گران 
قس���ی القلب اطالعات سپاه و همراه و همگام اسفندیار رحیم مشایی بوده است. وی در 
۲۰۹ تهران آموزش بازجویی و ش���کنجه گری دیده است و س���پس در سال های ۶۱- ۶۳ 
معاون امنیت واحد سپاه منطقه ۳ کشوری بوده است. در ضربه زدن به نریوهای مجاهدین 
در جنگل های مازندران و گیالن نقش مس���تقیم داشته اس���ت. وی در مورد بازجویی از 

»مرتضی مثنی«  یکی از اعضای مجاهدین می گوید: 
اصاًل باورتان نمی شود، مرتضی مثنی می گفت آخر شما چقدر می زنید؟ می گفتیم 
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ما حتی یک دانه را هم بدون وضو و اذن حاکم نمی زنیم، ویل پیامرب در فالن جنگ 
گفتند:  »یضربوا حتی یقول« )بزنید تا بگوید( اعصابش خرد می شد و می گفت 

یعنی چه؟ چقدر؟۱
قرارگاه اطالعاتی ابوالفضل که نقش مستقیمی در ضربات به مجاهدین در جنگل های 
مازندران و گیالن داشت ناشناخته مانده است. این قرارگاه بعد از واقعه آمل تشکیل شد. 
بر اساس تصویب شورای عایل امنیت ملی ستاد منطقه ۳ سپاه به مرکزیت چالوس مسئول 
تش���کیل این قرارگاه شد. اولن مسئول آن حاج مهدی محمدی فر یکی از معاونان ستاد 
منطقه ۳ بود. مقر قرارگاه در نوش���هر بود. یک تیپ در کارخانه چوکای تالش، یک تیپ 
در بابل و یک تیپ بن سوادکوه و قائمشهر مستقر شد. واحد اطالعات هم در ساختار 

قرارگاه حضور داشت. 
می دانیم ناصر رضوی از مسئوالن بخش التقاط واحد اطالعات سپاه پاسداران در دهه ی 
۶۰ بوده که بعدها به وزارت اطالعات منتقل ش���ده است. اما هیچ عکسی از وی منتشر 

نشده است. در دهه ی ۸۰ او بازجویی از فاطمه حقیقت جو را به عهده داشت.
 

جمال  اصفهانی 
تصویری از جمال اصفهانی مس���ئول اطالعات کمیته مرکزی انقالب اس���المی و اولن 
مسئول ۲۰۹ اوین که تا سال ۶۳ همچنان این مسئولیت را به عهده داشت منتشر نشده است. 
وی جزو اولن نریوهایی است که همراه با عزت  شاهی، احمد خالدی، سعید گالب بخش، 
علی قنادها، بهزاد نبوی، صادق اس���المی، مجتبی ثبوت، حسن شریعتمداری، حسن 
صادقی، س���یدرضا نریی، اصغر نوروزی، مرتضی الویری و خس���رو تهرانی ش���الوده ی 
کمیته های انقالب اسالمی را ریختند. اما چهره  ی وی به خاطر سوابق اطالعاتی مخفی 

مانده است. 
می  دانیم پیش از انقالب دانشجو بوده و با بخش اصفهان گروه توحیدی صف ارتباط 
داش���ته و پس از انقالب به تهران منتقل شده است و توسط محمد بروجردی و مهدی 
عراقی به زندان قصر و دادستانی معرفی می شود و فعالیت امنیتی اش را به عنوان بازجو 
آغاز می کند و در حال حاضر با توجه به رانتی که از آن برخوردار است به کار آزاد مشغول 

است و شرکت خصوصی دارد و به داد و ستد مشغول است. 
 جمال اصفهانی اولن مسئول بند ۲۰۹ اوین در مورد شروع کارش می گوید: 

از همان اول که با فرقان شروع کردیم، تا منافقن و نوژه و بعد قطب زاده، حتی بعد از 
ماجرای ناکامی آمریکایی ها در طبس بدون این که کسی حتی در اوین متوجه شود،  

۱-نشریه رمز عبور شماره ۲۱، تری و مرداد ۱۳۹۵. 
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تعدادی از آمریکایی ها را به ۲۰۹ آوردیم و دو ردیف را به این ها اختصاص دادیم. 
۴-۵ ماه آن جا نگهداری شدند.۱ 

اصفهانی روابط نزدیکی با الجوردی و کچویی داشت و در بازجویی از گروه فرقان شرکت 
داشت و شخصاً باالی سر اکرب گودرزی رهرب این گروه حاضر شده بود. 

اولن پرونده ای که او دنبال کرد پرونده گروه فرقان بود. از آن جایی که وی تعدادی از آن  ها 
را می شناخت همراه با حمید قلنرب جزو اولن بازجویان گروه فرقان بود. 

وی همچنن مس���ئول اطالعاتی کمیته مرکزی انقالب اسالمی بود. کمیته ها اولن ارگان 
نظام اسالمی بودند که دارای دستگاه اطالعاتی و امنیتی شدند و به مقابله با گروه های 
سیاس���ی پرداختند. وی بارها در برخورد با محمدرضا سعادتی و مسئوالن مجاهدین که 
برای آزادی او به اوین مراجعه می کردند حاضر بوده و شخصاً بارها در سلول تقی شهرام 
با وی دیدار و گفتگو داشته است. جمال اصفهانی همچنن در ستاد خنثی سازی کودتای 
نوژه همراه با مسعود کشمریی در سفارت آمریکا مستقر بود. او که مورد اعتماد الجوردی 
بوده در مورد چگونگی ردگریی تلفن اعرتاف می کند که از یک مأمور ساواک آموزش 

گرفته است: 
یکی از چیزهایی که یکی از ساواکی هایی که در زندان بود یاد من و آقای نقاشیان 
داد،  این بود که تق تق تلفن را یاد ما داد. یعنی مثاًل اگر عدد هشت را می گرفتیم،  

چندتا تق تق شماره می داد. ما از این طریق ۷-۸ خانه تیمی را پیدا کردیم.۲
وی اذعان می کند »می شود گفت باالی دو سه هزار نفر از منافقن در کمیته  ها دستگری 

شدند، قبل از این که دست به مبارزه مسلحانه بزنند، زندان اوین از این ها پرشده بود.« 
جمال اصفهانی در م���ورد روز ۳۰ خرداد و تظاهرات مردم تهران جدا از دروغ هایی که 
در مورد مسلح بودن تظاهر کننده ها و مجاهدین می گوید، برای اولن بار تأکید می کند که 

نریوهای کمیته با شلیک مستقیم پاسداران به خاک و خون کشیده شد. 
مثاًل یادم هست که یک بار منافقن از دانشگاه تهران تا خیابان فردوسی مسلحانه 
رفتند و آمدند پائن و بعد به سمت میدان امام خمینی رفتند. کمیته ای آن جا بود که 
مسئولش آقای رستمی بود ) که بعدها مسئول اتباع بیگانه در نریوی انتظامی شد و 
حاال بازنشسته شده( ایشان بنده خدا با ۴۰-۵۰ نفر از این بچه ها خیابان را بست و 
به ژ۳ مسلح شان کرد و تری مستقیم زدند. دید اگر نزندشان خودشان کشته می شوند. 
پس برای حفظ جان خودش ش���روع به زدن منافقن کرد. اگر آن روز جلوی آن ها 
را نگرفته بود،  باور کنید منافقن میدان توپخانه را منهدم می کردند و آن روز فاجعه 

۱-نشریه رمز عبور شماره ۲۱، تری و مرداد ۱۳۹۵.

۲-نشریه رمز عبور شماره ۲۱، تیر و مرداد ۱۳۹۵.
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دیگری در تاریخ منافقن ثبت می شد. 
چون آن روز مسلحانه از دانشگاه راه افتاده بودند جوان  ها هم دنبال شان راه آفتاده 
بودند. این  ها پشت سر هم با هر چیزی که دست شان بود- از اسلحه گرفته تا چاقو- 
می زدند و می کش���تند و می آمدند پاین. آن روز دو کمیته جلوی آن ها ایستاد. یکی 
کمیته ای که روبروی دانشگاه تهران بود و دیگری کمیته  ای که بغل پمپ بنزین بود. 

این دو کمیته جلوی منافقن ایستادند و با تری مستقیم می زدند.۱
در هیچ یک از گزارش های امنیتی، انتظامی، قضایی و سیاسی رژیم نیامده است که حتی 

یک نفر از نریوهای رژیم در روز ۳۰ خرداد با شلیک گلوله به قتل رسیده باشد. 

مسئول ارشد مبارزه با التقاط
کسی نمی داند »یکی از مسئولن ارشد مبازره با التقاط« کیست. فقط می دانیم که وی 
هم اکنون در یک بنگاه معامالتی در غرب تهران کار می کند. پیشرت در دفرت سیاسی سپاه 

پاسداران، دادستانی انقالب اسالمی و وزارت اطالعات مشغول کار بوده است. 
وی پیش از انقالب دانشجوی علوم سیاسی بوده است. بعد از تعطیلی دانشگاه ها به سپاه 

می پیوندد و در دفرت سیاسی آن مشغول فعالیت می شود. 
بعد از کشته شدن رجایی به علت عالقه ای که به او دشت به رویارویی با گروه های سیاسی 
و به ویژه مجاهدین می پردازد. او به سپاه پاسداران اعالم می کند که عالقه ای به کار سیاسی 
ندارد و به این ترتیب به دادستانی انقالب اسالمی می پیوندد. در دوران فوق دو شعبه از 
دادستانی در اختیار کسانی بود که از دفرت سیاسی سپاه پاسداران به دادستانی پیوسته بودند 

و نزدیک به بیست شعبه در اختیار دادستانی بود. 
وی از ضدیت نریوهای دادستانی با سپاه می گوید و تأکید می کند: 

یکی از مسئولن شعب مهم دادستانی به من گفت روزی را دوست دارم که اجازه دهند از 
تک تک شما سپاهی ها بازجویی کنم، آن وقت ببن چند منافق از درون شما در می آید.۲ 
او که مورد اعتماد ویژه ی الجوردی و محمدی گیالنی بوده در مورد چگونگی فعالیت اش 

می گوید: 
یکی از بچه های دادس���تانی که آن زمان س���نش هم کم بود ویل بچه ی عملیاتی و 
س���المی بود را با حسن به عنوان همکار ثابت جذب کرده و با چندتایی از عمدتًا 
دخرتهای س���ازمان که با صحبت و رفتاری غری از رفتار متداول احساس می کردم 
انگیزه های جذب سازمان در آن ها فرو ریخته است، گشتی به نام گشت شکار به راه 

۱-نشریه رمز عبور شماره ۲۱، تری و مرداد ۱۳۹۵. 
۲-رعد درآسمان بی ابر، تاریخ شفاهی مبارزه امنیتی با سازمان مجاهدین خلق )۱۳۵۷-۱۳۶۷( به اهتمام 

محمد حسن روزی طلب و محمد محبوبی،  انتشارات یازهرا، ص ۳۰۶.
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انداختم که بعضاً یکی از همکاران دفرت سیاسی و یا از افراد تیپ تعقیب مراقبتی 
و عملیاتی یک اکثیپ ویژه ی تخصصی تشکیل دادیم که قابلیت باالی شناسایی 

دستگریی، بازجویی، تعقیب و مراقبت در صحنه را دارا بود.۱  
او در خاطرات���ش از چگونگی به کارگریی توابن زن مجاهد در درگریی های خیابانی با 
نریوهای مجاهدین می گوید و به خاطر رعایت مسائل امنیتی از آن ها با اسم مستعار یاد 
کرده و توضیح می دهد که چند نفری از همن توابن نیز توسط الجوردی اعدام شدند.  

خاطر نشان می  سازم تواب سازی در محیط دادستانی که حرف از تواب، بخشش، 
برخورد انسانی و عفو به نوعی جرم و گناه بود و این امر به صورت استفاده سیستمی 
از تواب ها و نفوذ اولن بار در همن تشکیالت کوچک ویل کارآمد شکل گرفت.۲ 
او با ولع خاصی از چگونگی کشته ش���دن و دس���تگریی نریوه���ای مجاهدین در 

درگریی های خیابانی می گوید.      
وی در جریان نفوذ در تشکیالت جنگل مجاهدین در گیالن و مازندران حضور داشته و 

ضربات جدی به نریوهای مجاهدین وارد کرده است. 
او س���پس در وزارت اطالعات نیز مسئولیت بازجویی از افراد عملیاتی دستگریشده ی 
مجاهدین را در سال های ۶۴ تا ۶۶ به عهده داشته و در درگریی های مسلحانه ی خیابانی 
با آن ها ش���رکت داشته اس���ت. در وزارت اطالعات به خاطر دسته بندی هایی که بوده با 

فالحیان و... به مشکل برمی خورد و منجر به جدایی وی از دستگاه امنیتی می شود. 

استفاده از ساواک در سرکوب گروه های سیاسی 
به غری از چهره های امنیتی و اطالعاتی که همچنان »سربازان گمنام امام زمان« هستند، 
اسامی مأموران ساواک که به خدمت دستگاه امنیتی و اطالعاتی و الجوردی درآمدند نیز 
نامشخص است. سطح همکاری ارتشبد حسن فردوست که پس از پایه گذاری دستگاه 
امنیتی، در زندان به قتل رسید مشخص نیست. معلوم نیست الجوردی و دستگاه امنیتی 
چه اس���تفاده ای از تجربیات مأموران ساواک در تعقیب و مراقبت و سرکوب گروه های 

سیاسی و به ویژه مجاهدین برده اند. 
جواد منصوری اولن فرمانده س���پاه پاس���داران در مورد دستگریی محمدرضا سعادتی 

می گوید: 
آن بخش از س���اواک س���ابق س���عادتی را دس���تگری کرد که در زمان ش���اه مسئول 
ضدجاسوسی بود. این ها واقعاً افراد خربه و توانمندی هم بودند. مثاًل به خاطر دارم 

۱-رعد درآسمان بی ابر، تاریخ شفاهی مبارزه امنیتی با سازمان مجاهدین خلق )۱۳۵۷-۱۳۶۷( به اهتمام 
محمد حسن روزی طلب و محمد محبوبی،  انتشارات یازهرا، ص ۳۰۲

۲-پیشن. 
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که به زبان های انگلیسی، فرانسوی و عربی مسلط بودند. از فاصله دور می توانستند 
لب خوانی کنند و یا آموزش های ش���نود و ضد ش���نود دیده بودند و انواع و اقسام 
کارهای جاسوسی و ضدجاسوسی به این ها آموزش داده شده بود. به هر حال این 
بخش از باقی مانده های ساواک به خوبی توانست در مورد پرونده سعادتی عمل 
کند. این که تا س���ال ها بعد از انقالب از نریوهای باقی مانده ساواک استفاده شد 
طبیعی بود چون کشور نیاز ضروری به تأمن امنیت و کسب اطالعات دارد و رکن 
رکن هر کشوری نریوهای اطالعاتی و امنیتی آن هستند تا بتوانند آن کشور را از انواع 
تهدیدها حفظ کنند، به عالوه اینکه باید از تجربه آن ها استفاده می شد که شد و بعدها 

در وزارت اطالعات از دانش آن افراد بهره برداری کردند.۱

۱-سایت تاریخ ایرانی، شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۴. 



هادی غفاری

هادی غّفاری متولد ۱۳۲۹ در آذرش���هر تربیز است. پدر وی شیخ حسن غفاری یکی از 
روحانیون س���نتی هوادار خمینی بود که در تری ماه ۱۳۵۳، دستگری و به هشت ماه زندان 
محکوم شد اما شش ماه بعد در ۷ دی ۱۳۵۳ در زندان قصر پس از آن که مأموران ریش 
او را تراشیدند در حضور صدها زندانی از غصه و ناراحتی سکته کرد و در بهداری زندان 
درگذشت. هادی غفاری نیز مدت کوتاهی همراه پدرش زندانی بود و در دادگاه نظامی 
تربئه ش���د. اما پس از مرگ پدرش دوباره برای مدت کوتاهی به همراه خواهرش بتول 

دستگری شد.   
هادی غفاری در دهه ی ۵۰ با درجه ستوانی به نظام وظیفه رفت و در ارتش شاهنشاهی که 

خمینی حضور در آن را حرام اعالم کرده بود، به خدمت پرداخت. 
وی در س���ال ۱۳۵۷ پس از شکسنت تور اختناق و تضعیف موقعیت ساواک، به فعالیت 
جدی علیه رژیم سلطنتی روی آورد و پس از تظاهرات عید فطر برای در امان ماندن به 
سوریه و سپس فرانسه رفت و همراه با خمینی به کشور بازگشت. او از حضورش در خارج 

از کشور داستان های عجیب و غریبی سر هم کرده که در ادامه به آن خواهم پرداخت. 
غف���اری به خاطر روحیه ی ماجراجویانه ای که داش���ت به یکی از فعال ترین چهره ها در 
روزهای ۲۱ و ۲۲ بهمن تبدیل ش���د و از آن جایی ک���ه در ارتش آموزش نظامی دیده بود 
شخصاً در حمله مسلحانه به پادگان های نظامی و از جمله درگریی با نریوهای گارد در 
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فرح آباد شرکت داشت.
او ک���ه در دوران انقالب به منظور تهییج مردم س���خرنانی های خود را با عبارت »به نام 
خدای رضا رضایی« شروع می کرد و به تأسی از مجاهدین شعار »تنها ره رهایی جنگ 
مسلحانه« سر می داد، پس از پریوزی انقالب از همان ماه های اول به یکی از بزرگرتین 

دشمنان مجاهدین تبدیل شد. 

راه یابی به دستگاه قضایی با حکم آیت الله منتظری
هادی غفاری که از سالمت عقلی برخوردار نیست و در محل به »هادی خله« و »هادی 
فاشیس���ت« معروف بود، پس از پریوزی انقالب ضمن آن که از سوی آیت الله منتظری 
حکم قاضی شرع دریافت کرد، یکی از فعاالن دادگاه های انقالب و جوخه های اعدام 

بود. او و همراهانش اولن جوخه های اعدام پس از انقالب را تشکیل دادند. 
وی در مورد چگونگی شرکت اش در جلسات دادگاه های انقالب می گوید:

کشور مال ما بود. در اختیار ما و در قبضه قدرت ما بود. الزم نبود کسی به ما بگوید برو 
یا بیا. ما همه رفتارهای مان را با امام هماهنگ می کردیم.۱

وی در جریان محاکمه ی امریعباس هویدا هنگام تنفس در راهروی دادگاه با اس���لحه  ی 
کمری وی را به قتل رساند. 

رهربی چماقداران
غفاری پس از پریوزی انقالب در حایل که عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسالمی 
و جامعه روحانیت مبارز بود، اسلحه ی یوزی حمل می کرد و شخصاً فرماندهی گروه های 
چماقداران و حزب  الله را در حمله به متینگ ها و راهپیمایی های گروه های سیاسی به عهده 
داش���ت. مسجد و »بنیاد الهادی« که او گرداننده ی آن بود یکی از مراکز اصلی تجمع و 
سازماندهی چماقداران و اوباش و اراذل شرق تهران بود. بنیاد الهادی و هادی غفاری 
در آن دوران رابطه ی نزدیکی هم با کمیته علم الهدا و مس���جد لرزاده در منطقه ده تهران 

)خیابان خراسان و...( داشتند. 
اولن حضور او به عنوان چماقدار، حمله به تظاهرات اعرتاضی مجاهدین در ارتباط با 
دستگریی سعادتی در بهار ۱۳۵۸ بود. اسدالله تجریشی یکی از وابستگان نظام اسالمی 

در مور دخاطرات خود از سال ۱۳۴۲ و سرکوب ساواک می نویسد: 
چند نفر از الت ها و کش���تی گریها که قیافه ی وحش���تناکی     هم داش���تند همراه این 
مأمورین بودند که می ریختند منزل مردم و آن ها را     دستگری می کردند. یکی از همن 

۱-۲۸ شهریور ۹۴ در گفتگو با روزنامه شرق صفحه ۶.
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چاقوکش ها به نام علی صدفی   که خیلی     مردم را اذیت کرده بود، بعد از انقالب رفته 
بود تو تشکیالت هادی     غفاری   و محافظش شده بود. ۱

دو برادر به نام های سیاوش و کامران از بچه های تهران نو که بیشرت در خیابان ترقی رفت و آمد 
می کردند و از نوچه های حسن فرزین بودند و گویا به خاطر ارتکاب قتل در زندان بودند 

در جریان انقالب از زندان گریخته و جزو بادیگارد های هادی غفاری شدند. 

نقش خوننی غفاری در انقالب فرهنگی 
در اردیبهشت ۱۳۵۹ غفاری نقش مهمی در سرکوب خونن دانشگاه ها که توسط خمینی 
و نمایندگانش، »انقالب فرهنگی« نامیده ش���د داشت. وی با همکاری علی انصاری 
استاندار و ابوالحسن کریمی دادستان گیالن که هر دو بعدها توسط مجاهدین کشته شدند، 
در حایل که مسلح به سالح کلت بود فرماندهی نریوهای حزب الله را به عهده داشت. در 
جریان حمله ی این نریوها به دانشگاه رشت ۱۲ دانشجو به قتل رسیده و صدها نفر زخمی 

و دستگری شدند.۲
غفاری که در دروغگویی هیچ حد و مرزی را رعایت نمی کند مدعی است با آن که حاکم 

ش���رع دادگاه های شمال بود اما هیچ 
حکم زندان و یا اعدامی نداده است: 
من حاکم شرع دادگاه های شمال کشور 
ب���ودم. اما یک حکم اع���دام ندادم، 
یک حک���م زندانی ن���دادم«. او در 
پاسخ به تعجب خربنگار و این سوال 
که »چطور ممکن اس���ت؟«، گفت: 
»این قدر قش���نگ عمل می کردم!«۳ 
این در حایل اس���ت ک���ه در گفتگو با 
سایت »شهید محمد کچویی« به تاریخ 

۳۰ خرداد ۱۳۹۵ می گوید:  
م���ن در هم���ان ایام که ایش���ان 
]محمد کچوی���ی[ رئیس زندان 

۱-کتاب خاطرات  اسدالله تجریشی، مؤسسه تنظیم و نشر اثار امام خمینی، گروه تاریخ)تدوینگر(، ۱۳۸۷، ص ۲۶. 
۲-کش���ته شدگان این حمالت عبارتند از : منریه موسی پور، امان الله ایمانی، جهانی، محمد شادمان، 
خس���رو بنیاد، اصغر مجابرآبادی، علی صفرزاده)طرقی(، اصغ���ر بیک آبادی، پریوز برانداخت، جواد 

گرگری، اصغر گنجی و احمد گنجه ای. 
فرامرز حمید که از دستگری شدگان بود در تابستان ۱۳۶۰ تریباران شد. 

۳-۲۸ شهریور ۹۴ در گفتگو با روزنامه شرق صفحه ۶
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اوین ش���د حاکم شرع دادگاه های ش���مال بودم که بلوایی در اوایل انقالب بود در 
آنجاها. تمامی این مناطق گنبد و ترکمن صحرا و رشت و این ها جز شمال بود و خدا 
می داند این ضدانقالب های کمونیست مثل چریک های فدایی و پیکاری ها چه ها 
که نمی کردند در آنجا. من در آنجا برای چند نفر این ها حکم زندان بریدم اما فضای 
زندان نبود که اینها به زندان منتقل شوند. به تهران زنگ زدم و آقای کچویی گفتند که 
ما جای زیادی نداریم اما این ها را بفرست تهران و من کاری بتوانم انجام می دهم. 

من این کار را کردم و این ها به زندان اوین رفتند.

فرماندهی نریوهای حزب اللهی در تابستان ۶۰
هادی غفاری به عنوان یکی از س���رکردگان نریوهای حزب اللهی جنایات بزرگی را در 
تابستان ۶۰ مرتکب شد. وی که شخصاً سرکوب تظاهرات مردمی در ۳۰ خرداد را هدایت 
می کرد در کمیته ی میدان فردوسی دخرتان مجروح دستگری شده را مجبور می کرد که از 
روی حوض وسط کمیته برپند و در صورت امتناع آن ها، با سیلی به گوششان می زد و از 
انجام هیچ  زش���تی  ای فروگزار نمی کرد و شخصاً در شکنجه  و آزار و اذیت آن ها شرکت 
داش���ت. غفاری در ارتباط با نقش خود در روزهای منتهی به ۳۰ خرداد و تابس���تان ۶۰ 

می گوید: »آن روز همه می دانند که هادی غفاری تهران را اداره کرد«.۱ 
وی که نماینده مجلس ش���ورای اسالمی از تهران بود و هیچ پست قضایی و یا انتظامی 
نداش���ت ش���خصاً به دس���تگریی و بازجویی از افراد می پرداخت. عذرا حسینی همسر 
ابوالحسن بنی صدر در حایل که همچنان به لحاظ رسمی و قانونی رئیس جمهور بود در 

شمار کسانی بود که در اتوموبیل خود متوقف و توسط غفاری دستگری شد.
روزنامه کیهان ۳۱ خرداد ۱۳۶۰ در گزارشی از سخنان هادی غفاری در صحن علنی مجلس نوشت: 

دیشب تاصبح نخوابیدم و اجساد برادران پاسدار را جابجا می کردم، تا نام آن ها را 
پیدا کنم و به پزشکی قانونی بربم و تمام لباس هایم خونی است که وقتی امروز به 

مجلس آمدم آن ها را عوض کردم. 
دی���روز رهربی عملیات را در خیابان مصدق، خانم بنی صدر در اتومبیل ضدگلوله 
دولت در دست داشت. وی با یک اتومبیل بنز ضدگلوله که تحویل رئیس جمهوری 
شده بود و راننده آن شخصی بنام حسینی بود، و شعارهایی از آن به نفع بنی صدر 

پخش می شد. 
هادی غفاری گفت: 

۵ نفر از دستگریشدگان که هم اکنون در زندان بسرمی برند عبارتند از: 

۱-۲۸ شهریور ۹۴ در گفتگو با روزنامه شرق صفحه ۶.
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خانم بنی صدر، خانم غضنفرپور،  آقای حسینی و دو نفر دیگر از منسوین بنی صدر. 
در اتومبیل بنز آنان مقدار زیادی سکه های ۲ ریایل پیداشد که نمونه آنرا در اینجابه نظر 
شما نمایندگان مجلس می رسانم. از این سکه هابا تلفن های عمومی با شهرستانها 

تماس می گرفتند؛ چون بوسیله تلفن های دیگر ارتباط مشکل بود. 
هادی غفاری در مورد لحظه دستگریی همسر بنی صدر گفت:

در آن لحظه موزیکی در اتومبیل پخش می شد که شرم دارم ازگفنت آن. و هم چنن 
اعالمیه ای حاکی از پیام بنی صدر نیز توس���ط آن پخش می شد که خالصه اش این 
 بود که امروز روز قیام علیه رژیم دیکتاتوری جمهوری اس���المی است و قیام کنید. 

هادی غفاری هم چنن گفت: 
که عده ای از هواداران بنی صدر فریاد می زدند:

درود بر بنی صدر 
فرمانده کل قوا بنی صدر

 و همسرآقای بنی صدر نیز برای آنها ابراز احساسات می کرد. 
هادی غفاری هم چنن گفت: 

مهاجمان دش���نه ای بطول بیست سانت در قلب پس���ربچه ای فروکرده اند و یکی 
ازبرادران پاسدار ما را نیز گوش تا گوش سربریدند.آن ها هم چنن محافظ آقای فدایی 

را نیزبه قتل رساندند.
غفاری در دنباله سخنان خود گفت: 

دیش���ب ساعت یک به دفرت امام تلفن کردم و گفتم به امام اطالع دهید که این ها با 
دشنه به ناموس مردم حمله کرده اند. 

اگر مایل باشید به کمیته خیابان فردوسی می رویم و شیشه های اسید و ۲۹۰مجروح 
دیش���ب را نشان شما می دهم. بعضی از دخرتها را با دشنه ازاله بکارت کرده اند و 

سرنیزه درچشم کودکان فروکرده اند. 
دروغ های عجیب و غریبی همچون »ازاله بکارت« دخرتها در وس���ط خیابان آن هم با 
دش���نه و فروکردن سرنیزه در چش���م کودکان یا بریدن گوش تا گوش سر یکی از برادران 
پاس���دار و اسیدپاش���ی، دروغ های وقیحانه ای است که شخصی مانند هادی غفاری به 
س���ادگی  می تواند در صحن علنی مجلس شورای اس���المی برزبان بیاورد و از حمایت 
صدها نماینده ی »اس���الم پناه« مجلس برخوردار شود. توجه داشته باشید طبق ادعای 
هادی غفاری مجاهدین دخرتان هوادار شان را در وسط خیابان با دشنه »ازاله بکارت« 

می کردند! 
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رامبو  اسالمی
غفاری که به جلد »رامبو« فرو رفته در مورد نقش خود در ارتباط با تظاهرات مجاهدین 

می گوید: 
من که وارد خیابان ولیعصر شدم، مردم دنبال من آمدند و سد را شکستند. چون من 
با س���رعت با فیات وارد خیابان شدم، با سرعت تمام به وسط جمعیت زدم. همه 
گریختند. چهار هزار نفر مسلح از ما چهار نفر فرار کردند. باالتر از میدان ولیعصر یک 
خوابگاه بود که بسیاری از افراد مسلح به آنجا گریختند. ما در را بستیم. به بچه های 

دادستانی اوین زنگ زدیم. آمدند و تمام.
او در گفتگو با حس���ن دهباشی تعداد افراد مسلح را به ۵ هزار نفر رساند و چریک های 

فدایی خلق مسلح را نیز به آن ها افزود.۱
غفاری همچنن در روز پنج مهر ۶۰ شخصاً هدایت نریوهای سرکوبگر را به عهده داشت 
و از انجام هیچ جنایتی فروگذار نمی کرد. وی مقابل بیمارستان حافظ روی کمر یکی از 
دخرتان خردسال هوادار مجاهدین که در تظاهرات دستگری شده بود، نشسته و با هن کردن 
و هش کردن او را مجبور به راه رفنت می کرد. او در همان حال مجبور بود به دستور هادی 

غفاری »عرعر« کند. 
او در مورد اسلحه ای که در روز ۳۰ خرداد در دست داشت، می  گوید: 

اسلحه ای بود که من قبل از انقالب با چه جان کندنی از هزار کیلومرت آن ورتر آورده 
بودم. فکرش را بکنید که یک اسلحه را هفت قسمت و این هفت قسمت را هم در 
پاالن یک االغ قایم کنید. از چند کشور رد کنید. بعد به کردستان بروید. در کردستان 

ترکیه االغ اجاره کنید و ناشناس بفرستید.۲
اما در گفتگو با حسن دهباشی مدعی می شود که در یک شورولت اسلحه های زیادی را 
به همراه هزاران فشنگ جاسازی می کند و ماشن را به چند جوان نهاوندی بدون آن که 
بگوید در آن اسلحه  جاسازی شده می دهد. و آن ها بدون آن که وی را بشناسند در ازای 

دریافت پول ماشن را به ایران آورده و سرار قرار تحویل می دهند.۳
ه���ادی غفاری در پرت و پال گویی تردیدی به خود راه نمی دهد او در جای دیگری در 

مورد اسلحه اش و چگونگی دست یافنت به آن می گوید: 
من یک کلت خیلی زیبا داشتم که آمریکایی بود. یک اسلحه داشتم که از دست یک 

سرهنگ اسرائیلی گرفته بودم.
-زمانی که در فلسطن آموزش می دیدید؟

1-www.youtube.com/watch?time_continue=3395&v=bQyrh3WfWTo
2-www.isna.ir/news/94062817498
3-www.aparat.com/v/7e3JH
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بله، در مرز فلسطن، وقتی افسر زمن خورد، من اسلحه را برداشتم. او فکر کرد حاال 
به او شلیک می کنم. خود را عقب کشید. نزدیک منطقه های جنوب لبنان بودیم. 

مسلسل M10 بود.۱
غفاری در گفتگو با حسن دهباشی که چانه اش گرم شده بود، مدعی شد که با پشتکی که 
زده با لگد سرهنگ اسرائیلی را که به تنهایی در مرز پست می داده، نقش بر زمن کرده، 

اسلحه  اش را گرفته و با آن به وی شلیک کرده و پایش را مجروح ساخته است.۲
او که هیچ ارتباطی با عرفات پیش از انقالب نداشت می گوید: 

یک خودکار هم داشتم که یاس���ر عرفات به من داده بود. شکل خودکار بود ویل 
اسلحه بود. فشنگ ریز می خورد. از یکی، دو مرتی که شلیک می کردی، می کشت. 
از خودکار معمویل کمر کلفت تر بود. نوک خودکار چیزی نمی نوش���ت. فقط برای 
شلیک بود. همیشه این خودکار در جیبم بود. اما در طول این سال ها یک بار هم از 
آن استفاده نکردم. ویل اگر به حادثه می خوردم این همراهم بود. یک بار کنار یک 
رودخانه دستگری شدم. آن خودکار همراهم بود. آن خودکار را به آب انداختم. هرچه 

من را زدند که چه بود انداختی، من چیزی نگفتم.۳
گفتگوگر از او نمی پرسد کنار رودخانه چه کار داشتید؟ اسم رودخانه چه بود؟ 

او در گفتگو با حس���ن دهباش���ی ادعا می کند در آبادان برای دستگریی او ۵۰۰ ارتشی با 
»ریو« به اضافه ی نریوهای شهربانی و ساواک بسیج می شوند اما او با یک جست روی 
س���قف کامیون »ریو« پریده و شروع به الله اکرب گفنت می کند که باعث ترس و واهمه ی 
ارتشی ها می شود. تنها از یک شیاد حرفه ای و یا بیمار روانی بر می آید که با چنن اعتماد 

به نفسی دروغ بگوید. 

بازجو و شکنجه گر بریحم اوین 
غفاری در سال های ۶۰ و ۶۱ به عنوان بازجو و شکنجه گر در دادستانی اوین مشغول بود و 
شخصاً در حایل که لبه  ی لباده اش را در تنبان  اش کرده و آستن هایش را باال می زد مشغول 

شکنجه می شد. بریحمی وی در آن سال ها مثال زدنی بود. 
غفاری در اعمال شکنجه نیز مبتکر بود. برای مثال در سال ۶۰ درحایل که روی کمر یکی 
از قربانیانش نشسته بود، او را مجبور کرده بود که چهار دست و پا راه برود و در همان حال 
صدای سگ در بیاورد. در اثر این شکنجه، کَشَکک های زانوی قربانی به شدت آسیب 

دیده بود و او قادر به راه رفنت نبود. 

۱-۲۸ شهریور ۹۴ در گفتگو با روزنامه شرق صفحه ۶
2-www.youtube.com/watch?time_continue=3395&v=bQyrh3WfWTo
3-www.entekhab.ir/fa/news/226435 
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من به چش���م خودم دیدم که در راهرو های دادس���تانی اوین هنگامی که از شعبه و اتاق 
شکنجه بریون می آمد به آزار و اذیت زندانیانی که کنار دیوار نشسته بودند می پرداخت و گاه 
بی جهت سیلی به گوش زندانی می  زد و یا پاهای مجروح شکنجه شدگان را لگد می کرد. 
وی نقش مهمی در دستگریی و کشتار هواداران مجاهدین روز ۵ مهر ۶۰ درخیابان ولیعصر 

و سپس کشتار همان ها در اوین در شب های ۵ و ۶ و ۷ مهر داشت.  

پرونده  ناخدا افضلی و راه یافنت به اندرونی خمینی
وی مدعی اس���ت پرونده  ی ناخدا افضلی فرمانده نریوی هوایی س���ابق را شخصاً نزد 
خمینی برده و موجبات دستگریی او به جرم جاسوسی را فراهم کرده است. در این رابطه 

دروغ های عجیب و غریبی هم تولید می کند: 
من پرونده او را نزد امام بردم. پرونده  ای که ش���امل ۴ هزار صفحه می ش���د. در این 
پرونده قطور به جز اسناد و مدارک بسیار عکسی هم بود که در آن ناخدا افضلی در 
مراسمی کنار زنی نشسته بود که پوشش نامناسبی داشت. ما تصور می کردیم همن 
عکس مدارک را کامل و محکم می کند و جای تردید باقی نمی گذارد اما امام وقتی 
این عکس را دید آن را از من گرفت و با لحن تند و از س���ر نارضایتی گفت: این 

عکس چیست آقای غفاری؟!
امام فرمودند: آقای غفاری مبارزه ما ش���رافت مندانه است و این روشی که در پیش 
گرفته اید غریشرافت مندانه است و اگر به شما حسن ظن نداشتم به خاطر این عکس، 

دستور می دادم شما را تعزیر کنند. 
ایش���ان به من گفتند آبروی افراد را چرا می برید؟ و بعد هم به من گفتند اصل این 
عکس کجاست؟ گفتم نزد من است. گفتند تا من نماز می خوانم بروید و عکس را 
بیاورید. به ایشان عرض کردم با شما نماز بخوانم و بعد بروم؟ با حالتی تند فرمودند: 

نخری! الزم نکرده است، بفرمایید!
نمی دانم مسری جماران تا تهران نو را چگونه طی کردم که تا نماز امام تمام شده بود 

خود را به جماران رساندم و نگاتیو عکس را هم تحویل امام دادم. 
امام به احمد آقا گفت: دستگاه خرد کن را بیاور و عکس را خودشان در آن دستگاه 
قرار دادند و حتی بعد از پودر شدن کامل عکس، دست خود را در جعبه پودر کردند 

و آن را هم به هم زدند.۱
دس���تگریی افضلی توسط اطالعات سپاه پاس���داران صورت گرفت و ربطی به غفاری 
نداشت. اطالعات سپاه پاسداران اساساً او را به بازی نمی گرفت که پرونده ی »۴ هزار 

1-www.asriran.com/fa/news/467298
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صفحه ای« افضلی را به او دهد. 
در حایل که بعید است غفاری یک بار خمینی را تنها دیده باشد، می گوید:  

یک خاطره ای را بگویم، یک روز با امام کاری داشتم، ۸ صبح رفتم تا ساعت ۱۲ با 
ایشان راجع به فردی صحبت کردیم، اسنادی بود خدمت ایشان ارائه دادم. آن جلسه 
تمام شد. گذشت تا ساعت ۳ ظهر که یادم آمد مطلب مهمی را به امام نگفتم. برگشتم 
جماران. حاج احمدآقا راه نمی دادند، می گفتند تو صبح تا ساعت ۱۲ اینجا بودی 
و نمی ش���ود. گفتم برو به امام بگو من آمدم، راه نمی دهند بر می گردم. گفت پس 
تو هم بیا. رفتیم دِم در اتاق امام، حاج احمد آقا امام را امام خطاب کرد، من تا آن 
زمان نمی دانستم حاج احمدآقا پدر نمی گفتند و ایشان را امام صدا می زدند، گفت 
امام آقای غفاری صبح ۴ساعت اینجا بودند حاال هم آمده و باز می خواهد نزد شما 
بیاید. امام گفتند »آن که شاه بود حریف پدرش نشد، آقای غفاریه دیگه چیکارش 
کنم، بنشن پسرم، بنشن آقا« همن تعبری را به کار بردند.)خنده(نشستم و آن چیزهایی 
که فراموش کرده بودم را مفصل گفتم که بعد از آن امام با مشورت با دیگران تصمیم 

قاطعی گرفتند.۱
خمینی، مطلقاً به افراد این گونه مالقات نمی داد. آیت الله منتظری گاه برای دیدار با خمینی 
مدت ها منتظر می ماند و یا با مالقات ایشان موافقت نمی شد. هنگامی که شورای انقالب 
به حضور او می رسیدند به محض این که خمینی حرفش تمام می شد از جا برمی خاست و 
آن ها را ترک می کرد. اعضای شورای نگهبان برای دیدار با خمینی به سختی می توانستند 
اقدام کنند و گاه پادرمیانی رفسنجانی نیز کارساز نمی شد. غفاری به گونه ای داستان تعریف 
می کند انگار خانه زاد خمینی بوده و جز نزدیکان و محارم او به شمار می رفته و هرگاه اراده 
می کرده به دیدار او می رفته است. او به دنبال کسب هویت برای خودش است و نه دفاع 

از خمینی و یا بیان اعمال وی. 

سوگلی »خط امام« در مجلس و صحنه ی بنی المللی
هادی غفاری در دهه ی ۶۰ یکی از سرلیس���ت های انتخابات���ی نریوهای »خط امام« و 
نماینده سه دوره اول مجلس شورای اسالمی بود و در انتخابات مجلس چهارم، پنجم و 
هفتم رد صالحیت شد. او در دوران حضورش در مجلس از حمله و هجوم به نمایندگان 

خودداری نمی کرد. 
علی اکرب معن فر در مورد حمله هادی غفاری به او در مجلس شورای اسالمی می گوید: 

... حجت االس���الم و المسلمن جناب آقای هادی غفاری با خارج ساخنت کفش 

1-www.khabaronline.ir/detail/359253/Politics/parties
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از پای خود و کوفنت های مرتب بر س���ر و صورت و بدن اینجانب گوی سبقت را از 
دیگران ربودند. ایشان همچنن فحش های عرضی و ناموسی زن، مادر و خواهر نثار 

من کردند که مستوجب حد است.۱
در دهه ی ۶۰ در سطح بن المللی و داخلی از بلوای »برائت از مشرکن« در مکه تا تشییع 
جنازه ی بابی ساندز  معرکه ای نبود که او در آن به نمایندگی از رژیم شرکت نداشته باشد.  
غفاری مدعی است که در سفر به کشورهای کره شمایل، لیبی و سوریه شخصاً با رؤسای 
جمهوری این کش���ورها دیدار کرده و مسئولیت خرید تسلیحات و از جمله موشک های 
اسکاد  و... را به عهده داشته است. البته با توجه به شخصیت غفاری و دروغ های عجیب 

و غریبی که سرهم می کند می تواند از اساس غریواقعی باشد.۲

شاگرد اول کنکور و نابغه ی استثنایی 
غفاری که هیچ زبان خارجی نمی داند و به سختی می تواند چند جمله ی ساده انگلیسی 

از حفظ بگوید، مدعی ست:
خیلی هم باهوش و بااستعداد بودم، مسلط به زبان انگلیسی، آشنا به زبان فرانسه و 
آلمانی هم بودم. می توانستم مثل خیلی ها به آلمان یا آمریکا و کانادا بروم، یک دکرتا 
بگریم،... سال ۴۷ شاگرد اول کل کش���ور بودم، درجه علمی باالیی داشتم، درس 

حوزه خوانده بودم.۳
اما در جای دیگری یادش می رود چه گفته این بار مدعی می شود شاگرد اول کنکور شده 

است: 
سال ۱۳۴۶ هم نفر اول کنکور سراسری شدم. خودم هم خرب نداشتم تا خانمی در خیابان 
یقه مرا گرفت و روزنامه را نشان من داد که عکسم در صفحه اول آن چاپ شده بود. به 
رشته الهیات رفتم. من زبان انگلیسی و عربی را خیلی خوب بلدم. در هایدپارک لندن هم 
تمام نطق هایم به انگلیسی بود. مصاحبه ام با بی بی سی نیز انگلیسی بود. البته انگلیسی را 

به زور پدرم یاد گرفتم که شرح آن در این گفت وگو نمی گنجد.۴
هادی غفاری و حسن دهباشی نمی دانند که اولن کنکور سراسری کشور در سال ۱۳۴۸ 

برگزار شد و پیش از آن چنن آزمونی در سطح کشور برگزار نمی شد. 
او در مورد دوران تحصیل اش در دبستان نیز به سادگی دروغ می گوید:

۷ سالم بود ویل کالس سوم ابتدایی بودم. مادرم آنقدر با من ریاضی کار کرده بود 

1-http://bamdadkhabar.com/?p=33307
2-www.parsine.com/fa/news/255084
3-www.khabaronline.ir/detail/359253/Politics/parties
4-www.entekhab.ir/fa/news/298407
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که وقتی در بدو ورود به مدرسه از من امتحان گرفتند گفتند می تواند کالس پنجم هم 
بنشیند و درس ها را کاماًل بلد است. اما مادرم گفت همان سوم خوب است.۱

او حواسش نیست کسی که در ۷ سالگی کالس سوم بنشیند در ۱۶ سالگی دیپلم می گرید. 
یعنی سال ۱۳۴۵.  

غفاری در گفتگو با حسن دهباشی مدعی می شود که هنوز ۷ سالش نشده بود که از وی 
امتحان گرفتند و گفتند کالس سوم بنشیند اما پدرش گفت که کالس دوم بنشیند.۲ 

وی در گفتگو با سرگه بارسقیان که در ویژه نامه نشریه »اندیشه پویا« دی و بهمن ۱۳۹۱ 
تحت عنوان »هفت پرده از زندگی یک انقالبی« انتشار یافته، مدعی می شود که سال های 
۴۴ – ۴۵ در مدرسه دار الفنون جذب بچه های مذهبی مبارز شده البته با این احتیاط که 
»چون از خانواده  مذهبی بودم، می ترس���یدم که مبادا کسانی باشند که آن روزها به این ها 
می گفتند مارکسیست و کمونیست و یا مارکسیست اسالمی. با این که نوجوان بودم، ۱۴- ۱۵ 

سال داشتم، حواسم کاماًل جمع بود که جذب آن ها نشوم« 
موضوع »مارکسیست های اسالمی« بر می گشت به س���ال ۱۳۵۲ و گروه نادر شایگان و 
مصطفی شعاعیان که قصد داشتند با ایجاد تشکلی نریوهای مذهبی و چپ را گردهم آورند. 
این اصطالح س���پس برای مجاهدین مورد استفاده ساواک قرار گرفت. در دهه ی ۴۰ نه 

چنن دیدگاهی بود و نه چنن عبارتی ساخته شده بود. 

دستگریی در ۱۱ سالگی 
در همان گفتگو وی مدعی می شود که در سال ۱۳۳۸ در سن ۱۱ سالگی که البته ۹ ساله 
صحیح است برای اولن بار به خاطر نوشنت اعالمیه »مرگ بر حکومت فاشیستی پهلوی« 
پایش به زندان سیاسی باز می شود. او خود اعالمیه ها را نوشته و در راه مدرسه از طبقه دوم 
اتوبوس های دو طبقه آن ها را پاین می ریخته! غفاری از عدم آشنایی گفتگوگر با تاریخ 
مبارزات دانشجویی استفاده کرده و به دروغ مدعی می شود ایده چنن اعالمیه ای را از 

نشریه انجمن اسالمی دانشجویان اروپا گرفته است! 
پدرم کمدی داش���ت که در آن همیشه بس���ته بود... یک بار که در کمد باز بود، من 
شیطنت کردم، نشستم به خواندن آن چیزهایی که در قفسه هایش بود. نشریه ای دیدم 
که متعلق به انجمن اسالمی دانشجویان اروپا بود. باالی آن عالمتی داشت شبیه 
عالمت دفرت تحکیم وحدت فعلی... دور آن نوش���ته ش���ده بود مرگ بر حکومت 
فاشیس���تی پهلوی. خواندم و سرجایش گذاشتم. شب موقع شام از پدرم پرسیدم که 

1-www.irna.ir/fa/News/82267287
2-www.youtube.com/watch?v=bQyrh3WfWTo
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فاشیستی یعنی چه؟...
کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در ۱۳۴۱ با به هم پیوسنت سازمان های دانشجویی مختلف 
تشکیل شد. پیش از آن در کنفدراسیون محصلن و دانشجویان ایرانی در اروپا در فروردین 
۱۳۳۹ تش���کیل شده بود. انجمن اسالمی دانشجویان اروپا در رقابت با کنفدراسیون که 
گرایش  چپی و مارکسیستی داشت در آذرماه ۱۳۴۴ در آلمان تشکیل شد. چنن انجمنی در 

سال ۱۳۳۸ وجود خارجی نداشت که نشریه  آن در کمد پدر غفاری باشد.۱

تکذیب شرکت در سرکوب ها و دستگریی های خیابانی
گفتگوگر سپس بدون آن که نامی از من بیاورد به شهادت من راجع به نقش هادی غفاری در 
سرکوب ۳۰ خرداد و ۵ مهر و شکنجه  و آزار و اذیت دستگریشدگان در کمیته میدان فردوسی 
و مقابل بیمارس���تان حافظ می پردازد و هادی غفاری ضمن تکذیب آنها ادعا می کند: 
همه اش دروغ محض است. من هیچ ابزاری ندارم ثابت کنم دروغ است، اگر از من 
یک عکس دارند منتشر کنند. این جریان مجاهدین آن روز همه شان دوربن داشتند.

با این حال عزت ش���اهی یکی از مسئوالن کمیته مرکزی انقالب اسالمی در مورد وی 
می گوید: 

خوب این ها آدم های خیلی تندروی���ی بودند و مثاًل متهم را در خیابان می گرفتند 
می زدند و گاه���ی اوقات به قول معروف نیمه مرده اش را می آوردند تحویل کمیته 
می دادند و بعضی کارهای دیگر را هم این ها می کردند... بعضی ها بودند و هادی 
غفاری بود که آن موقع ها در این کارها بودند و وقتی بازجویی می کردند، فش���ار 
می آوردند. منتها بعد که آمدند مجلس شدند جزو مخالفن شکنجه و جزو مخالفن 

این مسائل و گناه را گردن دیگران می انداختند.۲
عزت شاهی درمورد قتل هویدا توسط غفاری می گوید: 

حکم را که آقای خلخایل داد. یک شایعه ای بود که االن دقیق یادم نیست، اما شایعه 
بود که هادی غفاری یکبار که رفته هویدا را از پله ها بیاورد پاین، همانجا از پش���ت 
یک گلوله به او زده است، این شایعه بود، من دقیق نمی دانم.... هادی غفاری االن 
می خواهد خودش را تربئه کند، چون فکر می کند اینها کارهای مثاًل تندروانه ای بوده 
است؛ اما خودش هم آن موقع خیلی تندرو بود. مثاًل اگر می آمد زندان به زندانیان 

شاخص بد و بریاه هم می گفت.۳
اصغر رخ  صفت، رئیس وقت زندان قصر می گوید:

1-www.uisae.org/new/index.php/2013-11-29-15-01-01/2013-12-07-18-34-52
2-www.rajanews.com/news/266016
3-www.rajanews.com/news/266016 



385
الجوردی، یاران و همراهانش

در آن دوره آقای  هادی غفاری بدون آنکه مسئولیتی داشته باشد، به زندان قصر رفت 
و آمد داشت؛ متهم می برد و می آورد. اسلحه می برد و می آورد. بارها من به آقایان 
قضات تذکر دادم که چرا یک فرد بدون مسئولیت در زندان رفت و آمد می کند. در 
روز دادگاه هویدا که او را به حیاط پشت زندان برده بودند و  هادی غفاری با یک 
تری هویدا را پیش از اعالن حکم کشته بود، یادم است وقتی صدای تری در یک وقت 
غری متناسب آمد، بسیار ترسیدم. وقتی سمت صدای تری رفتم، فهمیدم آقای غفاری 

هویدا را کشته است!۱
ابوالفضل حکیمی، نماینده مردمی حاضر در دادگاه هویدا می گوید: 

مدتی که گذشت، تنفس دادند و هویدا را از در پشتی دادگاه خارج کردند. من به دنبال 
ایشان رفتم. هویدا را از پله ها پاین برده بودند. آن بخش از ساختمان زندان قصر یک 
حیاط کوچک بود که در انتهایش دو اتاق شبیه سلول انفرادی وجود داشت. ناگهان 
از س���مت سلول ها صدای گلوله آمد. لحظاتی بعد آقای خلخایل و آقای غفاری از 
آن اتاق خارج ش���دند. آقای غفاری یک کلت کمری در دست داشت و خلخایل 
با سرزنش به او می گفت: »دس���تت چرا می لرزید؟« فهمیدم هویدا را کشته اند.۲

آثار شکنجه و ۲۶ بار ترور 
غفاری همچنن مدعی می شود که همه ی بدنش »آثار شکنجه است، ۳۷ سال می گذرد 
تازه دارد ناخن من در می آید، بعد از این همه سال بار اویل است که می خواهم این ناخن 
را قیچی کنم که یکی از پزشکان گفت این از معجزاتی است که ناخنی که کندند دوباره 

رشد کرده است.«
این عضو »مجمع نریوهای خط امام« در مورد تعداد دفعاتی که »ترور« شده می  گوید:  
من ۲۶ بار ترور ش���دم ویل نگذاش���تیم چندان رسانه ای شود. جای گلوله در باالی 
س���ینه من وجود دارد ویل من با امثال ش���هید مطهری فرق می کردم و می توانستم 
از خود در مقابل اس���لحه دفاع کنم. من دوره چریکی دیده بودم و همن االن که 
پریمرد هستم، شما نمی توانید مشت مرا باز کنید. از دو طبقه ساختمان به راحتی پاین 
می پریدم. قهرمانان شنای کشور هم قادر نیستند مثل من شنا کنند. در آب رود کارون 
که ۸۰ کیلومرت در س���اعت سرعت داشت ش���نا می کردم. با شهید چمران در لبنان 
آموزش چریکی دیده بودیم. سال ۵۸، ۵۹ و ۶۰ سه بار ترور شدم. جلوی مسجدم و 
درب خانه ام. توسط همن منافقن هم ترور شدم. بعد از آن همن طور. یادم هست 

1-www.isna.ir/news/97052513197
2-https://www.isna.ir/news/97052513197
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حوایل سال ۷۰ در مشهد بودم که رضا سیف )رضا سیف اللهی فرمانده وقت نریوی 
انتظامی( به موبایلم زنگ زد و گفت هر جا هستی به خانه ای امن برو و چند هفته ای 
هم آفتابی نش���و. چند برنامه ترور شما کشف شده و سوءقصد در این هفته قطعی 
است. من بعداً با برخی از این دستگریشدگان صحبت کردم آن ها گفتند چون حامی 
امام بودید ما شما را فاشیست می دانستیم و می خواستیم شما را بکشیم. مرتبط با 

حزب بعث عراق هم بودند.۱
در سال ۱۳۷۰ هنوز موبایل به ایران نیامده بود. تجهیزات موبایل در سال ۱۳۷۲ به ایران 
وارد شد و آننت های تلفن همراه در سال ۱۳۷۳ در ایران روشن شدند. در سال های ۵۸ تا 
۶۰ آزادی نسبی مطبوعات در کشور بود و امکان نداشت کسی مانند هادی غفاری ترور 

شود و خرب آن در جایی انعکاس پیدا نکند.  

گفتگو با عرفات در طواف کعبه
 هادی غفاری در حایل که در سال ۱۳۵۴ ازدواج کرد و در سال ۱۳۵۷ از کشور خارج شد، 

ادعا می کند: 
من سال ۵۴ به این طرف، به فلسطن رفتم. حاال اینها را خیلی مایل نیستم علنی بشود. ما 
سال ۵۴ به این طرف با چند جا تماس پیدا کردیم. یکی از طریق آقای قذافی با لیبی.۲

وی در مورد دیدارش با عرفات پس از ترک لبنان در سال ۱۹۸۲ آن هم هنگام طواف کعبه 
ادعاهای مضحکی را طرح کرده و می گوید: 

سال بعد از اینکه ایشان از لبنان بریون رفت و با اسرائیل و آمریکا بست و خود را خلع 
سالح کرد او را هنگام طواف کعبه دیدم. در محافظت شدید بادیگاردها و پلیس 
سعودی. خواستم پیشش بروم مأموران نگذاشتند فریاد زدم: »ابوعمار! ابوعمار!« 
م���را دید و به معاونش گفت: »بگذارید بیاید.« رفتم پیش���ش و گفتم: »خجالت 
نکشیدی؟ این طور می خواستی آزادی را با اسلحه بگریی؟ آرمان هایت کجا رفت؟ 
از ترس موش فرار کردی؟« گفت: »چاره ای نداشتم. همه ما را تنها گذاشته بودند.« 
گفتم: »مگر در انقالب ما، همه امام و یارانش را تنها نگذاشته بودند پس چرا ما 
تسلیم نشدیم. تو خانواده مرا می شناسی. مگر پدر پریم زیر شکنجه شهید نشد! مادر 
۸۰ ساله ام شکنجه روحی نشد! خواهرم به اعدام محکوم نشد و خودم زندان نرفتم 
و چند س���ال از دست س���اواک آواره نبودم!؟« عرفات کم آورد و گفت: »اآلن در 
طواف هستیم، با من جدال نکن. شب به اردوگاه بیا با هم صحبت کنیم.« به اردوگاه 

1-http://tarikhirani.ir/fa/news/36/bodyView/5621
2-www.isna.ir/news/95112416525



387
الجوردی، یاران و همراهانش

مجهزی که برای او در مکه برپا شده بود رفتم و حدود ۴ ساعت با هم حرف زدیم. 
شام آوردند گفتم »نمی خورم.« ناراحت شد و گفت »چرا؟« پاسخ دادم: »شما به 

آرمان فلسطن خیانت کردی و من شام تو را نمی خورم.۱

استعداد عجیب خانواده غفاری در دروغ بافی
خانواده ی غفاری اس���تعداد عجیبی در دروغگویی و داستانسرایی دارند و هادی چراغ 
 راهنمای آن هاست. در بحبوحه ی انقالب ۵۷ هادی غفاری از فرصت استفاده کرد و به 
دروغ مدعی ش���د که مأموران ساواک سر پدرش را با مته سوراخ و پاهای وی را در تابه 
سرخ کردند و به این ترتیب او زیر شکنجه جان داد.  خمینی نیز که نیاز به اشاعه ی چنن 
دروغ هایی داش���ت در سیزدهم آبان ۵۷ به منظور کسب وجهه برای روحانیت و شعله ور 

کردن خشم مردم گفت:
زجر ما این است که ما را حبس کردند یا زندان بردند یا زجر این است که پای بعضی 

از علماء را اره کردند )اشاره به آیت الله غفاری( آقا! توی روغن سوزاندند.۲
کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در خارج از کشور نیز با چاپ عکس شیخ حسن غفاری 

روی این دروغ مانور دادند.  
سال ها بعد خربگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران در گزارشی مجبور به بیان واقعیت 

در مورد فوت وی شد.۳
ادعاهای دروغ و کذب هادی غفاری تنها به قتل پدرش منحصر نمی شود او که چند باری 
به ساواک احضار شده و مدت کوتاهی را نیز در زندان گذراند در مورد شکنجه هایی که 

متحمل شده می گوید:  
... گروه گروه بچه ها را شکنجه می دادند، ناخن هاشان را می کشیدند، من یک دندان 
ندارم، فک ندارم، جای جای بدنم جای ش���کنجه ها است، ازغندی )شکنجه گر 
ساواک( با درفشی که یخ خرد می کرد چنان به کمر من فرو کرد که اگر یک میلیمرت 
آن ور تر رفته بود من تا آخر عمر فلج می شدم. بچه ۴۰ روزه من را جلوی من می زدند 

که من اعرتاف کنم.۴ 
بتول غفاری هم که توسط ساواک مدتی دستگری شده و در کمیته مشرتک زندانی بود در 
دروغ گویی دست کمی از برادرش ندارد. او که اساساً سیاسی نبود و یک بازداشت کوتاه 

مدت داشت در مورد شکنجه های ساواک می گوید: 

1-http://tarikhirani.ir/fa/news/36/bodyView/5621
2-www.aviny.com/Article/maghale/91/10/ghafari-mobarez.aspx?title
3-www.mashreghnews.ir/fa/news/191734
4-www.khabaronline.ir/detail/359253/Politics/parties
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شکنجه های خیلی بدی داشتند، گاز سرتاسری داشتند مانند گاز کباب پزی و دخرت و 
پس���ر و زن و مرد را روی آن می خواباندند و می سوزاندند.... به یاد دارم که بچه ای 
را نزد پدرش در اتاق بازجویی آوردند و همان جا در جلوی چشمان او، بازوی بچه 

هفت ساله اش را با قمه بریدند تا بلکه حرف بزند.۱
وی در مورد شکنجه هایی که متحمل شده به دروغ می گوید:  »روزی در اتاق بازجویی، 
حسینی ده تا ناخن پای مرا کشید« و  یا در مورد شکنجه هایی که برادرش هادی متحمل 

شده می گوید: 
تمام بدن و دست های برادرم را کاًل با سیگار سوزانده بودند و زخم بود، به همن دلیل 
پدرم لباس هایش را می شست. وقتی متوجه شدند، این دو را از هم جدا کردند. وقتی من 
و مادرم به مالقات پدر رفتیم، پدرم گفتند: »برای هادی جوراب و زیرپوش زیاد بربید.« 
علتش را پرس���یدم و ایشان هم گفتند که دست هایش را با سیگار سوزاندند و نمی تواند 

لباس هایش را بشوید.۲
وی در مورد شکنجه هایی که روی پدرش پیش از مرگ اجرا شده بود می گوید: 

آرنج ایشان را شکسته بودند، طوری که آویزان بود و بر اثر شکنجه زیاد در آپولو و 
ضربات باتوم، سرشان طوری شده بود که مشت من در آن جا می گرفت. پاهایشان را 

سوزانده بودند و یک ذره گوشت نداشت و...۳
هادی غفاری برای پدرش منت بازجویی جعلی درست کرد. 

منت آخرین بازجویی که عینا در روزنامه جمهوری اسالمی   چهارشنبه ۷ دی ۱۳۶۲ ش. نیز 
به چاپ رسیده و توسط ساواک انجام شده بود. به شرح زیر است:

س: چرا به زندان آورده شدید؟
ج: نمی  دانم.

س: آیا قبال به زندان آمده اید؟
ج: نیامده ام؛ آورده اند.

س: نظر شما راجع به شاهنشاه آریامهر چیست؟
ج: ایشان با کودتای پدرشان سرکار آمده اند و غاصبند.

س: نظر شما راجع به حزب رستاخیز چیست؟
ج: این حزب را شاه ساخته است و به مردم هیچ ربطی ندارد.

و در پایان بازجویی این جمله را نوشت: »والراد علیهم کالراد علینا والراد علینا کالراد 
علی الله و هو فی حدالشرک. هم حجتی علیکم و انا حجه الله علیهم«

1-www.farsnews.com/newstext.php?nn=8711250479
2-www.farsnews.com/newstext.php?nn=8711250479
3-www.farsnews.com/newstext.php?nn=8711250479
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آیت الله حس���ن غفاری در دیماه ۱۳۵۳ فوت کرده است. شاه در ۱۱ اسفند ۱۳۵۳ فرمان 
تش���کیل حزب رس���تاخیز را صادر کرد. آیت الله غفاری چگونه دو ماه پس از مرگ در 

بازجویی ساواک در مورد این حزب اظهارنظر کرده است!
آن چه هادی غفاری و بتول غفاری راجع به ش���کنجه های خودشان و پدرشان می گویند 
یکسره دروغ و حقه  بازی است. آن ها حداکثر در حد چند چک و لگد و توهن و ناسزا 

کتک خوردند. 
غفاری با چنن شخصیتی در س���یاه ترین روزهای تاریخ میهن مان قاضی و بازجو بوده، 
نمایندگی مجلس شورای اس���المی را به عهده داشته و در شورای مرکزی حزب حاکم 
و جامعه روحانیت مبارز عضویت داشته و در تصمیم گریی های قضایی، امنیتی، قانونی، 

سیاسی و مذهبی کشور سهیم بوده است.  

برخوردار از حمایت »اصالح طلب ها«
از آن جایی که غفاری وابسته به »اصالح طلبان« است و مواضع قاطعی هم علیه خامنه ای 
گرفته، س���ایت »کلمه« وابسته به مریحسن موس���وی نیز به مدد خانواده  غفاری آمده و 
دروغ های عجیب و غریبی در مورد سوابق مبارزاتی هادی غفاری و مادرش سرهم می کند: 

هادی غفاری هم از انقالبیون دو آتش���ه و مبارز قبل از انقالب بود، او هم قربانی 
تروریس���م دولتی است، پدرش را ش���کنجه کردند و با مته پا و جمجمه اش را در 
ساواک شاه سوراخ کردند و کشتند، مادرش هم از زندان شاه گریخت، همسر و فرزند 
خردسالش هم از شکنجه ساواک در امان نماندند، خودش هم بارها به زندان رفت 
و بارها از زندان گریخت، و در آخر با دو حکم اعدام و دو حکم تبعید فراری بود.۱

هادی غفاری و سیدحسن موسوی تربیزی و... جانیانی که دست تا مرفق درخون دارند 
امروز دم از »تس���اهل و تسامح« و »حقوق مردم« و مخالفت با »خشونت« می زنند و 

همچنان به فریبکاری مشغولند. 
غفاری که آه در بس���اط نداشت و پیش از انقالب به دست فروشی در تهران نو مشغول 
بود پس از انقالب به خاطر عقده  ای که داشت سراغ کارخانه  »استارالیت« که در نوع 
خود بزرگرتین در خاورمیانه بود رفت و آن را تصاحب کرد و بعدها سوپرمارکتی در ضلع 
شمایل میدان ونک خریداری کرد. غفاری همچنن دخرت برادر خادم مسجد »الهادی« 

را صیغه کرد. 

1-http://kaleme.com/1391/06/19/klm-112209/
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محسن دعاگو در س���ال ۱۳۳۱ در بخش فیض آباد محوالت، از توابع تربت حیدریه، به 
دنیا آمد. زمانى که هفت س���اله بود، همراه خانواده  به تربت حیدریه کوچ کرد و در بدو 
ورود به تحصیالت حوزوی روی آورد و س���پس در مش���هد آن را ادامه داد و مدتی نیز 
شاگرد خامنه ای بود. دعاگو بازداشت کوتاه مدتی در سال ۵۰ داشت و در سال ۵۵ توسط 

ساواک دستگری و تا آذرماه ۵۷ در زندان بود. 
وی که بازجو و شکنجه گری قهار بود در کتاب خاطراتش در مورد استفاده ی ساواک از 
دستگاه آپولو برای شکنجه اش دروغ های عجیب و غریبی سرهم کرده است در حایل که 
شکی نیست به عمراش چنن دستگاهی را ندیده  است. وی طی این سال ها در روستاهای 
دورافتاده با نام اخالقی منرب می رفت و از وضعیت مایل نامناسبی برخوردار بود. وی در 

مورد محل زندگی و نوع غذای خود در سال ۵۱ می نویسد:
دو اتاق اجاره کردیم. اتاق قدیمى وضع بدى داش���ت. پش���ت بام این اتاق از کاه و 
گل بود وقتى باران مى آمد از سقف آن آب جارى مى شد، ظرف هایى در زیر محل 
ریزش آب مى گذاشتیم... از نظر مایل خیلى تحت فشار بودیم، بسیارى از مواقع با 
مقدارى آرد، شکر و روغن غذایى درست مى کردیم به اسم اشکنه و بعد نان را خرد 

مى کردیم و داخل آن مى ریختیم و مى خوردیم.
او در سایه ی نظام جمهوری اسالمی در حایل که از هیچ تخصصی برخوردار نبود صاحب 
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میلیاردها تومان ثروت شد.
عضویت در ش���ورای مرکزی حزب جمهوری اسالمی و امامت جمعه و مناصب دولتی 
دعاگو پس از پریوزی انقالب ضد سلطنتی به حزب جمهوری اسالمی که برای قبضه ی 
قدرت تأسیس شده بود پیوست و به عضویت شورای مرکزی این حزب درآمد و مسئولیت 

واحد ایدئولوژی آن را پذیرفت.
دعاگو در س���ال ۱۳۶۰ در حایل که به حکم خمینی، امام جمعه ش���مریانات )رودبار و 
قصران( و دبری شوراى ائمه ى جمعه ى استان تهران بود با نام مستعار محمدجواد سالمتی 
و »جواد« مسئولیت شعبه ی ۱۲ اوین را به عهده گرفت و در سال ۱۳۶۱ در زمانی که پست 
قضایی داشت به معاونت پرورشی نریوی انسانی وزارت آموزش و پرورش انتخاب شد که 

خود نقض قانون اساسی مبنی بر تفکیک قوا است. 
ظاهراً از آن جایی که بازجویی و شکنجه گری را »فی سبیل الله« انجام می داد شغل و پست 
قضایی محسوب نمی شد.وی در سال ۱۳۶۲ به خاطر اختالف نظر با علی اکرب پرورش 
وزیر آموزش و پرورش از این س���مت کناره گریی کرد. و نماینده ی قوه مجریه در سازمان 

صدا و سیما شد و به مدت ۶ سال در این سمت ماند.
وی در آن دوره از س���وی هیأت دولت و مریحسن موسوی به نمایندگی قوه ى مجریه در 
سازمان صدا و سیما  انتخاب شد۱ و هر بار مأموریت او تمدید شد. وی در سال ۶۸ توسط 
خامنه ای به عضویت و همچنن ریاست شورای سیاست گذاری صدا و سیما انتخاب شد. 
وی در مورد نقش خود در تعین افراد این ش���ورا می گوید: »در تعین اعضاى ش���وراى 
سیاس���ت گذارى اول و دوم، من افرادى را پیشنهاد مى کردم و مقام معظم رهربى افراد 
مورد قبولشان را تعین مى فرمودند یا آن که به شخصه کسى یا کسانى را اضافه مى کردند.«

معاون پرورشی آموزش و پرورش و شکنجه گر اوین
بعید می دانم در هیچ کجای دیگر دنیا یک شکنجه گر همزمان »معاون پرورشی« آموزش 
و پرورش هم باشد و با مقوله ی تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان کشور رابطه داشته باشد. 

این هم از معجزات »دولت امام زمان« است.
وی در مورد چگونگی اشتغالش در اوین و تصدی امر شکنجه گری می گوید: 

بعد از جریان ش���هادت آقاى دکرت بهش���تى و حوادثى که به دنبال آن پیش آمد، من 
خیلى ناراحت بودم. در آن زمان به آقاى الجوردى، که عضو شوراى مرکزى حزب 
جمهورى و هم چنن دادس���تان انقالب بود، گفتم که آمادگى دارم تا براى خدا در 
دادگاه انقالب با شما همکارى کنم و در اداره ى کار و رسیدگى به پرونده ها کمک 

1-http://zabete.ir/law/n/18940
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و یاورتان باش���م. آقاى الجوردى از پیشنهادم استقبال کرد. تقریباً تمامى زندانیان 
ضدانقالب تهران در زندان اوین مستقر بودند. آقاى الجوردى مسئولیت شعبه ى ۱۲ 

دادسراى انقالب اسالمى تهران را به من داد. 
چنانچه  از اعرتافات دعاگو بر می آید در سیاه ترین سال های میهن مان تنها بر اساس ابراز 
تمایل و »اعالم آمادگی«، و انباشته بودن از حس کینه جویی و انتقام گریی، فرد به شغل 

بازجویی و شکنجه گری مشغول می شد و به استخدام دستگاه قضایی در می آمد. 
دعاگو که سربازجو و سرشکنجه گر اوین بود به اعرتاف خودش سه بازجو و شکنجه گر زیر 
نظر او مشغول به کار بودند. وی در مورد محافظان اش و اقداماتی که در شعبه ی ۱۲ اوین 

انجام داده می گوید: 
در آن زمان سه محافظ داشتم، محافظان من از افراد متدین و با انگیزه اى بودند که در 
سپاه پاسداران آموزش دیده بودند. محافظان و راننده ى من آقایان کاظم مهدى زاده، 
زمردیان و اش���رف بودند که اعضاى تیم بازداش���ت کننده را تشکیل مى دادند و در 
ضمن کارهاى مقدماتى و زمینه سازى براى بازجویى را برعهده داشتند. این شعبه 
هم زمان با ورود من تأسیس شد. ما کار شناسایى را انجام مى دادیم، پس از آن من 
حکم بازداشت را صادر مى کردم و اعضاى تیم بازداشت نیمه شب کار عملیات و 
دستگریى را انجام مى دادند. حدود ۱۷۰ نفر از شاخه ى کارگرى سازمان مجاهدین 
خلق )تقریباً تمام آن ها( را دستگری کردیم. شاخه ى کارگرى سازمان مجاهدین بیشرت 
در تهران متمرکز بود. البته اعضاى آن را بیش���رت افراد شهرستانى تشکیل مى دادند. 
بیشرتین دس���تگریى ها در تهران انجام مى ش���د؛ ویل اگر در شهرستان هم کسانى 

شناسایى مى شدند، آن ها را دستگری کرده، در تهران به ما تحویل مى دادند.
منظور دعاگو از »کارهاى مقدماتى و زمینه سازى براى بازجویى« همان شکنجه است که 

فرد پس از تحمل آن آماده ی بازجویی و پاسخ به سؤاالت می شود.
امام جمعه و جماعت رژیم به منظور ایجاد رعب و وحشت در جامعه و گرفنت خواب از 
چشمان و آرامش خیال از مردم، حکم حمله و یورش به خانه ها را در نیمه های شب صادر 

و نسبت به دستگریی مخالفان اقدام می کرده است.

نماد بریحمی و شقاوت
برای ش���ناخت قس���ی القلبی و بریحمی او به برخوردی که با سیف الله کاظمیان یکی از 
کسانی که در دوران شاه مدت ها با او هم بند و هم سلول بوده توجه کنید. وی در مورد 

کاظمیان که توسط او شکنجه و بازجویی شده بود می گوید: 
یکى از افرادى که به پرونده اش رسیدگى کردم و در اواخر کار مرا شناخت، سیف الله 
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کاظمیان بود. او یکبار گفت: »فکر مى کنم فالنى باشى.« من پرونده ى او را به طور 
ویژه خواستم، چون در جریان فعالیت هاى سیف الله کاظمیان بودم. خودم مراحل 

بازجویى، تکمیل پرونده و محاکمه ى او را انجام دادم.«
محسن دعاگو مدعی است که در مقام بازجو در محاکمه ی کاظمیان نیز دخالت داشته 
اس���ت. امروز همن افراد از دخالت بازجویان وزرات اطالعات در دس���تگاه قضایی و 

شعبات دادگاه می نالند!
سیف الله کاظمیان یکی از بازاریان جزء در تهران و هوادار مجاهدین بود که از سوی این 
سازمان کاندیدای نمایندگی مجلس شورای اسالمی از مازندران شده بود. وی در سال ۶۱ 
دستگری و در زیر فشار شکنجه شکست و به همکاری با بازجویان پرداخت. وی پس از 
آن که از یک مرخصی یکماهه به زندان بازگشت در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۳۶۴ در دوران 

علی رازینی به جوخه ی اعدام سرپده شد.
کاظمیان در دوران شاه یکی از سمپات های مرتضی صمدیه لباف بود که در جریان ضربات 
متوایل به مجاهدین در سال ۵۴ دستگری و در زندان با دعاگو آشنا شد. وی همچنن بازجو 
و شکنجه گر علینقی منزوی بود. او را به خاطر کتاب ارزنده »۲۳ سال« که راجع به پیامرب 
اسالم بود دستگری کرده بودند. دعاگو و مقامات قضایی و امنیتی و حوزوی مشکوک بودند 
که محتوای کتاب افکار و اقوال منزوی است که به قلم علی دشتی به رشته ی تحریر درآمده 
است و به همن خاطر دعاگو او را شدیداً مورد شکنجه قرار می داد. مدتی نیز او را در اتاق 
۲۲ آموزشگاه اوین با خودفروخته ای به نام احمدرضا کریمی که دوران شاه با ساواک و 
کمیته مشرتک همکاری می کرد و در دوران جمهوری اسالمی با دادستان و دستگاه امنیتی، 
هم اتاق کردند تا بلکه او با توجه به تسلطی که داشت حقیقت را از زیر زبان او بکشد.  
در حایل که گفته می شود کتاب حاصل ترجمه  و قلم شیوای علی دشتی از نوشته ی یکی 
از فرهیختگان عرب بود که برای اولن بار در بریوت محل خدمت دشتی انتشار یافت.

دعاگو در مورد نحوه ی کارش در شعبه ی بازجویی می گوید: 
در آن روزها من و افراد تیم به طور ش���بانه روزى کار مى کردیم، خواب و اسرتاحت 
نداشتیم. اگر خیلى خسته بودیم، در داخل شعبه نیم ساعتى اسرتاحت مى کردیم. 
گاهى عملیات س���اعت سه و نیم بامداد انجام مى ش���د؛ چون بعضى از قرارهاى 
مجاهدین در آن ساعت تعین شده بود. براى مثال ما یک نفر را دستگری مى کردیم 
و او به ما مى گفت که ساعت چهار صبح در فالن جا قرار دارم. تیم ما باید ساعت 
چهار صبح عملیات خود را شروع مى کرد تا کار دستگریى و گاهى بازرسى خانه ى 
تیمى، گردآورى اس���ناد، مدارک، اسلحه، نارنجک و فشنگ را انجام دهد. در آن 
مقطع به دلیل شوکى که در اثر شهادت دکرت بهشتى به من وارد شده بود، وارد عمل 
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شدم و هدفم از این کار خشکاندن ریشه ى سازمان مجاهدین خلق بود. فشارهایى که 
ما از داخل کشور بر این سازمان وارد آوردیم، آن ها را ناچار به فرار ساخت.

تردیدی نیست که در ساعت سه و نیم صبح هیچ عاقلی قرار تشکیالتی اجرا نمی کند و او 
برای توجیه حمله به خانه های مردم چنن دروغی را سرهم می کند. بازجویان به محض 
این که از وجود خانه ی تیمی مطلع می ش���دند به آن حمله می کردند فرقی نمی کرد روز 
باشد یا شب. تنها پایگاه  موسی خیابانی در ۱۹ بهمن ۶۰ و پایگاه  محمد ضابطی و دیگر 
پایگاه هایی که در ۱۲ اردیبهشت ۶۱ مورد حمله قرار گرفتند از قبل تحت نظر بودند و حمله 

به این پایگاه ها  هم صبح و بعد از ظهر آغاز شد و نه نیمه  های شب. 
وی در مورد ش���کنجه و آزار و اذیت زندانیان که خربش به مجلس شورای اسالمی هم 

رسیده و موجبات نگرانی آن ها را فراهم کرده بود می گوید: 
گاه بعضى از دوستان ناشى ما از مجلس شوراى اسالمى به داخل زندان مى آمدند 
و مى گفتن���د، آقا مبادا یک وقت کس���ى را ش���کنجه کنید. ما ش���بانه روز زحمت 
مى کشیدیم تا این جریان را متالشى کنیم؛ ویل هر چند مدت یک بار عده اى وارد 
زندان مى شدند و با پرسش هاى ویژه اى از مسئولن، کادر قضایى و زندانیان منافق 
را امیدوار مى کردند. روزى آقاى اس���دالله بیات با یک نفر همراه به زندان آمد و 
گفت: »نکند این ها را بزنید تا اطالعات بگریید، به ما شکایت شده که شما این جا 
زندانى ها را کتک مى زنید.« در جواب ایشان گفتم: »ما وظیفه ى شرعى خودمان را 
مى دانیم و کار خالف شرع نمى کنیم، شما خیالتان راحت باشد.« حقیقت این بود؛ 

تصمیم من این بود که تا مرحله ى ریشه کن شدن جریان نفاق در ایران پیش بروم.
البته ش���کنجه تا مرگ و تقطیع و... جزو »وظایف شرعی« آقایان بود و قطعاً »خالف 
ش���رع« که همانا برخورداری از رأفت و عطوفت بود در امثال دعاگو راهی نداش���ت. 
»ریش���ه کن شدن جریان نفاق« بخوبی هدف و نیت امثال دعاگو را می رساند و این که 
برای تحقق آن در س���ال های اولیه دهه ی ۶۰ چه جنایات عظیمی را بریحمانه در کش���ور 

مرتکب شدند. 
موضوع نگرانی نمایندگان مجلس که دعاگو مطرح می کند بر می گشت به دیالیز شدن 
و مرگ حسن بهروزیه نماینده ی منتخب اما رد صالحیت شده ی کلیرب در مجلس شورای 
اسالمی که پس از دستگریی در اوین فوت کرد.۱ پیش از او در هفت آبان ماه ۶۰ آیت الله 
حسن الهوتی اولن نماینده ی خمینی در سپاه پاسداران و پدر داماد های رفسنجانی، اولن 
امام جمعه رشت که نماینده مجلس از این شهر هم بود در اوین با سم به قتل رسیده بود. 

۱-حسن بهروزیه یکی از عوامل بریحم رژیم در تربیز و کلیرب بود که به اعتبار صورت جلسات مجلس 
شورای اسالمی سوابق جنایتکارانه ای از جمله قتل و شکنجه و... داشت.

www.etemaadonline.ir/news/news/126321
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همان موقع غفور صادقی گیوی نماینده خلخال و برادر کوچکرت صادق خلخایل هم که 
نماینده ی مجلس از خلخال و گیوی بود دس���تگری و در اوین زندانی شده بود. همچنن 
احمد غضنفرپور نماینده نماینده لنجان استان اصفهان که بنی صدر نزدیک بود دستگری و 
زیر شکنجه به همکاری با رژیم پرداخته بود. پیش تر ابوالفضل قاسمی رهرب حزب ایران 
نماینده   ی منتخب درگز دستگری و به حبس ابد محکوم شده بود. مجلس شورای ملی که 
هنوز نامش اسالمی نشده بود و در سیطره ی حزب جمهوری اسالمی بود اعتبارنامه ی 
او را تصویب نکرد. اتحادیه ی بن المجالس پیگری پرونده شان بود و از رژیم در این مورد 
توضیح خواسته بود. البته در سال ۶۲ هم سرگن بیت اوشانا نماینده ی آشوری ها و رئیس 

کمیسیون بهداری مجلس در ارتباط با حزب توده دستگری ویل به سرعت آزاد شد.

حامی سعید  امامی و قاتالن حرفه ای
دعاگو یکی از حامیان سعید امامی و قاتالن  حرفه ای وزارت اطالعات بود و در حایل 
که آن ها به صراحت به انجام قتل های زنجریه ای و احکام صادره از سوی مجتهدان رژیم 
اعرتاف کرده بودند، برای انحراف افکار عمومی »عوامل دولت بازرگان و بنی صدر« 
را عامل قتل سعید امامی و قتل های زنجریه ای و »کودتای سیاسی« معرفی می کرد. به 

گزارش رادیو فردا از خطبه ی نماز جمعه  ی او توجه کنید.
امام جمعه شمریان از سعید امامی، عامل قتل های زنجریه ای به عنوان خدمتگذار بی 
پناهی نام می برد که در بن نریوهای اطالعاتی به بهره مندی از هوش سیاسی، دیانت 
و سالمت مشهور بوده و می افزاید او قربانی و همسر دیندار و پاکدامنش تا حد مرگ 
شکنجه ش���دند و در عوض اصالح طلبان مجلس ششم برای فوت یک خربنگار 
کانادایی ایرانی)زهرا کاظمی( کمیسیون ویژه برپا کردند و در فضای افکار عمومی 
به سوگش نشستند و هم اکنون به منظور فراموش شدن ماجرای غمبار قتل و شکنجه 

نریوهای اطالعاتی به آرامی از کنار قتل های زنجریه ای می گذرند.
امام جمعه ش���مریان مرگ س���عید امامی را فاجعه مصیبت باری می داند که پس از 
انتخابات دوم خرداد س���ال ۱۳۷۶ روی داده و اصالح طلبان با شعار اصالحات و 
مردمساالری می خواهند آن را به حافظه تاریخ بسپارند. امام جمعه شمریان خواهان 
مجازات عامالن قتل های زنجریه ای و ش���کنجه نریوهای اطالعاتی شد و گفت: 
عوامل���ی که در دولت بازرگان و بنی صدر در صدد کودتا علیه نظام بودند پس از 
دوم خرداد با جذب استحاله شده های فرهنگی، منحرفان سیاسی، جاهالن مغرض 
و معاندان مفسد همه توانشان را در خط بحران سازی به کار انداختند و قتل های 
زنجریه ای را به انگیزه تخریب چهره نظام جمهوری اس���المی و نابودی س���ازمان 
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اطالعاتی و امنیتی کش���ور به کار انداختند. امام جمعه شمریان خواهان هماهنگی 
دس���تگاه قضایی با نریوهای نظامی و جلوگریی از گسرتش ناامنی در جامعه شده 
اس���ت. امام جمعه شمریان در نمازجمعه، قتلهای زنجریه ای را کار اصالح طلبان 
دانس���ت و گفت: عواملی در دولت لیربال و پس از آن در دولت بنی صدر به قصد 
بدنام کردن چهره نظام و کودتای سیاس���ی اقدام ب���ه قتل های زنجریه ای و نابودی 
سازمان های اطالعاتی و امنیتی کردند و اکنون باید به اتهام آن قتلها و مرگ سعید 

امامی محاکمه و مجازات شوند.۱
به خوبی می توان حدس زد کسی که در سال ۸۳ در مالءعام و در خطبه ی نماز جمعه این 
گونه صریح و آشکار دروغ می گوید و برای کسانی که کوچکرتین دستی در قدرت و به 
ویژه سرویس های امنیتی نداشتند پاپوش می دوزد و خواهان مجازات آن ها توسط دستگاه 
قضایی می شود در شعبه ی بازجویی و در حایل که از قدرت شکنجه و کابل و قپانی و... 
برخوردار بود چه ها که نکرده است، چه دروغ هایی را که با زور شکنجه به افراد تحمیل 

نکرده و بر اساس آن چه بیگناهانی را که به جوخه ی اعدام نسرپده است.

وصل نهضت آزادی به حجتیه
دعاگو در ج���ای دیگری با خدعه و نرینگ »حجتیه« را ب���ه »نهضت آزادی«  وصل 

می  کند:
احتمال ارتباط حامیان حجتیه ای ها و نهضت آزادی هست هرچند که طراحان این دو 
جریان حتما با یکدیگر در ارتباطند زیرا هر دو طرح خارجی است. اینها مزدورانی اند 

که غالب شان متوجه نیستند در یک بسرت عاملیت خارجی، دارند فعالیت می کنند.۲
این  ادعاهای کذب در حایل مطرح می شود که آیت الله خزعلی از سرمداران حجتیه است 
و بسیاری از صاحب منصبان رژیم از علی اکرب پرورش گرفته تا والیتی از فعاالن آن بوده اند. 
»بنیاد الغدیر« در اختیار حجتیه است و از بودجه های دولتی و »بیت رهربی« استفاده 
می کند. محمود لوالچیان پدر عروس خامنه ای، نبی حبیبی دبریکل مؤتلفه و محمد نیازی 
رئیس تش���کیالت قضایی نریوهای مسلح سابق و علریضا افشار از فرماندهان سپاه و... 
اعضای آن هس���تند. مصباح یزدی از مرتبطن انجمن حجتیه است. این تفکر، امروز از 
تریبون نماز جمعه و رسانه ها به تحمیق مردم پرداخته و آن ها را فریب می دهد اما در دهه ی 
۶۰ که کابل و زنجری از دس���تش نمی افتاد تالش می کرد با فشار شکنجه اعرتافات مورد 

نظر را بگرید.

1-www.radiofarda.com/content/article/343269.htm
2-http://khabaronline.ir/detail/86446/politics/parties 
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به گزارش خربآنالین او »حمله به بیوت علما در قم و تهران و برگزاری برخی راهپیمایی ها 
پس از نماز جمعه و سردادن شعارهای تند در آن را به انجمن حجتیه منصوب کرد.«

او همچن���ن نهضت آزادی و انجمن حجتیه را عامل تحریک و س���رکوب مردم پس از 
کودت���ای ۸۸ نامید. در حایل که فرم���ان آن را خامنه ای در نماز جمعه اعالم کرده بود و 

فرماندهان سپاه و بسیج و نریوی انتظامی و... علناً مردم را به سرکوب تهدید می کردند: 
متاسفانه همان طور که عده ای همسو با جریان نهضت آزادی می شوند عده ای هم 
با جریان حجتیه همراه می شوند و در خیابان ها راه می افتند و حرکت های افراطی 
انجام می دهند. از س���وی دیگر انجمن حجتیه با تندوری های خود نیز در خدمت 
اثبات منطق ضدانقالب درباره نظام جمهوری اسالمی هستند و تفکرات آنان را 

جا می اندازد.

ریاست کمیته انقالب اسالمی شمریان
دخالت دعاگو در امر س���رکوب و بس���ط و گس���رتش اختناق تنها منحصر به بازجویی و 
شکنجه گری در اوین نیست. بلکه پس از آن که آیت الله مصطفی ملکی پیش نماز مسجد 
همت تجریش و فرمانده کمیته  انقالب اسالمی شهرس���تان شمریان در مرداد ماه ۱۳۶۱ 
فوت کرد وی از سوی علی اکرب ناطق نوری وزیر کشور به این سمت گمارده شد. در دوران 
مذکور علی فالحیان قائم مقام ناطق نوری و گرداننده اصلی کمیته ها بود. دعاگو در مورد 

چگونگی انتخابش به این پست می  گوید:
پس از مرحوم ملکى، آقاى ناطق، که فرد مناس���بى براى این مسئولیت نیافته بود، 
ابالغ فرماندهى کمیته ى انقالب اسالمى شهرستان شمریانات را براى من صادر 
کرد. به ایشان گفتم براى من که روحانى و امام جمعه ى این جا هستم خیلى مناسب 
نیس���ت که کسى را دستگری کنم؛ ویل آقاى ناطق نورى به دلیل وضعیت خاصى که 
در شهرستان شمریان حاکم بود، بر ضرورت این امر تأکید کرد و من با اصرار ایشان 
به ناچار پذیرفتم. از اوایل تش���کیل کمیته هاى انقالب اسالمى، کمیته ى شهرستان 
شمریانات داراى پایگاه هاى مختلفى بود و در رأس هر پایگاه یک روحانى به عنوان 
مسئول قرار داشت. در پایگاه یکم )این پایگاه در منطقه ى جماران قرار داشت( امام 
جمارانى، پایگاه دّوم مرحوم شهید شاه آبادى و پایگاه سوم آقاى کروبى و مسئولیت 
اداره ى پایگاه ششم را بنده برعهده داشتم. مرحوم آقاى حاج شیخ مصطفى ملکى 
نیز مسئولیت فرماندهى شهرستان شمریان را برعهده داشت. پایگاه ششم در لشکرک 
واقع شده بود، چون نماز جمعه هم در لشکرک اقامه مى شد، مسئولیت این پایگاه را 
نیز من برعهده داشتم. مسئوالن پایگاه ها هفته اى یک بار دور هم جمع مى شدیم و 
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راه کارهایى را براى حل مشکالت کمیته و اداره ى آن پیدا مى کردیم و همن سابقه 
موجب ش���د که پس از مرحوم آقاى ملکى، مسئولیت اداره ى کمیته ى شهرستان به 

گرفتارى هاى کارى من اضافه شود. 
آخوندی که در نیمه های شب با لباس مبدل به خانه ی مردم می ریخت و آن ها را دستگری 
و روانه ی شکنجه گاه می کرد و خود مأمور شکنجه و آزار و اذیت آن ها بود چگونه مدعی 
می ش���ود که »براى من که روحانى و امام جمعه ى این جا هستم خیلى مناسب نیست که 

کسى را دستگری کنم«
فرق ریاس���ت کمیته با ریاست شعبه ی بازجویی در این بود که در اویل مجبور بود با نام 
و عنوان خودش در کمیته و انظار عمومی حضور یافته و حکم دستگریی مردم را بدهد 
و در دومی در ش���عبه ی بازجویی با لباس شخصی و با اسم مستعار و دور از چشم مردم 
به شکنجه و کشتار می پرداخت و متهمان با چشم بند در حایل که کوچکرتین شناختی از 
او نداشتند به زیر کابل و شکنجه  می رفتند و چه بسا زنده نمی ماندند که بعدها شناختی از 

بازجوی شان به دست بیاورند.

نزدیکی به رفسنجانی و خانواده او
وی که جزو باند رفسنجانی محسوب می شود و به همن دلیل این روزها تحت فشار جناح 
مقابل قرار دارد از همکاری اش با هاشمی رفسنجانی و فائزه و فاطمه  هاشمی یاد می کند:

آقاى هاشمى رفسنجانى در زندان برنامه ى منظمى را دنبال مى کرد. ایشان اهل نماز 
شب و تهجد بود. هر روز پس از اقامه ى نماز صبح تا ساعات مشخصى - مثاًل در 
ساعت پنج تا هفت صبح - به طور کامل روى قرآن کار مى کرد. ایشان دفرت بزرگى 
داشت که در آن، موضوعات مختلف مطرح شده در هر آیه را یادداشت مى کرد. به 
این ترتیب یک دوره ى کامل قرآن به وسیله ى آقاى هاشمى تهیه شد.۱ ایشان براى 
بعضى از آیات حتى حدود ۳۰ موضوع پیدا کرده بود. بعدها وقتى که مسئول واحد 
ایدئولوژى حزب جمهورى شدم، به کمک عده اى که سرپرستى آنان با من بود، این 
مجموعه را تا حدودى آماده کردیم. ما موضوعات را به چند روش دسته بندى کردیم. 
موضوعات تمام آیاتى را که در دفرت ایشان آمده بود، تبدیل به فیش کردیم و از فیش 
به برگه هاى مخصوصى منتقل کردیم و در زونکن هایى که براى این کار اختصاص 

۱-این افراد که چنن دس���ت بازی در زندان شاه داشتند خود حاضر نبودند بخشی از این حقوق را در 
ارتباط با زندانیان ش���ان به رسمیت بشناسند. زنده یاد حجت االسالم محمد محدث بندرریگی که در 
نجف مرتجم خمینی بود در زندان گوهردشت روی ترجمه ی نهج البالغه کار می کرد؛ به همن جرم او 
را به سلول انفرادی منتقل کرده و تحت فشار گذاشتند تا عاقبت با بریدن رگ دستش خودکشی کرد اما 

خوشبختانه نجات یافت، اما چند سال قبل درگذشت.  
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داده بودیم، گذاشتیم. خانم ها فائزه و فاطمه هاشمى نیز در این کار با ما همکارى 
کردند.

دعاگو در حایل که مس���ئولیت واحد »ایدئولوژی« حزب جمهوری اسالمی را به عهده 
داش���ت بازجو و ش���کنجه گر هم بود. از همن جا می توان به »ایدئولوژی« این نظام و 
خاستگاه آن پی برد. ایدئولوژی که بر پایه ی خشونت و آسیب رساندن به دیگران شکل 
گرفته اس���ت. وی در حال حاضر نیز معاون فرهنگی »جامعه روحانیت مبارز« اس���ت. 
جامعه ای که جنایت کارانی چون مصطفی پورمحمدی، ابراهیم رئیسی، احمد سالک و... 

در آن نقش فعال دارند.

ارتقای مقام در دوران خامنه ای
دعاگو در دوران والیت فقیهی خامنه ای قدرت بیشرتی یافت و عالوه بر آن که به معاونت 
بررسی دفرت خامنه ای برگزیده شد، به عضویت شورای »سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر 
کش���ور«، و »شورای سیاستگذاری مرکز رسیدگی به امور مساجد« در آمد و از سال ۷۴ 
نماینده ى ویل فقیه در امور دانشجویان آسیا و اقیانوسیه شد. وی عالوه بر آن که همراه با 
قدرت الله علیخانی، مسیح مهاجری، سیدمحمود دعایی، سیدرضا اکرمی و محمدعلی 
نظام زاده، روح الله حس���ینیان، علی رازینی و... هیأت منصفه ی دادگاه ویژه روحانیت را 
تشکیل می دهند عضو هیأت منصفه ی دادگاه مطبوعات هم بود که در سال ۸۸ همراه با 
فاطمه کروبی به علت عدم شرکت در جلسات این هیأت از سوی قوه  ی قضاییه برکنار شد. 
دعاگو، تنها یکی از »روحانیونی« است که شخصاً در شکنجه و کشتار جوانان شرکت 
داش���ت. جمهوری اس���المی از این باب���ت می تواند به خود ببالد ک���ه خیل عظیمی از 
»روحانیون« را که پیش تر به فریب و سرکیس���ه کردن مردم مشغول بودند به شکنجه گر و 

قاتل تبدیل کرد. 



مرتضی فهیم کرمانی
  

مرتضی فهیم کرمانی در سال ۱۳۱۳ در یکی از روستاهای )َسردر( توابع کرمان متولد شد. 
وی پس از پایان دوره ابتدایی به کرمان رفت و در مدرسه علمیه معصومیه مشغول تحصیل 
علوم دینی شد. در سال ۱۳۳۸ برای ادامه تحصیل به قم رفت و پس از تأسیس مدرسه 
کرمانی ه���ا در ق���م، اداره ی آن را به عهده گرفت و به تدریس در آنجا پرداخت. کرمانی 
همچنن به تأسیس مؤسسه ای به نام »دین و فرهنگ جوانان«، مدرسه علمیه خواهران 
در کرمان همت گماشت. او در دهه ی ۴۰ و ۵۰ چند بار بازداشت و به تبعید فرستاده شد.

فهیم در س���ال ۱۳۵۷ از س���وی خمینی حکم قضاوت دریافت کرد و به ریاست دادگاه 
انقالب کرمان رس���ید. اولن حکم سنگسار و اعدام به خاطر لواط و قطع دست و اولن 

حکم رسمی ترور توسط او صادر شد که در ادامه به آن می پردازم.
او پس از به قدرت رسیدن روحانیت، از سوی آیت الله منتظری مأمور شد تا همراه شیخ 
یحیی سلطانی و بروجردی دفرتی را در قم برای »شناسایی و بررسی صالحیت  علمی و 

سوابق کاندیداهای قضاوت تشکیل دهند.«
آیت الله منتظری در مورد اقدامات دفرتی که آنان تش���کیل داده بودند می نویسد: 
»دفرت معرفى قضات چند کار مهم را انجام داد: یکى ترتیب کالس هاى توجیهى و 
علمى براى کاندیداهاى قضاوت، و دیگرى اعزام هیأت  هاى بازرسى به شهرها از 
طرف من و آقاى مشکینى براى بررسى عملکرد قضات دادگاه هاى  انقالب، و سّوم 
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تدوین شرح وظایف براى قضات ۱
در سال ۵۹ دکرت مظفر بقایی یکی از عوامل کودتای ۲۸ مرداد و عده ای از اعضای »حزب 
زحمتکشان« که در جنگل قائم کرمان ماهیانه جلسه داشتند دستگری شدند. بقایی پیشرت از 
طریق کارگزارش حسن آیت که عضو شورای مرکزی و دبری سیاسی حزب جمهوری اسالمی 
بود اصل »والیت فقیه« را در قانون اساسی گنجانده بود. در آن روزها حسن آیت به خاطر 
افشای نوار صحبت  هایش علیه بنی صدر و توطئه  برای برکناری او تحت فشار قرار داشت. 
نگهداری مظفر بقایی در زندان، انتقال او به تهران، باز ش���دن پرونده ی مش���ارکتش در 
کودتای ۲۸ مرداد و قتل بریحمانه ی سرلشگر افشار طوس رئیس شهربانی دولت مصدق، 
حزب جمهوری اسالمی، پریوان  آیت الله کاشانی و حسن آیت را بیش از پیش در مظان 
اتهام قرار می داد و کار را برایش���ان سخت تر می کرد. فهیم کرمانی به سرعت وارد میدان 
شد و با این ادعا که کرمان حوزه ی استحفاظی اوست و به لحاظ قضایی نیز تحت نظر او 
اداره می شود مانع انتقال مظفر بقایی به تهران شد و بالفاصله دستگریشدگان را آزاد کرد.۲

فهیم کرمانی نماینده ی خمینی و موسوی تربیزی در اوین
فهیم با چنن پیش���ینه ای در سال ۱۳۶۰ از س���وی سید حسن موسوی تربیزی به معاونت 
الجوردی در اوین رسید تا مبادا اقدامات خالف »قانون« و »خشونت آمیز«ی در اوین 

صورت گرید!
سیدحسن موسوی تربیزی در رابطه با برخوردهای خشن الجوردی می گوید: 

در رابطه با برخوردهای خش���ن باید خیلی مواظبش می شدیم. از طریق نمایندگان 
مجلس هم این مس���ئله به گوش حضرت امام رسیده بود. من آقای فهیم کرمانی را 
آوردم در اوین معاون ایشان کردم که مواظب همن مسائل باشد. آقای فهیم کرمانی 
حساسیت خاصی در رابطه با اعمال خشونت نسبت به زندانی ها داشت. آن زمان 
گروه خاصی هم در اوین بودند و نمی خواستند کسی وارد بشود و کاری انجام بدهد. 
طیف بازار بودند و از زمان شهیدان بزرگوار آقایان بهشتی و قدوسی در زندان اوین 
مشغول بودند و طوری برخورد کردند که آقای فهیم کرمانی ناراحت شد و گفت که 

من نمی توانم کار کنم.۳
به خوبی می توان حدس زد که چه سطحی از جنایت و شقاوت در اوین صورت می گرفت 
که افرادی همچون سیدحسن موسوی تربیزی با آن پرونده ی قطور از جنایت و بریحمی 

1-www.rahesabz.net/story/47785
2-http://tarikhirani.ir/Modules/News/Phtml/News.PrintVersion.Html.php?Lang=f
a&TypeId=4&NewsId=1104

۳-نشریه چشم انداز شماره ی ۲۲
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و فهیم کرمانی با آن س���ابقه ی شرارت بار و سیاه نیز معرتض بودند و فهیم پس از مدتی 
به عنوان اعرتاض از کار در اوین کناره گریی کرد. البته جنایات صورت گرفته بر اس���اس 
رهنمودهای سران رژیم و شخص خمینی صورت می گرفت و دست اندرکاران قضایی 

خود به تنهایی تصمیم گرینده نبودند. 
هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود از ۴ مهر ماه ۱۳۶۰می گوید: 

ناهار را در منزل موسوی اردبیلی با حضور آقایان مهدوی ]کنی[، سید علی خامنه ای 
و احمد آقا بودیم. آقای مهدوی ]کنی[ پیشنهاد داشت به کلی اعدام ها قطع شود و 

با محاربان مالیمت کنیم تصویب نشد.
نتیجه ی تصمیم سران رژیم بریحمی هرچه بیشرت در زندان هاست. رفسنجانی در نماز جمعه 
هفته  بعد گفت: »ترحم بر پلنگ تیزدندان، ستم کاری بود بر گوسفندان« و به این ترتیب 

دست جانیان را هرچه بیشرت باز کرد.
رفسنجانی درخاطرات خود از ۲۸ مهرماه ۱۳۶۰می گوید:

مرتضی فهیم کرمانی آمد و از وضع زندان اوین می گفت از شلوغی و بی نظمی و 
بعضی از خشونت های بی جا ناراحت بود.

هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود از ۷ دیماه ۱۳۶۰ می گوید:
اول ش���ب در دفرت آقای خامنه ای با مسئوالن قضائی و اجرایی و اطالعاتی جلسه 
داش���تیم که تا ساعت یازده و نیم شب طول کشید بحث در باره کیفیت بر خورد با 
مخالفان جمهوری بود قرار شد شدت عمل فقط در مورد تروریست ها ) مجاهدین 
خلق، پیکار، چریکهای فدائی خلق، رنجربان، کودتاچیان، خلق مسلمان، کومله و 

دمکرات( باشد.
نتیجه ی جلسه ی سران ادامه ی بریحمی است که منحصر به گروه های فوق نشد.

هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود از ۲۴ دیماه ۱۳۶۰ می گوید: 
امام همه مسئوالن را با مس���ئوالن قضایی دعوت کرده بودند برای مطلب مهمی 
همراه آقای موسوی اردبیلی به بیت امام آمدیم رئیس جمهور، نخست وزیر مریحسن 
موسوی، اعضای شورای عایل قضایی، دادستان کل انقالب و اسدالله الجوردی، 
بازرسی کل کشور، فهیم و احمد آقا هم بودند... امام مسأله ی شایعه اخبار مربوط به 
شکنجه زندانیان را مطرح کردند. آقای فهیم و اعضای بازرسی مواردی را ذکر کردند. 
امام از آقای ]اسدالله[ الجوردی توضیح خواستند. ایشان گفت: تعزیر می کنیم و تعزیر 
با اجازه ی حکام شرع است. و توضیح داده شد به خاطر وسعت عمل تروریستی و 
شلوغی زندان ها و عدم امکانات کافی بروز چنان وضعی اجتناب ناپذیر بوده است. 
ویل دیگر از این به بعد، قابل اجتناب اس���ت. قرار شد دیگر مراعات شود. آقایان 
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شریازی و مروی از بازرسی کل کشور گله داشتند.
این در حایل اس���ت که از تاریخ یاد ش���ده به بعد، شکنجه ها وسیع تر، طوالنی مدت تر و 

سبعانه تر شد و هر روز که می گذشت به ابعاد بدرفتاری در زندان ها افزوده می شد. 

ترور و اعدام دو برادر هوادار چریک های فدایی خلق
همچنن اولن اعدام های سیاس���ی نی���ز در کرمان و به حک���م وی صورت گرفت. علی 
مریش���کاری یکی از هواداران س���ازمان چریک های فدایی خلق ب���ه حکم وی در دوم 
ش���هریورماه ۱۳۵۸ اعدام شد. برادر او سعید یک هفته قبل در ۲۷ مرداد ۱۳۵۸ترور شده 

بود. دستور این ترور نیز می تواند از سوی فهیم کرمانی صادر شده باشد.
سعید در یک خانواده ی عشایری در بافت کرمان به دنیا آمد. در سال ۵۴ وارد دانشکده 
ادبیات دانشگاه تهران شد. وی پس از پریوزی انقالب به کرمان بازگشت و به مبارزه ی 
خود ادامه داد. سعید پیش از آن که ترور شود در جریان پخش اعالمیه، توسط افراد مسلح 
کمیته انقالب کرمان دس���تگری و مورد بازجویی قرار گرفته بود. پاسداران کمیته انقالب 
اسالمی کرمان روز شنبه ۲۷ مرداد ۵۸ در جاده ی کرمان – باقرآباد با ماشن جیپ استیشن 
جلوی او که رانندگی وانت اش را به عهده داشت می پیچند و او را وادار به توقف می کنند 

و او را به رگبار می بندند. پاسداران پس از زدن تریخالص محل را ترک می کنند.
ساعت نه و نیم همان شب افراد کمیته علی برادر سعید را دستگری می کنند. روز پنج شنبه 
۲ ش���هریور ۵۸ علی به اتهام جعلی ارتباط با حزب دموکرات کردستان و داشنت اعالمیه  
و نشریات سازمان چریک های فدایی خلق ایران و... در دادگاه انقالب اسالمی کرمان 
محاکمه و در ساعت ۲ بعد از ظهر همان روز او را به دستور فهیم کرمانی به جوخه ی اعدام 
می س���پارند. این اعدام یک روز قبل از اعدام های وس���یع خلخایل در کردستان صورت 

گرفت و فهیم کرمانی از این بابت نیز پیشتاز است. ۱

دستور ترور علی فدایی دبری آزاده و انقالبی و خواننده ی مردمی
فهیم کرمانی که با داشنت نمایندگی از سوی خمینی و منتظری در مقام حاکم شرع و رئیس 
دادگ���اه انقالب از قدرت زیادی در کرمان برخوردار بود به منظور یکه تازی در ش���هر و 
حذف رقبا از هیچ جنایتی فروگذار نمی کرد. از آن جایی که در فضای سیاسی و اجتماعی 
س���ال ۱۳۵۹ امکان دستگریی و صدور حکم اعدام مخالفن و رقبا را نداشت به ترور و 

قتل روی آورد.
فهیم کرمانی در زمس���تان ۱۳۵۹مخفیانه علی فدایی دبری آزاده و انقالبی را که در دوران 

1-www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/kar-ta-ensheaab_1-60-032.pdf
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ش���اه تصنیف ها و ترانه های معروفی هم اجرا کرده بود و از محبوبیت زیادی در آموزش 
و پرورش کرمان برخوردار بود به عنوان مفسد فی االرض محکوم به اعدام کرد و دستور 
ترور او را به عوامل تحت امرش داد. این اولن ترور شناخته  شده ای است که در جمهوری 
اسالمی با حکم رسمی حاکم شرع صورت گرفت. علی فدایی یکی از ۴ فرهنگی کرمان 
بود که به همراه حجت االسالم ایرانمنش، محمد مشارزاده و حسن جالل کمایل در سال 
۵۷ توسط س���اواک بازداشت شدند و اعرتاضات زیادی را در سطح شهر و بخصوص 
در میان فرهنگیان استان برانگیخت. وی که به هیچ  گروه و سازمانی وابستگی نداشت 

نماینده ی فرهنگیان و عضو شورای شهر کرمان هم بود.
بعد از ظهر روز پنج شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۵۹ عناصر وابسته به دادگاه انقالب و محافظان فهیم 
کرمانی هنگامی که فدایی از مدرسه به خانه  بازمی گشت در نزدیکی منزلش با شلیک چند 
گلوله او را به قتل  رساندند. گفته می شد ضارب کازرونی نام داشت و کتابفروشی کوچکی 
ب���ه نام »بعثت« در کرمان را اداره می کرد. فدایی عالوه بر معلمی از خوانندگان مطرح 
بندرعباس بود و در دهه ی ۴۰ با یک دخرت کرمانی ازدواج و به این شهر کوچ کرد و در آن جا 
ساکن شد. ترانه   ی زیبای کرمانی فاطلو و بندری زنجبیلو با صدای علی فدایی کرمانی در 
روی ی���ک صفحه ی گرامافون در دهه ی ۴۰ به بازار آمد و طرف���داران زیادی پیدا کرد.۱

نشریه مجاهد ۱۰۹ مورخ ۲۳ بهمن ماه ۱۳۵۹ در مورد نحوه ی قتل فدایی نوشت: 
فدایی »توسط عده ای مسلح که سوار ماشن بدون شماره ی تویوتای کارینا قهوه ای 
رنگ بوده اند، به رگبار بس���ته می شود و به شهادت می رسد. کمی بعد نیز یکی از 
اکیپ های کمیته  ی انقالب اسالمی کرمان در محل حاضر شده و پس از جمع آوری 

پوکه ها محل را ترک می کند.«
فرمان این قتل در بس���رتی صادر ش���د که خمین���ی فراهم کرده ب���ود. در مردادماه ۱۳۵۹ 
»حجت االس���الم عالمه« حاکم شرع دادگاه شهرستان »بم« به صراحت حکم داد که 
»مجاهدین خلق بفرمان حضرت امام خمینی مرتدین و از کفار بدترند. هیچ گونه احرتام 
مایل ندارند بلکه جانی هم ندارند. لذا دادگاه انقالب اسالمی به شکایت دروغی آن ها 
وقعی نگذارد.« این حکم در پاسخ به تقاضای »انجمن جوانان مسلمان« شهرستان بم 
صادر شد که به دادگاه انقالب این شهر شکایت برده و خواهان مجازات عاملن حمله به 
کتابفروشی ابوذر در این شهر شده بودند. در این دوران »مرگ بر منافق« شعار رسمی 

منابر و مساجد و نماز جمعه ها بود.

۱-در این آدرس می توانید ترانه فوق را بشنوید:
  www.4shared.com/mp3/sQ3p-Wk7/fatelou.html
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کرمان در غم از دس���ت دادن فدایی چهره ی محبوب این شهر یک پارچه تعطیل شده و 
جنازه ی او توس���ط ۱۰۰ هزار نفر مش���ایعت و روی دست مردم به گورستان برده می شود. 
دخرت فدایی س���خرنانی می کند و بر دامنه  ی تنش ها افزوده می شود. مردم خشمگن در 
تشییع جنازه ی باشکوهی که برای او برگزار شد شعار می دادند »عزا عزا است امروز، قاتل 
فدایی زیر عباس���ت امروز«، »این سند جنایت ارتجاع«، »فهیم جنایت می کند پاسدار 
حمایت می کند«. نریوهای کمیته، دادگاه انقالب و چماقداران که زیر نظر فهیم کرمانی 
عمل می کردند می کوش���ند در مراسم یادبود او نیز اختالل کنند. آن ها ابتدا به قطع سیم  
بلندگوها مبادرت می کنند و عاقبت با حمله به مردم تعدادی را زخمی و دستگری می کنند.

تالش های م���ردم و خانواده ی فدایی برای پیگریی قتل و مجازات عامالن آن با وجود 
شواهد بسیاری که وجود داشت به خاطر نفوذ فهیم کرمانی و تهدیداتی که در سطح استان 
می کردند به جایی نرسید و با شروع سرکوب خونن ۳۰  خرداد ۶۰ و جوخه های اعدامی 
که در سرتاسر کشور هر روزه برپا می شد عماًل به فراموشی سرپده شد. معلوم نیست فهیم 
کرمانی که پیش از انقالب رابطه ی خوبی با دکرت ش���ریعتی داش���ت و بعدها با آیت الله 
منتظری هم دمخور بود و در کالس های ایشان شرکت می کرد چه تعداد حکم ترور و قتل 

صادر کرده است.
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در جریان بررس���ی اعتبارنامه فهیم کرمانی در جلسه ۲۰۳ مجلس شورای اسالمی در روز 
اول شهریور ۱۳۶۰محمد جواد حجتی کرمانی به مخالفت با وی برخاست. اما موضوع قتل 
علی فدایی و رسیدگی به آن را مسئله ی درونی باندهای رژیم دانست و به صراحت گفت 

کس دیگری حق دخالت در آن را ندارد.  
فهیم کرمانی در جلسه ی بعدی که روز دوم شهریور ۱۳۶۰ برگزار شد در مقام دفاع از خود 
در برابر اتهام قتل شمشری را از رو می بندد و ضمن اشاره به افرتا بسنت به یپامرب اسالم خود 

را قربانی دروغگویی و جوسازی دشمنان اسالم جلوه می دهد.  
او به عنوان یک مقام قضایی مورد وثوق آیت الله منتظری و خمینی می افزاید:

»دادگسرتی که در تمام کشور، فکر می کنم و در کرمان که یقن هست و مدارکی دارم که 
همیشه الینقطع می کوشید دادگاه انقالب را ملکوک بکند و علیه آن مدارکی تهیه بکند.«

دادگاه انقالب و روحانیون وارد سیستم قضایی شده بودند تا هرآن چه که رنگ »عدالت« 
و »عدالتخانه« داشت را از بن بربند. طبیعی بود که امثال فهیم کرمانی با »دادگسرتی« و 
قضات و کارمندان شریفی که در آن بودند دشمنی داشته باشند. او در ضمن می کوشد با 
طرح اتهام علیه دادگسرتی پیش دستی کند و چنانچه مدرکی علیه او و دادگاه  انقالب به 

دست آمد مدعی شود که برای لکه دار کردن دادگاه  انقالب جعل کرده اند. 
او سپس از فشار افکار عمومی می نالد که او را مجبور ساخته برای انکار دست داشنت در 

قتل فدایی به گفتگوی تلویزیونی تن دهد: 
کار بجایی رسید که با من از طریق تلویزیون هم در آن جا مصاحبه ای کردند و رفتم و 
گفتم هر کس درباره شخص من کوچکرتین حرفی، مدرکی، سرنخی، دارد با من در 
میان بگذارد من به شرطی با او حاضرم صحبت کنم که از تلویزیون بیاید و صحبت 
بکند و مردم من را ببینند و شما را ببینند و حرف های من و شما را بشنوند و قضاوت 

بکنند. کوچکرتین مدرکی در اختیار ما نگذاشتند. 
او همچنان می کوشد که مدارک و اسناد را از بن بربد. در دفاعیه خود نیز می گوید که چنانچه 
کسی»کوچکرتین حرفی، مدرکی، سرنخی،« درباره ی او دارد با خودش در میان بگذارد! 
و س���پس پریوزمندانه مدعی می شود که »کوچکرتین مدرکی در اختیار ما نگذاشتند.«

فهیم کرمانی سرانجام با حقه بازی و مظلوم نمایی می گوید: 
بارها و بارها من از شورای عایل قضایی و از آقای قدوسی در خواست کردم آقا من 
اگر خودم بنا بود که اینکار را می کردم و مورد اتهام نبودم این پرونده را تمام کرده 
بودم، یک کسی را بفرستید که شخص ثالثی باشد. نه از طرف دادگسرتی و نه از طرف 
دادگاه انقالب بلکه شخص ثالثی باشد که رسیدگی بکند، همه اش وعده دادند، که 
هنوز آنها هم در اثر گرفتاری هایی که داشته اند و مشکالتی که داشته اند، نتوانستند، در 
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هر صورت پرونده ای بوده اس���ت و هست کسی نه اینکه بخواهد اعرتاض بکند و 
اگر کسی هم خواست اعرتاض بکند شورای عایل قضایی است مقامات مسئول و 

مربوطه ای هست که آنها رسیدگی خواهند کرد. ربطی به کس دیگری ندارد.
از آن جایی که پس از ۳۰ خرداد ۶۰ س���رکوب گسرتده و سراسری در دستور کار رژیم قرار 

گرفته وی در پایان به نقش خود در سرکوب مردم کرمان اشاره می کند و می گوید: 
من در این مدتی که کرمان بودم در حدود دو سال و خرده ای است که دادگاه انقالب 
کرمان را اداره می کنم به اقرار خود شورای عایل قضایی و همه مردمی که در آنجا 
آگاهی داشتند به بهرتین وجه اداره کردم و شهر را هم آرام نگهداشتم. همن چند 
روزی که من در آنجا نبودم می بینید که روزنامه ها دارند می نویسند که سه راهی، مواد 
انفجار کننده، چنن کردند و چنان کردند و چنن شده و چنان شده است. این مسأله 
بوده و هس���ت )همهمه نمایندگان (. طوماری هم نوش���تند و گفتند که من به آن جا 
برگردم ویل حاال این مسأله برای من مبهم نیست که من در اینجا باشم یا در هر کجا 
باشم من هر کجا که تشخیص دادم که مفیدتر هستم و بهرت می توانم انجام وظیفه کنم.

وی در تأیید حکم سنگساری که صادر کرده با پرونده سازی دروغن می گوید: 
چند نفر خانم بودند این ها ۲۸ سال به عقیده خودشان و به اظهارات خودشان که روی 
نوار هست و در پرونده هم منعکس شده، ۲۸ سال به فاحشه گری مشغول بودند در مدتی 
که خودشان می توانستند هم خودش���ان و هم دیگران را، وقتی که دیگر خودشان از کار 
افتاده بودند خانم رئیس���ه بودند. در ظرف ۲۸ سال حدود ۵۰-۶۰ نفر دخرت معصوم مردم 
را به فساد و تباهی کشانده بودند. زنی که خودش شوهردار بوده خانم رئیسه هم بوده و 
دخرتهای مردم را به فساد کشانده. حاال هم به او می گویند اگر آزادت بکنند چه می کنی؟ 
می گوید باز برمی گردم به همن کار خودم و از این کار دست برنمی دارم و کار دیگری هم 
بلد نیستم. بعدش هم وقتی که می خواهند حکم خدا را درباره اش اجرا بکنند می گوید من 
بیزارم از این اسالم؛ من بیزارم از این قران؛ من نمی خواهم مسلمان بمریم؛ من می خواهم 
یهودی، نصرانی باشم. من می خواهم چنن و چنان باشم ) همهمه نمایندگان ( خوب، 
طوبی و مرحبا و حبذا به کسانی که طرفداری از فواحش می کنند، حکم می شود خالف 

عدالت اسالمی. ۱
»عدالت اسالمی« او چیزی نیست جز قتل و آدمکشی و ترور و احکام ظالمانه و برای 
مشروعیت بخشیدن به آن هر دروغی را سر هم کردن. او حجتی کرمانی را به حمایت از 
»فواحش« نیز متهم می کند و برای توجیه احکام قرون وس���طایی و ظالمانه ای که صادر 

۱-برای اطالع بیش���رت ازجلس���ه  ی مجلس شورای اس���المی در ارتباط با اعرتاض حجتی کرمانی به 
اعتبارنامه ی فهیم کرمانی و دفاعیات او به آدرس زیر مراجعه شود: 

 http://news.gooya.com/politics/archives/2014/03/176343.php
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کرده داستانسرایی می کند.
مجید انصاری یکی از اعضای مجمع روحانیون مبارز و اصال ح طلب های رژیم و معاون 
دولت روحانی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در دفاع از فهیم کرمانی به میدان 
آمده و پس از ناسزاهایی که به دریادار احمد مدنی منتخب قبلی مردم کرمان می دهد و 
تأکید روی ش���أن و منزلت فهیم کرمانی و چاپلوسی از او به سوابق مبارزاتی وی اشاره 
می کند که ادعاهایی غریواقعی اس���ت و به نقش او در تأسیس مدارس دینی دخرتانه و 

پسرانه در قم می گوید و علی  فدایی کرمانی را مهدور الدم و مستحق اعدام می نامد. 
اعتبارنامه ی فهیم کرمانی نه تنها با رأی باالی نمایندگان مجلس اول صادر شد بلکه در 
دوره ی دوم نیز به نمایندگی مجلس شورای اسالمی انتخاب شد و به ریاست کمیسیون 
اصل ۹۰ رس���ید. او همچنن در سال ۶۲ به عضویت مجلس خربگان رهربی درآمد و در 

کمیسیون تدوین آین نامه این مجلس به کار پرداخت.

دعواهای درونی نظام، 
از چشم افتادن فهیم کرمانی و پیگریی موضوع قتل فدایی

اما در بر یک پاشنه نچرخید و در دعواها و رقابت های درونی نظام، دوستان دیروز فهیم 
کرمانی به دشمنان او تبدیل شدند و پرونده  ی قدیمی او گشوده شد. ریشه ی این تحول بر 
می گشت به سال ۶۳ و تشدید تضادهای درونی میان باندهای قدرت در نظام جمهوری 

اسالمی. فهیم کرمانی مدتی بود که موی دماغ قوه قضاییه شده بود.
هاشمی رفس���نجانی در خاطراتش از روز ۱۶ بهمن ۱۳۶۳ چهار سال پس از قتل فدایی 

می گوید:
عصر، اعضای  کمیسیون  اصل  نود آمدند. آقای  ]مرتضی [ فهیم  ]کرمانی [ از فشاری  
که  پس  از برخورد با قوه  قضائیه  بر او وارد می آید، و مخصوصاً به  خاطر تهاجمی  که  

از کرمان  علیه  او شده ، شاکی  است .
این بار مخالفان فهیم در کرمان چهره  های قدرتمندی چون برادران انصاری و هاشیمان 
بودند که از قدرت زیادی در دفرت خمینی برخوردار بودند و همن کار را برای او مشکل 

می کرد. در واقع حامیان دیروز تبدیل به دشمنان او شده بودند.
فهیم کرمانی به همراه آذری قمی دو نفر از منتقدین سیاست های اقتصادی دولت مریحسن 
موسوی در مجلس بودند و از هیچ کوششی در مخالفت با او فروگذار نمی کردند. فهیم 
کرمانی هر هفته در مدرسه ی کرمانی ها مخالفتش با مریحسن موسوی را با طلبه ها در میان 

می گذاشت. ۱

1-http://rezakordi275.blogfa.com/post/59
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او در س���ال ۶۴ جزو ۹۹ نفری بود که در مجلس ش���ورای اسالمی به انتخاب مریحسن 
موسوی به عنوان نخست وزیر رأی منفی دادند. علی اکرب ناطق نوری در خاطرات خود 
با اشاره به مالقاتش به همراه مهدوی کنی، جنتی، یزدی با خمینی می گوید پس از طرح 
درخواس���ت عدم حمایت از موس���وی: » عن عبارت امام این بود، من به عنوان یک 

شهروند، اعالم می کنم که انتخاب غری از ایشان، خیانت به اسالم است.«
در فروردین ۱۳۶۶ پس از افشای ماجرای مک فارلن توسط سیدمهدی هاشمی، مرتضی 
فهیم کرمانی به همراه هفت نماینده ی مجلس به نام های سیداحمد حسینی سریجانی، 
جالل الدین فارس���ی، کمال الدین یادآور نیکروش، س���یدمحمد خامنه  ای، سیدحس���ن 
موسویانی، حسنعلی نجفی رهنانی و ابراهیم اسرافیلیان که به عنوان باند حسن آیت  شناخته 
می شدند و جناح ماورای راست را در مجلس شورای اسالمی تشکیل می دادند با تنظیم 
نامه ای والیتی وزیر امور خارجه را استیضاح کردند که با سخرنانی خمینی و نهیب وی با 

ترس و لرز عقب نشستند: 
چرا شماها می خواهید تفرقه ایجاد کنید؟ چرا می خواهید بن سران کشور تفرقه ایجاد 
کنید؟ چرا می خواهید دودستگی ایجاد کنید؟ چه شده شما را؟ کجا دارید می روید؟ 
این تذهبون؟… لحن شما در آن چیزی که به مجلس دادید از لحن اسرائیل تندتر 

است. از لحن خود کاخ نشینان آنجا تندتر است.۱
افراد امضاکننده ی نامه  به لحاظ سیاسی دیگر کمر راست نکردند و مصدر کاری در نظام 
قرار نگرفتند. تنها سیدمحمد خامنه ای پس از رسیدن برادر کوچکرتش سیدعلی خامنه ای 
به مقام والیت فقیه زیر بال و پر او قرار گرفت اما همچنان از رسیدن به مناصب حکومتی 

محروم ماند.
در ۲۵ خرداد ۱۳۶۶ خمینی حکم تش���کیل دادگاه وی���ژه روحانیت را برای محاکمه ی 
سیدمهدی هاشمی و افراد وابسته به بیت  آیت الله منتظری صادر کرد. ریاست این دادگاه 
با علی رازینی بود و دادس���تان آن فالحیان که غالمحسن محسنی اژه ای او را همراهی 
می کرد. فالحیان و محس���نی اژه ای در عن حال نمایندگان وزارت اطالعات هم بودند 
و منویات آن را پیش می بردند. این س���ه نفر پس از تش���کیل دادگاه ویژه روحانیت در 
اولن اقدام به پرونده ی س���یدمهدی هاش���می که فاش کننده ی سفر مک فارلن به ایران 
بود رس���یدگی کردند و در ۶ مهر همان س���ال وی را اعدام کردند. سال بعد فتح الله امید 
نجف آبادی دیگر روحانی و نماینده سابق مجلس درگری در پرونده ی مک فارلن را نیز از 
دم تیغ گذراندند. هرچند کینه ی او را از سال ۵۹ و اعدام مریاشرافی یکی از کسانی که در 
کودتای ۲۸ مرداد فعال بود به دل گرفته بودند. مریاشرافی روابط نزدیکی با علی قدوسی 

۱-اوج دفاع ص ۶۹۶.
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داشت و تالش های قدوسی و حتی فرمان خمینی برای متوقف کردن حکم اعدام مؤثر 
واقع نشد و امید نجف آبادی که حکم قضاوتش را از آیت الله منتظری گرفته بود مریاشرافی 

را به جوخه ی اعدام سرپد و خود از قضاوت خلع شد. 
تیم مذکور سپس پرونده ی مرتضی فهیم کرمانی را که پایش را از گلیم اش درازتر کرده بود 

پیش کشید و در ارتباط با قتل علی فدایی کرمانی او را مورد بازخواست قرار داد. 
رفسنجانی در خاطرات خود از روز ۴ اسفند ۱۳۶۶ می نویسد: 

آقای ]مرتضی[ فهیم کرمانی آمد. گزارش بازداشت و محاکمه اش را در دادگاه ویژه 
روحانیت داد. از شیوه عمل ناراضی است. خودش توسط آقای ]علی اکرب[ ناطق 
]نوری[ از آنها خواس���ته که برای ختم مس���أله اتهامات اقدام کنند. توقع بازداشت 

نداشته و می خواهد از ریاست کمیسیون اصل ۹۰ استعفاء بدهد.
فهیم کرمانی متوجه ی س���مت و سوی قضایا شده و دیگر مانند شهریور ۶۰ نیست که در 
مقابل اعرتاض مالیم حجتی کرمانی شمشری از رو ببندد. او برای خواباندن سروصدا ها 
پیشنهاد می کند که با پادرمیانی هاشمی رفسنجانی از ریاست کمیسیون قدرتمند اصل ۹۰ 
مجلس اس���تعفا دهد تا بلکه آن ها کوتاه بیایند. او به نوعی کناره گریی از سیاست را نیز 

پیشنهاد می دهد. رفسنجانی همچنن در خاطرات خود از روز ۲۰ اسفند ۶۶ می نویسد: 
عصر آقای ]مرتضی[ فهیم کرمانی ]رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس[ آمد. خیلی نگران و مضطرب 
بود. دادگاه ویژه ]روحانیت[ ایشان را احضار کرده، ترسیده و مخفی شده است؛ استمداد کرد. 
صالحیت او برای شرکت در انتخابات سومن دوره ی مجلس شورای اسالمی از سوی 
هیأت های اجرایی رد شده بود و او به خوبی حلقه ی محاصره را تنگ تر می دید و احساس 

می کرد که شرایط هر روز وخیم تر می شود.
فهیم که خود بهرت از هرکس به بی رحمی و شقاوت روحانیون واقف بود و از آن چه که در 
بازجویی  و اعرتاف گریی بر سر سیدمهدی هاشمی آمده بود خرب داشت و چگونگی قتل 
آیت الله الهوتی در زندان اوین را دیده بود از سرانجام کار خود می ترسید. عاقبت، پرونده 
فهیم کرمانی در ۶ فروردین ۱۳۶۷ به جریان افتاد و پس از گزارش کار به خمینی، در حایل 
که هشت سال از قتل علی فدایی می گذشت او از قرار معلوم با پیشنهاد های احمد خمینی 

و اعضای بیت اش موافقت می کند: 
بسم الله الرحمن الرحیم

با پیشنهاد و درخواست عفو آقای مرتضی فهیم کرمانی موافقت می شود. فعاًل ایشان 
نباید در مس���ائل سیاس���ی دخالت کند، و از این پس نباید در اداره ی امور مربوط 
ب���ه مدارس خواهران و برادران طالب علوم دینی کرمانی ها در قم و کرمان دخالت 
کند. جناب حجت االسالم آقای فالح، دادستان محرتم کرمان به خانه مرحوم علی 
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فدای���ی رفته و از طرف اینجانب از بازماندگ���ان او دلجویی نماید. باید دیه به آن 
خانواده محرتم داده ش���ود و از آنان به هر ترتیبی که الزم باشد اعاده حیثیت شود. 
از خداوند متعال می خواهم تا به بازماندگان آن مرحوم صرب و اجر و توکل عنایت 

فرماید. والسالم
۲۶/۳/۶۷ روح الله الموسوی الخمینی 

از آن جایی که فهیم کرمانی نماینده ی خمینی در زندان اوین بود و حکم قضاوت و دریافت 
وجوهات شرعی از وی داشت برخالف سیدمهدی هاشمی، خمینی تنها به برکناری فهیم 
از پست های دولتی و مدارس دینی اکتفا کرد و از دادستان کرمان خواست که به خانواده ی 
مقتول دیه داده شود. در حایل که طبق قوانن شرعی و قانون مجازات اسالمی خانواده ی 

مقتول از حق قصاص متهم برخوردار است. 
فهیم کرمانی نماینده ی مجلس خربگان رهربی نیز بود اما تعدادی از نمایندگان در تریماه 
۱۳۶۷ به بهانه ی حکم خمینی مبنی بر عدم دخالت وی در مسائل سیاسی با شرکت او در 
این مجلس مخالفت کردند اما مؤثر واقع نشد و او همچنان عضو مجلس خربگان باقی ماند.

در س���ال های گذشته او از مسائل سیاس���ی کناره گریی کرد و تنها در سال ۱۳۷۹ یکی از 
۵۶۸ نفری بود که »نامه سرگشاده به شورای امنیت ملی در اعرتاض به حصر غریقانونی« 

آیت الله منتظری را امضا کرد.
البت���ه فهیم کرمانی در تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۷۱ در دادگاه ویژه روحانیت محاکمه ش���د اما از 

تصمیم این دادگاه و حکم صادره از سوی آن اطالعی در دست نیست. 

سرانجام مدرسه  کرمانی ها و تولیت فهیم کرمانی
حکم تریماه ۱۳۶۷ خمینی که با خط و امضای احمد خمینی اس���ت و حضور برادران 
انصاری که با احمد رابطه ی نزدیکی داشتند نشانگر طرح آن ها برای حذف فهیم کرمانی 
و تصاحب مدرس���ه ی کرمانی هاست و موضوع رسیدگی به ترور علی فدایی کرمانی که 

هشت سال از وقوع آن می گذشت بهانه ای بیش نیست.
در حایل که مجید انصاری پیش تر از »مدیریت« و »مدبریت« فهیم کرمانی و ارجح بودن 
شأن وی بر خودش می گفت و او را بنیانگذار و متویل مدارس کرمانی ها معرفی می کرد 
وقتی بر اس���اس چرخش روزگار مدیریت مدارس مزبور به عهده ی خودش گذاشته شد 

منکر »حقوق شرعی« فهیم کرمانی شد. 
از آن جایی که رد پای دفرت خمینی و برادران انصاری در عزل فهیم کرمانی از مش���اغل 
دولتی و اداره ی مدرس���ه ی کرمانی ها دیده می شد پس از مرگ خمینی جناح رقیب در 
کرمان و به ویژه محمدرضا باهرن از خامنه ای خواست که با تغیری حکم خمینی، مدرسه به 
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فهیم بازگردانده شود اما خامنه ای با آن که پیشرت رابطه ی خوبی با فهیم داشت به خاطر آن 
که خود را درگری با حکم منسوب به خمینی و عواقب آن نکند از این کار سرباز زد. اما از 
تنفیذ حکم خمینی برای ادامه ی مدیریت انصاری ها هم خودداری کرد چیزی که انجام آن 

الزم و ضروری به نظر می رسید.
فهیم کرمانی در طول سال های گذشته همچنان در حوزه ی علمیه قم حضور دارد و دروس 
س���طح باالی حوزه را تدریس می کند و در جلسات امتحان طالب حاضر می شود. در 
واقع قاتلی که به دستور خمینی از مناصب حکومتی برکنار شده صالحیت تعلیم و تربیت 
کادرهای فقهی، قضایی و ایدئولوژیک نظام را دارد تا آن ها هدایت جامعه را به عهده 

بگریند. 
دفاع جناح محافظه کار از »حق شرعی« فهیم کرمانی به خاطر آن است که مدارس علوم 
دینی را از کنرتل جناح  رقیب بریون آورند و آن ها را از این امکان محروم کنند و گرنه آن ها 

دلشان برای »شرع« و »حق« نسوخته است.
شیخ محمد یزدی باالترین مقام حوزه علمیه قم با چراغ سبز خامنه ای در درگریی فهیم 
کرمانی و برادران انصاری، چنانچه انتظار می رفت جانب فهیم را گرفت و با اعالم این که 

حکم خمینی مشمول مرور زمان شده زمینه ی تغیری مدیریت را ایجاد کرد. ۱
روند عزل فهیم کرمانی، جز از طریق دست گذاشنت روی موضوع قتل علی فدایی کرمانی 
میسر نبود. مجید انصاری که در سال ۶۰ فدایی را مستحق مجازات و کیفر می دانست و در 
دفاع از فهیم کرمانی از چیزی فروگذار نمی کرد و انتخاب او را موجب افتخار مجلس و 
مردم کرمان می دانست حاال خون خواه وی شده و خواهان اجرای عدالت در مورد فهیم 
کرمانی است تا به این ترتیب اموال وقفی مدرسه   ی کرمانی ها را باال بکشد و از مدرسه 
مزبور در جهت اهداف و امیال سیاسی خود استفاده کند. هیچ یک از دو جناح رژیم به 
فکر مردم و منافع ملی نیستند. چنانچه حجتی کرمانی ۳۲ سال پیش گفت دعواهای آن ها 

را نبایستی جدی گرفت.

۱-برای اطالع بیشرت رجوع کنید به مقاله  ی مربوط به فهمیم کرمانی به قلم نویسنده به آدرس زیر: 
http://news.gooya.com/politics/archives/2014/03/176343.php





هادی حس���ینی خامنه ای در س���ال ۱۳۲۶ در خانواده ای روحانی در مش���هد متولد شد. 
سید محمد و سیدعلی خامنه ای برادران بزرگرت وی هستند و برادر کوچکرتش سیدحسن 

که روحانی نیست در وزارت نفت مسئولیت دارد. 
خواهر او بدری همس���ر شیخ علی تهرانی است. وی همچنن دارای سه خواهر ناتنی از 
ازدواج اول پدرش به نام های ربابه و فاطمه و... بود که تنها یکی از آن ها زنده است و در 

قم زندگی می کند.  
مریحسن موسوی، نوه عمه پدرش است که از سال ۸۹ به دستور علی خامنه ای به حصر 
کشیده شده اس���ت. هادی خامنه ای در سال ۱۳۶۵ در جریان راهپیمایی ۲۲ بهمن مورد 

حمله  نریوهای مجاهدین در مشهد قرار گرفت و از ناحیه ی پا زخمی شد. ۱

هادی خامنه ای و اعدام نظامیان در خوزستان
در اولن روزهای پس از پریوزی انقالب هادی خامنه ای مانند بسیاری از روحانیون و به 
منظور تش���کیل »دولت موازی« که اتفاقاً قدرت اصلی را هم در دست داشت به اهواز 
اعزام شد. این روحانیون در شهرها و استان های مختلف ضمن تشکیل کمیته های انقالب 
اسالمی، دادگاه های انقالب، بنیاد های گوناگون و نهاد نمایندگی امام در کلیه امور کشور 

1-http://rc.majlis.ir/fa/parliament_event/show/773286

هادی حسینی خامنه ای
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از نظامی و انتظامی و قضایی و اجرایی گرفته تا مسائل اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی 
دخالت می کردند. 

هادی خامنه ای با توجه به جو عمومی کشور و آگاهی هایی که در نسل جوان به وجود آمده 
و پرسش های بی امانی که در ارتباط با نقش افراد به ویژه در دهه ی اول انقالب مطرح 
می شود، می کوشد نقش خود در سرکوب و اعدام نظامیان پس از سقوط نظام سلطنتی 

را انکار کند: 
روزهای اول انقالب یک سری از نظامی ها را خود سربازان دستگری کرده و تحویل 
داده بودند. می گفتند این ها در کشتارهای گذشته اهواز و آبادان فرمانده بودند. واقعًا 
هم بودند و بعضی از افراد شرکت نفتی که حاال اسم هایشان یادم نیست، این ها را 
هم به عنوان آدم های اصلی رژیم گرفته بودند، تقریبا یک هفت، هش���ت، ۱۰ نفری 
می ش���دند، شاید هم بیشرت!... درجات ش���ان را هم می کندند! تمام این جاهایشان 
سوراخ سوراخ بود جای درجه هایشان. خب این معنی اش این بود که این ها فعاًل باید 
نگهداری شوند تا ببینیم پرونده شان چیست؟ و فرماندهان یکی یکی دعوت شدند و 
به اصطالح یک جایی این ها نگهداری شدند که در تشکیالت نظامی پخش نباشند. 
کسی را نداشتیم بخواهد محاکمه کند. چون من که سمت قضایی نداشتم و خیلی 
تمایل هم نداشتم و آمادگی هم نداشتم. باالخره آدم باید بلد باشد این چیزها را. من 
فقط کنرتل می کردم که اینها دست آدم های هرج ومرج طلب نیفتند! گفتیم این ها را 
بربید یک جایی نگه دارید... این احتیاط را من همان وقت داشتم که فقط فرمانده 
آن جا سرلشکر شمس تربیزی، فرمانده لشکر بود، او آنجا بود گفتیم او آن جا باشد 
برای اینکه باالخره هم احرتامش به ظاهر حفظ شود و هم به اصطالح بقیه مسائلی 
که برای ما معلوم نیست از سوی او برای ما روشن شود چون او همه کاره بود... مانده 

بودیم در کار این ها! 
من خودم واقعاً نمی دانستم باید چه کرد با این ها؟ نه پرونده ای از این ها داشتیم، نه 
چیزی بود.... و عجله را من خیلی قبول نداشتم و گفتم که بهرت است این ها را بربیم 
تهران تحویل تهران بدهیم. باالخره با این تصور که پرونده های ما در آن جاس���ت، 
هرچه هست، برویم آن جا تحویل بدهیم با مسئولیت آن جا، باالخره آن جا کارها راه 
افتاده است! این ها را سوار هواپیما کردیم و آوردیم تهران، خودم هم همراهشان بودم. 
تحویل دادیم به همان دفرت؛ دفرتی که امام آن جا بودند؛ همان رفاه! رسماً این ها را 
تحویل دادیم. آن ها را بردیم، آن لحظه آقای صباغیان آن ها را از ما تحویل گرفت، 
آن طور که من یادم هس���ت. خلخایل یک سمت آن جا داشت. بقیه هم آن جا بودند 

خیلی ها بودند، همن آقای صباغیان خودشان یکی از رؤسا بودند. 
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یکی دو روز بعد فهمیدم که این ها را بردند زندان قصر. من رفتم زندان قصر این ها 
را دیدم. خالصه مانده بودیم توی کار این ها که چه کار کنیم! ما دوباره این ها را سوار 
کردیم، آوردیم اهواز! فرستادیم دوباره اهواز! وارد اهواز که شدم، بعد از حدود یک 
هفته، ۱۰ روز، خب یکی از دغدغه هایم همن مسئله این ها بود، رفتم که آن ها را ببینم، 
گفتند حاج آقا قضیه تمام شد! گفتیم چی؟ گفتند آقای خلخایل آمد و کار همه این ها 
را تمام کرد! حاال چگونه بود و آن محاکمه با چه پرونده ای، من دیگر خرب ندارم. 

به هرحال این مقدار بود که من دیگر مسئولیت از روی دوشم برداشته شد.۱
ه���ادی خامنه ای که از اولن لحظه ی دس���تگریی تا بازجویی و تش���کیل پرونده، اعزام 
زندانیان به تهران و مدرس���ه رفاه و زندان قصر و س���پس انتقال شان به اهواز را مجدانه 
پیگریی می کرده، یکباره از خود سلب مسئولیت کرده و همه تقصریها را به گردن خلخایل 
می اندازد که مرده. بماند که این دو تا لحظه ی مرگ خلخایل باهم همراه و همگام بودند. 
خربنگار هم از او نمی پرسد چطور از پرونده ای که خود تشکیل داده  بودی خرب نداری؟ 
چگونه نرپسیدی سرلشکر شمس تربیزی که قرار بود »احرتامش به ظاهر حفظ شود« اول 

از همه اعدام شد و...  
هادی خامنه ای در این جعل تاریخی، خلخایل را مس���ئول کشتار معرفی می کند و خود 
را بیگن���اه و بی خ���رب جا می زند و تا آن جا پیش می رود ک���ه ادعا می کند »خب یکی از 
دغدغه هایم همن مسئله این ها بود« گویا امور خرییه را دنبال می کرده و نگران سرنوشت 
آن ها و خانواده هایشان بوده است. تالش او درست مانند سیدمحمد غرضی است؛ وقتی 
از طرف تیمسار هوشنگ صمدی مطرح شد که وی در اعدام ۱۹ افسر ارتش در خوزستان 
پیش از شروع جنگ شرکت داشته، ضمن تکذیب موضوع مدعی شد، من استاندار بودم، 
و اصواًل استاندار چنن اختیاراتی ندارد. در حایل که وی همه کاره ی خوزستان بود و به 
همن دلیل به آن جا فرستاده شده بود و نقش مستقیم در تشکیل دادگاه و اعدام افسران 

ارتش به اتهام شرکت در کودتای نوژه داشت. 
اما چرا هادی خامنه ای مدعی است قرار بود احرتام تیمسار شمس تربیزی حفظ شود، آن 

هم در روزهای پس از انقالب که هیچ حرمتی برای نظامیان قائل نبودند. 
سرتیپ دوم سیدتراب ذاکری، فرمانده سابق اطالعات لشکر ۹۲ اهواز که در جریان جنگ 
ای���ران و عراق نقش موثری ایفا کرد و هم اکنون به دانش���جویان ارتش درس نظامی-

اطالعاتی می دهد، در مورد روابط سرلشکر شمس  تربیزی و مهندس بازرگان ۸ ماه قبل 
از انقالب می گوید:

زمانی که وارد اتاق سرلشگر شمس تربیزی، فرمانده لشگر ۹۲ اهواز شدم تا از ایشان 

1-www.isna.ir/news/95092112333
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تشکر و خداحافظی کنم، دیدم یک آقایی در کنار سرلشگر در یک صندیل انفرادی 
نشس���ته است. او کت وشلوار و کراوات و ریش داشت و خیلی مودبانه نشسته بود. 
من از سرلشگر تشکر کردم و وقت خداحافظی که می خواستم از اتاق خارج شوم، 
سرتیپ شمس تربیزی مرا صدا کرد و پرسید این آقا را شناختید؟ من گفتم خری، من 
خدمت ایشان نرسیدم. ایشان گفتند: ایشان آقای مهندس بازرگان، نماینده آیت الله 
خمینی در تهران هستند و به اینجا آمده اند تا با من مالقات کنند.... از مهر همان سال 
سرتیپ شمس تربیزی به بهانه مریضی دیگر به اهواز نیامد. گفت مریض هستم و از 
لشکر کناره گریی کرد. او البته گاهگاهی به اهواز می آمد و در حسینیه این شهر با مردم 
مشارکت کرده و در دسته جات حضور می یافت. وقتی انقالب پریوز شد به عنوان 
یک مجاهد در بن مردم اهواز شناخته می شد و بگذریم از اینکه ایشان را بدون دلیل 

و بی گناه به جرم اینکه فرمانده لشکر بود، اعدام کردند...۱
هادی خامنه ای پس از پریوزی انقالب یکی از بنیان گذاران حزب جمهوری اسالمی در 
مشهد و از اعضای هیأت امنای »آستان قدس رضوی« بود. او همچنن به همراه واعظ طبسی 
و عبدالکریم هاشمی نژاد عضو شورای امنیت استان خراسان بود. وی در اسفند ۱۳۶۲ به 
حکم آیت الله منتظری به سرپرستی اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان منصوب شد. 

بازجوی بریحم شعبه  ۱۲ اوین
سراج  الدین مریدامادی که پسردایی هادی خامنه ای است و چند سایل در فرانسه حضور 
داشت و به عنوان روزنامه نگار در روزنامه های حیات نو و جهان اسالم با هادی خامنه ای 

همکاری می کرد و روابط نزدیکی با پسرعمه اش دارد، می گوید:  
مجموعاً آدمی فرهنگی است با اهل هرن و به ویژه موسیقی بسیار مأنوس است و 
به موسیقی بسیار عالقه مند است. او سازهای موسیقی را می شناسد و به ویژه بسیار 

ورزشکار است و با تیپ جوان و کوهنورد هم بسیار مأنوس و مرتبط است.
در مورد این »آدم فرهنگی اهل هرن و موس���یقی« بایستی بگویم او در سال ۱۳۶۰ 
به خاطر اختالفاتی که با واعظ طبسی داشت به تهران آمد. با آن که وی نمایندگی 
مجلس ش���ورای اس���المی را به عهده داشت اما »فی س���بیل الله« با نام مستعار 
»حسینی« به بازجویی و شکنجه  در شعبه ۱۲ زندان اوین می پرداخت. شکنجه های 
سبعانه  ی وی باعث سقط جنن یکی از متهمان شده بود. او همچنن حجت االسالم 
اسحاق تقویان اشکوری را که در زمره ی روحانیون و زندانیان شناخته  شده ی دوران 

1-www.tasnimnews.com/fa/news/1395/11/19/1321695
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پهلوی بود، مورد شکنجه های شدید قرار داد.۱ 
علی مبشری یکی از حکام شرع اولیه اوین که نقش مهمی در سرکوب و جنایت دهه ی 

۶۰ داشت در مورد بریحمی هادی خامنه ای می گوید: 
یک مورد یک کسی بود که این روزها دمکرات و آزادیخواه شده و اسم نمی برم. او 
با نام مستعار حسینی آمده بود که به بازجوها کمک کند و منافقن را به شدت کتک 
می زد. آقای الجوردی رفت دستش را گرفت و گفت، »تو که داری این را می کشی. 
چرا بی دلیل و بی هدف می زنی.« به قدرت خش���ونت به خرج می داد که معروف 
شده بود به دکرت حسینی)شکنجه گر معروف ساواک(. بعد از مدت کوتاهی، همن 
آقا رفته بود در هیأت نظارتی که از طرف آقای منتظری آمده بود ببیند در زندان چه 
خرب است و با متهمن چگونه برخورد می کنند! ما گفتیم ماشاءالله! این آقایی که تا 
دیروز خودش مثل حسینی جالد عمل می کرد، حاال آمده ببیند این جا چه خرب است 

و علیه الجوردی گزارش جمع کند؟۲
البته مبشری الزم نمی بیند در مورد دیگر »جالد« ها توضیح دهد. و این که او به عنوان 
حاکم شرع چه برخوردی با »جالد« و دیگر »جالد« ها داشته و چرا »حد« اسالمی را 

در مورد آن ها اجرا نکرده است. 
اسدالله جوالیی معاون قدوسی و الجوردی می گوید: 

همن آقای هادی خامنه ای که نماینده مجلس بود و با ما هم رفاقتی داشت، وقتی 
عصرها به اوین می آمد از این لباس های بسیجی می پوشید و می گفت یکی از بهرتین 
کابل ها را به من بدهید تا بروم از این زندانیان اقرار بگریم. ما نمی دادیم و می گفتیم 

اینجا حاکم شرع دارد.۳
محسن رفیق دوست هم در مورد هادی خامنه ای و به نقل از الجوردی می گوید: 

در دو دورانی که الجوردی مس���ئولیت داش���ت که هر دو هم در زندان بود، زیاد به 
دیدن او می رفتم، یک روحانی بود غری از مجید انصاری که نام او را بردید که من، 
الجوردی و آن روحانی هر س���ه قبل از انقالب در زندان بودیم در زمان دادستانی 
یک روز پیش آقای الجوردی رفتم که به من گفت برو به رفیقت )همان روحانی( 
که از یک طرف به امام )ره( گزارش می دهد اینجا ما زندانیان را به سیخ و صالبه 
می کشیم، بگو که بداند خود را حاکم شرع نداند، حد تعزیر او حد شرعی نیست، 
بگو اگر قرار است کسی تعزیر شود از روی حب و بغض به کسی شالق نزن، ما باید 

1-www.radiofarda.com/a/f12_biography_of_ayatollah_khamenei_part_2/24541382
2-www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951126001314
3-www.farsnews.com/news/1396102900014
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به خاطر خدا این کار را بکنیم.۱
هادی خامنه ای که تصور می کرد مردم عادی و مخاطبان رس���انه ها متوجه ی منظور این 
دو نمی ش���وند، هیچ گاه صالح ندید جواب آن ها را بدهد تا مبادا سر داستان باز شده و 
ناگفتنی ها بیان شوند. وی در گفتگو با حسن دهباشی می کوشد از زیربار بازجو بودن در 

برود و در لفافه می پذیرد که غریرسمی بازجو بوده است. 
به ترکیب افرادی که در جلسه ی مربوط به »بدرفتاری« با زندانیان نزد خمینی تشکیل شده 

توجه کنید تا به نقش هادی خامنه ای در این میان پی بربید. او می گوید: 
هیچ موقع بازجوی رس���می نبودم. بعد از آن که مدتی گذشت، خربدار شدیم آقای 
فهیم کرمانی )عضو وقت کمیسیون حقوقی مجلس( درباره ماجراهایی که در اوین 
می گذرد، گزارشی برای امام بردند یا دیگران شاید گزارش هایی بردند. امام به ایشان 
حکم دادند که برود اوین را بررسی کند؛ رفته بود، بررسی کرده بود و گزارشی برای 
ام���ام آورده بود که این گزارش خیلی مورد رضا و رغبت امام نبود و به همن دلیل، 
امام از رؤسای سه قوه و پاره ای از دست اندرکاران کار قضایی به دفرت خودشان برای 
بررسی موضوع دعوت کردند. از من هم دعوت شده بود. گفتم من به چه مناسبت؟ 
گفتند چون شما یک مدتی آنجاها رفت و آمد داشتید؛ شما هم اطالعاتی اگر دارید، 
مثاًل بیایید آنجا! در آن جلسه، رؤسای سه قوه بودند. آقای خامنه ای، آقای مریحسن 
موسوی، آقای موسوی اردبیلی، آقای محمدی گیالنی...، آقای الجوردی، آقای فهیم 
و آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس مجلس و دیگر قوه قضائیه هم که آقای 
موسوی اردبیلی و آقای محمدی گیالنی و یکی دو نفر دیگر که االن یادم نیست چه 
کسی بودند آن زمان، یادم رفته! مرحوم آقای مروی بود. آقای حاج احمدآقا هم بودند.۲

از آن جایی که او نماینده مجلس ش���ورای اسالمی بود، بطور رسمی نمی توانست بازجو 
باش���د و از قوه قضاییه حقوق دریافت کند به همن دلیل از »توریه« یک اصل اسالمی 
که دروغ گویی شرعی است استفاده می کند و در ضمن می پذیرد که »یک مدتی آنجاها 
رفت و آمد« داشته است! دعاگو رئیس شعبه ۱۲ هم بازجوی رسمی نبود. هادی غفاری 
بازجوی بریحم شعبه ی هفت هم بازجوی رسمی نبود اما در بریحمی و جنایت از چیزی 

فروگزار نمی کردند. 

تالش برای تخفیف جنایات صورت گرفته در اوین
ه���ادی خامنه ای که اطالع���ات کافی در مورد اوین و ش���کنجه  گاه هایش دارد در مورد 

1-http://basijpress.ir/fa/news-details/82119
2-www.entekhab.ir/fa/news/309834
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جلسه ی فوق و گزارش مرتضی فهیم می گوید: 
 مبنای گزارش بدرفتاری بود. ایش���ان داشت توضیح می داد. جزئیات مبحثی را که 
ایش���ان گفته، من اصاًل به خاطر نمی آورم. می دانم موضوع این بود که برخوردها، 
تعزیر، بازجویی و ش���دت عمل ها و این چیزها مطرح بود. آن جا آقای فهیم وقتی 
داشت توضیح می داد، رسید که بله آن جا تعزیرهایی که می کردند... وقتی اسم کلمه 
»تعزیر« برده ش���د، امام همان جا حرف ایشان را قطع کردند. گفتند: نگویید تعزیر 
بگویید »جنایت«!... این داس���تان ادامه پیدا کرد؛ بحث هایی شد و یادم هست آن 
زمان آقای هاشمی مقداری با نحوه گزارش های آقای فهیم، خیلی موافق نبود و آقای 
حاج احمدآقا هم همن طور! امام امر به سکوت می کرد و می گفت که شماها چیزی 
نگویید. خالصه صحبت هایی شد و در آن جا تصمیم گرفته شد که تعزیر دیگر به آن 
صورت نباشد و گفتند آخر هیچی هیچی نمی شود؛ بنا شد با طناب بپیچند مثاًل با 
طناب بزنند به جای آن کابل و اینها. مثاًل این طوری شد؛ چون توصیف کردند این 
کابل ها این طوری ا س���ت، امام گفتند که نه هرگز این طوری نباشد و ادامه پیدا نکند 
و حتی همان تعزیرها هم بنا شد که با نظر بازجو نباشد با نظر دادستان باشد! یعنی 
قاضی و دادگاه، اگر او صالح دانست یک تعداد معن بزنند! خب این جلسه تمام 
شد و آمدیم. بعد از مدتی بر اثر گزارش های بعدی بدرفتاری ها و ناجوری هایی که در 
زندان بوده، یک روز دیدیم به ما خرب دادند امام شما را خواسته اند. حاج احمدآقا 
گفت! رفتیم دیدیم دو نفر از دوستان دیگر ما آنجا هستند؛ آقای سیدمحمود دعایی 

و آقای دکرت محمدعلی هادی. سه نفر بودیم، ما سه نفر را خواستند.۱
محمدی گیالنی یکی از حاضران در آن جلس���ه شاهد و ناظر بود که از آن تاریخ به بعد 
هم شکنجه ها به همان صورت قبل ادامه داشت و خود وی بود که گفت »اگر کسی زیر 
شکنجه جان دهد کسی ضامن نیست. این عن فتوای امام است«. و »امام« هم مطلقاً با 

گفته ی او مخالفت نکرد. 
آقای حسن یوسفی اشکوری که در زمان مذکور نماینده مجلس بود در مورد  گزارش فهیم می گوید: 

وقتی آن مرد ]یکی از مسئوالن دولتی که دخرتش زیر شکنجه کشته شده بود[ رفت، 
صحبت من و فهیم ادامه یافت. او هم گفت بی تردید فامیل شما زیر شکنجه مرده 
وگرنه به شما دروغ نمی گفتند ]الجوردی ادعا کرده بود هنگام انتقال از کمیته منطقه 
۸ قصد فرار داش���ته و در اثر تریاندازی کشته شده[. بعد درباره مأموریت گروه فهیم 
از زندان ها پرس���یدم. او شرحی دراین باره داد. او گفت طی بازدید از زندان اوین و 
برخی بیمارستان ها شواهد زیادی به دست آوردیم که نشان می داد که شکنجه به وفور 

1-www.entekhab.ir/fa/news/309834
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اعمال شده به گونه ای که افرادی زیر شکنجه مرده اند و بسیاری ناقص العضو شده و 
به هرحال آسیب های جسمی و روانی زیادی دیده اند. فهیم افزود که ما گزارش تحقیق 
خودمان را به »امام« دادیم و بعد از چند روز امام مس���ئوالن و ما را احضار کرد و 
الجوردی را هم خواست. امام از ما خواست گزارش خودمان را ارائه دهیم و دادیم. 
امام از الجوردی توضیح خواست. او که ناراحت شده بود گفت آقا! ما تعزیر کرده ایم 

نه شکنجه و امام با عصبانیت گفت: شما جنایت کرده اید نه تعزیر!۱
همه ی تالش هادی خامنه ای در گفتگو با حسن دهباشی تخفیف جنایات صورت گرفته 

در اوین و متفاوت نشان دادن خود و همراهانش است. 
هادی خامن���ه ای موضوعی که خمینی آن را »جنایت« می نام���د »بدرفتاری« معرفی 
می کند. او در مورد طناب پیچ کردن کابل های شکنجه دروغ می گوید. چنانچه در جلد 
اول خاطراتم توضیح داده ام، او در اتاق ما در شهریور ۱۳۶۱ مدعی شد کابل های شکنجه 
را نزد امام برده اند و او خود شخصاً آن ها را انتخاب کرده است. در طول دوران زندانم 

هیچ گاه ندیدم و نشنیدم که کسی را با کابل طناب پیچ شده  شکنجه  کنند. 
موضوع نگرانی نمایندگان مجلس و خمینی که منجر به احضار دست اندرکاران قضایی 
و سیاسی شد بر می گشت به دیالیز شدن و مرگ حسن بهروزیه نماینده ی منتخب اما رد 
صالحیت شده ی کلیرب در مجلس شورای اسالمی که پس از دستگریی در اوین فوت کرد. 
۲ پیش از او در هفت آبان ماه ۶۰ آیت الله حسن الهوتی اولن نماینده ی خمینی در سپاه 
پاسداران و پدر داماد های رفسنجانی، اولن امام جمعه رشت که نماینده مجلس از این 
شهر هم بود در اوین به قتل رسیده بود. همان موقع غفور صادقی گیوی نماینده خلخال و 
برادر کوچکرت صادق خلخایل هم که نماینده ی مجلس از خلخال و گیوی بود دستگری و 
در اوین زندانی شده بود. همچنن احمد غضنفرپور نماینده لنجان که به بنی صدر نزدیک 
بود دستگری و زیر شکنجه به همکاری با رژیم پرداخته بود. پیش تر ابوالفضل قاسمی رهرب 
حزب ایران نماینده   ی منتخب درگز دس���تگری و به حبس ابد محکوم شده بود. مجلس 
شورای ملی که هنوز نامش اسالمی نشده بود و در سیطره ی حزب جمهوری اسالمی بود 
اعتبارنامه ی او را تصویب نکرد. اتحادیه ی بن المجالس پیگری پرونده شان بود و از نظام 

اسالمی در این مورد توضیح خواسته بود. 

گزارش هیأت منصوب از سوی خمینی و نتایج آن
هیأتی که خمینی در ش���هریورماه ۱۳۶۱برای بررسی وضعیت زندان اوین مرکب از هادی 

1-http://zeitoons.com/17144
۲-حسن بهروزیه یکی از عوامل بریحم رژیم در تربیز و کلیرب بود که به اعتبار صورت جلسات مجلس 

شورای اسالمی سوابق جنایتکارانه ای از جمله قتل و شکنجه و... داشت.
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خامنه ای، س���یدمحمود دعایی و محمدعلی هادی نجف آبادی تعین کرده بود از این جا 
ناشی می شد.

هادی خامنه ای، پس از مطالعه ی کتاب خاطرات زندانم،  ضمن تکذیب و تخفیف نقش 
خود در جنایات صورت گرفته در اوین، بر موارد مطرح ش���ده از سوی من در ارتباط با 

دیدار آن ها از اتاق مان صحه می گذارد. وی در مورد مشکالت زندانیان می گوید: 
نشستیم خدمت امام و ایش���ان گفتند که بله، برای من گزارش هایی از اوین آمده که 
آنجا در زندان ها آن قدر به بچه ها سخت می گذرد و خیلی خالصه ناراحتی دارند از 
جمله این قدر جا تنگ است که کتابی می خوابند! و جایشان تنگ است و چیزهای 
دیگر. ایش���ان مشکالتی را اشاره کرده بودند فقط به همن مقدار! گفتند به هرحال 
شما گزارش کاملی برای من بیاورید از زندان، نه فقط زندان اوین، بقیه زندان ها هم 
همن طور. ما دیگر از فردایش مطابق این حکم، رفتیم اول از اوین ش���روع کردیم. 
خب اولش هم برای ما فرمول کار روش���ن نبود که چکار باید بکنیم. کم کم دیگر 
راه افتادیم و فهمیدیم مثاًل چی هس���ت و یک کاغذی داشتیم و دانه دانه هر اتاقی 
که می رفتیم ۲۰- ۳۰ نفر آدم در آن بودند، در اوین. فکر می کنم این س���ال ۶۱ بود و 
گزارش هایی می دادند از تنگی جا، از بدبودن وضع غذا، از مالقات، از اذیت های 

دیگر و همه اینها را من یادداشت می کردم.۱
هادی خامنه ای یک کلمه از ش���کنجه و بریحمی های صورت گرفت���ه در اوین و تأکید 
خودش بر لزوم اعمال آن نمی گوید. او هنگام حضور در اتاق ما چنانچه به طور مشروح 
در خاط���رات زندانم توضیح دادم تأکید کرد کس���انی که بر اثر تعزیر،  دارای نقض عضو 
ش���ده اند آن را توضیح دهند و از ذک���ر تعزیز های معمویل خودداری کنید. او اضافه کرد 
من اطالعات کافی راجع به تعزی���ر دارم و خودم کابل زدن، قپانی کردن، آویزان کردن و 

»جوجه کباب« را دیده ام. 
او که با بهت زندانیان روبرو ش���ده بود مجبور به تشریح شکنجه ی »جوجه کباب« شد. 
وی همچنن در توجیه شکنجه گفت که ما برای دست یابی به انبار اسلحه و جلوگریی از 

بمب گذاری و ریخته شدن خون مسلمن مجبور هستیم از »تعزیر« استفاده کنیم. 
 وقتی به او گفتم مگر در این مملکت چند تا انبار اسلحه هست، خودتان بهرت می دانید کمرت 
کسی پایش به اوین می رسد و مشمول »تعزیر« نمی شود، بدون آن که پاسخی دهد بحث 

را عوض کرد.  وی در ادامه به دروغ می گوید: 
بیشرت تکیه روی رفتارهایی بود که زندانبان ها داشتند! در مالقات، در رفت وآمد، در 
نحوه دست شویی رفنت، در کیفیت برخورد در زندگی روزانه آنها توی اتاق و چیزهای 
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این طوری، خیلی چیزها بود که حاال خودش تفصیلی دارد!۱
هادی خامنه ای همانگونه که می کوشد نقش خود به عنوان بازجو و شکنجه گر را منکر 
شود، تالش می کند جنایات صورت گرفته در اوین را به »رفتار زندانبان ها« در مالقات 

و نحوه دستشویی رفنت و مسائلی در این حد تخفیف دهد. 
هادی خامنه ای در اتاق ۲۵ »آموزشگاه« اوین که در کنار اتاق ما قرار داشت با زندانی ای 
روبرو شد که خود شکنجه گرش بود، او را تهدید کرد که صحبتی در مورد وی با دیگران 
نکند. وی با حضور در اتاق شکنجه ی اوین، دکرت نصرالله سورانی یان چشمه را که به شدت 
شکنجه شده بود شخصاً از روی تخت شکنجه بلند کرد. او که پس از دریافت محکومیت، 
دوران زندان خود را در قزلحصار س���رپی می کرد همراه با ۱۹ زندانی مارکسیس���ت که 
وابس���تگی گروهی مشابه هم نداشتند تحت عنوان واهی برپایی تشکیالت در زندان، به 

اوین بازگردانده شده بود.  
آن ها در پی گزارش و توطئه ی توابن قزلحصار از جمله مجتبی مریحیدری، حسن جوادزاده 
موحد، محمود ناطقیان، محمدرضا قربانی، اسماعیل قناعتی، فرامرز نریمیسا و... تحت  
فشارهای شدیدی قرار گرفتند و در همان ابتدا ۹ نفر از آنان به  جوخه   ی اعدام سرپده شدند 

و بقیه نیز تحت شکنجه های وحشیانه قرار گرفتند. 
کف پای نصرالله سوراخ شده بود و کلیه هایش از کار افتاده بود و به همن دلیل به بهداری 
اوین منتقل شد. او تعریف می کرد در بهداری زندان هرچه به پرستاران که تواب های وابسته 
به گروه فرقان و پرسنل پاسدار بودند اصرار کردم به دو بیماری که به خاطر شکنجه های 
وحشیانه تحت دیالیز بودند، قرص... ندهید در این موقعیت کشنده است، به حرفم گوش 
نکردند. خودم از مصرف دارو مشابه خودداری کردم و صبح جنازه ی آن دو زندانی را از 

بهداری منتقل کردند. 
حسن یوسفی اشکوری نماینده   دوره اول مجلس شورای اسالمی می گوید: 

هادی خامنه ای رئیس کمیسیون اقتصاد و دارایی بود و من هم عضو آن بودم. هرچند 
خصلت فردی آقا هادی و بیشرت مواضع متضاد فکری و سیاسی مان اجازه نمی داد که 
رابطه گرم و صمیمی داشته باشیم ویل گاهی با هم صحبت می کردیم و ازجمله در 
آن ایام که موضوع شکنجه داغ بود، یک بار با هم صحبت می کردیم و من به شدت 
معرتض بودم. ایش���ان به شدت موضوع اعمال ش���کنجه را منکر بود و می گفت 
شکنجه ای وجود ندارد. به استناد شواهدی که داشتم انکارش را به چالش کشیدم. 
درنهایت وقتی دید راهی برای انکار نمانده، گفت: بله! تعزیر هس���ت ویل این که 
شکنجه نیست! بعد برای این که اعتمادبه نفسش و درواقع حقانیت اش را نشان دهد، 
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فاتحانه و با افتخار گفت: من خودم در اوین تعزیر می کنم!۱
هادی خامنه ای در مورد نحوه ی برخورد زندانیان می گوید:

زندانی ها، ناراضی هم بودند، ناامید هم بودند، ماها را اصاًل تحویل نمی گرفتند، 
می گفتند شما برای چی آمدید؟ از این گروه ها زیاد آمدند و رفتند! ما برای اینکه 
نظرشان جلب شود و اطمینان کنند، دو مطلب به اینها می گفتیم که احساس می کردند 
دروغ نمی تواند باشد! می گفتند آمده اید اینجا چه کار کنید؟ چه کار می توانید برای 
ما بکنید؟ گفتیم ما فقط مأمور هستیم گزارش تهیه کنیم و هیچ قویل به شما نمی دهیم. 
اینک���ه قول بیخودی بدهیم نه؛ اما دو تا قول را قطعاً به ش���ما می دهیم، یک: این 
گزارش ها را مس���تقیم به امام می رس���انیم، دو: نمی گذاریم این گزارش ها را آقای 

الجوردی ببیند.
در آبان ۱۳۶۱، هیأت مزبور از زندان قزلحصار بازدید به عمل آورد. رضا شریزادیان که از 
بیماری صرع رنج می برد و به شدت نیز شکنجه شده بود رو به آن ها کرده و گفت: من را 
از تخت بیمارستان به تخت شکنجه برده و شدیدًا  شکنجه ام کردند و سپس آثار شکنجه  
روی پاهایش را نش���ان داد. او همچنن هرچه از دهانش در می آمد راجع به حاج داوود 

رحمانی رئیس زندان قزلحصار گفت.
دعایی از او پرس���ید:  ش���ما چرا روی تخت بیمارستان به سر می بردید؟ او  پاسخ داد در 
عملیات زخمی و دستگری شده بودم. دعایی پرسید منظورتان این است که شما را تعزیر 
کردند؟ در این جا سیامک طوبایی وارد بحث شده و گفت:  تعزیر کجا بود او را شکنجه 
کردند. روز بعد صبح زود سیامک و رضا شریزادیان را با کلیه وسایل صدا کرده و به زیر 

هشت بردند. 
آن ه���ا مدتی در بند »گاودونی« قزلحصار بودند تا س���رانجام در آذرم���اه ۶۱ هر دو به 
گوهردش���ت منتقل شدند. بعدها رضا شریزادیان در سلول انفرادی سالن ۱۴ گوهردشت 

یک بار به الجوردی حمله کرد که با ضرب و شتم شدید پاسداران مواجه شد.
بچه های سالن مزبور می گفتند که بعداً رضا را مورد تجاوز جنسی نیز قرار دادند. او در این 
شرایط دیگر مشاعرش را از دست داده بود و کنرتیل روی اعمال خود نداشت. مدت ها نیز 
گفته می شد که تواب شده است. او جدای از بیماری صرع و حمالت مداومی که داشت 

از بیماری روحی و روانی شدیدی هم رنج می برد.
رضا در خرداد ۶۹ در اس���تخر اوین غرق شد! او پس از پرش در آب، دچار حمله صرع 
شده بود و در کف استخر مانده بود. به خاطر انقباض عضالت، او حتی پس از خفگی 
به روی آب نیامده بود. سیامک طوبایی نیز تا سال ۶۴ در سلول انفرادی ماند. وی پس 
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از کشتار ۶۷ در تالش برای فرار از زندان در جریان یک مرخصی با مأمور در تور وزارت 
اطالعات افتاد و دستگری شد و پس از تحمل شکنجه های گوناگون در کمیته مشرتک به 
دار آویخته ش���د. نظام اسالمی همچنان از پذیرش مسئولیت دستگریی و اعدام او طفره 

می رود به دروغ ادعا می کند که وی به عراق و نزد مجاهدین رفته است. 
پ���س از دیدار این هیأت از زندان قزلحصار و بازگش���ت حاج داوود رحمانی از س���فر 
حج وضعیت زندان قزلحصار رو به وخامت گذاش���ت، عده ای را به سلول های انفرادی 
گوهردشت تبعید کردند و ش���رایط در سال ۶۲ در قزلحصار وحشتناک شد و پروژه های 
»واحد مسکونی« و »قرب و قیامت« شروع شد و وضعیت بند های عمومی و مجرد رو به 

وخامت گذاشت و شرایط هولناکی بر آن ها حاکم شد.  
خامنه  ای در ادامه دروغ های عجیبی را سرهم کرده و می گوید: 

از چیزهایی که برای ما جالب بود، این بود که تقریبا اکثر اتاق هایی که ما می رفتیم که 
احساس کرده بودند و یک خرده خودمانی شده بودند و اعتمادی به ما کرده بودند، 
تقریباً به ما گفتند ما خواهش داریم از شما که این گزارش را که تهیه می کنید  سری 
به حیاط بزنید آن زمانی که زندانی ها می آیند آنجا برای تنفس. نوبتی بود اتاق به 
اتاق، و دو ساعت به هرکدام تنفس می دادند. گفتیم چه چیزی خب بگویید. گفتند 
نه، خودتان بروید ببینید نمی گوییم چیس���ت خودتان بروید ببینید؛  ما باالخره یک 
روز وقت مخصوص برای این کار گذاشتیم و سه نفری رفتیم توی حیاط و ایستادیم؛ 
نوبت فالن بند شد، مثاًل ۲۰ نفر، ۲۵ نفر بودند آمدند توی حیاط در آن قسمتی که 
برای اینها در نظر گرفته شده بود، دیدیم اول کار آن مبصر کالس شان اینها را جمع کرد 
و گفت اول باید سرود »خمینی ای امام« را بخوانید: »خمینی ای امام، خمینی ای 
امام!« شروع کردند به خواندن. اصاًل قبول نداشتند اما مجبور بودند که این کار را 

باید بکنند به اجبار! خواندند و بعد هم آخرش تکبری. ۱
او ضمن داستانسرایی می کوشد خود و جناح متبوع اش را فرشته جا زده و الجوردی و 
همراهانش را دیو. در حایل که این گونه نبود. هر دو جناح در جنایات و کشتار و شکنجه 

دست داشتند. 
چنانچه در جلد اول خاطراتم توضیح  داده ام، هیأت مزبور دیدار خود را از اتاق ۲۴ سالن 
۱ »آموزشگاه« اوین شروع کرد. در همان دقایق اولیه بچه های اتاق ۲۷ که غالباً مشکوک 
دستگری شده بودند و یا پرونده های نسبتاً سبکی داشتند با سروصدای عجیبی به هواخوری 
رفته و شروع به خواندن سرود مزبور کردند. گویی که دور نوار را سریع کرده باشند با عجله 
و بریده بریده سرود را خوانده و بخشی از آن را نیز جا انداختند. آنقدر مضحک بود که 

1-www.entekhab.ir/fa/news/309834



427
الجوردی، یاران و همراهانش

حد نداشت. سیدمحمود دعایی از من پرسید این سرود اجباری است؟ پاسخ دادم جزو 
برنامه است! گفت یعنی چی؟ پاسخ دادم تا نخوانید هواخوری نخواهید داشت. دعایی 
در طول مدت کوتاهی که آن ها مش���غول خواندن تمسخرآمیز سرود بودند، چندین بار با 
عصبانیت گفت: »تهوع آور« است. با این حال وی پس از پایان بازدید از زندان اوین در 
روزنامه ی اطالعات، مقاالتی در مورد ضرورت استفاده از  چشم بند در زندان می نوشت. 
وی و هادی خامنه ای می کوشند جنایات صورت گرفته در اوین را در حد اجباری بودن 
خواندن س���رود خمینی امام و یا نفروخنت سیگار به زندانیان تقلیل دهند.۱ آنچه هادی 
خامنه ای می گوید دروغ محض است. او و اعضای هیأت هیچ گاه به حیات زندان نرفتند. 

 هادی خامنه ای در ادامه در مورد آزادسازی سیگار توسط هیأت راست می گوید:  
از آن طرف هم به ما می گفتند که آقا سیگار هم به ما نمی دهند! نمی گذارند سیگار 
بکش���یم! ما به آقای الجوردی گفتیم چرا سیگار به این ها نمی دهید؟ ایشان گفتند 
خب برایشان ضرر دارد! گفتم آقا شما مگر ضامن ضرر و زیان اینها هستید؟ دل شما 
برای ضرر اینها سوخته است؟ خب ضرر دارد به عهده خودشان! سیگار می خواهند، 
به این ها بدهید، چه کار دارید؟ خالصه یک عذرهایی می آورد؛ ما وقتی گزارش به 
ام���ام می دادیم، من این دو موضوع را برای امام مطرح کردم! آن قدر امام عصبانی 
شدند از این ماجرا، تا شنیدند، همان جا یک لحظه نگذشت، خطاب به احمدآقا 
گفتند: احمد! همن االن زنگ بزن به اوین بگو سرود باید قطع شود، سیگار هم باید 
به همه داده شود! ما فردایش که رفتیم اوین دیدیم همه راضی و خوشحال هستند از 

این کارها که یک سیگار به این ها داده می شود. 
سید محمود دعایی مانند هادی خامنه ای بازجو نبود و شناختی از شرایط اوین و جنایات 
صورت گرفته در آن نداش���ت. علریغم عدم  اعتماد به اعضای هیأت، وقتی گوشه های 
کوچکی از آن چه بر سر زندانیان رفته بود با آن ها مطرح شد، دعایی که به لحاظ عصبی 
به هم ریخته بود پاکت سیگارش را درآورد تا تمدد اعصابی کند. من در حایل که کنار او 
نشس���ته بودم از فرصت استفاده کرده دستش را گرفتم و گفتم »حاج آقا برای ما مشکل 
درس���ت نکنید. ۵ ماه پیش به خاطر این که بچه ها یک س���یگار به دست آورده بودند و 
کشیدند در اتاق های بند را به دستور الجوردی بستند؛ االن شما می روید معلوم نیست به 
خاطر وجود بوی سیگار در اتاق چه بر سر ما خواهند آورد، آش نخورده و دهان سوخته«. 
دعایی که در محضور قرار گرفته بود پرسید مگر سیگار کشیدن ممنوع است؟ بچه های اتاق 
پی حرف من را گرفتند  و موضوع باال گرفت. دعایی مجبور شد سیگارش را در جیب اش 

بگذارد اما تا آخر حضورشان در اتاق ما به شدت کالفه و عصبی بود.

1-www.imam-khomeini.ir/fa/n22106
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چند روز پس از این برخورد، سیگار کشیدن در زندان آزاد شد. سید محمود دعایی در مورد 
چگونگی تهیه سیگار می گوید: 

آقای الجوردی نهی کرده   بودند و نمی گذاش���تند آن ها سیگار بکشند. وقتی این 
موضوع را هم به امام گفتیم، ایشان گفتند که چه لزومی دارد زندانیان از سیگارکشیدن 
منع شوند؟ وقتی به آقای الجوردی فرمایش امام را گفتیم، آقای الجوردی گفتند 
قبول، ویل ما هزینه کافی برای خرید س���یگار نداریم. بهانه کردند که دوران جنگ 

است و سیگار به اندازه کافی وجود ندارد.
در این حد که بازدیدکنندگان و بستگان زندانیان سیگار می آوردند، آزاد کردند، ویل 
باز چون جمعیت زندانیان باال بود، از این حیث در مضیقه بودند. از این  رو نزدیک 
به پانصدهزار تومان سیگار، سال ۶۲ و ۶۳، از تعاونی مؤسسه اطالعات، گرفتیم و به 

تعاونی زندان دادیم.
هیچ گاه در زندان های اوین، قزلحصار و گوهردشت در هیچ تاریخی »بازدیدکنندگان و 
بستگان زندانیان« سیگار نمی آوردند. در ده سایل که زندان بودم یک نخ سیگار مجانی یا 
به عنوان جریه به زندانیان داده نشد بلکه روزی سه نخ سیگار به عنوان جریه به زندانیان 
فروخته می شد. اگر الجوردی آن ها را سرکیسه می  کرده خرب ندارم اما زندانیان پول سیگار 
را پرداخت می کردند. در سال ۱۳۶۲ در قزلحصار زندانیان مرد زیر ۲۵ سال مجبور بودند 
از اولیاءشان اجازه  نامه ی کتبی مبنی بر استعمال سیگار بگریند. زندانیان زن اجازه سیگار 

کشیدن نداشتند. 
هادی خامنه ای در مورد برکناری و بازگشت الجوردی می گوید: 

البته آقای سیدحس���ن موسوی تربیزی هم همان جا بود. ایش���ان دادستان انقالب 
اس���المی تهران بود، دادستان انقالب بود، آنجا امام رو کردند به آقای موسوی که 
ایش���ان را عوض کنید، آقای الجوردی را؛ جلوی خود ما گفتند. گفتند ایشان خب 
البته زجرکشیده هست، آقای الجوردی انقالبی است؛ ویل به هرحال االن باالخره 
ایشان را عوض کنید. ایشان هم گفت چشم و ایشان را عوض کرد. آقای الجوردی 
برداشته شد. یکی، دو روز بعدش که ما به اوین رفت و آمد می کردیم دیدیم تعدادی 
از بچه ها و دوس���تان خود آقای الجوردی دارند جعبه شریینی می آورند و بن همه 
شریینی پخش می کنند! گفتیم ماجرا چیست؟ گفتند آقای الجوردی برگشته! داستان 
چیس���ت؟ فهمیدیم که در این فاصله، در تلویزی���ون البته با انگیزه حمایت از آقای 
الجوردی آن فیلم را دوباره نشان داده اند، آن فیلمی بود که دو، سه نفر از بچه های 
کمیته را گرفته و ش���کنجه کرده بودند که خب چند سال از این ماجرا گذشته بود و 
نش���ان هم داده بودند، دوباره نش���ان دادند که ما تعجب کردیم به چه دلیلی دوباره 
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این مطرح ش���ده است؟ من یک حدسی در ذهنم آمد؛ ویل خیلی بعید دانستم که 
این باش���د، بعد فهمیدیم که نخری همن بوده! رفته بودند که امام را باالخره به این 
فکر بیندازند که ایشان صالح نیست برداشته شود، اگر در این موقعیت برداشته شود 
منافقن جری می ش���وند و باالخره نظری بود! آن موقع مدیر تلویزیون آقای محمد 
هاشمی بود! خالصه ایشان را برگرداندند یعنی از امام خواستند که مصلحت است 

که ایشان برگردند.
نتیجه و ماحصل دیدار س���ران نظام اسالمی با خمینی و دغدغه هایی که وی بیان کرده 
بود و هیأت پرسروصدایی که برای بررسی شکنجه و اعدام و شرایط وحشتناک اوین و 
قزلحصار تعین کرده بود، قطع خواندن اجباری سرود »خمینی ای امام« و فروخنت سه نخ 

سیگار در روز به زندانیان شد.  
هادی خامنه ای پس از برکناری حاج داوود رحمانی از ریاست زندان قزلحصار، از این 
زندان بازدید و برای زندانیان س���خرنانی کرد. وی در سخنانش ضمن پوزش خواهی از 

زندانیان تأکید کرد ما برای ادامه ی تحوالت به کمک شما نیازمندیم. 

تالش برای برکناری آیت الله منتظری و سخرنانی در دانشگاه ها
پروژه ی برکناری آیت الله منتظری یکی از سیاه کاری های مجمع روحانیون مبارز بود که در 

هماهنگی با احمد خمینی و ری شهری و دادگاه ویژه روحانیت اجرا شد. 
یک روز بعد از انتشار »رنج نامه  « ی احمد خمینی، در ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۶۸، که در واقع 
صدور کیفرخواست آیت الله منتظری بود ، وی و حمید روحانی دو تن از اعضای »مجمع 
روحانیون مبارز« در میزگردی در دانشگاه تهران جهت کار توضیحی برای نریوهای رژیم 

که در اثر عزل آیت الله منتظری مسئله دار شده بودند، شرکت کردند.
وی به همراه مجید انصاری از فعال ترین چهره های »مجمع روحانیون مبارز« ۱ در ضدیت 
با آیت الله منتظری بود و در دانشگاه های متعدد برعلیه ایشان سخرنانی  کرد. کلید این پروژه 
را نیز مهدی کروبی و سید مهدی امام جمارانی و حمید روحانی با نوشنت نامه ی سرگشاده 
به آیت الله منتظری زدند که در واقع زمینه س���ازی برای برکناری ایشان بود. پیش از آن ها 
مجید انصاری و علی فالحیان خواهان انتشار نامه ی سرگشاده خطاب به ایشان بودند که 
با توصیه ی هاشمی رفسنجانی به نوشنت نامه ی خصوصی اکتفا کرده و دیدگاه های آیت الله 

۱-مجمع روحانیون مبارز به همراه ری ش���هری و احمد  خمینی نقش اساس���ی را در برکناری آیت الله 
منتظری داشتند. مهدی کروبی و امام جمارانی و حمید روحانی با نگارش نامه ی سرگشاده به آیت الله 
منتظری که در واقع کیفرخواست ایشان بود زمینه ی الزم را فراهم کردند و تا یک دهه بعد از برکناری 
آیت الله منتظری هم کروبی همچنان به دشمنی با ایشان و و فرزندشان ادامه می داد. علی اکرب محتشمی 

و دیگر گردانندگان این مجمع نیز از هیچ کوششی علیه آیت الله منتظری فروگذار نمی کردند.
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منتظری را مورد حمله قرار دادند. 
نگاه این عده از اساس با آیت الله منتظری در تضاد بود. اگرچه بسیاری از افراد مجمع 
روحانیون مبارز نمایندگان آیت الله منتظری بودند و بس���یاری از حکام شرع توسط وی 
معرفی و تأیید می شدند اما مطلقاً دیدگاه های او را نمایندگی نمی کردند. به همن علت 

پس از تصدی مناصب قضایی و امنیتی به مخالفت با آیت الله منتظری می پرداختند. 

دشمن نهضت  آزادی و مخالفت با آزادی بیان
در مردادماه ۱۳۶۲ پس از مخالفت نهضت آزادی با ادامه ی جنگ با عراق و پیش���نهاد 

برگزاری انتخابات آزاد هادی خامنه ای در خطبه های پیش از نماز جمعه گفت: 
گروهک های منافق، محارب و ضد اسالمی که وضع شان روشن است و در باره ی 
گروه های ملی گرا و لیربال ها که یکی تکیه بر روی شعار استبداد به جای استعمار 
قابل توجه اس���ت و دیگری تکیه بر روی اصالت ملیت در برابر اصالت مکتب و 
اصاللت اسالم. مسئله دیگر در افکار و اندیشه های این ها، اعتقاد به نوعی آزادی 
است که در این باره شایسته است مقاالت مفصلی نوشته شود که منظور از آزادی به 
اعتقاد آنان چیست؟  آزادی دادن به عده ای که زبانشان از زبان توده ی مردم درازتر 
و توطئه های برنامه ریزی ش���ده فراوان دارند به چه معنا خواهد بود. آیا این آزادی 
را دوباره طلبیدن و نبودن آن را مورد انتقاد قرار دادن و پیش���نهاد انتخابات آزاد را 
دادن، معنایش چیست؟ مقصود این ها که بلندگوی تمام گروه های مخالف اسالم و 
محاربند و پیام آور دشمنان از راه های دور ماوراء بحار هستند، برهم زدن اجتماع و 

تحت الشعاع قرار دادن مسئله اصلی که جنگ است خواهد بود.۱

رد صالحیت در مجلس شورای اسالمی و خربگان رهربی
به خاطر رقابتی که بن حزب جمهوری اسالمی و »خط امام« بود، در جریان انتخابات 
دور دوم مجلس ش���ورای اس���المی، حزب جمهوری اس���المی و علی خامنه ای از وی 

حمایت به عمل نیاوردند. 
رفسنجانی در خاطرات روزانه اش از ۴ فروردین ۱۳۶۳ می نویسد: 

آق���ای هادی خامنه ای هم تلفن کرد؛ از حزب جمهوری اس���المی مش���هد، آقای 
واعظ طبسی، برادرش رئیس جمهور و کمی هم از من گالیه داشت که در انتخابات 

از ایشان حمایت نکردیم... ۲

۱-روزنامه اطالعات، شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۶۲. ص ۳. 
۲-خاطرات هاشمی رفسنجانی، سال ۱۳۶۳، به سوی سرنوشت، صص ۳۳، ۳۴
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سیدهادی خامنه ای علی رغم کارشکنی برادر، در دوره های دوم و سوم که خمینی زنده بود 
موفق به ورود به مجلس شد. اما در دوره ی چهارم با اشاره ی برادر بزرگرت که به تازگی بر 
مسند رهربی تکیه زده بود توسظ شورای نگهبان رد صالحیت شد و از راه یابی به مجلس 
بازماند و به این ترتیب پاسخ سیاه کاری  های خود و همراهانش در مجمع روحانیون مبارز 

در جریان پاپوش دوزی علیه آیت الله منتظری و برکناری ایشان را گرفت. 
صالحیت وی برای ش���رکت در انتخابات مجلس خربگان رهربی نیز رد شد در صورتی  
که خامنه ای به خوبی می داند که تحصیالت و سواد حوزوی وی از خودش کمرت نیست. 
وی در دروانی که خلخایل مدیریت مدرسه علمیه شهرری را به عهده داشت در آن جا به 
تدریس کفایه االصول می پرداخت. با حضور ری ش���هری در رأس این مدرسه و برکناری 

خلخایل، کالس های وی نیز تعطیل شد.  
روزنامه جهان اس���الم به مدیریت وی که ممر درآمدی نیز برای او بود در اولن سال های 
دهه هفتاد توقیف ش���د، گرچه پس از انتخابات دوم خرداد توانست انتشار این نشریه را 
از س���ر گرید. وی چندی بعد روزنامه حیات نو را منتشر کرد. این روزنامه نیز بدلیل انتشار 
کاریکاتوری آمریکایی متعلق به ۶۵ س���ال پیش که به مناقشات میان فرانکلن روزولت 
رئیس جمهور وقت آمریکا و دستگاه قضایی آن کشور مربوط می شد و مقامات قضایی 
آن را شبیه به خمینی دانستند توقیف موقت شد و خود وی نیز در دادگاه ویژه روحانیت 

محاکمه گردید. 
وی به دستور برادر بزرگرت در مسجد محمدیه قم توسط انصار حزب الله مورد حمله قرار 

گرفت و مجبور شد با صورتی خونن به منزل آیت الله صانعی برود.
وی به خاطر خط سیاسی متفاوتی که دارد مورد غیض علی خامنه ای قرار گرفته و همچون 
برادر بزرگرتش سید محمد نمی تواند از خوان نعمت نظام و بیت المان مسلمن استفاده 
کند و هر ساله از بودجه های رسمی چند میلیاردی بهره مند شود. وی در جریان انتخابات 

۱۳۸۸ به حمایت از مریحسن موسوی پرداخت.

تغیری در نگاه و رفتار
هادی خامنه ای به عنوان رئیس پژوهش���کده تاریخ اسالم  در مورد تغیری در نگاه و رفتار 

اصالح طلب ها می گوید: 
در واقع این که خود ما هم آدم های واقع بینی شدیم، این خودش پیشرفت است. در 
مصاحبه با یک���ی از مجالت چند ماه پیش همن حرف ها را صراحتاً گفتم. مدام 
خربنگار می پرسید آیا این تغیریات در شما هم ایجاد شده؟ گفتم بله، من هم تغیری 
ک���ردم، دیگران هم همن طور. گفتم آقا یک کلمه بگویم راحتت کنم، همه ما تغیری 
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کردیم. محرتمانه تر این است که همه ما سر عقل آمدیم. همن که همه ما فهمیدیم چه 
باید کرد و چگونه باید گفت و چه چیزی باید خواست، این خودش پیشرفت است.

این واقع  بینی تا آن جاس���ت که هادی خامنه ای بارها در گفتگو های درونی ضمن تأیید 
همه ی جنایاتی که در دهه ی ۶۰ انجام داده اند ادعا کرده است چنانچه شرایط به آن دوران 
برگردد دوباره همان اعمال را انجام می دهیم و کوچک ترین اظهار پشیمانی در او نسبت به 

آن چه انجام داده دیده نمی شود.۱ 
او در مورد س���وریه و جنایات بشار اس���د به عنوان »دبریکل مجمع نریوهای خط امام« 

می  گوید:  
برخی در لباس اصالح طلبی و البته در لباس خود، از س���وریه بد گفته اند که اشتباه 
کرده اند و امروز به صراحت می گوییم که هم غزه و هم لبنان و تأکید می کنیم که هر 
دولتی روی کار بیاید باید به س���وریه کمک کند. اصالح طلبان نشان دار معتقدند که 
فلسطن و غزه و لبنان و یمن جزء جاهایی هستند که جمهوری اسالمی موظف است 

از آن ها حمایت کند و اگر صالح می داند کمک دفاعی کند. ۲

1-www.isna.ir/news/92090200543
2-www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940626000505



عزت الله شاهی در سال ۱۳۲۵ در خوانسار و در خانواده ای فقری و مذهبی به دنیا آمد. او 
ابتدا به کار در یک کوره پزخانه مشغول شد و تا ششم ابتدایی تحصیل کرد و پس از فراغت 

از تحصیل، در بازار تهران مشغول کار شد. 
وی در سال ۵۹ نام خانوادگی خود را به مطهری خوانساری تغیری داد و با خواهر اسدالله 
بادامچیان ازدواج کرد و به خانواده   ی »بادامچیان – امانی« گردانندگان اصلی مؤتلفه راه 
یافت که مهم ترین نقش را در سرکوب نریوهای سیاسی و غارت و چپاول اموال عمومی 
دارند. با وجود این عزت شاهی سهمی در قدرت نیافت و از فساد مایل مرسوم در نظام 
والیی دوری کرد. وی دارای دو فرزند دخرت و دو فرزند پس���ر است. پس از انقالب نام 

خانوادگی اش را به مطهری تغیری داد. 

فعالیت علیه نظام سلطنتی و عضویت در سازمان مجاهدین
 عزت شاهی در بازار با هیأت های مؤتلفه آشنا شد و فعالیت های سیاسی خود را آغاز کرد. 
پس از ترور حسنعلی منصور و دستگریی و اعدام رهربان مؤتلفه، تشکیالت آن ها از هم 
می پاشد و کسانی که دستگری نشده بودند غالباً به زندگی عادی خود باز می گردند اما وی 

به فعالیت خود ادامه می دهد. 

عزت الله شاهی
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وی در جریان جش���ن های تاج گذاری ش���اه در آبان ۱۳۴۶ چند طاق نصرت  را به آتش 
می کش���د و به همراه چند تن از دوس���تانش در سال های ۴۷- ۴۸ گروهی را به نام جبهه 
آزادی بخش ملت ایران تشکیل می دهند و اعالمیه ها، نوارها، جزوه ها و رساله خمینی را 

منتشر می کنند. 
در اردیبهشت ۱۳۴۹ در جریان جام ملت های آسیا و بازی ایران و اسرائیل دفرت هواپیمایی 
»ال.عال« را به آتش می کشند. او با وجود آن که رهربی این گروه را به عهده داشت آن 

موقع دستگری نشد. وی در این رابطه می گوید: 
همزمان با انجام این مسابقات ما به فکرمان افتاد که ماجرایی مثل المپیک مونیخ را 
برای ورزشکاران اسرائیلی اجرا کنیم.دو سه قبضه اسلحه هم داشتیم اما در میان همه 
تیم های حاضر در مسابقات، از تیم اسرائیل به شدت حفاظت می شد و هتل محل 

استقرار آن ها هم هتل هیلتون بود.
ما تیم های تعقیب و مراقبت هم گذاشته بودیم ویل متوجه شدیم با این امکاناتی که 

ما داریم و حفاظتی که از آن ها می شود، امکان ترور وجود ندارد.
تصمیم���ان را عوض کردی���م و گفتیم به جای این کار، یک اقدام سیاس���ی بکنیم. 
برنامه ریزی کردیم تا چند ده هزار تراکت حاوی شعارهای ضداسرائیلی چاپ و در 
میان مردم در جاهای مختلف مثل مس���اجد، سینماها و همچنن در ورزشگاه و در 
حن مسابقه ایران و اسرائیل پخش کنیم. برای پخش و چاپ اعالمیه ها احتیاج به 
یک سری امکانات داشتیم که در اختیار ما نبود. این امکانات مثل دستگاه پلی کپی 
را آقای الجوردی تهیه کرد تا اعالمیه ها تکثری شود.... چند پالکارد آماده کرده بودیم 
که در شلوغی ها به دست مردم بدهیم. چند کوکتل مولوتف هم داشتیم. بعد از بازی 
با واژگون کردن یک دس���تگاه اتوبوس دوطبقه، فضا شلوغ شد و جمعیت در سه 
مسری به حرکت در آمد. یک دسته به سمت میدان انقالب رفتند، یکسری به سمت 

مخربالدوله و چهارراه سریوس و یکسری هم به سمت میدان امام حسن فعلی.۱
وی در مورد نقش خود می گوید: 

جمعیت اصلی هم به سوی میدان فردوسی و انقالب هدایت شدند. من شیشه های 
کوکتل مولوتف را بن بچه ها تقسیم کردم. بچه ها یکی را در اطراف میدان فردوسی 
و یکی را هم در چهارراه حس���ن آباد به داخل ماشن پلیس انداخته آن ها رابه  آتش 
کشیدند. دفرت هواپیمایی »ال .عال« در خیابان ویال بود و ما از قبل آن جا را شناسایی 
کرده و برایش نقش���ه کشیده بودیم. وقتی به سر این خیابان رسیدیم، به سمت دفرت 
حمله کردیم. دو پاسبان از دفرت مراقبت می کردند. آن ها را فراری دادیم و شیشه ها 

1-www.farsnews.com/news/13960929001724/
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و تابلوهای دفرت هواپیمایی را شکستیم. من دو تا کوکتل هنوز با خود داشتم آن ها را 
به درون دفرت انداختم و بعد صدای آژیر ماش���ن های پلیس و آتش نشانی بود که به 

گوش می رسید.
کشتار وزرشکاران اسرائیلی در المپیک مونیخ و در شهریور ۱۳۵۱ اتفاق افتاد. در حایل که 
آتش زدن دفرت »ال .عال« ۲ سال و ۴ ماه قبل از آن به وقوع پیوسته بود. تردیدی نیست که 
عزت شاهی مبالغه می کند و دروغگویی او آمادگی اش برای کشتار بی گناهان را می رساند. 
کسانی که در ارتباط با این حمله دستگری شدند  از جمله الجوردی به حبس های کوتاه 
مدت محکوم شدند اما در دهه ی ۶۰ خود این افراد به خاطر جرمی مشابه ده ها کودک و 

نوجوان را مقابل جوخه ی اعدام قرار دادند. 
عزت شاهی سپس چند صباحی با  سازمان حزب الله همکاری کرد و سرانجام به مجاهدین 
خلق پیوست و در عملیات های انفجار بمب در  هتل عباسی و ترور شعبان جعفری همراه 

با وحید افراخته شرکت داشت. وی در مورد  ترور شعبان جعفری می گوید: 
س���ال ۱۳۵۱ بود با کمک بچه ها باشگاهی که دولت در اختیار شعبون گذاشته بود 
را شناس���ایی کردیم و چون معمواًل با ماشن رفت و آمد می کرد چند روز تعقیبش 
کردیم. روزی که پیاده آمد درست ضلع جنوبی خیابان امام خمینی نرسیده به میدان 
حس���ن آباد به س���متش تری اندازی کردم. پنج تا گلوله به او شلیک کردم. هر پنج تا 
بهش اصابت کرد. نقش زمن شد اما با آمدن پلیس نتوانستم آخرین گلوله را بزنم به 
ناچار فرار کردیم و شعبون توانست جان سالم به در بربد. بعد از آن واقعه مدت ها در 

بیمارستان بسرتی شد.۱

دستگریی و شکنجه  های هولناک
عزت شاهی ۵ اسفند ۱۳۵۱ در درگریی با مأموران ساواک مورد اصابت هفت گلوله قرار 

می گرید و به بیمارستان منتقل می شود. 
وی با وجود ش���کنجه ی بسیاری که می ش���ود، موفق می  گردد اقدامات خود را در حد 
پخش اعالمیه و رساله خمینی به بازجویان بقبوالند و زیر بار اقدامات دیگر خود چون 
ترور، بمب گذاری و حمل اس���لحه نرود. او در دادگاه به ۱۵ سال حبس محکوم شد اما 
در سال ۱۳۵۴پس از همکاری وحید افراخته یکی از سران بخش مارکسیست لنینیست 
مجاهدین با مأموران ساواک، آن ها به تمامی فعالیت های عزت   شاهی پی برده و وی را 
دوباره به زندان کمیته مش���رتک منتقل و تحت شکنجه های شدید قرار می دهند. وی در 
دورانی که مبارزه می کرد با محمد یزادنیان، محسن فاضل و وحید  افراخته همراه بود که 

1-www.mehrnews.com/news/1249211
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بعدها بخش مارکسیست لنینیست مجاهدین را تشکیل دادند.  
عزت  شاهی یکی از کسانی است که بیشرتین شکنجه ها را متحمل شد و مدت های مدید 

در سلول های مخوف کمیته مشرتک به سر برد.
وی در زندان به یکی از دشمنان مجاهدین تبدیل شد. اما به خاطر شخصیت مستقلی که 
داشت با »اصحاب مالقه« و کسانی که چپ ها و مجاهدین را نجس می دانستند همراهی 

نکرد و همچون دیگر اعضای مؤتلفه عفونامه ننوشت و روی مواضع اش ایستاد. 
جدا از این که وی به لحاظ مذهبی به شدت سنتی بود و با دیدگاه های مجاهدین از ابتدا 
همخوانی نداشت اما لو رفنت از سوی وحید افراخته و همچنن مارکسیست شدن علریضا 
زمردیان به شدت روی او تأثری منفی گذاشت. آیت الله ربانی شریازی نیز پشت سر زمردیان 

در زندان نماز می خواند. عزت شاهی در مورد زمردیان می گوید: 
علریضا زمردیان ۱ به شدت ایدئولوژیک بود. من قبل از ۵۰ او را دیده بودم. واقعًا 
شیفته اش شده بودم گویا تازه از زرورق درآمده بود. خیلی  با وقار نماز می خواند. با 
حال نماز می خواند هر کس به او نگاه می کرد از بس نورانی بود می گفت: این آقا 

با امام زمان رابطه دارد.۲ 
وی در آبان ۱۳۵۷ از زندان آزاد ش���د و ضمن شرکت در تظاهرات های ضد سلطنتی در 

کمیته استقبال از خمینی به فعالیت پرداخت. 

زندانبانی و بنیان گذاری کمیته مرکزی انقالب اسالمی
پس از پریوزی انقالب وی که به »عزت چریک« معروف شده بود، مسئولیت زندانبانی 

در مدرسه رفاه را به عهده داشت و در تشریح اقدامات خود می گوید: 
در همسایگی مدرسه رفاه، ساختمانی بود که حیاط و زیرزمینی داشت، افراد دستگری 
شده را به این زیرزمن انتقال می دادند و ما مأمور شده بودیم که از آن ها محافظت 

کنیم. مایی که خود تا یکی – دوماه پیش زندانی بودیم حاال شدیم زندانبان.۳
حمید حاجی عبدالوهاب یکی از زندانیان سیاسی سابق و گردانندگان مدرسه رفاه و اولن 

زندانبانان نظام اسالمی می گوید: 
زمانی با عزت چریک و بچه های دیگر آنجا جمع شده بودیم. به      آقای قدوسی   پیغام 
دادیم که اگر شما با این جانی ها]نظامیان و دولتمردان[ کاری نمی کنید، ما      دیگر 
نمی توانیم اینه���ا را نگه داریم، اجازه بدهید تریباران ش���ان کنیم.      بالفاصله آقای 
زواره ای   از طرف آقای قدوسی پیغام آورد: نه، این کار را      نکنید. می خواهیم دادگاه 

۱-علریضا زمردیان در کشتار ۶۷ در اوین به دار آویخته شد. وی در دوران شاه ۷ سال زندان بود. 
2-www.farsnews.com/news/8711261637
3-www.khabaronline.ir/detail/275360
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تشکیل بدهیم و این افراد را محاکمه کنیم. پس      از محاکمه به هر مجازاتی که محکوم 
شدند، همان را اعمال می کنیم. به      فاصله یکی - دو روز همان جا دادگاه تشکیل 
ش���د و پشت بام همان   مدرس���ه در حقیقت محلی برای اجرای احکام الهی شد.۱ 

عزت ش���اهی در اولن روزهای پریوزی انقالب به همراه صادق اس���المی، محمد رضا 
مهدوی کنی، محمد باقر باقری کنی، مرتضی مطهری، علی اکرب ناطق نوری، بهزاد نبوی، 
محمد موسوی، مرتضی الویری، خسرو تهرانی، علی و مصطفی قناد، جمال اصفهانی 
کمیته انقالب اس���المی را پایه گذاری کرد و نقش مهمی در دستگریی وابستگان نظام 

پهلوی داشت. 

تسخری زندان قصر و همراهی با محمد  کچویی
عزت شاهی در ابتدای ۱۳۵۸ از آن جایی که در کمیته مرکزی انقالب اسالمی مسئولیت 
داشت به همراه محمد کچویی و اصغر رخ صفت با ۲۰ پاسداری که جواد منصوری فرمانده 
وقت سپاه پاسداران در اختیارشان گذشته بود به زندان قصر که اداره آن با سرهنگ کریمی 
بود حمله کرده و با ش���لیک گلوله و تهدید و فش���ار آن جا را تسخری می کنند و مسئولیت 

بازجویی و تشکیل پرونده نیز به کچویی و رخ صفت واگذار می شود.   
آش���نایی عزت ش���اهی با محمد کچویی به پیش از انقالب باز می گشت. وی در مغازه 
صحافی کچویی ش���اگرد بود و با یکدیگر ماش���ن حجت االسالم محمدجواد مناقبی، 
داماد عالمه محمد حس���ن طباطبایی و باجناق علی قدوسی را آتش زدند. او در تشریح 

اقدامات شان می گوید:  
در اواخر دهه ۱۳۴۰، مناقبی در منزیل پاین تر از چهارراه سریوس کوچه حمام گلشن 
به منرب می رفت، ماشن او بنز بود و راننده ای جا به جایش می کرد، وقتی او به جلسه 
می رفت، راننده ماشن را به کناری می زد و در آن اسرتاحت می کرد و منتظر شیخ می شد.

با کچویی نقشه ای ریختیم تا ماشن را آتش بزنیم، بعد از کلی مراقبت وقتی اوضاع 
را مناسب دیدیم رفتیم سر کوچه حمام گلشن. کچویی دو چرخ الستیک جلو و من 
دو چرخ عقب را با آب پاش )تافت( که درونش بنزین ریخته بودیم، به بنزین آغشته 
کردیم، س���پس کچویی رفت سوار موتور و منتظر من شد، من خزیدم زیر ماشن و 
کربیت زدم زیر الستیک ها یک دفعه آتش الو گرفت... یک بار هم نقشه ای ریختیم 
تا روی آن )مناقبی( اسید بپاشیم، بعد حساب کردیم دیدیم ممکن است کور شود، 
نکردیم به جایش جوهر پاشیدیم و سر و صورت و لباس هایش را جوهری کردیم، با 

۱-خاطرات حمید حاجی عبدالوهاب، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی،گروه تاریخ )تدوینگر(، تهران، 
۱۳۸۷، ص ۴۹.
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تمام این اذیت و آزار ها او دست بردار نبود و به تبلیغ خود از رژیم شاه می پرداخت.۱

مسئول بازجویی کمیته مرکزی انقالب اسالمی 
عزت  شاهی از ابتدای تشکیل کمیته مرکزی انقالب اسالمی با افراد تحت امرش از جمله 
احمد سعادت، سید کمال الدین مریباذل ۲ و احمدعلی برهانی مسئولیت بازجویی در کمیته 
را به عهده داشت. از آن جایی که مریباذل دانشجو بود، مغز متفکر آن ها به حساب می آمد. 

وی در مورد چگونگی بازجو شدن اش می گوید: 
مسائل استقبال و استقرار امام و مسائل دیگر یک مقدار سر و سامان پیدا کرد، ما 
آمدیم مدرسه رفاه و در مدرسه رفاه هم کمیته تشکیل شد و تا آن موقع ما جزو کمیته 
و حاال از مسئولن کمیته بودیم. از اول هم قسمت به اصطالح سخت کار به دوش ما 
افتاد. چون یک سری کارهای اداری و این ها که بود خیلی مطلوب من نبود؛ اما کار 
بازجویی و بازپرسی و اینها در رابطه با اینکه ما با آقای الجوردی هم رفیق بودیم و 
رابطه داشتیم، این قسمت را به ما واگذار کردند. می گفتند شما شناخت خوبی دارید 
از گروهک ها و مسائل آن ها؛ دیگر آن قسمت دست ما افتاد و ما هم تقریباً ضابط 
دادس���تانی بودیم. منتها آقای الجوردی اجازه به ما داده بود که ما خودمان حکم 
بازداشت و بازرسی منزل و بازجویی بدهیم. بعد هم من چند تا از بچه هایی که خوب 

بودند را آوردم در قسمت بازجویی.۳
او در مورد زندان مخفی کمیته مرکزی می گوید:

ما در کمیته دو زندان داشتیم، یکی در طبقه هم کف ، مخصوص زندانیان عادی با 
جرم های سبک و دیگری برای زندانیان با جرم های سنگن اقتصادی _ سیاسی. در 
همن شرایط و جوی که علیه ما درست شده بود، چند بار برخی آقایان برای بازدید 
و تحقیق از مجلس آمدند از جمله آقایان علی محمد بشارتی و محمد منتظری آمدند. 
منتظری وقتی زندان طبقه هم کف را دید پرس���ید: عزت ! جای دیگری هم زندان 
داری؟ گفتم: بله اگر تنها بیایی نشانت می دهم، پرسید: چرا؟ گفتم: آن جا یک سری 
زندانیانی هستند  که اتهام شان سنگن است و نیاز به بازجویی دارند، ما نمی توانیم آن ها 

1-http://tarikhirani.ir/fa/files/96/bodyView/949

۲-سید کمال الدین مریباذل )مرتضی( به سال ۱۳۳۸ در مشهد به دنیا آمد. وی در سال ۱۳۵۶ در رشته 
کامپیوتر در دانشگاه تهران پذیرفته شد. او عضو انجمن اسالمی دانشگاه تهران بود و از سال ۱۳۵۸ 
به صورت پاره وقت و از س���ال ۱۳۵۹ به صورت تمام وقت به همکاری با کمیته انقالب اس���المی 
پرداخت و بعد به وزارت دفاع و پشتیبانی نریوهای مسلح پیوست. وی اکنون مدیرعامل شرکت گسرتش 

الکرتونیک ایران از شرکت های اقماری آن وزارت خانه است. 
3-http://akharinkhabar.ir/analysis/3284158
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را با زندانیان عادی قاطی کنیم، ممکن است اطالعات آن ها بسوزد، برای به دست 
آوردن اطالعات شان هم به زور و شکنجه متوسل نمی شویم، راه خودمان را داریم.۱

وی که ش���خصاً در بازجویی از اکربگودرزی رهرب گروه فرقان ش���رکت داشته و خود ادعا 
می کند از طرف همکارانش به ش���کنجه  و آزار و اذیت زندانیان معروف بود، در مورد 

نحوه ی برخوردشان با متهمان می گوید:
تمام تالشمان این بود که ترس آدم ها از زندان اوین نریزد. زندان اوین در آن زمان برای 
خودش یک ابوالهویل بود. پیش خودمان می گفتیم این ترس برای آینده باقی بماند. 
هیچ حکمی هم نداش���تم و براساس فهم خودمان، مدتی طرف را نگه می داشتم.۲ 

دستگریی تیمسار سجده ای 
او در مورد پرونده هایی که شخصاً پیگری آن بوده می گوید: 

سال ۶۰ � ۶۱ بود که روزی یکی از دوستان زنگ زد و گفت: می دانی امروز چه دیدم؟ 
باورت نمی ش���ود. تیمسار سجده ای را در خیابان دولت )یا نزدیکی کاخ نیاوران( 
دیدم که یک نان سنگک به دست داشت. تعقیبش کردم تا این که رفت به خانه  ای 

و این آدرس و شماره خانه اش است.
من هم بالدرنگ اما خیلی عادی اکیپی را با بی سیم فرستادم به آن آدرس و گفتم 
چنن آدمی را با چنن مشخصاتی دستگری کرده یک راست بیاوریدش این جا. بچه ها 
هم به آن آدرس مراجعه می کنند. تیمسار ابتدا به پشت  بام فرار می کند و بعد به باالی 
»خرپشته« می رود، اما باالخره بچه ها او را دستگری کرده آوردند. مختصری که از او 

بازجویی کردم، فرستادمش اوین، که او را محاکمه و بعد اعدامش کردند.
در کمیته دو نفر نفوذی شناسایی شدند. یکی از آنها پاسداری بود که گاهی خانه های 
تیمی را که قرار بود ضربه بخورد لو می داد. او پس از شناسایی، دستگری و محاکمه و بعد 
اعدام شد.دیگری هم از اعضای گارد شاهنشاهی بود که اطالعی از سوابقش نداشتیم. 
بچه ها را آموزش می داد و مسئول عملیات نظامی شده بود. بعد هم مسئول پادگان 
کمیته شد، آخر هم دستش در کودتای نوژه رو و دستگری شد و به سزای کارش رسید.۳

دستگریی تقی  شهرام
عزت  شاهی در دستگریی تقی شهرام نقش مهمی داشت. وی می گوید: 

من آن موقع کمیته بودم و فردی بود که حوایل سرچشمه کت و شلواردوزی داشت. 

۱-خاطرات عزت شاهی به کوشش محسن کاظمی، انتشارات سوره ی مهر.
۲- پیشن

3-www.rangeiman.ir/6850
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او یک روز به من تلفن زد و گفت، تقی شهرام به همراه یک خانم حوایل میدان ۲۵ 
شهریور )هفت تری فعلی( در حال تردد است. من به او گفتم، تو و یکی از دوستانت 
همن االن به همان میدان بروید و من هم نریو پی تان می فرستم. او را به مغازه بربید 
تا واحد دستگریی سر برسد. آن ها موفق به دستگریی او شدند و من هم برای این 
که او را به کمیته نفرستند و برای گرفنت اطالعات از او از بازجویان ماهرتری استفاده 
شود، به واحدهای کمیته گفتم، وی را به اوین بربند. آن جا البته کمی ضعیف برخورد 

کردند و بازجویی مناسبی از او به عمل نیامد و او را زود اعدام کردند.۱
عزت ش���اهی و ابوالقاسم سرحدی زاده بارها به اوین مراجعه کرده و بطور خصوصی با 
تقی  ش���هرام صحبت می کردند. او بیش از یک س���ال در اوین بود و به انحای مختلف 
کوشیدند از او علیه مجاهدین استفاده کنند. او با آن که ضدیت شدیدی با مجاهدین و 
به ویژه شخص رجوی داشت اما در دادگاه انقالب اسالمی حضور نیافت و اجازه نداد 

نظام از وی بهره برداری کند. 

ارتباط نزدیک و همکاری با الجوردی  
عرت ش���اهی همچنن در سال های ۶۰ -۶۱ نقش مهمی در دستگریی های گسرتده تهران 
داش���ت. بخش اعظم بدنه ی گروه های سیاس���ی در تهران توسط کمیته مرکزی انقالب 
دس���تگری شدند. اطالعات سپاه رهربان و مسئوالن گروه های سیاسی را هدف خود قرار 

داده بود و دادستانی انقالب با کمیته انقالب اسالمی مرتبط بود. 
وی در خاط���رات اش و همچنن در گفتگو هایی که انج���ام داده روی نقش مهم خود و 
الجوردی و بهشتی و قدوسی در روزهای تعین کننده خرداد و تابستان ۶۰ تأکید کرده است. 
تصور این که دو ش���اگرد صحاف، به اتفاق یک فروشنده لباس زیر زنانه و چند بازاری 

مسئولیت حقوقی و قضایی بیابند تنها در نظام والیی ممکن است. 
ارتباط نزدیک او و الجوردی برمی گشت به دستگریی الجوردی در سال ۱۳۵۳ که در 

ارتباط با او صورت گرفت. عزت شاهی می گوید:
من در زندان بودم و قرار بود یکی از دوستان ما که آقای الجوردی را هم می شناخت، 
آزاد شود. حسن جنتی )پسر آیت الله جنتی( که بعدها در درگریی ها کشته شد، با من 

ارتباط داشت و من می دانستم که با الجوردی هم ارتباط دارد.
من وقتی دستگری شدم، راجع به این ها هیچ چیزی نگفتم اما یکی از بچه ها که قبال 

با او یک شب در منزل جنتی بودیم، زیر بازجویی به این موضوع اشاره کرده بود.
م���ن به آن رفیقی که قرار بود آزاد ش���ود گفتم پیش الجوردی برو به او بگو که اگر 

1-www.isna.ir/news/95112719054
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سراغش آمدند، فعالیت مشرتک با جنتی را گردن نگرید و بگوید هیچ ارتباطی هم 
با من نداشته است ویل بداند که فالنی زیر بازجویی این موارد را لو داده و مراقب 

باشد بیشرت از این چیزی نگوید.
...این دوستمان وقتی آزاد شد، ترسید پیش الجوردی برود. این مطالب را نوشت و 
در یک پاکت گذاشت و به اخوی من داد و گفت این برای برادرت است، برب و بده 

به الجوردی. برادر ما هم اصاًل از درون پاکت اطالعی نداشت.
خالصه بعدا دوباره آن دوستمان دستگری شد و اعرتاف کرد که من چنن پیغامی را 
هم به فالنی دادم. برادرم را هم که از همه جا بی خرب بود بازداشت کردند و ۷ سال 

برایش حبس بریدند. الجوردی را هم در این رابطه دستگری کردند.۱
پس از استقرار نظام اسالمی، الجوردی و عزت شاهی یکی در مقام دادستان انقالب 
اس���المی مرکز و دیگری مس���ئول بازجویی کمیته مرکزی انقالب اسالمی روابط کاری 

نزدیکی با یکدیگر برقرار کردند. 
چیزی نگذشت که اختالفات عزت  ش���اهی و مسئوالن کمیته مرکزی انقالب اسالمی 
ش���دت گرفت. مسئوالن کمیته معتقد بودند که عزت شاهی دستورات الجوردی را اجرا 

می کند. وی در این زمینه می گوید:  
ما کلی اختالف پیدا کرده بودیم سر این مسائل. البته کسان دیگری هم آنجا بودند که 
برای ما می زدند و می گفتند  که اینها باند مطهری و الجوردی هستند و فشار می آورند 
به افراد و افراد را بی خودی نگه می دارند که ما بر اساس اعتمادی که الجوردی به 
ما داش���ت، کارمان را پیش می بردیم. خوب کمیته های دیگر و جاهای دیگر متهم 
را ۲۴ س���اعت بیشرت نمی توانستند نگاه دارند و اگر می خواستند بیشرت نگاه دارند، 
می آورند تحویل ما می دادند و ما نگاه می داشتیم و یک وقتی می دیدی ما یک ماه 
یا کمرت و بیشرت نگاه می داشتیم متهم را و بعد می فرستادیم. به قول خودشان می گفتند 
این جا ش���عبه ای از اوین اس���ت. ویل در حد همن بازجویی و اطالعات و این ها. 

او می گوید: 
شانسی که ما داشتیم این بود که آقای الجوردی دادستان و با ما هماهنگ بود، اگر 
متهمی را می گرفتیم و نیاز بود که قبل از اتمام بازجویی کسی او را نبیند، سریع با 
الجوردی تماس گرفته، می گفتیم این وضع را دارد. بعد که تلفن زدن ها شروع می شد 
می گفتیم: ممنوع المالقات است، مگر این که دادستانی اجازه بدهد، خوشبختانه 
آقای الجوردی هم همکاری می کرد. گاهی سنبه خیلی پرزور بود و می گفتند: حتمًا 
باید این فرد آزاد ش���ود یا باید حتماً مالقات بدهید، می گفتیم: نمی شود، آقا این 

1-http://akharinkhabar.ir/analysis/3284158
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امانت دادستانی است، به ما ربطی ندارد، شما بروید دادستانی مجوز بگریید، بعد 
سریع متهم را به دادستانی فرستاده می گفتیم قضیه اش این است، بعد که دوباره با 
دستور از ما فوق برای آزادی و یا مالقات می آمدند، می گفتیم : دادستانی متهمش 
را از ما تحویل گرفته است . این مسائل موجب کدورت هایی بن ما و آقای مهدوی و 
برخی سیاستگذاران و مسئوالن کمیته می شد، می گفتند: نه! شما با الجوردی باندید 

! هماهنگید! شما بیخودی برای مردم مزاحمت ایجاد می کنید.۱
او همچنن در مورد اختالف  هایش با سپاه پاسداران می گوید: 

تا قبل از ش���کل گریی سپاه، دستگریی متخلفن و مجرمن و ضد انقالب با کمیته 
انقالب اسالمی بود، سپاه که روی کار آمد، اختالالت و اختالفاتی نیز پیش آمد. 
آن ها در حیطه وظایف ما دخالت می کردند، گاه می رفتیم متهمی را بگرییم آن ها زودتر 
می رفتند و می گرفتند، به خانه تیمی گروهکی وارد می شدیم ، آن ها هم می آمدند، 
تداخل در این امر باعث شد تا چند نفر بیخودی از بن رفته و کشته شدند. پس از این 
اوضاع مسئله مهم در کمیته رخ داد و آن این که وقتی دیدند ما سفت بر سر حرف 
و مواضع خود هستیم و دادستانی هم با ما هماهنگ است ، آمدند یک روحانی را 
علم کردند و فرستادند اوین و چهار راه قصر تا آموزش های الزم را برای حاکم شرع 
شدن بگرید. شبی آقای مهدوی کنی ما را به جلسه ای خواست، باقری کنی و علی 
قنادها هم بودند و در میانه های جلسه معادیخواه نیز آمد، مهدوی کنی گفت: ما با 
دادستان )قدوسی( توافق کرده ایم و به این نتیجه رسیده ایم که شعبه ۷ دادستانی در 
کمیته دایر شود، برای رسیدگی به امور متهمن حاکم شرعی هم تعین شود که بتواند 
متهمن تا ده سال محکومیت را محاکمه کند، ده سال به باال یا موارد مصادره اموال 
و.... را بفرستد اوین... فردی به نام حبیب الله سلطانی را به عنوان حاکم شرع شعبه 

۷ دادستانی در کمیته معرفی کردند.۲

نقش کمیته مرکزی انقالب اسالمی در سرکوب دهه ۶۰
ش���عار اصلی نظام در دهه ی ۶۰ »النصر بالرعب« بود و کمیته مرکزی انقالب اسالمی و 

مناطق ۱۴ گانه ی آن در تهران نقش مهمی در پیشربد این سیاست داشتند. 
احمد علم   الهدا، مسئول کمیته لرزاده می گوید: 

در قضیه هفتم تری به فاصله ۴۸ ساعت ۴۰ خانه تیمی منافقن را که همه شناسایی شده 
بودند، گرفتیم اینقدر اطالعات کمیته قوی بود. در مدتی که کمیته بودیم چیزی حدود 

1-www.ensani.ir/fa/content/122660/default.aspx
2-www.melliun.org/simayenezam/s06/12/08ezatshahi.htm
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۳ هزار پرونده برای منافقن تشکیل داده بودیم و به اوین ارسال شد.۱
همه افرادی که توس���ط کمیته دستگریمی شدند تحویل دادستانی انقالب می شدند ویل 
دستگریی هایی که سپاه داشت حکمش با هماهنگی سپاه صادر می شد و آن ها را یا به بند 

۲۰۹ اوین می بردند یا بازداشتگاه توحید. 

محمد علی رجایی، عزت  شاهی، عباس دوزدوزانی)وزیر ارشاد اسالمی(، محمدکچویی، 
محمد حسن زاده، ابوالفضل حاج حیدری

دشمنی عزت شاهی با مجاهدین و لیربال ها 
پس از آزادی از زندان نیز عزت شاهی به دشمنی با مجاهدین ادامه داد و آن ها را خطر 
اصلی نظام والیی معرفی می کرد. وی در سال ۱۳۵۸پیشنهاد دستگریی مسعود رجوی و 
رهربان مجاهدین را داده و ادعا می کرد با اعمال فشار می توانند آن ها را به توبه و همراهی 

با نظام وادار کنند. وی در مورد درگریی اش با مهدوی کنی می گوید: 
آقای مهدوی در خصوص مجاهدین نظرش���ان این بود که نباید با ش���دت با آن ها 
برخورد می شد. آن موقع وی مخالف دستگریی و بازداشت این ها بود. بعد از مدتی 
هم که مجاهدین به عملیات مس���لحانه روی آوردند، ایشان معتقد بود که ما باعث 
شدیم که اینها کارشان به اینجا کشیده شود، و می گفت شما به این ها میدان ندادید و 

به اینها فشار آوردید، تا اینها در نهایت مجبور شدند این کار را بکنند. 
در ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ آنها راه پیمایی بزرگی در خیابان انقالب صورت دادند. جمعیت 
نسبتاً زیادی هم به میدان آوردند، شعارهای تند و احساسی می دادند و اعالن جنگ 

1-www.farsnews.com/news/13961124001440
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مسلحانه کردند . اعالمیه »اعالن جنگ مسلحانه” آنها دو روز جلوتر پخش شد. ما 
راه پیمایی و اجتماع آنها را غری قانونی اعالم کردیم. از این زمان به بعد دیگر من به 
تنهایی نبودم، من به عنوان کمیته و انتظامات شهر و الجوردی و بهشتی و قدوسی 

به عنوان دادستان هم بودند.
اول ها دادستانی می گفت: شما نسبت به این ها عقده دارید، چون این ها شما را در 
زندان اذیت کرده اند، ش���ما نسبت به آنها عقده ای شده اید، و اآلن این طور با آن ها 
برخورد بدی می کنید، ما باید جاذبه داشته باشیم و این افراد را جذب کنیم، حرف ها 

و برخورد های امثال شما دافعه ایجاد می کند. 
او نس���بت به بنی صدر و قطب زاده و کسانی که همراه خمینی به کشور بازگشته بودند نیز 
خوشبن نبود.  قائم مقام بخش التقاط واحد اطالعات سپاه از قول عزت شاهی می گوید: 

می گف���ت اگر من جای حض���رت امام بودم، این خارجی ها ک���ه آمده  بودند مثل 
بنی صدر و قطب زاده – خطرناک هستند- همه را به زندان می بردم؛ همه این ها به 

درد زندان می خورند و هیچ کدام به درد انقالب نمی خورند.۱
 

کناره گریی از کمیته مرکزی انقالب اسالمی و بازگشت به کار
عزت شاهی در مورد اختالف  های خود با مهدوی کنی که باعث استعفایش شد می گوید: 

ما در قسمت بازپرسی بودیم. این ها همیشه مخالف دستگریی و این مسائل بودند و 
از آن طرف هم فکر می کردند ما جزو باند الجوردی هستیم و به قول معروف از او 
دستور می گرییم. از آن طرف هر کسی را ما می گرفتیم، اگر صاحب نداشت خوب 
چیزی نمی فهمیدند و کسی هم چیزی نمی گفت، اما اگر کسی بود که شاخص بود و 
به جایی و گروهی وصل بود را دستگری می کردیم، این ها می فهمیدند و کلی اعرتاض 
می کردند که چرا دستگری کردید و ما می گفتیم که آقا این مربوط به دادستانی است و 
اینها؛ اما این ها می گفتند که خوب به ما چه مربوط است، اگر به دادستانی مربوط است، 
خوب تحویل خودشان دهید و اینجا نگاه ندارید و فشارهای اینجوری وجود داشت.۲

عزت شاهی در سال ۱۳۶۲ به خاطر درگریی هایی که با محمدرضا مهدوی کنی و برادرش 
باقری کنی داش���ت از کمیته انقالب استعفا داد. وی که حاضر به پذیرش فرامن مهدوی 

کنی نبود می گوید:
آقای مهدوی خیلی تند شد و گفت: آقا جان! من نماینده ویل فقیه هستم، هر چه 
می گویم الزم االطاعه است باید رعایت شود غری از این هم پذیرفته نیست، گفتم: 

۱-رعد درآسمان بی ابر، تاریخ شفاهی مبارزه امنیتی با سازمان مجاهدین خلق )۱۳۵۷-۱۳۶۷( به اهتمام 
محمد حسن روزی طلب و محمد محبوبی،  انتشارات یازهرا، ص ۱۸.

2-http://akharinkhabar.ir/analysis/3284158
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ما مخلص شماییم ، شما می توانید این نظر را داشته باشید، ویل نمی توانید به من 
تحمیل کنید، که حتماً چنن کنم . من این جا آزادم که حرف شما را قبول کنم یا بروم 
پی کارم، گفت: باشد! حاال که این طور است هر که نمی تواند کار کند برود. گفتم: من 
که حرفم از اول همن بود. دیدم اگر خودم بروم بهرت از این است که با زور بروم، لذا 

استعفایی نوشته کناره گرفتم. ۱
ب���ا وجود آن که عزت ش���اهی پس از ترک کمیته مرکزی بیکار ب���ود اما الجوردی او را 

نپذیرفت، چرا که نمی خواست برای خودش در اوین رقیبی درست کند وی می گوید: 
آمدیم بریون و یک چن���د ماهی بریون بودیم و حتی یک عده ای هم گفتند برویم 
دادس���تانی و با الجوردی همراهی کنیم، ویل آقای الجوردی چون اخالق من را 
می شناخت، خیلی تمایل نداشت که من بروم آن جا و به من می گفت که شما بازوی 

ما در کمیته هستید و شما همان جا باشید. ۲
وی اضافه می کند:   

یادم هست گاهی آقای الجوردی به شوخی به من می گفت تو هم خودت یک رگ 
نفاق در وجودت هست.۳

به نظر من الجوردی شوخی نمی کرد بلکه اعتقادش را در قالب شوخی مطرح می کرد.
عزت  شاهی در سال ۱۳۶۳ به اصرار ناطق نوری دوباره با هفت هشت نفر از کسانی که 
با وی کار بازجویی می کردند به کمیته انقالب اسالمی بازگشتند. از آن جایی که ریاست 
کمیته های انقالب اس���المی به علی فالحیان سرپده ش���ده بود و وی یکی از نزدیکان 
سیدحسن موسوی تربیزی محسوب می شد رابطه ی فالحیان با عزت  شاهی خوب نبود. 
او قرار بود جایگزین الجوردی در اوین شود که با دسیسه ی سران مؤتلفه عسگراوالدی و 

سعید  امانی و... ناکام ماند. 
از آن جایی که فالحیان، عزت شاهی را جزو باند الجوردی به حساب می آورد سعی در 
تحقری او داش���ت. وی یکی از اعضای سپاه پاس���داران و مسئول ۲۰۹ اوین به نام جمال 
اصفهانی را که پیش���رت در س���رکوب گروه فرقان نقش داشت به عنوان مسئول اطالعات 
کمیته مرکزی انتخاب کرد و عزت  شاهی را تحت امر او قرار داد که پس از مدتی باعث 

کناره گریی عزت شاهی شد.۴
او مانند دیگر مسئوالن نظام اسالمی هیچ احرتامی برای قانون قائل نبود و در حایل که 
بسیاری را به اتهام داشنت فشنگ، جلد اسلحه، و اسلحه مقابل جوخه ی اعدام گذاشتند، 

1-www.ensani.ir/fa/content/122660/default.aspx
2-https://www.mashreghnews.ir/news/690423
3-https://www.farsnews.com/news/13960929001724
4-www.khabaronline.ir/detail/275360
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خود تا ربع قرن بعد از پریوزی انقالب، سالح های غریقانونی در خانه اش جا سای کرده 
بود و به آن افتخار می کند:

من حتی بعد از انقالب چون نگران بودم که شرایط مبادا تغیری کند مقداری اسلحه 
در خانه نگهداری می کردم اما حدود ده سال پیش اسلحه هایی که در خانه و قفسه 

و... جاسازی کرده بودم را تحویل دادم و رسید گرفتم.۱ 
عزت شاهی و بسیاری از مسئوالن نظام، سازمان مجاهدین انقالب اسالمی و... با آن که 
ش���عار خلع  سالح عمومی و به ویژه  گروه های سیاسی را می دادند اما خود به بهانه های 

گوناگون به انبارکردن غریقانونی سالح می پرداختند. 
عزت ش���اهی پس از کناره گریی از کمیته مرکزی انقالب اس���المی، دیگر حاضر نشد در 
نهاد های دولتی و یا نیمه دولتی کار کند و به بازار رفت. او کارهای متفاوتی را تجربه کرد 
تا عاقب به کار چاپ روی آورد و در حال حاضر به امور چاپی مشغول است و با آن که 
به خوبی در جریان سوابق زندان توحید و ساختمان کمیته مشرتک سابق است اما همراه 
با دیگر بخش های نظام اس���المی در دوران خاتمی پروژه  ی »موزه عربت« را به منظور 
تحریف تاریخ معاصر میهنمان پیش  بردند. آن ها ساختمان کمیته مشرتک را به عنوان موزه  ای 
از جنایات نظام پهلوی به نمایش گذاشته اند. در حایل که این زندان کمرت از ۷ سال مرکز 
شکنجه در نظام پهلوی بود و در نظام اسالمی بیش از دو دهه  محل شکنجه و کشتار بود. 

جعل خاطره از سوی وابستگان نظام والیی
عزت  ش���اهی که خود مقاومت زیادی در زندان دوران پهلوی داشت به خوبی خائنان و 
کسانی که س���وابق مفتضحانه ای داشتند را می شناسد اما به خاطر مصالح نظام دم فرو 

می بندد و اجازه می دهد آن ها از خود قهرمان سازی کنند. او می گوید: 
خاطرات برخی افراد که با آنها از قبل آش���نایی داشتم، منتشر شده است. خاطرات 
مشرتکی با برخی از آنها در دوران مبارزه،  زندان و شکنجه داشتم. متاسفانه برخی 
مطالب ارائه شده از سوی این افراد در کتاب خاطراتشان با واقعیت تطابق نداشت 
و به عبارتی ثبت با س���ند برابر نبود. بعضاً مطالب غلو آمیزی در این کتاب ها دیده 
می شد و مثاًل از کاه، کوه ساخته بودند. قهرمان پنداری برای این افراد از جمله آفات 
خاطره گویی است.... حتی برخی اتفاقات به صورت غریواقعی گزارش شده بود. به 

اعتقاد من خواندن این آثار باعث انحراف خوانندگان خواهد شد. 
وی می گوید به خاطر جلوگریی از آبروریزی بخشی از خاطرات خود را نیز بیان نکرده است:

برخی به واس���طه ش���کنجه اطالعاتی می دادند و بعضی صرفاً با یک س���یگار، 

1-www.khabaronline.ir/detail/275360
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دانس���ته های خود را لو می دادند. عده ای دیگر هم بودند که به مجرد ش���نیدن اسم 
کمایل و منوچهری و برخی دیگ���ر از بازجویان، خود را می باختند. تصور نکنید 
که همه کسانی که قبل از انقالب زندان بودند، انسان های مقاومی بودند و در برابر 

شکنجه تاب می آوردند.۱

افسوس برای کسانی که دم تیغ  دادند
عزت شاهی در مورد کسانی که بی رحمانه در مقابل جوخه ی اعدام قرار دادند می گوید:

من معتقد بودم می شود یک س���ری افراد را اعدام نکرد. حداقل  آن هایی که کسی 
را نکش���ته اند و یا فعالیت های انفجاری انجام نداده اند. بسیاری از خانواده های 
این ها فکر می کردند که جمهوری اس���المی مدینه فاضله است و پیغمرب اسالم در 
رأس حکومت اس���ت و حضرت علی هم حاکم اس���ت. خیلی از آن ها که آمدند 
و فرزندان ش���ان را تحویل دادند اصاًل نمی دانستند جمهوری اسالمی یعنی چه؟ 
فکر می کردند جمهوری اسالمی پول نفت را دم خانه تحویل شان می دهد، آب و 

برق شان مجانی می شود.
پشت س���ر بعضی از این بچه های اعدامی می شد نماز خواند. یعنی آدم های بسیار 
متدینی بودند اما در شرایطی قرار گرفتند که دچار انحراف شدند و شاید می توانستیم 

اصالح شان کنیم.۲

1-www.isna.ir/news/95112719054
2-www.farsnews.com/news/13960929001724





محسن رفیق دوست 

محس���ن رفیقدوست در س���ال ۱۳۱۹ در جنوب ش���رقی تهران به دنیا آمد و تحصیالت 
ابتدایی اش را در دبس���تان رازی در  خیابان خراس���ان، خیابان ل���رزاده گذراند که بعد از 
انقالب یکی از پایگاه های اصلی بازجویان و ش���کنجه گران و پاسداران اوین بود. وی 
پس از اخذ تصدیق شش ابتدایی ترک تحصیل کرد و در کنار پدرش در سبزه میدان و به 
عنوان یکی از پادوهای حاجی خان خداداد یکی از معتمدان بازار و مالک میدان میوه 
و تره بار تهران ش���روع به کار کرد. وی با همن شش کالس سواد با برخورداری از رانت  
اسالمی دارای مدرک لیسانس از یکی از دانشگاه های نظامی و درجه »سرتیپ پاسدار« 
شده است. رفیق  دوست دارای دو برادر بزرگ تر و یک برادر کوچک تر از خودش است. 
وی در سال ۱۳۴۲ ازدواج کرد و دارای سه فرزند پسر به نام های یاسر، سعید و امریحسن 

و یک دخرت به نام مونا است. 

دروغگویی در مورد سوابق سیاسی و مبارزاتی 
رفیق دوست ادعا می کند درحایل که ۱۰ ساله بود از نهضت ملی شدن صنعت نفت و دکرت 
مصدق حمایت می کرده و س���پس به خاطر اختالف مصدق با کاشانی و روحانیت به 
سمت کاشانی گرایش پیدا کرده و به علت فعالیت سیاسی از دبریستان اخراج شده است! 
این در حایل است که در دوران پهلوی کسی به علت فعالیت سیاسی از دانشگاه نیز اخراج 
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نمی شد چه برسد به نوجوان ۱۳ ساله که امکان ادامه تحصیل در دبریستان را پیدا نکند. 
وی دروغ های عجیب و غریبی راجع به سوابق سیاسی خود سرهم کرده و می گوید: 

در س���ال ۱۳۲۹، ده ساله بودم که در منزل مرحوم آیت الله کاشانی چای می دادم. در 
همان سن و سال رفت و آمدهای مرحوم نواب صفوی و اطرافیانش را زیر نظر داشتم 
و دقیقاً یادم است که با مرحوم کاشانی در مورد ترور رزم آرا و نخست وزیری مصدق 

صحبت می کردند.۱
وی همچنن می گوید: 

من ۱۲ ساله بودم که به عضویت فداییان اسالم درآمدم. ۱۶-۱۵ ساله بودم که به جبهه 
ملی پیوستم. سال ۳۲ که نهضت آزادی تشکیل شد وارد نهضت آزادی شدم. سال 
۴۰ که امام را شناختم، گمشده خودم را در امام پیدا کردم. در زندان متوجه شدیم که 
هم جبهه ملی، هم نهضت آزادی و هم منافقن همگی از قبل با اسالم و مرجعیت 

افرتاق داشتند.۲ 
رفیق دوس���ت ابتدا عضو فداییان اسالم دش���من مصدق بوده، بعد از آن که روحانیت و 
کاشانی و فدائیان اسالم با شاه و دربار در کودتای ۲۸ مرداد همراه می شوند در سال ۳۴ 
و ۳۵ که جبهه ی ملی فعالیتی نداشت به آن می پیوندد! وی همچنن ۸ سال قبل از تشکیل 
نهض���ت آزادی به عضویت آن در می آید! این دروغ ها از ذهن فردی طراوش می کند که 

باالترین پست های نظامی و اقتصادی کشور را به مدت دو دهه در اختیار داشته است. 
رفیق دوس���ت در مورد ارتباط اش با رهربان مجاهدین و س���پس استفاده مشرتک وی و 
اعضای سازمان مجاهدین خلق از یک مخفیگاه مشرتک تیمی در سال ۱۳۵۴ دروغ های 
عجیب تری س���رهم کرده و می  گوید:  »من یک مخفیگاه نزدیک کرج داشتم که عده ای 
از این ها در این مخفیگاه سکونت داشتند. به محض این که تغیری مواضع اعالم شد، با 
باغبان آنجا تماس گرفتم و گفتم دقت داشته باش که این افراد نماز می خوانند یا نه!؟ در 
نهایت من متوجه شدم که این افراد نماز نمی خوانند. به باغبان زنگ زدم و گفتم به همراه 
دوستانت برو و به آن ها بگو یا خودتان از اینجا بروید، یا شما را با بیل بریون می کنیم.«۳

ادعای زندگی مش���رتک چریک های مخفی در خونن ترین روزهای دهه ی ۵۰ شمسی با 
یک باغبان و فردی که در میدان تره بار تهران به زندگی عادی خود مشغول بود، از دیگر 

تراوشات مغزی این دست پرورده ی مخبط خمینی و خامنه ای است.  
او دروغ بزرگرتی  برزبان رانده و مدعی دیدار با بهرام آرام رهرب نظامی مجاهدین می شود. 

۱-برای تاریخ می گویم، خاطرات محسن رفیق دوست به کوشش سعید عالمیان. ۱۳۵۷- ۱۳۶۸ انتشارات 
سوره مهر ص ۱۴.

2-http://tarikhirani.ir/fa/news/4/bodyView/3200/0
3-http://tarikhirani.ir/fa/news/4/bodyView/3200/0
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و از دیدار خود با بهرام آرام رهرب نظامی مجاهدین نقل قول می کند:  
]به���رام آرام[ ما تغی���ری مواضع داده ایم و طرفدار مارکسیس���م هس���تیم و در میان 
سمپات های مان هم در همه صنف ها آنهایی را که به نظرمان مثل ما هستند انتخاب 
کرده ایم«. گفتم: »مثاًل در میان روحانیون چه کس���ی را انتخاب کرده اید؟« گفت: 
»آقای طالقانی«. گفتم: »در میان بازاری ها چه کسی؟« گفت: »تو«. گفتم: »تو 
به گور پدرت خندیدی. برو بریون« و یک کش���یده هم به او زدم. ش���اید بعضی از 

پاکبازی های ما این ها را به فکر انداخته بود ما دین هم نداریم.۱
خود ش���یفتگی او منجر به خلق چنن دروغ هایی می ش���ود. تصور این که او جرأت کند 
رهرب نظامی مجاهدین را که مسلح هم هست کشیده بزند و فحش بدهد و بریون کند هم 
خنده دار است. رفیق دوست در دهه ی ۴۰ همراه با اراذل و اوباش سبزه میدان و بازار میوه و 
تره بار همچون طیب حاج رضایی به خمینی گرایش پیدا کرد و در غائله ی ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ 
شرکت کرد. وی که یکی از اعضای مؤتلفه بود پس از دستور خمینی مبنی بر ممنوعیت 
فعالیت حزبی نظامیان، از آن جایی که مسئول تدارکات سپاه بود به شکل صوری از این 
جریان سیاسی کناره گریی کرد اما همچنان پیوند های خود را با این حزب حفظ کرد و هم 

اکنون رئیس هیات امنای مؤسسه شهدای موتلفه اسالمی است.  

آدمکشی با چماق
وی در مورد سوابق آدمکشی خود صرف نظر از واقعی بودن یا نبودن آن می گوید: 

وقتی از فیضیه به طرف حرم رفتیم، یکی از صحنه هایی را که هیچ وقت یادم نمی رود 
دی���دم ؛ یک روحانی پریمردی که آن چنان دوال بود – که کاماًل مثل اینکه کس���ی 
رکوع برود – یک چوب به عنوان عصا دس���تش بود ؛ این داش���ت از توی حرم 
می آمد بریون، یکی از این چماق بدستان جوان خیلی گردن کلفتی هم از طرف در 
فیضیه به طرف در حرم می رفت، همچن که این دم در می خواست بیاید بریون از 
توی حرم، این با آن چماق خود زد روی پشت این پریمرد روحانی که شاید باالی 
۹۰ سال داشت و خیلی هم نحیف و ریز بود. این افتاد روی زمن و عمامه اش پرت 
شد – سید هم بود – این رفت دو تا لگد هم زد توی عمامه او و این بنده خدا هم 
خیلی بی حال افتاد. من به یک بنده خدایی که با همدیگر حرکت می کردیم، گفتم 
که بیا دنبال این ساواکی برویم. راه افتادیم دنبال او و من هی او را نگاه می کردم. 
دوستم گفت: چرا نگاهش می کنی؟ گفتم: می خواهم عکس این توی مغزم ثبت 
بش���ود یک روز بدرد می خورد. خالصه گذش���ت. شاید چند سال بعدش، غروبی 

1- http://defapress.ir/fa/news/30262



452
محسن رفیق دوست

داش���تم می رفتم توی خیابان صاحب جمع، هوا تازه تاریک ش���ده بود. دیدم این 
ساواکی دارد از باال می آید طرف پاین. معلوم هم هست که مست است. خالصه 
دنبال او رفتیم و خانه اش را توی آن خیابان، که معروف بود به چها راه سوسکی یاد 
گرفتیم. یکی دو بار دیگر من او را دیدم بعد دیگر اصاًل تصمیم گرفتم که یک بالیی 
سر این بیاورم. البته خیلی هم نامنظم می آمد. معمواًل شبها ساعت ۹/۳۰-۱۰ می آمد 
می رفت خانه اش. یک جلس���ه رفته بودم مشهد خدمت حضرت آیت الله العظمی 
میالنی. داستان را به صورت کلی برای ایشان] گفتم[ که یک همچن شخصی این 
جوری کرده و اگر که مثاًل این دس���ت حاکم اس���الم بیفتد، با این چکار می کنند؟ 
ایشان فرمودند: این جور اشخاص مهدورالدم هستند، اینها ظلمه هستند، اینها عمله 
ظلم هستند. بعد از چند وقت موضوع را به صورت بازتری خدمت مرحوم آیت الله 
مطه���ری عرض کردم. بعد به طریق دیگری این جریان را خدمت حضرت آیت الله 
مهدوی کنی – که الحمدالله در قید حیات هستند و خدا ایشان را طول عمر بدهد 
– عرض کردم. از حرف های هر سه تای این ها دریافتم که این آدم، کشتنی است... 
یک شبی که به شدت باران می آمد، شاید یکی از شب هایی بود که توی تهران کمرت 
آن جور باران می آید. البته من چند شبی کشیک او را کشیدم با یک چماق حسابی و 
چون کمرت شبی بود که این مست نباشد. باالخره او ، از ماشن پیاده شد، می خواست 
برود خانه اش. من مخفی ش���ده بودم و با چماق زدم توی سر این، او افتاد و یک 
هفت هشت تا چماق دیگر هم زدم توی سر و کله این و هلش دادم افتاد توی جوی 
آب و رفتم. فردای آن روز شایع شد که یک جنازه ای توی میدان شوش توی آب ها 

پیدا شده و انشاء الله خدا قبول کند.۱ 

دوران زندان و آغاز دشمنی با مجاهدین 
رفیق دوس���ت در تریماه ۱۳۵۵ به زندان افتاد و پس از مدتی زندانی ش���د. وی دوباره در 
تابس���تان ۵۷ دستگری و در مهرماه ۱۳۵۷ همان سال آزاد شد و در روزهای پرتالطم پاییز 
۱۳۵۷ نق���ش فعایل در برگ���زاری تظاهرات های تهران داش���ت. در دوران زندان، او به 
الجوردی نزدیک شد و به دشمنی با مجاهدین زبانزد گردید. وی در این مورد می گوید:

در زمان حکومت شاه با شهید الجوردی در زندان طاغوت بودیم. در زندان مقابل 
مجاهدین خلق قرار داشتیم. حتی حرکا ت مان برخالف آن ها بود. در ساعت های 
هواخ���وری اول صبح در زندان، منافق، چپی و راس���تی همه با هم می دویدند اما 
شهید الجوردی می گفت ما حتی با این ها نمی دویم. وسط آن ها برخالف جهتی که 

1-https://www.farsnews.com/news/8603120146
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می دویدند حرکت می کردیم تا بدانند ما با آن ها نیستیم.۱

راننده خمینی و مشارکت در اعدام های مدرسه رفاه
رفیق دوست در روز ورود خمینی به ایران راننده بلیزری می شود که وی را به بهشت زهرا 
برد. ۲ به خواب شب هم نمی دید چنان ترقی کند که از رانندگی خمینی به وزارت برسد 
و راننده ای داشته باشد که در »لکسوس« را برایش باز کند تا در صندیل عقب اتوموبیل 
بنشیند.  رفیق دوست در نقل خاطراتش مدعی است که مسئولیت اداره مدرسه علوی با 
وی بوده اس���ت که می تواند تدارکات آن صحیح باش���د. او که در اعدام های مدرسه رفاه 

نقش مستقیم داشته در مورد اعدام سپهبد رحیمی می گوید:
آن روز که حکم اعدام او صادر شد و به پشت بام می بردیم، خواهش کرد چشمان و 

دستان او را نبندیم و ما هم همن کار را کردیم.۳
رفیق دوست همچنن توضیح می دهد که وی در پی تماس تلفنی هویدا، شخصاً برای تحویل 
او به باغ ش���یان مراجعه کرده و او را به مدرسه علوی منتقل می کند و پس از راه اندازی 
زندان قصر به اصغر و محمد  رخ صفت دو بازاری که این زندان را اداره می کردند تحویل 
می دهد. رفیق دوست همچنن توضیح می دهد که به درخواست هویدا، او به زندان قصر 

می رود و در حیاط زندان با یکدیگر قدم می زنند.۴ 

مشارکت در مصادره اموال وابستگان نظام سلطنتی و تشکیل سپاه پاسداران 
بعد از اعدام وابستگان نظام سلطنتی کار او در مقام مسئول تدارکات مدرسه  علوی و رفاه 
صدور احکام الزم برای تصرف اموال و اماکن ثروتمندان دوران پهلوی بود. با توجه به 
اینکه اغلب افراد وابسته به رژیم پهلوی از ایران فرار کرده بودند، امالک و دارایی های آن ها 
بی صاحب مانده بود. و به این ترتیب اختیار اموال بسیاری به دست گردانندگان مؤتلفه افتاد.

در همان روزهایی که وی در مدرسه رفاه فعالیت می کرد، محمد بهشتی و مرتضی مطهری 

1- http://basijpress.ir/fa/news-details/82119
۲-روی ماشن بلیزر داوود روزبهانی فرمانده بعدی کمیته سعدآباد نیز به صورت مسلح حضور داشت. 
روزبهانی از طریق شوهرخواهر رفیق دوست که در شمریان ظروف کرایه جعفری را اداره می کرد به وی 
وصل شده بود و در دهه ی ۶۰ نقش مهمی در سرکوب نریوهای سیاسی به ویژه مجاهدین داشت و به 
اعرتاف محسن دعاگو امام جمعه شمریان و بازجوی اوین مسئولیت حمله به پایگاه موسی خیابانی 
در زعفرانیه را نیز به عهده دار  بود. روزبهانی در سپاه و بنیاد نیز با رفیق دوست همکار شد. الزم به ذکر 
است که مسئوالن عملیات شهری و مسئول تعقیب و مراقبت واحد اطالعات سپاه موضوع را تکذیب 

کرده و اطالعات سپاه را مسئول حمله معرفی می کنند.
3-www.mehrnews.com/news/4224008

۴-برای تاریخ می گویم، خاطرات محس���ن رفیق دوس���ت به کوشش س���عید عالمیان. ۱۳۵۷- ۱۳۶۸ 
انتشارات سوره مهر ص ۴۳.
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به وی اطالع دادند که خمینی، فرمانی برای تشکیل سپاه زیر نظر دولت موقت صادر کرده 
است و وی باید کارها را در مدرسه رفاه و رها کند و به سپاه بپیوندد.

محسن رفیقدوست در مصاحبه  با رسانه ها فکر تشکیل »گارد انقالب« به عنوان نریویی 
برای حراست از انقالب اسالمی در حال پریوزی را ایده ی محمد منتظری معرفی می کند. 
بنا به ادعای رفیق دوست وی نقش برجسته ای در تشکیل سپاه داشته و از ابتدا به عنوان 

مسئول مایل و تدارکات سپاه پاسداران معرفی می شود. ۱
جواد رفیقدوس���ت برادر بزرگرت وی که از گردانندگان مؤتلفه بود در مدرسه ی رفاه جزو 
انتظامات بود و در جلسات اولیه تشکیل سپاه پاسداران شرکت فعال داشت و روی مصادره 
امالک و زمن های کشاورزی کار می کرد که اساساً ربطی به سپاه پاسداران نداشت. ۲ او 
همچنن به همکاری با علی قدوس���ی دادستان انقالب اسالمی مشغول بود و در بهمن 
۱۳۵۸ از سوی شورای انقالب به عضویت شورای عایل کار کشاورزی به مدت سه سال 

انتخاب شد اما بعدها حضوری در پست های دولتی و حکومتی نداشت. 

مسئولیت در دستگریی فرزندان آیت الله طالقانی
یکی از پرسروصدا ترین رویدادهای تریماه ۱۳۵۸ دستگریی فرزندان  آیت الله طالقانی بود 
که توس���ط محمد غرضی و علی محمد  بشارتی مسئول اطالعات سپاه صورت گرفت. 
آیت الله طالقانی که متوجه سمت و سو ی دستگاه سرکوب شده به عنوان اعرتاض تهران 

را ترک کرد و به شمال رفت. 
این اقدام خودس���رانه اعرتاضات بس���یار زیادی را در سطح جامعه برانگیخت. آیت الله 
طالقانی معتقد بود وقتی با بچه های من چنن برخوردی می شود معلوم است چه خوابی 
برای نریوهای سیاسی دیده اند. محسن رفیق دوست که نخود هر آشی بود در این پرونده نیز 
دخیل بود و به همن علت مجبور شد به قم برود. این عده هرچه کردند نتوانستند با آیت الله 

طالقانی دیدار کنند و او اجازه مالقات به آن ها نداد. وی می گوید: 
در داستان دستگریی پسر آقای طالقانی، امام)ره( ما را به قم خواندند. 

من و اگر اشتباه نکنم خانم دباغ، آقای غرضی۳ و احتماال آقای رضایی به قم رفتیم. 
پرونده پسر آقای طالقانی را برای امام)ره( بردیم. امام)ره( فرمودند »اگر این پرونده 

1-www.mehrnews.com/news/4224008
2-www.iran-newspaper.com/Newspaper/BlockPrint/126072

۳-غرضی در س���ال  ۵۸ یکی از چهره های امنیتی و نظامی بود و مدارک ساواک که امروز در دست 
وزارت اطالعات اس���ت نزد وی نگهداری شد. همچنن پرونده های تقی شهرام و سعادتی در دست 
وی بود. غرضی به همراه آالدپوش و صباغیان اولن زندانبان های زندان های سیاسی در نظام اسالمی 
بودند. مجتبی طالقانی و احسان نراقی و تقی شهرام و سعادتی نزد نزد وی محبوس بودند.  )رمز عبور 

شماره ۲۱ تری و مرداد ۱۳۹۵(
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متعلق به احمد بود و شما احمد را می گرفتید، من از شما تشکر می کردم، اما این 
پرونده مربوط به آقای طالقانی است که حق بزرگی بر گردن مملکت و جوانان ما 

دارد بروید ماجرا را یکجوری جمع کنید.۱
 

دست داشنت در قتل رهربان ترکمن
علریغم این که در س���ال های ۵۸ تا ۶۰ بارها خلخایل، بنی صدر، اطالعیه رس���می سپاه 
پاسداران، سخنگوی س���پاه و... دست داشنت در قتل رهربان ترکمن را تکذیب کردند و 
آن را به رقابت و درگریی درون گروهی نسبت دادند رفیق دوست به نقش مستقیم خود و 
خلخایل در قتل رهربان ترکمن، جرجانی، واحدی، مختوم و توماج اشاره کرده و می نویسد: 
اولن سالگرد انقالب  ۲۲ بهمن ۱۳۵۸، در شمال میدان آزادی، خیابان محمدعلی 
جناح جایگاهی درس���ت کرده بودند. تانک ها می خواستند از جلوی جایگاه رژه 
بروند. عرفات روی جایگاه ایس���تاده بود. مردم آن قدر به عرفات عالقه داشتند که 
وقتی او را دیدند، به س���مت جایگاه هجوم بردند. یک قسمت از جایگاه ریخت 
و چهار نفر شهید ش���دند. من و برادر منصوری، فرمانده وقت سپاه، روی جایگاه 
بودیم، آقای خلخایل هم آن جا بود، آن روز ها ضدانقالب در ترکمن صحرا شورش 
کرده بودند. بچه های سپاه با آن ها درگری شده و سرانشان را گرفتند. من از خلخایل 
پرسیدم: »با سران خلق ترکمن چه کنیم؟« چهار نفر را اسم بردم. گفت: »این ها را 
همن االن اعدام کنید.« گفتم: »حکم اعدام است؟« گفت: »بله« من هم زنگ 

زدم پادگان ویل عصر عج و آن ها را اعدام کردند. ۲

نقش آفرینی در تالش برای ترور بختیار
نام او با قتل و آدمکش���ی عجن اس���ت. وی در مورد نقش اش در ترور بختیار در تریماه 

۱۳۵۹ می گوید: 
رفتم خدمت آیت الله محمدی گیالنی و گفتم گروهی داریم که می خواهیم آن ها را 
بفرس���تیم تا بختیار را اعدام کنند. شما اجازه می دهید؟ گفت: بله من حکمش را 

می دهم؛ و نوشت: بختیار مهدورالدم است.۳
 پس از صدور این حکم، یک گروه پنج نفره به نام های انیس نقاش )معروف به ابومازن( 

1-www.mehrnews.com/news/3749349

۲-برای تاریخ می گویم، خاطرات محس���ن رفیق دوس���ت به کوشش س���عید عالمیان. ۱۳۵۷- ۱۳۶۸ 
انتشارات سوره مهر ص ۱۴۲.

۲-پیشن،ص ۱۲۹.
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نژادتربیزی، جناب و سمری )نام نفر پنجم ذکر نشده( در مجموع سه نفر ایرانی و دو نفر 
لبنانی به فرانسه رفتند تا حکم صادر شده درباره بختیار را اجرا کنند. اما از آنجا که همزمان 
با این گروه، ابوش���ریف هم گروه دیگری را به سرپرستی فردی به نام ابوالوفا برای کشنت 
بختیار مامور کرده بود، در اجرای عملیات تداخل پیش آمده و عملیات با شکست مواجه 

می شود. رفیق دوست می گوید:
ما و ابوشریف از هم خرب نداشتیم. ابومازن و تیمش همه کارها را آماده کرده بودند. 
اعدام انقالبی بختیار در پوش���ش خربنگار یک���ی از مجالت معروف عربی بود. 
خربنگار به سختی وقت مالقات می گرید تا مقدمات مصاحبه با بختیار را فراهم 
کند. او در همن جلسه اول راه ورود و خروج و وضعیت خانه را شناسایی می کند. 
در این فاصله، فرانسوی ها متوجه ورود گروهی از ایران می شوند. ابوالوفا لو می رود، 
اما آن ها فرار می کنند. فرانسوی ها محافظ ها را بیشرت می کنند. به بختیار هم می گویند 
زنجری پش���ت در را بیندازد. وقتی ابومازن و نژادتربیزی )مسوول اعدام( با مسلسل 
می روند، پلیس با آن ها درگری می ش���ود. در این درگریی همه اعضای تیم دستگری 
و سه نفر هم کشته می شوند. خانمی هم از اهایل آن ساختمان قطع نخاع می شود. 

طرح ما هم شکست می خورد.۱ 
البته ابومازن بعدها در گفت و گویی علت ناموفق بودن اعدام بختیار در س���ال ۱۳۵۹ را 
اظهارات آیت الله صادق خلخایل می داند، که همزمان با ورود آن ها به فرانسه اعالم کرده 

بود برای اجرای حکم اعدام بختیار به پاریس کماندو فرستاده است. ۲
انیس نقاش در مورد نقش رفیق دوست در طراحی نقشه ترور بختیار می گوید: 

بعد از این که در این جلس���ه ایده را مطرح کردیم، محمد منتظری پیش���نهاد ایده را 
به امام داد و نسبت به آن موضع گرفت و از دادگاه انقالب فتوا گرفت و در نتیجه 
صحبت سر این شد که چه کسی کمک به اجرای آن کند. محمد صالح مکلف شد 
که این موضوع را با کادر سپاه پاسداران انقالب در میان بگذارد و تصمیم برای آن 
را از امام بگرید. این جا باید توضیح بدهم که دادگاه انقالب در ایران حکم اعدام 
بختیار را صادر کرده بود، به این ترتیب فتوای امام برای تایید تصمیم دادگاه بود بدون 
این که آن را اعالم کنند. موافقت شد که عملیات با فرماندهی سپاه اجرا شود، این را 
اشاره کنم که »ابو شریف« )فرمانده سپاه( وارد این موضوع نشد برای همن درباره 
آن با محسن رضائی )فرمانده سپاه که بعداً استعفا داد( و محسن رفیق دوست که 

۱-پیشن، ص ۱۳۰.
۲-برای تاریخ می گویم، خاطرات محسن رفیق دوست به کوشش سعید عالمیان. ۱۳۵۷- ۱۳۶۸ انتشارات سوره 

مهر ص ۱۳۳.
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بعدا وزیر سپاه شد، صحبت شد.۱
پس از دستگریی تروریست ها محاکمه پر سر و صدایی برای این تیم پنج نفره برگزار شد 
و آن ها در دادگاه اعرتاف کردند که از طرف رفیق دوس���ت مأمور به این کار ش���ده اند. در 
نهایت هم سه نفر به حبس ابد و دو نفر هم به حبس های کمرت محکوم شدند. هر چند 
محکومیت آن ها بیشرت از ده سال طول نکشید. سال ۱۳۶۹ چریک های لبنانی که دوستان 
ابومازن بودند در یک رشته عملیات، به سفارتخانه فرانسه حمله کردند و همچنن یک 
هواپیمای فرانسوی را نیز ربودند. پس از این اقدامات نماینده ای از طرف رئیس جمهور 
فرانسه با رفیق دوست مالقات کرده و مذاکرات برای حل مساله آغاز می شود. رفیق دوست 
در این مالقات تنها راه حل را آزادی گروه ابومازن از زندان اعالم و تاکید می کند که اگر 
آن ها آزاد نشوند دوستانشان اقدامات دیگری انجام خواهند داد. از سوی دیگر همزمان 
با این مذاکرات ابومازن هم در زندان دست به اعتصاب غذای سختی می زند و اعالم 
می کند به شرطی از اعتصاب غذا دست بر می دارد که نماینده ای از ایران و به خصوص 

رفیق دوست از او بخواهد.۲
در س���ال ۱۳۶۹، رفیق دوست که نامش در لیست متهمان این پرونده بود و پدرخوانده ی 
آن ها شمرده می شد با مشورت رئیس جمهور وقت )هاشمی رفسنجانی( به فرانسه می رود 
تا از انیس  نقاش بخواهد اعتصاب غذایش را بشکند و از سوی دیگر با پرداخت خسارت 
به خانواده کشته شدگان که طبق قوانن فرانسه حدود پانصد هزار دالر بود، ظرف دو هفته 
انیس نقاش و تیمش آزاد شوند. »آقای هاشمی هم دستور دادند این پول پرداخت شود.« 
و بدین ترتیب ماجرا پس از ده س���ال خاتمه یافت. چیزی از آزادی تروریست ها توسط 
دولت فرانسه نگذشته بود که این بار جانیان اعزامی نظام والیی، بختیار را با کارد نان بری 

با بریحمی در خانه اش سالخی کردند. 

مشارکت در انفجار بریوت 
در سال ۱۳۵۹، فرماندهان سپاه پاسداران به منظور سازماندهی  تیم های ترور به لبنان سفر 
کردند.  روزنامه »مشرق« در ۱۹ شهریور ۱۳۹۰ عکسی را منتشر کرد که در سال ۱۳۵۹ در 
بریوت گرفته ش���ده بود و در آن محسن رضایی )فرمانده وقت اطالعات سپاه(، محسن 
رفیقدوست )مسئول پشتیبانی سپاه(، محمد صالح الحسینی )مسئول روابط خارجی سپاه( 

و انیس نّقاش، تروریست لبنانی دیده می شدند.  
در س���ال ۱۳۶۲سپاه پاس���داران پس از سه سال تدارک و زمینه سازی سرانجام در بریوت 

1-www.irdiplomacy.ir/fa/news/1972408
۲-برای تاریخ می گویم، خاطرات محسن رفیق دوست به کوشش سعید عالمیان. ۱۳۵۷- ۱۳۶۸انتشارات 

سوره مهر ص ۱۳۰.
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دس���ت به یک عمل تروریستی بس���یار بزرگ زد و نریوهای آمریکایی را مجبورکرد از 
لبنان خارج ش���وند. روزنامه رسالت، در ۳۰تری ۱۳۶۶ )۲۰ژوییه ۱۹۸۷(، به نقل از محسن 
رفیقدوست، وزیر سپاه پاسداران در دولت مریحسن موسوی، نوشت: »هم تی.ان.تی، و 
هم ایدئولوژِی انفجاری که ۴۰۰ افس���ر و سرباز آمریکایی را در مقّر فرماندهی تفنگداران 

آمریکا در بریوت به جهّنم فرستاد، از ایران رفته بود.«
مصطفی بنی نّجار، فرمانده ارش���د نریوهای اعزامی ایران به لبن���ان و وزیر دفاع دولت 

احمدی نژاد از مسئوالن بمبگذاری انتحاری بریوت بود.

مشارکت در گروگان گریی آمریکایی ها و غربی ها در لبنان 
گروگان گرفنت آمریکایی ها و غربی ها یکی دیگر از سیاست های نظام اسالمی در لبنان 
بود.قاس���م مریزایی نیکو یکی از چهره های امنیتی دهه ی ۶۰ پس از تش���ریح چگونگی 
ربودن دیوید ُدج رییس دانش���کده آمریکایی بریوت و انتقال وی به تهران و بازجویی از 

او می گوید:
اطالعات بس���یار عمیقی داش���ت که از او استخراج شد تا این که یک روز درست 
زمانی که به نتیجه نزدیک ش���ده بودیم همه برنامه ها خراب ش���د.  یک روز آقای 
رفیق دوست آمد و گفت که این شخص را بدهید که من بربم. ما به او گفتیم که این 
زندانی تحویل ما اس���ت و ش���ما نمی توانید او را بربید. رفیق دوست گفت محسن 
رضایی او را خواس���ته است. خود محسن واسطه ش���د تا او را تحویل دهیم. به او 
گفتیم که باید مسائلی را درباره او به شما بگوییم؛ او موافقت کرد. من و علی حمیظ 
رفتیم تا با محسن صحبت کنیم. با او صحبت کردیم و گفتیم این مسائل را از او در 
آوردیم و اگر بگذاریم او برود ضربه سنگینی در رابطه با آزادی احمد می خوریم. به 
او گفتیم رفیق دوست در قبال این آدم به سمت گرفنت اسلحه می رود نه آزادی احمد 
و سایر گروگان ها! محسن رضایی نیز گفت که ما هم اکنون تحت فشاریم و به اسلحه 
نیاز داریم و باید با سوری ها هماهنگ باشیم. فاروق الشرع در آن زمان وزیر خارجه 
سوریه بود و هماهنگی خوبی با رفیق دوست داشت. محسن به ما گفت که شما نیز 
دنبال رفیق دوست و ُدج بروید و قبول کردند که آن چهار نفر گروگان هم جزو شروط 
مبادله قرار بگرید. برای بچه ها سریع پاسپورت گرفته شد و بچه های ما نیز همراه رفیق 
دوست و ُدج رفتند، اما متأسفانه نگذاشتند بچه های ما از هواپیما پیاده شوند. محسن 
رفیق دوست و دیوید ُدج به سمت یک میگ رفتند که هواپیما را هدایت می کردند 
و سوری ها نیز آمدند و آقای ُدج را بردند و به جای آن، ۲۱ افسر سوری را آزاد کردند 
و یک مقدار سالح نیز که ما می خواستیم به ما دادند و به این ترتیب دست ما کوتاه 
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و خرما بر نخیل ماند... ۱

مشارکت در انفجار مرکز یهودیان آرژانتنی 
ی���ک دادگاه ف���درال آرژانت���ن در س���ال ۱۳۹۲ در ارتباط ب���ا پرون���ده ی انفجار مرکز 
یهودیان  بوئنوس آیرس در س���ال ۱۳۷۳ و دعاوی مربوط به دخالت ۸ نفر از مقام های 
ارش���د جمهوری اسالمی، از جمله، اکرب هاشمی رفسنجانی و محسن رفیقدوست، طی 

حکمی خواستار بازجویی از این افراد شد. 
تردیدی نیست که رفیق دوست به خاطر موقعیتی که داشت در دیگر اعمال تروریستی رژیم 

به ویژه در خاورمیانه نیز دست داشته است. 
 

حضور در جلسات تصمیم گریی برای حمله به  خانه های تیمی 
وی در دوران پس از س���ی خرداد نقش مهمی در س���رکوب نریوهای سیاسی و همچنن 
حمله به خانه های تیمی داشت. وی علریغم این که مسئولیت امنیتی نداشت اما به خاطر 
رابطه  ی نزدیک با الجوردی و خصوصیات فردی اش که »نخود هر آش بود« یک پایش 
در اوین بود. قدیریان معاون الجوردی در مورد حضور رفیق دوست در هشتم شهریور ۱۳۶۰ 

در جلسه ی اوین می گوید: 
در اوین جلس���ه داشتیم آقای رفیق دوست هم در اوین بودند، وقتی متوجه انفجار 
شدیم با هم به نخس���ت وزیری رفتیم.  تقریباً چند دقیقه ای بعد از انفجار با آقای 
رفیق دوس���ت وارد سالن شدیم. از آقای محمدی مسئول دفرت آقای رجایی پرسیدم 
که رجایی و باهرن کجا هستند که ناگاه دیدیم دو نفر را که کاماًل سوخته اند و شناخته 

نمی شوند داخل پتو گذاشتند.۲
هاشمی رفسنجانی در خاطراتش از دوشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۶۰ و ضربه به پایگاهی که موسی 

خیابانی در آن به سر می برد می نویسد: 
شب ، آقایان  محسن  رضائی  و محسن  رفیق  دوست  آمدند. گزارش  عملکرد، در رابطه  
با کادر مرکزی  منافقن  دادند. در سه  خانه  ۲۳ نفر از آن ها کشته  و چند نفر دستگری 

شده اند. برخالف  خرب سابق ، معلوم  شد موسی  خیابانی  جزو کشته  شدگان است .
فرمانده عملیات واحد اطالعات س���پاه پاس���داران از حضور محس���ن رفیق دوست در 
برنامه ریزی برای حمله گسرتده به خانه های تیمی مجاهدین در ۱۰ مرداد ۱۳۶۱ خرب می دهد: 

برای همن قضیه ۱۰ مرداد بود که جلسه ای در ستاد  گذاشتند. هم آقای محسن رضایی 

1-www.tarikhirani.ir/Modules/News/Phtml/News.PrintVersion.Html.php?Lang=f
a&TypeId=2&NewsId=6094

۲-خاطرات حاج احمد قدیریان.
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بود، آقای علی ش���مخانی، هم آقای محسن رفیق دوست. میاندار جلسه هم حبیب 
]اسم مستعار قائم مقام بخش التقاط واحد اطالعات سپاه[ بود. آن شب تا یک بعد 
از نصف شب طول کشید و حبیب میانداری کرد. حق اش هم بود. چون به نظر من 
پشت صحنه همه کاره حبیب بود. این  ها شروع به گزارش دادن کردند که ۳۰ تا خانه 

است و این جوری است و هرکدام دانه دانه توضیح دادند...  
در جلس���ه ی مزبور فرمانده عملیات واحد اطالعات سپاه برای انجام عملیات، خواهان 

سالح و مهمات شده و می گوید: 
رفیق دوست پرسید، »چه می خواهی؟« لیس���ت دادم. گفت: »کی می خواهی؟« 
گفت���م: »االن که این ها را ندارم که می گویید عملیات کنید.« همان جا تلفن زد و 
گفت تا ساعت ۳ بعد از نصف شب می آورید. نمی دانم چطوری صحبت کردکه 
رأس ساعت ۳ بعد از نسف شب یک بنز خاور ۶۰۸ پر از مهمات جلوی مقر ما ترمز 
کرد و ما مهمات را پیاده کردیم... در این قضایا از محسن رفیق دوست مردانگی های 
خیلی خوبی دیدم. یک بار دیگر برای پش���تیبانی از کار پیش او رفتم که پنج شش 
میلیون تومان پول بگریم؛ هفتاد میلیون تومان به من پول داد و کاًل کار ما را زیر و رو 

کرد. خیلی سریع عمل کرد. 
مسئول تعقیب و مراقبت و فرمانده عملیات واحد اطالعات سپاه متفقاً می گویند که او در 

این امور »دست و دل باز« بود. فرمانده عملیات می گوید: 
به من خانه ای دادند که اگر می گرفتیم االن قیمتش ۵۰ میلیارد هم بیشرت بود. پشت 
کامرانیه بود. محس���ن رفیق دوست نوشت این خانه را به فالنی بدهید. ما رفتیم و 
دیدیم مال مردم اس���ت. چگونه در آن نماز بخوانیم؟ دفعه ی دوم در جایی مرا دید 
و از من پرس���ید: گرفتی؟ جواب دادم :  نه! دو نامه اش را هنوز دارم. آن خانه االن 

دانشکده ی فنی دانشگاه آزاد شده است. ۱
معلوم نیست او از امول متعلق به مردم چقدر از این حاتم بخشی ها کرده است. 

یار غار الجوردی
 وی یار غار الجوردی بود. در گفتگو با خربگزاری مهر تأکید می کند که در دو دورانی که 
الجوردی مسئولیت داشت زیاد به دیدن او می رفتم. او می گوید پس از کشته شدن موسی 
خیابانی به اوین و نزد الجوردی می رود. او تأکید می کند که پرونده ی آیت الله الهوتی را 

که قاعدتاً تنها بازجو و قاضی دادگاه به آن دسرتسی دارند را خوانده است. 

۱-رعد درآسمان بی ابر، تاریخ شفاهی مبارزه امنیتی با سازمان مجاهدین خلق )۱۳۵۷-۱۳۶۷( به اهتمام 
محمد حسن روزی طلب و محمد محبوبی،  انتشارات یازهرا، ص ۲۶۱.
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وی دروغ های عجیبی راجع به الجوردی س���رهم کرده و ادعا می کند که »به قول اکثر 
آقایانی که الجوردی را خوب می شناختند، یک مالی مجتهد بود. انسان باسوادی که سواد 
عربی او آنقدر باال بود که کتاب فلسفتنا و اقتصادنا مرحوم آیت الله صدر را ترجمه کرد.« 
الجوردی مطلقاً سواد عربی نداشت و گاه در خواندن آیات قرآن با مشکل مواجه می شد. 
او فلسفه را به زبان فارسی هم نمی فهمید چه برسد که منت عربی را به فارسی ترجمه کند. 
تردیدی نیست الجوردی هیچ یک از این کتب را به فارسی هم نخوانده بود. رفیق دوست 

در مورد عطوفت الجوردی داستانی ساخته و می  گوید: 
ی���ک روز در زمان حیات وی به دیدنش رفتم و دیدم پریمردی در حال گریه کردن 
از اتاق او بریون آمد. وقتی رفتم داخل اتاق دیدم شهید الجوردی هم در حال گریه 
کردن است. گفتم ماجرا چیست؟ گفت این یک زندانی است که نباید زندانی شود. 

مقصر نیست و گرفتار دیه شده است و من نمی توانم کاری کنم که آزاد شود. 
یا 

الجوردی در زمانی که در زندان طاغوت بود بر اثر شکنجه کمر و گردنش شکسته 
بود. وقتی رئیس سازمان زندان ها شد یک شب به دیدن او رفتم، دیدم یک عدل 
پتو که شاید بیشرت از صد کیلو وزن داشت را به دوش گرفته بود و با خود می کشید به 
طرف او دویدم و پتو را به زمن پرتاب کردم، گفتم کمر تو شکسته است چرا چیز به 
این سنگینی را حمل می کنی؟ به من پاسخ داد من از زندان بازدید کردم و فهمیدم 
زندانیان سردشان است کسی را پیدا نکردم به آن ها پتو برساند، تصمیم گرفتم خودم 

این کار را بکنم.
رفیق دوس���ت و دیگر مس���ئوالن نظام این دروغ های مشمئز کننده را راجع به الجوردی 
می سازند تا بلکه چهره خشن و بی رحم او را که حتی مسئوالن شورای عایل قضایی وقت 

هم روی آن دست می گذاشتند بپوشانند. 
رفیق دوست که در سال های اولیه دهه ی ۶۰ یک پایش در اوین بود می گوید: 

وقتی الجوردی دادس���تان انقالب ش���د، ش���اید ده ها بار از من دعوت کرد که بیا 
این جوانانی که با هم زندان بودیم و دوباره بعد از انقالب در برابر نظام ایس���تاده 
و دس���تگری شدند، ارشاد و با آن ها صحبت کن. من ش���ب ها در سالن زندان اوین 
س���اعت ها با زندانیان صحبت می کردم.۱ منظور او مراس���م اجباری حسینیه اوین 
اس���ت که زندانیان با زور به آن جا آورده می ش���دند و می بایستی به اراجیف امثال 
رفیق دوست گوش می کردند. کسی که پس از تشریح چگونگی قتل یک مرد مست 
با چماق می گوید: »انشاء الله خدا قبول کند« آیا غریمنطقی است که فکر کنیم در 

1-www.mehrnews.com/news/3749349
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مراجعت های متعددش به اوین در دهه ی ۶۰ در جوخه ی اعدام هم ش���رکت کرده 
است که »انشاء الله خدا قبول کند«.  

 مصادره اموال بهائیان و احداث شهرک سپاه 
رفیق دوس���ت در مورد نقش اش در مصادره ی باغ قدس و احداث ش���هرک برای سپاه 

پاسداران در بهمن ۱۳۶۴ می گوید: 
من خدمت امام رفتم و گفتم بچه های سپاه اکثرا از خانواده های طبقه پاین هستند 
و ما باید برای این ها خانه بسازیم. امام فرمودند: مگر من جایی دارم؟ گفتم باغی 
هس���ت )باغ قدس( که مربوط به بهایی ها بوده و مصادره شده و االن دست بنیاد 
است. شما این باغ را مرحمت کنید تا ما برای سپاهی ها تبدیل به خانه کنیم. امام هم 
فرمود: بروید برپسید این باغ مال بهایی ها است یا مال بهائیت است. ما هم تحقیق 
کردیم و به ایشان گفتم: مال بهائیت است. امام باز گفتند: حاال به من بگو دورش 
دیوار هست یا نه؟ از ایشان سوال کردم اگر دورش دیوار نباشد چه؟ ایشان گفتند اگر 
دیوار نباشد، آنجاییش که دار و درخت ندارد موات است و مال دولت است. به امام 
گفتم: نه آقا؛ دورش دیوار دارد. حتی باالی کوه. امام گفتند: بروید ببینید چه کسی 
آن جا را مصادره کرده است. رفتم دادگاه انقالب و دیدم حکم مصادره را آقایی به 
نام عندلیب صادر کرده است. امام فرمودند حاال این حکم را بربید تا آقای محمدی 
گیالنی هم زیرش را امضاء کند. پیش آقای گیالنی رفتم و ایشان هم امضاء کردند. 
بعد از این مقدمات من رسماً نامه ای را در ۱۵ بهمن به امام نوشتم و با موافقت ایشان 
و آقای هاشمی کار ساخت مسکن برای پرسنل سپاه شروع شد و تا االن نزدیک به 

ده هزار واحد ساخته شده است.۱

راه اندازی پروژه های هسته ای، موشکی، شیمیایی و میکروبی سپاه 
رفیق دوست همچنن یکی از طرفداران ادامه جنگ بعد از آزادی خرمشهر بود که خسارات 
زیادی را به کشور تحمیل کرد. ۲ وی برای تهیه مهمات و سالح به کشورهای مختلف از 
جمله لیبی و کره شمایل و... سفر کرد. او اولن محموله موشک های اسکاد بی را از لیبی 
تهیه کرد. رفیق دوس���ت خود را پدربزرگ موشکی و حسن تهرانی مقدم را پدر موشکی 
ایران معرفی می کند. رفیق دوس���ت به دعوت حافظ اس���د رئیس جمهور سوریه حسن 

۱-برای تاریخ می گویم، خاطرات محسن رفیق دوست به کوشش سعید عالمیان. ۱۳۵۷- ۱۳۶۸ انتشارات 
سوره مهر صص  ۳۵۶ و ۳۵۷.

2-http://tarikhirani.ir/fa/news/4/bodyView/3200/0
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تهرانی مقدم و حدود ۴۰ نفر دیگر را به منظور آموزش کار با موشک به سوریه فرستاد.۱
او همچنن به عنوان مسئوالن تدارکات سپاه پاسداران محموله   ای را که رابرت مک فارلن 
فرستاده ویژه دولت ریگان به ایران همراه آورده بود تحویل گرفت. بخشی از این محموله 

موشک های تاو بود. بعدها آرژانتن نیز به نظام  والیی در تهیه موشک تاو کمک کرد. 
رفیق دوست به دروغ عنوان می کند: 

آمریکایی ها وقتی موشک تاو را ساختند، هشت سال روی آن کار تحقیقاتی کردند، 
ویل ما، بدون اطالع از علم موشک  س���ازی، ظرف کمرت از دو و نیم س���ال این کار 
را به مرحله ی عمل رس���اندیم... موش���ک تاوی که ما ساختیم، موشک تاو نسل ۹ 
بود. موشکی که از زمان شاه به دستمان رسیده بود نسل ۷ بود؛ آخرین موشکی که 

آمریکایی ها در آن تغریات داده بودند نسل ۹ بود و ما همان را تولید کردیم. 
چطور کپی برداری کردید؟

با چش���م هایمان. آقای منوچهر منطقی- که بعداً مدیرعامل ایران خودرو ش���د به 
آرژانتن رفت و پس از کپی برداری آمد این جا کار را تکمیل کرد.۲

منطقی کس���ی اس���ت که ایران  خودرو یک���ی از بزرگرتین و قدیمی تری���ن کارخانجات 
اتومبیل س���ازی خاورمیانه را به نابودی کشاند. رفیق دوست یادش رفته در جای دیگری 

روی مشارکت آرژانتن دست گذاشته و گفته بود: 
یکی دیگر از کشورهایی که از همان اوایل به ما سالح می فروخت کشور بی طرف 
س���وئیس بود و ما هر چه مهمات غربی می خواستیم از سوئیس می خریدیم و یک 
دوره هم آرژانتن به ما مهمات فروخت چون به ارز نیاز داش���تند و اعالم کردند که 
ما مش���کل ارزی داریم و حاضریم به شما سالح بفروشیم و ما هم خواستیم که در 

تکنولوژی ساخت »تاو« به ما کمک کنند که تا اندازه ای هم کمک کردند.۳
رفیق دوس���ت در دیدار با خمینی در م���ورد اقدامات خود برای راه ان���دازی پروژه های 

میکروبی، شیمیایی و هسته ای سپاه پاسداران گزارش داده و می نویسد: 
گفتم یک گروه داریم، »ش،م،ه«، »ش،م،ر،« که امام گفتند: »منظور چیس���ت؟« 

گفتم: یعنی شیمیایی، میکروبی، رادیواکتیو یا شیمیایی، میکروبی، هسته ای.۴
بعید است در سال های بعد این پروژه ها از سوی سپاه پاسداران پیگریی نشده باشند. به 
ویژه که دولت آمریکا، نظام اسالمی را به تولید انبوه و پنهان کردن سالح های شیمیایی 

متهم کرده است. 

1-www.asriran.com/fa/news/633029/
۲-پیشن، صص  ۳۵۶ و ۳۵۷.

3-www.farsnews.com/news/13910509000704
4-www.tasnimnews.com/fa/news/1394/09/15/930244
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بنیاد مستضعفان و پرونده اختالس ۱۲۳ میلیارد تومانی 
رفیق دوست که از مجلس شورای اسالمی به عنوان وزیر سپاه پاسداران رأی اعتماد نگرفته 
بود و بیکار به نظر می رسید پس از آن که خامنه ای که رهربی را به دست گرفت به ریاست 
بنیاد مستضعفان رسید و نقش مهمی در نابودی و غارت اموال ملی بازی کرد. او بنیاد 
مستضعفان را به خاک سیاه نشاند و باعث ورشکستگی و تعطیلی بسیاری از واحد ها 
شد. وی بالفاصله پس از تصدی ریاست بنیاد مستضعفان در آبان ۱۳۶۸ محمد نبی حبیبی 
که بعد از عسگر اوالدی دبریکل مؤتلفه شد را به قائم مقامی خود انتخاب کرد و مسئولیت 
»جانبازان« به عهده وی گذاشته شد. کار فساد، چپاول، ناکارآمدی، و سوءمدیریت بنیاد 
مس���تضعفان در دوران رفیق دوست آن چنان باال گرفت که مجلس شورای اسالمی طرح 
تحقیق و تفحص از این نهاد را پیش کشید اما با مخالفت شورای نگهبان و به بهانه ی این 

که جزو نهاد هایی است که زیرنظر خامنه ای اداره  می  گردد مسکوت گذاشته شد. 
نام رفیق دوست به همراه برادرش مرتضی در پرونده اختالس ۱۲۳ میلیارد تومانی در سال 
۱۳۷۲ به روزنامه ها راه یافت و رس���وایی بزرگی به بار آورد. در حایل که دادگاه انقالب 
اسالمی به ریاست غالمحسن محسنی اژه ای این پرونده را دنبال می کرد و محاکمه فاضل 
خداداد متهم ردیف اول و مرتضی رفیق دوست متهم ردیف دوم در جریان بود خامنه ای با 
صدور حکمی، دوباره محسن رفیق دوست را به ریاست بنیاد مستضعفان منصوب کرد تا 
خط قرمز نظام والیی را مشخص کند. به این ترتیب خامنه ای اجازه نداد پای رفیق دوست 

حتی به عنوان مطلع به دادگاه باز شود و با فرمان چشم پوشی بر فساد او باز شود. 
فاضل خداداد که خاندان رفیق دوس���ت پادو و شاگرد پدر وی در دوران پهلوی بودند و 
خود از تمکن مایل زیادی برخوردار بود در س���ال ۱۳۵۹ از کش���ور خارج شده بود. وی 
در س���ال ۱۳۷۱ مبادرت به خرید چند قطعه زمن در ش���مال شهر تهران کرد که یکی از 
این زمن ها متعلق به بنیاد مس���تضعفان و جانبازان بود. فاضل با محس���ن رفیقدوست، 
رئیس وقت بنیاد مس���تضعفان وارد مذاکره شده و مبلغ یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان 
را مستقیماً به حساب وی واریز می کند. فاضل خداداد که با طوالنی شدن روند معامله 
بخش عمده ای از نقدینگی خود را از دست رفته می بیند خواهان بازپس گریی پول خود 
از محسن رفیقدوست می شود اما این پول هرگز به وی بازگردانده نمی شود. به منظور تأمن 
نقدینگی مورد نیاز فاضل، محسن رفیقدوست پیشنهاد می  کند که وی با همراهی برادرش 
مرتضی رفیق دوس���ت که پیش تر رئیس کمیته انقالب اسالمی سعدآباد و مسئول سابق 
تدارکات سپاه در سوریه بود به بانک صادرات شعبه باغ فردوس تجریش مراجعه کند. با 
معرفی خداداد توسط مرتضی، حساب جاری رند افراد خاص با شماره ۲۰۰، برای فاضل 
افتتاح می گردد. بنا بر اعتبار فاضل خداداد و توصیه برادران رفیق دوست بانک موافقت 
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می کند تا وی با بهره گریی از نقص سیستم وصول چک های بن بانکی آن زمان پیش از 
ارسال چک به شعبه صادرکننده، پول نقد دریافت کند. پیش از اتصال سیستم یکپارچه 
بانکی وصول چک های بن بانکی به صورت دستی و با صرف زمان بن دو تا پنج روز 
انجام می شد. این روند به مدت یازده ماه و با گردشی معادل ۱۱۸ میلیارد تومان ادامه پیدا 
کرد تا اینکه در جریان وصول یک فقره چک بن بانکی در بانک ملی و در زمانی که 
فاضل در فرانسه به سر می برد سیستم بازرسی بانک متوجه این امتیازدهی ویژه به فاضل 
خداداد گردید و این درست زمانی اتفاق می افتد که بدهی فاضل خداداد به بانک مبلغی 

نزدیک به همان طلب شخصی اش از بنیاد مستضعفان بود.
تا زمان بازگشت فاضل به ایران که چند روزی به طول می انجامد بخشی از بدهی اش به 
بانک توسط خانواده متمول اش بازگردانده می شود و بخش قابل توجه دیگری را خود 
پس از بازگش���تش به ایران به بانک عودت می دهد. وثایق و اسناد کالنی که از طرف 
فاضل خداداد و خانواده وی در اختیار بانک قرار داده شده بود ضمانتی شد برای عودت 

باقی مانده بدهی وی به بانک.
 به گفته ی صالح نیکبخت وکیل وقت بانک صادرات ارزش نقدی باالی این وثایق یکی 
از دالیل عدم بازخواست کارکنان بانک و فاضل خداداد در این جریان بود. پس از قید 
ضمانت چشمگری و نیز توقیف سهم االرث کالن پدری و ملک ۳۷۰۰ مرتی محل سکونت 
وی در خیابان فرشته، فاضل خداداد با فرض تسویه بدهی طی مدت زمانی کوتاه، ایران 
را ترک کرد. در جریان رس���یدگی به پرونده ای که به ظن فاضل رو به بسته شدن بود وی 
بار دیگر و اینبار با ضمانت اکید شخص محسن رفیقدوست و نیز ویل الله سیف رئیس 
وقت بانک صادرات، مبنی بر فیصله راحت و بی دردسر این پرونده برای رسیدگی مجدد 
به ایران فراخوانده و در تاریخ ۹ بهمن ۱۳۷۳ به اتهام تبانی با کارکنان بانک صادرات و 

مشارکت در اختالس ۱۲۳ میلیارد تومانی بازداشت شد. 
افراد زیادی در این گردش حساب نقش داشته اند که تنها تعدادی از آن ها در روند رسیدگی 
به پرونده به دادگاه احضار شدند و مابقی از جمله همسر مرتضی رفیق دوست - صاحب 
چک های وی - هرگز به دادگاه احضار نشد. طی جلسات دادگاه فاضل خداداد مکاتباتی 
از جانب ویل الله سیف مبنی بر دریافت کلیه مطالبات بانک صادرات و بازپرداخت مبلغی 
حتی بیشرت از بدهی های فاضل با دادگاه انجام شد. بخشی از این بدهی ها توسط حسن 
افراشته پور ش���ریک و همکار تجاری وی پرداخت شد. فاضل بارها به موضوع معامله 
زمن متعلق به بنیاد مستضعفان و جانبازان و مطالباتش از محسن رفیقدوست و حوزه 
علمیه باقرالعلوم اش���اره کرد اما هیچ یک از این اظهارات مورد توجه محسنی اژه ای که 
به موجب قوانن دادرسی آن زمان خود دادستان دادگاه نیز بود قرار نگرفت و در نهایت 
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پس از تشکیل چند جلسه دادگاه، فاضل خداداد به عنوان متهم ردیف اول پرونده به اتهام 
اخالل در نظام اقتصادی کشور به اعدام محکوم شد. 

علی رغم مهل���ت ۳۰ روزه دادگاه برای تجدید نظر، رأی بدوی بدون رس���یدگی مجدد 
تأیید و فاضل خداداد در س���حرگاه اول آذر س���ال ۱۳۷۴ در زندان اوین و بدون اطالع 
خانواده اش اعدام گردید. بعدها رفیق دوست و محس���نی  اژه ای به منظور توجیه اعدام 
فاضل خداداد اتهام مفسد فی االرض به او زدند چرا که دوست پسر شهره صولتی خواننده  

معروف ایرانی بود. 
محس���نی اژه ای که حکم حبس ابد برای مرتضی رفیق دوس���ت داده بود خود شخصاً به 
دنبال آزادی وی بود و باالخره موفق شد با نامه نگاری به مقتدایی و هاشمی شاهرودی 
موافقت دستگاه قضایی با آزادی رفیق دوست را کسب کند و وی پس از ۸ سال زندان که 
برخورداری از امکانات ویژه همچون مسئولیت فروشگاه زندان که بتواند به بریون رفت و 

آمد کند و مرخصی های متوایل، آزاد شد. 
رفیق دوست در مورد چگونگی به ایران کشاندن فاضل خداداد به ایران می گوید: 

فاضل خداداد پاریس بود، ش���اید صالح نباش���د همه اش را بگویم. خالصه اش 
اینکه به او زنگ زدم، به بعضی س���وابقم اشاره کردم و گفتم اگر نیایی، توی گونی 
می آورمت، پاشو بیا، اینجا بهت امان می دهم. آمد ایران، بردمش بانک صادرات، 

همراهش یک چمدان پر سند بود.
بانک گفت  این ها به درد ما  نمی خورد، رفت از یکی از رفقایش س���ندی گرفت 
که شنیدم آن دو میلیارد و چهارصد برای بانک هجده میلیارد تومان برگشت داشته. 

افتخارم این بود که یک متهم یا مجرم با چنان بدهی را با قدرت به ایران آوردم.۱

ترور ناموفق توسط یک »جانباز« معرتض
در بهار ۱۳۷۷، محسن رفیقدوست توسط یک جانباز معرتض ترور شد ویل جان به در برد. 
تنها اعتصاب در تاریخ نزدیک به ۹۰ ساله خربگزاری رسمی کشور)ایرنای فعلی و پارس 
سابق( مربوط به سال ۱۳۷۷ است.  حادثه ای که با نام قاضی سعید مرتضوی گره خورده 
است. رفیق دوست و برخی جریاتات سیاسی سعی کردند این ترور را به مجاهدین منتسب 
کنند. تحقیقات خربنگار ایرنا نشان می داد این ترور ربطی به مجاهدین ندارد. رفیقدوست 
انتشار این خرب را برنتافت و از ایرنا شکایت کرد؛ قاضی مرتضوی خربنگار و سردبری  را 
احضار کرد؛ محمدرضا صادق معاون وقت ایرنا مسئولیت خرب را برعهده گرفت و نهایتا 
او علریضا خسروی دبری اجتماعی خربگزاری توسط قاضی مرتضوی به مدت ۲۰ ساعت 

1-www.tasnimnews.com/fa/news/1394/03/25/770022
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بازداشت شدند. بازداشت این مقام مسئول خربگزاری دولت باعث اعتصاب در ایرنا و 
بروز واکنش های مختلف داخلی و خارجی ش���د. وزارت اطالعات نیز بعدها تایید کرد 

ترور نافرجام محسن رفیقدوست ربطی به مجاهدین ندارد.۱
این سازمان هنگام ترور علی رازینی و رفیق دوست بدون آن که مسئولیت این دو ترور را 
به عهده بگرید به گونه ای رفتار می کرد که گویا این دو عملیات توس���ط واحد های آن ها 

صورت گرفته است. رجوی به این ترتیب می خواست مانور قدرت دهد. 

بنیاد نور و غارت اموال عمومی 
او همچنن دیگر غارتگران والیی با منت گذاری سر مردم مدعی می شود که تا کنون هیچ 
حقوقی از سپاه و دولت نگرفته است و از طریق تجارت خانوادگی که پیش از انقالب 
داشته زندگی می کند. او مدعی است برادرش مرتضی که یک فقره از اختالس  او سر به 
میلیاردها تومان می زد نیز از س���پاه حقوقی دریافت نکرده است و برادر بزرگرتش جواد 
نیز نه از س���پاه و نه دادس���تانی حقوقی دریافت نکرده است. وی همچنن می گوید »۳ 
پس���ر و یک دخرت دارم، هر چهار تایشان کار می کنند و مستقل هستند. کار آزاد دارند و 

هیچ کدام شان از هیچ رانتی استفاده نکرده اند.
این اظهارات در حایل اس���ت که یاس���ر رفیق دوست پسر ارشد وی به فعالیت اقتصادی 
در اتحادیه باش���گاه های فوتبال ایران مشغول است و گفته می شود در کار خرید بازیکن 
خارجی برای فوتبال ایران فعال است و دخرت وی مونا نیز گفته می شود واردات اجناس 

چند مارک معروف مانند لویی ویتان و گوچی را در انحصار خود دارد.
رفیق دوس���ت در یک خانه ۷۰۰ مرتی مجلل در فرمانیه زندگی می کند. وی پس از پایان 
مأموریت اش در بنیاد مستضعفان با همراهی پسرانش بنیاد نور را راه اندازی کرد و تحت 
عنوان فعالیت های خرییه و عام المنفعه به غارت اموال عمومی و کار تجارت دارو، شکر، 
انبوه سازی، برج سازی، کشاورزی و... مشغول شد. فعالیت این بنیاد نیز تا حدودی مشابه 
بنیاد مستضعفان است او کارخانه های مصادره شده و یا توقیف شده را از قوه قضائیه و یا 
بانک ها می خرد و پس  از آن به دیگران می فروشد، شرکت داروسازی لقمان و آرمان دارو 
نور از این  دست فعالیت های او هست. وی با شرکت آسمان ورزش )واردات محصوالت 
ریباک و آدیداس و...( و شرکت تالش ورزش پارسیان کیش در تولید و پخش محصوالت 
ورزشی فعالیت دارد. تنها شرکت »آسمان ورزش« در شهرهای مختلف شعبه دارد، فقط 
شعبه »پاالدیوم« میلیاردها تومان ارزش دارد. شرکت هدایت هوشمند نور گسرت )فناوری 
اطالعات(، ش���رکت کارنونیک )پخش محصوالت مختلف(، شرکت مسافرتی الوان 

1-www.parsine.com/fa/news/256195
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سفر ایرانیان، ش���رکت صنعتی مداد نور، شرکت ارتباطات فاران صدرا )قطعات صنایع 
هوانوردی( نیز متعلق به رفیق دوست و فرزندانش هستند. 

با این حال مدعی است »از هیچ کدام از مؤسساتی که کار می کنم، درآمدی ندارم. خرج 
زندگی ام از درآمد ثابتی که از قبل از انقالب داش���ته ام و هنوز ادامه دارد، اداره می شود. 
دارایی های که قبل از انقالب داشتم، تبدیل به سهام مؤسسه تولیدی کردم که از این طریق 
درآمد ثابتی را کسب می کنم.«این که درآمد میدان تره بار پیش از انقالب چقدر بوده که 

پس از ۴۰ سال هنوز تمام نشده، از عجایب روزگار است. 
عبدالله رمضان زاده سخنگوی دولت محمد خاتمی، در پاسخ به وی نوشت:  

 جناب رفیق دوست! برانداز کسی است که با پورسانت خرید برای جنگ به نان و 
نوا رسیده است و در خون رزمندگان با صدام شریک است.۱

در فروردین ۱۳۸۹سایت جهان نیوز، وابسته به »اصول گرایان«، گزارش داد که بخشی از 
اموال محسن رفیق دوست به حکم مراجع قضایی توقیف شده است. برپایه این گزارش 
محسن رفیقدوست، در تربیز از طریق دانشگاه آزاد اسالمی اقدام به تأسیس تعاونی مسکن 
کرده بود، اما نتوانسته به تعهدات خود عمل کند و با شکایت اعضای تعاونی، به موجب 
حکم مراجع قضایی یک و نیم میلیارد تومان از اموال او مصادره و توقیف شد.۲ اما بعدها 

معلوم نشد چه بر سر این حکم آمد و سرنوشت مال باختگان چه شد. 

نقش بنیاد نور در اشاعه فساد
بنیاد نور در سال ۱۳۷۹ اقدام به تأسیس یک خرییه به نام موسسه خرییه گل یاس یا خانه 
هدایت اسالمی می نماید. با همکاری بهزیستی و قوه قضائیه دخرتان جوان و نوجوانی 
که دارای جرائمی بوده اند به این مؤسس���ه تحویل داده می شوند تا در آن جا تحمل بدل 
از حبس نمایند و به آن ها خیاطی و دیگر فنون آموزش داده شود. مسئولیت این خرییه با 
حجت االسالم هادی منتظری مقدم دادستان انقالب وقت کرج بود. پس از فرار سمن 
شریفی نوجوان ۱۷ ساله از این مرکز و مراجعه به خانواده اش مشخص می شود که در این 
مرکز دخرتان مورد سوءاستفاده جنسی گسرتده قرار گرفته و به آن ها به شکل سازمان یافته 
تجاوز می ش���ود. با فرار س���من شریفی از این مرکز و مراجعه به مطبوعات و دفرت محمد 
خاتمی گزارشی در روزنامه دولتی ایران منتشر شد که حاکی از سو استفاده از دخرتان در 
سنن مختلف، ربودن دخرتان، بهره برداری رئیس دادگاه انقالب اسالمی کرج و برخی 

دیگر از مقامات بلندپایه از دخرتان، معتاد کردن و تجارت آنان داشت.

1-www.ensafnews.com/156313
2-www.radiofarda.com/a/2002085.html
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چند دخرتی که گفته می شد از این مرکز فرار کرده اند بعدها سر از امارات و... درمی آورند. 
دستگریی متهمان این مرکز پس از آن صورت گرفت که در آذر ۱۳۷۹منصور شریفی ساکن 
محله ی گیشا با ارائه شکایتی اعالم کرد که سمن دخرت ۱۷ ساله  اش از آموزشگاه به خانه 
بازنگشته اس���ت. در تحقیقات قضایی معلوم شد سمن شریفی در موسسه خرییه »گل 
یاس« که با عنوان »خانه هدایت اس���المی« آغاز به کار کرده بود، به سر می برد. شریفی 
در شکایت خود ذکر کرده بود که چند بار برای تحویل گرفنت دخرتم به آن مؤسسه مراجعه 
کردم، اما مس���ؤوالن آن خانه از دادن دخرتم به من امتناع کردند. مأموران در تحقیق از 
مؤسسه خرییه »گل یاس« متوجه شدند ۲۰ دخرت ۷ تا ۲۲ساله در آنجا نگهداری می شوند. 
پس از ش���کایت منصور شریفی از همه کسانی که در این کار دخالت داشتند، به منظور 
س���رپوش گذاشنت بر موضوع و فرونشاندن خش���م مردم، پرونده ای علیه حجت االسالم 
منتظری مقدم )رئیس دادگاه انقالب اس���المی کرج و عضو موثر هیأت امنای مؤسسه 
یادشده(، مدیر مجتمع، مددکار مجتمع، نادری فرد، خاکی و مجموعًا  ۱۷ نفر به جریان افتاد.   

تا زمان صدور حکم دادگاه تجدیدنظر، متهم ردیف اول، حجت  االسالم هادی منتظری 
مقدم، تنها متهمی که به مجازات ۹ سال زندان )که به ۵ سال تقلیل یافت( محکوم شده 
بود، با وثیقه آزاد ش���د. پس از آزادی وی با قید وثیقه، رس���انه ها از ناپدید شدن دخرتی 
که با مراجعه به مطبوعات وضعیت این مرکز را افشا کرده بود، گزارش دادند. آب ها که 
از آسیاب افتاد با نفوذی که اعضای باند داشتند، تعدادی از متهمان پرونده از اتهام های 
وارده تربئه و تعدادی دیگر نیز به جزای نقدی محکوم شدند و سروته پرونده مانند بسیاری 
از پرونده  های مربوط به فساد و جنایت افراد ذی نفوذ نظام هم آورده شد. الزم به ذکر است 
که هیچ  خربی از اجرای این احکام منتشر نشد و همچنن نه در حکم دادگاه اولیه و نه در 
حکم دادگاه تجدیدنظر هیچ اتهامی در مورد وضعیت و مسائل مربوط به  ۱۹ دخرت هفت 
تا بیست ساله دیگری که در موسسه »گل یاس« نگهداری می شدند، علیه متهمان مطرح 

نشد و اخبار دادگاه انعکاس چندانی در مطبوعات نیافت. 
معلوم نش���د که منتظری مقدم چه مدت در زندان ماند. اتهامات وی در دادگاه : توقیف و 
نگهداری سمن شریفی، اعمال نفوذ برخالف حق و مقررات قانونی در جهت اداره کردن 
مؤسسه غریقانونی »گل یاس« کرج )خانه هدایت(، مشارکت در تحویل ندادن نوزادان 
بدون سرپرس���ت به خانواده هاشان، اخذ رشوه به مبلغ ۵ میلیارد ریال، مشارکت در جلب 

و توقیف و حبس غریقانونی چهار فرد و جعل عنوان قاضی ویژه مواد مخدر اعالم شد.

رفیق دوست و اصول دین جدید
وی که از اشتیاق خامنه ای به چاپلوسی اطرافیانش باخرب است روی دست همه بلند شده 
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و می گوید: 
بنده که خودم را یک ش���یعه افراطی طرفدار والیت فقیه می دانم، در جلس���ه ای از 
تعدادی از بزرگان سؤال کردم که آیا والیت فقیه جزو اصول دین است یا فروع دین، 
همه نگاهی به همدیگر انداختند، گفتم: چرا همدیگر را نگاه می کنید؟ بخواهیم 
یا نخواهیم، والیت فقیه جزو اصول دین است. والیت فقیه بخشی از امام است، 
چیزی غری از امامت نیست، زیرا سلسله مراتب حکومت در شیعه الله، پیامرب، امام و 

نایب امام در زمان غیبت است.۱ 
او خ���ود را »مرید« خامنه ای معرفی ک���رده و از او به عنوان »مراد« یا می کند و به این 
ترتیب با استفاده از رانت ویژه والیت به چپاول و غارت اموال عمومی مشغول است و 

از عقوبت هراسی ندارد. 

1-www.tasnimnews.com/fa/news/1394/09/15/930244



اسدالله بادامچیان 
و  خانواده جنایتکار امانی، بادامچیان

اسدالله بادامچیان در سال ۱۳۲۰ در خیابان ری تهران در خانواده ای مذهبی به دنیا آمد. 
نام خانوادگی آن ها »بادام برجاه«  است اما به بادامچیان معروف هستند. پدرش در بازار 

تهران فرش فروشی داشت و با فعالیت سیاسی پسرش مخالف بود. 
وی پس از پایان دوران ابتدایی به فعالیت در بازار در کنار پدرش در بازار فرش فروش ها 
۱پرداخت و دوران دبریس���تان را بطور ش���بانه و متفرقه خوان���د. وی با فراگریی دروس 
مقدماتی حوزوی از جمله با خواندن س���یوطی و جامع المقدمات به دستور زبان عربی 

مسلط شد و کتاب صرف و نحو عربی به زبان فارسی را نوشت.  
بادامچیان در س���ال ۱۳۷۴ بدون ش���رکت در کنکور با اس���تفاده از رانت نظام والیی به 
دانشگاه آزاد که توسط عبدالله جاسبی دیگر عضو مؤتلفه اداره می شد راه یافت. وی در 
این دانشگاه که دکان مدرک سازی برای مسئوالن نظام است لیساس و فوق لیسانس علوم 
سیاسی گرفت. در این دوران وی معاون سیاسی شیخ محمد یزدی رئیس قوه قضاییه بود 
و در هیچ یک از کالس های درس شرکت نکرد. وی با استفاده از همن روابط در رشته ی 

۱-بسیاری از صادرکنندگان فرش و گردانندگان این صنف از جمله برادران بادامچیان  )اسدالله،  علی اکرب، 
حسن و حس���ن(، درخشان)علی و حس���ن و محمد جواد( رخ صفت)سیدعلی اصغر و سیدمحمد(، 
کریمی اصفهانی)احمد، اکرب، محمد(، آل احمد)سید جواد، سید محمدرضا(، عراقچی) سیدمجتبی و 
سیدمرتضی(، جورابچی)محمود و محمد(، نوری همدانی)احمد و یعقوب( و... از گردانندگان مؤتلفه و 

یا از نزدیکان و متحدان آن ها هستند. 
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روابط بن الملل دانشگاه آزاد در دهه ی هفتم عمرش مدرک دکرتا گرفت.  

سابقه ی مبارزاتی از کودکی و تحمل شکنجه 
اسدالله بادامچیان مانند همه ی عناصر نظام ادعاهای عجیبی در مورد سوابق مبارزاتی 
خود س���رهم کرده و می گوید: در مدرسه در کالس چهارم گروه مبارزین اسالم را از بن 
دانش آموزان تشکیل دادم. ۱۸ نفر عضویت یافتند و با هم پیمان برادری اسالمی بستیم.« 
وی مدعیس���ت برای اولن بار در سن ۱۱ س���الگی در راه اسالم »شکنجه« شده است! 
»شکنجه گر« وی نیز معلمی توده ای بوده که در کالس درس به خاطر خوردن نخودچی 
و کشمش و بلبل زبانی در حایل که وی را به مسخره »فرزند رشید اسالم« می خوانده با ۴ 
سیلی تنبیه کرده و وی آخ نگفته و مورد تشویق »گروه مبارزین اسالم« قرار گرفته است. با 
چنان آب و تابی موضوع را تعریف می کند که گویا تنها بچه ای بوده که در دهه ی ۲۰ و ۳۰ 

خورشیدی در مدرسه تنبیه شده است. 

سوابق دستگریی و زندان 
اس���دالله بادامچیان به اتفاق برادرش علی اکرب پس از ترور حسنعلی منصور بازداشت و 
پس از مدت کوتاهی هر دو آزاد شدند. اسدالله حتی کمرت از برادرش در بازداشت بود. 

از آن جای���ی که دیگر مؤتلفه فعالیت خود را متوقف کرده ب���ود و اعضای آن دور مبارزه 
نمی گشتند بادامچیان هم به دنبال کاسبی در بازار بود. 

عزت شاهی داماد خانواده بادامچیان می گوید: 
برای این کار ]مبارزه ی مسلحانه[ هنوز افراد توجیه نشده بودند، اعضا هنوز آمادگی 
این کار را نداشتند، به همن دلیل وقتی این ها را گرفتند و تعدادی را اعدام و عده ای 
را هم زندانی کردند، بقیه ی افراد دوام نیاوردند و تشکیالت از هم پاشید. آن هایی 
که در مسری ماندند به کارهای فرهنگی � خدماتی روی آوردند و محافظه کاری پیشه 
کردند، برخی هم به تجارت کشیده شدند، تعدادی هم به زندگی عادی و معمویل 
خود بازگشتند. عده ای هم دنبال کارهایی مانند درست کردن مدرسه، بیمارستان و 
کم���ک به ایتام و از این قبیل امور روی آوردند و تعدادی هم تا س���ال های پایانی 
رژیم ش���اه به گروه هایی مثل سازمان مجاهدین خلق و گروه حزب الله کمک مادی 
می نمودند و از شرکت مستقیم در فعالیت ها و حرکت های سیاسی دوری می کردند، 
به این ترتیب دیگر گروهی به نام مؤتلفه تا زمان حیات رژیم ش���اه، وجود خارجی 

نداشت.۱

1-http://tarikhirani.ir/fa/news/17/bodyView/1727
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با باالگرفنت آوازه ی مجاهدین در میان گروه های مذهبی در دهه ی ۵۰ بادامچیان دوباره 
تحریک به فعالیت ش���د. وی در س���ال ۱۳۵۳ دس���تگری و به مدت ۵ ماه و نیم زندانی 
ش���د و س���پس در بهمن همان سال به اتهام ارتباط با مجاهدین دس���تگری و تا ۲۸ مرداد 
۱۳۵۶ به مدت دو س���ال و نیم زندان بود. در دوران زندان به خاطر تغیری ایدئولوژی در 
سازمان مجاهدین و تسلط بخش مارکسیستی بر آن، وی به یکی از دشمنان مجاهدین و 
نریوهای چپ تبدیل شد و همراه با الجوردی و وابستگان مؤتلفه و روحانیون و صاحبان 
دیدگاه های سنتی در مقابل دیگر زندانیان ایستادند. در سال های ۵۵ و ۵۶ بادامچیان و 
هم خط های آنان مورد عفو ملوکانه قرار گرفته و آزاد شدند. وی اعرتاف می کند که به همراه 

الجوردی در تصمیم گریی برای عفو نامه نویسی شرکت داشت: 
یک روز بعدازظهر در اتاق چهار بند یک اوین بنده ،آقای عس���گر اوالدی، شهید 
عراقی،کچوئی و الجوردی دور هم نشستیم. آنجا بحث شد در این شرایط تکلیف 

شرعی ما چیست؟۱ 

عسگراوالدی ردیف چهارم نفر اول از سمت چپ، 
کنار او عراقی، کروبی و محمدباقر محی  الدین انواری ردیف آخر

بادامچیان حضور عس���گراوالدی و حاج مهدی  عراقی و حاج حیدری و... در مراس���م 
»شاهنش���اها سپاس« با مدال پهلوی به سینه و پخش مراسم مزبور از تلویزیون را توجیه 

کرده و به دروغ مؤتلفه را »سردمدار مبارزه« معرفی می کند:
در این مس���ئله رژیم برای ما نقشه کش���یده بود، چون احساس می کرد که ما داریم 
سردمدار مبارزه می شویم، پس بر این شدند که ما را بکشند… آن ها وقتی در سالن 
می نشینند می بینند که یک مرتبه پرده های سالن کنار رفت و گروهی نشسته اند و آن فرد 
هم دارد سخرنانی می کند. آقای انواری برمی گردد به آقایان بگوید چه خرب است؟ 
آقای کروبی هم بر می گردد تا با عسگر اوالدی مشورت کند که اینجا وظیفه چیست؟ 

1-www.khabaronline.ir/news/274331
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آیا باید برخیزند و همه چیز را به هم بریزند یا بمانند. سه تا ۵ دقیقه نمایش این عکس 
بیشرت طول نمی کشد. آقای عسگر اوالدی و حاج حیدری تا می بینند دارند عکس 
می گریند س���عی می کنند به زیر میز بروند. حاج مه���دی عراقی هم در این گریودار 
برمی گردد تا در این موقعیت چه باید کند. ما از همان جا فهمیدیم که قضیه خیلی 
عمیق است و در واقع مبارزه رژیم با سازمان مجاهدین نیست و رژیم االن خطر را 
در مذهبی ها و روحانی ها می بینید؛ لذا تالشش این است که اینها را بشکند و اال اگر 
رژیم می خواست آن ها را نشکند چه لزومی داشت که آن ها را در آن جا نشان دهد؟۱ 
چنانچه در تصویر دیده  می شود میزی در کار نیست و عسگراوالدی و حاج  مهدی عراقی 
در کنار هم نشسته اند. انواری و کروبی با آن ها فاصله دارند، عقب که برگردد دیگر کسی 
نیست. پرده ای در کار نیست که باال رود. بادامچیان که ارتباط بسیار ضعیفی با مجاهدین 

داشت به دروغ خود را »چریک همه جانبه سازمان«معرفی می کند. 

خانواده بادامچیان، امانی
بادامچیان فرزند محمد باقر و صدیق���ه  امانی به جنایتکارترین خانواده  ی ایرانی پس از 
انقالب وابسته است. پدر و مادر او، دخرت عمه و پسر دایی بودند و اصل و نسب شان به 

یک جا برمی گشت. 
پدربزرگ مادری اسدالله بادامچیان، حاج احمد امانی همدانی از طرفداران شیخ  فضل  الله 
نوری و دشمنان مشروطه بود. شغل وی، امانت فروشی بود و از شهرستان  های مختلف 
برای او بار می فرستادند به همن مناسبت بود که خانواده آن  ها به »امانی« شهرت یافتند.  
خانواده ی بادامچیان و امانی که از طرفداران آیت الله کاشانی و فدائیان اسالم بودند در 
کودتای ۲۸ مرداد همراه با بخش سنتی بازار و روحانیت در مقابل مصدق قرار گرفتند و 

به کودتاچیان مساعدت کردند. 
خانواده  های امانی و بادامچیان، از فردای پریوزی انقالب و به ویژه پس از ۳۰ خرداد ۶۰ 
نقش مهمی در سرکوب و کشتار از طریق مشارکت فعال در دادستانی و اداره ی زندا ن ها 
و غارت و نابودی منابع و ثروت های ملی و سلطه بر واردات و صادرات و اقتصاد کشور 
از طریق اداره ی انجمن اس���المی بازار و سازمان اقتصاد اسالمی و وزارت بازرگانی و 
صندوق های قرض الحسنه داشته اند. بسیاری از اعضای این خانواده پیش از انقالب با هم 
زندگی می کردند. پس از انقالب نیز به صورت خانوادگی در قتل و کشت و کشت و کشتار 

و سرکوب و نابودی سرمایه های ملی مشغولند.  
اسدالله بادامچیان در س���ال ۱۳۴۸ با دخرت  دایی اش )فرزند حاج سعید امانی( ازدواج 

1-www.tasnimnews.com/fa/news/1397/09/14/1891202
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کرد و دارای ۵ دخرت و یک پسر است. دخرتانش جملگی ازدواج کرده اند. اولن فرزند 
وی در س���ال ۱۳۵۰ و  پسرش در س���ال ۱۳۸۱ به دنیا آمده اند.  علی اکرب برادر وی عضو 
شورای مرکزی مؤتلفه و از همکاران دادستانی انقالب اسالمی و در حال حاضر منشی 
هیأت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرش ایران اس���ت، راضیه خواهر وی مسئول واحد 
خواهران مؤتلفه و همسر ابوالفضل نظیفی بود. راضیه در سال ۱۳۹۲به خاطر ابتالی به 
سرطان درگذشت. وی در سال ۱۳۶۰ به همراه تعدادی دیگر از زنان مؤتلفه به دادسرای 
انقالب اسالمی اوین پیوست و نقش مهمی در شکنجه و سرکوب زنان به عهده گرفت. 
راضیه بادامچیان همچنن در س���ال ۱۳۶۶ همراه همسرش در غائله حج در مکه شرکت 

داشت.  امری نظیفی مسئول واحد جوانان حزب مؤتلفه است.
داماد های محمد باقر بادامچیان و صدیقه   امانی در سرکوب و کشتار دست داشته اند.

محمدصادق اس���المی )نماینده بازار در وزارت بازرگانی، عضو شورای مرکزی کمیته 
انقالب اس���المی، معاون وزیر که در انفجار حزب  جمهوری اسالمی کشته شد(، حاج 
احمد قدیریان)معاون اجرایی ال جوردی و قدوس���ی و مسئول گروه ضربت و جوخه های 
اعدام اوین(، عزت الله ش���اهی، )مس���ئول بازجویی و شکنجه در کمیته مرکزی انقالب 
اسالمی در میدان بهارستان(، هاشم رخ فر )معاون و قائم مقام کچویی در زندان اوین( و 

ابوالفضل نظیفی)صاحب انتشارات(.
خانواده ی امانی همدانی شامل حاج صادق امانی، حاج هاشم امانی، حاج سعید امانی، حاج 
 هادی امانی، حاج تقی امانی، حاج محمود امانی، حاج حس���ن امانی، دایی های اسدالله  

بادامچیان هستند. برادران ناتنی امانی ها  حاج مصطفی و حاج اصغر امانی هستند. 
برادران امانی در دوران رضا ش���اه به دلیل اجرای موسیقی در برنامه های دبستان، ترک 

تحصیل کردند و در بازار مشغول کار شدند.۱
صادق امانی که همسرش خواهر الجوردی بود از مسئوالن گروه شیعیان و مؤتلفه به شمار 
می رفت که به اتهام مشارکت در ترور حسنعلی منصور اعدام شد. زینب الجوردی پس از 

اعدام شوهرش، با پسرعموی همسرش ازدواج کرد.  
حاج هاشم امانی، از اعضای فدائیان اسالم و گروه شیعیان مسئول مایل این گروه و عضو 
شورای مرکزی موتلفه اسالمی بود و در جریان ترور حسنعلی منصور به حبس ابد محکوم 
ش���د و در آبان ۱۳۵۵ به مناس���بت تولد شاه با درخواست عفو ملوکانه آزاد شد و پس از 
انقالب نیز گرد فعالیت های سیاسی و مشاغل دولتی نرفت و در بازار به خرید و فروش 

حبوبات پرداخت و پشت جبهه  ی مؤتلفه در بازار و کمیته امور صنفی و... بود.
حاج سعید امانی، عضو مؤسس و شورای مرکزی مؤتلفه اسالمی و عضو حزب جمهوری 

۱-امام خمینی و هیأت های دینی مبارز،  محمدجواد مرادی نیا، ۱۳۸۷، ص ۸۱.



476
اسدالله بادامچیان

اسالمی، نماینده مجلس شورای اسالمی و از گردانندگان اصلی جامعه اسالمی اصناف و 
بازار بود. وی همچنن از طرف خمینی حکم رئیس کمیته امور صنفی را دریافت داشت 
و از سوی قدوسی به عنوان نماینده دادستان در کمیته امور صنفی انتخاب شد. یکی از 
بستگان نزدیک اش در سال ۶۰ زندانی بود. وی آهنگر بود و چوبه ی داری را که در اوین 

از آن استفاده می شد ساخت. 
حاج محمود امانی برادر بزرگرت بود که فرزندان وی حاج مهدی عضو با سابقه ی شورای 
مرکزی مؤتلفه و حاج تقی عامل خرید اسلحه ای که با آن منصور ترور شد و حاج رضا، بعد 
از شروع غائله خمینی در سال ۱۳۴۲ به حمایت از وی پرداختند. حسن امانی نوه حاج 

تقی در جبهه جنگ با عراق کشته شد.
محمد هادی امانی در ارتباط با ترور حس���نعلی منصور دستگری و پس از مدتی آزاد شد. 
پی���ش از انقالب وی به همراه برادرزاده اش محمدجواد و قاس���م بخارایی برادر محمد 
بخارایی ضارب حسنعلی منصور شبانه با نبش قرب جنازه ۴ مسئول قتل منصور را مخفیانه 
به ابن بابویه منتقل کردند. وی در حال حاضر یک کارخانه ساخت وسایل ورزشی/ تناسب 

اندام، مبلمان و سایر مصنوعات در شهرک صنعتی شکوهیه قم دارد. 
مصطفی امانی فرزند محمد امانی و اکرب وحدتی پور نوه ی دخرتی وی نیز در جبهه جنگ 
با عراق کشته شدند.رضا نوری)پسرعموی بادامچیان و از همراهان محمد بروجردی در 
کردستان(، منصور قدیریان، )خواهرزاده بادامچیان( و مجید رحمانی،.... از دیگر کشتگان 
خانواده بادامچیان هستند. محمد حسن امانی همدانی هم که در جنگ کشته شد احتمااًل 

با آن ها نسبت خانوادگی دارد. 
امانی ها ۳ خواهر داشتند که یکی از آنها همسر حسن شلیله )قناعت( است. نوه وی فاطمه 
شلیله نوجوان بسیجی بود که در سال ۱۳۷۹ در مراسم دیدار یکصد هزار جوان بسیجی 
با خامنه ای در مصالی تهران، به دلیل ازدحام جمعیت زیر دس���ت وپا کشته شد. دیگری 
همسر محمود حجت از شاگردان خمینی و سومی مادر بادامچیان ها بود.  برای شناخت 
نگاه عقب مانده و غریانسانی این خواهران همن بس که از قول صدیقه امانی می گویند: 
می گفت در سال ۱۳۱۹ که اوج پلیدی های رضاشاهی بود که مدارس را مختلط کند 
و عضویت در پیش���اهنگی را برای دخرت و پسر اجباری نماید و آنها را به اردوهای 
فس���ادانگیز و فحشایی بربد با خواهرش که همسر مرحوم دکرت محمود حجت بود 
روزی درددل کرده بودند که سرنوش���ت دخرت وی و پس���ر او که نوزاد بودند فردا چه 

می شود؟ و در این محیط فساد و فحشاء چه می  کنند؟
می گفت با هم دعا کردیم و مناجات نمودیم که اگر این دخرت و پسر ما فردا فاسد 
می ش���وند از دنیا بروند و پس���ر خواهرش فوت کرد و دخرت او ماند که همسر شهید 
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واالمقام هفتم تری محمدصادق اسالمی شد. این نقطه اوجی است که دو زن جوان 
دو بچ���ه خود را برای خدا می خواهند و از خدا طلب می کنند که اگر آن ها بدکاره 

می شوند عمرشان خاتمه یابد.۱
محمد علی امانی پس���ردایی بادامچیان، قائم مقام مؤتلفه اسالمی و رئیس اسبق اوین و 
معاون سیاسی الجوردی است. وی و برادرش محمد جواد، داماد های خواهر بادامچیان 

و قدیریان هستند. 
علریضا اسالمی فرزند صادق اسالمی و نوه ی صدیقه امانی و محمد باقر بادامچیان پس 
از انقالب به معاونت قدوس���ی و الجوردی در دادس���تانی انقالب اسالمی رسید و با 
صدیقه دخرت صادق امانی که مادرش زینب خواهر الجوردی است ازدواج کرد و یکی از 

گردانندگان مؤتلفه است. حاج محمدجواد اسالمی دیگر فرزند صادق است. 
غالمحسن رحمانی، حبیب الله  شفیق، محمد حجت دیگر رهربان و اعضای مؤتلفه و بازار 
از جمله بستگان نزدیک بادامچیان هستند. حاج حسن رحمانی از مؤسسان حزب موتلفه 
اسالمی بود. وی پس از انقالب در راه  اندازی زندان قصر و اوین با کچویی و الجوردی 
همراه و همگام بود و در سیاه ترین روزهای تاریخ معاصر ایران در دادستانی اوین مشغول 
جنایت بود. اقدام برای س���اخت مصالی بزرگ تهران و فعالیت در ستاد برگزاری نماز 

جمعه تهران از جمله دیگر فعالیت های وی است. 
حبیب الله  شفیق از رهربان و بنیانگذاران مؤتلفه اسالمی است. پس از انقالب از مؤسسان 
کمیته و اعضای شورای مرکزی کمیته امداد و همچنن عضو هیأت امنای بنیاد مستضعفان 
و جانبازان بود. از دیگر مس���ئولیت های وی مدیریت مدرسه رفاه بود. دخرت وی همسر 
محمدقاسم امانی، فرزند صادق امانی است. محمدقاسم امانی نیز در دادستانی انقالب 
اسالمی مشغول کار بود و پس از انفجار دفرت قدوسی در ۱۴ شهریور ۱۳۶۰ به همراه علریضا 
اسالمی با کپسول های آتش نشانی آتشی که در اتاق وی شعله ور شده بود را خاموش کرد.۲ 
وی با فشار اعضای مؤتلفه به ویژه بادامچیان هنگام ورود خمینی به کشور در بهشت زهرا 
به  عنوان » نماینده   خانواده های  شهدای  انقالب  اسالمی«  با مقاله ای که بادامچیان نوشته  

بود به خمینی خریمقدم گفت.  
دو عموی بادامچیان حسن قهرمانی پور و علی اصغر نوری همدانی)از گردانندگان صنف 
فرش در بازار( نام خانوادگی متفاوت داشتند. پسر عمه ی وی نیز از نزدیکان الجوردی 

در دادستانی انقالب اسالمی بود. 

1-www.shoma-weekly.ir/fa/news/10282 
2-www.shoma-weekly.ir/fa/news/2302
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مسئولیت های بادامچیان در دوران انقالب و پس از آن 
وی عضو شورای مرکزی هفت نفره کمیته استقبال از خمینی بود و از آن جایی که در بخش 
تبلیغات شورای انقالب دارای مسئولیت بود وقتی انقالب پریوز شد وی در صدا و سیما 

خربها را چک می کرد و از همان جا کار وی با خربگزاری ها و رسانه ها آغاز شد. 
بادامچیان در مورد شورای مرکزی هفت نفره می گوید:

»امام که به ایران می آیند در کمیته استقبال از ایشان، من جزو شورای ۷ نفره هستم. ۷ 
نفر ۴ نفر اصلی هستند و ۳ فرعی دارد. ۴ اصلی از درون آن گروه برخاسته و معرفی 
آن گروه است. آقای شهید مطهری، شهید مفتح و شهید محالتی؛ البته شهید مفتح 
جزو جلسه مخفی نیست. آقای محالتی بود و بنده هم بودم. ما چهار نفر بودیم. این 

سه نفر که دو نفر از نهضت آزادی و یک نفر جبهه ملی گذاشتیم.۱
او سه نفر فرعی را هاشم صباغیان، علی اصغر تهرانچی از نهضت آزادی و شاه حسینی از جبهه 
ملی معرفی می کند. در روایت های دیگر، کاظم سامی و محمد توسلی و علی دانش منفرد 
نیز  اضافه می شوند.  نکته ی قابل توجه آن که همه ی راویان تأکید می کنندکه حضور افراد 
وابسته به جبهه ملی و نهضت  آزادی شکلی بوده و به منظور فریبکاری صورت گرفته است. ۲

نقش آفرینی اسدالله بادامچیان به عنوان عضو مرکزیت کمیته و حضور گسرتده ی اعضای 
هیأت های مؤتلفه ی اس���المی در دیگر ارکان و شاخه های کمیته ی استقبال سبب شد تا 
به زودی عماًل هیأت های مؤتلفه ی اسالمی که در پاریس نیز با مهدی عراقی و حبیب الله 

عسگراوالدی در ارتباط بودند، اداره کننده ی اصلی کمیته استقبال شوند.
صادق اس���المی، محمدعلی نظران، علی درخشان، اسدالله الجوردی، محمد کچویی، 
محسن رفیق دوست، سعید محمدی، اصغر رخ صفت، سیدرضا نریی، جواد مقصودی، 
حبیب الله شفیق، مهدی محمدی، محمود مرتضایی فر، مرتضی الجوردی، مهدی غیوران، 
حسن راستگو، کاظم نیکنام و ابراهیم اکربی از اعضای هیأت های مؤتلفه ی اسالمی بودند 
که در شاخه های مختلف کمیته ی استقبال از امام خمینی حضور داشتند.۳ به این اسامی 

می توان ده ها نام دیگر را افزود. 
نماینده دوره های دوم و هش���تم مجلس شورای اسالمی. نایب رئیس و مخرب کمیسیون 
اقتصاد و دارائی، عضو کمیسیون اجتماعی، عضو کمیسیون احزاب مجلس، عضو هیأت 
عایل نظارت مجلس شورای اسالمی، معاون سیاسی و مشاور امور اجتماعی رئیس قوه 

1-http://aftabnews.ir/fa/news/420007
2-www.mashreghnews.ir/news/685242
3-www.farsnews.com/news/13941112000973

 بادامچیان بن سال های ۵۸ تا ۱۳۶۰ دبری اجرائی حزب جمهوری اسالمی، مسئول استان ها و مسئول 
تبلیغات در حزب جمهوری اس���المی بود و در این سمت مسئولیت بسیج چماقدار تحت نام »امت 

حزب الله« برای حمله به متینگ های سیاسی، کتاب فروشی ها و... را به عهده داشت. 
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قضائیه، رئیس کمیس���یون ماده ۱۰ احزاب، عضو مؤسس، شورای مرکزی، دبری اجرائی، 
رئیس مرکز امور سیاسی و قائم مقام دبریکل حزب موتلفه اسالمی، رئیس شورای مرکزی 

و مدیر مسئول هفته نامه »شما« از دیگر مسئولیت های وی بوده است. 

مسئول بسیج چماقدار تحت پوشش »امت حزب الله«
بادامچیان بن س���ال های ۵۸ تا ۱۳۶۰ دبری اجرائی حزب جمهوری اس���المی، مس���ئول 
واحد شهرس���تان ها و مس���ئول تبلیغات در حزب جمهوری اسالمی بود و در این سمت 
مسئولیت بسیج چماقدار تحت نام »امت حزب الله« برای حمله به متینگ های سیاسی، 
دفاتر گروه ها، کتاب فروشی ها و... را به عهده داشت. وی همچنن با استفاده از امکانات 
حاکمیت و حزب جمهوری اسالمی به انتشار شب نامه، کتب مجعول و... علیه نریوهای 

سیاسی می پرداخت. 
یک���ی از نریوهای تحت اختیار وی عباس ابراهیمیان یکی از کشته ش���دگان انفجار دفرت 
حزب جمهوری اسالمی بود که در قسمت روابط عمومی و واحد شهرستان های آن کار 
می کرد، وی که در واحد شهرستان های حزب کار می کرد از عناصر اصلی حمله به دفاتر 

و متینگ های گروه های سیاسی بود. 
در زندگی نامه ی او که در س���ایت امنیتی »هابیلیان« منتشر ش���ده آمده است:   »عباس 
ابراهیمیان در برابر خط نفاق بسیار مقاوم و استوار بود و هرگز ذره ای عقب نشینی نمی کرد. 
به هنگام درگریی ها میان مردم و عناصر خود فروخته ی منافقن حضور فعال داشت و همه 

نامالیمات را با جان و دل می خرید.« 
وی، کربا و زهرا دو خواهر خود را به کمیته انقالب اس���المی معرفی کرد که پس از ۳۰ 
خرداد هر دو اعدام شدند. برای شناخت بی رحمی او می توان به زندگینامه ی او مراجعه 

کرد، در آن آمده است:  
یک روز قبل از فاجعه تروریس���تی هفتم تری سال ۱۳۶۰، هنگامی که پدر و مادرش 
با مراجعه به دفرت مرکزی حزب جمهوری اس���المی از او خواس���ته بودند که محل 
بازداشت یکی از برادران خود را که به علت همکاری با منافقن دستگری و محکوم 
ش���ده بود نشان دهد او با قاطعیت عایل و همراه با اخالق اسالمی در برابر پدر و 

مادرش ایستادگی کرد و این خواسته آنان را نپذیرفت.
غالمحس���ن ابراهیمیان برادر وی در دهه ی ۶۰ در اوین اعدام شد. علی ابراهیمیان یک 
برادر دیگر وی نیز که از زندانیان سیاسی دوران شاه بود در درگریی با نریوهای دادستانی 

و سپاه در یکی از خانه  های تیمی مجاهدین کشته شد. 
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حمایت از جانیان و سرکوبگران نظام
یک���ی از بزرگرتین جنایتکاران دهه ی ۶۰ در گیالن ابوالحس���ن کریم���ی بود که در مقام 
دادس���تان انقالب اس���المی گیالن و حاکم شرع ش���هرهای مازندران و گیالن جنایات 
زیادی را مرتکب شد و ا زاو به عنوان الجوردی گیالن نام برده می شد. عاقبت به دلیل 
مخالفت زین العابدین قربانی نماینده  خمینی و بسیاری از روحانیون و همچنن چهره های 
حزب اللهی مجبور به برکناری وی شدند. وی که عضو حزب جمهوری اسالمی بود باعث 

ایجاد دو دستگی در حزب شد. 
بادامچیان برای رسیدگی به این امر به الهیجان سفر کرد. هادی کامجو از نزدیکان کریمی 

می گوید:
آقای اس���دالله بادامچیان آمده بودن���د در دفرت حزب و فکر می کردند ما بچه های 
مرتدی هستیم که باید کشته شویم... چند کتاب بازرگان در کتابخانه حزب بود، نوار 
سخرنانی های آیت الله طالقانی )که جز تاییدیه نظام چیز دیگری نیست( هم بود. با 

دیدن اسم طالقانی همه را از قفسه به بریون پرت کرد.
من جریان را به حاج محمدجواد کریمی گفتم ایشان مرا به سکوت دعوت کرده و 

گفتند تابع باشید و حرفی نزنید. گفتم: چشم ما تابع والیتیم.
بادامچیان گفت: این کریمی  کیه که تمام اس���تان از دس���تش به فریاد اومده؟! باز 

باالجبار در مقابل این حرف هم سکوت کردم.
قرار شد که به اتفاق شهید کریمی  به منزل حاج آقا قربانی بروند که به اصطالح ایشان 
را با هم آشتی دهند. شهید کریمی می گویند من اگر در این جلسه حاضر شوم با توهن 
آقای قربانی مواجه خواهم شد. در نهایت حاضر می شوند و همانطور هم شد و از 
ابتدا تا انتها آقای قربانی حرف های توهن آمیز می زنند به شهید کریمی، بدون این که 

ایشان کالمی بر زبان آورند.
این موضوع سبب تعجب بادامچیان شده بود برگشت گفت: تازه فهمیدم کریمی 
کی هس���ت! این شخص علی گیالن است. بچه ها اگر یک تار موی این کم بشود 
خدا،خمینی، ائمه هیچ کدام از شما نمی گذرند. نگذارید یک تار موی این کم شود.۱

در ش���هریور ۱۳۹۴ »اولن بزرگداشت ش���هدای بصریت«، »شهیدان دکرت حسن آیت، 
ابوالحسن کریمی، سیداسدالله الجوردی، عبدالحمید دیالمه و علی انصاری«  با حضور 
اسدالله بادامچیان، محمدحسن صفارهرندی، جواد منصوری،۲ حمید رضا ترقی و... در 

1-http://karimi131365.blogfa.com/post/33
۲-جواد منصوری فرمانده اس���بق سپاه پاس���داران که بعدها لباس دیپلماتی به تن کرد، در سال ۱۳۹۷ 
اعرتاف کرد که در قتل ۴ رهرب ترکمن در س���ال ۱۳۵۸ ش���رکت داشته است. در حایل که پیشرت آن را به 

درگریی درونی چریک های فدایی خلق ربط می دادند. 
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تاالر س���وره حوزه هرنی برگزار شد.۱ کریمی، الجوردی و انصاری استاندار اسبق گیالن 
از جانی ترین چهره های نظام بودند و آیت و دیالمه از تئوریسن های سرکوب که همگی 

توسط مجاهدین به قتل رسیدند. 

دروغگویی یکی از ویژگی های اعضای مؤتلفه
دروغگویی در این جریان مذهبی سنتی نهادینه شده است و به عنوان یک واجب به آن 
نگاه می کنند و در این راه هیچ حد و مرزی را به رسمیت نمی شناسند. برای پی بردن به 
میزان دروغگویی بادامچیان می توان به ادعای او راجع به نهضت آزادی توجه کرد. وی 

ادعا می کند:
بعد از پریوزی انقالب اس���المی نظام ما کمرتین اعدام ها را داشت که طبق قانون 
قضایی انجام شد. اولن کسانی که طاغوتی ها را اعدام کردند همن نهضت آزادی ها 
بودند که در مدرسه رفاه این کار را انجام دادند، بعد از آن امام، مرحوم خلخایل را 
منصوب کردند به عنوان حاکم شرع تا طبق موازین این امور انجام شود و پس از آن 

هم مرحوم شهید قدوسی، شهید بهشتی و موسوی اردبیلی روی کار آمدند.۲
این ادعای سخیف درحایل صورت می گرید که خلخایل شخصاً حکم اعدام نعمت الله 
نصریی و خس���روداد، رضا ناجی و مهدی رحیم���ی را صادر و تا آخر عمر به آن افتخار 
می ک���رد. در ش���ب ۲۵ بهمن ۱۳۵۷ وی حکم اعدام ۲۵ نف���ر را داده بود که با اعرتاض 
مس���ئوالن نهضت آزادی نزد خمینی، وی با اعدام ۴ نفر موافقت کرد. شخص بازرگان 
و دولت موقت تالش زیادی برای جلوگریی از اعدام ها داش���تند و اساساً هیچ نقشی در 

دادگاه های انقالب نداشتند.
بادامچیان در همان گفتگو یادش رفته پیشرت چه ادعایی مطرح کرده و می گوید: 

اگر می خواس���تیم لیربال بازی های جبهه ملی ها و نهضت آزادی ها را انجام دهیم 
انقالب به باد می رفت.

علریضا اس���المی خواهرزاده بادامچیان در مورد نقش خمینی در اعدام »طاغوتی ها«  
می گوید: 

بیس���ت و چهار نفر را قرار شد شب اول اعدام کنند، ویل کوتاهی کردند و باالخره 
به چهار نفر رس���ید. این طور شنیدم که حضرت امام فرمودند: »اگر به اعدام اینها 
اقدام نکنید، خودم اقدام خواهم کرد« و لذا آنها مجبور شدند. در آن زمان، دولت 
موقت مسئولیت کار را به عهده داشت. یادم هست که در بالکن همان طبقه دوم یا 

1-http://tehranpress.com/fa/print/95421/ 
2-www.tarikhirani.ir/fa/news/All/bodyView/5923/index.html
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سوم مدرسه رفاه، آن چهار نفر، یعنی فرماندار حکومت نظامی شاه و نصریی، رئیس 
ساواک، و دو نفر دیگر را اعدام کردند.۱

یا او در مورد گروه فرقان و وابستگی آن به مجاهدین می گوید: 
فرقان شاخه ای از سازمان منافقن بود که به تحریک سی آی ای فعالیت می کرد. من 
زمانی که عربی تدریس می کردم اکرب گودرزی، رهرب فرقان ش���اگرد من بود. جوان 
با استعدادی بود، استعدادش را در مسری غلطی خرج کرد. جزواتی که این ها منتشر 
کردند و به اسم خودشان پخش شد در اصل همان جزوات و صحبت هایی بود که 
سال ها سازمان منافقن در زندان و یا در جلسات خودشان آن ها را مطرح کرده بودند 
و بعد به گودرزی دادند که به اس���م خودش و گروه فرقان آن ها را منتشر کند و اال او 

نمی توانست انقدر فعالیت نوشتاری داشته باشد. ۲
هیچ  گزاره  ی درس���تی در این ادعا نیس���ت. هیچ رابطه ی بن فرق���ان و مجاهدین نبود. 
مجاهدین خواهان دستگریی و مجازات قاتلن مطهری و محمدویل قرنی و محمد مفتح 
و مهدی عراقی... ش���ده بودند. سازمان سیا هیچ شناختی از فرقان نداشت که بخواهد 
تحریکی انجام دهد. اکرب گودرزی هیچ گاه نزد بادامچیان عربی نخواند. تفاسری مجاهدین 
از قرآن هیچ مشابهتی به تفاسری فرقان نداشت. مجاهدین مگر نمی توانستند جزواتشان را 

خودشان پخش کنند که بدهند یک گروه دیگر به نام خودش انتشار دهد!
بادامچیان در جلسه هفتگی جامعه انجمن های اس���المی اصناف و بازار تهران ضمن 
چاپلوسی مشمئز کننده از خامنه ای به دروغ به وی نقش زورو و رامبوی اسالمی پس از 

پذیرش قطعنامه ۵۹۸ داده و می گوید:  
ص���دام خیال کرد که می تواند دوباره به ایران حمل���ه کند؛ از جنوب حمله کرد اما 
امام)ره( با درایت مثال زدنی مقام معظم رهربی را فرمانده لشکر جنوب کردند و 
ایشان هم لشکر عراق را در جنوب تار و مار و اعالم کردند که می توانند بصره را هم 
بگریند که امام)ره( فرمودند که حتی یک قدم هم از مرز عبور نکنید. منافقن هم که 
خیال می کردند می توانند نظام را ساقط کنند، از غرب حمله کردند، آن ها با پشتیبانی 
عراق و آمریکا تا اسالم آباد هم آمدند، اما در تنگه مرصاد با حمله رزمندگان اسالم 

و شورش مردم تارومار شدند.۳ 
این در حایل است که در عرض چند روز نریوهای نظام والیی تمام آن چه را که در طول 
هفت سال جنگ در جنوب به دست آورده بودند از دست دادند و خامنه ای هیچ گاه چنن 
مسئولیتی در جنگ و به ویژه در سال ۱۳۶۷ نداشت. در حایل که چندین جنازه در کهریزک 

1-http://defapress.ir/fa/news/26211
۲-۲۳ مهر ۱۳۹۴، سایت تاریخ ایرانی. 

3-http://aftabnews.ir/fa/news/92123



483
الجوردی، یاران و همراهانش

روی دس���ت نظام اسالمی مانده بود بادامچیان در همن دیدار در تکذیب به کار گریی 
شکنجه در زندان می گوید: 

نیازی به شکنجه نبود؛ برخی از این ها حتی حال سیلی خوردن هم ندارند.
بادامچیان مانند دیگر همراهانش که جملگی مدعی  هس���تند متوجه نفوذی بودن کاظم 
افجه ای عامل قتل کچویی در اوین ش���ده بودند، ۳۳ سال پس از انفجار هفت تری ادعا 
می کند که به کالهی عامل انفجار حزب جمهوری اسالمی مظنون شده بود و داستانی هم 

در این رابطه سرهم می کند: 
من به کالهی مظنون شده بودم. به شهید مالکی تذکر داده بودم که آیا وی را کاماًل 
می شناسند؟ و او گفته بود شخصاً نمی شناسد اما چند نفر از برادران که در دانشگاه 
با او بوده اند او را تأیید کرده اند و من گفتم حرکات او و شیطنتی که در چشم هایش 
هست مرا نسبت به وی مشکوک کرده است و شهید مالکی با خنده ای تلخ گفت: 

آقای بادامچیان، شما چقدر سوء ظن دارید؟ و ای کاش او نیز مظنون می شد.۱

همراه و هم کیش و همکار الجوردی 
الجوردی جدا از نس���بت خانوادگی با بادامچیان متح���د وی و خانواده ی امانی بود و 
اعضای مؤتلفه در راه و روش نیز یکس���ان بودند. برای ش���ناخت مواضع و دیدگاه های 

الجوردی بایستی بادامچیان و نگاه او را شناخت.
بادامچیان در مورد »نمونه اعالی زندان اسالمی« که محصول الجوردی است می گوید:

آقای الجوردی به تکلیف شرعی مسئول زندان شد و نمونه اعالی زندان اسالمی را 
شهید الجوردی به وجود آورد. زندان را اقامتگاه زندانی می دانست و زندانی ها را به 
نگاه مجرم نمی دید. در داخل زندان به زندانی ها محرومیت نمی داد. در زندان های 
دهه ۶۰ با مدیریت الجوردی زندانبانی اسالمی انجام شد. الجوردی به زنان زندانی 
گفته بود اگر قرآن را حفظ کنید آزاد می ش���وید. هر کس وارد زندان می ش���د باید 
سواد یاد می گرفت. الجوردی در حسینیه زندان برای زندانی ها جلسه می گذاشت 
و س���اعت ها با آن ها صحبت می کرد. ساعت ها در زندان انفرادی می نشست و با 
زندانی صحبت می کرد. همن شد که وقتی الجوردی شهید شد زندانی ها برای او 

گریه کردند و گروه سرود راه انداختند که »الهی بشکند دست منافق«.۲
برای درک »نمونه   اعالی زندان اسالمی« به صحنه ای اشاره می کنم که روبروی چشم 

جاوید طهماسبی در ۱۵ سالگی دستگری شد اتفاق افتاد: 

۱-سایت سازمان قضایی نریوهای مسلح، ۷ تری ۱۳۹۳.  
2-www.tarikhirani.ir/fa/news/All/bodyView/5923/index.html
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سال ۶۲ یک روز من و دوستم که در قسمت باغبانی مشغول کار بودیم متوجه شدیم 
مجروحی را آورده بودند پشت بند همان جایی که سابقاً اعدام می کردند. من در ۲۰ 
مرتی آن جا بودم. نمی دانم چرا او را آورده بودند اعدام کنند. یک پاسدار بهداری 
اوین به ما گفت تکان نخورید و همان جا بایستید و سپس شروع کرد به شلیک کردن. 

دست و پا و سر زندانی باندپیچی بود.
دستش تو گچ بود. ۳ یا ۴ تا تیز زد. او نیم خیز بلند شد و دوباره افتاد روی زمن. بعد 
با اسلحه ما را صدا زد. کیسه سوند به بدن زندانی بود. لوله سوند را با بیلی که دست 
من بود کش���ید بریون و با فریاد گفت:  حاال جنازه را بردارید بگذارید پشت ماشن. 

جنازه را برد بریون. 
باالترین محرومیت های ممکن از س���وی الجوردی علیه زندانیان اعمال می ش���د. گریه 
کردن زندانیان برای قتل الجوردی در زمره ی دروغ هایی است که ساخنت آن از اعضای 
مؤتلف���ه برمی آید. الجوردی در جامعه آنقدر منفور ب���ود که خربگزاری دولتی از »قتل« 
وی خرب داد و باعث ش���ادی مردم ایران ش���د. س���واد آموزی به زندانیان دهه ی ۶۰ از آن 
دروغ هاست. اکثریت قریب به اتفاق زندانیان سیاسی باسواد و قشر روشن و آگاه جامعه 
بودند. تعداد اندک زندانی که بی سواد بودند نه تنها هیچ امکانی برای آموزش آن ها نبود 
بلکه چنانچه زندانیان می خواستند به آن ها در سواد آموزی کمک کنند با تنبیه و مجازات 
روبرو می شدند. دانش آموزانی که از پشت میز کالس های درس به زندان آورده شده بودند 
امکان ادامه تحصیل نداشتند. برگزاری کالس های درس از سوی زندانیان ممنوع بود. من 
به خاطر تدریس زبان انگلیسی به سلول انفرادی منتقل شده و فشارهای زیادی را متحمل 

شدم. الجوردی خود شخصاً برایم جریه کتک و تنبیه قرار داد. 
وی در ادامه در ارتباط با چگونگی برخورد الجوردی با زندانیان می گوید:  

با خش���ونت با آن ها برخورد نمی کرد، آزاد با آن ها حرف می زد. نتیجه این شد که 
منافقن تواب به الجوردی عالقه مند شدند؛ چون باور کردند که مرحوم الجوردی 
قصد برخورد با آن ها را ندارد و می خواهد آن ها را به خدا برساند. منافقن می گفتند 
کفاره گناهانی که ما مرتکب شدیم این است که اعدام شویم تا شاید در دنیای دیگر 
آرامش داشته باشیم. کس���انی که با الجوردی ها مخالف هستند شروع به دروغ و 

فریبکاری کردند.۱
به تعبری بادامچی���ان هزاران زندانی و  آیت الله منتظری و حتی نمایندگان خمینی  دروغ 
می گویند و تنها اعضای مؤتلفه و تعداد اندکی زندانی دست آموز تواب که برای زنده ماندن 
و آزادش���دن از زندان تن به هر خفت و خ���واری می دادند و حتی در جوخه های اعدام 

1-www.tarikhirani.ir/fa/news/All/bodyView/5923/index.html
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شرکت می کردند و در شکنجه و آزار و اذیت دوستان شان از چیزی فروگزار نمی کردند 
راست می گویند. الجوردی مظهر خشونت بود. حتی جانیانی همچون موسوی تربیزی که 

خود از مظاهر خشونت در دهه ی ۶۰ بود نیز به این امر اذعان دارد. 
بادامچی���ان کار حمایت از الجوردی را به آن جا می رس���اند که مدعی می ش���ود »نظری 

الجوردی وجود نداشت. یک نفر را نه زده و نه اعدام کرده.«
از ش���هادت صدها زندانی آزاد ش���ده که در مراجع بن المللی شهادت داده اند می گذرم 
و به حسن همدانی یکی از ش���کنجه گران اوین و اعضای جوخه اعدام و گروه ضربت 
و همچنن مسئول گروه »گشت ش���کار« دادستانی بسنده می کنم. وی در مورد قدرت 

الجوردی در دهه ی ۶۰ می گوید: 
سر پامنار داشت با دوچرخه ۲۸ می رفت و من سوار موتور بودم. به او گفتم خطرناک 
است همان طور که با دوچرخه پا میزد، گفت ما کسی و چیزی نیستیم. چیزی برای 
خودش قائل نبود. هوی و هوسی نداشت، در صورتی که حاکم جان، مال و ناموس 

مردم بود و با یک حکم ایشان کسی زنده می ماند یا جانش گرفته می شد.۱
بادامچیان همچنن الجوردی را »یک اسوه چند بعدی« معرفی کرده و می گوید: 

ش���هید الجوردی یک اس���وه چندبعدی اس���ت. او در مبارزه یک انسان جدی، 
سختکوش، مجاهد و صادق بود، چه قبل از آنکه نهضت امام)ره( شروع شود چه 
بعد از آن. قبل از نهضت امام)ره( در گروه شیعیان و در مسجد شیخ علی یک نمونه 
برجسته از کسی بود که از نظر اخالق، رفتار، درس آموزی، مِنش و کسب و پول حالل 
نمونه بود. ایشان بن دوستان هم نمونه بود. قاطعیت و صالبت به همراه تواضع و 

اخالق او، الجوردی را یک نمونه برجسته در جمع دوستان کرده بود.۲
بادامچی���ان برای وارونه جل���وه دادن چهره ی پلید الجوردی کتابی با عنوان »اس���طوره 

مقاومت« انتشار داده و برای وی سنگ تمام می گذارد. 
ب���دون حمایت بی چون و چرای مؤتلفه و امثال بادامچیان و حوزه های علمیه و بازار و 
مس���ئوالن سیاسی نظام امکان نداشت الجوردی بتواند آن جنایات عظیم را پس از ۳۰ 

خرداد ۱۳۶۰ مرتکب شده و الگویی برای سراسر ایران شود. 

بدنام در عرصه سیاسی و اقتصادی 
به پست های بادامچیان در ۴۰ سال گذشته نگاه کنید نه خمینی و نه خامنه ای هیچ مسئولیتی 
را به دوش او که به یکی از قدرتمندترین خانواده های وابسته به نظام تعلق دارد نگذاشتند. 

1-http://defapress.ir/fa/news/28967
2-www.ipro.ir/fa/news/39
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حتی در حزب مؤتلفه نیز رقابت را به محمد نبی حبیبی که هیچ سابقه  ای در مبارزه با نظام 
پهلوی نداشت باخت. تنها شیخ محمد  یزدی به او روی خوش نشان داد. پس از مرگ 

حبیبی و بن بست مؤتلفه از روی استیصال وی را به دبریکلی انتخاب کردند. 
مس���یح مهاجری یکی از اعضای ارش���د حزب جمهوری اسالمی و گردانندگان روزنامه 
جمهوری اسالمی بادامچیان را یکی از عوامل اصلی انحالل حزب جمهوری اسالمی 

معرفی کرده و می گوید: 
آن زمان مسئول سازمان شهرستان های حزب بود و افکار شخصی خودش را و افکار 
مؤتلفه را به نام حزب در شهرستان ها ترویج می کرد و اختالف ایجاد می کرد. همن 
اختالفات و مشکالتی که در شهرستان ها ایجاد می کرد به گوش امام رسید و امام 

دستور توقف فعالیت حزب را دادند.۱
فرشاد مؤمنی یکی از اقتصاددانان نظام والیی و از اعضای حزب جمهوری اسالمی در 

مورد بادامچیان می گوید: 
من در حزب جمهوری اس���المی بودم و با شگرد های آقایان راست عضو حزب، 
آشنایی داش���تم و روش کارشان را تشخیص می دادم. چیزی که آن زمان خیلی مرا 
برآش���فته می کرد، این بود که چون افرادی مثل آقای اسدالله بادامچیان در ساخت 
سیاسی و اقتصادی کشور خوشنام نبود و به عنوان تولید کننده یا کسی که توسعه گراست 
محس���وب نمی شد، دور کسانی مثل آقای دکرت عباس شیبانی را می گرفتند و گاهی 
سعی می کردند حرف  خودشان را از زبان او بزنند.... طیف خاصی بودند با آدم های 
س���الم، خوشنام و دلسوز تماس می گرفتند و درباره ی صندوق های قرض الحسنه و 
سازمان اقتصاد اسالمی مظلوم نمایی می کردند. نمی گفتند که ما یک انحصار مایل 

تشکیل داده ایم و با توان مایل آن چه می کنیم، یا چه می توانیم انجام دهیم. ۲
سازمان اقتصاد اسالمی فاجعه ای بود که بر اقتصاد کشور در سال ۱۳۵۸ نازل شد و امثال 
بادامچیان و عسگراوالدی از همان ابتدا به عنوان عناصر پشت پرده در تحقق این مصیبت 

نقش داشتند.
پس از پریوزی انقالب بازاریان متمول و گردانندگان جمعیت هیأت های مؤتلفه از جمله 
عالءالدین مریمحمد صادقی، سیدعلی اصغر رخ صفت، محمود اعتمادیان، محمدرضا 
اعتمادیان، سیدتقی خاموشی، علی شفیعی، سیدجواد آل احمد، کریم انصاریان، حسن 
کاش���انی فرد، علی عدالت پیشه، مصطفی دالل زاده و... که در حزب جمهوری اسالمی 
متشکل شده بودند به منظور تسلط بر سیستم پویل و بانکی و اقتصادی کشور و سودجویی 

۱-روزنامه شرق ۹ تری ۱۳۹۳.
۲-اقتصاد سیاسی صندوق های قرض الحسنه و مؤسسات اعتباری، بهمن احمدی آمویی، کتاب پارسه، چاپ 

دوم، ص ۴۶.
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هر چه بیش���رت وارد میدان شدند. این عده تحت عنوان این که در نظام اقتصادی پیشن 
بانکداری وسیله چپاول طبقه حاکم و ایادی آن ها بود و تحت تسلط اقتصاد امرپیالیستی 
غرب قرار داشت و ربا از جمله ابزار کنرتل سیستم پویل و عملیات بانکی بود، اعالم کردند 
که قصد دارند سیستم رباخواری را از صحنه بانکی کشور پاک کنند و با »دگرگونی نظام 
اقتصادی فعلی و تبدیل آن به اقتصاد اسالمی فقاهتی« و »ایجاد معامالت و خدمات 
بازرگانی صحیح بر پایه ی نیاز جامعه ی اسالمی و انطباق آن ها بر موازین فقه اسالم و به 
دنبال آن ایجاد مدیریت صحیح در سطح جامعه« به توسعه عدل و قسط و داد در  کشور 

برپدازند. 
آن ها با حمایت بهش���تی و مطهری، خمینی را متقاعد کردند که در فروردین ۱۳۵۸ فرمان 

تأسیس »بانک اسالمی ایران« را صادر کند.
با توجه به نفوذی که این عده داشتند شورای پول و اعتبار در اردیبهشت ۱۳۵۸ علریغم 
نظریه های کارشناسی بدنه ی بانک مرکزی اساسنامه بانک اسالمی ایران را به اتفاق آراء 

تصویب کرد.
هیأت مؤسس���ان، اولن حس���اب این بانک را به نام خمینی، افتت���اح کردند و خرید و 
پذیره نویسی سهام بانک با خرید سهام به نام بهشتی و مطهری و محمد صدوقی آغاز شد 

تا همچنان حمایت آن ها را داشته باشند.  
سرمایه اولیه بانک اسالمی از سوی مؤسسان آن ۲۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده بود 
اما هنگامی که از سوی بانک اسالمی در جراید اعالم پذیره نویسی شد با توجه به جو 
پس از انقالب و هیاهوی صورت گرفته از سوی دستگاه های تبلیغاتی نظام والیی و فریب 
افکار عمومی، مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان جمع آوری شد و بسیاری از کسبه و کارمندان دولت 
با خرید سهام های اندک که از ۱۰۰ تومان شروع می شد سهام دار »بانک اسالمی« شدند.

در این هنگام دولت موقت بانک ها را ملی اعالم کرد اما خمینی »بانک اسالمی« را از 
مصوبه دولت موقت استثناء قرار داد. 

با رایزنی های صورت گرفته دولت موقت موافقت کرد بانک اسالمی ایران با اساسنامه 
مصوبه شورای پول و اعتبار به فعالیت خود ادامه دهد، فقط از کلمه بانک استفاده نکند 
اما تمام عملیات بانکی و اعتباری را انجام دهد. با یک کاله شرعی کلمه بانک به عبارت 
سازمان اقتصاد تبدیل شد و بانک از لحاظ ماهوی به حیات خود ادامه داد ویل از نظر 

شکلی نقاب »سازمان اقتصاد اسالمی ایران« را به چهره زد. 
بعد از مدتی بانک مرکزی اعالم کرد که این سازمان نباید، اعتبارات اسنادی و چک داشته 
باشد چرا که این کار به بانک ها اختصاص دارد. به این ترتیب »بانک اسالمی« به یک 
صندوق قرض الحسنه ی بزرگ مبدل شد و اختیار نظارت بر بیش از یک هزار صندوق 
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قرض الحسنه را کسب کرد. گردانندگان سازمان اقتصاد اسالمی هیچ گاه نه پول سهامداران 
کوچک را بازگرداندند و نه توضیحی در این ارتباط دادند و بدون س���روصدا میلیون ها 
تومان سرمایه را به جیب زدند. سهامداران کوچک هم نمی توانستند برای سرمایه گذاری  

اندک شان در نظام بی در و پیکر والیی دوندگی کنند.   
در حال حاضر هزاران میلیارد تومان از منابع صندوق های قرض الحسنه در اختیار این نهاد 
که به نوعی بانک مرکزی سیاسی اس���ت قرار دارد و در طول سال های گذشته ضربات 
جربان ناپذیری به سیس���تم پویل کشور وارد کرده و باعث رشد نقدینگی ، افزایش تورم و 
فقر در جامعه گردیده است. به خاطر نفوذی که گردانندگان این سازمان در تاروپود نظام 
اسالمی دارند تاکنون این سازمان مورد بازرسی قرار نگرفته و مسئوالن آن به هیچ یک از 

سازمان های نظارتی از جمله بانک مرکزی پاسخگو نیستند.

بادامچیان و قتل احمد خمینی 
بادامچیان بنا به اعرتاف سعید امامی در قتل احمد خمینی مشارکت داشت. وی که در 
دوران یادشده معاون سیاسی و مشاور اجتماعی شیخ محمد  یزدی بود در تصمیم گریی 

برای قتل وی حضور داشت. در اعرتافات سعید امامی آمده است:  
»وقتی دستور حذف حاج احمدآقا را آقای فالحیان به من ابالغ کرد مضطرب شدم 
و حتی به تردید فرو رفتم. دو روز بعد همراه با آقای فالحیان به دیدار آیت الله مصباح 
رفتیم، آقایان محسنی اژه ای و بادامچیان هم آن جا بودند البته بعداً حاج آقا خوشوقت 
هم از بیت آمدند آن جا و نظر جمع بر این بود که نباید به کسانی که با ویل امر مسلمن 

خصومت می کنند، رحم کرد.۱
احمد خمینی از طریق تغیری دارو توس���ط وزارت اطالعات به قتل رسید. کمیته منتخب 
خاتمی برای رسیدگی به قتل های زنجریه ای در دیدار با حسن خمینی موضوع قتل پدرش 

توسط وزارت اطالعات را به اطالع او می رساند. 
 

دشمنی با آیت الله منتظری
دش���منی بادامچیان و مؤتلفه با آیت الله منتظری زبانزد است. موضوع نیز برمی گردد به 
انزجار آیت الله منتظری از الجوردی و جنایات او که از حمایت شدید مؤتلفه برخوردار 
بود. آیت الله منتظری، الجوردی را جنایتکار دانسته و حتی اجازه مالقات به او نمی دادند. 
دش���منی مؤتلفه و بادامچیان با آیت الله منتظری پس از اعرتاضات ایش���ان به کشتار ۶۷ 
دامنه ی بیشرتی یافت چرا که آن ها در زمینه سازی کشتار زندانیان سیاسی فعال بودند و در 

1-https://news.gooya.com/2018/12/post-21255.php



489
الجوردی، یاران و همراهانش

سال ۱۳۶۶ با خمینی دیدار کرده و نسبت به موضوع زندان ها و آزادی زندانیان سیاسی 
ابراز نگرانی کرده بودند. بادامچیان و مؤتلفه در انتخابات ریاس���ت جمهوری ۱۳۹۶ با 
وجود کاندیداتوری مصطفی مریسلیم یکی از اعضای شورای مرکزی مؤتلفه از سید ابراهیم 

رئیسی یکی از مسئوالن کشتار ۶۷ حمایت به عمل آوردند. 
یکی دیگر از دالیل ضدیت بادامچیان و مؤتلفه با آیت الله منتظری مخالفت ایش���ان با 
عفو نامه نویسی و جریان »شاهنشاها سپاس«  بود. خشم مؤتلفه آن جایی بود که آیت الله 

منتظری رودروی روایت دروغ و جعلی آن ها ایستاد و به تمسخر  گفت: 
درباره شکل گریی جشن سپاس هم اینکه، آن آقایان ]شرکت کننده درجشن[ با ما هم 
مشورت کردند که برویم یا نه!، این نبود که نمی دانستند. ما هم فهمیدیم که ازآقایان 
دعوت کردند و بردند و آنجا برنامه انجام ش���د، اما اینکه بگوئید آنها بی اطالع 

بودند، ]نه![ خب ما هم بی اطالع بودیم، پس چرا به ما نگفتند که بیائید آنجا؟!۱
در طول ۴ دهه ی گذش���ته اعضای مؤتلفه می کوش���ند بگویند که »عفو نامه« نویسی به 
توصیه ی »علما« و آیت الله طالقانی و منتظری بوده است. در حایل که این دو خودشان 
در زندان ماندند و مخالف این شیوه بودند. وقتی در نگاه بادامچیان و مؤتلفه، الجوردی 
»اسطوره مقاومت«  اس���ت و »اسوه«، بایستی کینه ی کسی که او را جنایتکار می نامید 
به دل گرفت. کینه ی بادامچیان نس���بت به آیت الله منتظری تا آن جاس���ت که در کتاب » 
خاطرات منتظری و نقد آن« حتی یکبار از لقب آیت الله برای وی استفاده نمی کند در 
حایل که خمینی در آخرین نامه ای که به او نوشت وی را »فقیهی عالیقدر« خواند و از او 
خواست که به حوزه های علمیه گرمی ببخشد. اکثر قریب به اتفاق مسئوالن نظام اسالمی 

و زعمای حوزه ی علمیه قم در زمره شاگردان آیت الله منتظری هستند. 
بادامچیان در قس���مت پشت جلد کتابش آورده است:  »شخصاً معتقدم که این خاطرات 
آقای منتظری را از اعتبار مردمی کامال بی بهره می سازد...هر چه تعداد بیشرتی از مردم این 

خاطرات را بخوانند بیشرت از منتظری و جریان او فاصله می گریند.« 
معلوم نیست اگر چنن ادعایی واقعیت دارد چرا چاپ و انتشار کتاب خاطرات آیت الله 

منتظری در نظام اسالمی ممنوع است.

بادامچیان و ادعای مخالفت خمینی با موسوی 
کمرت پیش می آید که بادامچیان در ش���رح وقایع تاریخی راست بگوید. او ادعا می کند 
خمینی مریحسن موسوی را قبول نداشت و او را تأیید نمی کرد.۲ چنانچه وی به مسافرت 

۱-مصاحبه نویسنده  ی کتاب خاطرات عزت شاهی با آیت الله حسینعلی منتظری، ۸۳/۰۹/۲۳
2-http://tarikhirani.ir/fa/news/4/bodyView/4530
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خارج از کشور نرفته بود موسوی حتی برای نخست وزیری در مجلس شورای اسالمی رأی 
نمی آورد! درحایل که تمامی شواهد عکس این موضوع را نشان می دهد. پس از مرگ 
هاشمی رفسنجانی مدعی  شد حسنعلی منصور با اسلحه ای که هاشمی رفسنجانی داده بود 
کشته شد.۱ که بالفاصله توسط خانواده ی وی تکذیب شد. در مورد حسن خمینی گفت: 
 با آقای حاج سیدحس���ن خمینی دیدارهای بس���یار خوبی داشتیم، ایشان متوجه 
اش���تباهاتش ش���ده  و به صراحت گفت که تابع ویل امر است.« که با تکذیب وی 
روبرو ش���د.۲ او ضمن تکذیب حصر مریحسن موس���وی با وقاحتی مثال زدنی که 
ویژگی اعضای مؤتلفه است می گوید: »مریحسن که اگر نظام او را به خاطر اینکه 
خانواده های شهدا و کشته های فتنه ۸۸ وی را نکشند یا فتنه گران خارجی نکشند و 
به گردن نظام بیاندازند، یا برای اینکه آماج خشم ملت حاضر در ۹ دی قرار نگرید 

او را مراقبت می کنند... 
همه ی این ها دروغ ها از آن جا ناش���ی می ش���ود که موسوی جناح چپ حزب جمهوری 
اس���المی را رهربی می کرد و بادامچیان و مؤتلفه جناح راس���ت این حزب بودند و از 
دیرباز با یکدیگر کشمکش و درگریی داشتند.  اوج درگریی  آن ها بر می گشت به ماجرای 
مقاومت ۹۹ نفره نمایندگان جناح راس���ت در مقابل حکم خمین���ی در دفاع از دولت 

مریحسن موسوی، که اعضای جمعیت موتلفه حضور فعایل در آن داشتند.
 

ویرانه ای تحت عنوان دستگاه قضایی
وی در دوران تصدی پس���ت معاونت سیاسی شیخ محمد یزدی، نماینده قوه قضائیه در 

شورای امنیت کشور، و در مسائل ساماندهی پول و لباس بود. 
نتیجه ی دهس���ال همکاری بادامچیان و شیخ محمد یزدی در قوه قضاییه، تحویل یک 
»ویرانه« به هاشمی شاهرودی بود. اقدمات نابخردانه ی یزدی که با معاونت و مشاورت 
بادامچیان و دیگر اعضای مؤتلفه که صاحب پس���ت و مقام در قوه قضاییه ش���ده بودند 
همراه بود دس���تگاه قضایی نظام والیی را با بحران عجیبی روبرو کرد. حذف سیس���تم 
دادسرا، دادستان و بازپرس تحت عنوان اسالمی کردن امر قضا، ضربات جربان ناپذیری به 
دستگاه قضایی کشور که پیشرت نیز با دادگسرتی مدرن بیگانه بود وارد کرد. پروفسور محمد 
عاشوری یکی از حقوقدانان مشهور ایران می گوید صدمات آن به بدنه  قضایی و حقوق 

کشور هنوز جریان دارد.۳

1-www.tarikhirani.ir/fa/news/30/bodyView/5703
2-www.khabaronline.ir/news/33900
3-www.irna.ir/zanjan/fa/News/81881794
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حمیدرضا نقاشیان متولد ۱۳۳۳ در تهران )که به حمید نقاشان یا حمید نقاش معروف 
اس���ت( چهره ای است که در روزهای اول انقالب بدون آن که نامی از وی برده شود به 

عنوان محافظ و سرتیم حفاظت در در کنار خمینی می ایستاد. 
وی دارای سه دخرت و یک پسر از همسر اولش است. وی فرزندانش را برای تحصیل و 
زندگی به انگلستان فرستاد. همسر دوم نقاشیان که منشی اش در شرکت »همکار ماشن« 
بود، پس از یک رسوایی به عقد او درآمد. همسر اول وی در خانه  باغی دو هزار مرتی در 
منطقه دربند و همسر دوم اش در پنت هاووسی مجلل در »برج سلطانا« در منطقه »پالم« 

دوبی سکونت دارد. 

فعالیت تروریستی قبل از انقالب 
فعالیت سیاس���ی وی پیش از انقالب با گروه »فجر اس���الم« آغاز ش���د و به واسطه ی 
آشنایی اش با عباسعلی ناطق نوری شاگرد مکانیکی که به نمایندگی مجلس رسید و در 
انفجار حزب جمهوری اسالمی کشته شد به همکاری با گروه »توحیدی صف« به رهربی 
محمد بروجردی پرداخت. نقاشیان به ادعای خود در سه عملیات این گروه در سال ۵۷ 
نقش پشتیبانی داش���ت. گروه توحیدی صف در انفجار رستوران خوانساالر ، حمله به 
اتوبوس آمریکایی در اصفهان و حمله به مینی بوس آمریکایی ها در تهران دست داشت. 
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محافظ خمینی 
این گروه که یکی از گروه های 
س���ازمان  تش���کیل دهنده ی 
مجاهدین انقالب اس���المی 
بود پ���س از ورود خمینی به 
ایران مس���ئولیت حفاظت از 
او را ب���ه عهده گرف���ت و به 
همکاری  زمینه ی  ترتیب  این 

نقاشیان با علی اکرب ناطق نوری که مسئول امنیت مدرسه »رفاه« و »علوی« بود به وجود 
آمد و او به یکی از نوچه های ناطق نوری تبدیل شد. نقاشیان پیشرت با علی رسویل محالتی 

برادر زن ناطق نوری هم در زمینه ی تکثری نوارها و بیانیه های خمینی همکاری می کرد. 
نقاش���یان محافظ ویژه ی خمینی بود و در ماه های اول انقالب در کنار او دیده می شد. 

خودش مدعی است که رختخواب خمینی را نیز پهن می کرده است. 

مسئول پرونده گروه فرقان
نقاش���یان پس از ترور مرتضی مطهری با پشتیبانی ناطق نوری از سوی خمینی مأموریت 
یافت تا دستگریی و انهدام گروه فرقان را هدایت کند. وی در این رابطه هر هفته با خمینی 

و فرزندش احمد مالقات کرده و به آن ها گزارش پیشرفت  کار را می داد.  
نقاش���یان و علی اکرب ناطق نوری موفق شدند نظر بهشتی و قدوس���ی را برای انتصاب 
الجوردی به عنوان دادستان پرونده ی فرقان جلب کنند تا رشته ی کارها هرچه بیشرت در 
دست خودشان باشد. وی مدعی است که کارت ورود الجوردی به اوین را نیز او صادر 
کرده است. در این پرونده علی اکرب ناطق نوری حاکم شرع بود و حکم اعدام ۱۴ عضو 

گروه فرقان را صادر کرد. 
نقاشیان به منظور راه اندازی سیستم و زندان امنیتی، ۲۰۹ اوین را مرکز فعالیت  های خود قرار 
داد و هدایت عملیات حمله به خانه های تیمی گروه فرقان را نیز به عهده داشت.۱ در آن 
دوران اوین زیر نظر محمد بروجردی اداره می شد. نقاشیان شخصاً به شکنجه و بازجویی 
از اکرب گ���ودرزی رهرب گروه فرقان و دیگر اعض���ای آن پرداخت و در این راه محمدباقر 

ذوالقدر که بعدها جانشن فرمانده سپاه پاسداران شد نقش معاونت وی را داشت. 
بر اساس روایت عبدالمجید معادیخواه حکام شرع دادگاه انقالب و پرونده ی گروه  فرقان، 

۱-محسن رضایی ادعا می کند که او و اطالعات سپاه هدایت عملیات را به عهده داشتند و نام بصریی 
را نیز به اشتباه نصریی ذکر می کند. 
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او پس از آن که متوجه شد محمدعلی بصریی ضارب مرتضی مطهری است وی را بدون 
محاکمه به قتل رساند.۱

فعالیت در سپاه، وزارت کشور و وزارت اطالعات
نقاشیان در مورد فعالیت های خود پس از دستگریی و اعدام اعضای گروه فرقان می گوید: 

س���پس در زمان جنگ با آقای رفیق دوس���ت کار کرده و در زمان تش���کیل وزارت 
اطالعات دوره ای کوتاه با آقای ری شهری و بعد تا سال ۶۶ با آقای ناطق در وزارت 
کشور بودم.  از سال ۶۶ تا امروز هم در بخش خصوصی و بیشرت کار فرهنگی می کنم.

نقاشیان در چند جمله از سه دهه فعالیت های خود در زمینه های اطالعاتی، امنیتی، خرید 
اسلحه، تروریسم خارج از کشور، بند و بست با محافل اسرائیلی و آمریکایی و غارت اموال 

عمومی می گذرد.
نقاش���یان که به خاطر نزدیکی اش به »رفیق دوس���ت« به سپاه پاس���داران رفته بود، در 
پایه گذاری وزارت اطالعات نیز شرکت داشت و سپس در دوران ناطق نوری به وزارت 

کشور رفت و اولن رئیس حفاظت اطالعات نریوهای انتظامی شد. 

نگهداری از گروگان های آمریکایی و معامله با تیم رونالد ریگان
نقاش���یان که پس از موفقیت در سرکوب گروه فرقان به یک چهره ی امنیتی و اطالعاتی 
تبدیل شده بود پس از شکست طرح حمله ی نریوهای آمریکایی برای آزادی  گروگان های 
آمریکایی در طبس، مس���ئولیت نگهداری تعدادی از گروگان های آمریکایی را به عهده 
گرفت و از همان موقع در جریان معامله با تیم رونالد ریگان و جمهوری خواهان آمریکایی 
قرار گرفت. در نتیجه ی گفتگوهای حمید نقاشیان که آن موقع مسئول خرید سپاه پاسداران 
بود و تیم ایرانی که مهدی کروبی۲ نیز درگری آن بود آزادی گروگان های آمریکایی به تعویق 
افت���اد تا رونالد ریگان که رقابت نزدیکی با جیمی کارتر داش���ت با اختالف فاحش به 
ریاست جمهوری آمریکا برسد. بر اساس معامله یادشده گروگان های آمریکایی درست ۲۰ 

دقیقه پس از مراسم تحلیف رونالد ریگان آزاد شدند.۳
وی در پرس���ش و پاسخی که با سایت »تاریخ ایرانی« داشت در مورد اکترب سورپرایز و 

ارتباط با گری سیک گفت:

1-www.irajmesdaghi.com/maghaleh-438.html
۲-مهدی کروبی در اکترب ۱۹۸۰ در پاریس با ویلیام کیسی رئیس ستاد تبلیغات ریگان که بعدها رئیس 
سازمان سیا شد و در دوران ریاست وی افتضاح »ایران گیت« به وقوع پیوست در ارتباط با به تعویق 

انداخنت آزادی گروگان های آمریکایی دیدار و مذاکره کرد.
3-http://aleborzma.wordpress.com/2011/10/26  
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در کتاب اکترب سورپرایز گری  سیک آمده گروگان ها با دسیسه دیر آزاد شدند، ضمناً شما را 
هم متهم می کند که در این دسیسه نقش داشته اید، تحلیل شما چیست؟

من گری  سیک را متهم می کنم که کتاب اکترب سورپرایز را به سفارش سازمان اطالعاتی 
انگلیس به نگارش درآورده است. من معتقدم دستکاری در ایجاد تاخری برای آزادی 
گروگان ها که با رهربی عناصر اصلی در س���ازمان مجاهدین انقالب و نفوذی در 
دولت وقت صورت گرفته، به س���فارش و خواست انگلستان بوده و این خیانت به 
کش���ور و انقالب در حایل از ماموریت مخفی آنان تاکنون افش���ا نگردیده است.

 شما هیچ وقت سعی نکردید با خود آقای گری  سیک ارتباط بگریید و از او توضیح 
بخواهید؟

 من دو بار برای مالقات با  گری سیک اقدام کردم. یک بار ایشان بر سر مالقات در 
ژنو نیامد و بار دوم از طریق شخصی به نام احمد انصاری که بعد از انقالب مسئول 
دفرت رضا پهلوی بوده و چون رضا از او کالهربداری کرده از او جدا شده و به ایران 
پناه آورده، او را به دوبی دعوت کردم و او بهانه ای تراشیده که هر وقت من به دوبی 

آمدم شما را برای مالقات مطلع خواهم کرد.
نقاش���یان در  گفتگو با نش���ریه »۹ دی« متعلق به حمیدرضا رسایی و باند احمدی نژاد 
کوشید نقش خود در رابطه با دیر آزادکردن گروگان های آمریکایی را انکار کرده و آن را به 
گردن رهربان سازمان مجاهدین انقالب و نفوذی در دولت وقت و به سفارش و خواست 

انگلستان بیاندازد. ۱

دستگریی در لندن و ممنوع االخروج شدن
در صفحه ۵۰۷ کتاب »شنود اشباح«، حمید نقاشان از قول على فالحیان چنن معرفى 

شده است: 
با آقاى ناطق نورى ضد فرقان کار مى کرد. یک مدتى هم پشتیبانى وزارت سپاه را 
داشت. بعد هم در کارهاى اقتصادى افتاد. در لندن، سر قضایائى که بماند دستگری 
شد و بعد از آزادى و برگشت به ایران، پرونده هاى مایل و بدهکارى و این ها داشت. 
حدود سال ۷۵ - ۷۴ هم ممنوع الخروج شد. آقاى نیازى پیگری بحث هاى او بود 
تا نهایتُا ممنوع الخروجى اش را لغو کرد. صاحب شرکت کاترپیالر در تهران هم بود 

فکر مى کنم هنوز هم هست.
نقاش���یان پس از کشته شدن عباس���علی ناطق نوری به همکاری با فرزندان او و فرزندان 

علی اکرب ناطق نوری ادامه داد. 

1-www.tarikhirani.ir/fa/news/All/bodyView/1379/index.html
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چگونگی تصاحب شرکت های بزرگ
عبدالله قاس���می عضو سابق »واحد حفاظت مسئوالن«، جمهوری اسالمی که در سال 

۲۰۰۳ محبور به ترک کشور شد درباره ی حمید نقاشیان می گوید: 
آقای حمید نقاش���یان در سال ۱۳۵۷ از مال دنیا فقط یک تاکسی داشت. در منزل 
پدری اش که یک خانه کاماًل معمویل در شهرآرا بود زندگی می کرد. بعد از انقالب 
محافظ آقای خمینی شد و از آن به بعد درهای نعمت و قدرت به روی او باز شد. 
او همراه با محمد هرندوست در ضربه به فرقان نقش بزرگی داشت. از همان آغاز 
برای مأموریت های خاص به خارج از کشور سفر می کرد. در زمان ری شهری معاون 
وزارت اطالعات شد و در حن ریاست رفیق دوست بر وزارت سپاه او مدتی مسئول 
خرید سپاه پاس���داران شد. پس از جنگ وقتی که »سردار سازندگی« در تکاپوی 
ساخت و ساز بود و شرکت های دولتی را بذل و بخشش می کرد آقای نقاشیان که 
قباًل با گرفنت کاترپیالر قدرت اقتصادی بزرگی به هم زده بود، یک شرکت سرمایه 
گذاری تاسیس کرد. نام این شرکت را به خاطر نمی آورم اما دفرت آن در نزدیکی سینما 
تخت جمشید سر تقاطع »وصال« بود. محمد هرندوست هم که از ابتدای انقالب به 
او نزدیک بود از همراهان او در این شرکت بود. این شرکت محل تجمع افرادی بود 
که در سال های اول انقالب با جهد فراوان مؤسسات خصوصی را مصادره و دولتی 
کرده بودند و االن طی خصوصی س���ازی مجدد آنها را تصاحب کرده بودند. افراد 
بسیاری از قدرتمندان رژیم در این شرکت سهیم بودند. از عسگراوالدی مسلمان تا 
محمد هرندوست، خانواده همسر حمید ناطق نوری، مصطفی ناطق ) فرزند علی 
اکرب ناطق نوری( یکی از پس���ران عباس ناطق )از کشته ش���دگان ۷ تری ۱۳۶۰( سهم 
داشتند. البته حتماً افراد دیگری هم صاحب سهم بوده اند که من از آنها خرب ندارم. 
یکی از کارخانه هایی که به این شرکت تعلق داشت کارخانه »مبلریان« بود.  محمد 
هرندوست فرزند یک مبل فروش بود. شاید به همن دلیل این کارخانه به او سرپده شد.۱

نقاش���یان به مدد وابس���تگی اش به باندهای قدرت توانس���ت مدیریت ش���رکت معظم 
»کاترپیالر« را به دس���ت آورد. شرکت همکار ماش���ن که در سال ۱۳۶۷ تأسیس یافته، 

مدیریت آن با حمیدرضا نقاشیان است.۲
شرکت کامپیوتری سیستم ایران با نام اختصاری »آی سی اس« از دیگر شرکت هایی است 
که حمیدرضا نقاشیان در آن رئیس هیأت مدیره است. این شرکت در زمینه ی بانکداری 

فعالیت می کند.  

1-http://news.gooya.com/politics/archives/036290.php
2-http://hamkar.bazarema.com/html/fa/contactus/frontend/index
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شرکت »آی سی اس« به همراه دو شرکت اینفوسیس یا )توسعه سیستم های انفورماتیک( 
و آفتاب خاورمیانه تش���کیل یک گروه زنجریه ایی را می دهند. شرکت آفتاب خاورمیانه 
در زمینه ی اینرتنت و آی س���ی پی، شرکت اینفوسیس در زمینه بارکد و شناسنده رادیویی 
)RFID( و شرکت »آی س���ی اس« در زمینه نرم افزار و سخت افزارهای کارت پرداخت، 

بانکداری و خدمات ویژه مایل فعالیت می کنند. ۱

مسئول مانژ سوارکاری سپاه پاسداران 
نقاشیان همچنن در دهه ی ۷۰ مسئول مانژ سوارکاری سپاه پاسداران که همان مانژ سلطنتی 
است شد و گاه گاهی آموزش سوارکاری هم می داد. در همن دوران او تعدادی اسب نر 
اصیل از کشورهای اروپایی به ویژه ایرلند وارد کرد و به پرورش اسب که بسیار پولساز بود 
روی آورد. او مادیان هایی را که توانایی جفت گریی داشته باشند انتخاب کرده و از این 
طریق ثروت هنگفتی را به جیب زد. او در سال های ۷۸-۷۹-۸۰-۸۱ میلیون ها تومان )بن 
۵ تا ۲۰ میلیون تومان( برای هر بار جفتگریی از صاحبان مادیان ها می گرفت. او با دادن 
مواد مغذی و انرژی زا به اسب ها گاه تا روزی ۴ بار از آن ها کار می کشید. در این کار نیز 

وی با خانواده ی ناطق نوری مراوده ی نزدیکی داشت.
مرتضی ناطق نوری پسر عباسعلی مالک یک باغ اختصاص چند هکتاری در حوایل هشتگرد 
است و  از آن جایی که عالقه ویژه ای به اسب های قیمتی دارد و دستی در واردات و پرورش 
اسب های زیبا دارد، تعداد قابل توجهی از این اسب ها را در این باغ نگهداری می کند . 
گفته می شود نقاشیان در سال ۷۴ باج هنگفتی به علی اکرب ناطق نوری باج داد تا وزارت 
اطالعات دس���ت از س���رش بردارد. وی پیش تر در س���اخت خانه ی بزرگ ناطق نوری 
در زرگنده نیز به وی کمک کرده بود. بعدها ناطق نوری خانه ای در دزاش���یب خرید که 

میلیاردها تومان قیمت دارد. 
یکی از دوس���تانم می گفت نقاشیان در س���ال ۷۸ یا ۷۹ میهمانی ای در رستوران لوکس 
طالیی ترتیب داده و خیلی ها را دعوت کرده بود. ش���ب یک ماشن آخرین مدل می آید 
دنبال نقاشیان، در را که باز می کند دو دخرت جوان با لباس های خیلی باز و آرایش غلیظ 
در ماشن او بودند. به او در مورد دخرتان همراهش اعرتاض می شود. نقاشیان در پاسخ 

می گوید شامتان را خورده اید حرف زیادی نزنید. 

کودتای انتخاباتی ۸۸ و حمله به رفسنجانی
نقاش���یان پس از کودتای سال ۸۸ با حمله به »جنبش سبز« و مریحسن موسوی و متهم 

1-www.raherast.com/8302/ics-co.htm
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کردن وی به اقدام برای کودتا علیه خامنه ای تالش کرد دل او را به دست آورده و زمینه  ی 
سوءاستفاده از منابع اقتصادی هرچه بیشرت را برای خود فراهم آورد.۱

در همن دوران بود که جناح اصولگرا از فرط پیس���ی دس���ت به دامان افرادی همچون 
نقاش���یان شد. او که موقعیت را مناسب دیده بود از هیچ حمله ای به رفسنجانی که مورد 
غضب خامنه ای بود کوتاهی نمی کرد. و در این راه سید حسن خمینی را نیز مورد حمله 

قرار داده و اساسًا  منکر ارتباط او با »خمن« و »خمینی«   شد.۲
او پس از مرگ رفسنجانی هم ول کن نبود. در حایل که یکی از فاسد ترین چهره های نظام 

است در گفتگو با ارگان سپاه پاسداران در مورد عمل خالصانه می گفت: 
خدا بیامرز آقای هاش���می رفس���نجانی که خدا از تقصریاتش بگ���ذرد، نیز اگر به 
همان مبانی عمل می کرد، اختالفی نبود .گاهی عقبه انسان و گاهی هم خانواده و 
فرزندان  انسان را از بریون آمدن از کوفه و شکسنت حصارها و پیوسنت به امام مانع 
می شوند. این همان خطری است که شهدا بدامش نیافتادند و ما با عمل مخلصانه 
از دستور ویل فقیه از دامش خواهیم رهید. امام دائم به این خطر، خطر نفس، خطر 

فریب دشمن، خطر دنیازدگی و اشرافیت  گوشزد می فرمودند.۳
او در پرت  وپالیی گویی تا آن جا پیش رفت که مرگ خمینی را نیز نتیجه ی توطئه معرفی کرد: 
من خواص را تا زمانی خواص می دانم که دارای خاصیت باش���ند اگر کسی به هر 
دلیلی خاصیت خود را از دست داد دیگر خاص نیست .خواص امروز آفرینندگان 
نهم دی هستند. کسانی که باخاصیت خود در یک حضور هوشمندانه و بجا پشت 
استکبار جهانی و طرح کودتای انتخاباتی را شکستند. اینکه کسی روزی خوب آدمی 
بوده و امروز مایه ننگ باشد که خاص نیست ولو انتسابی هم به امام یا دیگران داشته 
باشد؟ بله کسانی دور امام (ره( جمع بودند که دانسته یا ندانسته اجازه دادند داروی 
تقلبی وارد بدن امام بشود و روده ی ایشان را سوراخ کند و بعد هم با حیله بر موضوع 

سرپوش گذاشتند.۴

فعالیت در نشریات و رسانه  ها
نقاشیان هم اینک مانند بسیاری از چهره های امنیتی و نظامی سابق دستی هم در کار رسانه 

دارد. او رئیس هیأت مدیره مؤسسه سخن گسرت است. 
مؤسسه سخن گسرت یک مؤسسه مطبوعاتی  و ناشر دو روزنامه ایران نیوز از ۹ مهر ۱۳۷۳ 

1-http://rajanews.com/detail.asp?id=39284
2-www.parsine.com/fa/news/274015
3-www.javanonline.ir/fa/print/837158
4-www.javanonline.ir/fa/print/837158
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و صبح اقتصاد از ۶ دی ۱۳۸۲ است. حمیدرضا نقاشیان رئیس هیأت مدیره و صاحب امتیاز 
نشریات آن است. مدتی پسر وی محمد نقاشیان به مدیریت مؤسسه و صاحب امتیازی 

روزنامه رسید.
خربگزاری ایرنا در ۲۱ آبان ۱۳۹۳ گزارش داد که از این روز مؤسس���ه سخن گس���رت به دلیل 
مشکالت مایل انتشار دو روزنامه اش را متوقف کرده است. این در شرایطی بود که بسیاری 
از کارکنان این روزنامه ها در ۳۰ ماه گذشته حقوق و در ۸ ماه گذشته بیمه نداشته اند. اما هر 

دو روزنامه فعالیت شان را دوباره از سر گرفتند. 
نقاشیان همچنن به نمایندگی از سوی مؤسسه مطالعاتی صاحب الزمانی )عج( ریاست 

هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت کاالی خواب مبلریان شد.۱
مؤسس���ه مطالعاتی آن هم از نوع »صاحب الزمانی« چه کار به رخت خواب و تشک و 

بالشت و تخت تاشو و... دارد خدا می داند و »برادران پاسدار«. 

سرانجام فعالیت های اقتصادی نقاشیان 
او به خاطر بدهکاری هایی که باال آورده بود شرکت کاترپیالر را از دست داد. ظاهراً او از 
قبل این شرکت با ضرری حدوداً سی میلیارد تومانی مواجه شده و بابت بدهی هایی که به 
بانک ملت داشت وثیقه هایش توسط بانک به فروش رفت. وی در  حال حاضر در یکی 
از امالکش که حدود دوهزار مرت به آدرس ش���یخ بهائی جنوبی /کوچه اتحاد /پالک ۲۱ 

می باشد مشغول فعالیت است.
عالوه برآن ملک جانبی که در ضلع غربی این ملک واقع است با مرتاژ باالتر متعلق به 
اوست. امالک دیگرش عبارتند از زمن و سوله های مبلریان سابق واقع در کیلومرت ۱۰ جاده 
مخصوص تهران کرج روبروی رنگ هاویلوکس؛ یک قطعه زمن یک هکتاری در شهر 
جدید هشتگرد با بیش از هشتاد واحد آپارتمانی؛ زمن و سوله در شهرک صنعتی نظر آباد؛ 
زمن و سوله در شهرک صنعتی شمس آباد؛ زمن وسوله در خرازیل نعمت آباد در جنوب 
مه آباد؛ زمن ش���ش هزارمرتی در نمک آبرود؛ زمن شش هزار مرتی در جمستان؛ خانه 
دوهزار مرتی با دوطبقه زیربنای چهار صد مرتی در دربند؛ ملک دوهزار مرتی کلنگی واقع 

در تخت جمشید /چهاراه وصال.
 

1-www.gazette.ir/Detail.asp?CurPage=48&isParent=&Level=&CategoryID=&N
ewsID=932663208014994



دکرت شجاع الدین شیخ االسالم زاده 

دکرت شجاع الدین شیخ االسالم زاده  فرزند سیدحسن شیخ االسالم زاده وکیل دادگسرتی و 
رئیس کانون وکالی آذربایجان، در سال ۱۳۱۰ در تربیز متولد شد. تحصیالت ابتدائی و 
متوسطه را در تربیز به اتمام رساند و وارد دانشکده پزشکی تهران شد و در ۱۳۳۶ دکرتای 
خود را دریافت کرد. وی در دانشگاه های پنسیلوانیا و اوهایو دوره تخصصی ارتوپدی را 
گذراند و در سال ۱۳۴۱ به ایران بازگشت و در بخش ارتوپدی بیمارستان نمازی شریاز 
مش���غول به کار شد. او یکی از مؤسسان بیمارستان پارس در بلوار کشاورز تهران  است. 
شیخ االس���الم زاده برای اولن بار در ایران رش���ته تخصصی ارتوپدی را بنیان گذاشت و 

سپس در بیمارستان شفا یحیائیان طب توانبخشی را راه اندازی کرد.
اولن ش���غل دولتی او بنیانگ���ذاری و مدیریت عامل انجمن توان بخش���ی بود. وی در 
س���ال ۱۳۵۳ به عنوان وزیر رفاه اجتماعی به دولت هویدا راه یافت. در بهمن ماه ۱۳۵۴ 
وزارتخانه های رفاه اجتماعی و بهداری در هم ادغام ش���د و نام وزارت بهداری گرفت 
و شیخ االس���الم زاده در رأس آن قرار گرفت. در مردادماه ۱۳۵۶ وی در کابینه جمش���ید 
آموزگار وزیر بهداری و بهزیستی شد. راه اندازی اورژانس تهران و اورژانس کشور از دیگر 

اقدامات مثبت او در دوران وزارت بهداری و بهزیستی بود.۱
در ش���هریورماه ۱۳۵۷ جعفر شریف امامی که به تازگی به مقام نخست وزیری رسیده بود 

1-www.khabaronline.ir/news/334991
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با اعالم حکومت نظامی دس���تور دستگریی عده ای از مدیران و دولتمردان و بازرگانان 
را صادر کرد. در نتیجه عده ای از مقامات سابق از جمله شیخ االسالم زاده طبق ماده پنج 

حکومت نظامی بازداشت شدند و به زندان کمیته مشرتک انتقال یافت. 

دستگریی و محکومیت به حبس ابد
او پس از سقوط نظام سلطنتی، از زندان جمشیدیه گریخت و برای چاره جویی نزد دکرت 
اسماعیل یزدی برادر ابراهیم یزدی در بیمارستان پارس رفت و به توصیه  ی او خودش را 
به مدرسه رفاه معرفی کرد. او که ماه ها در نظام سلطنتی زندانی بود و با پای خود به مدرسه 
رفاه رفته بود تصور نمی کرد با عقوبتی سخت مواجه شود. اما ناگهان ورق برگشت و او 
به عنوان یکی از مظاهر فساد نظام پهلوی معرفی شد. اما شانس آورد و علریغم تبلیغات 
وسیعی که علیه او بود و مجاهدین و خلخایل پایشان را در یک کفش کرده بودند برای 
اعدام او، محمدی گیالنی وی را با یک درجه تخفیف به حبس ابد و مصادره ی اموال و 
طبابت رایگان محکوم کرد. پس از انتشار حکم شیخ االسالم زاده، خلخایل در مطبوعات 

شدیداً اعرتاض کرد و خواستار اجرای حکم اعدام در مورد او شد. 
مجاهدین نیز با راس���ت و ریس کردن اتهامات عجی���ب و غریبی که هیچ رنگ و بوی 
حقوقی نداش���ت، حکم دادگاه را محکوم کرده خواستار اعدام وی شدند. کیفرخواست 
وی که بسیار غریحقوقی هم بود از قرار معلوم توسط مجاهدین تنظیم شده بود. در این 
کیفرخواست یکی از جرایم وی تالش برای کامپیوتری کردن سیستم بهداشت و درمان 
ایران ذکر شده بود. کیفرخواست نویس های مجاهد این اقدام را تالشی برای وابسته کردن 
کشور به »امرپیالیسم آمریکا« می دانستند و همان  موقع در نشریه مجاهد هم علیه کامپیوتر 
مقاله می نوش���تند. همن مسئله باعث شد که شیخ االسالم زاده کینه ی مجاهدین را به دل 
بگرید و تالفی اش را سر هواداران این سازمان در زندان اوین در سیاه ترین روزهای تاریخ 

ایران درآورد.

چگونگی نزدیکی به نظام و تقرب به دستگاه
از آن جایی که شیخ االسالم زاده در نظام سلطنتی دستگری شده بود خود را قربانی آن سیستم 
می دید و به همن دلیل زمینه ی الزم برای نزدیکی به نظام والیی را داشت. نزدیکی او به 
نظام والیی و به ویژه محمدی گیالنی و الجوردی آهسته آهسته صورت گرفت و پس از 

آن، خدمات بسیاری را به آن ها ارائه داد و تبدیل به یکی از مقربان شان شد. 
در تابس���تان ۱۳۵۸ محمدی گیالنی پس از مرگ پس���ر ارشدش جعفر که در اثر تصادف 
رانندگی به وقوع پیوست به هراس می افتد که مبادا این واقعه، تقاص احکامی باشد که وی 
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صادر کرده است. جعفر و دو پسر دیگر محمدی گیالنی عضو سازمان مجاهدین بودند. به 
همن دلیل خانم آذر آریان پور همسر شیخ االسالم زاده را به قم و منزل خودش فرا می خواند 
و از او دلجویی می کند. همسر و اطرافیان محمدی  گیالنی معتقد بودند آه و نفرین کسانی 
که توسط او به اعدام و زندان محکوم شده اند دامان فرزندشان را گرفته است. در آن تاریخ 
شیخ االسالم زاده آخرین کسی بود که توسط محمدی گیالنی به حبس ابد محکوم شده 
بود. هراس از عقوبت کار و آه و نفرینی که پش���ت سر او و خانواده اش بود وی را دچار 
تردید می کند. او به همن دلیل می کوش���د منزل مصادره  شده ی شیخ االسالم زاده را به 

همسرش پس دهد.محمدی گیالنی در دیدار با همسر شیخ االسالم زاده می گوید:  
برای مراسم هفت پسر ارشدم که غفلتاً وفات یافته، مراسمی در قربستان داشتیم و 
معطل شدم… پس از وقوع حادثه اتومبیل، همسر شما را از اوین به بالن فرزندم 
آوردیم ویل متاس���فانه کار از کار گذشته بود … آخرین حکمی که قبل از شروع ماه 
مقدس رمضان صادر کردم، مربوط به دکرت شیخ االسالم زاده بود. خانواده ام معتقد 

است که محتماًل نفرین او دامنگری ما شده و جانب ما طلب بخشش واجب است!۱
خانم آریان پور از قول گیالنی راجع به همسرش می نویسد:

از حق نباید گذشت. دکرت شیخ االسالم زاده واقعا طبیب حاذقی است و از این طریق 
مص���در خدمات مؤثری بوده، در بهداری اوین هم ش���بانه روز با صمیمیت طبابت 
می کند. فعالیت او نه تنها شامل افراد زندانی می شود، بلکه شامل برادران پاسدار 
هم هست. به همت او وضع درمانگاه خیلی پیشرفت کرده و سبب رضایت خاطر ما 

شده است... همسر شما انسان شریفی است. قدرش را بدانید!۲
 حاصل این دیدار غریمنتظره دو چیز بود: »دس���تور حاکم شرع برای بازگرداندن خانه 
مصادره شده دکرت شیخ به آذر و دیگری قول او برای آزادی همسرش«. گیالنی در پایان آن 
دیدار گفته بود: »همشریه، پس از فوت فرزندم، قصد داشتم با رخصت از امام خمینی در 
نجف در جوار حضرت امریالمومنن متحصن بشوم. ویل حاال به شما قول می دهم که در 
همن مقام بمانم تا شوهر شما را آزاد بکنم. هنوز محاکمه ایشان در اذهان مردم تازه است 
و تجدید محاکمه و یا عفو مصلحت آمیز نیست.« حاکم شرع چند روز بعد به نخستن قول 
خود وفا کرد و شخصاً به آذر تلفن زد. او گفت: »همشریه، امام خمینی درخواست شما را 
لبیک گفتند. انشاالله منزل مبارک است. از کمیته برای تحویل آن با شما تماس می گریند. 

خدا نگهدارتان باشد!«۳
البته محمدی گیالنی در این پست ماند و جنایات زیادی را مرتکب شد و شاهد پرپر شدن 

1-https://www.mehrnews.com/news/2785726
2-www.tarikhirani.ir/fa/news/All/bodyView/4421/0 
3-www.tarikhirani.ir/fa/news/All/bodyView/4421/0 
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کاظم و مهدی دو پسر دیگرش هم شد و کک اش هم نگزید. او در سال های بعد حکم 
اعدام کودکان و نوجوانان را به سادگی آب خوردن صادر می کرد. 

راه  اندازی بهداری اوین
شیخ االس���الم زاده پس از انتقال به اوین، با گذاش���نت ریش که مورد توجه الجوردی و 
محمدی گیالنی بود، بهداری زندان را راه اندازی کرد و در همان جا مشغول ارائه خدمات 
ویژه به پاسداران، بسیجیان و مسئوالن نظام شد و امکانات متعددی را نیز برای بهداری 
زندان فراهم کرد. او در مورد بهداری اوین که هیچ  یک از امکانات آن در اختیار زندانیان 

قرار نمی گرفت می گوید: 
تمام دستگاه های رسمی ما را قبول داشتند و به عنوان مجهیزترین و کارآزموده ترین 
بیمارس���تان تهران می ش���ناختند. بهرتین جراحی ها و بهرتین خدمات پزشکی در 
بیمارس���تان ما ارائه می شد...  مدتی بعد مجروحان جنگی را هم به بیمارستان ما 
می آوردند. بخصوص فرماندهان برای مداوا زیاد به بیمارستان زندان اوین می آمدند.۱

دوران جنگ بود و شیخ اسالم زاده ضمن تخصص باالیی که داشت جزو مورد  اعتماد ترین 
پزشکان نظام به شمار می رفت و امکانات زندان نیز به جای آن که در خدمت زندانیان 

باشد به فرماندهان جنگ و مسئوالن نظام والیی اختصاص می یافت.

سیمای واقعی بهداری اوین 
روایتی که شیخ االسالم زاده و رسانه های دولتی به منظور تحریف وقایع دهه ی ۶۰ سیاه ترین 

دوران تاریخ معاصر ایران، از بهداری اوین می کنند فاصله ی نوری با واقعیت دارد. 
افراد زیادی طی س���ال های اولیه، به علت عدم آش���نایی بازجویان با تکنیک بازجویی 
و ش���کنجه، به سرعت در اثر شکنجه های طاقت فرس���ا و یا نبود امکانات پزشکی و یا 
تمهیدات الزم، جان خود را از دست می دادند و این باعث می شد گاه عناصر و مهره هایی 
که به لحاظ اطالعاتی از دید رژیم مهم و ارزشمند بودند، از دست بروند. از همن روی 
به سرعت تالش کردند تا اوین را از نظر امکانات بهداری تجهیز کنند. اولن قدم ها در این 
رابطه آوردن یک دستگاه همودیالیز به زندان اوین بود، در حایل که تعداد اندکی از آن در 
کشور موجود بود و بسیاری از مراکز استان های کشور نیز از داشنت چنن دستگاهی محروم 
بودند. از آن جایی که در اثر ضربات کابل، پا متالشی می شود و لخته های خون و... داخل 
جریان خون می شوند، کلیه ها  امکان تصفیه ی خون را نمی یابند و اصطالحاً از کار می افتند 
و سموم مختلف وارد بدن و اجزای آن می شوند که می تواند منجر به مرگ زندانی شود. 

1-www.khabaronline.ir/news/334991
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دس���تگاه همودیالیز، به طور مصنوعی کار کلیه ها را انجام می دهد. تا پیش از آن از یک 
روش ابتدایی برای دیالیز استفاده می کردند که به »روش روسی« معروف بود. محلویل را 
به بدن فرد وارد می کردند و از طریق آن، که چندان کارساز هم نبود و با درد زیادی همراه 
بود، سعی در خارج کردن سموم بدن می کردند. دکرت نصرالله سورانی، هوادار اقلیت، که 
بر اثر شکنجه های طاقت فرسا کف پایش متالشی شده بود، تعریف می کرد که شبی در 
بهداری، شاهد مرگ دو تن در اثر تجویز اشتباه دارو شده بود و اتفاقاً خود وی به کمک 
دانش پزش���کی اش زنده مانده بود. وی هر چه تالش کرده بود به آن ها بفهماند که این 

تجویز باعث مرگ زندانی می شود، به خرج شان نرفته بود.
اگر شانس می آوردی و کاَرت به بهداری نمی کشید، در واقع موهبتی بود. بهداری جزیی 
از دستگاه اعمال شکنجه در آن روزها بود.۱ پاسداران در لباس پرستار و بهیار، از انجام 
رذیالنه تری���ن کارها نیز فروگذار نمی کردند. مثاًل به هنگام باز کردن بانداژ روی زخم ها، 
چنان با سبعیت عمل می کردند که پوست و گوشت نیز همراه با باند کنده می شد. آنان در 
پاسخ به اعرتاض و یا ناله و فریاد قربانی، با خونسردی می گفتند: هر کس خربزه می خورد 
پای لرزش هم می نشیند و یا این که بایستی فکر این جایش را می کردی! انگار نه انگار 
که وظیفه ی پزشکی و پرستاری و تیمارگری را به عهده دارند. آن ها دست کمی از جالدان 

و شکنجه گران نداشتند. 
بهداری در کنار بخش ۲۰۹ اوین قرار داشت و یک در آن بخش نیز در آن باز می شد. این 
به بازجویان سپاه کمک می کرد که دائماً به بهداری سرزده و به آزار و اذیت زندانیانی که 
در زیر ضربات کابل و شکنجه ی آن ها آش و الش شده بودند، برپدازند. پرسنل بهداری 
را در واقع بهداری س���پاه پاس���داران تأمن می کرد و تواب های زندان نیز به آنان کمک 
می کردند. در س���ال ۶۰، تنی چند از زندانیان ت���واب هوادار گروه فرقان در بهداری اوین 
فعال بودند. پزشکانی همچون دکرت فریدون باتمانقلیچ۲ و دکرت شمس الدین مفیدی هم در 

بهداری مشغول خدمت بودند. 
بعضی اوقات دادگاه در بهداری اوین برگزار می شد. در اتاق های بهداری ۴ تا ۵ نفر که 
شدیداً شکنجه شده بودند بسرتی بودند. بازجو به همراه حاکم شرع و چند پاسدار ناگهان 
وارد اتاق بیماران شده، و به همه دستور می دادند که سرهایشان را زیر پتو کنند و سپس نام 
زندانی ای که قرار بود محاکمه شود را خوانده و از او می خواستند که سرش را از زیر پتو 

۱-هرچند در سال ۱۹۷۵ انجمن جهانی پزشکی با صدور اعالمیه توکیو Declaration of Tokyo کادر 
پزش���کی را از هرگونه مش���ارکت حتی به صورت جزیی در امور مربوط به شکنجه و دیگر رفتارهای 
وحشیانه، غریانسانی و توهن آمیز بر حذر داشت، اما پزشکان و کادر پزشکی وابسته به رژیم بدون توجه 

به استانداردهای بن المللی به مشارکت در جنایت ادامه می دادند. 
۲-وی در سال ۱۳۵۸ بازداشت و روانه زندان اوین شد و در سال ۱۳۶۱ از زندان آزاد گردید. باتمانقلیچ 

نگارنده کتاب »آب درمانی، خود درمانی« است که نتیجه ی تحقیقات او روی زندانیان اوین است.  
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بریون بیاورد. در کنار تخت او کیفرخواست خوانده می شد و حاکم شرع بالفاصله حکم 
اع���دام او را صادر می کرد و زندانی روی برانک���ارد یا پتو برای اعدام به قربانگاه برده 

می شد. هدایت این  امور زیر نظر الجوردی صورت می گرفت. 
شیخ االسالم زاده شاهد مرگ بسیاری در زیر شکنجه بود. جنازه ی آن ها را پس از مرگی 
فجیع از بهداری به محل جمع آوری زباله پشت بهداری و محوطه ی باز اوین منتقل کرده 
به تماشا می گذاشتند. او شاهد شکنجه روی تخت بهداری اوین بود. او می دید بازجویان 
و ش���کنجه گران چگونه با چرخاندن پنس در پا های شکنجه شده ی زندانیان آنان را به 
شکل جنون آمیزی آزار می دادند. ادامه همکاری با جانیان پس از آزادی، نشان از ماهیت 

شیخ االسالم زاده داشت. 

تجربه اندوزی در جراحی 
شیخ االسالم زاده که ریاس���ت بهداری را به عهده داشت گاه عمل جراحی را روی پای 
کسانی که تری خورده بودند، بدون بی هوشی و یا حتی بی حسی موضعی، انجام می داد و 

به این طریق قربانی را با درد و رنجی عظیم مواجه می کرد. 
برای او، بهداری اوین آزمایشگاه خوبی جهت ارتقای دانسته های پزشکی و جراحی اش 
بود. وی با دس���تی باز، بدون داشنت هیچ گونه مسئولیتی در برابر بیمار، به انجام کلیه ی 
جراحی ها می پرداخت. از عمل های مربوط به ارتوپدی که در تخصص اش بود گرفته تا 
پیوند اعصاب و پوس���ت و هم چنن جراحی های داخلی و هر آن چه که پیش می آمد و 
تجربه کردنش برایش مهم بود. در صورتی که اتفاقی برای بیمار می افتاد، به هیچ کسی 
پاس���خ گو نبود. در اولن روزهای دس���تگریی در طبقه ی دوم ساختمان دادستانی سرباز 
وظیفه ای را دیدم که در اثر شکنجه پرده های گوشش پاره شده بود و ناشنوا بود. همچنن 
اعصاب دس���ت هایش در اثر استفاده از دست بند قپانی قطع شده و از کار افتاده بودند. 
شیخ االسالم زاده هر دو دست  وی را عمل کرده بود. کل پوست پشت دست برداشته شده 
و عمل جراحی صورت گرفته بود. هنوز بخیه ها را نکشیده بودند. بخیه ها آنقدر بزرگ 

بودند که گویا پای پارچه ای را کوک زده بودند. 
یکی از جراحی هایی که او در آن تخصص یافته بود، پیوند پوست بود. در اثر شکنجه های 
هولناک گوشت کف پای زندانی می ریخت و برای ترمیم آن نیاز به پیوند پوست بود. این 
پوست از قسمت ران و باسن فرد برداشته شده و به کف پا پیونده زده می شد. بازجویان 
و شکنجه گران با قهقهه از آن یاد می کردند و می  گفتند چنانچه اطالعات ات را ندهی 
کاری می کنیم که کف پایت مو در بیاورد. چون گاهی اوقات پوست ران همراه با مو بود 

این تهدید را می کردند.
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از حق نباید گذشت وی خدماتی را هم در اختیار بعضی از بیماران گذاشت و در بهبودی 
آن ها س���هم داشت. شبی که مرا می بردند تا جنازه ی موسی خیابانی و همراهانش را در 
زیرزمن ۲۰۹ ببینم. او که در چهارچوب در بهداری ایستاده بود، از دور با دیدن خونی بودن 
چشم بند متوجه جراحت ابرویم شد و از پاسدار خواست مرا برای پانسمان ابرویم که به 
تیزی در خورده و شکافته بود نزد وی بربد. هنگام بازگشت به بهداری برده شدم و او با 

دقت ابرویم را پانسمان کرد.  

ساخت داروی ضد سیانور و امدادرسانی به جانیان
پس از ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ و آغاز سرکوب گسرتده ی نظام اسالمی، اهمیت شیخ االسالم زاده 
برای نظام دو چندان ش���د. اگر او تا پیش از این به مداوای سران نظام و وابستگان شان 
می پرداخت در این دوران به بخشی از سیستم سرکوب تبدیل شد و خدمات شایانی را به 

نظام والیی ارائه داد. 
برخالف دکرت ش���مس الدین مفیدی۱ وزیر علوم مس���تعفی دولت نظام���ی ازهاری که 
یار و غم خوار زندانیان سیاس���ی ب���ود و مورد عالقه  و احرتام ویژه ی آنان قرار داش���ت 
شیخ االسالم زاده مورد خشم و نفرت غالب زندانیان بود. این خشم و کینه آنقدر بارز بود 
که الجوردی در ابتدای سال ۱۳۶۱ در حسینیه ی اوین به طعنه و تمسخر گفت: ما او را آزاد 

خواهیم کرد و چنانچه قادر بودید او را در بریون از زندان ترور کنید.
شیخ االس���الم زاده از دانش پزشکی خود برای اعمال فشار هرچه بیشرت به زندانی تحت 
ش���کنجه  استفاده می کرد. او همچنن از انواع و اقس���ام شیوه ها برای زنده نگاه داشنت 

۱-دکرت مفیدی استاد برجسته و رئیس سابق دانشکده بهداشت بود. وی در دولت ازهاری یک ماه و نیم 
وزیر علوم بود که استعفا داد. انسانی متن و دوست داشتنی بود. هیچ کس را سراغ نخواهید داشت که 
آن روزها در اوین و در بندهای چهارگانه ی آن، او را دیده باشد و یا برخوردی با او داشته باشد و از او 

به نیکی یاد نکند و از او جز خوبی، چیزی به یاد و خاطر داشته باشد. 
هرچند امکانات او بس���یار محدود و اندک بود، ویل دریغی در ارائه ی آن چه که از دس���تش برمی آمد 
نمی کرد. او با کیسه هایی  پالستیکی مملو از دارو که به سختی حمل شان می کرد، چونان فرشته ای در 
بندهای اوین ظاهر می شد و اتاق به اتاق می رفت و به مداوای زندانیان می پرداخت و با دردهای آنان 
شریک می شد. گاه سیگار هما فیلرتدارش را در گوشه ای رها می کرد تا بچه ها چند تایی از آن را، به 
ظاهر، به دور از چشم او بردارند! تواب و جاسوس و گاه افراد ناشناس در اتاق ها زیاد بودند و منطقی 
نبود بی گدار به آب زند. گاهی داروهایی را که در اوین یافت نمی شد، از بریون زندان تهیه می کرد و در 
اختیار زندانیان قرار می داد. اولن بار که از گلودرد به او شکایت کردم، چنان با مالطفت پاسخم گفت که 
دردم را فراموش کردم. با حوصله  به پانسمان پاهای مجروح می پرداخت و با مالطفتی کم نظری، مرهم 
بر آن ها می گذاشت. داور عزیزی مسئول بهداری اتاق ۲ پاین بند ۲ می گفت نام بچه هایی را که اعدام 
شده بودند، از او می گرفت تا هنگامی که نماز شب به جا می آورد، نام شان را در زمره ی ۴۰ مؤمنی که در 
قنوت می برند، بر زبان جاری کند. او در شرایط سخت و ناگوار، جوهره انسانی خود را نشان می داد. 
این ها همه در حایل اتفاق می افتاد که حکمش رو به اتمام بود و انجام هرگونه کمک و برخورد مهربانانه  
نسبت به دیگر زندانیان، می توانست بهانه ای شود برای الجوردی، تا حکم آزادی او را لغو کند یا برای 

مدت نامعلومی به تعویق بیاندازد.
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زندانی استفاده می کرد تا آن ها را به زیر شکنجه بدهد.
مسئول تعقیب و مراقبت واحد اطالعات سپاه در مورد حمله به یکی ازخانه های تیمی 

مجاهدین در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۶۱ می گوید: 
یادم هست یکی دو نفر را که بریون کشیدند، قاسم باقر زاده در آن جا کشته نشد. این ها 
را آوردند در اوین، ریکا در حلق شان کردند. دکرت شیخ  االسالم زاده بود و می  گفت 

سیانور را در مدت کوتاهی خنثی می کند؛ سیانور را باال آوردند. 
فرمانده عملیات شهری: کف می کردند. ۱

شیخ االسالم زاده خود ش���خصاً بر چنن عملیات هایی نظارت می کرد. زنده نگاه داشنت 
هریک از این سوژه ها ضمن آن که باعث شور و شعف الجوردی و شکنجه گران می شد 

به منزله  ی مدایل بود بر سینه ی شیخ االسالم زاده. 
او چنانچه در زندان گفته می شد توانست در البراتوار خصوصی یکی از وابستگان نظام 
س���لطنتی که زندانی بود آمپول ضد سیانور تولید کند. این آمپول در تمامی اتوموبیل های 
گشت های اوین و کمیته ها وجود داشت و با تزریق آن به متهم او را به اولن مرکز درمانی 
رس���انده و از مرگ نجات می دادند و به تیغ شکنجه گران می سرپدند تا ذره ذره جانشان 
گرفته شود. مسئول تعقیب و مراقبت واحد اطالعات سپاه در مورد تولید آمپول ضد سیانور 

تولید شده توسط شیخ االسالم زاده می گوید:
خودش یک دوای ترکیبی ساخته بود که سیانور را از خون تجزیه می کرد.۲

یکی از بازجویان اطالعات سپاه مستقر در دادستانی در مورد وسایلی که »گشت شکار« 
همراه داشت، می گوید:

اکیپ ویژه یا همان گش���ت شکار که مثل یک سیستم و یک واحد کامل اطالعاتی 
عمل می کرد و هر نوع سالح الزم برای درگریی از نارنجک انداز، مسلسل سبک و 
اسلحه و گاز اشک آور تا داروی ضد سیانور، لباس برای تغیری شکل به تناسب نیاز... ۳

ضدسیانور تولید شده توسط شیخ االسالم زاده حتی در شهرستان ها نیز کاربرد داشت. یکی 
از مسئوالن ارشد مبارزه با التقاط« که در حال حاضر در یکی از بنگاه های معامالتی در 

غرب تهران کار می کند، می گوید: 
در آن زمان هنوز مجهز به ضد س���یانور نبودیم و باید تا بهداری اولن فرد س���یانور 
خورده را می رساندیم که بیشرت وقت ها طرف تلف می شد تا داروی فوق را و طرز 

استفاده ی آن را در واحد خود پیاده کردیم.۴

۱- رعد درآسمان بی ابر، تاریخ شفاهی مبارزه امنیتی با سازمان مجاهدین خلق )۱۳۵۷-۱۳۶۷( به اهتمام 
محمد حسن روزی طلب و محمد محبوبی،  انتشارات یازهرا، ص ۲۴۶

۲-پیشن، ص ۲۴۶
۳- پیشن، ص ۳۰۴
۴- پیشن، ص ۳۰۶
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یکی از مسئوالن دادستانی که برای انجام عملیات به مأموریت گیالن رفته است می گوید: 
حمیدی سیانور در دهانش بود و خورد و ضد سم به او تزریق شد و خلع سالح شد.۱

حمید که امروز یکی از »دانش���مندان راهربدی« نظام والیی اس���ت و پیش���رت بازجو و 
شکنجه گر بوده، می گوید: 

به هرحال آمدند و این آقای حمیدی را نشاندند و دیدند تارهای صوتی اش آسیب  
دیده است. البته بچه  ها داروی ضدسیانور به او تزریق کردند. تزریقاتش را من انجام 

دادم و نجات پیدا کرد. 
»یکی از مس���ئوالن ارشد مبارزه با التقاط« در مورد استفاده از ضد سیانور ساخته شده 
توسط شیخ االسالم زاده برای زنده نگاه داشنت زندانی و فرستادن او زیر شکنجه می گوید: 

یوزی را به حس���ن دادم. برای این که راحت تر بدوم، اس���لحه ی کمری را کشیدم. 
ناگهان مثل گنجشک از شیشه ی راننده بریون پرید و بمب دستی به نام فانوس که 
ساخته ی سازمان بود را به سمت ما انداخت که عمل نکرد و شروع به دویدن کرد 
و سعی داشت اسلحه و نارنجک خود را بکشد که حسن  باالجبار یک رگبار به وی 
خایل کرد. یک پریاهن نازک و دامن چن دار بلند تنش بود و وقتی تریخورد معلق 
ش���د و حالت زننده ای درست جلوی در مسجد به وجود آمد. حاال نگو نماینده ی 
مجلس در مسجد سخرنانی دارد. در یک لحظه بسیج زن و مرد ریختند روی من و 
حسن که فالن فالن  شده ها چکارش دارید؟ سیانور هم خورده بود و با حسن داشتیم 
کلت و نارنجک اش را از شکم بندش در می آوردیم که ناگهان بوق ماشن همه را 
پراکنده کرد. و مهدیه با کیف امداد پیاده شد و چادرش را کشید روی بدن این خانم 
و با جذبه همه را امر به رفنت در حیاط مسجد کرد و فوری کیف امدادش را باز نمود 
و سم سیانور را خنثی کرد و سوژه را به بیمارستان انتقال دادیم.... به هر صورت سوژه 

در بیمارستان قابل بازجویی به علت زخم هایش نبود. ۲
بسیاری از قربانیان الجوردی که سبعانه ترین شکنجه ها را متحمل شدند و حتی کسانی که 
به جرکه توابن پیوستند و جنایات زیادی را مرتکب شدند و سپس به جوخه ی اعدام سرپده 
شدند کسانی بودند که سیانور خورده بودند و وقتی چشم باز کردند خود را در زندان اوین 

یافتند و یکسره به شکنجه گاه برده شدند. 

زنده نگاه داشنت زخمی ها و سرپدن شان به دست جالدان
مسئول تعقیب و مراقبت واحد اطالعات سپاه در مورد هدف قرار دادن یک دخرت چادری 

۱-پیشن، ص ۳۲۹
۲-پیشن، ص ۳۱۳.
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و زنده کردن او توسط شیخ االسالم زاده و سرپدنش در دست جالدان می گوید: 
بچه ها بدون ایست او را زدند. در عملیات نمی توانی ایست بدهی. زدند و افتاد و 
ما گفتیم ای دل غافل!  نکند اشتباه کردیم. باالی سرش دویدیم و دیدیم زنبیلش پر 
از نارنجک است.... در همان دایره میدان ۲۳، در حاشیه اش افتاد. یک پسر داشت 
پشت سرش می دوید و او را ندیدیم، چون پشت مان به او بود. نمی دانم می خواست 
به ما حمله کند یا بیاید باالی سر این دخرت. بچه ها او را هم زدند و آن جا افتاد. آن پسر 
در جا مرد. دخرت را صندوق عقب انداختیم و تخته گاز بردیم و به شیخ االسالم زاده 
تحویل دادیم. آن موقع زنده ماند. حاال اگر اسمش در میان کشته  ها هست، مال آن 

عملیات نیست.
مسئول تعقیب و مراقبت واحد اطالعات سپاه در مورد وضعیت شیخ االسالم زاده هنگام 

حمله به خانه های تیمی می گوید: 
شیخ االسالم زاده در علمیات ها Stand by بود.۱

وظیفه ی شیخ االس���الم زاده در چنن شرایطی نجات جان زخمی ها به هر قیمتی بود تا 
بازجویان و شکنجه گران بتوانند با شکنجه های هولناک از آن ها اطالعات کسب کنند. 

مسئول تعقیب ومراقبت سپاه در مورد یکی از زندانیان زخمی می گوید: 
»پس���ری بود که هیکل پرورش اندامی داشت و خیلی خوش هیکل بود؛ نمی دانم 
اس���مش براتی بود یا چیز دیگری. در آن جا تری به کتفش خورد و شیخ االسالم زاده 
بدون بی هوش���ی تری را درآورد. س���ر چاقویش گریه داشت و گلوله را بریون کشید و 
گفت:  «ماشاءالله! ماشاءالله! عجب عضله  هایی!« هم واقعاً تعجب کرده و هم شری 
شده بود و بدون بیهوشی تری را بریون کشید و یک مرتبه خون فواره زد. فکر کنم روی 

رگ بود. زود پد گذاشت و جلوی خونریزی را گرفت.۲
احمد رضا محمدی مطهری۳ که در بهداری اوین بسرتی بود برایم تعریف  کرد که در بهار 
۱۳۶۱ شیخ االسالم زاده کنار تخت یکی از زندانیان مجروح با خوشحایل و شور و شعف 

بسیاری فریاد می زد زنده ات کردم و او را به دست بازجو  سرپد. 
فرمانده عملیات شهری واحد اطالعات سپاه در مورد میزان همکاری شیخ االسالم زاده با 

دستگاه امنیتی می گوید: »خیلی به بچه ها کمک کرد.«

۱-رعد درآسمان بی ابر، تاریخ شفاهی مبارزه امنیتی با سازمان مجاهدین خلق )۱۳۵۷-۱۳۶۷( به اهتمام 
محمد حسن روزی طلب و محمد محبوبی،  انتشارات یازهرا، ص ۲۵۸ و ۲۵۹.

۲- پیشن. 
۳-با آن که حس���ن بلوکی برادر زن وی و باجناقش از اعض���ای وزارت اطالعات بودند با این حال 
احمدرضا در زمستان ۱۳۷۱ توسط جوخه های رژیم ربوده شد و به قتل رسید و رژیم هیچ گاه مسئولیت 
آن را به عهده نگرفت. دس���تگاه امنیتی از طریق حسن بلوکی تنها بطور غریرسمی خرب مرگ او را به 

خانواده اش دادند. 
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یکی از زندانیان مجاهد برایم تعریف کرد که روز ۱۲ اردیبهشت ۱۳۶۱ در ۲۰۹ اوین شاهد 
بوده اعضای گروه ضربت اوین و بازجویان در حایل که جنازه  مجاهدین کش���ته شده در 
درگریی خانه های تیمی صبح آن روز را با گرفنت موی سرشان روی زمن می کشاندند،  با 

فریاد شیخ االسالم زاده را صدا می زدند.

رفتار بریحمانه با مجروحان
یکی از دوستانم به نام »پ، فلا« که در سال ۶۱ در بند ۲۴۶ باال محبوس بود برایم تعریف 
کرد، یک شب معصومه قجر عضدانلو را اشتباهی به جای این که به ۲۰۹ بربند، برای چند 

ساعتی به بند آن ها می آورند.  
معصومه ک���ه در درگریی با نریوهای رژیم در ۱۳ فروردی���ن ۱۳۶۱ از ناحیه فک و گردن 
تری خورده و ش���دیداً مجروح بود تعریف می کند که »هرچ���ه از درد دادم می زدم، دکرت 
شیخ  االس���الم زاده به من مسکن نمی داد.« او به معصومه گفته بود »همن طور با گلوله 
در گردن نگهت می دارم تا بازجویی هایت را درست پس بدهی.« همن کار را هم کرد. 
آنقدر معصومه را عمل نکردند تا حکمش اجرا شد. او که باردار هم بود به خاطر شکنجه، 
جنن اش را س���قط کرد و در ۷ مهر ۱۳۶۱ اعدام شد. دادستانی انقالب اسالمی هنگام 
دستگریی وی اعالم کرده بود او در درگریی با نریوهای نظام کشته شده است و به همن 
دلیل دستشان باز بود هر بالیی سر او بیاورند. یکی از دوستانم که دخرتی ۱۸ ساله بود و 

در خرداد ۱۳۶۰ دستگری شده بود برایم تعریف کرد: 
بعد از انتقال به اوین، بردنم بهداری برای پانسمان. بچه ها موقع شکسته شدن سرم، 
یک تیکه پاره ی روس���ری اضافی که یکی داشت، گذاشته بودن روی زخم سرم تا 
خون بند بیاد. بعد از دو سه روز حسابی خشک شده بود خون ها و با موهام به هم 

گوریده بود و چسبیده بود به سرم. 
دکرت شیخ، یکهو از روی سرم کند. یک عالمه موی سرم باهاش کنده شد. خیلی دردم 

اومد. از عصبانیت سرش داد کشیدم »اوهوی ساواکی! یواش تر!«
نمی شناختمش اون موقع و بدترین فحشی که به نظرم رسید، ساواکی بود. او هم با 

خونسردی برگشت گفت: ساواکی باشم، بهرته تا منافق باشم! 

شاهد قتل آیت الله الهوتی
طبق دستخط انتشار یافته ی شیخ االسالم زاده در نش���ریه »رمز عبور« شماره ۲۱، وی با 
آمبوالنس���ی که از اوژانس تهران تهیه می کند همراه آیت الل���ه الهوتی که در کما بود به 
بیمارستان قلب می رود و شاهد مرگ وی در این بیمارستان می شود. از محتوای گزارش 
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تهیه شده توس���ط شیخ االسالم زاده مشخص اس���ت که پس از قتل آیت  الله الهوتی به 
درخواست الجوردی و در تأیید ادعاهای وی تهیه شده است. گزارش به گونه  ای تنظیم 
شده که از آن هم خودکشی نتیجه گرفته شود و هم سکته ی قلبی که داستان به هر طرف 
چرخید توجیهی برای آن داشته باشند. نکته ی قابل تأمل آن که شیخ االسالم زاده روز بعد 
در پزشکی قانونی و مراسم کالبدشکافی هم حضور داشته است. از قرار معلوم الجوردی 
فردی مطمئن تر از او سراغ نداشته است و وی با آن که زندانی بوده در تمامی صحنه ها 

حضور داشته است. 
بر اساس روایت رسمی جمهوری اسالمی مرگ آیت الله الهوتی در اثر سکته است. اما 
خانواده الهوتی از جمله حمید، فرزند وی، و نیز فائزه و فاطمه هاشمی، عروس های وی، 
در مصاحبه با هفته نامه »شهروند امروز« اعالم کردند که پزشکی قانونی در معده آیت الله 
الهوتی اثر سم اسرتیکنن به دست آورده و این نشان می دهد که آیت الله الهوتی در زندان 
به مرگ طبیعی نمرده است. داستانسرایی شیخ االسالم زاده مبنی بر چندین بار انفارکتوس 

نیز تنها در جهت تأیید ادعاهای الجوردی است. 

آموزش به بازجویان و شکنجه گران
به دستور شیخ االسالم زاده بازجویان موظف بودند قبل از شکنجه ی زندانی، به زور یک 
پارچ آب به خورد او بدهند تا خونش رقیق شده پس از تحمل ضربات کابل کلیه قادر به 
دفع سموم باالی بدن باشد. به این ترتیب امکان از کار افتادن کلیه پاین می آمد و احتمال 
مرگ زندانی زیر شکنجه کمرت می شد. همچنن زندانیان اجازه نداشتند پس از شکنجه آب 
بنوشند و هنگام توالت رفنت نیز بازجو مواظب بود زندانی که پس از شکنجه عطش هم 
داشت آب ننوشد. شایعات دیگری نیز در مورد خدمات و آموزش های شیخ االسالم زاده 
ب���ه بازجویان در زندان مطرح بود که به خاطر ع���دم اطمینان از صحت آن ها از بیان آن 

خودداری می کنم. 

آزای زودرس و روابط با مسئوالن نظام
در رسانه های نظام والیی در ارتباط با نحوه ی آزادی شیخ االسالم زاده آمده است: 

آیت الل���ه محمدی گیالن���ی تصادف س���ختی می کن���د. راننده او را ب���ه یکی از 
بیمارستان های تهران می فرستند و آیت الله گیالنی برای مداوا به زندان اوین می رود. 
آیت الله با اس���تخوان های شکسته و تنی خون آلود زیر تیغ جراحی پزشکی می رود 
که مدتی قبل در دادگاه رای به حبس ابد او داده بود.... آیت الله پس از مداوا، در 
دیداری خصوصی شرح حوادث رخ داده در بیمارستان را به اطالع امام می رساند. 
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نتیجه مذاکرات به آزادی شجاع ختم می شود. ۱
این همه ی ماجرا نیست. شیخ االسالم زاده به خاطر خدمات ویژه ای که در سال های ۶۲-۶۰ 
در اختیار بازجویان و ش���کنجه  گران گذاشت در تابستان ۱۳۶۲ از زندان آزاد شد. اگرچه 
پیشرت هم بارها به مرخصی رفته و از امکانات ویژه برخوردار بود و حکم یک زندانی در 

بند را نداشت. 
وی پس از آزادی از زندان، از همسرش آذر آریان پور که همراه فرزندانش در آمریکا به سر 

می برد جدا شد و دوباره ازدواج کرد. 
پس از آزادی از زندان همچنن س���هام او در بیمارستان پارس که مصادره شده بود به او 

بازگردانده شد و وی به کار در بیمارستان پارس و پاستور نو ادامه داد. 
وی تا آخر عمر روابط بس���یار نزدیکی با باالترین مقامات سیاس���ی و قضایی و امنیتی 
رژیم و از جمله محمدی گیالنی داش���ت و به خانه ی او رفت و آمد می کرد. چشم های 
شیخ االس���الم زاده را وزیر بهداش���ت دولت روحانی عمل کرد. وی به علت ابتال به سه 
س���رطان پانکراس، پروستات و سرطانی با منشاء ناشناخته به امریکا رفت، لیکن بعد از 
مدت کوتاهی برای ادامه درمان به ایران بازگشت و ماه ها در بیمارستان پارس بسرتی بود. 

در این مدت بسیاری از مسئوالن عایل رتبه ی نظام والیی به دیدارش شتافتند. ۲ 
شیخ االس���الم زاده در روز ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۲ در مراسمی که برای تقدیر از او برگزار شد 
ش���رکت کرد و در ۲۷ خردادماه ۱۳۹۳ در تهران درگذش���ت و متأسفانه بخشی از تاریخ 
شکنجه و کشتار میهن مان همراه او دفن شد. هیچ کس به اندازه ی او در مورد جوانانی که 
در زیرشکنجه در سال های ۶۰ -۶۲ به قتل رسیدند اطالعات نداشت. هیچ کس به اندازه ی 
او در مورد جوانانی که در سال های یاد شده زیرشکنجه معلول شدند اطالعات نداشت. 
او یکی از بهرتین شاهدان جنایات رژیم در سیاه ترین دوره ی تاریخ معاصر میهن  مان بود و 

می توانست دایره المعارف جنایت و شکنجه را قلمی کند. 
رس���انه های نظام والیی در تمجید از وی و حتی س���وابق اش در نظام پهلوی از چیزی 

فروگذار نکردند ۳ 
رئیس سازمان نظام پزشکی درگذشت پدر ارتوپدی ایران، عالم عامل، استاد فرزانه و آیینه 
تمام نمای اخالق و پزشک وارسته را تسلیت گفت. مقامات نظام اسالمی مسابقه ی تسلیت 
گذاشتند. اما هیچ کدام به روی خودشان هم نیاوردند که انسانی به این خوش سابقه ای چرا 

در دادگاه »عدل اسالمی« با یک درجه تخفیف به زندان ابد محکوم شده بود؟ 

۱-نشریه شهروند امروز شماره ۰۷ 
2-www.khabaronline.ir/news/334991
3-www.khabaronline.ir/news/334991





احمدرضا کریمی »تواب دو نظام« 

 

احمدرضا کریمی در سال ۱۳۳۰ در خانواده ای فرهنگی، روشن و کتابخوان در جهرم به دنیا 
آمد و از کودکی با کتاب و کتابخوانی آشنا شد. پدر و مادر وی پس از کودتای ۲۸ مرداد 
۲ سال منفصل از خدمت شدند. در سال ۱۳۴۷ پدر وی رئیس اداره اوقاف قم بود و با 

جریان ها و شخصیت های ملی و مذهبی ارتباط داشت.  
احمدرضا کریمی در س���ال ۱۳۴۸ در رش���ته حقوق دانش���گاه تهران پذیرفته شد. وی با 
اعضای سازمان مجاهدین در جهرم آشنا بود و پس از حضور در دانشگاه تهران در ارتباط 
با تعدادی از اعضای سازمان مجاهدین از جمله حسن ابراری که جهرمی بود و محمد 
مفیدی و... قرار گرفت اما به عضویت این سازمان درنیامد. در سال ۱۳۵۱ از آن جایی که 
مجاهدین، کریمی را عنصری فاقد مسئولیت و ضد تشکیالت می دانستند ارتباط شان را با 

وی قطع کردند.
در ۳۱ فروردین ۱۳۵۲ وی همراه با فاضل  البصام )مصلحتی(یک دانش���جوی عراقی که 
ارتباطاتی با الفتح داشت دستگری و به اعرتافات تلویزیونی تن دادند.  این دو از پاییز ۱۳۵۱ 
یک رشته عملیات  انفجاری در تهران و شریاز انجام داده بودند و ساواک انرژی زیادی 

برای دستگریی آن ها صرف کرده بود.  

همکاری گسرتده با اکیپ های گشت ساواک
احمدرضا کریمی که حافظه ی عجیبی داشت در دوران بازداشت به همکاری گسرتده با 
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کمیته مشرتک و بازجویان پرداخت و در گشت های خیابانی ساواک همراه با واحد های 
تعقیب و مراقبت شرکت می کرد و به جستجوی چریک ها و مجاهدین می پرداخت. او 
همچنن سرقرارهای تشکیالتی می رفت و در چهارراه های بزرگ شماره های اتوموبیل های 
مشکوک را چک می کرد. او در کنار چهره های خائنی همچون عباس شهریاری، شاه مراد 
دلفانی، سریوس نهاوندی،  محمد توکلی خواه، امری فطانت، وحید افراخته و... ضربات 

سهمگینی به نریوهای سیاسی وارد کردند. 
وی که شهره عام و خاص بود در گفتگو با نشریه مهرنامه ۴۲ می کوشد موضوع شرکت 
در اکیپ های گشت ساواک را منحرف کرده و به دوره ای خاص و محدود تقلیل دهد. او 

توضیح می دهد که به بخش عملیات ساواک منتقل شده و عضدی به او می گوید: 
ش���ما را با اکیپ برای گشت می برند که اگر احیاناً کسی را شناختی دستگری کنند. 
حدود بیس���ت روز مرا هر روز می بردند و در خیابان ها می گرداندند که شاید کسی 
را بشناس���م و دستگری کنند ویل به نتیجه ای نرسیدند و اغلب هم عمداً وقت تلف 
می کردند و به جای گش���ت در خیابان می رفتند دربند و آن جا قلیان می کشیدند و 
من هم چای می خوردم و سیگاری می کشیدم و بر می گشتیم. بعد از بیست روز به 
مصطفوی گفتم این گشت ها وقت تلف کردن است و من هم از خیابا ن گردی خوشم 
نمی آید، مصطفوی هم گشت های روزانه را متوقف کرد. یکی از دالیل نارضایتی ام 
این بود که اکیپ ها بنا بر شرح وظایف شان اگر به فرد مشکوکی برخورد می کردند 
بازرسی اش می کردند و اگر چیزی داشت او را می گرفتند، بعد هم طبیعتاً در گزارش 
یا صورت جلسه خود می نوشتند هنگامی که در معیت فالنی گشت می زدیم به این 
مورد برخورد کردیم. ماجرای بهمن روحی آهنگران از مواردی اس���ت که در همن 

گشت ها – البته در سال ۵۴ – پیش آمد و بعدا برایتان توضیح می دهم. ۱
کریم���ی خصلت شناخته ش���ده ای دارد: دروغگو یی. از این نظر کم نظری اس���ت. وی در 
فروردین ۱۳۵۲ دستگری می شود و طبق اسناد انتشار یافته توسط مؤسسات اطالعاتی نظام 
اس���المی وی تا پایان ۱۳۵۴ به مدت سه سال همراه با گشت ها و اکیپ های ساواک به 
گشت زنی در خیابان ها می پرداخت و چریک ها و مجاهدین را شناسایی می کرد. چنان 
می گوید از »خیابان گردی«  خوشم نمی آید و بازجوی ساواک می پذیرد گویا شاهزاده ای 
بوده که ندیمه هایش او را به گردش اطراف شهر می بردند و او با اظهار دلتنگی از رفنت به 

سریو سیاحت امتناع می کند.

۱-فاضل مصلحتی یکی از معاودین عراقی بود که س���اواک کوش���ید با اعرتافات تلویزیونی او رابطه 
مجاهدین و گروه های سیاسی مخالف با عراق را نتیجه  بگرید. مصلحتی در زندان به مجاهدین پیوست 
و پس از انقالب یکی از مس���ئوالن بخش دانش آموزی مجاهدین ش���د. در بهار ۱۳۶۱ در درگریی با 

نریوهای امنیتی نظام اسالمی کشته شد. 
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بر اساس اسناد منتشر شده از سوی دستگاه اطالعاتی نظام اسالمی، وی در تاریخ ۱۷ دی 
۱۳۵۴ همراه با اکیپ  های »بهروز« و »داریوش« کمیته مشرتک، بهمن روحی آهنگران 
یکی از  اعضای مهم سازمان چریک های فدایی خلق را که کاله پشمی بر سر و پالتو به 
تن داشت در خیابان هنگام وارد شدن به یک کیوسک تلفن شناسایی می کند. در گزارش 
س���اواک آمده است، بهمن روحی آهنگران »ضمن مقاومت شدید و دادن شعار سیانور 
بلعیده و تصمیم گرفت از نارنجک استفاده نماید که با ضرباتی چند او را از پای درآوده 
و خلع سالح شد... در بازرسی بدنی تعداد دو عدد نارنجک جنگی و اسلحه کمری، ۱۴ 
عدد سیانور و اعالمیه و چند شناسنامه و کارت جعلی و تعدادی فشنگ همراه داشت... 

پس از ترخیص از بیمارستان نامربده زنده به پایگاه داللت و تحویل نگهبانی گردید. ۱
بهم���ن روحی  آهنگران پس از لو رفنت توس���ط کریمی و دس���تگریی، توس���ط عضدی 
)محمد حسن ناصری( تحت شدید ترین شکنجه ها قرار گرفت و ۶ روز بعد در بیمارستان 
ارتش جان خود را از دست داد. در هنگام دستگریی گویا یادداشتی حاوی نام و شماره 
تلفن از او به دست می آورند که موجب ضربات سنگینی به سازمان چریک های فدایی 

خلق می شود.

دروغگویی راجع به زهره مدیرشانه چی و چگونگی شناسایی روحی آهنگران
احمدرضا کریمی در گفتگو با مهرنامه به دروغ خود را همسر زهره مدیرشانه چی معرفی 
می کند در حایل که تنها به خواستگاری وی رفته بود. زهره که برای ازدواج با وی تحت 
فش���ار خانواده اش بود جهت خالصی از شر کریمی از بهمن روحی آهنگران که دوست 
پسرخاله اش بود و او را به نام مستعار می شناخت می خواهد که با کریمی دیدار کند و بگوید 
که با هم ارتباط عاطفی دارند تا بلکه کریمی پایش را از زندگی وی بریون بکشد. کریمی 
که متوجه شده بود زهره مدیرشانه چی تمایالت مارکسیستی دارد به دروغ خود را نزد وی 

مارکسیست جا زده بود. 
همان یک مالقاتی که کریمی و بهمن روحی آهنگران با یکدیگر داشتند کافی بود تا 
او بتواند به هنگام گشت زنی با مأمورین کمیته مشرتک، روحی آهنگران را بازشناخته 

و لو دهد...۲
کریمی پس از دس���تگریی، زهره مدیر شانه چی را نیز لو می دهد که پس از شش ماه آزاد 
می شود. زهره مدیر شانه چی بعد از آزادی از زندان به چریک های فدایی خلق پیوست و در 

۱-ماهنامه مهرنامه ، شماره ۴۲، تریماه ۱۳۹۴.
۲-منت بازجویی های ۲۲ و ۲۶ تریماه ۱۳۵۲ زهره مدیرش���انه چی. چریک های فدایی خلق: از نخستن 
کنش ه���ا تا بهمن ۵۷، محمود نادری، مؤسس���ه مطالع���ات و پژوهش های سیاس���ی ص ۶۳۱. منت 

بازجویی های زهره مدیر شانه چی. 
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سال ۱۳۵۵ در درگریی با ساواک کشته شد. احمدرضا کریمی جنازه ی او را در بیمارستان 
شهربانی شناسایی کرد. در دهه ی ۵۰ جنازه ی کشته شدگان به کمیته مشرتک و بیمارستان 
شهربانی منتقل می شد و احمدرضا کریمی یکی از کسانی بود که جنازه ها را شناسایی می کرد. 

روایت شاهدان از همکاری وی با کمیته مشرتک
کریمی که چند سایل است از پرده بریون آمده در گفتگو با رسانه های نظام والیی ادعا 

می کند به طور مستقیم تنها در لو رفنت یک نفر دخیل بوده است! 
من فقط در مورد دستگریی یک نفر خودم را کاماًل مقصر می دانم که می توانست از 

طریق من دستگری و شکنجه نشود... این فرد عزت الله مصلی نژاد بود.۱
وی به س���ادگی دروغ می گوید ده ها نفر توس���ط وی لو رفته و دستگری شدند و یا خود 
مستقیماً در دستگریی شان شرکت داشت و یا در بازجویی شان حاضر بود. از جمله این 
افراد می توان به مهدی براعی، محمد ضابطی، اصغر محکمی، منصور زاهدی، حس���ن 

ابراری، بهروز اسدالله زاده، احمد کالهدوز و... اشاره کرد.  
عزت شاهی درباره ی کریمی و این دست ادعاهایش می گوید:

در شب سی ام آذر ۱۳۵۴ که مرا به اتاق بازجویی می بردند، وقتی گفتند بلوز را از رو 
سرت بردار، دیدم که در طرفی وحید )افراخته( و احمدرضا کریمی و در طرف دیگر 
حسن ابراری نشسته اند... احمدرضا کریمی آنقدر با رسویل]بازجوی کمیته مشرتک[ 

راحت شده بود که حتی از جیب او سیگار بر می داشت.۲
با وجود شناخت کاملی که عزت شاهی از سابقه ی احمدرضا  کریمی و دروغگویی های 
وی داشت، در کنار او در مستندی که دستگاه امنیتی علیه مجاهدین ساخت، ظاهر شد. ۳

کریمی که از میزان نفرت زندانیان سیاسی سابق از خودش واقف است می گوید: 
آقای رجایی در سال ۵۸ با وجود این که دیگر ضد مجاهدین بود، اما اگر راجع به 

من از او سؤال می کردید همان حرفی را می زد که مجاهدین می گفتند. 
رجایی بهرتین ش���ناخت را راجع به احمدرضا کریمی داشت چرا که نزدیک به دو سال 
در کمیته مشرتک زندانی و تحت شکنجه بود و از نزدیک شاهد همکاری و خریه سری 

احمد رضا کریمی بود.
پرویز معتمد مسئول تیم های تعقیب و مراقبت ساواک در گفتگو با نگارنده تأکید کرد که 
در طرح گس���رتده ساواک برای خانه گردی در جنوب تهران به منظور شناسایی اعضای 
سازمان های چریکی که تحت پوشش واکسن زدن به کودکان صورت گرفت، احمد رضا 

۱-ماهنامه مهرنامه شماره ۴۲، تریماه ۱۳۹۴.
2-http://newspaper.fdn.ir/newspaper/BlockPrint/41652

۳-ماهنامه مهرنامه شماره ۴۲، تریماه ۱۳۹۴.
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کریمی وی را همراهی می کرد. آن ها با پوش���یدن روپوش س���فید و با محمل مناسب به 
محله ی عوالدج���ان در خیابان پامنار روب���روی بازار آهنگر ها می رون���د. در این طرح 
کاله سبزها شرکت داشته و با همکاری بهداری اوین طی ۵ روز آمپول زدن را فراگرفتند. 

پرویز معتمد در مورد چگونگی دستگریی مهدی براعی که هم اکنون با نام مستعار »احمد 
واقف« یکی از رهربان مجاهدین است برایم تعریف کرد: 

انتهای بازار کفاش ها روبروی سید نصرا لدین جلوی یک مسجد یک شری آب فشاری 
بود. از قبل در محل مستقر شده بودیم. من با دستمال تاکسی ام را تمیز می کردم که 
براعی کنار فشاری آب دوال شد تا آب بنوشد. احمدرضا عالمت داد منهم از پشت 

مهدی براعی را که حواس اش نبود بغل کردم. 
در جریان این دستگریی گلوله ای از اسلحه پرویز معتمد شلیک شده و به پایش اصابت 

می کند و متعاقباً در یک کلینیک 
در خیابان تخت جمش���ید بسرتی 
می ش���ود. کریمی هنگام مراجعه 
معتمد به کلینیک حضور داشت و 
در دوران بسرتی بودن پرویز معتمد 
در کلینک، همراه با سرهنگ ناصر 

شقایق به مالقات وی می رفتند. 
پرویز معتمد همچنن برایم تعریف 

کرد:
در خیابان پامنار نزدیک منزل آیت الله کاش���انی کوچه ای بود بنام زاگرس؛ داخل 
آن کوچه منزل آخوند سرشناس���ی بود که نامش را به یاد ندارم. او از پسربچه ا ی ۱۴ 
ساله سوءاستفاده جنسی می کرد. رد وی را احمد رضا کریمی داده بود. یادم نیست 
احمدرضا با او چه رابطه ای داشت. ۵ روز وقت صرف کردیم تا وی را با پسربچه به 
دام انداختیم. تا آمدم به خودم بجنبم احمدرضا با صندیل تو سر آخوند دستگری شده 

زد. بعد تماس گرفتم و اکیپ آمد و او را به کمیته تحویل دادند.  
او همچنن می گوید سه روز قبل از خروجم از کشور در دیماه ۱۳۵۷ هنگامی که از ساختمان 

کمیته مشرتک خارج می شدم احمدرضا کریمی را دیدم که به داخل کمیته می رفت. 

انکار لو دادن شریعتی و خربچینی از او و ارائه پیشنهاد جنایتکارانه
یکی از دالیل اشتهار کریمی در دوران پهلوی، هم سلول بودن او با شریعتی و خربچینی از 
اوست؛ تخصصی که بعدها نظام اسالمی هم در موارد گوناگون کوشید از آن استفاده کند. 
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وی در گفتگو با مهرنامه رذیالنه می کوشد این اتهام را از خود زدوده و آن را متوجه غالم  
حسن نژاد یکی از اعضای سابق مجاهدین و مرتجم ارشد مسعود رجوی و دیگر هم سلول 
ش���ریعتی کند. او به دروغ می گوید شریعتی به او هشدار داده که نزد حسن نژاد صحبتی 
نکند. دلیل کینه ی کریمی از حسن نژاد آن است که وی یکی از شاهدان دادگاهش در سال 
۱۳۵۸ بود. کریمی در جریان دادگاه و نزد محمدی گیالنی اشاره ای نکرد که شاهد خودش 
منبع و خربچن ساواک بوده است. چرا که آن زمان حمایت نظام اسالمی را پشت خود 

نمی دید و نمی توانست هر ادعای دروغی را در دادگاه مطرح کند.
غالم حسن نژاد در پاسخ به یاوه های او جوابیه ای داد که در نشریه مهرنامه شماره ۴۳ درج 

شده است. از جمله وی تأکید کرد:
خود مرحوم دکرت شریعتی به شدت ازش متنفر بود به علت کارهای لودادن بچه ها 
و حت���ی معلمش در جهرم یعنی ابراری که خودش تعریف می کرد و همکاری ها و 
رهنمود دادن هایش به س���اواک برای دستگریی مجاهدین و فدایی ها که خودش 
برای من و دکرت ش���ریعتی با آب و تاب و افتخار ش���رح می داد که من به س���اواک 
پیشنهاد دادم که یک مینی بوس کودکان دبستانی را بربایند بعد روزنامه ها بنویسند که 
آن را خرابکاران )مجاهدین و فدایی ها( ربوده اند و چون احساسات مردم برانگیخته 
می شود ساواک بدون مخالفت و نارضایتی مردم می تواند تمام خانه ها را بازرسی 
کند و بدینگونه همه ی خانه های تیمی گروه های مس���لح کشف می شود و افرادش 
دستگری می گردند! یعنی چیزی که هرگز به فکر ساواک نمی رسید و آنقدر رهنمود 
کثیف بود که س���اواک هم نپذیرفته بود! )این ها را اینجانب در دادگاه محاکمه ی 
احمد رضا کریمی در سال اول بعد از انقالب یعنی تابستان ۵۸ به عنوان شهادت 
گفتم و در روزنامه ی کیهان آن موقع منتش���ر شد(. احمدرضا  وقتی از سلول بریون 
می رفت دکرت به من می گفت واقعاً چقدر این آدم کثیفی است که به ساواک درس 
جنایت می دهد!... و می گفت این سربازهای بیسواد که زندان بان ما هستند هزار بار 

نسبت به روشنفکرها و تحصیلکرده های اینجوری شرف دارند. 
از آن جایی که ش���هادت حسن نژاد در دادگاه احمد رضا کریمی در سال ۱۳۵۸ نیز تکرار 
گردیده بود تردیدی باقی  نمی گذارد که او راست می گوید و کریمی از فرصتی که نظام 

اسالمی در اختیار او گذاشته استفاده می کند تا انتقام بگرید. 
 

ترس »ساواکی ها« از کریمی و اهمیت او برای ساواک
احمدرضا کریمی در مورد ترس ساواکی ها از خودش می  گوید: 

ساواکی ها یک ترسی داشتند و می گفتند این با باالیی ها بسته. مثاًل فکر می کردند 
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اگر اراده کنم می توانم با ثابتی صحبت کنم و زیر آب شان را بزنم. چون مصاحبه و 
نحوه بیان من جلب نظر کرده بود، خیلی ها کنجکاو بودند که بیایند و مرا ببینند. مثاًل 
اگر روزی ثابتی به کمیته مشرتک می آمد، مرا به ستاد مرکزی صدا می کردند و ۵دقیقه 
مرا می دید. همن کنجکاوی باعث افزایش ش���ک ها و ترس ها ش���ده بود و تصور 
می کردند من به جاهای پرنفوذ دسرتسی دارم، اما واقعیت قضیه این بود که من یک 
زندانی بودم که نمی توانستند مرا با زندانی های دیگر هم سلول و هم بند بکنند. چون 
کسی را که مصاحبه تلویزیونی می کند، نه می توانند به بند عمومی بفرستندش و نه 

می توانند کسی را با او هم سلول کنند؛ تز ترس کشنت وی یا تغیری جهتش.
تریدی نیست دیدار های پرویز ثابتی با کریمی اهمیت او نزد دستگاه امنیتی را می رساند 
وگرنه با وجود سلس���له  مراتب ساواک محال بود یک منبع و یا گزارشگر و یا متهمی که 
در بازجوی���ی تن به همکاری داده با پرویز ثابتی بتواند دیدار  کند. وی که حمایت مرکز 
اس���ناد انقالب اسالمی را پشت سرش دارد از خود چهره ی یک مبارز ساخته و مدعی 
می شود یک روز حبس او در نظام اسالمی قابل توجیه نیست چرا که او مرتکب خالفی 

نشده است!
احمدرضا کریمی تلویحاً ادعا می کند همکاری وی با کمیته مش���رتک و س���اواک علیه 
مجاهدین و فدایی ها بوده و منجر به وارد آمدن ضربه به آن ها شده و به همن دلیل نباید 

توسط نظام اسالمی که خصم آن هاست دستگری و محاکمه و زندانی می شد. 
او توضیحی نمی دهد چرا فاضل مصلحتی که با او مصاحبه کرد به بندهای عمومی قصر 
فرستاده شد و مشکلی هم برای او ایجاد نشد. دلیل نفرستادن کریمی به بندهای عمومی 
قصر و اوین همکاری گسرتده ی وی با بازجویان و حضور در گشت های ساواک و همچن 

نیاز به در دسرتس بودن وی در کمیته مشرتک و مشارکت در طرح های امنیتی بود.  
پرویز معتمد مسئول شنود و تیم های تعقیب و مراقبت کمیته مشرتک برایم تعریف کرد:  

کریمی همچون وحید افراخته، مسئول شاخه نظامی مجاهدین و خلیل فقیه دزفویل 
کلیه اطالعاتش را در اختیار بازجو قرار داد. تیم من مسئول دستگریی تمام کسانی 
بود که احمدرضا کریمی لو داده بود. وی ش���خصاً در دستگریی اکثر کسانی که لو 
داده بود شرکت می کرد. کار او که با بازجو تمام شد ساواک تصمیم گرفت به دلیل 
همکاری های ارزن���ده اش، اتاقی خارج از زندان در اختی���ار او قرار دهد. وی در 
مسافرخانه ای در خیابان امریکبری ایستگاه سراج مستقر شد و به مسئول مسافرخانه 

دستورات الزم داده شده بود. 
کریمی از همان ابتدای دستگریی به جای غذای زندان، غذای افسران را می خورد و از 

امکاناتی که بازجویان برخوردار بودند استفاده می کرد.
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قائم مقام بخش التقاط واحد اطالعات س���پاه پاسداران که روی پرونده ی وی  کار کرده 
می گوید:۱

قبل از آن که من روی مجاهدین خلق کار کنم روی ساواک کار می کردم مثاًل روی 
تهرانی و آرش و احمدر ضا کریمی..... بعدش به ما گفتند حاال بیایید با این دستگری 
شده کار کنید که همان احمدرضا کریمی بود. گفتند مگر تو راضی نیستی با ساواک 
کار کنی؟ این هم با ساواک همکاری داشت. خود من هم می دانستم او چه ضرباتی 
به مجاهدین زده بود. انگیزه پیدا کردم. احمدرضا کریمی دستگری شده بود. منتهی 
چون می  دانستم از روی چهره تشخیص می دهد و آدم بسیار دقیقی است، به آقای 
الجوردی گفتم که من با او رودررو صحبت نمی کنم؛ همن که بازجویی اش کردید، 
برگه  ای را بیاورید، من می خوانم و توضیح می نویسم که از او پربسید. با این که کار 

شاقی بود قبول کردم. 
وی در ادامه می گوید: 

االن هم آزاد هست و مطالعات دارد. آدم خیلی توانمندی است؛ هم بسیار خوش 
خط است، هم عربی را مانند یک استاد بلد است، هم خوب قرآن می داند.... االن 
پریمرد است ویل آدم توانمندی است. ساواک توسط او چندین نفر را دستگری کرد. 
چنان حافظه ای داشت که اگر یک بار شما را می دید، مشخصات تان توی  ذهنش 

می ماند.
 او تأکید می کند اطالعاتی که احمدرضا کریمی داشت حتی تقی شهرام نداشت و برای 
او نیز جالب بود. طبیعی است که این گونه باشد به خاطر این که کریمی در کمیته مشرتک 
همکار وحید افراخته بود و از نزدیک در جریان بازجویی از کسانی که توسط وحید افراخته 
لو رفته بودند قرار داش���ت. هیچ کس او را جدا از ساواک ارزیابی نمی کرد و امروز این 

همکار ساواک یکی از محققان »مرکز اسناد انقالب اسالمی« است. 

دستگریی پس از انقالب 
احمد رضا کریمی ادعا می کند در سال ۱۳۵۷ در ارتباط با علی اصغر مروارید و آذری قمی 
دو روحانی برجسته نزدیک به خمینی بود. او که پس از آزادی از زندان ازدواج کرده بود 
به همراه همسرش که به تدریس اشتغال داشت در خوزستان با نام مستعار زندگی می کرد. 
وی در  تری ۱۳۵۸ شناسایی و در اهواز دستگری شد، در حایل که همچنان ارتباطاتش را با 

مروارید و آذری قمی حفظ کرده بود. خودش می گوید:

۱-نشریه رمز عبور شماره ی ۲۱، تری و مرداد ۱۳۹۵.
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در آن زمان نریوهای مجاهد در دادستانی خیلی زیاد بود و قبل از آن یک دوره آمدم 
تهران و دو سه روز ماندم و می خواستم خودم را معرفی کنم تا تکلیفم روشن شود 
اما آقای آذری قمی گفت: »مجاهدین هنوز هستند و االن فضا ضد توست یک کم 
بیشرت صرب کنی دارند مجاهدین را از دادگاه های انقالب بریون می کنند.« با فضایی 
که علیه ما ساختند در اهواز ما را گرفتند و دادستان انقالب اهواز هم اطالعیه داد که 

شکنجه گر دکرت شریعتی، قاتل صدها نفر دستگری شد. 
در تهران تیم آقای غرضی در فرودگاه مهرآباد مرا از دست کسانی که از اهواز آورده 
بودند، درآوردند و به لویزان بردند. بعد آقایان موسوی اردبیلی و مهندس سحابی از 
طرف شورای انقالب یک ناظر فرستادند پیش من که ببینند ماجرای اهواز چه بوده 
چون یکی دو تا نامه مخفی فرستاده بودم که دارند تحت عنوان مبارزه با ضدانقالب 

آدم های بی گناه را می کشند.۱
وی که به توطئه  چینی مشهور بود ظاهراً برای مقامات دادستانی اهواز نیز با نامه نگاری هایش 
پاپوش دوخته بود. وی از همان ابتدا به همکاری با محمد غرضی و علی محمد بشارتی و 

اصغر صباغیان که فرزندان آیت الله طالقانی را نیز دستگری کردند پرداخت.

در خدمت الجوردی و دادستانی
احمدرضا کریمی پس از دستگریی بالفاصله به خدمت الجوردی و دادستانی درآمد و 
به فعالیت علیه مجاهدین پرداخت.  نشرییه »رمز عبور« از عزت شاهی یکی از نزدیکان 

الجوردی می پرسد: 
حاج آقا! کمی درباره احمدرضا کریمی بگویید. مجاهدین می گویند قبل انقالب با 
ساواک همکاری می کرد و بعد از انقالب هم با شهید الجوردی بود و مجاهدین 

را شناسایی می کرد. شما این اتهامات را درست می دانید؟
ن���ه، احمدرضا کریمی بریون از زن���دان که بود با مجاهدین در زمینه اعالمیه و این 
چیزها کار می کرد، اما خودش یک سری پراکنده کاری داشت. کارهایی می کرد و 
خودش ادعا داشت با یک عراقی به اسم فاضل مصلحتی کار می کند. پراکنده کاری 
هم زیاد داشت، لذا بچه های سازمان از این جهت و نه به عنوان نفوذی ساواکی، از 
این نظر که این به آن صورت زیر پوشش نمی رود، با احتیاط با او برخورد می کردند. 
حسن ابراری بیشرت با او ارتباط داشت. تا وقتی که بریون بود، اگر هم شکی به او بود 

در حد محدود بود. بعد که دستگری شد، همکاری کرد.
مجاهدین می گویند خیلی از کسانی که لو رفتند و دستگری شدند را او معرفی کرده بود؟

۱-مجله مهرنامه شماره ۴۲، تری ۱۳۹۴. 
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یادم نیست، ویل یادم هست بچه هایی که دستگری می شدند، اکثراً می گفتند احمدرضا 
کریمی، مس���تقیم یا غریمستقیم آن ها را لو داده است؛ منتهی بعد کم کم برید و این 

سلول و آن سلولش می کردند و از این و آن حرف می کشید.
بعد از انقالب، احمدرضا کریمی را چون قباًل با ساواک همکاری کرده بود، گرفتند. 
چون کچویی و بچه های دیگر او را می ش���ناختند و او هم به خاطر مسائل خودش 
یک مقدار موضع ضدمجاهدین گرفته بود، اوایل او را به زندان عمومی نربدند و در 
جاهای دیگری به او اتاق دادند و گفتند اطالعاتت را راجع به مجاهدین بنویس. او 
یک سری اطالعات داد که آن موقع یک جزوه ۵۰ – ۴۰ صفحه ای راجع به مجاهدین 
نوش���تند که در تریاژ وسیعی چاپ و پخش شد. ظاهراً مثل این که بادامچیان این ها 
هم چاپ کردند. البته به نام احمدرضا کریمی چاپ نکردند و به نام دیگری چاپ 
کردند. مدتی نگه اش داشتند و الجوردی هم وقتی دید ضدمجاهدین است، گفت 

آزادش کردند.۱
دلیل نگهداری احمدرضا کریمی در زندان استفاده از او علیه مجاهدین بود. 

امری فطانت۲ عامل و منبع ساواک که باعث دستگریی کرامت الله دانشیان و همراهانش 
شد پس از دستگریی توسط کچویی آزاد و از کشور خارج شد. چرا که او باعث دستگریی 

و اعدام »مارکسیست « هایی شده بود که بعدها دشمن نظامی اسالمی شدند. 

پاپوش دوزی جهت اعدام سرگرد افشار
کریمی بالفاصله پس از دستگریی با هدایت کچویی و بادامچیان به یکی از مهره های 
نظام اس���المی در زندان تبدیل ش���د و از همان زمان در خدمت دستگاه های امنیتی و 

اطالعاتی و همچنن مراکز »تاریخ سازی« و »اسناد سازی« قرار گرفت. 
یکی از اولن اقدامات جنایتکارانه او پس از دستگریی در سال ۵۸ پاپوش دوزی برای 

سرگرد افشار معاون زندان اوین بود که به اعدام وی منجر شد.
عزت  شاهی یکی از مسئوالن کمیته مرکزی انقالب اسالمی در خاطراتش می نویسد: 

روزی متوجه ش���دم سرگرد افشار، معاون رئیس زندان اوین، دستگری شده است. او 
شمایل بود و آدم بدی نبود. در زندان او چند برخورد با من داشت؛ از جمله وقتی 
که نگهبان گری داد که تو با زدن تخم مرغ به سلول بغلی پیام می  دادی، او )سرگرد 

افشار( سرو ته قضیه را هم آورد.
حال او دستگری شده بود. برای دیدنش به اوین رفتم. گفت: گزارش های خیلی بدی 

۱-رمز عبور شماره۲۱، تری و مرداد ۱۳۹۵.
2-www.youtube.com/watch?v=FqFmllyKAAE
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برایم داده اند، این که سه روز آب را به زندانیان بسته  ام، پتو و غذا نداده  ام و چنن  و 
چنان کرده ام و… به او حبس ابد داده بودند. من رفتم سراغ آقای گیالنی و گفتم: 
این سرگرد افشار آن طوری نیست که گزارش کرده اند. آدم بدی نبوده است. گفت: 
س���ه روز آب را به روی زندانیان قطع کرده  است. گفتم: نه دروغ است. به نظرم آن 
موقع آب اوین آب چاه بود، ش���اید موتور آب خراب می ش���د و یکی � دو ساعتی 
آب قطع می شد و یا اگر لوله کشی بود به دالیل دیگر چنن اتفاقی می افتاد در این 
صورت آب با تانکر می آوردند. این بابا آدمی نبود که آب را قطع کند. مگر می شود 
در زندان با آن جمعیت، سه روز آب قطع شود، توالت، حمام، غذا، بهداشت و… 

می دانید چه می شود؟
با توضیحاتی که به آقای گیالنی دادم حکم حبس ابد او تبدیل به پانزده سال زندان 
شد. یکی � دو ماه بعد در حال خوردن صبحانه بودم که از خرب رادیو شنیدم سرگرد 

افشار، معاون رئیس زندان به اتهام چه و چه، اعدام شد.
خیلی ناراحت شدم. رفتم ته و توی قضیه را در آوردم، یافتم به خاطر مزخرفاتی که 
احمد رضا کریمی نوشته و گفته، او را اعدام کرده اند. احمد رضا دست کمی از وحید 
افراخته نداشت. حسابی خودش را آن موقع در اختیار ساواک قرار داده بود. بعد از 
انقالب هم که دستگری شد گویا بادامچیان و کچویی با او صحبت می کنند که تو بنشن 
خاطراتت را بنویس یا بگو. او هم برای این که ایشان را راضی بکند، راجع به برخی 
افراد، بازجویان و مسئوالن زندان و حتی علیه مجاهدین مطالبی نوشته بود. با توجه 
به شناختی که از او داشتم می دانستم که حرف های او قابل اعتنا و اعتماد نیست و او 

برای زنده ماندنش حاضر بود دست به هر کاری بزند.۱

تالش برای خربچینی از تقی شهرام 
تقی شهرام ۲۲ تری ۱۳۵۸ به اوین منتقل شد. پس از مدتی مسئوالن زندان که از سابقه ی 
هم سلویل بودن احمد رضا کریمی با شریعتی و خربچینی او مطلع بودند این بار کوشیدند 

همن کار را با تقی شهرام رهرب جناح مارکسیست لنینیست مجاهدین انجام دهند.
آن ها احمدرضا کریمی را مدتی با نام مستعار، هم سلول تقی شهرام کردند تا از او حرف 
بکشد. تقی شهرام از دوران شاه با ماهیت او که به خدمت ساواک در آمده بود و انقالبیون 
را به تور دستگاه امنیتی می انداخت، آشنا بود، اما او را به قیافه نمی شناخت . تا این که 
از طریق پاسداری که در زندان به خاطر برخورد با او به مارکسیسم گرایش پیدا کرده بود، 
متوجه ی نام اصلی احمدرضا کریمی ش���د و او را با داد و فریاد و کتک از س���لول بریون 

1-www.fardanews.com/fa/news/310355
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کرد. بعدها در حسینیه اوین احمدرضا کریمی فاش کرد که پاسدار مزبور نیز شناسایی و 
اعدام شد. 

او مدت ها در اتاق ۲۲ آموزشگاه اوین که بن سالن های یک و دو قرار داشت با علینقی 
منزوی۱ هم سلول بود. منزوی متهم بود که در نگارش کتاب »۲۳ سال« که نگاهی انتقادی 
درباره ی زندگی پیامر اسالم است با علی دشتی همکاری کرده است. مأموریت کریمی 

حرف  کشیدن از منزوی بود. 
احمدرضا کریمی هیچ گاه نه در زندان زمان شاه و نه در زندان خمینی به بندهای عمومی 
منتقل نش���د و با دیگر زندانیان در سلول های جمعی هم سلول نشد و در زندان بروبیای 

خودش را داشت. 
وی بسیاری اوقات مانند یک کارمند به ساختمان دادستانی برده می شد. وی و الجوردی 
هیچ  ابایی نداش���تند که این موضوع را انکار و تکذیب کنند. وی در کتابی که راجع به 
مجاهدین نوش���ت، اعرتاف کرد که در زمستان ۱۳۶۰ در بدو دستگریی حسن روحانی از 
رهربان پیکار با او برخورد داشته است. در زندانی که به چشم های  لطف الله میثمی که 
از بینایی محروم بود چش���م بند می زدند او هیچ گاه چشم بند نداشت و از مرخصی های 

طوالنی مدت برخوردار بود و در خانه شخصی اش زندگی می کرد.
 

دوران بره کشان »تواب دو نظام«
احمدرضا کریمی که پس از دستگریی توسط نظام والیی با توجه به شناختی که از مسئوالن 
دادستانی انقالب اسالمی و زندان اوین داشت از همان سال ۱۳۵۸ به توطئه چینی علیه 
مجاهدین مشغول بود. وی به اعرتاف خودش در جریان بازجویی از دستگری شدگان گروه 
فرقان در س���ال ۵۸ قرار داشت و نزد الجوردی اصرار می کرد که آن ها را هرطور شده به 
مجاهدین بچسباند. وی می گوید: » من روی این قضیه اصرار داشتم که ترورها کار این 
گروه ابله نمی تواند باشد اما الجوردی چون خودش بازجویی کرده بود، زیر بار نمی رفت 

که این افراد از جای دیگر خط گرفته اند«. ۲
وی همچنن کتابی تحت عنوان »شرح و تاریخچه سازمان مجاهدین خلق ایران« نوشته 
است که هیچ ارزش تاریخی ندارد و توسط »مرکز اسناد انقالب اسالمی« انتشار یافته است. 

۱- منزوی که یکی از کتابشناس���ان بزرگ ایران به شمار می رفت در سال ۱۳۵۹ دستگری شد و عاقبت 
به اتهام ترجمه و نقد کتاب درس هایی درباره ی اس���الم، اثر پروفسور ایگناز گلدزیهر به ۵ سال زندان 
و اخراج از دانش���گاه محکوم ش���د، در حایل وی که بازنشسته  بود. منزوی عالوه بر تألیف کتاب ها و 
مقاله های متعدد و ترجمه های ارزشمند، مدت ها در تألیف لغت نامه با علی اکرب دهخدا و محمد معن 
همکاری می کرد. وی در زندان نیز دو جلد از کتاب تاریخی تجارب االمم نوشته ی ابن مسکویه را از 

عربی به فارسی ترجمه کرد. 
2-www.ion.ir/news/378108/
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پس از ۳۰ خرداد ۶۰ وی ارج و قرب دیگری یافت و با دراختیار گذاش���نت تجربیاتش از 
مبارزه مخفی و تعقیب و مراقبت و... به بازجویان و شکنجه گران و مسئوالن امنیتی در 

مبارزه با مجاهدین و دیگر گروه های سیاسی کمک های شایانی کرد. خودش می گوید: 
الجوردی در رفتارش خیلی احرتام من را نگه می داشت ویل به همه سفارش کرده 

بود که حق صحبت کردن با فالنی را ندارید، اگر صحبت کنید سمپاتش می شوید.
الجوردی هم نسبت به قالتاقی او اشراف الزم را داشت اما از او استفاده ی الزم را می برد 
و او از امکانات ویژه، مرخصی های متعدد و... بهره می  برد و ترک موتور پاس���داران از 

زندان خارج می شد. 
در بهار ۱۳۶۱ وقتی دکرت عباس شیبانی نماینده مجلس شورای اسالمی و عضو شورای 
مرکزی حزب جمهوری اسالمی وی را در حسینیه اوین دید، با تمسخر گفت »به به تواب 
دو نظام«. تا پیش از آن عده ای در اوین معروف به »زندانی دو نظام« بودند. یعنی در 
دوران شاه و خمینی سابقه ی زندان داشتند. اما احمدرضا کریمی کسی بود که در هر دو 
نظام به خدمت دستگاه امنیتی درآمده بود. از چهره ی دکرت شیبانی کامالً  مشخص بود از 

رو در رو شدن با وی نیز چندش اش می شود. 

خدمت بزرگ کریمی به جانیان 
یکی از خدمات بزرگ احمد رضا کریمی به الجوردی و محمدی گیالنی و دیگر جانیان 

اوین گزارش هایی بود که علیه کاظم  افجه ای عامل قتل کچویی داده بود. 
او در حس���ینیه اوین به عنوان یکی از افتخارات و نشانه های تیزهوشی اش عنوان کرد که 
وقتی در سلول های ۳۲۵ اوین نگهداری می شد به نوع رابطه ی کاظم افجه ای که پاسدار  
۳۲۵ بود با سعادتی مشکوک شده و به مقامات زندان اطالع داده بود. پس از این ماجرا، 
احمدرضا کریمی مدتی در سلول های ۳۲۵، که به »اوین قدیم« معروف بود، سعادتی را 

زیر نظر داشت. 
صبح هش���ت تری ۱۳۶۰ به خاطر حساس���یت هایی که از قبل و به ویژه پس از گزارش های 
احمدرضا کریمی روی کاظم افجه ای به وجود آمده بود او را خلع سالح کردند و سالح 
کالشینکف اش را گرفتند.  مسئوالن دادستانی و زندان پس از شنیدن خرب انفجار دفرت 

حزب جمهوری اسالمی از سایه شان نیز می ترسیدند.
افجه ای صبح هشت تری قصد داشت گردهمایی مسئوالن دادستانی و حکام شرع در دفرت 

محمدی گیالنی را به رگبار ببندد که موفق نمی شود. 
فرمان انجام عملیات در اوین و قتل کچویی و الجوردی و حکام شرع از سوی سعادتی 
صادر نشده بود و او روحش نیز بی خرب بود. وی ۲۵ خرداد ۱۳۶۰ به سلول های انفرادی 
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۲۰۹ منتقل ش���ده بود و حتی از ۳۰ خرداد و انفجار ۷ تری  و تغیری موضع مجاهدین خرب 
نداشت. دستور عملیات فوق از طرف محمد ضابطی مسئول بخش اجتماعی مجاهدین 
به کاظم افجه ای ابالغ شده بود و اسلحه ی کمری را نیز ضابطی شب قبل به او داده بود.

وی در جای دیگری در مورد پاپوش دوزی اش علیه محافظ محمدی گیالنی می گوید: 
محافظ آقای محمدی گیالنی، دوس���ت کاظم افجه ای)قاتل شهیدکچویی( بود و 
افجه ای در مدرسه ای که با هم بودند، پشت سر این محافظ نماز می خوانده. من به 
یکی از مسئولن گفتم که شواهد و قرائن نشان می دهد این محافظ، به لحاظ رتبه 
س���ازمانی، از امثال افجه ای هم باالتر است؛ می دانید آن مسئول به من چه گفت؟ 
گفت اگر نفوذی بود که تا االن آقای محمدی گیالنی را زده)ترور( بود! به آن فرد 
گفتم، برای سازمان، بودن در کنار آقای گیالنی، مفیدتر از ترور ایشان است؛ این ها 

اطالعات را جمع می کنند.۱
 کس���ی نمی داند چه تعداد از طرح های جنایتکارنه  وی توس���ط الجوردی و دس���تگاه 
اطالعاتی رژیم به مورد اجرا گذاش���ته شده است چرا که الجوردی و همکارانش مطلقًا 
پرنس���یب های ساواک و دستگاه امنیتی شاه را نداشتند و از هر شیوه ای برای رسیدن به 

هدف استفاده می کردند. 

هدایت  گشت های امنیتی و اطالعاتی سپاه و کمیته و دادستانی
احمد رضا کریمی به خاطر تجربه ای که از تیم های تعقیب و مراقبت ساواک داشت، نقش 
مهمی در تعقیب و مراقبت از اعضا و تیم های عملیاتی مجاهدین در سال های ۶۰ و ۶۱ 
داشت. هنگامی که مجاهدین در جریان »عملیات مهندسی« چند پاسدار و عضو تیم های 
تعقیب و مراقبت اوین و کمیته انقالب اس���المی را ربودند و مورد بازجویی قراردادند، 
سرنخ ها به احمدرضا کریمی رسید. در عملیات مهندسی« به اعرتاف طه  طاهری )مسعود 
صدر االسالم( یکی از بازجویان اصلی ۲۰۹ در دهه ی ۶۰ دستگاه امنیتی ۱۲ تلفات داد. در 

نشریه امنیتی »رمز عبور« آمده است:
... آن ها گمان می کردند همسر عفت پیشه برای گشت  خانه های تیمی با احمدرضا 
کریمی همراه است و می خواستند از شگرد های آن ها مطلع شوند. تنها اطالعات 
به دس���ت آمده از بازجویی عباس عفت پیشه،  نشانی خانه کریمی بود؛ در حایل که 
خود وی و همس���رش نیز متهم به ردگریی خانه  های تیمی بودند.... پس از آن که 
تنها اطالعات حائز اهمیت کفاش به دس���ت آمد، بخش ویژه بر آن شد تا به منزل 

احمد رضا کریمی مراجعه کند و او را از مقابل منزلش برباید. 

1-http://didarnews.ir/fa/news/8435
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خس���رو زندی یکی از اعضای واحد ه���ای ویژه عملیاتی مجاهدین به اتفاقاتی که حن 
مراجعه به منزل احمدر ضا کریمی رخ داد اشاره کرده و می نویسد:

... در ساعت ۸ به محل فوق رسیدیم. سوار بر ماشن شدیم و به جلوی منزل فوق 
رفته،  رسول به جلوی خانه رفت و با زن وی صحبت کرد و گویا خود شخص نبود. 
سپس ما به داخل خانه رفتیم. رسول گفته بود که ما از کمیته آمده آیم و چند سؤال با 
وی داریم،  می کنیم و بعد می رویم که پس از ۴۵ دقیقه که آن جا بودیم او نیامد. رسول 

از آن ها خداحافظی کرده و گفت فردا صبح می آییم... 
در خانه به جز همسر کریمی و دخرت و پسرش کسی نبود. در نشریه »رمز عبور« آمده است:

باوجود آن که افراد بخش ویژه گفتند برای صحبت با کریمی باز می گردند، به خاطر 
لو رفنت عملیات، مراجعه مجدد ناممکن شد. خرب مراجعه افراد مشکوک به منزل 
کریمی در بی سیم نهاد های انتظامی و امنیتی منعکس شد و ادامه عملیات از این 

مسری به خطر افتاد.۱
از آن جای���ی نریوهای مجاهدین از طریق گوش دادن به »صامت« متوجه می ش���وند که 
نریوهای امنیتی رژیم از حضور تیم عملیاتی مجاهدین در خانه ی وی مطلع شده اند دیگر 
پروژه را دنبال نمی کنند و کریمی از مهلکه جان به در می برد. در حایل که شاهرخ طهماسبی 
»اپراتور اصلی شبکه بی سیم عبدالله پیام« که با معاون عملیاتی واحد اطالعات نیز ارتباط 
داشت به همن ترتیب توسط واحد های عملیاتی مجاهدین از خانه اش ربوده و کشته شد. 
در دوران فوق کریمی یک پایش در زندان و یک پایش در خانه اش بود و بیشرت به کارمند 

دادستانی انقالب شبیه بود تا به یک زندانی امنیتی. 

سخرنان سریایل در حسینیه اوین 
وی در اواخر زمس���تان ۶۰ و اوایل ۶۱ مدت ها س���وژه  ی اصلی حس���ینیه اوین بود و به 
س���خرنانی های ماللت بار می پرداخت. او هر بار در میان تمس���خر و تیکه انداخنت های 
پی درپی زندانیان بخصوص نوجوانان زندانی در بند ۶ آموزشگاه، در حایل که کالهی بر 
سر داشت و ریشی به چهره، با عشوه و ناز همراه با کتابی در بغل داشت طول حسینیه را 

طی می کرد تا پشت تریبون قرار گرید. 
او که پیش از انقالب در کمیته مشرتک روابط نزدیکی با وحید افراخته داشت در جریان 
تحوالت درون س���ازمان مجاهدین در س���ال های ۵۳ تا ۵۶ قرار گرفته بود. او برای اولن 
بار در حسینیه اوین مطرح کرد که مجید شریف واقفی هم هیچ فرقی با بقیه مجاهدین و 
مسعود رجوی و... نداشت. دعوای او با تقی شهرام و بخش مارکسیست لنینیست دعوای 

۱-نشریه رمز عبور ۲۱، تری و مرداد ۱۳۹۵.
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تشکیالتی بود و نه بر سر اسالم و الجوردی گفته های او را با تکان دادن سر تأیید کرد. 
بعدها مشخص شد که تقی شهرام نیز همن نظریه را به مقامات دادستانی داده بود. 

با این حال او در گفتگو با مهرنامه تصدیق می کند که شو ساواک با حضور خواهر مجید 
شریف واقفی و شرح ماجرای کشنت او توسط سید محسن خاموشی که از تلویزیون پخش 
شد به پیشنهاد او بوده است. و منت مصاحبه ی تلویزیونی خلیل فقیه دزفویل یکی از افراد 
بخش مارکسیست لنینیس���ت مجاهدین را او نوشته است. او همچن مدعی می شود که 
به پیش���نهاد او س���اواک روحانیون زندانی را جمع کرده و بیانیه تغیری ایدئولوژی بخش 
مارکسیست لنینیست مجاهدین را به آن ها می دهد و زمینه صدور فتوای روحانیون علیه 

چپ ها و مجاهدین فراهم می شود.
او در سخرنانی هایش در حسینیه اوین به کتاب »ظهور و سقوط رایش سوم« اشاره می کرد 
و در حایل که یک دم جوخه های اعدام از کار نمی ایستادند و بریحمانه ترین شکنجه ها در 
اوین اعمال می شد مجاهدین را مصداق »رایش سوم« و فاشیسم هیتلری معرفی می کرد. 
الجوردی که متوجه ی واکنش های منفی زندانیان به س���خرنانی های او بود، در حسینیه 
اوین با لودگی ویژه ی خود عنوان کرد حاال که در خدمت ماس���ت، هروقت آزاد شد اگر 

توانستید او را ترور کنید. 

پاپوش دوزی برای دکرت ملکی و دروغگویی در مورد مجاهدین
وی همچنن به همکاری با شعبه های بازجویی و تهیه کیفرخواست برای برخی چهره ها 

می پراخت. 
الجوردی از طریق وی کوشید برای دکرت محمد ملکی پاپوش درست کند و او را به جوخه ی 
اعدام بسپارد. به همن دلیل  کریمی در حسینیه اوین دکرت ملکی را تحت فشار گذاشت که 
با وی به بحث و مناظره در مورد روابط اش با فرقان و اکرب گودرزی برپدازد. پس از آن که 
دکرت ملکی حاضر نشد با کریمی بحث کند وی در سلسله  سخرنانی هایش در حسینیه اوین 
به ایراد اتهاماتی در این زمینه پرداخت که همان ها عیناً در دادگاه دکرت ملکی نیز طرح شد. 
معلوم بود که وی در تهیه کیفرخواست علیه دکرت ملکی مشارکت داشته است. دکرت ملکی 
هیچ گاه رذالتی که احمدرضا کریمی در ارتباط با او به خرج داد را فراموش نمی کرد و تا 
سال ۱۳۶۴ که با او هم بند بودم همیشه با نفرت از توطئه ی الجوردی و کریمی یاد می کرد. 
در حایل که فرمانده عملیات شهری و مسئول تعقیب و مراقبت و مسئول و قائم مقام بخش 
التقاط واحد اطالعات سپاه پاسداران در گفتگو با نشریه »رمز عبور« جزئیات چگونگی 
لو رفنت خانه ی موس���ی خیابانی و اشرف ربیعی در خیابان زعفرانیه را تشریح کرده اند، 
کریمی به دروغ مدعی می ش���ود که جریان لو رفنت پایگاه فوق مشکوک است و تلویحًا 
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ادعا می کند که مسعود رجوی از آن جایی که نمی خواست موسی  خیابانی و همسرش زنده 
باشند آن ها را دم تیغ الجوردی داد.۱

وی همچنن به دروغ ادعا می کند که مهدی  ابریش���م چی و مریم عضدانلو نیز در پایگاه 
خیابانی بودند ویل قبل از حمله نریوهای سپاه و دادستانی و کمیته با یک تلفن خانه را 
ترک کردند. این هم دروغی بیش نیس���ت. طه طاهری )مس���عود صدر االسالم( یکی از 
مسئوالن اطالعات سپاه و بازجویان اصلی ۲۰۹ اوین در دهه ی ۶۰ می  گوید:  »محدودیت 
نریو داشتیم و نریوهای کمیته انقالب را هم بسیج کردیم، ما فقط توانستیم پنج تا خانه را 
بزنیم. خیلی از خانه ها را به علت کمبود نریوهای کیفی نرسیدیم. « یکی از مسئولن تعقیب 
و مراقبت هم می گوید اشتباه کردیم و هول شدیم اگر ۲۴ ساعت دیگر پایگاه خیابانی را 

زیر نظر داشتیم ابریشم چی را هم می زدیم. ۲
ضربه ۱۹ بهمن به خاطر بی کفایتی و سهل انگاری مهدی ابریشم چی مسئول کل حفاظت 
مجاهدین وارد شد که خود داستانی  است پر آب چشم و هیچ گاه مجاهدین مسئولیت آن 
را نپذیرفتند و از خود انتقاد نکردند و حتی توضیحی در مورد آن ندادند و با زشت کاری 

عجیبی مسئولیت لو رفنت پایگاه را به دروغ به گردن حزب توده انداختند. 
وادادگی و سرسرپدگی مطلق ابریشم چی به مسعود رجوی از همان جا ناشی می شد. در 
اثر بی کفایتی او اشرف ربیعی همسر مسعود رجوی کشته شده بود. یکی از دالیلی که او 
بدون اعرتاض از همسرش گذشت و حتی پیشقدم شد تا وی با مسعود رجوی ازدواج کند 

نیز از همن جا ناشی می شد. 
در اطالعیه ی مورخ ۱۲ بهمن ۱۳۷۳ پرویز یعقوبی عضو ارش���د سابق مجاهدین تصریح 
ش���ده است که مهدی ابریشم چی و همسرش مریم عضدانلو در خانه  ی دیگری ]خیابان 
پاسداران[ به سر می بردند و از ترس این که مبادا اشرف ربیعی دستگری شده باشد خانه    را 
ترک می کنند. شرح چگونگی لو رفنت خانه  موسی  خیابانی در همن اطالعیه آمده است. 
دس���تگاه تبلیغاتی نظام اس���المی کریمی را به دروغ همرزم مسعود رجوی و کسی که از 
نزدیک با مؤسس���ان مجاهدین ارتباط داشته معرفی می کند و وی در مورد طرح کشتار 

زندانیان سیاسی توسط ساواک می گوید: 
رژیم می خواس���ت یک طرح کثیف تروریس���تی جعلی را پیش بربد مبنی بر اینکه 
عده ای را در زندان بُکشد و بگوید این ها می خواستند فرار کنند. کاظم رجوی برادر 
مس���عود رجوی، از این مساله اطالع داشت؛ کاظم رجوی اگر آدم بود باید قبل از 
نجات جان برادرش، در دنیا افشاگری می کرد؛ چون حقوقدان بود و بعدها هم پس 

1-www.youtube.com/watch?v=OYhqpscrtgY
۲-رمز عبور شماره۲۱، تری و مرداد ۱۳۹۵.
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از انقالب، نماینده حقوق بشر در شورای ملی مقاومت شد.  افراد سازمان را با چشم 
بسته از زندان قصر به زندان اوین منتقل کردند و از آن جا با مینی بوس، به یکی از 
تپه های محوطه زندان اوین بردند و همان جا تریباران کردند؛ ۹ نفر تریباران شدند و 

رجوی هم قرار بود نفر دهم باشد که توسط برادرش نجات یافت. ۱
تردیدی در دروغگویی کریمی نیست. تعداد کسانی که در آخرین لحظه از طرح ساواک 
برای کشتار زندانیان سیاسی مطلع شدند از تعداد انگشتان دست تجاوز نمی کرد  و همگی 
اعضای جوخه ی اعدام بودند. دکرت کاظم رجوی پس از دستگریی برادرش مسعود رجوی 
یک منتقد جدی رژیم در سطح بن المللی بود چگونه می توانست در جریان طرح محرمانه 
ساواک برای کشتار زندانیان سیاسی باشد؟ س���اواک چرا باید او را که استاد دانشگاه 
در س���وئیس بود در جریان می گذاش���ت در حایل که بسیاری از مسئوالن کمیته مشرتک 
ضد خرابکاری نیز در جریان این کش���تار نبودند. خود کریمی نیز ادعا می کند این یک 
»طرح فوق سری« بود. نکته ی ابلهانه  تری که وی مطرح می کند مدیریت ساواک توسط 
مجاهدین اس���ت که نش���انگر زوال عقل در کریمی است. او همچنن همه ی اعدام های 
اول انقالب را کار مجاهدین جا می زند و خلخایل را حاکم ش���رع مجاهدینی می نامد 
و به دروغ ادعا می  کند مجاهدین خواهان اعدام ۶ هزار ساواکی و کلیه وابستگان حزب 
»رس���تاخیز« بودند که سر به میلیون ها نفر می زد. و یا دادستانی، امریانتظام را از اوین به 

قزلحصار منتقل کرد که مجاهدین او را نکشند! 
مسعود رجوی و دستگاهی که او اداره می کرد نیز در دروغگویی و اتهام زنی و زیرپا گذاشنت 

مرزهای اخالقی و انسانی دست کمی از احمدرضا کریمی ندارند. 

اتهام زنی به هاشمی رفسنجانی
احمدرضا کریمی چهره ای امنیتی است و سمت و سوی قدرت را خوب می شناسد. وی 
که از نگاه خامنه ای و بخش سخت سر حاکمیت به رفسنجانی مطلع است پس از مرگ 

وی خاطره جعل می کند و به رفسنجانی حمله می کند. 
وی درباره دیدارش با هاشمی رفسنجانی در سال ۵۱ و در خانه ی وی می گوید: 

به آقای هاشمی گفتم که شما چرا این طور گفتید)اشاره به اینکه چرا چو انداختید که 
امام گفته باید به سازمان کمک کنیم( آقای هاشمی گفت که ما از امام استفتاء کردیم، 
ایشان هم گفت به خانواده هایی که فرزندان شان دارند در چارچوب اسالمی مبارزه 
می کنند، کمک شود. آقای هاشمی بر اساس این استفتاء اینگونه برداشت کرده بود 

که امام طرفدار سازمان است و گفته که باید به سازمان کمک شود.

1-http://didarnews.ir/fa/news/8435
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در سال ۱۳۵۱ کریمی خود را در ارتباط با مجاهدین معرفی می کند و طبیعی است 
که از کمک به این سازمان استقبال کند نه آن که علیه آن بکوشد. از این گذشته در 
سال ۱۳۵۱ نه تنها رفسنجانی بلکه بقیه روحانیون از آیت  الله منتظری و ربانی شریازی 
گرفته تا مهدوی کنی و... همگی از مجاهدین حمایت می کردند و کمک مایل در 
اختیار آن ها می گذاشتند. فتوای خمینی نیز موجود است که گفته بود از »سهم امام« 
به خانواده اعضای مجاهدین کمک شود. از این گذشته مراجع تقلید و روحانیون 
بلندمرتبه برای جلوگریی از اعدام بنیانگذاران مجاهدین در سال ۱۳۵۱ تالش کردند. 
دیدار با رفسنجانی و گفتگوی فوق از اساس غریواقعی و تولیدی کریمی پس از مرگ 

رفسنجانی است.۱ 

تقلید صدای شاه یک دروغ مشمئز کننده
کریمی استعداد تقلید صدا داشت و صدای شریعتی را نیز تقلید می کرد و شایعاتی بود 
که ساواک می خواست او با تقلید صدای شریعتی نوار های جعلی به نام وی تولید کند. 

کریمی برای رد این شایعه دروغ بزرگی را تولید کرده و می گوید: 
م���ن فقط یک نوار جعلی را یک زمانی از ش���اه پر کردم؛ هم���ان نوار معروفی که 
می گفتند مال ش���اه اس���ت و در دوران قبل از انقالب پخش شده بود. البته خیلی 
ناشیانه بود، اما کارشناسان آمریکایی تشخیص داده بودند که صدای خود محمدرضا 
شاه است! محتوای آن هم این بود که شاه با نظامیان جلسه دارد و در جلسه می گوید 
کم کشتید، بیشرت باید می کشتید. در فالن شهر باید این قدر بیشرت بکشید، در بهمان 
شهر آن قدر بیشرت. اصاًل چنن جلساتی شاه هیچ وقت نداشت. این نوار را ما پر کردیم 

و برای این که فضا علیه شاه تندتر شود. ۲
کریمی که تا آخرین روزهای حیات نظام پهلوی از انجام هیچ رذالتی بر علیه انقالبیون 
کوتاهی نکرده و کاماًل در خدمت س���اواک بود امروز که در خدمت نظام اسالمی است 
ادعا می کند نوار مزبور را که در سال ۵۷ ضربه ی سنگینی به وجهه ی شاه و نظام سلطنتی 
وارد کرد و در تهییج افکار عمومی علیه نظام پهلوی مؤثر بود او تهیه کرده و تقلید صدای 
شاه کار اوست. این یک دروغ محض است. او حتی در دادگاه انقالب اسالمی یادش 

نبود که به عنوان مبارزه اش علیه شاه صحبتی از تقلید صدای شاه کند. 
ساواک تصور می کرد این کار توسط عبدالکریم اصفهانی که استعداد عجیبی در تقلید 

صدا داشت و در شوهای تلویزیونی دهه ی ۴۰ شرکت می کرد صورت گرفته است. 

1-http://didarnews.ir/fa/news/8435
2-www.fardanews.com/fa/news/457127
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ویل الله چهپور۱ داماد آیت  الله طالقانی و عضو حزب جمهوری اسالمی که اوراقچی بود و 
مدتی نیز ریاست شرکت واحد اتوبوس رانی را به  عهده  داشت، می گوید: 

روزی یکی از جوانان به دفرت آمد و اظهار داشت که کار جدیدی طرح نموده ام و آ ن 
تقلید صدای شاه است و بنا دارم یک سخرنانی خداحافظی به تقلید از صدای شاه 
و به نام وی جعل نمایم که تاثری آن برای پیشربد انقالب خیلی زیاد است. ایشان یک 
دستگاه جاروبرقی و یک دستگاه ضبط صوت از ما درخواست نمود تا طرح خود را 
اجرا نماید. این جوان هرنمند با استفاده از این دو وسیله معمویل، صدای هلی  کوپرت 
در حال پرواز را توسط جاروبرقی جعل و به تقلید از آهنگ و موسیقی صدای شاه 

به فرماندهان و اعضای دفرتش پیام داد.
... نوار ضبط ش���ده خیلی جالب بود و صدای تقلید شده شاه عن صدای شاه به 
نظر می رسید. بچه های دفرت نوار را به پشت شهرداری )میدان توپخانه( برده و تکثری 
کردن���د و به تعداد کافی بن مردم پخ���ش نمودند که اثر مثبتی در روحیه انقالبیون 

داشت.۲
تقلید صدای ش���اه در سال ۱۳۵۷ توسط محمد حقیقت گو صورت گرفت. او بوکسور و 
بچه ی خیابان ارباب مهدی نظام آباد بود. من در سال ۱۳۶۰ در روابط تشکیالتی مجاهدین 
مدت کوتاهی مسئول او بودم. وی دو هفته پیش از دستگریی من در دیماه ۱۳۶۰ در یک 
رابطه ی دیگر دستگری و در سال ۱۳۶۳ اعدام شد. او در شعبه »یک فلا« و من در شعبه 

»یک ب« بازجویی می شدم اما بازجویان به سطح ارتباط من و او پی نربدند. 
برادر کوچکرت او محمد حسن حقیقت گو یکی از دوستان نزدیک و هم سلویل های من در 
گوهردشت و قزلحصار بود. حسن در سال ۱۳۵۹ دستگری شده بود و تا سال ۱۳۶۱ با نام 
مستعار زندانی بود. او ۵ سال پس از پایان محکومیت اش همچنان در زندان بود و  روز ۸ 

مرداد ۱۳۶۷ جزو اولن دسته از زندانیان در گوهردشت به دار  آویخته شد.  
حسن اطالعی نداشت که محمد پس از دستگریی او به فعالیت تشکیالتی روی آورده 
و همراه با پرونده ی سنگینی دستگری شده است و از طریق من در جریان پرونده او قرار 

۱-   خان���واده آیت الل���ه طالقانی به دلی���ل اقدامات چهپور پس از س���کته ی آیت الله طالقانی به وی 
مش���کوک بودند.  مهدی طالقانی فرزند آیت الله طالقانی می گوید:  ظاهراً قرار بر کالبد شکافی بود. 
آقای آسیدجوادی گفتند که کالبد شکافی شود، اما گفته شد، صالح نیست یک مجتهد کالبد شکافی 
شوند.... آقای طالقانی  دو   تا خانه در تهران داشت که در خیابان  های طالقانی امروز و ایران قرار داشتند. 
جالب، این است که هر دو خط تلفن در یک ساعت قطع شده بود.  راننده ای که قرار بود همیشه با آقا 
باشد، مرخص شده بود. وقتی قلب آقا ناراحت می شود، آقای چهپور  در حایل که در اطراف منزل ۵ 
بیمارستان بود، با پای پیاده تا میدان عشرت  آباد می رود تا دکرت عباس شیبانی را بیاورد که ایشان هم در 
خانه نبودند. آقای چهپور  بعد از فوت آقا پست های مختلفی در نخست وزیری و. . می گرید. البته من 

گناه ایشان را نمی  شویم.
2-/www.fardanews.com/fa/news/457127
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گرفت. او تصور می کرد محمد به خاطر گزارش محلی دس���تگری شده باشد. در یکی از 
روزهایی که با هم درد دل می کردیم حس���ن به من گفت آیا می دانی محمد کسی بود که 
تقلید صدای شاه را قبل از انقالب کرده بود؟ با تعجب گفتم مسبب آن همه جنجال که 
حتی پای کارشناسان آمریکایی  را هم به میان آورد و سوژه ی اخبار کانال های تلویزیونی 
آمریکا شد محمد بود؟ حسن با تأسف گفت: محمد که نمی دانست پشت داستان چیست 
و حدس نمی زد چه استفاده ای قرار است از تقلید صدای شاه شود. یکی از دانشجویان او 
را تحریک به تقلید صدای شاه کرد. منت صحبت را نیز خودشان تهیه کرده بودند و محمد 

فقط صدای شاه را تقلید  کرد.

تالش برای پاک کردن جنایات الجوردی 
کریمی پس از انتش���ار کتاب »دوزخ روی زمن« و ترجمه ی انگلیس���ی  آن »شکنجه به 
نام الله« به صحنه فرستاده می ش���ود تا موضوع »تابوت« و »قفس« یکی از جنایات 
بزرگ الجوردی و حاج داوود رحمانی در زندان قزلحصار را لوث  کند. او در گفتگو با 

خربگزاری مهر که به دستگاه قضایی نظام والیی نزدیک  است می گوید: 
خط توبه از اواخر مردادماه سال ۱۳۶۰ از سوی سازمان اعالم شد اما به زندان نرسید؛ 
برای همن، بسیاری از اعضای سازمان که اعدام شدند، به دلیل ایستادن بر سر موضع 

و بد و بریاه گفنت به حاکم شرع بود.
بنابراین هدف ایجاد خط توبه، جلوگریی از اعدام اعضای سازمان در زندان بوده 

است؟
ه���دف خط توبه، در اختیارگرفنت مدیریت زندان ها ب���ود؛ تواب ها خط خود را از 
سازمان می گرفتند. جریان تابوت ها و قفس ها و آن ماجراهای عجیب و غریب که به 

مرگ افراد منتهی می شد، همگی کار تواب ها بود...
ماجرای این قفس ها و تابوت ها چه بوده؟

جعبه ای به شکل تابوت را به طور عمودی، سمت دیوار یا یک تکیه گاه می گذاشتند 
و یک آدم را درون آن جای می دادند؛ غذا که می دادند، آن فرِد درون تابوت به سختی 
می توانست غذا بخورد. معموال، افراد درون تابوت، قبل از ۲ یا ۳ ماه می مردند چون 

دائما در حالت ایستاده بودند. همه این کارها را تواب ها انجام می دادند.
در کجا این کارها انجام می شد؟

در یک���ی از بندهای زندان قزل حصار. ع���الوه بر تابوت، در قفس های کوچک و 
تنگی، مثاًل ۸ نفر را به زور جا می دادند؛ معمواًل چندتا از این ها در همان حالت، 

از بن می رفتند.
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هدف تواب ها از انجام چنن کارهایی چه بود؟
تواب ها در ظاهر، به اس���م افراد انقالبی که طرفدار جمهوری اسالمی بودند، این 
کارها را انجام می دادند تا چهره انقالبی ها نزد زندانی ها مخدوش شود. سازمان 
با این کارها می خواست، انگیزه اعضایش در ضدیت با جمهوری اسالمی و نفرت 
از آن، بیشرت شود. به نظر من زندان های سیاسی ایران طی سال های ۶۰ تا ۶۷ توسط 

اعضای سازمان اداره می شد....
ادعاهایی نظری اداره زندان های سیاس���ی ایران طی سال های ۶۰ تا ۶۷، توسط اعضای 
مجاهدین، قراردادن افراد درون تابوت توس���ط توابن و م���رگ آن ها قبل از ۲ و ۳ ماه، 
قراردادن ۸ نفر به زور در یک قفس کوچک و تنگ توسط توابن و مرگ آن ها در همان 
حالت دروغ های عجیب و غریبی اس���ت که کارشناس »مرکز اسناد انقالب اسالمی« 
می  سازد. از طریق تعمق در چنن روایاتی است که می فهمیم افرادی همچون کریمی چه بر 
سر اسناد تاریخ معاصر ایران آورده اند و »مرکز اسناد انقالب اسالمی« چه رسالتی دارد.  
او همچنن دروغ مضحک دیگری سرهم کرده و در دفاع از مرشدش الجوردی می گوید: 

یک مورد دیگر از فعالی���ت تواب ها بگویم؛ یکی از تواب ها که ادعای توبه کردن 
داش���ت، یک عدد دمپایی به آقای الجوردی نشان داد که کف این دمپایی، تصویر 
امام را به شکل کلیشه درآورده بودند. آن تواب برای آقای الجوردی تفسری کرد که 
منافقن می خواهند با این کار، به امام اهانت کنند؛ چون با این دمپایی ها به دستشویی 
هم می رفتند؛ آن تواب گفت برای اینکه حال این ها)منافقن( را بگرییم، افرادی که 
به هواخوری می روند، موقع ورود و خروج باید سرود »خمینی ای امام« را بخوانند. 
دو تا تواب را هم با کابل مأمور کرده بودند که اگر کسی این شعار را غلط خواند یا 

از صف بریون زد، بزنند.
من تا از قصه این س���رود خربدار ش���دم، به دیدار آقای الج���وردی رفتم. به آقای 
الجوردی گفتم چرا این کار را می کنید؟ آقای الجوردی هم گفت: این ها)منافقن( 
اقدام زشتی مرتکب شده اند و ما می خواهیم برای تنبیه، بگوییم که سرود خمینی ای 
امام را بخوانند. من گفتم این ها س���رود خمینی ای امام را نمی خوانند؛ گفتم »ای 
مجاهد، ای مظهر شرف« جمله ای است که مخاطبش مجاهد و مجاهدین است! به 
آقای الجوردی گفتم که من مطمئنم خط این ماجرا از سازمان گرفته شده است. ۹ 
ماه این سرود را خواندند! بعداً فهمیده شد که تبلیغ برای این سرود و خواندن توسط 

اعضای سازمان در زندان، در واقع خط خود سازمان بوده است.
واکنش آقای الجوردی به صحبت های شما که گفتید این سرود خوانده نشود، چه بود؟

گفت این  حرف ها توهم است. پس از ۹ ماه آقای الجوردی پشت بلندگو گفت: از 
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دفرت امام به من اطالع داده اند که من به عنوان دادستان شخصا باید اعالم کنم که 
دیگر در زمان هواخوری، خواندن سرود الزامی نیست.۱

مزخرف گویی ه���ای کریمی تمامی ندارد. او کتاب خاطرات من را خوانده اس���ت که به 
موضوع سرودخوانی و چگونگی پایان یافنت آن اشاره کردم. نظام اسالمی برای وارونه 

کردن حقایق کسی »خوش سابقه« تر از کریمی نیافته است. 
هنگام رفنت به هواخوری زندانیان مجبور به خواندن سرود خمینی ای امام بودند وگرنه 
اجازه استفاده از هواخوری را نداشتند. حتی غفور گیوی نماینده مجلس و برادر صادق 
خلخایل را که در دعواهای درونی نظام دستگری شده بود مجبور می کردند این سرود را 
بخواند. زندانیان بهانه می آوردند که سرود را بلد نیستیم. منت سرود را به صورت تابلو های 
بزرگ در هواخوری ها زدند که کسی بهانه ای نداشته باشد. زندانیان بخش هایی از سرود 
را جا می انداختند، یا تند تند و به شکل مسخره می خواندند و هنگامی که به »ای مجاهد، 
ای مظهر ش���رف، ای گذشته ز جان در ره هدف« می رسیدند آن را محکم، قاطع و بلند 
می خواندند. الجوردی مجبور ش���د اعالم کند کس���ی حق ندارد این بخش از سرود را 
بخواند. هیأت مأمور از سوی خمینی مرکب هادی خامنه ای و محمود دعایی و محمد علی 
هادی نجف آبادی کوشیدند خواندن این سرود را حذف کنند اما حریف الجوردی نشدند. 
عاقبت به دفرت خمینی متوسل شدند و به دستور او خواندن این سرود در زندان ممنوع شد. 

آزادی از زندان و خدمت در نهاد های امنیتی 
وی که توسط محمدی گیالنی به حبس ابد محکوم شده بود و کمرت در زندان به سرمی برد 
در سال ۱۳۶۵ با حکم حسینعلی نریی بطور رسمی از زندان آزاد شد. پیشرت حکم وی به ۱۲ 
سال زندان تقلیل پیدا کرده بود. وی پس از آزادی به مرکز اسناد انقالب اسالمی پیوست 
و همراه با روح الله حس���نیان و تعدادی از عوامل اطالعاتی و بازجویان و شکنجه گران 

مشغول تحریف تاریخ معاصر ایران شد. 
فرج سرکوهی در مورد احمدرضا کریمی می نویسد: 

پس از آزادی از زندان در پوش���ش فعالیت های فرهنگی ک���ار خود ادامه داد و در 
مجله ی کلک و یکی دو نشریه ی دیگر با نام احمد کریمی می نوشت.۲

سایت امنیتی تسنیم، کریمی را چنن معرفی می کند:  »او در محافل خصوصی به عنوان 
نویسنده، محقق و کارشناس نهادهای انقالبی مطرح است« و سپس به بهانه اکران فیلم 
»س���یانور« به سراغ او می رود که نظرش را در مورد آخرین ساخته ی بهروز شعیبی جویا 

1-www.tabnak.ir/fa/news/829816
۲-داس و یاس، فرج  سرکوهی، نشرباران، سوئد، ص ۴۷. 
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ش���ود. کریمی ضمن برخی نقدها روند س���اخت و روایت این فیلم که علیه مجاهدین و 
تحوالت درون است را مثبت ارزیابی می کند و گله مند است چرا از امثال او در تهیه این 

فیلم استفاده نشده است.۱ 
در نظام والیی نهاد هایی که به جعل تاریخ مشغولند از امداد های توابینی همچون احمد رضا 
کریمی و عبدالله شهبازی و... برخوردارند. عبدالله شهبازی مؤسسه مطالعات و پژوهش های 
سیاسی، وابسته به وزارت اطالعات جمهوری اسالمی ایران را بنیان گذاشت و به مدت 
یک دهه مدیریت آن را به عهده داشت. مهدی پرتوی و مسعود فراستی و... دیگر توابینی 
هس���تند که در عرصه قلم و سینما و... به رژیم یاری می رسانند. نظام اسالمی چهره های 
مخفی بس���یاری دارد که به خدمت  اش درآمده اند و از خدمات آن ها برخوردار اس���ت.

1-www.tasnimnews.com/fa/news/1395/08/12/1229813



الجوردی به همراه پاسدارانش در مراسم عمومی

الجوردی در حلقه ی  ده ها پاسدار در مراسم سینه زنی محرم 



الجوردی و قدیریان به همراه دسته سینه زنی در »پیچ توبه« 
الجوردی و بازجویان می گفتند در این پیچ که نرسیده به زندان اوین است، 

افراد می بایستی »توبه« می کردند. 

الجوردی و اسدالله جوالیی به همراه بازجویان و شکنجه گران 
در سفر با هواپیمای اختصاصی



الجوردی در میان پاسداران و بازجویان و مسئوالن دادستانی

الجوردی به همراه محافظانشن مجتبی محراب بیگی، سیدعباس ابطحی، اصغر عیاری، قاسم و ...  
در سفر به جبهه  جنگ



الجوردی و هادی منافی وزیر بهداری که پسر ۱۳ ساله اش شهرام زندانی اوین بود. 
پدر همواره چاپلوسی الجوردی را می کرد. 








