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

پیشگفتار

نزدیک به یک ربع قرن استکه از خاک وطنم دورم؛ از تیرماه  ۱۳۷۳که همراه با همسر
و فرزند نوزادم ایران را پشت سر نهادم تاکنون دمی بیدغدغهی آن نزیستم .من میهن خود
را با دستانی خالی ترک نکردم ،توشهای گران با خود داشتم از آنچه در واپسین دههی
زندگ���ی در نیاخاکمگرد آورده بودم؛کولهباری از یاد و خاطرهی صدها و هزارها یار،که
سرهای پرشورشان بر دارها رفت و قلبهای عاشقشان آماج تیرهای ستم و ِ
بیداد متولیان
دین و داد شد.
آنچه اما در این س���الها توان زیستن به من داد ،زنده نگاه داشتن این یادها بود و آنچه
سنگینی این درد راکاهش میداد ،بازتاب فریاد درگلوماندهی بیگناهانی بودکه سرهاشان
«بریده دیدم بیجرم و بیجنایت».
این توشهیگران ،تعهدیگرانتر 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 اینروستکه از نخستین
روزهای اقامتم در خارج ازکشور با همهی نیرویم در بازتاباندن این واقعیتکوشیدم؛ از
تمام تریبونهاییکه توانستم در اختیارگیرم ،این فریاد را بهگوشها رساندم؛ تاگستردهگی

دایرهی امکانم ،ش���خصیتهای جهانی و ایرانی آگاه به حقوق بشر را در جریان آنچه
در زندانهای جمهوری اس�ل�امیگذشته بود قرار دادم؛ با همهی آنانیکه میتوانستند
در انعکاس این دهش���ت بزرگ یاریام دهندگفتگو و همکاریکردم؛ خاطرات زندانم
نه زیس���تن نه مرگ -را در چهار جلد و متجاوز از هزار و هشتصد صفحه در دسترسهمه ق���رار دادم؛ تصویر هولناک و باورنکردنی قبرها و قیامتهای قزلحصار را به قلم
آوردم و سرودههای یارانم راکه در زندان به حافظه سپرده بودم ،به چاپ رساندم .درکنار
همهی اینها ،در رابطه با رویدادها و جریانهای روز در ایران و محروم ماندن هممیهنانم
از ابتداییترین حقوق یک ملت آزاد ،آنچه را اندیشیدم و دریافتم نوشتم و فریادکردم.
امید دارم با این تالش بتوانم فراموش شدن بیدادی را که بر نسل من گذشت مانع شوم
وکس���انی راکه در برافروختن هیمههای این ش���رر ،از هیچ فرومایگی و رذالتی دست بر
نداشتند ،به جامعه بشناسانم.
ِ
همسر همراه و همدلم راضیه متینی و یارانیکه به یاد داشتههای خود از نخستین دههی
از
بیداد اس�ل�امی را برای بهرهگیری درکتاب ،بیدریغ در اختیار من قرار دادند صمیمانه
سپاس���گزارم و با باور دغدغههای آنان و همهیکوشندگان ایرانی حقوق بشر در داخل
و خ���ارج از آن مرز و بوم ،ایم���ان دارم این نیروی آرمانخ���واه در نهایت زنان و مردان
سرزمینمان را به اعتالییکه شایستهی آنان است بر خواه دکشاند .با این امید.
در نهایت الزم میدانم یادآوریکنم آنچه در این مجموعه آمده است ،همهی ویرانگران
عدالتخانه و ناقضان حقوق بشر را دربر نمیگیرد .متأسفانه دایرهی اطالعات و امکانات
من محدود است و بسیاری از چهرههای قضایی ،اطالعاتی و امنیتی همچنان در پس پرده
به سرمیبرند.
ایرج مصداقی

مؤتلفه،حزبزندانبانان،
شکنجهگران و قاتالن

برای شناخت افرادیکه همراه با الجوردی دادستانی اوین و زندانهای اوین،گوهردشت
و قزلحصار را در سیاهترین دوران تاریخ معاصر ایران اداره میکردند ،بایستی هیأتهای
مؤتلفه و دیدگاههای آنها راکه مورد حمایت جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرس�ی�ن
حوزه علمیه قم و بازار و جریان مذهبی راست سنتی بودند ،شناخت و به روابط خانوادگی
آنها پرداخت.
شکلگرییجمعیتهیأتهایمؤتلفهاسالمی
جمعیت هیأتهای مؤتلفه اس�ل�امی در بهار  ۱۳۴۲از ائتالف  ۳هیأت مذهبی مس���جد
امنیالدوله ،هیأت مسجد ش���یخعلی و هیأت اصفهانیها در منزل خمینی در قم شکل
گرفت .آنها در راهاندازی و هدایت غائلهی  ۱۵خرداد نقش اصلی و تعینیکننده داشتند
اما هیچیک از رهربان آن علریغم شناس���ایی توسط ساواک و دستگاه امنیتی بازداشت
و زندانی نش���دند و به جای آنها ،اراذل و اوباشی مانند طیب حاجرضایی و اسماعیل
1
رضاییکه به تحریک آنها در این غائله شرکتکرده بودند دستگری و اعدام شدند.
این عده به همراه دیگر اراذل و اوباش نقش تعینیکنندهای درکودتای  ۲۸مرداد داشتند
که با حمایت مراجع تقلید ،روحانیت و در رأس آن آیتاللهکاشانی ،سیدمحمد بهبهانی
1-www.shoma-weekly.ir/fa/news/10960
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صورتگرفت .این دسته از اراذل و اوباش توسط روحانیت بسیج و در اختیارکودتاگران
قرارگرفته بودند .از آنجاییکه پس ازکودتای  ۲۸مرداد سر روحانیت بیکاله مانده بود
آنها به سرکردگی خمینی خواهان سهم خود از قدرت بودند.
الگوی رفتاری و فکری هیأتهای مؤتلفه اسالمی،گروه فداییان اسالم به رهربی مجتبی
نوابصفوی بود .چنانکه حتی برخی از اعضای موتلفه از جمله مهدی عراقی و هاشم
امانی از جمله فعالنی جمعیت فداییان اسالم به حساب میآمدند.
در س���ال ۱۳۴۲که خمینی خواس���تار ائتالف هیأتهای مذهبی تهران با یکدیگر ش���د
بخشی از اعضای باقی مانده فداییان اسالم وارد هیأتهای موتلفه شدند و شاخه نظامی
هیأتهای موتلفه را تش���کیل دادند و در اول بهمن  ۱۳۴۳اقدام به ترور نخس���توزیر
حس���نعلی منصورکردن���د .در ارتباط با ت���رور او صادق امانی(بقال ،ش���ش ابتدایی)،
محمد بخارایی(شاگرد و حسابدار مغازه آهنفروشی) ،مرتضی نیکنژاد(شاگرد بزازی،
شش ابتدایی) ،رضا صفارهرندی(شاگردگالشفروشی ،شش ابتدایی) اعدام و تعدادی
دیگر همچ���ون ،حاجمهدی عراقی(آجرپز،کارگر معدن آبیک قزوین ،ش���شابتدایی)،
هاشم امانی(شاگرد خواربارفروش ،چهارابتدایی) ،حبیبالله عسگراوالدی(برنجفروش،
ش���شابتدایی) ،ابوالفضل حاجحیدری(ش���اگرد عطاری ،ش���شابتدایی) ،محمدباقر
محیالدینانواری(تحصیالت حوزوی) ،عباس مدرس���یفر (عطار ،شش ابتدایی ،در
زندان به مجاهدین پیوست) به حبس ابد و احمد شاهبداغلو معروف به شهاب(واسطه
آهنفروش ،ش���شابتدایی) محمدتقیکالفچی (حقالعملکار ،شش ابتدایی) 1و ...به
حبس محکوم شدند .محمد بخارایی با داشنت مدرک سیکل دبریستان ،پس از دو سال
رد شدن در رشتهی ریاضی ترک تحصیلکرد و سپس شبانه رشتهی ادبی را شروعکردکه
دستگری شد .وی باسوادترین فرد مؤتلفه بود.
در ده���هی  ۵۰تعدادی دیگر از اعضای مؤتلفه مانند اس���دالله بادامچیان و الجوردی و
ابوالفض���ل توکلیبینا و کچویی ...نیز به خاطر ارتباط با مجاهدین دس���تگری و به آنها
پیوس���تند .ب���ا این حال نظام پهلوی پس از س���رکوب غائله  ۱۵خ���رداد و همچننی ترور
نخس���توزیرکه توسط وابستگان مؤتلفه صورتگرفت نسبت به اعضا و وابستگان این
جریان سخت نگرفت و تا آنجاکه ممکن بود با آنها مداراکرد .در غائله  ۱۵خرداد تنها
تعداد اندکی از آنها دستگری شدندکه پس از مدتکوتاهی از زندان آزاد شدند در حایل
که مهندس بازرگان و یدالله سحابی و آیتالله طالقانیکه سا ل بعد به علت اعرتاض به
سرکوب غائله  ۱۵خرداد دستگری شدند به حبسهای طویلالمدت محکوم شدند .چراکه
-1محمدتقیکالفچی در زندان قصر مسئول فروشگاه بود و از آنجاییکه با مأموران ارتباط داشت و
از زندانیان خربچینی میکرد به «کالغچی» معروف بود.

الجوردی ،یاران و همراهانش
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شاه و ساواک ،مؤتلفه را وابسته به بازار و روحانیت میشناختند و متحد دربار درکودتای
ت آزادی و بازرگان و طالقانی و سحابی و ...را وابسته به جبهه ملی و
 ۲۸مرداد ،و نهض 
مصدق میشناختند و دشمن دربار .به مؤتلفه و روحانیت به دیدهی اغماض مینگریستند
و به جبهه ملی و مصدقکه در آن دوران زنده بود به دیدهی دشمن.
پس از اعدام و زندان سران مؤتلفه در سال  ۱۳۴۳این هیأتها به فعالیت سیاسی پایان
داده و اعضای آن تنها به به فعالیتهای تجاری و مذهبی ادامه دادند تا اینکه 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.
ت آزادی
اعضای مؤتلفه در دههی  ۴۰و  ۵۰با اجازهی ساواک و همراهی اعضای نهض 
در تأس���یس وکمک به مدارس اسالمی و صند وقهای قرضالحسنهکه پس ازکودتای
 ۲۸مرداد و همراهی روحانیت و بازار راهاندازی شده بودند فعالیت داشتند .دیدگاههای
اس�ل�امی در این دوره متأس���فانه موجب نزدیکی بازرگان به روحانیت و پررنگ شدن
فعالیتهای مذهبی او شد .اعضا وگردانندگان مؤتلفه در سال  ۱۳۴۲شاگردبازاریهایی
بودندکه پس از سرکوب  ۱۵خرداد و با توجه به رشد اقتصادی سریعکشور در دههی ۴۰
خورشیدی تبدیل به بازاریهایگردنکلفت شده و پس از انقالب اهرمهای اقتصادی و
امنیتی و قضایی را در دستگرفتند.
مؤتلفه پس از انقالب
اعضای زندانی مؤتلفهکه از سال  ۱۳۵۶همگی آزاد بودند در دوران انقالب ،با استفاده
از خالء سیاسی جامعه و زندانی بودن رهربان مجاهدین وگروههای چپ ،و عدم تحرک
و دوراندیش���ی الزم رهربان جبههملی و نهضتآزادی بدنهی مذهبی س���نتی جامعه را
علیه حکومت پهلوی بسیج کردند و با توجه به تشکلی که در بازار و مساجد داشتند ،و
به واسطهی ارتباطی که با خمینی و نزدیکان او داشتند هدایت تظاهراتها را به دست
گرفتند .نریوهای سیاسی با وجود اطالع از ماهیت گردانندگان تظاهراتها و نریوهای
اطراف خمینی ،متأسفانه خطر را جدی نگرفته و همچنان به همراهی و همگامی با خمینی
و اطرافیانش ادامه دادند.
اعضای مؤتلفه بدون آنکه این تش���کل منحل ش���ود در سال  ۱۳۵۷به حزب جمهوری
اسالمی پیوس���تند .این عده همچنان روابط خود را در حزب جمهوری اسالمی حفظ
ق اسالمی ،علی درخشان ،اسدالله
کردند و هفت نفر از اعضای آن مهدی عراقی ،صاد 
الجوردی ،حبیبالله عسگراوالدی ،سعید امانی و اسدالله بادامچیان به عضویت شورای
مرکزی آن درآمدند.
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مؤتلفه با توجه به ویژگیایکه داشت پس از پریوزی انقالب ادارهی دستگاه قضایی و
سرکوب در دادستانی و زندانها را عهدهدار شد و با ایجاد اختناق و جو رعب و وحشت
به تحکیم پایههای خود پرداخت.
از س���وی دیگر ادارهی اتحادیههای صنفی و بازار را از طریق جامعه اسالمی اصناف،
صندوقهای قرضالحسنه را از طریق «سازمان اقتصاد اسالمی» و تجارت خارجی را
از طری���قکنرتل وزارت بازرگانی و اتاق بازرگانی و صنایع و مادن در اختیارگرفت .و با
ادارهی اموال مصادرهای و تسلط بر بنیاد مستضعفان در غارت و نابودی اموال و منابع
ملی سهم ویژهای داشت .بازاریهای وابسته به مؤتلفه با آگاهی از سیاستهای اقتصادی
1
و سیاسی نظام والیی در طول سالهایگذشته به ثروتهای عظیمی دست یافتهاند.
درکن���ار آن اعضای مؤتلفه تالشکردند 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
علیاکرب پرورش به عنوان وزیر آموزش و پرورش صورتگرفت .اعضای مؤتلفه از ابتدای
انقالب اداره «کمیته امداد امام خمینی» را به عهدهگرفتند و از بودجههای هنگفتیکه
در اختیار این نهاد بود برای پیشربد مقاصد ضدملی و ضدمردمی خود در ایران وکشورهای
منطقه 2استفادهکردند.
آنها همچننی از طریق چنگاندازی بر سازمان اوقاف و حج و زیارتکه به قول خودشان
« نفت دوم»کش���ور اس���ت از طریق عواملش���ان همچون حبیبالله عسگراوالدی و
3
محمدرضا اعتمادیان مسلط شدند.
چهرهها و نقشها
اکثریت قریب به اتفاق اعضای مؤتلفهکه س���واد غالبشان در حد ششم ابتدایی بود یا
-1اسدالله عسگراوالدی میگوید-« :من به واسطه اطالعاتیکه از بازارکسب میکنم و در روزنامهها
میخوانم و در تلویزیون میبینم ،میتوانم زودتر از اتفاقات مطلع شوم .بیکار نمینشینم .دائما در حال
کسب اطالعات هستم .حتی موقع ناهار و در مراسم ختم اطالعات را از افراد مختلف در حوزههای
مختلف چه سیاسی و چه اقتصادیکسب میکنم .از نمایندگان مجلس از اوضاع آنجا خربدار میشوم
و از نمایندگان شورای شهر اوضاع شورا را ».روزنامه دنیای اقتصاد  ۳خرداد .۱۳۹۷
-2روزنامه «اعتماد»  ۱۷خرداد ۱۳۹۷خود اینفوگرافیککمکهایکمیته امداد به نیازمندانکشورهای
مختلف را منتشرکرد.
اینفوگرافیک «اعتماد» بنا بهگزارشکمیته امداد نشان میداد تا سال  ۱۳۹۲حداقل به  ۱۷۹۹۳تن در
لبنان ۱۳۲۱۶ ،تن در افغانستان ۱۲۷۰۹ ،تن در عراق ۷۲۶۶ ،تن در سوریه و… مستمری داده بود.
اینفوگرافیک «اعتماد» شمار فلسطینیهای زیر پوشش «کمیته امداد» را «نامعلوم» توصیفکرده
بود .در سال  ۱۳۹۷اعالم شد فلسطینیهاییکه در مرز اسرائیلکشته میشوند نیز تحت تکفل این نهاد
قرارمیگریند.
3-www.magiran.com/npview.asp?ID=1991131
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مس���تقیمًا در شکنجه وکشتار دست داش���تهاند و یا مسئولیت پشتیبانی از آن را عهدهدار
بودند .خانوادههای امانیهمدانی ،بادامچیانکه روابط تو در تو و پیچیدهای با هم دارند
س���رآمد خانوادههای جنایتکار مؤتلفه هس���تندکه در ادامه به آنها خواهم پرداخت .این
تشکل سیاسی ،امنیتی ،اقتصادی ،همچننی در سالهای  ۱۳۶۰ - ۵۸نقش مهمی نیز در
بسیج چماقدار برای حمله به متینگها و دفاترگروههای سیاسی در قالب حزب جمهوری
اسالمی داشت.
خانوادههای امانیهمدانی ،بادامچیان ،الجوردی ،عسگراوالدی ،اسالمی ،خاموشی،
قدیریان ،محتش���میپور ،مریمحمدصادقی ،رفیقدوست،ش���فیق ،رخصفت ،عباسپور،
صالحی،کچویی ،رحمانی ،جوالیی ،خداداد استادی ،جاسبی ،نریی ،انواری ،آلاسحاق
از جمله عناصر اصلی تشکیلدهندهی مؤتلفهی اسالمی هستندکه عضو شورای مرکزی آن
پیش یا بعد از انقالب بودهاند.
خانواده عسگراوالدی شامل حبیبالله دبریکل سابق ،وزیر بازرگانی،گردانندهکمیته امداد
و ،...اسدالله تاجر معروف پسته و زیره ،محمودگرایش تودهای داشت و خواهر آنها مادر
ابوالفضل حاجیحیدری رئیس سابق زندان اوین است.
خانواده رفیقدوست ،شامل محسن وزیر سپاه و رئیس سابق بنیاد مستضعفان ،جواد عضو
شورای مرکزی و مرتضی رئیسکمیته انقالب اسالمی سعدآباد .رضا رفیقدوست رئیس
دفرت نظریهپردازی و عضو شورای مرکزی مؤتلفه است.
خانواده خاموشی ،شام ل علینقی رئیس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به مدت
 ۲۷سال ،تقی ،پدر سیدمهدی رئیس سازمان تبلیغات اسالمی ،ابوالحسن سرپرست اسبق
وزارت نریو و از مدیران باسابقه نفت و پرتوشیمی و چهرههای نزدیک به بیژن زنگنه ،وزیر
نفت است .محسن عضو بخش مارکسیست لنینست مجاهدینکه در بهمن  ۱۳۵۴اعدام
شد .حاج طرخانیها(کاظم علی ،تقی)  1دایی خاموشیها هستند.
علینقی خاموشی رئیس هیأت مدیره «شرکت سرمایهگذاری ایران» ،است .این شرکت
در حوزهه���ای انرژی ،حملونقل ،فناوری و بازرگانی فعال اس���ت و س���هامدار بانک
گردش���گری است ویل مهمترین حوزه سرمایهگذاریاش ،پرتوشیمی است .این شرکت،
سهامدار اصلی «شرکت بارگانی پرتوشیمی ایران» استکه چهار شرکت در داخل و پنج
شرکت در خارج ازکشور دارد و در هند ،چنی ،آلمان ،انگلستان و سنگاپور دفاتر بازرگانی
تأسیسکرده است.
علینقی خاموش���ی «در بحبوحه انقالب در مجموعه نساجی آقای مقدمکار میکرد و
-1علی حاجطرخانی به اتفاق عسگراوالدی و حبیبالله شفیق مسئولیت مصادرهی اموال هژبر یزدانی
و ادارهی آن را از سوی خمینی دریافتکردند .تقی حاجطرخانی از سویگروه فرقان در سال ۱۳۵۸
ترور شد.
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حقوق میگرفت»،به مدت استفاده از رانت قدرت اکنون یکی از مشهورترین میلیاردهای
ای���ران و «پدرخوانده پرتوش���یمی ایران» لقبگرفته و همراه برادرش در رأس ش���رکت
«س���رمایهگذاری ایران» و  ۲۴شرکت بزرگ پرتوشیمی و  ۲۰شرکت مرتبط با بازرگانی،
ایستاده است .وی مدتی نیز سرپرستی بنیاد مستضعفان

حمل و نقل و انبارداری پرتوشیمی
را به عهده داشت.
خداداد استادی شامل آیتالله 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 حبیبالله شفیق است.
خانواده شفیق نام خانوادگی آنها مهدیشفیق است اما به شفیق معروف هستند .شامل
حبیبالله و محمود .شفیقها 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 رئیسکمیسیون آموزش
مجلس و خواهر این دو همسر عبدالله جاسبی است.
خانواده محتش���میپور شامل دو برادر هستند .حسنی عضو شورای مرکزی قبل و بعد از
انقالبکه در س���ال  ۱۳۸۳درگذشت .علیاکرب محتشمیپور فرزند وی است .محمود
عضو ش���ورای مرکزی اس���ت .وی از هواداران سابق فدائیان اسالم و نواب صفوی بود
و مدتها در نوفللوش���اتو درکنار خمینی حضور داشت .دخرتان محمود فخرالسادات
همسر مصطفی تاجزاده و دیگری همسر مرتضی رفیقدوست است .این دو دخرتخالهی
محمدحس�ی�ن صفارهرندی وزیر س���ابق ارشاد و س���ردبری روزنامهکیهان و عضو مجمع
تشخیص مصلحت نظام نیز هستند.
صفارهرندی خود برادرزاده رضا صفارهرندی یکی از عوامل قتل حسنعلی منصور است.
محمدباقر محیالدینانواری ،عضو شورای روحانیت مؤتلفه ،فرزندش حسنی عضو شورای
مرکزی مؤتلفه ،سرپرست سابقکمیته امداد امام خمینی و عضو هیأت امنای این نهاد است.
بهاءالدی���ن مریمحمدصادق���ی ازگردانن���دگان ب���ازار ب���رادرکوچک�ت�ر او عالءالدین
مریمحمدصادقی معروف به حاجآقا عالء ،میلیاردر صاحب هولدینگ مریمحمدصادقی،
فعال در عرصههای 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 صندوقهای قرضالحسنه است .فرزند وی مریحسنی
مریمحمدصادقی س���خنگوی قوه قضاییه در دوران هاشمی شاهرودی بود .عالءالدین
مریمحمدصادقی با حقهبازی و ریاکاری درگفتگو با رسانهها بهگونهای جلوه میدادکه
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گویا هزینهی هواپیمای حامل خمینی به تهران را وی تأمنیکرده است.
محمد مریمحمدصادقی وزیرکار و ام���ور اجتماعی در دولتهای محمدعلی رجایی و
محمدجواد باهرن و دولت موقت محمدرضا مهدویکنی.
خانواده کریمیاصفهانی شامل سه بردار هستند ،احم د کریمیاصفهانی 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 میشوند .عبدالرضا داوری یکی
از نزدیکان احمدینژاد در مورد احم دکریمیاصفهانی نوشت« :این فرش فروش محرتم
بداندکه اسنادی از زمان فعالیت چشمگریش به همراه رفقا در حوزه فرشهای مربوط به
کاخهای سلطنتی در سالهای ابتدایی انقالب در دست داریمکه اگر مایل باشند میتوان
2
به بازخوانی این اسناد مبادرت نمود».
برادران رخصفت ،سیدعلیاصغر ،اولنی رئیس زندان قصر ،عضو شورای مرکزی و هیأت
نظارت مؤتلفه ،از بنیانگذاران س���ازمان اقتصاد اسالمی ،سیدمحمد معاون او در زندان
قصر ،سیدمصطفی ،محافظ خلخایلکه بعدها بهکیهان فرهنگی پیوست و مجلهکیان را
پایه گذاریکرد.
محمدنبی حبیبی دبریکل مؤتلفه مدتی شهردار تهران بود .وی همچننی استاندار تهران،
فارس و خراسان ،مدیرعامل شرکت پست جمهوری ،معاونت وزارت راه و ترابری ،رییس
سازمان هواپیماییکشور ،معاون سیاسی استاندارکرمان ،بوده است .همسر وی سیدهفاطمه
فخر نیز عضو شورای مرکزی و مدتها مسئول واحد زنان بوده است.
خانواده مهرآینی ،محمدمهرآینی ،از اعضای قدیمی مؤتلفه ،بازجو و شکنجهگر 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 بودکه هنگام جراحی قلب فوتکرد.
محمود مریفندرسکی از سردمداران ِ
بازار ،سیدرضا نریی ،رئیسکمیته امداد امام خمینی،
محسن لبانیمطلق ،نماینده مجلس ،نماینده خمینی در بازار ،محمدرضا اعتمادیان مشاور
رئیس جمهور در امور اصناف و بازرگانی  ۱۳س���ال ،معاون نخس���ت وزیر و سرپرست
س���ازمان اوقاف و امور خرییه ،قائممقام تولیت آستان قدس ،عضو هیأتمدیره دانشگاه
امام صادق ،عضو هیأت امنای آستان قدس ،عضو هیأت امناء مهدیه تهران ،و ابوالفضل
توکلیبینا مسئول بنیاد مستضعفان و ریاست سازمان حج و زیارت ،از مؤسسان مدرسهی
رفاه و یکی از بنیانگذاران مسجد قبا ،یحیی آلاسحاق فرزند آیتالله محمد آلاسحاق،
-2روزنامه دنیای اقتصاد  ۲۰دیماه .۱۳۹۴

1-news.gooya.com/2019/02/post-23050.php
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وزیر بازرگانی دولت رفسنجانی ،معاون عسگراوالدی در وزرات بازرگانی و عضو هیأت
امنایکمیته امداد ،مصطفی مریسلیم ،وزیرکشور ،و وزیر ارشاد و عضو مجمع تشخیص
مصلحتنظام ،حسن غفوریفرد ،استاندار خراسان ،وزیر نریو ،رئیس سازمان تربیتبدنی
و نماینده مجلس شورای اسالمی ،سیدرضا زوارهای دادستان انقالب اسالمی تهران و
یکی از چهرههای سرکوبگر نظام ،قائم مقام شورای نگهبان و معاون قوه قضاییه و رئیس
ثبت اسناد ،عبدالرضا مصری بازجو و شکنجهگر و دادستان انقالب اسالمی کرمانشاه
در دههی  ،۶۰وزیر رفاه و تأمنی اجتماعی در دولت احمدینژاد ،سفری ایران در ونزوئال،
نماینده مجلس ش���ورای اسالمی و حس�ی�ن همدانی عضو شورای مرکزی مؤتلفه عضو
جوخههای اعدام ،از مسئوالنگروه ضربت وگشت شکار دادستانی از دیگرگردانندگان
مؤتلفه پس از انقالب بودند.
زنان عضو مؤتلفه از جمله راضیه بادامچیان ،طیبه حاجیمحمدیزدی ،سیدهفاطمه فخر،
الله افتخاری و فاطمه رهرب ،از بزرگرتین دشمنان حقوق زنان در ایران محسوب میشوند.
راضیه بادامچیان نگهبان زندان و ازکارمندان دادستانی اوین و همکار و همراه شکنجهگران
در س���الهای اولیه دههی  ۶۰بود .الله افتخاری و فاطمه رهرب سالها در مجلس شورای
اسالمی در اقدامات زنستیزانهی و تصویب قواننی و لوایح ضدزن مجلس مشارکت داشته
وگاه پیشتاز بودند .فاطمه رهرب حتی مخالف حضور زنان در ورزشگاهها هستند و تماشای
مس���ابقات ورزشی مردان توسط زنان را حرام میداند 1.سطح شعور الله افتخاری را از
ادعایش در مورد خواستگارانش میتوان فهمیدکه میگوید:
االن یادم نیستکه چند خواستگار داشتم .اما یادم هستکه خیلی زیاد بودند و حتی
باهم دعوا میکردند یک بار دو تا از خواستگارهایم باهم به منزل ما رسیدند .این
دو بریون در حسابی باهم دعواکردند این قدر دعوای آن دو باالگرفتکه خانواده
من را به هیچکدام از آنها نداد .بنده با نظر خانواده ازدواجکردم و همیشه نظر آنها
2
برای من مهم بوده است.
برادران تجریشی ،اسدالله آقامحمدحسنیتجریشی ،محمد و مرتضی ضمن آنکه رابطهی
نزدیکی با مؤتلفه داشتند از این جریان حمایت مایل به عمل میآوردند.
هیچ صاحبنفوذی در بازار تهران نبودکه با این عده در ارتباط نباشد و از منافع سرشار
این همراهی برخوردار نباشد.
علیاکرب پوراستاد دیگر عضو و حامی مؤتلفه آهنفروش بود و با توجه به نفوذیکه 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 درکش���ور را در دستگرفت .وی در روزهای پریوزی انقالب تعداد
زیادی مسلح در اختیار داشت 1.به نوشته روزنامه اطالعات در شماره بیست و هفتم بهمن
 ۱۳۶۱وی موارد متعدد ( ۱۹۳مورد) تخلف در توزیع آهن داشته و به حکم دادگاه اصناف
به بیست و هفت روز حبس محکوم شده بوده اما مشمول عفو قرارگرفت و در انتخابات
میاندورهای سال  ۱۳۶۱به عنوان نماینده تهران به مجلس راه یافت.
سیدعلینقی خاموشی ،جاللالدین فارسی ،عبدالله جاسبی و محسن رفیقدوست از جمله
اعضای مرکزی حزب موتلفه هستندکه به دالیلگوناگون از این حزب جدا شدهاند .اما
همچن���ان روابط خود را با آنها حفظکردهاند .حاج مهدی عراقیکه یکی از وزنههای
مؤتلفه بود و ازگردانندگان اقامتگاه خمینی در نوفللوش���اتو ،یکی از مس���ئوالن بنیاد
مستضعفان ،سرپرست زندان قصر و مسئول مایل روزنامهکیهان همراه با پسرش احسان
توسطگروه فرقان در آذر  ۵۸ترور شد .علی درخشان مسئول امور مایل حزب جمهوری
اسالمی پیش از آنکه بتواند از نعمات نظام والیی استفادهکند در انفجار حزب جمهوری
اسالمیکشته شد و محمدعلی نظران رئیس دفرت بهشتی و قدوسی و مسئول اسرای عراقی
نیز در سال  ۱۳۷۳در تصادف رانندگیکشته شد.
سیدمرتضی نبوی وزیر اسبق پست و تلگراف و تلفن و عضو مجمع تشخیص مصلحت
نظام و احمد توکلی وزیر اسبقکار و امور اجتماعی و سخنگوی دولت ،نماینده مجلس،
بازجو و ش���کنجهگر و رئیسکمیته بهش���هر و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از
نزدیکان این حزب به شمار میرفتند و در سال  ۱۳۶۶با بنیانگذاری روزنامه رسالت همراه
با احمد آذریقمی دیدگاههای سیاسی و اقتصادی مؤتلفه را انعکاس میدادند.
پس از پریوزی انقالب اعضای این حزبکوشیدند سوابق مبارزاتی برای خود تراشیده و
تا آنجا پیش رفتندکه محمد بهشتی و مرتضی مطهری و محمدجواد باهرن را نیزکهکمرتین
فعالیت سیاسی نداشتند به همکاریگسرتده 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 فضلالله محالتی و محمد مفتح و محمدعلی رجایی را نیز عضو این
حزب معرفیکردند.
استفاده از نرینگ و ریا ویژگی اصلی این جریان مذهبی سیاسی است .در مهرماه ۱۳۹۷
رس���انههای رژیم خرب یکسانی را منتش���رکرده 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�ل�امی در تهران برپا میش���ود .این موکب از روز پنجشنبه (۱۹
مهرماه) مصادف با اول ماه صفر به مدت پنجش���ب در (میدان ش���هدا) از اذان مغرب
-1آخرین سقوط آریاها ،سرهنگ توکلینیشابوری ،ص .۷۳۵
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پذیرای عموم مردم و عزاداران حسینی خواهد بود».
مؤتلفه با تدارک این خیمهشببازیها وکارناوالهای ماتم و عزا میکوشد از احساسات
مذهبی مردم سوءاستفادهکرده و جانیانی چون الجوردی را در ردیف «شهدای تاسوعا
و عاشورا» قرار دهد.
1

شکستخورده در همه انتخابات
مؤتلفه علریغم برخورداری از امکانات فوقالعاده حکومتی و بخش خصوصی و بازار
به علت بدنامی و عقبماندگی حتی در دورن حاکمیت نیز یک شکستخورده مطلق
انتخاباتیاست.
کاندیدای آنها در رقابت با بنیصدر ،جاللالدین فارس���ی بودکه مجبور بهکنارهگریی
ی رجایی آنها سیدعلیاکرب پرورش،
شد .بعد از برکناری بنیصدر در رقابت با محمدعل 
عباس شیبانی و حبیبالله عسگراوالدی مسلمان را وارد میدانکردندکه شکست خوردند.
در سومنی دوره انتخابات در رقابت با خامنهای حسن غفوریفرد و علیاکرب پرورش نامزد
شدندکه شکست خوردند.
حبیبالله عسگراوالدی یک بار دیگر بخت خود را در انتخابات ریاست جمهوری چهارم
آزمودکه بازهم در برابر خامنهای شکس���ت خورد .در انتخابات ریاست جمهوری پنجم
این حزبکاندیدایی نداش���ت و از هاشمی رفسنجانی حمایتکرد .در انتخابات ششم
موتلفه احمد توکلی و عبدالله جاس���بی را روانه میدانکردکه حریف هاشمیرفسنجانی
نشدند .در انتخابات هفتم ریاست جمهوری علیاکرب ناطقنوری در مصاف با سیدمحمد
خاتمی شکست معناداری خورد .در انتخابات هشتم باز هم حسن غفوریفرد و احمد
توکلی ،عبدالله جاس���بی و ش���هابالدین صدر در مقابل خاتمی شکست خوردند .در
نهمنی انتخابات علی الریجانیکاندیدای آنها بودکه در میان  ۷نفر نامزد ششم شد و
احمدینژاد از صندوق درآورده شد .در انتخابات دهمنی دوره ریاست جمهوی ،مؤتلفه از
احمدینژاد حمایتکردکه با تغیری نتایج آرا ،وی را به پاستور فرستادند.
در انتخابات یازدهمنی دوره ریاست جمهوری با وجود رد صالحیت هاشمیرفسنجانی از
سوی شورای نگهبان مؤتلفه از والیتی و قالیباف حمایتکردند و در برابر حسن روحانی
شکس���ت خوردند .در دوازدهمنی دوره ابراهیم رئیسی و مصطفی مریسلیم را یه میدان
فرستادند و باز در برابر روحانی شکست خوردند.
این حزب اسالمی روابطگسرتدهای با حزبکمونیست چنی و رهربانکرهشمایل دارد و
ضمن دیدار با مسئولنی و رهربان احزاب این دوکشور هدایایی را نیز رد و بدل میکنند.
1-https://www.mehrnews.com/news/4426438
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باند مافیایی مؤتلفه اس�ل�امی به منظور مغزشویی ازکودکان 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.

ی
اسدالله الجورد 

سیداس���دالله الجوردی در سال  ۱۳۱۴در خانوادهای فقری و پرجمعیت در جنوب تهران
به دنیا آمد .وی دارای چهار برادر به نامهای مرتضی ،1مجتبی ،رضا و ...و س���ه خواهر
به نامهای بتول ،زینب و طیبه بود .الجوردی دارای تصدیق ش���ش ابتدایی بود اگرچه
ادعا میکرد تا س���ال دوم دبریس���تان تحصیلکردهکه 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���الهای اخری از آنجایی که نمیش���د برای الجوردی مانند دیگر مسئوالن نظام
اس�ل�امی مدرک دکرتا وکارشناس���ی جورکرد مدعیشدهاندکه او ادبیات عرب و علوم
حوزوی را در حدکفایه فراگرفته و جزو شاگردان بهشتی و مطهری بوده است! از هوش
و فراست او سخن به میان میآورند و در مورد جلسات تفسری قرآنکه در منزلش برگزار
میشد داستانسرایی میکنند .وقتی «اسدالله بادامچیان» در خم رنگرزی نظام تبدیل به
«دکرت بادامچیان» میشود ،به تراشیدن سوابق «علمی» برای الجوردی و دیگر رهربان
مؤتلفه نمیتوان خردهگرفت.
محمد پس���ر بزرگ الجوردی روی دست همه بلند شده و پدرش را به مرتبهی «اجتهاد
-1مرتضی قبل از انقالب تأمنی هزینهی زندگی الجوردی را به عهده داشت و بعد از انقالب مدتی از
سوی وی به عنوان نماینده دادستان در فرودگاه مهرآباد مشغولکار بود .هنگام مرگ الجوردی ،ظاهر ًا
این دو قهر بودند و مرتضی تو سرزنان خود را به حجرهی برادرش رساند.
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مسلم» میرساندکه خامنهای نیز فاقد آن است.
ایش���ان چون مطالعات مذهبی داشتند و دروس حوزه را خوانده بودند و به نقل از
آیتالله مهدوی ،اجتهادشان مسلم بود.
همهی این دروغرپدازیها در حایل صورت میگریدکه الجوردی در زندان حتی حوصله
نداشت مانند دیگر رهربان مؤتلفه برای رفع بیکاری ادامه تحصیل دهد.
طیب���ه خواهرکوچکتر اوک���ه در تهرانکالسهای قرآن داش���ت و از روابط نزدیکی با
برادرش برخوردار بود در سال  ۱۳۹۲توسط عروساشکشته شد .قاتل ادعا میکردکه از
آزار و اذیت او به جان آمده بود.
طیبه الجوردی در مورد ویژگیهای اخالقی برادرش میگوید:
یادم هس���تکه یک بار هوا خیلیگرم بود و من روبن���دهام را باال زده بودم .وقتی
رسیدیم خانه ،دیدم برادرم با تغ ّیر به من نگاه میکنند .علت راکه پرسیدم،گفتند،
1
«دیگر نبینم روبندهات را باال بزنی».
الجوردی در نوجوانیکنار پدرش مشغول هیزم فروشی در خانی آباد شد و در سال ۱۳۴۰
با دخرتی  ۱۳ساله به نام زهراگلگل ازدواجکرد و صاحب  ۵فرزند پسر و یک دخرت به
نامهای محمد،زهره  ،حسنی ،حسن ،احسان و ...شد .محمد و حسنی فرزندان بزرگ او
در سالهای ابتدایی  ۶۰در دادستانی اوین به فعالیت مشغول بودند و بعدها یکبارهگفته
شدکه حسنی «دکرت» است و پزشک اما «مطب» ندارد .محمد فرزند بزرگ الجوردی
در مجموعهی موشکی باغ شیان در لویزان ،در طرح «یا مهدی» و «پروژه تاو» مسئولیت
داشت و مدتها در لبنان وکشورهای عربی مأموریتهای مختلف را دنبال میکرد.
محمد متولد  ۱۳۴۱اس���ت و در دورانیکه محمد س���عیدی 2معاونت برنامهریزی و امور
بنیالملل سازمان انرژی اتمی را به عهده داشت سرپرست دفرت روابط بنیالملل سازمان
انرژی اتمی بود .وی در پروژه موش���کی تاوکه توسط رفیقدوس���ت در باغ شیان اداره
میشد نیز ش���رکت داش���ت و مدتها در لبنان در ارتباط با سیدعباس موسوی و شیخ
حسن نصرالله بود .زهره سادات الجوردی معاون مرکز امور بانوان در دولت احمدینژاد
و عضو ش���ورای مرکزی «جبهه پایداری» استکهکوشید به مجلس شورای اسالمی و
شورای شهر تهران راه یابد اما موفقیتی حاصل نکرد.
1-www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950602000334

-2محمد سعیدی عضو تیم مذاکرهکننده هستهای و سخنگوی سازمان انرژی اتمی و ...در دولتهای
احمدینژاد و روحانی با نام مستعار سیادتی بازجوی حشمتالله طربزدی در زندانکمیته مشرتک بود.
نام وی بارها در پروژهی قتلهای زنجریهای آمده است .وی یکی از مشرتیهایکنگرههای 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 سهگروه تش���کیلدهندهی هیأتهای مؤتلفه اسالمی در سال
۱۳۴۲بودند.
از آنجاییکه زینب خواهر الجوردی ،همسر صادق امانی بود ،پای او به ترور حسنعلی
منصور در س���ال  ۱۳۴۳باز شد و با اینکه نقشی در این ترور نداشت به یک سال و نیم
زندان محکوم شد .وی در زمان دستگریی همچنان به هیزمفروشی در مغازه پدرش مشغول
بود ویل پس از آزادی از زندان ترقیکرد و در بازار جعفری تهران به فروش روس���ری و
دستمال و لباس زیرزنانه پرداختکه در روایتهای رسمی نظام اسالمی ،تنها به فروش
روسری و دستمالکه پس از انقالب به آن اشتغال داشت ،اکتفا میشود.
الجوردی در زندان زمان ش���اه به تمجید و تعریف از آیات ق���رآن در بارهی «حوری و
غلمان» میپرداخت و ش���غل خود را با وقاحتی مثالزدنی «جواهردان فروش» معرفی
میکرد .وقتی از او در مورد این شغل سؤال میشد با لودگی خاص خودش میگفت:
«جواهردان» یعنی شورت وکرست زنانه.
وی در اردیبهشت  ۱۳۴۹به اتهام پرتابکوکت ل مولوتف به دفرت شرکت هواپیمایی اسرائیلی
«ال عال» دستگری و به  ۴سال زندان محکوم شد .وی دستگاه پلیکپی در اختیارکسانی
که دفرت العال را آتش زده بودندگذاشته بود .درکتابها و مقاالت و خاطرهنویسیهای
انتشار یافته از سوی نهادهای اسالمی موضوع آتشزدن شرکت العال به بازی تیم ملی
فوتبال ایران و اسرائیل در جام ملتهای آسیاکه در سال  ۱۳۴۷برگزار شد ربط داده شده
استکه درست نیست .در تاریخ  ۱۲فروردین  ۱۳۴۹بازی تیم فوتبال تاج تهران و هاپوئل
اسرائیل در فینال جام باشگاههای آسیا در تهران برگزار شد و الجوردی و همدستانش ماه
بعد دستگری شدند.
آزادی الجوردی در فروردین ۱۳۵۳ده ماه بیشرت طول نکشید این بار به اتهام همکاری با
حسنی جنتی 1یکی از اعضای سازمان مجاهدین و ادامه ارتباطات قبلی و ...بازداشت و به
 ۱۸سال حبس محکوم شد اما در حایلکه تنها دو سال و نیم از محکومیتاش را سرپی
کرده بود در مرداد  ۱۳۵۶به مناسبت  ۲۸مرداد عفو و از زندان آزاد شد .وی در آذرماه ۵۷
با باالگرفنت جنبش علیه نظام سلطنتی به منظور معالجه چش م نزد برادرش رضاکه مشغول
تحصیل در آمریکا بود رفت و بعد از عمل پیوند قرنیه در دیماه به ایران بازگشت.
 -1حسنی جنتی فرزند احمد جنتی دبری شورای نگهبان بودکه در خرداد  ۱۳۶۱در درگریی با پاسداران
کشته شد.گفته میشود احمد جنتی «نذرکرده بودهکه اگر پسرشکه فراری است و روند انقالب را
قبول ندارد دستگری یا اعدام شود  ۴۰روز روزه شکر بگرید» .محل دفن او علریغم بیتابیهای مادرش
تا دم مرگ مشخص نشد.
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ت مؤتلفه با نریوهای مرتقی و انقالبی زبانزد بود .ریشهی آن
ضدیت و دشمنی اعضای هیأ 
جدای از منافع اقتصادی و طبقاتی ،بر میگشت به درگرییهاییکه آنها در زندان شاه
با این نریوها داشتند و ساواک به زعم خود با تیزبینی از آن به نفع خود استفاده میکرد.
اما سیاست سادهانگارانهی ساواککه روحانیت و بازار را متحد خود در مبارزه با چپ
و مجاهدین میدید ،به ضدخودش تبدیل شد و همنی افرادگردانندگان تظاهراتهای سال
 ۵۷در تهران ش���دند .رهربان مؤتلفه از جمله عسگراوالدی و عراقی و حاجحیدری و...
در بهمن  ۵۵با درخواست عفو از شاه ،و شرکت در مراسم «شاهنشاها سپاس» در زندان
قصر به منظور تالش برای جلوگریی از پیوسنت جوانان بهگروههای مرتقی و انقالبی -
بهویژه مجاهدین وکمونیس���تها -از زندان آزاد شدند .باقیماندهی آنهاکه الجوردی،
بادامچیان ،احمد احمد ،محمدکچویی و  ...نیز در میانشان بودند ،بنا به توصیهی ساواک
در مردادماه  ۵۶با همان هدف و پس از درخواس���ت عفو از زندان آزاد شدند و به دیگر
وابستگان این جریان درکشور پیوستند.
مهدی ملکالکتابخیابانی یکی از ش���رکتکنندگان در مراس���م «شاهنشاها سپاس»
میگوید:
ریش���ه این مراسم و برنامه در مارکسیست شدن بچههای مجاهدین بود .در تحلیل
وقایع و رخدادهای آن روزها به این نتیجه میرس���یدکه ما با رژیم ش���اه به دلیل آن
که در مقابل اسالم بود و مظاهر و شعائر اسالم را از بنی میبرد ،دشمن بودیم .بعد
دیدیمکه سازمان مجاهدین از جریان مارکسیستها حمایت میکند ،مارکسیستیکه
به دنبال آن بودکه ریش���ه اس�ل�ام را از بیخ و بن برافکند ،حال در این وضعیتکار
سختتر شده بود .ما دیدیم پایگاه رژیم سستتر شده است ،تصمیمگرفتیم ابتدا به
سراغ مارکسیستها برویم و از این فرصت (آزادی) استفادهکنیم تا ترتیب مجاهدین
را بدهیم و ذهن مردم را نسبت به التقاط فکری و ایدئولوژیک ایشان روشن نماییم
و آنچه راکه از آنها دیده بودیم و میدانس���تیم در حرکتی آگاهی بخش در اختیار
1
مردم قرار دهیم.
او در ج���ای دیگری در حایلکه جنبش چریکی با شکس���ت مطلق روبرو ش���ده بود و
سازمانهای مجاهدین (اعم بخش مذهبی و مارکسیستلنینیست) و چریکهای 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 میرفتند به دروغ میگوید:
ما دیدیم پایگاه رژیم سستتر شده است ،تصمیمگرفتیم ابتدا به سراغ مارکسیستها
برویم و از این فرصت (آزادی) اس���تفادهکنیم 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 آنچه راکه از
آنها دیده بودیم و میدانستیم در حرکتی آگاهی بخش در اختیار مردم قرار دهیم.
به نظرم انسان باید برای عقیده اش هر ماللت و رنجی را تحملکند و برای فرار از
دست دشمن از هر حیلهای استفادهکند ،حالکه در مقابل مبارزه و اسالم الزم دیدیم
که از این موضوع (فرصت آزادی) اس���تفاده کنیم ،حال که در مقابل عمل انجام
شدهای هستیم چرا از آن مصادره به مطلوب نکنیم...
عزت شاهی نیز در مورد خستگی و بیخطر بودن آزادشدگان میگوید:
تعدادی از اصحاب فتوا از زمان حسنعلی منصور در زندان بودند و ده دوازده سال
از محکومیت ش���ان میگذشت ،دیگر خسته شده بودند ،سن و سال شان هم زیاد
بود ،رژیم میدانستکه اگر ایشان بریون بیایند دیگر چریک نمیشوند وکار مخفی
نمیکنند و حداکثر در حدکارهای علنی و هیأت و جلس���ات تفس�ی�ر و دعا فعال
خواهند بود .همچننی رژیم می دانست این تعداد به جهت مخالف شان با مجاهدین
اگر آزاد ش���وند و بریون بروند علیه مجاهدین تبلیغ میکنند ،پس آنها برای رژیم
ضرری نداش���تند ،از طرفی هم رژیم برای فروکشکردن برخی اعرتاضات داخلی
و بنی المللی میخواستکمی آزادی بدهد ،لذا افراد چون عسگراوالدی ،انواری،
حاجحیدری ،عراقی و ....را به زندان قصر برد و طی جش���ن سپاس���ی به مناسبت
سالگرد  ۱۵بهمن مورد عفو قرار داده ،آزادشانکرد
شکنجهشدهایکهشکنجهگرشد
الجوردی شکنجهشدهای بودکه به یکی از بیرحمترین شکنجهگران تاریخ معاصر ایران
تبدیل شد .چشم وکمر او در اثر شکنجه ،طی سه بار دستگریی در دههی  ۴۰و  ۵۰شمسی
آس���یب دیده بود .در عنی حال وقتی به قدرت رس���ید زندانیان بسیاری ،زیر دست او و
جالدانش در اثر شکنجه به طرز فجیعیکشته شدند .به چشم دیده بودمکه او از رنج دادن
به دیگران لذت میبرد .همنی ویژگی تیدیل شکنجهشده به شکنجهگر را در اعضای فرقه
1
رجویکه به جنگی خوننی علیه نظام اسالمی مشغول بودند نیز میتوان دید.
 -1از دههی  ۷۰تعداد زیادی از زندانیان مجاهد دوران شاهکه خود شکنجه شده بودند در قرارگاه اشرف
تبدیل به زندانبان و شکنجهگر شدند .نکتهی عجیب آنکه آنها برخالف الجوردی و نزدیکانش به دستور
رجوی به شکنجهی دوستان و نزدیکان و همرزمان خودشان مشغول میشدند .محمد ساداتدربندی،
حسن حسنزاده محصل ،ابراهیم ذاکر ،نادر رفیعینژاد ،اسدالله مثنی ،پرویزکریمیان ،بهمن جنتصادقی،
ژیال دیهیم و ...از جمله بریحمترین شکنجهگران رجوی بودند .همچننی زندانیان سیاسی سابقکه تجربهی
دادرسی ارتش را داشتند بدون داشنتکوچکرتین تجربهی حقوقی و قضایی در هیأت قاضی و هیأت
داوری و ژوری حاضر شده و به اشارهی رجوی احکام بریحمانه علیه دوستان خودشان صادر میکردند.
ی ابریشمچی ،عباس
احمد حنیفنژاد ،مهدی براعی ،هادی روش���نروان ،محم د سیدالمحدثنی ،مهد 
ی خداییصفت ،محمد
داوری ،ابوالقاس���م رضایی ،محمدعلی جابرزاده انصاری ،محمود عطایی ،عل 
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ویژگی اطرافیان الجوردی همچون خود وی دروغگویی است .آنها میکوشند چهرهی
دروغینی در همهی زمینهها از او بسازند .در مورد شکنجهی او نیز داستانهای عجیب و
غریبی سرهم میکنند.
اسدالله جوالییکه تا دم مرگ با او همراه بود میگوید:
در یکی از شکنجهها آن مامور ساواکی وقتی از شکنجه خسته میشود و بلند میشود
که یک نفسی بکشد و اسرتاحتی بکند ،آقای الجوردی در آن حالت بلند میشود
وگلویش را میگریدکه به درک واصلشکنند ،ناگهان یک ساواکی دیگر میآید
و با یک چوبکلفت میزندکمر حاج آقا را میشکند! حاج آقا از این درد واقع ًا
خیلی ناراحت بودند ،نه درست میتوانستند بنشینند نه بایستند ،تحمل میکردند.
1
هیچ وقت هم خودشان اظهار درد نمیکردند.
اسدالله بادامچیانکه با الجوردی در زندان همراه بوده ،داستان را بهگونهی دیگری بیان
کرده و به دیسککمر الجوردی اشاره میکند:
ب���ه آقای الج���وردی مرد پوالدینگفته میش���د چون هیچ ش���کنجهگری و هیچ
شکنجهای نمیتوانست او را از ارزشهایش دورکند و او خود ارزشآفرین بود؛ من
خود به یاد دارم در زندان مشرتک ضدخرابکاریکه حاال موزه عربت شده است او
را شکنجه شدیدی کرده بودند؛ بهطوری که نخاعش آسیب دیده بود وگاهی توی
صندیل میگرفت و بهاصطالح بدنش سفت میشد ،یا بهگوش و چشمش آسیب
زده بودند و فش���ارهای گوناگونی بر وی وارد میکردند بهطوری که قسمتهای
زیادی از بدنش مشکل پیداکرده بود .با تمام این شکنجههای شدید و مهیب روی
صندیل دس���تهدار آن طرف من نشس���ته بود و به او میگفتند :بنویس من یک فرد
مسلمان هستم و به اسالم معتقدم و با این حکومت مخالفم و میخواهم حکومت
اسالمی برقرار شود ....ویل شهید الجوردی میگفت :من نمینویسم .میگفتند:
چرا؟ و وی میگفت :این دروغ است ،منکی برای شما اعرتافکردمکه بنویسم
میخواهم حکومت اسالمی راه بیندازم .الجوردی ممانعت کرد و آنها شروع به
شکنجه دادنکردند؛ س���ر و صورت الجوردی وکاغذ بازجویی خوننی شد و بعد
دیسکشگرفت و روی صندیل ماند و دیگر نمیشد بلندشکرد و بازجو هرکارکرد،
دید نمیتواند پس ش���کنجهگرها را صدا زد و آنها با زور او راکشیدند و از روی
حیاتی و ...از جمله این افراد هستند .آنهاکوچکرتین حقی برای متهمان قائل نبودند .این دسته از زندانیان
سابق نیزکه به دالیل مختلف در روابطه فرقه اسم و رسمی برای خود دست و پاکرده بودند ،توسط رجوی
به دستشان به شکنجهی همرزمانشان آلوده میشد تا ماندگاریشان در روابط فرقه تضمنی شود .البته این
تعدادی از این افراد نیز در ضرب و شتم اعضای مجاهدین مستقیم ًا شرکت داشتند.
1-http://tarikhirani.ir/fa/news/4/bodyView/2530
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صندیل بلندکردند و چون نمیتوانست راه برود او را در یک پتوگذاشتند و به زندان
انفرادی بردند .بعدازظهرکه میخواستند او را بیاورند با همان پتو آوردنش و بازجو
دیده بود امکان هیچ نوع شکنجهای نیست و دیگرکاری نکرد .اکنون نیز آنکاغذ
1
خونآلود در پروندهاش موجود است.
البته معلوم نیست وقتی این همه سند جعلی در مورد مبارزات خود و اطرافیانشان جعل
میکنند چراکاغذ خونآلود موجود در پرونده را انتشار نمیدهند؟
چگونگی راه یابی به دستگاه قضایی
در روزهای بحرانی سال  ۵۷وی در «کمیته استقبال از امام» همراه با حاجمهدی عراقی
و صادق اسالمی و حبیبالله عسگراوالدی مسئولیت انتظامات را به عهده داشتند .پس از
پریوزی انقالب و فروپاشی نظام سلطنتی وی به همراه محمدعلی رجایی و محمدکچویی
و اصغر رخصفت مسئولیت نگهداری از مقامات سیاسی و نظامی و مأموران ساواککه
دستگری میشدند را داشت.
اسدالله جوالیی یکی از اعضای مؤتلفه در این باره میگوید:
تش���کیالت استقبال از امام را مؤتلفه برگزارکرد وقتی در یکی از شبهای پریوزی
انقالب آن سرانکفر (نصریی ،ناجی ،رحیمی و خسروداد) در پشت بام مدرسه رفاه
به درک واصل شدند ،مدرسه علوی  ۲نیز زیرزمینی داشتکه این خائنان را پس از
دستگریی به آنجا و مدرسه رفاه میآوردند الجوردی تقریبا مسئولیت نگهداری از
2
آنها و زندانبانی را بر عهده داشت.
اولنی پست رسمی او در نظام اسالمی مسئولیت حفاظت دادستانی اوین بودکه یکی از
معاونتهای قدوسی محسوب میشد.
حمیدرضا نقاشیان ،محافظ خمینی در ماههای اولیه انقالب و مسئول پیگریی پروندهگروه
فرقان از سوی خمینی تعریف میکندکه وی به علیاکرب ناطقنوری حاکم شروع پرونده
فرقان پیشنهادکرده بودکه الجوری دادستان پرونده شود وکارت ورود الجوردی به اوین
را امضاء میکند.
نکتهی جالب توجه این استکه بازجو و قاضی پرونده ،دادستان همان پرونده را انتخاب
میکنند .بعید میدانم در هیچکجای دیگری از دنیای معاصر چننی اتفاقی افتاده باشد.
با این حال الجوردی در جریان دادگاهگروه فرقان و تقی ش���هرام ،فرخروپارسا ،یوسف
خوشکیش و ...دادستان انقالب اسالمی نبود بلکه نمایندهی 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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هنگامیکه بهشتیکارایی او را در عمل دید ،روی انتخاب وی به عنوان دادستان انقالب
اسالمی مرکزکه با هیچ معیار حقوقی نمیخواند تأکیدکردکه با تأیید خمینی همراه شد.
حاج احمد قدیریان ،معاون اجرایی دادستانیکل انقالب و دادستانی انقالب اسالمی مرکز
دررابطهباچگونگیانتخابالجوردیبهسمتدادستانیانقالباسالمیمرکزمیگوید:
آقای بهشتی با آقای قدوسی صحبتکرده بودندکه چنانچه بخواهید ریشهی منافقنی
وگروههای معاند را خشککنید باید ازکسانی استفادهکنیدکه با آنها درگری بودهاند.
1
از این لحاظ آقای الجوردی در رأس همه قرار داشتند.
کشف بهشتی و مورد تأیید خمینی
قدیریان در مورد اولنی مأموریت الجوردی نیز میگوید:
من پس از پریوزی انقالب ،به عنوان معاون اجرایی دادستان انقالب مشغول بهکار
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 پیشنهادکردند .آقای قدوسی به بنده فرمودندکه اگر بشود،
ی الجوردی را ببنیم .البته در آن موقع،گروه فرقان فعالیتش را شروع
میخواهم آقا 
کرده ،اعضای آن دس���تگری شده بودند و آقای ناطقنوری مسئولیت دادگاه و ارشاد
آنها را به عهدهگرفته بودند و آقایالجوردی بهکمک ایشان رفت.
من شهید الجوردی را در یک جلسه نزد شهید قدوسی بردم و این جلسه همزمان
شد با فرار مقدممراغهای .من و چند نفر از بچهها برای دستگریی او به خیابان سمیه
رفتیم .آنجاکه رس���یدیم من به بچههاگفتمکه مراقب باشید تا من وارد شوم .من
نمیدانستم مقدم مراغهای ما را شناساییکرده است .او بعد از اقداماتیکه در تربیز
در قضیه خلق مسلمان انجام داد ،فرارکرد و به تهران آمد و ما میدانستیمکه همراه
باگروهی در خیابان سمیه سکونت داردکه رفتیم و دیدیمکه فرارکرده است ،منتهی
مجموعهای از اسناد و مدارک را در آنجا جمعآوریکردیمکه شهید قدوسی آنها را
عین ًا در اختیار شهید الجوردی قرار دادند تا ایشان نوع جرائم مقدم را یررسیکنند.
 این در واقع اولنی مأموریت شهید الجوردی بود.قدیریان :بله ،ضمن اینکه قب ً
ال در ارتباط با پروندهگروه فرقان هم همکاری داشت.
ش���هید الجوردی در ارتباط با جریان نفاق و ضدانقالب بینش خاصی داش���ت.
اطالعاتیکه ش���هید الجوردی از دوره زندان با خود آورد ،بسیار ارزنده بود ،یعنی
-1خاطرات حاج احمد قدیریان ،صفحهی  ،۱۵۰-۱۴۹تدوین :سید حسنی نبوی ،محمدرضا سرابندی ،مرکز
اسناد انقالب اسالمی ،چاپ اول
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واقع ًا تجربه و صرب و درایت ویکه موجب متالشی شدن سازمان منافقنی و جریانات
1
گوناگون نفاق شد.
اسدالله جوالیی معاون الجوردی درمورد چگونگی انتخاب وی میگوید:
با پیش���نهاد شهید بهشتی ،شهید قدوسی حکم دادس���تانی انقالب تهران را برای
الجوردی صادرکردکه بنده هم با عنوان معاون اداری و مایل همزمان در دادستانی
2
کلکشور و دادستانی تهران انقالب تهران مشغول بهکار شدم.
بادامچیان نیز تأکید میکند الجوردی انتخاب بهشتی بود:
ش���هید بهشتیگفتند شما مسئولیت زندانها و دادستانی را برعهده بگریید .شهید
الجوردی به مزاح پاسخ داده بودکه من اینهمه در زندانهای شاه بودم باز میخواهید
من را به زندان بفرستید اما شهید بهشتی پاسخ داده بود ما به تو ایمان داریم و اهل
ظلمکردن نیستی .زندان را میشناسی و میدانی رنج زندان چیست .آیا نمیخواهی
انجام وظیفهکنی تا زندانی اس�ل�امی داش���ته باش���یم .این تکلیف شرعی است.
بادامچیان داستانسرایی میکند ،الجوردی پس از انقالب به جز زندانبانیکاری نکرده
بود و پیش از آن هم مسئولیت حفاظت دادستانی را به عهده داشت .بادامچیان در جای
دیگری تأکید میکند الجوردی پس از آنکه متوجه شد بهشتی موضوع را با خمینی در
3
میانگذاشته و تأیید او راگرفته این مسئولیت را قبولکرد.
قدوسی نیز شخص ًا با خمینی موضوع را طرحکرد و با تأیید وی ،الجوردی را به دادستانی
انقالب اسالمی تهرانکه پست بسیار مهمی بود انتخابکرد .این انتخاب ربط مستقیم به
نقشهی نظام اسالمی برای سرکوبگروههای سیاسی داشت.
ی شهرام
الجوردی تا پیش از آن در تعدادی از پروندهها از جمله پروندهیگروه فرقان ،تق 
و ...به عنوان دادس���تان پرونده حضور داشت .این بدان معنا بودکه وی تنها در حیطهی
همان پرونده قدرت داش���ت و نمیتوانس���ت در امور دیگر دخالتکند .انتخاب او به
عنوان دادس���تان انقالب اسالمی مرکز ،دست او را در همهی امور باز میکرد و قدرت
فوقالعادهای به او میبخشید.
روزنامه اطالعات مورخ  ۲۰شهریور  ۱۳۵۹در صفحهی اول خودگزارش داد:
حجتاالسالم والمسلمنی علی قدوسی دادستانکل انقالب اسالمی امروز با امام
خمینی رهرب انقالب و بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران دیدار و مذاکرهکرد .علی
قدوس���ی در پایان این دیدار دلیل دیدار با امام را تعینی دادستان انقالب اسالمی
تهران اظهار داشت .علی قدوسیگفت :امام ضمن رهنمودهای 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

22

اسدالله الجوردی

آقای سیداسدالله الجوردی به عنوان دادستان انقالب اسالمی تهران منصوب شوند
و ایشان از امروز در این پست مشغول بهکار میشوند.
پس از مس���ئولیت الجوردی در دادستانی انقالب ،با هدایت بهشتی و قدوسی پروژهی
سرکوب نریوهای سیاسی و مهار بنیصدر به مورد اجراگذاشته شد .ترکیب الجوردی و
کچویی و قدیریان و دیگر اعضای مؤتلفه در دادستانی اوین ،تردیدی باقی نمیگذاشت
که روزهای س���ختی در راه است .تا پیش از این تاریخ ،قدوسی خود شخص ًا دادستانی
انقالب اس�ل�امی مرکز را نیز به عهده داشت و مدتی نیز سیدرضا زوارهای دیگر عضو
مؤتلفهکه تحصیالت حقوقی داشت داستان تهران بود.
تعقیب مجاهدین به بهانهی رسیدگی به پرونده سعادتی
دو روز بعد از انتخاب وی ،در روز  ۲۲ش���هریور روزنامهها بنا بر اطالعیهی دادس���تانی
انقالب اسالمی خرب از محاکمه سعادتی در روز  ۲۹شهریور دادند .عبدالکریم الهیجی
که بیش از یک سال قادر به دیدار موکلاش سعادتی نشده بود و پرونده او را ندیده بود از
دیدار خود با سعادتی در حضور الجوردی وکجویی یادکرده و میگوید:
الجوردی فرصت را مغتنم شمرد برای بازگوکردن درگرییها و دشمنیهایگذشته
او و دوستانش با مجاهدین در زندان قصر .سعادتی همکم و بیش جواب میداد.
ناگهان الجوردی برآشفت وگفت « :این محاکمه  ،محاکمه مجاهدین است و دیگر
سران مجاهدین را هم به عنوان متهم یا مطلع به دادگاه احضار خواهیمکرد و باید
حضور یابند ....بنی ما و اینها خون حکومت میکند .این بار من به تندی جواب
دادمکه پس شما در پی تصفیهحسابهایگذشتهاید و در حضور من موکلم را تهدید
به مرگ و خونریزی میکنید .شما با این اظهارات عدم صالحیت خویش را برای
1
دادستانی این پرونده اثباتکردید.
عبدالکریم الهیجی از دادگاه ویکه در تلویزیون هم پخش شد به عنوان یک نمایش و
مضحکه یاد میکند:
یکماه بعد ،روز  ۱۳آبان در سالگرد غائلهگروگانگریی ،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 بودکه محاکمه غریعلنی است .شرکت در چننی نمایش فضاحتباری معنایی
جز تأیید ضمنی مشروعیت محاکمهای در یک نهاد غریقانونی و به دور از حداقل
قواعد و اصول دادرس���ی نداش���ت .ترجیح دادمکه روزی صربکنم و پس از دیدن
1-www.radiozamaneh.com/233359
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صحنههایی از آن نمایش مس���خره در تلویزیون دولتی روز  ۱۴آبان در نامه مفصلی
همچنان خطاب به موسوی اردبیلی دادستانکلکشور با یادآوری نقض مواد متعدد
قانون اساسی در ان به اصطالح محاکمه یادور شومکه برخالف اطالعیه دادسرای
انقالب محاکمه را برای «خواص» علنیکرده بودند تا هنگام ورود موکل به دادگاه
1
از وی با فریادهای مرگ بر منافق و مرگ بر جاسوس استقبالکنند.
الجوردی در تاریخ  ۲۵آبان  ۱۳۵۹موس���ی خیابانی ،نفر دوم مجاهدین را به همراه نادر
رفیعینژاد و ابوالقاسم رضایی تحت تعقیب قرار داد و بهکلیه قوای انتظامی اعم از سپاه
پاسداران ،شهربانی وکمیتههای انقالب اسالمی ابالغکردکه متهمنی فوق را شناسایی و
2
به دادستانی انقالب اسالمی مرکز واقع در اوین تحویل دهند.
به این ترتیب او شمشری را برای مجاهدین از رو بسته بود و نظام اسالمی تصمیم خود را
برای سرکوبی مجاهدینگرفته بود .تالش برای دستگریی موسی خیابانی چیزی نبودکه
جامعه سیاسی ایران در آن روزگار به سادگی با آنکنار بیاید و الجوردی به خوبی به این
امر واقف بود.
انتخاب الجوردی به س���مت دادستانی انقالب اسالمی ،پس از آن بودکه محمدعلی
رجایی ،وی را به عنوان وزیر بازرگانی به بنیصدر پیش���نهادکرد و با مخالفت او روبرو
شد .از همنی جا بودکه الجوردیکینهی مضاعف بنیصدر را نیز به دلگرفت .چنانچه
مالحظه میشود هیچ قرابتی بنی تصدی وزارت بازرگانی و دادستانی انقالب نیست و
الجوردی سواد و تخصص الزم برای ادارهی هیچیک از این دو مسئولیت را نداشت.
الجوردی سپس صادق قطبزاده را به خاطر یکگفتگوی تلویزیونی با عنوان «بحث
آزاد درباره عملکرد رادیو تلویزیون پس از انقالب» بازداشتکردکه به خاطر اعرتاضات
3.
شدید در مجلس و در درون نظام اسالمی خمینی دستور آزادی وی را داد
از هنگامیکه الجوردی دادس���تان انقالب اسالمی شد تا فروردین  ۱۳۶۰صدها هوادار
مجاهدین و وابستگانگروههای سیاسی در تهران دستگری و در اوین به بندکشیده شدند.
در این دوران الجوردی در بس���یاری از توطئههای علیه بنیصدر ش���رکت داشت وکلید
ح���ذف رئیس جمهور با حکم الجوردی برای توقیف دهها روزنامه و نش���ریه از جمله
میزان ارگان نهضتآزادی و انقالب اس�ل�امی ارگان بنیصدر در  ۱۷خرداد  ۱۳۶۰که در
هماهنگی با بهشتی صادرگردید ،زده شد.
الجوردی بدترینگزینهی ممکن برای فضای سیاسی جامعه بود .وی از زندا ن زمان شاه
دشمنی آشتیناپذیر خود با دیگر نریوهای سیاسی را نشان میداد.
-2روزنامه اطالعات ،دوشنبه  ۶۲آبان  ،۹۵۳۱ص .۲

1-www.radiozamaneh.com/233359

3-tarikhirani.ir/fa/events/3/EventsDetail/433
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ناصر سلیمانی یکی از زندانیان مجاهد برایم تعریفکرد در حایلکه با محمد حیاتی یکی
از اعضای مجاهدین در حیاط زندان قص���ر در حال قدمزدن بودند با الجوردی روبرو
شده وکمی پسته به او تعارف میکنند .الجوردی در پاسخ این مهربانی ،پرخاشگرانه و
با دهانیکفآلود به آنها میگوید «من از شما پسته بگریم؟! من یک اسلحه دارم برای
مبارزه با رژیم ،یکی برای مبارزه با شما و دیگری برای مبارزه باکمونیستها».
الجوردی بنی سالهای  ۵۴تا ۵۶که از زندان آزاد شد به خاطر رفتارهایگزنده و غریقابل
تحملاش مورد نفرت و بایکوت زندانیان سیاسی بود و شرایط سختی را متحمل شد .به
همنی خاطر بهشتی او را مناسب برای امر «دادستانی» شناخت و او تالفی همهی عقدهها
و حقارتهایش را سر زندانیان بیدفاع درآورد.
در دوران قدرت الجوردی ضدیت هیسرتیک او بیش از همه متوجهی هواداران سازمان
مجاهدین و س���ازمان پیکار بود .به همنی خاطر در میانگروههای چپ سازمان پیکار به
نسبت ،بیشرتین قربانیان را داشت و تقریب ًا قلع و قمع شد.
در سالهای بعد مشخص ش���دکه برای اجرای مسئولیت بزرگیکه الجوردی به دوش
داشت ،خمینی و فرزندش احمد نیز روی او سرمایهگذاری ویژهایکرده بودند .با توجه
به حکم خمینی برای بازگش���ت الجوردی به دادستانی انقالب وی تنها دادستانکشور
بودکه حکمش را نه از دادستا ن کل انقالبکه از شخص خمینیگرفته بود و با حمایت
او و فرزندش بهکار خود ادامه میداد و به همنی دلیل خود را پاسخگو به هیچکس جز
شخص خمینی نمیدید.
بهخاطر چننی سرس�پ�ردگیای بودکه خمینی و فرزندش احمد ،علیرغم مخالفتهای
بسیار با الجوردیکه دامنهی آن تا درون نظام و نزدیکترین حلقهها به خمینیکشیده شده
بود ،وجود او را در پست دادستانی انقالب «الزم» و برکناری او را «فاجعه» میدانستند
و بیش از دو سال در مقابل درخواست برکناری او ایستادگیکردند.
خمینی در این باره میگوید:
در این آخرکه قضیه زندان اوین پیش آمد و ش���کایاتی از آقای الجوردی میش���د
و مخالفتهایی میش���د [غری] از احمدکسی را ندیدمکه بیشرت از آقای الجوردی
طرف���داریکند و دفاع نماید و وج���ود او را برای زندان اوین الزم و برکناری او را
1
تقریب ًا فاجعه میدانست.
این در حایل بودکه 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 میگرفت و به
تبادلنظر میپرداخت .این دو مشرتک ًا برنامهریزیکرده بودندکه هنگام حضور خمینی در
-1پیامبهملتایراندربارهسیداحمدخمینیورفعتهمتهایناروا-صحیفهنور،جلدهفدهم،ص۹۰اینرتنتی.
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بهشتزهرا ،مادر رضاییها و پدر ناصر صادق و پدر محمد حنیفنژادکه از بنیانگذاران
و رهربان مجاهدین بودند به عنوان خانواده شهدا به او خری مقدم بگویند .این برنامه با
ش بادامچیان و ناطقنوری و عبدالمجید معادیخواه و مهدیکروبی و تهدید مرتضی
تال 
مطهری تغیریکرد .احمد خمینی روز  ۱۵بهمن  ۱۳۵۷سه روز پس از بازگشت خمینی به
ایران ،مس���عود رجوی را در مدرسهی علوی به دیدار پدرش برد .وی همانشب در منزل
یکی از هواداران مجاهدین به دیدار مجاهدین و مسعود رجوی شتافت .وی همچننی در
اردیبهشت  ۵۸زمینهی دیدار مجدد خمینی با مسعود رجوی و موسی خیابانی را در قم
فراهم کرد .در مراسم چهلم آیتالله طالقانی در بهشتزهرا مسعود رجوی را در آغوش
گرفت .در خرداد  ۱۳۵۹حملهیکمیته انقالب اسالمی و سپاه پاسداران و چماقداران به
متینگ قانونی مجاهدین در امجدیه را محکومکرد و ...اما پس از  ۳۰خرداد  ۶۰یکی از
پیگریترین چهرههای سرکوب بود و از الجوردی بی قید و شرط حمایت میکرد .فرمان
کش���تار  ۶۷را او نوشته و پدرش امضاکرده بود .وی همچننی نقش مهمی در تغیری نظر
ی داشت.
پدرش نسبت به آیتالله منتظری و برکناری و 
ناطقنوری یکی از نزدیکان الجوردی دورویی و حقهبازی خمینی در مورد وی را چننی
توجیهمیکنید:
عدهای نزد امام(ره) میرفتند و علیه او [آقای الجوردی] مطالبی مطرح میکردند،
امام هم یک تذکری به الجوردی میدادکه دقتکنید فالن باشد و آنطور نباشد .اما
در عنی حال وقتی آقای الجوردی برای ایشان توضیح میداد امام میپذیرفت ،امام
آدمی نبودکه باکسی تعارف داشته باشد ،اگر الجوردی را قبول نداشت او را عزل
1
میکرد ،امام(ره) آدم باهوشی بود.
ترورکچویی و هراس الجوردی
ترورکچویی در محوظهی زندان اوین در فردای انفجار هفت تری وکش���ته شدن بهشتی
و بیش از  ۷۲نفر در دفرت حزب جمهوری اس�ل�امی و ج���ان بهدربردن الجوردی از هر
دو مهلکه ،ضمن آنکه موجب وحش���یتر شدن هرچه بیشرت وی شد ،به پاسداران اوین
نیز بیاعتمادگردید .چراکهکاظم افجهای عامل ترورکچویی پاس���دار اوین بود و مهدی
آسمانتاب دیگر پاسدار اوینکه با افجهای رفاقت داشت نیز نفوذی مجاهدین بود.
با توجه به نفوذ مجاهدین در ارگانهای امنیتی و به دلیل سوءظنهاییکه الجوردی داشت
بس���یاری از پاس���داران موقت ًا ازکار برکنار شدند و یا تعدادی از آنها 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 آنها شدند.
بازجویان و دیگرکادرهای دادس���تانی نیز مورد ش���ک و تردید بودند .الجوردی برای
آزمایش خلوصکادرهای دادستانی از آنها در جوخههای اعدام شرکت میکرد .همهی
پرسنل اوین ملزم بودند در تریباران زندانیان پیشقدم شوند.
س���وءظن الجوردی بیمورد نبود .جواد قدی���ری و عباس زریباف نفوذی مجاهدین در
اطالعات سپاه و اطالعات نخستوزیری بودندکهگریختند .زریباف در مرداد  ۱۳۶۰در
جریان حمله به مقر مرکزی واحد اطالعات سپاه پاسداران نقش مهمی ایفاکرد .شناسایی
اطالعاتی عملیات حمله به این مقر از طریق زریباف به مجاهدین داده ش���د و سازمان
میخواست در این عملیات با شلیک آرپیجی به اتاق فرماندهی واحد اطالعات سپاه،
مهمرتین سازمان اطالعاتی وقت را منفعلکند .الماس عوضیار مسئول ستاد خربی واحد
اطالعات سپاه و هادی طباطبایی نیز نفوذیهای مجاهدین در اطالعات سپاه بودندکه
دستگری شدند.
هادی طباطبایی مسئول نفوذ مجاهدین خلق در سپاه بود .محمدحسنی زیبایینژاد در مورد
وی میگوید:
بعد از اینکه دستگری شد ،به واسطهی او شاید حدود  ۱۰ – ۱۵نفر از افراد نفوذی
منافقنی در سپاه تهران دستگری شدند .از جملهی آنها فردی بود [الماس عوضیار]که
1
ایشان مسئول ستاد خربی تهران بود و دستگری شد.
ضربات س���پاه به خانههای تیمی سازمان از مسری ستاد خربی میگذشت ،وظیفهی مهم
عوضیار اطالع دادن به مجاهدین برای تخلیه کردن خانهها بود .لذا تعدادی از ضربات
س���پاه پیش از عملیاتی ش���دن لو میرفت و به اصطالح میسوخت .پس از دستگریی
الماس عوضیار ،وی به حدود  ۵۰مورد برای تخلیهی خانههای تیمی اعرتافکرد2 .
درکمیته انقالب اسالمی هم مجاهدین دو نفوذی داشتند .یکی از آنها در اتاق شنود بود
و اطالعات ذیقیمتی به مجاهدین داده بود.
مهدیکروبی یکی از تأمنیکنندگان پاس���دار و نگهبان وکادر جنایتکار برای اوین بود.
الجوردی وکروبی روابط بسیار نزدیکی با هم داشتند .از آنجایی قدیریان معاون اجرایی
الج���وردی ،پیشتر درکمیته امداد زیر نظرکروبیکار میک���رد ،ارتباطکروبی با اوین و
الجوردی و دادستانی هرچه نزدیکتر هم شد .به اشارهیکروبی یک فوج از پاسداران
اهل الیگودرز در اوین مشغول خدمت شدند،که نقش مهمی در اعمال جنایتکارانه داشتند.
-1نشریه رمز عبور شماره  ،۲۱تری و مرداد .۱۳۹۵
 -2نشریه رمز عبور شماره  ،۲۱تری و مرداد .۱۳۹۵

الجوردی ،یاران و همراهانش

27

اسدالله جوالیی بعد از آنکه توضیح میدهد اعضای سپاه پاسداران به علت شعارنویسی
علیه قدوسی در اوین ،از زندان اخراج شدند ،به اعزام اهایل الیگودرز به اوین اشاره میکند:
هر شب باید یک نفر از ما تمام جایگاههای اوین را بازرسی میکرد و صبحگزارش
ی کروبی برای پیگریی امور بنیاد شهید تشریف آوردند،
میداد ،تا اینکه یک روز آقا 
ما قضیه راگفتیم .ایشان با الیگودرز تماسگرفتند و تعداد نریوهای قاب ل توجهی
ی قدیریان به آنها آموزش دادند.کمکم خودمان ش���روع به نریوگرفنت
آمدندکه آقا 
کردیم و آقایهمدانی به عنوان فرمانده اینکار با دس���تور آقایقدیریان به عنوان
معاون اجرایی ،آموزش رزمی میدادند و به این ترتیب نریو برای اوین ،رجائیشهر و
1
ی در پردیسکرج تامنی شد.
قزلحصار و ندامتگاه شهیدکچوی 
غالمحسنی نادینجفآبادی 2یکی از نزدیکان آیتالله منتظری و محمد منتظری ،یکی
دیگر ازکسانی بودکه تعدادی پاسدار از دهات نجفآباد راهی اوینکردکه غالب ًا سننی
باال داشتند و بیآزار بودند .یک سری پاسدار و بسیجی هم سیدحسنی موسویتربیزی از
تربیز با خود به اوین آورد .فوج دیگر پاسداران قهرودی بودندکه یک روستا در نزدیکی
کاشان اس���ت .تعدادی نیز توسط ناطقنوریکه در مورد اعدامها و نحوهی سرکوب و
پیشبرد ش���عار «النصر بالرعب» با حکام شرع و مقامات داستانی هماهنگی میکرد،
مشغولکار شده بودند .او میگوید:
بعضی از اینها ارتشی بودند،کاله سبزهاییکه با شهید صیاد بودند و من آنها را
آورده بودم ،بعضی از آنها س���پاهی و بعضی از آنها نیز عادی بودند .چند وقت
پیشکه من اینها را جمعکرده بودم تا خاطرهگوییکنند ،خیلی نکات زیبایی از آن
3
شبهاییکه با آقااسدالله در زندان بودند ،مطرح میکردند.
الگوی سرکوب وکشتار در نظام اسالمی
در تمامی نظامهای سیاسی ،آنچه در مرکزکشور میگذرد به عنوان الگویی برای دیگر
ش���هرها بهکار میرود .نظام اسالمی هم از این قاعده مستثنی نبود .الجوردی با بهکار
انداخنت جوخههای اعدام در  ۳۱خرداد و  ۱تری ۱۳۶۰کلید بزرگرتینکش���تارهای سیاسی
معاصر درکش���ورمان را زد و سپس با حضور درکنار محمدیگیالنی به تهدید نریوهای
1-www.farsnews.com/printable.php?nn=13950614000881

-2وی متولد  ۱۳۲۹در نجفآباد و یکی از شاگردان قدوسی و مدرسه حقانی بود .وی در سال  ۵۹حاکم
شرع شعبه  ۲دادگاه انقالب اصفهان بود .بعد ازکشته شدن محم د منتظری ،به عنوان نماینده نجفآباد
به مجلس شورای اسالمی راه یافت و از قرار معلوم در دادگاه انقالب اوین هم مدتی مشغول بود .او
در سال  ۶۰همراه با نمایندگان مجلس از قزلحصار نیز دیدارکرد.
3-www.mehrnews.com/news/4371604/
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سیاسی پرداخت و از آن تاریخ واژهی «بغی» و «باغی» یا «خروج بر امام عادل» را باب
کردندکه با توسل به آن هزاران نفر را مقابل جوخهی اعدام قرار دادند.
اعدام سعید سلطانپور شاعر وکارگردان تأتر میهنمانکه دو ماه قبل درسر سفرهی عقدش
توس���طگروه ضربت الجوردی دستگری و در اوین به بندکشیده شده بود ،و به جوخهی
اعدام سرپدن دهها دخرت و پسر نوجوان حتی بدون احراز هویت و صدور اطالعیه رسمی
و دعوت از خانوا دهها برای مراجعه به اوین جهت شناسایی فرزندانشان ،جواز رسمی
انجام بریحمانهترین جنایات در سراسرکشور بود .الجوردی در زیرپاگذاشنت معیارهای
انسانی پیشقدم و الگو بود .او به عنوان «مریغضب» خمینی معرفی شده بود و دیگران
میکوشیدند از او الگوبرداریکنند.
الجوردی شخص ًا به دیگر زندانهای مهمکشور از جمله شریاز ،اصفهان ،تربیز  ،مشهد و...
نیز سرمیزد و رهنمود میداد.
الگوبرداری از دربان و مأمور شکنجهی جهنم
جان س���تاندن و شکنجه برای او سادهترینکار بود و از رنجبردن مخالفان شاد میشد و
احساس شعف میکرد .این را در برق نگاهش و خطوط چهرهاش میشد دید .او واجد
هم���ان خصوصیاتی بودکه در مورد «مالک» خازن و رئیس جهنم از او در روایتهای
شیعی ترسیم میشود .در این روایتها بر «جثهی عظیم ،هیأت بسیار زننده ،غضبناکی،
ترش���رویی و و ترسناک بودن» وی تأکید شده اس���ت .از آنجاییکه الجوردی خود را
«خازن» جهنم خمینی میدید ،میکوشید دقیق ًا شبیه به او رفتارکند:
حضرت رسول(ص) فرمودکه در شب معراج چون داخل آسمان اول شدم هر ملکی
که مرا دید خندان و خوش���حال ش���د تا آنکه رسیدم به ملکی از مالئکهکه 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
خوشحایلکه دیگران داشتند ،او نداشت .از جربائیل پرسیدمکه اینکیستکه من
از دیدن او بسیار ترسان شدم؟گفت:گنجایش داریکه از او برتسی و ما همه از او
میترسیم؛ این خازن جهنم است و هرگز نخندیده است و از روزیکه حق تعایل او را
سرپرست جهنمکرده تا امروز پیوسته خشم و غضبش بر دشمنان خدا و اهل معصیت
1
زیاده میگردد ،و خدا به این ملک میفرمایدکه انتقام از ایشان بکشد.
ش���رارت از چشمانش میبارید به ویژهکه عینکاش قیافهی او را ترسناک و چندشآور
مؤسسة النشراالسالمی ،التابعة لجماعة المدرسنی
 -1منازلاآلخره والمطالب الفاخرة ،شیخ عباس قمیّ ،
بقم المش ّرفة ،ص .۲۴۴
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میکرد .به سختی میشدکسی با او از نزدیک برخوردکتد و حالت مشمئزکنندهای به او
دست ندهد.
دکرت هوشنگ فاضل دندانپزشک مورد اعتماد سران نظام که پس از انفجار بمب در ۶
تریماه  ۱۳۶۰به ترمیم دندانهای خامنهایپرداخت و پیش�ت�ر معاونت وزارت بهداشت و
درمان(بهداری) را به عهده داشت و همسرش در ارتباط با مجاهدین دستگری و پس از
ش���کنجههای هولناک اعدام شده بود تعریف میکندکه به اوین احضار میشود و پس
از یک بازجویی از صبح تا ش���ش بعدازظهر به دیدار الجوردی میرود .دکرت فاضلکه
همحزبی الجوردی هم بود و روابط بسیار نزدیکی باکروبی و موسویخوئینیها و دیگر
سران نظام داشت ،احساساش را درمورد برخورد با الجوردی اینگونه بیان میکند:
بع���د از اتمام بازجویی ،بازجوی مزبور مطالب را با خ���ود برد و پس از مدتیکه
بازگش���تگفت شما آزادید و آقای الجوردی میخواهد قبل از رفنت با او مالقاتی
داشته باشید .به دفرت او رفتیم .در چهرهی او هیچگونه نرمی و مالطفت برادرانهای،
خوشبختانه مشاهده نمیشد .روبروی او نشستم .نگاه او به من نگاهگربهای بودکه
درکمنی است تا موشی را از النه بریون بکشد و روی او چنگ بیاندازد .نگاههایش
برای منکه شخص پر جرأتی هستم و از مرگ هم هراسی ندارم ،خوفانگیز بود.
در تمام عمرم این حالت را احساس نکردهام .این یک مالقات نبود بلکه یک نوع
بازجویی یعنی دوس���تانه بود .پس از مدتی سؤال و جواب باالخره نتوانست موش
را بگرید و حیلههای بینایی او مؤثر واقع نشد چراکهگفتهاندکسیکه حسابش پاک
است از محاسبه چه باک است .خیلی متأسفمکه باید بنویسمکه او با ناراحتی شدید
1
از اینکه نتوانسته است قربانی دیگری را به دام اندازد به من اجازه مرخصشدن داد.
کینهجوییدرحقپیکرجانباختگان
الجوردی میتوانست یکی ازکشتهش���دگان انفجار حزب جمهوری اسالمی باشد اما
ش���انس و اقبال با او بود و به خاطر جلس���هی مهمیکه در اوین به همراه ناطق نوری،
قدیریان وکچویی در دفرت محمدیگیالنی داش���تند و برایکشتار زندانیان برنامهریزی و
هماهنگی میکردند به حزب جمهوری اسالمی نرفتند و جملگی جانبهدر بردند.
ج���ان بدر بردن الجوردی از حادثهی  ۸تری اوینکه در واقع هدف اصلی آن بود،کینه و
نفرت وی از مجاهدین و زندانیان مجاهد را دو صد چندانکرد.
نف���رت او تا آنجا بودکه حتی به جنازهی قربانی���ان هم رحم نمیکرد .پس از حمله به
پایگاهیکه موسی خیابانی و اشرف ربیعی در آن حضور داشتند ،جنازهیکشتهشدگان را
-1خاطرات من از دوران  ،۵۷وبالگ دکرت هوشنگ فاضل.
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به اوین آورده و ابتدا در زیرزمنی  ۲۰۹جهت شناسایی به نمایشگذاشته بودند .پاسداران در
حضور الجوردی از روی جنازهها با پوتنیهایشان عبور میکردند و باگرفنت موی جنازهها
آنها را جا به جا میکردند .جنازهها را چند روز در محوطهی اوینگذاشتند.کسانی راکه
به بازجویی و دادگاه و بهداری و مالقات و ...میبردند ،ابتدا باالی سر جنازهها میبردند.
به خاطر سرمای اوین در آن سال جنازهها روی زمنی چسبیده بودند.
پس از حمله به پایگاههای مجاهدین در  ۱۲اردیبهش���ت  ۱۳۶۱جنازهها 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 میکرد آنها را در همنی حالت به قتل رساندهایم.
جنازه زندانیانی راکه به خاطر ش���کنجههای وحشیانه در بهداری اوین جان میسرپدند
روزها در میان آشغالها و در سطل آشغال پشت بهداری رها میکرد .من دو نمونهی آن
را به چش���م خودم دیدم ،یکی از س���ر در سطل اشغال بود و پاهایش در حایلکه تا باال
باندپیچی ش���ده بود بریون بود و دیگری در میانکپهای از آشغال افتاده بود .پاسدار بند
برای زهرهچشمگرفنت مرا برد تا آنها را از نزدیک ببینم.
جنازهی اعدامش���دگان را برای خایلشدن خونشان در تپههای اوین رها میکرد .پیشرت
بارها اتفاق افتاده بود که به خاطر جاری شدن خون از پشت کامیون حمل جنازه ،مردم
متوجه جنایات صورتگرفته شده بودند .در موارد متعددیگربههای آشپزخانهی اوین از
اجساد رها شده در تپهها تغذیه میکردند .شاهدان عینی ماجراکه آن موقع نوجوانان -۱۴
 ۱۵سالهای بودندکه در محوطهی اوینکار میکردند برایم تعریفکردند جنازهای را دیده
بودندکه نیمی از صورت او راگربهها خورده بودند .یکی از درگرییهای بهداری اوین با
وی بر سر امکان شیوع بیماری هاری در زندان به همنی خاطر بود.
در ش���هریور  ۱۳۶۰چندین بار محکومنی به اعدام را در مقابل ساختمان دادستانی اوین
با استفاده از ش���اخههای تنومند درختهای چنار اوین در مقابل چشمان حریتزدهی
تعدادی از زندانیان دار زد .روزها و س���اعتها جنازهها را به همان حال رها میکرد و
زندانیان را به دیدن آنها میبردند.گاه بدون آنکه متوجه باشی به خاطر چشمبند داشنت
پاسداران بهگونهای عمل میکردندکه به شدت به پیکر آویزان قربانی برخوردکنی.
پروانه علیزاده درکتاب «خوب نگاهکنید راستکی است» ،به دارزدن حبیبالله اسالمی
اشاره میکندکه جلیل بنده محافظ الجوردی ضمن معرکهگریی و دلقکبازی با چوب به
پیکر اوکه از درخت آویزان بود میزند و تأکید میکند «خوب نگاهکنید راستکی» است.
پایکوبیبرجنازهها
روز  ۱۹بهم���ن  ۱۳۶۰پ���س از آوردن جنازهه���ا به اوین با آنکه س���اعتها از درگریی و
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انتقال جنازهها به اوینگذش���ته بود وقتی با الجوردی روبرو شدم همچنان شاهد بودم
که از خوشحایل در پوستش نمیگنجید و پشت سر هم میگفت «جای محمد خایل».
اشارهاش بهکچویی بود .وی اصرار داشت جنازهها هرچه زودتر شناسایی شوند تا زودتر
اطالعیهاش را بدهند .سپاه پاسداران پیشدستیکرد و زودتر اطالعیه را داد.
خمینی نیز همچون الجوردیکشته شدن مجاهدین و موسی خیابانی را جشنگرفته بود:
قائممقام بخش التقاط واحد اطالعات سپاه در مورد پیگریی شخصی خمینی از ضربه به
مجاهدینمیگوید:
من نکتهای را به ش���ما بگویم دربارهی ضربه  ۱۹بهمن 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 بچههای التقاط با امام بودم.
این مالقات آنقدر مهم بودکه ما حتی دو سه نفر از منافقنی تواب را هم بردیم .ما
احساس میکردیمکه امام خیلی از ما تعریف خواهدکرد چون دو تا مالقات در یک
هفته به خاطر یک موضوع خیلی ما را مغرورکرده بود.
فرمانده عملیات ش���هری واحد اطالعات سپاه پاسداران از دیدارشان با خمینی پس از
ضربه به خانهی موسی خیابانی میگوید:
هیچوقت امام را اینقدر بشاش و خندهرو ندیده بودم .من هم چزو کسانی بودم که
رفتم و درست ردیف جلو و روبروی امام نشستم.
مسئول تعقیب مراقبت :آن موقع نمیگذاشتند ضبط بربی یا یادداشتکنی .بریون
که آمدیم مسئول التقاط آنجا بود وگفت هرکسی هرچیزی راکه از این جلسه یادش
مانده است بنویسدکه بعد ًا همه را تجمیعکنیم .بریون آمدیم و هرکسی هرچیزی را
که یادش ماند نوشت.
رفسنجانی و خامنهای نیز همانشب به حضور خمینی میرسند و همراه با احمد خمینی
جشن چهار نفره و عکس یادگاری میگریند.
این ضربه در اثر بیکفایتی مهدی ابریشمچی مسئولکل حفاظت مجاهدین به مرکزیت
این سازمان وارد شد .منشاء این ضربه علی اصفهانی محافظ مهدی ابریشمچی بودکه
منابع امنیتی رژیم از او به عنوان «جعفر» یاد میکنند و در حال حاضر نیز با دس���تگاه
امنیتیکار میکند .او توس���ط پدرش تحویل اطالعات سپاه پاسداران میشود و پس از
مدتی در  ۲۰۹اوین میبرد و اطالعاتش را در اختیار بازجویان قرار میدهد .بنا به اطالعیه
پرویز یعقوبی یکی از اعضای بلندمرتبه سابق مجاهدین،که در  ۱۲بهمن  ۱۳۷۳منتشر شد،
مادر رضاییها دو بار وی را در ماشنی پاسداران رژیم دیده بود که برایگشت شناسایی
و لو دادن اعضای مجاهدین آورده شده بود .هر دو بار او از طریق محافظاش مسئوالن

32

اسدالله الجوردی

سازمان را در جریان امر قرار داده بود اما مهدی ابریشمچی در اثر سادهلوحی وکمبهادادن
به نریوهای رژیم ،زیربار نمیرود و ادعا میکند چنانچه علی اصفهانی همکاری میکرد
به خانههاییکه میشناخت حمله میکردند .پایگاه فوق  ۵۰روز زیرنظر اطالعات سپاه بود
1
و به محض حضور موسی خیابانی و اشرف ربیعی در آن موردحمله قرارگرفت.
سمبل خشونت و بریحمی
رحم و ش���فقت در او راهی نداش���ت؛ تا آنجاکه سیدحسنی موس���ویتربیزی یکی از
شقیترین جانیان نظام اسالمی و دادستانکل انقالب در سالهای سیاه دههی  ۶۰او را
چننی میخواند:
در زمان دادستانیکل خود من به حضرت امام(ره)گزارش داده بودمکه مرحوم آقای
الجوردی در زندان اعمال خش���ونت میکند و رفتار درستی ندارد ...برخوردهای
خارج از قانون داشتکه قابل توجیه نبود .در رابطه با برخوردهای خشن باید خیلی
مواظبش میشدیم .از طریق نمایندگان مجلس هم این مسئله بهگوش حضرت امام
رسیده بود .من آقای فهیمکرمانی  2را آوردم در اوین معاون ایشانکردمکه مواظب
3
همنی مسائل باشد.
بازجویان و شکنجهگران نیز تحت فشار او قرار داشتند .هر هفته بیالن کارشان را مورد
رس���یدگی قرار میداد و آمار زندانیانی راکه توسطآنها بازجویی و به اعدام یا احکام
سنگنی محکوم شده بودند مورد س���ؤال قرار میداد .بازجوی خوب کسی بود که برای
تعداد بیشرتی از «مجرمان سیاسی» تقاضای اعدام کند .هرکس که بریحمتر بود نزد او
مقربتر بود.
«حامد ترکه» بازجویی بود اهل ارومیه ،به خاطر آنکه متهمی را زیر شکنجه در سال ۱۳۵۹
کشته بود او را به اوین منتقلکرده بودند تا آبها از آسیاب بیافتد .الجوردی مسئولیت
بندهای ۴گانهی اوین را به او سرپده بود« .حامد ترکه» در بریحمی نمونه نداشت ،برای
آنکه اتاق زندانیانی راکه به بند اعزام میش���دند معنیکند ابتدا پاهای آنها را با پوتنی
لگد میکرد تا متوجه شود شکنجه شده یا نه .وی از شکنجه به عنوان «هواگریی» یاد
میکرد .حامد به خاطرکینهجویی فردی« ،شمسالله» یک زندانی اهل قروهکردستان را
که هیکلی ورزیده داشت بارها در همان محوطهی بندهای چهارگانهی اوین مورد شکنجه
قرار داد و عاقبت در حایلکه روزها او را با دستبند از نردههای پلههای بند آویزانکرده
بود به قتل رساند .شمساللهکه ظاهر ًا دندههایش شکسته بود در اتاق و در مقابل چشمان
1-http://pezhvakeiran.com/maghaleh-95571.html

 -2او خود به صدور احکام وحشیانه معروف بود .در همنیکتاب راجع به او توضیح داده شده است.
-3مصاحبه با سیدحسنی موسوی تربیزی ،نشریهی چشم انداز ایران ،شمارهی مهر و آبان .۸۲
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زندانیان جان داد .دلیل این همهکینهتوزی این بودکه شمسالله به حامدگفته بود شبیه به
نامزد اوست .الجوردی پس از مشاهدهی ظرفیت جنایتکاری او و به پاس چننی خدماتی
بودکه او را ارتقاء مقام داد و مسئولیت شعبه  ۶دادستانی را به وی سرپد .این شعبه ویژه
زندانیان چپ غری تودهای و اکثریتی بود.
اوین در دوران الجوردی یککش���تارگاه انسانی بود .افراد به سادگی زیر شکنجه جان
حتی یقول» یعنی
میدادند .مثل آب خوردن حک���م «ضرب حتیالموت» و «ضرب 
بزنید تا مرگ و بزنید تا حرف بزند ،صادر میشد .در اثر شکنجه موارد متعددی بودکه
انگشتهای پای زندانی در اثر ضرباتکابل قطع میشدند .پیوند پوست ران زندانی به
کف پایش یکی از عملهای مرسوم در اوین بود .بازجویان با لودگی و به منظور تحقری
زندانی میگفتندکاری میکنیمکهکف پایت مو در بیاورد.
در این دوران بازجویان به اتاق ش���کنجه «س���ی س���ی یو» یا بخش مراقبتهای ویژه
میگفتند .در اوین ازکابل به عنوان «قانون اساسی» یاد میشد.
تصویر پاهای شکنجه شدهی حسنی دادخواهکه به طرز معجزهآسایی هنگام انتقال به مشهد
در راهآهن تهران از دست پاسدارانگریخت ،سندکوچکی است از جنایاتیکه روزانه در
اوین صورت میگرفت .انگشتهای پای وی قطع شده و بهکلی سیاهشده بودند .تعدادی
از کسانیکه آثار شکنجه روی بدنشان بود مانند عبدالحمید صفاییانکه انگشتهای
پایش قطع شده بود ،درکشتار  ۶۷به منظور از بنی بردنآثار جنایت اعدام شدند.
یکی از هرنهای شکنجهگران الجوردی این بودکهکف پای زندانی مو سبز میکردند .در
اثر شکنجه ،پوست وگوشتکف پای زندانی بهگونهای از بنی میرفتکه امکان ترمیم آن
نبود و مجبور بودند از پوست ران زندانیکه دارای مو بود برداشته و بهکف پایش پیوند
بزنند .این عمل «اسکنیگراف» یا پیوند پوست نامیده میشود.
زندانیان بسیاری به خاطر شکنجه دچار مشکالت حادکلیوی شده و مجبور به استفاده از
دیالیز میشدند .علریغم این که در آن سالها دستگاههای همودیالیز محدودی در ایران
بود ،یکی از این دس���تگاهها را به اوین آورده بودند تا ضمن نجات جان زندانیان تحت
ش���کنجه آنها را آماده تحمل شکنجهی بیشرتیکنند .یکی از دوستانم به نام «پ فلا»
تعریفکرد پس از دس���تگریی وقتی با س���ری شکسته به اوین منتقل شده بود در راهرو
طبقهی اول دادستانی اوین جوانی را میبینندکه تری خورده بود و از درد به خود میپیچد
و هیچ اعتنایی به او نمیشود .ظهر پاسدار برای ناهارکتلت تقسیم میکند و یکی را هم
روی زمنی جلوی او میاندازد .زندانی مجروج تالش میکندکتلت را از روی زمنی بردارد
اما پاسدار با لگد آن را از او دور میکند« .پ فلا»که شاهد این بریحمی است با پاسدار
درگری می شود و...
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بر اس���اس تجربهی دهس���الهی زندانم و تحقیقاتیکه انجام دادهامکسی را سنگدلتر از
ی و شقاوتش را میگذاشت پای انجام تکلیفالهی و
او سراغ ندارم؛ چرا که بیرحم 
رسالتیکه بر دوش اوگذاشته شده بود.
او بریحمی با زندانیان و به ویژه اعدامشدگان را تا خانوادهی آنها تعمیم میداد .برخورد
توهنی آمیز و تحقریآمیز الجوردی و اطرافیانش با خانوادهها غریقابل توصیف بود.
حاجکربالیی مسئول سالن مالقات اوین ،یکی از وقیحترین چهرههای دادستانی انقالب
ب���ود .الجوردی در برخورد با مادران و پدران به ش���کل غریقاب���ل تصوری خرب اعدام
جگرگوشههایشان را به آنها میدادکه حتی تصور آن نیز هولناک و چندشآور است.
اگر به خود الجوردی بود او حتی اجازه مالقات به زندانیان نمیداد .بعد از  ۳۰خرداد،
 ۷ماه مالقاتها را قطعکرد .وقتی همکه در اثر فشار اجتماعی ماهی یک بار مالقات
دادند ،تا دیماه  ۱۳۶۳که برکنار شد اجازه نداد جز پدر و مادر و همسر و فرزندانکسی 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  ۳۵س���ال فقط سایل یک بار به
مالقات بیاید.
او در پاسخ به اینکه چرا به زندانیان مالقات داده نمیشود؟گفت:
بی رودربایس���تی باید بگویمکه ما به ش���ما اطمینان نداریم و میدانیمکه در اولنی
مالقات[...با] برادرها و یا رفیقهای س���ازمانیتان ...خط دادن به سازمان و خط
1
گرفنت از سازمان .نه اینکار را نمیکنیم.
او در دوران شاه مالقاتهای هفتگی و حتی حضوری با اعضای خانوادهاش داشت و
آنها برایش غذا و میوه و ...نیز میآوردند .هر چه بیشرت او را میشناختم ،بیشرت به دقت نظر
و زیرکی بهشتی درکشف استعدادی همچون الجوردی برای قلع و قمعگروههای سیاسی
پی میبردم .برای س���رکوب عناصر و جریانهای انقالبی ،الجوردی بهرتینگزینه بود.
وی در دوران قدرتش در مجلس ش���ورای اس�ل�امی حاضر شد و در پاسخ به انتقادات
نمایندگان به درستیگفت اگر ما نبودیم شما هم نبودید.
بازسازی چهرهی دروغنی الجوردی
دستگاه تبلیغاتی رژیم میکوش���د از الجوردی یک چهره دلرحم ،رئوف و مهربان که
زندانیان سیاس���ی عاش���قاش بودند و در مرگش برای او ترانه و سرود ساختند بسازد .و
آنچه راکه در مورد ویگفته میشود دروغپردازی منافقنی وکسانیکه حتی او را به قیافه
نمیشناختند جا بزند.
-1سخرنانی الجوردی در زندان اوین ،روزنامه اطالعات  ۲۹دی .۱۳۶۰
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برای درک میزان حقهبازی و فریبکاری مس���ئوالن نظام والیی و ش���یوه تبلیغاتیشان
کافیست به معرفی سیدرضا نرییکه در روزهای اولیه پس از پریوزی انقالب در مدرسه
رفاه ،زندانبانکسانی بودهکه تعدادیشان در هما ن محل اعدام شدند ،توجهکنید .آنها به
جای زندانبان به او عنوان «مسئول پذیرایی» میدهند:
 ...چندی بعد با پریوزی ش���کوهمند انقالب اس�ل�امی در  ۲۲بهمن س���ال ۱۳۵۷
مسئولیت پذیرایی از سران رژیم شاهنشاهیکه دستگری شده و در مدرسه رفاه برای
محاکمه نگهداری میشدند ،همچننی پشتیبانی از برخی مراکز دولتی نظریکمیتهها و
1
بیمارستانها به عهده ایشان نهاده شد.
در س���ال  ۱۳۵۹بعد از مطرح شدن ش���کنجه در زندانها توسط بنیصدر اولنی ریاست
جمهوری اس�ل�امی ،الجوردی در یک کنفرانس مطبوعاتی به همراه محمدیگیالنی
وکچویی شرکتکرد و با دروغ و دغلهای فراوانکوشید موضوع شکنجه در زندانها را
لوثکند .وی با شرح یک خاطره جعلیگفت:
ساعت حدود  ۵و نیم آمدند وگفتند یک خانم مجاهدین در اتاق است ،میگوید
الجوردی مرا شکنجهکرده است .برو ببنی چی میگه.گفتم :خانم من را میشناسی؟
گفت :بله میشناسم ،تو الجوردی هستی.گفتم :خوب منکجا تو را زدم .منکجا
تو را شکنجهکردم؟گفت :بله ،تو من را شکنجهکردی.
گفتم :خانم درست فکرکن ببنی من تو را زدم یا الجوردی؟گفت نه الجوردی بود
من را زد.
گفتم :الجوردی االن اینجاست میروم الجوردی را میآورم روبرو میکنم ،اگر
دروغگفته باش���ی به عنوان مفرتی تو دادگاه انقالب ،حد داره  ،تعزیر میش���وی.
گفت :نه الجوردیکرده.
گفتم:االن میروم الجوردی را میآورم باهات روبرو میکنم .تا این راگفتم ،خودم
خندهامگرفت .تا خندیدم،گفت نه نه خودت بودی با همنیکت و شلوارکه تن است.
جالبتر از این،که این خانم تنها بود ،بعد از دو س���ه ساعت یا فرداش نمیدونم،
چهار  ،پنج نفر دیگه از خانمهای مجاهد را میآورند تو اتاق این و فردای آن روز
گویا اینها آزاد میشوند .یک وقت من دیدم از یک روزنامهای به من زنگ میزنند
که چند نفر از این خانمهای عضو سازمان مجاهدین آمدند اینجا و میگن حتم ًا
بنویسکه ما را الجوردی شکنجهکرده .حاال چهار ،پنجتایی رفتند .بعد منگفتم
که خوب تا آنجاییکه من یادمه ،همنی جریان را براش نقلکردمکه یک خانومی
بود توی اتاق ،من رفتم و این جریانات راگفت و من هم اینجوری پاسخگفتم .حاال
1-http://damavandnameh.ir/showT.aspx?Lang=F&ID=735F5D40515E49725754
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ج نفر و چه جوری شده اینها جمع هستندکه دو
چه جوری اینها ش���دند چهار پن 
سه روزی زندان بودند و آمدند بریون و آثاری از شکنجه درشان نیست .خوب این
1
دیگه پاسخ نداره.
الجوردیکه میکوش���ید مجاهدین را تحت فشار بگذارد ،از بهرتین بهانه میگذرد .به
جای اینکه ادعای آن «خانوم» را پیگرییکرده و دروغ بودن آن را اثباتکند ،به جای
آنکه حد و تعزیز را در مورد او به عنوان مفرتی جاریکند وی را با «سعه صدر» اسالمی
بالفاصله آزاد میکند .این خانم نه اس���م دارد نه رسم ،روزنامهی یاد شده و فردیکه با
الجوردی صحبتکرده نه اسم دارد و نه عنوان .تصورش را بکنید این فرد دادستان است
و تمام عناصر داستاناش ناشناس هستند .این داستان جعلی دستمایهی خلق دروغهای
دیگری پس از مرگ الجوردی شد.
اس���دالله بادامچیان یکی از چهرههای منفور نظام اسالمی جعلیات عجیب و غریبی را
راجع به الجوردی سرهم میکند 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 میکند:
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 تعدیکرده
است ،در این حنی 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 میشناسی؟گفت :بله ،میشناسم ،پس
گفت :ببنی در این جمع الجوردی هست یا نه .زن گفت :نه ،در این جمع نیست.
آقای الجوردی جلو آمد وگفت :خانم ،من الجوردی هستم ،چطور این حرفها را
میزنی؟! وکمی با او صحبتکرد ،آقای بهشتی همگفت :چرا حرفهای دروغ را
میزنی؟ این خانم خجالتکشید وگریهکرد وگفت :سازمان به منگفته شماکه به
2
زندان میآیی این حرفها را بزنم.
این موضوع مربوط به قبل از  ۳۰خرداد  ۱۳۶۰است .بهشتی تنها یک بار از اوین در آخر
دیماه  ۱۳۵۹دیدارکرد و در هفتم تری ۱۳۶۰کشته شد .تمام نشریات و روزنامههای مجاهد
و دیگر ارگانهای رسمی و غریرسمی مجاهدین تا پیش از مرگ بهشتی موجود هستند ،در
چ کجا حتی یک مورد در ارتباط با تجاوز به زندانیان زن مجاهد در زندان اوین خربی
هی 
چ کجا به شکنجهی زندانیان توسط شخص الجوردی اشاره نشده
انتشار نیافته است .هی 
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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نکتهی حریتآور اینکه سازمان مجاهدین از قبل میدانستکه قرار است هوادار مزبور
هنگام فعالیت سیاسی نسبت ًا آزاد دستگری شود؛ آنها همچننی میدانستندکه بهشتی قرار
است از زندان اوین دیدارکند؛ از همه مهمتر میدانستندکه هوادار مورد نظر قرار است با
بهشتی روبرو شود؛ به همنی دلیل سناریو جورکرده و او را متقاعد میکنندکه نزد بهشتی به
دروغ بگوید الجوردی بارها به او تجاوزکرده است ،اما یادشان میرود عکس الجوردی
را به او نشان دهند .هرچند الجوردی چهرهی مخفی نبود و عکس و تصویرش در خالل
دادگاههای تقی شهرام و سعادتی و ...پخش شده بود.
در روزنامهی اطالعات اول بهمنماه  ۱۳۵۹ضمن اشاره به دیدار هشتساعته بهشتی از
زندان اوین آمده است «آیتالله بهشتی هنگام خروج با خانمیکه مدعی شکنجهشدن
فرزندش در زندان بود برخوردکرد و پس از پیگریی و حضور متهم معلوم شدکه ادعای
ویکذب محض بوده و شاکی اظهار ندامت و پشیمانیکرد».
از قرار معلوم مادریکه نگران وضعیت فرزندش بوده موضوع ش���کنجه او را با بهشتی
که در حال خروج از زندان بوده مطرح میکند و وی پس از تحقیق از فرزند نامربده به
نادرست بودن ادعا پیبرده و مادر نیز عذرخواهی میکند.
اسدالله جوالیی معاون الجوردی داستان را رنگ و لعاب داده و میگوید:
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
شکنجهگران زندان اوینکشیدهاند و او در مالقات از پشت شیشه انگشتانش را به
مادرش نش���ان داده است .در تماس شهید بهشتی با الجوردی مشخص شد چننی
چیزی صحت ندارد.
اما شهید بهشتی برای روشن شدن ابعاد قضیه دستور تشکیل جلسهای را با حضور
آن زن و پسرش را داد .الجوردی محیطی را فراهمکردکه همه در آن حضور داشتند
و این درحایل بودکه آن زندانی خودش خرب نداش���تکه موضوع چیست .شهید
بهشتی در آن جلسه به آن زنگفت حرفهایت را تکرارکن و او هم حرفهای قبلی
را بازگوکرد.
پس از آن به پسر آن زنگفت انگشتهاییکه ناخنهایش راکشیدهاند نشان بده و
1
آن زندانی از همه جا بیخرب هم دستهای سالمش را نشان داد.
پی���ش از  ۳۰خرداد اتهام���ات مربوط به اعمال ش���کنجه و آزار و اذیت درگزارشهای
بنیصدر وگروههای سیاسی آمده است و به موضوعاتی شبیه به این نیز اشاره نمیشود.
در به اصطالح روشنگریهای بهشتی و الجوردی و «کمیتهی بررسی شایعه شکنجه»
1-www.tasnimnews.com/fa/news/1393/06/04/470887
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خمینی و ...نیز مطلق ًا به چننی مواردی اش���اره نمیش���ودکه میتوانست باعث افشای
«نیات پلید» «ضدانقالب» و دشمنان نظام شده و دست آنها را در «دروغگویی» و
«شایعهپراکنی» روکند.
همنی داس���تان بهگونهی دیگری توسط حسنیعلی طاهرزاده یک استوار سابق ارتش و
یکی از عوامل رژیم که دستگاه اطالعاتی و امنیتی میکوشد او را از مجاهدین اولیه و
همراهان حنیفنژاد قالبکند مطرح میشود .این بار خود الجوردی مبتکر سناریو است
و خربی از بهشتی و ...هم نیست:
«بعد از انقالب در اوین الجوردی از من دعوتکرد وگفت بیا این تخم و ترکههایت
را ببنی .ببنی توی ایران چی پاشیدی! آن موقع من درکمیته ستاد مشرتک بودم .من
به اوین رفتم .با الجوردی از قبل همسلول بودیم و همدیگر را خوب میشناختیم.
 ...ایش���ان آمد و به منگفت :چط���وری داداش؟گفتم :خوبم .تو چطوری؟ داری
جالدی میکنی؟ قاه قاه خندید وگفت :بیا میخواهم نش���انت بدهمکه دارم چه
میکنم .همنی طورکه به طرف دفرتش در طبقه  ۲یا  ۳میرفتیم ،چند تا دخرت آمدند.
صدایشان زد وگفت بیائید .آمدند جلو .از آنها پرسید :در اینجاکسی شما را شکنجه
کرد؟ هیچ یادم نمیرود.
یکی از دخرتهاکه مشخص بود او را نمیشناخت،گفت :بله .آقای الجوردی ما را
شکنجهکرد .الجوردی به من اشارهکرد وگفت :این آقا را آوردهایمکه الجوردی هر
کاریکرده ،تنبیهشکند .حاال بگویید چه شکایتی دارید؟ آنها حرفهایی زدند و
1
بعد آقای الجوردی به یکی از پاسدارهاگفت آنها را بربد.
معلوم نیست حضرات چرا همان موقعکه در جو نسبت ًا باز سیاسی جامعه تحت فشار افکار
عمومی قرارگرفته بودند در مورد دروغگویی «منافقنی» و «کفار» با در دس���ت داشنت
چننی نمونههایی روش���نگری نمیکردند و بعد از چند دهه به یاد سیاهکاریهای آنها
افتادهاند.
مظفر الوندی یکی از پاسداران اوین وگوهردشتکه بعدها ارتقای مقامگرفت و معاون
سازمان زندانها و الجوردی شد ،مدعیاست الجوردی را اولنی بار در سال  ۱۳۶۸دیده
است اما در مورد دوران دادستانی الجوردیکه بنی سالهای  ۱۳۵۹تا  ۱۳۶۳بود شهادت
داده و میگوید:
یا یک روز صبح وقتی دادستان بودند در حال سرکشی به زندان بودکه چند نفرکه
از یک خانه تیمی دستگری شده بودند ،یکی از آنها پتوییکه بهروی خودشکشیده
بود ،افتاده بود که آقای الجوردی پتو را بهروی فرد میکش���د و یک پتوی اضافه
1-www.khabaronline.ir/detail/49807/Politics/parties

الجوردی ،یاران و همراهانش

39

هم بهخاطر شدت سرما بر رویش میکشد ،دست بر قضا آن فرد نخوابیده و فقط
خودش را به خواب زده بود .بعد ًاکه آن فرد برای بازجویی میرود س���ؤال میکند
که «آن آقاکه پتو ب���هروی من انداختکه بود؟» ،به او میگویند آقای الجوردی
بوده است .بعد اوگفته بودهکه «میخواهم با آقای الجوردی صحبتکنم» .بعد در
توگو با شهید الجوردی باالی  ۶تا  ۷خانه تیمی را لو میدهد.
گف 
یکی از «سربازان گمنام امام زمان» که در سال  ۶۰در اطالعات سپاه پاسداران بوده در
مورد الجوردی داستان دراماتیکی خلقکرده و میگوید:
فردی بود به نام رسول راهی.کشتیگری بود و بدن خیلی ِچ ِغری داشت .فکر میکنم
بچه خیابان دامپزش���کی و هاشمی بود .او را در  ۵مهر سر خیابان ولیعصر ،ابتدای
خیابان شهید بهشتیگرفته بودند ....در یکگونی پنج تا ژ ۳داشت .خیلی آدم ِچ ِغر
و َق َدری بود .یادم هست اواخر ماه مبارک رمضان بود .او را برای بازجویی آورده و
سعیکرده بودند از او اطالعات بگریندکه نداده بود .ما هم آن ایام شبانهروزی آنجا
بودیم .اتاقم هم پشت اتاق شهید الجوردی بود .ایشان هم شبها آنجا میخوابید.
همیشه هم یک ساعت قبل از اذان بلند میشد .متهمانی بودندکه هنوز تکلیفشان
معلوم نبود و در راهروها میخوابیدند و به بندها فرس���تاده نشده بودند .درکنار هر
یک از آنها ظرف غذایی برای س���حریگذاشته شده بود .شهید الجوردی به این
اکتفا نمیکرد .یکی یک لیوان آب به آنها میداد و تک تکشان را بیدار میکرد
و میگفت آقا! سحر است .بدون هیچ محافظی .یک شب قبل از سحر بلند شدم و
برای تجدید وضو به دستشویی رفتم ،دیدم رسول راهی آنجا ایستاده است .حاجی
ه���م پارچ را تند تند آب میکند و با یک لیوان میرود و به متهمها آب میدهد و
به بهانه آب بیدارش���ان میکندکه سحری بخورند .نگران شدم وگفتم خودم را در
دستشویی معطلکنمکه حاجی هی میآید و میرود ،یکمرتبه این به او حمله نکند.
بعد از من پرسید« :اینکیست؟» جواب دادم« :چطور؟ تو نمیشناسی؟ این همان
کسی استکه شما به او میگویید جالد اوین» .وقتی حاجی برگشت و آن پسر او را
شناخت،کلهاش را محکم به دیوارکوبید .شاید یک هفتهای میشدکه زیربازجویی
ب���ود و حرف نمیزد .همنی رفتار آقای الج���وردی بدون اینکه قصد تأثریگذاری
داشته باشد ،باعث شد رسول راهی فردای آن روز آدرس سه چهار تا انبار مهمات
1
و اسلحه را داد.
این«س���ربازگمنام امام زمان» از  ۵مهر  ۱۳۶۰و «اواخر ماه مبارک رمضان» میگوید و
داستان سرهم میکند ،اما حواساش نیستکه 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 جوخههای تریباران اوین ،تحت تأثری قرارگرفنت زندانیان را بهگونهی
دیگری مطرحکرده و میگوید:
با نریوهای جوان در زندان بهرتین برخوردها را داشت .به من میگفتکه ما امشب
کل زندانیها را میبریم حسینیهای داشتیمکه حدود چهار هزار نفر جا میگرفت.
حدود هزارپانصد نفر زن و باقی مرد به آنجا میبردیم .ایش���ان درگوش���های میزی
میگذاشت و میگفت«،من امشب دادستان نیستم ،بلکه با شما رفیق هستم .بیایید
حرفهایتان را بزنید .هر مطلبی دارید بگویید .حتی اگر به دادس���تان هم اهانت
بکنید ،اشکال ندارد ،چون من امشب الجوردی هستم ».بعد میگفت یک صندیل
و بلندگو هم بگذارند آن طرف س���الن و میگفت« ،بروید حرفهایتان را بزنید،
م���ن جواب میدهم ».خدا میداندکه این برخورد پدرانه و مهربان و ش�ی�رین ،چه
تأثری عجیبی روی جوانها میگذاشت ،یعنیکسانیکه شاید حتی  ۶ماه میشدکه
کوچکترین اطالعاتی نداده بودند ،فردای آن شب میآمدند و با کمال رضایت،
اطالعات خود را میدادند .اینها صبح و بعدازظهر میخوابیدند و عصرها بیدار
میشدند و تا بعد از نصف شب در جلسه حاضر باشند و استفادهکنند .سید از آنها
میپرسید خسته نیستید؟ و بعدکه مطمئن میشد اسرتاحتکردهاند،گاهی تا  ۲بعد از
نیمهشب با آنها صحبت میکرد.
آنچه قدیریان میگوید دروغی بیش نیست .زندانیان را به اجبار به حسینیه میبردند و آنها
مجبور بودند به سخنانکسانیکه زیر فشار شکسته بودندگوش دهند و یا مسئوالن نظام از
بهزاد نبوی و حداد عادلگرفته تا فخرالدین حجازی و عباس شیبانی و رفیقدوست و...
برای سخرنانی میآمدند.
یک ش���ب در خالل برنامهی حسینیه ،چند نفری س���رفهکردند ،و این امر از چند طرف
حسینیه تکرار شد ،الجوردی پشت بلندگو به پاسداران اشارهکردکه ظاهر ًا زندانیان سرما
خوردهاند و به شربت سینه نیاز دارند؛ برنامهکه تمام شد ،پاسداران در حایلکه 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 شعبههای دادستانی منتقلکرده و در آنجا شدید ًا مورد شکنجه
قرار دادند تا دیگرکسی خیال سرفهکردن در حسینیه به سرش نزند.
قدیریان در مورد تأثری شگرف الجوردی بر متهمانیکه اعدام میشدند میگوید:
بعضی از آنهاکه دستش���ان به خون س���هچهار تن ،آغشته شده بود ،هنگامیکه
حکم قصاص دربارهشان صادر میشد ،طوری متنبه شده بودندکه از مرگ استقبال
1
میکردند .سید با بیان و منطقی خدایی با آنها صحبت میکرد.
1-https://article.tebyan.net/219663
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ادعای این که زندانیان تواب و همکار دادس���تانی از مرگ اس���تقبال میکردند ،میزان
صحت و سقم بقیه ادعاهای قدیریان را نیز میرساند .مسئول بررسی بخش التقاط واحد
اطالعات سپاه نیز در مورد اعدام زندانیان تواب میگوید:
بعضیها هم از جنگل مازندران و هم از جنگلگیالن شدید ًا توبهکرده بودند و در
خود منت ماجرا با ما همکاری میکردند ویل چون مرتکب قتل ش���ده بودند ،فکر
1
میکنم حکم همهشان اعدام بود.
سیدمحمدعلی مرویان حسینی یکی از بازجویان و شکنجهگران بریحم اوین در دههی ،۶۰
ی جوخههای مرگ میکرد و
در مورد الجوردیکه دسته دسته نوجوانان و جوانان را راه 
یا تحت شدیدترین شکنجهها قرار میداد میگوید:
زمانی که مینیبوس مقابل س���اختمان محل استقرار ریاست قوه قضائیه و درکنار
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 آبکه آب قلیلی هم در
آن روان بود ،به دنبال چیزی استکه ناگهان مشاهدهکردیم ،ایشان جوجهگنجشکی
را که ظاهر ًا در حال غرق شدن و دست و پا زدن و تلف شدن در آب جوی بود را
به دستگرفته و سعی میکند با یک دستمالکاغذی او را خشککرده و درجایی
2
قرار دهدکه زنده بماند و حرکتکند.
ای ن در حایل اس���تک���ه وی در منصب باالترین مقام زندان اوین ،به طور مس���تقیم در
ی بسیاری از زندانیان شرکت داشت و از مشاهدهی پرپر زدن قربانیانکه از آنها به
بازجوی 
عنوان «سگ منافق» یاد میکرد در زیر شکنجه لذت میبرد.
جانیان میکوشند در چهرهسازی مثبت از الجوردی از همدیگرگوی سبقت را بربایند.
قائم مقام بخش التقاط اطالعات سپاه در مورد الجوردی میگوید:
من شهید الجوردی را کبوتر حساب میکنم ،خیلی کبوتر بود .قبل و بعد از شهید
الجوردی ،چننی آدم مهربانی مانند او را در سیستم اطالعاتی پیدا نکردم.
وی در ادامه میگوید« :شهید الجوردی یکی از رئوفترین و لطیفترین آدمها بود».
علریضا اسالمی از نزدیکان وی میگوید:
ایشان خیلی آدم لطیفی بود تمام زندان اوین را تبدیل به یک بوستانکردکه خودش
آنجاگلکاری میکرد و حتی استخر برای زندانیان درستکردکارگاه برایکارکردن
زندانیها تاسیسکرد تا زندانیها بیکار نباشند و درآمد داشته باشندکه روحشکسل
و افزوده نشود از این موارد میتوان نشان دادکه چقدر آدم لطیفی بوده است.
-1رعد درآسمان بیابر ،تاریخ شفاهی مبارزه امنیتی با سازمان مجاهدین خلق ( )۱۳۶۷-۱۳۵۷به اهتمام
محمدحسن روزیطلب و محمد محبوبی ،انتشارات یازهرا ،ص .۶۸
2-www.jahannews.com/news/543407
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حسنی همدانی یکی دیگر از جانیان اوینکه مسئول اجرایی «گشت شب» دادستانی و
از اعضای جوخهی اعدام بود ،در مورد الجوردی میگوید:
بگذارید مورد دیگری مثال بزنم .میخواستند فردی را برای اعدام بربند و یکی از
بچههای پاسدار دو سه تا سیلی بهگوش او زده بود .زمانیکه میخواستند اعدامش
کنندگفته بود اگر جرمکردهام و باید اعدام ش���وم ،آیا قبل از آن هم باید مراکتک
میزدند؟ آقای الجوردی موضوع را پیگرییکردند وگفتند فع ً
ال حکم اجرا نشود
تا ببینیم قضیه از چه قرار است و وقتی متوجه شد حرف آن اعدامی درست است،
برخورد بسیار شدیدی با آن پاسدارکردکه شما به چه حقی به خودت اجازه دادی
به او س���یلی بزنی؟ حکم او اعدام بود و باید اعدام میش���د ،ویل قرار نبود سیلی
هم بخورد .من دادس���تان هستمکه داد مردم را بستانم .اینجا از این خربها نیست
که هرکس���ی هرکاری دلش بخواهد بکند .نمیخواهم بگویم در آن مدت از این
1
خودسریها اتفاق نیفتاد ،اما میخواهم مقدار حساسیت ایشان را بگویم.
مظفر الوندی یکی از پاس���داران جنایتکار زندانهای اوین در س���الهای میانی دههی
 ۶۰بود که در س���ال  ۶۵توسط سیدحسنی مرتضوی زنجانی رئیس زندان گوهردشت به
ریاس���ت بخش فرهنگی این زندان رسید .وی به برکت نظام والیت فقیه با استفاده از
رانتهای حکومتی و «امدادهای غیبی» موفق بهکس���ب «تحصیالت عالیه» شد و به
مقام اس���تانداری هم رسید .وی در دوران ریاست الجوردی بر سازمان زندانها ،معاون
پژوهشی الجوردی شد و ریاستکانون اصالح و تربیت را بهعهدهگرفتکهکودکان و
نوجوانان بزهکار زندانی در آنجا به سر میبردند .وی نقش «اسفندیار» به الجوردی
داده و ادعا میکند:
با توجه به اعرتافات شخصی که ایشان را ترورکرده بود گفته بودندکه "بدن ایشان
ضدگلوله اس���ت و اگر میخواهیدکشته شود باید به چش���م او تریاندازیکنید"که
2
منافقنی هم همنیکار راکرده بودند.
ادبیات الجوردی در مراسم تودیعگویای ماهیت او
س���خرنانی الجوردی در مراس���م تودیعاش و ادبیاتیکه بهکار میگرید به اندازهکافی
گویاست تا نشان دهد او چه ویژگیهایی داشته و در شکنجهگاه و قتلگاه چگونه رفتار
میکرده است:
اختالفات ما البد خب میدانید اختالف ما هماش همنی است .ما میگوییم آقا!
1-http://defapress.ir/fa/news/28369
2-www.tasnimnews.com/fa/news/1396/06/01/1497541
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گروهکها دانشگاه نباید بروند! این حزبالله که نمرده حزبالله برود دانشگاه.
گروهکها در دوائر دولتی ما نباید بروند ،حزبالله برود .....شما ببینید خیلی خب
کمونیستها نروند در دوائر دولتی ،دانشگاه هم نروند چون نه فکرش با شما موافق
اس���ت نه عملش با شما موافق است ....دعوای ما این استکه ما میگوییم آقا ما
نمیتوانیم تا زمانیکه من دادستان هستم موافقت بکنم این آقای سگ منافق ،سگ
کمونیست برود دانشگاه! نمیتوانم موافقتکنم برود در یکی از دوائر دولتی .من
اعتقادم این است هنوز همکه هنوزه ،همنی االن هم ،همنی امروزهامکه بیاورند ،همنی
آخرین لحظات ،بزنیدش بزنیدکه از نظر ما تالفی است خب همهتان میدانید دیگر
اینجوری روالمان اینها را میبینیم.
 ...ببینید برادران! اجازه بفرمائید خدمتتان عرضکنم .ببینید برادران ،واقعیت قضیه
این استکه خب من یک نوع طرز تفکری داشتم خاص خودم و شاید از این طرز
تفکر خیل���ی از برادرهایم رنج بردندکه میدانم هم رنج میبرند .من معمو ً
ال یک
آدمی هستم مثل این چوبهای خشک میمانم ،نمیدانم یک جوری ،این جوریام
دیگر! تحت تأثری قرار نمیگریم .شاید یک سری آن حاالت طبیعی آدمهای معمویل
را من از دست داده باشم .من اگر مث ً
ال فالنی زنگ میزد برای توصیه راجع به یک
پرونده ،خب ش���ما واکنشهای من را خوب میدیدیدکه چه جوری واکنش دارم،
پرخاش میکردم .االن یک کسی زنگ زد ،پدر خانمم زنگ زد که فالنی باباش
مریض است ،من آن چنان ازکوره در رفتمکه نزدیک بود با اینکه خوب میدانید
پدر خانم انسان جای پدر آدم است دیگر و من هم به او بسیار عالقهمندم اما همنی
قدرکه زنگ زدگفت فالنی باباش مریضه یک فکری ،..اص ً
ال نگذاشتم دیگر دنبال
حرفش را بگرید .آنچنان پرخاشکردمکه بیچاره ترس���یدگوشی راگذاشت زمنی؛
یعنی حال من اینجوری است و اینها هم به طور طبیعی این جور نیستکه نخواهند
با ضدانقالب مبارزه بشود .میآیند یک مقداری آن جورکه سیاست ما هست عمل
بشود و منم خب چونگفته بودمکه آن سیاستیکه شما میگویید من قبول ندارم،
به این دلیل درگری بودیم واال برادرانمان سخت عالقمندند به این مسئلهکه مبارزه
بکنند باگروهکها ،منتهی با شیوهایکه خودشان میگویند و شماها هم باید واقع ًا
1
باالخره تجربیاتی دارید ،شما سرمایههای انقالبید.
وی در همنی سخرنانی خطاب به بازجویان و شکنجهگران میگوید:
شما فقط شهدای بچههای دادستانی را همنی و همنی 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! شهیدکاردان1را به یاد بیارید!
بچهه���ای [گروه] ضرب ،این چند بچه ضربتکه این چننی ش���دند اینها را یاد
بیارید! این بها را شما پرداختید ،این تجربه را آموختید و شما نمیتوانید این تجربهها
را بردارید بربید .ش���ماها باید برای انقالبتان این تجربیاتیکه دارید بکار بگریید
و علیه ضدانقالب بزنیدکمرشان را بشکنید .منتها حاال آ ن ها من را نمیپسندند،
اینجور نیستکه شما را نپسندند .قطع ًا به شماها نیازمندند و باید شماهاکارتان را
2
انجام بدهید.
چهرهی واقعی و بدون رتوش الجوردی
برای الجوردی بزرگ وکوچک ،پری و جوان ،زن و مرد ،دخرت و پسر ،نوجوان و بالغ فرقی
نمیکرد ،برای همنی معصومه شادمانی «مادرکبریی» راکه در زمان شاه هر دو پایش آش
و الش شده بود و مورد آزار جنسی قرارگرفته بود و به خاطر شکنجههای وحشیانهایکه
در شعبه هفت دادستانی اوین متحمل شده بود قادر به ایستادن روی پا نبود ،روی پتو به
قتلگاه برد و به رگبارگلوله بست.
شخص ًا در بازجویی و اعدام مادر سکینهی محمدی اردهایلکه دو فرزندش یکی مسئول
اطالعات سپاه تربیز و از نزدیکان سیدحسنی موسویتربیزی دادستانکل انقالب وقت بود
و دیگری معاون وزارت صنایع دولت مریحسنی موسوی ،مشارکت داشت.
وی س���پس دخرتان این دو مادر را مجبورکرد در مقابل دوربنی تلویزیونی حاضر شده و
اعدام مادرانشان راکه هیچگناهی نداشتند تأییدکنند.
فاطمه مصباح را در حایلکه  ۱۳س���اله بود مقابل جوخهی اع���دام قرار داد .خواهرش
عزت  ۱۵ساله بودکه به رگبار ژ ۳بسته شد .همهی خواهران و برادران وی به همراه پدر و
مادرشانکشته شدند .از یک خانوادهی  ۸نفری هیچکس باقی نماند.
نیلوفر تشیدکه به خاطر برادرانش علیمحمد و علیرضا ،الجوردی از اوکینه داشت ،در
سن  ۱۵سالگی اعدام شد.
حکم اعدام حجتاالسالم حبیبالله آشوری نویسندهیکتاب «توحید» را الجوردی از
ابوالقاسم خرعلی تلفنی به جرم نوشنت اینکتابگرفت .در حایلکه خامنهای مدتها
بود با آشوری قهرکرده بود و ادعا میکردکهکتاب متعلق به وی است .وی در آبان ۱۳۵۹
-1کاردان و طباطبایی ،سربازجوهای شعبهی  ۱اوین بودندکه توسط مجاهدینکشته شدند .این دو از
طریق یک زندانی که زیر فشار شکسته بود ،قصد داشتند در سازمان مجاهدین نفوذ کنند ،که توسط
س بزرگشان در «شعبه  ۱ب» ،به دیوار آویزان بود .من زیر عکس این دو
آنها به قتل رسیدند .عک 
س آنها چنانچه الجوردی توصیه میکند،
نفر شدید ًا شکنجه شدم .در واقع شکنجهگران با دیدن عک 
انگیزه مضاعف برای شکنجه میگرفتند.
2-www.rajanews.com/news/148540
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در محوطه مجلس شورای اسالمی ،توسط عبدالحمید دیالمه نماینده مشهدکه در انفجار
ب جمهوری اسالمیکشته شد شناسایی و توسط پاسداران دستگری شد .این دستگریی
حز 
اعرتاض برخی از شخصیتها وگروههای سیاسی را برانگیخت ،اما قدوسی ،بدون توجه
به اعرتاضات ،او را روانهی اوینکرد و الجوردی جانش را ستاند.
الجوردی هرکسکه دم دستش میرسید دستگری میکرد .فرقی نمیکرد اتهامی متوجهی
او هست یا نه ،مطمئن بودکه میتواندکیفرخواست الزم را برایش دست و پاکند .داریوش
فروهر را نیز دستگریکرد اما به دستور خمینی مجبور به آزادی وی شد.
محسن رفیقدوست از نزدیکان وی میگوید:
شناخت شهید الجوردی از منافقنی عمیق بود ،حتی درباره عدهایکه مورد توجه
اعضای هیات حاکمه آن زمان بودند نظر تندی داشت و میگفت باید همه دستگری
1
شوند چون در این باره هم عقیده نبودند.
منظور رفیقدوست چهرههایی مانند لطفالله میثمی و دکرت ملکی و یاکسانی بودکه به
نحوی درگذشته با مجاهدین بودند .الجوردی برخالف نگاه مسئوالن نظام از این عده
نگذشت.
لطفالله میثمی راکه از دو چش���م نابینا اس���ت در اوین محبوسکرده و به مرگ تهدید
میکرد .در حایلکه او همچنان از نظام اسالمی حمایت میکند .هرگاه میخواستند او
را جابه جاکنند برای تحقریش چشم بند به او میزدند .دکرت محمد ملکی را هیچ اتهام
مشخصی نداشت با پروندهسازی قصد داشت اعدام کند اما زورش نرسید و به دهسال
زندان محکوم ش���د .این در حایل بودکه به خاطر اعرتاض دکرت محم د ملکی به مهدی
کروبی در جریان دیدارش از اوین ،به دستور الجوردی تحت شدیدترین شکنجهها قرار
گرفت و همچنان از آثار آن رنج میبرد.
بهمن بازرگانی راکه پس از انقالب هیچ فعالیت سیاس���ی نداش���ت به صرف اینکه
در زندان دوران ش���اه تغیری ایدئولوژی داده بود دستگریکرد و در حسینیه اوین مجبور به
مصاحبه و اعرتافکرد.
از آنجاییکه خمینی او را از دستگریکردن رهربان نهضتآزادی برحذر داشته بود با این
حال به انحای مختلف میکوشید آنها را مورد آزار و اذیت قرار دهد .مهندس عزتالله
سحابیمیگوید:
درزماننخستوزیریآقایموسوی،پدربندهبههمراهمهندسبازرگان،ابراهیمیزدی،
صباغیان و توسلی برای شب سالگرد آیتالله طالقانی به بهشت زهرا میروند ،اما
عدهای افراد مسلحکه بعدها فهمیدیم با بازاریها هماهنگ بودهاند اینها را میدزدند
1-www.mehrnews.com/news/3749349
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و بعد از بسنت چشمهایشان آنها را به خرابههایکهریزک میبرند و سه ساعت تمام
اینها را رو به دیوار سرپا نگه میدارند و بعد از توهنیها و تهدیدهای زیاد از بیخ
ش اینها تری شلیک میکنند .بعد هم آنها را در آن بیابان رها میکنند و میروند.1
گو 
تعدادی از رهربان جبهه ملی مانند پرویز ورجاوند ،مس���عود حجازی ،اصغر پارسا ،ناصر
مجللی (اولنی رئیس ش���هربانی پس از انقالب) ،اسدالله مبشری (اولنی وزیر دادگسرتی
بعد از انقالب) ،علی اردالن (اولنی وزیر دارایی پس از انقالب) دستگری و مورد آزار و
اذیت قرارگرفتند.
کینهی او از بازاریهای سیاسیکه به مقابله با نظام برخاسته بودند بیشرت بود اگر دستش
میبود همه را از دم تیغ میگذراند .در  ۲۲تریماه ۱۳۶۰کریم دستمالچی و احمد جواهریان
دو نفر از بازاریان سرش���ناس را مقابل جوخهی اعدام ق���رار داد .جواهریان از زندانیان
سیاسی زمان شاه و هوادار مجاهدین بود و دستمالچی از بازاریان معروف و متمول عضو
جبهه ملی جزوکسانی بودکه بخشی از هزینهی اجارهی هواپیمای ایرفرانس حامل خمینی
از پاریس به تهران را تأمنی 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 تهرانکه به صنف پارچه تعلق دارد به «سرای آزادی» تغیری نام داد .اتهاماتکریم
دس���تمالچی ایجاد اغتشاش در بازار مسلمنی و به تعطیلکشاندن آن،کوشش در جهت
بیاعتبارکردن جمهوری اسالمی ایران از طریق مصاحبه با تلویزیونهای خارج ازکشور،
ارتباط با سران جبهه ملی جهت راهپیمائی  ۲۵خرداد ،۱۳۶۰کمک مایل بهگروهکهای
ضدانقالب ،تصویب منشوری علیه جمهوری اسالمی ایران ،بود.
الجوردی س���پس علیاصغر زهتابچی ،حاج حس���ن تهرانیکیا ،حس���ن فرزانه ،صمد
اکربزادگان ،حسنعلی صفایی ،لطیف ضابطیطرقی ،محمدحسنی پیشبنی ، ،علیکلهر
و ...را مقابل جوخهی اعدام قرار دادکه جملگی هوادار مجاهدین بودند.
فضلالله صلواتی یکی از نمایندگان مجلسکه به آیتالله منتظری هم نزدیک بود پس از
برکناری الجوردیگفت در بررسی پروندههای اوین متوجه شدندکه پروندههایی وجود
دارندکه اثری از صاحبانشان نیست .در سالهای  ۶۱-۶۰خیلی اوقات اتفاق میافتدکه
فردی را اعدامکردهاند اما او را برای بازجویی صدا میزدند.
میزان شقاوت و بریحمی الجوردی به حدی بودکه بسیاری از جانیان قادر به همکاری با
او نبودند .خود وی در این مورد میگوید:
کس���انی را داشتیمکه وقتی قضیه  ۳۰خرداد پیش آمد ،خیلی انقالبی عملکرده و
صحنه را ترککردند و خود را سواکردند و از دادستانی رفتند .توجیهشان هم توجیه
1-www.farsnews.com/newstext.php?nn=8711201408
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جالبی بودکه نمیتوانستند بمانند و بهرتین راه این بودکه جدا شوند و بروند.
وی درگفتگو با رادیو بر اساس شعار «النصر بالرعب» 2به تهدید مردم پرداخت وگفت:
هرکس پس از  ۳۰خرداد دس���تگری بشود و هنوز با سازمان همکاریکند ،معنایش
این اس���تکه با یک سازمان تروریستی برانداز همکاری داشته است ...هرکس به
این جریانکمک مایل بکند ،اعالمیههایشان را پخشکند ،خانه تیمی برایشان تهیه
بکند ،ماش�ی�ن در اختیارشان بگذارد ،اسلحه تهیهکند ،به هر نحوی به این سازمان
3
کمککند ،از نظر ما و از نظر هر انسان عاقلی مجرم است و باید دستگری شود.
طبق نظر او همهی این افراد مستحق اعدام و باالترین مجازاتها بودند.
پس ازکش���ته شدن محمدکچویی ،در فاصلهی سه س���ال و نیم ،زندان اوین ،ابوالفضل
حاجحیدری ،محم���د جوهریفرد و محمدعلی امانی را به عنوان رئیس به خود دیدکه
بیش از هر چیز نشاندهندهی عدم هماهنگی آنها با الجوردی و یا عدم رضایتاش بود.
آخری را از آن جهت انتخابکردکه از  ۱۹سالگی نزد خودش مشق جنایتکرده 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 میدانست .او
میپنداشت خود و همتایانش در سمت سپیدی ،خری ،خوبی و نیکی ایستادهاند و هرکه با
آنان نیست در سمت سیاهی ،شر ،زشتی و بدی جای دارد .حد وسطی در نظام فکری او
وجود نداشت .در دستگاه ارزشی او همهی افراد یا با او بودند و یا علیه او .برای همنی به
دستور او روی دیوارهای اوین با خطی خوش نوشته بودند« :منفعل بدتر از منافق است».
1

قتل آیتالله الهوتی و وحید الهوتی
الجوردی ،آیتالله الهوتی اولنی نماینده خمینی در س���پاه پاسداران و اولنی امام جمعه
رش���ت راکه فاطمه و فائزه هاشمی رفسنجانی عروسهایش بودند دستگری و بالفاصله
به قتل رساند تا مبادا رایزنی رفسنجانی و احم د خمینی مؤثر افتد و مجبور به آزادیاش
1-http://defapress.ir/fa/news/25728

«-2نصرت بالرعب» ،سخنی منسوب به پیامرب اسالم استکه در آنگفته شده خداوند مرا به چند چیز
بر دیگر پیامربان برتری داده و یکی از آنها پریوزی بر دش���منان از طریق ایجاد ترس است .تأیید این
سخن در قرآن هم آمده« :سنلقی فی قلوب الذینکفروا الرعب بما أشرکوا بالله ؛ ما در دل مشرکان و
کافران ترس و هراس میاندازیم ».در تاریخ اسالم معاويه و خلفاي بني اميه و بنیعباس به این شيوه
در برابر معرتضان و مخالفان خود متوسل شدند .در حال حاضر داعش نیز با استفاده از این شعار پیامرب
در مقابل دوربنیها بریحمانهترین احکام اسالمی را اجرا میکند .مسعود رجوی نیزکه در قدرت نیست
از سیاست هراسآفرینی و ایجاد رعب و وحشت برای پریوزی و موفقیت استفاده میکند .وی با این
ش���یوه در دل اعضا و هوادارا ن مجاهدین ترس و هراس ایجاد میکندکه به فکر ایستادگی در مقابل
وی نیافتند.
-3مصاحبه باگروه خانواده رادیو در تاریخ  ۱۱آذر ۱۳۶۰
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ش���ود .برای او مهم نبودکه وی یکی از نزدیکان خمینی بوده و با وی به ایران بازگشته
بود .وحید پس���ر آیتالله الهوتی را نیز سربه نیستکرد ،در حایلکه در سال  ۱۳۵۴با او
همپرونده بود و با هم در ساواک شکنجه شده بودند .موسوی تربیزی دادستانکلکشور
ادعای الجوردی در مورد خودکشی وحید و سکتهی پدرش را نپذیرفت .رفسنجانیکه
به خوبی در جریان ماوقع بود ،مانع رسیدگی حقوقی به قتل الهوتی و پسرش شد و فقط
در صحن مجلس مقابل دوربنیها نمایشگریسنت داد1 .و خانوادهی خود و الهوتی را نیز
2
به سکوت واداشت.
بعدها الجوردی و دوس���تانش دروغهای عجیب و غریبی در این رابطه مطرح کردند.
اس���دالله تجریش���ی 3یکی از نزدیکان الجوردی در این زمینه خزعبالت الجوردی و
مأمورانش را تکرارکرده و میگوید:
یکی از دوستا ن [مسئولگروه ضربت اوین] نقل میکردکه آقای الجوردی حکم داده
که بروی د آقای الهوتی را بیاورید .ما هم به اتفاق پسرش وحید به در خانهشا ن رفتیم،
هرچه در زدیم ایشان در را باز نکرد وگفت :اگر مزاحم شوید ،میروم پشت تریبار و
یکی را زنده نمیگذارم.
با آقای الجوردی تماسگرفتیم وکسب تکلیف نمودیم .ایشا ن گفت :در را بشکنید
و وارد شوید .میخواستیم در را بشکنیم که وی د ر را بازکرد .وارد منزل که شدیم،
دیدیم سه تا تریبار آنجا بود .چند قبضه « ژ » 3-و تعدادی دالر و نامهها و مکاتباتی
ی میزش بود .وحید را هم با خودمان برده بودیم تا منزل را
با مسعود رجوی که رو 
بگردیم.
وحید به منگفت :توکانالکولر پشت بام یک چیزهایی هست .برویم آنها را هم
برداریم .خانهشان سه طبقه بود .ما را برد پشت بام و ا ز غفلت ما سوءاستفادهکرد
و خودش را از باالی بام به زمنی پرتابکرد و یک مرتبه مُ خش ریخت روی زمنی
و از دنیا رفت.
آقای الهوتی آمد نگاهیکرد .چون خیلی تحتتأثری پسرش بود ،گفت :من آمادهام،
بربیدم .ویل من قلبم درد میکند ،بروم داروی قلبم را بردارم.گفتیم :برو بردار .رفت
1-http://sharghdaily.ir/News/73274
2-www.radiozamaneh.com/305480

-3اس���دالله تجریش���ی دوبار در س���ال  ۴۲و پس از ترور منصور همراه با برادرش بزرگرتش مرتضی
بازداشتکوتاه مدت شد .در سال  ۱۳۵۴در ارتباط با مجاهدین دستگری و به حبس ابد محکوم شد.
دیگر برادر وی محمد نیز به  ۱۱سال زندان محکوم شد .این دو در فروردین  ۱۳۵۷از زندان آزاد شدند.
ی کمیته انقالب اسالمی
اس���دالله یکی از اعضای «کمیته استقبال از امام» بود و پس از شکلگری 
مسئولیتکمیته بازار تهران را به عهدهگرفت و چهار سال در این سمت بود و سپس د ر دولت مهندس
مریحس�ی�ن موسوی به مدت شش سال مشاور عایل وزیر کار ابوالقاسم س���رحدیزاده بود .در دوران
ریاست الجوردی بر سازما ن زندانها وی مدتی معاون انتظامی سازمان زندانها بود.
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ف دستش و خورد.گفت :برویم .تو ماشنیکه
سر جعبه داروها ،یک چیزی ریختک 
گذاشتیماش ،بعد از چند دقیقه دیدم دارد جان میدهد .سریع تماسگرفتیمکه ایشان
زهر خورده ،آنجا آماده باشید .پزشک آم د و هنگامیکه رسیدیم ،معاینهکرد وگفت:
1
ایشان مرده ،و علت مرگ ه م مشخص شدکه مرگ موش بوده است.
«مؤسسه تنظیم نشر آثار امام خمینی»که خزعبالت «اسدالله تجریشی» را به عنوانکتاب
انتشار میدهند از خودشان نمیپرسند چراکسی راکه زهر خورده است به جای رساندن
به نزدیکترین بیمارستان ،به زندان میبرند!
در روایت بعدی جانیان مطرحکردندکه وحید الهوتی در ساختمان پالسکو خودکشی
کرده است و اسنادی هم در این رابطه انتشاردادهاند اما فائزه رفسنجانی آن را تکذیب
کرده و تأکید میکند ازکسبهی ساختمان پالسکو تحقیقکرده و جملگی وقوع خودکشی
در محل را تکذیب میکنند .فاطمه رفسنجانی میگوید:
یک روز با ما تماسگرفتند وگفتندکه وحید در زندان اس���ت .پدر من هم با آقای
الجوردی تماس گرفت و پرسیدکه چرا وحید در زندان است؟ ایشان هم گفت که
یک سری سؤال و جواب استکه انجام میدهیم و تمام میشود .دو روز بعد به ما
خرب دادندکه پای وحید شکسته و در زندان است .پدرم دوباره تماسگرفتکه قرار
بود آزاد بشود ،چرا پایش شکسته؟ آقای الجوردی همگفتکه میخواست ما را بر
سر قراری در ساختمان پالسکو خیابان جمهوری بربد ،اما یکدفعه فرارکرد و خودش
را از طبقهای پاینی انداختکه 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 تماسگرفتیم و متوجه شدیم  ۱۰روز استکه
وحید را دفنکردهاند .به ماگفتندکه وحید در بیمارستان ،خودش را از تخت مجدد ًا
به پاینی انداخته و فوتکرده است.
وی همچننی در مورد وحید الهوتی میگوید:
من یادم هستکه بعد از انقالب ،وحید همانقدرکه تلفنی با رجوی صحبت میکرد
و دوس���ت بود ،با آقای الجوردی هم تماس داش���ت و دوست بود .باکچویی هم
2
دوست بود.
صادق طباطبایی برادر همسر احمد خمینی روایت دیگری از جنایت الجوردی به دست
داده و میگوید:
شب قبلش من و احمد آقا ،منزل آقای الهوتی بودیم .البته دومنی شب متوایل بود
-2نشریه رمز عبور شماره  ۲۱تری و مرداد .۱۳۹۵

1-www.imam-khomeini.ir/fa/c78_52308
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که آنجا بودیم .صبح آن روز ،یک س���ر رفتم اداره و برگشتم .آقای الهوتی خیلی
عصبانی بود و میخواست علیه آقای بهشتی سخرنانیکند .احمد آقاگفت حواست
باشدکه آقای بهشتی عم ً
ال 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 میتوانی حساب آقای بهشتی را از شورای انقالب جداکنی ،برو و سخرنانی
کن ،اگر نمیتوانی ،صالح نیست .پسر آقای الهوتی فردای آن روز دستگری شد .ما
تا قبل از ظهر آنجا بودیم و بعد آمدیم .وقتی آقای الهوتی خانه نبودند ،از طرف
دادس���تانی به آنجا میریزند و مقادیر زیادی اسلحه پیدا میکنند .آقای الجوردی
دستور داده بود بریزند و اسلحهها را جمع و وحید را دستگریکنند .آقای الهوتی به
خانه برمیگردد و میبیند خانه را تفتیش و تخلیهکردهاند ،خانمش هم بسیار از نحوه
برخورد آنها ناراحت بود .آقای الهوتی با آن حایلکه شب پیش داشت و صحبتی
که با احمدآقاکرد و این وضعیکه پیش آمده بود ،احس���اسکرد دارد دسیس���های
برایش چیده میشود ،بلند میشود و به دادستانی میرودکه ببیند چه خرب شده .وقتی
به اوین میرسد ،الجوردی میگوید :آقا وحیدکاله سرمان گذاشته .آقای الهوتی
میبیندکه ضربان قلبش فوقالعاده باال رفته و قرصش هم همراهش نیست ،با ماشنی
دادس���تانی به خانه برمیگردد و قرصش را بر میدارد و برمیگردد اوین و س���راغ
وحید را میگرید .به او میگویند وحید بعد از یکی دو ساعتگفتگو ،میگویدکه
با چند تن از دوستانش قرار دارد و محل آن هم باالی ساختمان القانیان در خیابان
اسالمبول است .بچهها در دادستانی به اتفاق آقا وحید ،به آنجا میروند و وحید
خودش را از آن باال پرت میکند پاینی .آقای الهوتی با ش���نیدن این خرب ،س���کته
1
میکند و تا او را به درمانگاه برسانند فوت میکند.
نظام اسالمی حتی نمیتواند روایت یکسانی از مرگ نمایندهی مجلس و خمینی و پدر
دامادهای رفسنجانی دهد .در آبانماه ۱۳۶۰که  ۴ماه ازکشتهشدن بهشتیگذشته و خمینی
وی را «شهید مظلوم» خوانده آیا فضایی بودکه الهوتی در سخرنانی عمومی به بهشتی
حملهکند و احمد خمینی هم دغدغهاش عدم حمله به شورای انقالب باشدکه یک سال
و نیم از انحاللاشگذشته بود و مشکلی با حمله به بهشتی نداشته باشد؟
احمد خمینیکه از نزدیکرتین روابط با آیتالله الهوتی برخوردار بود و شب قبل از مرگ
وی نیز در خانهاش بوده در مقابل قتل او سکوتکرد .احمد خمینی وقتی در دههی ۵۰
به عراق رفت همسر و فرزندش تحت تکفل آیتالله الهوتی قرارگرفتند .سکوت احمد
در مقابل این جنایت روشی را بابکردکه 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 خانوادهاش نیز سکوتکنند.
خمینی به صراحتگفته بود «هرکس الهوتی را اذیتکند من را اذیتکرده» اما او را به
قتل رساندند وککش نگزید و از قاتل او تا آخر عمر حمایتکرد.
گزارش مکتوب شیخاالسالمزاده پزشک زندان اوینکه به دستور الجوردی نوشته شده
با هر دو اینگزارشها متفاوت است.
در نش���ریه امنیتی «مرز عبور» از دس���تخط آیتالله الهوتی یاد شده است؛ وی در این
دستخط:
فرزند منافقش را در زمره شهیدان دانست .وی سپس به جمهوری اسالمی به شدت
حملهکرد وکشته شدن فرزندنش را نه از سوی تاجبهسرهای سلطنتی ،بلکه از جانب
عمامهبهس���رهای فریبکار قلمدادکرد .الهوتی همچننی با تکیه بر مثلث زر و زور و
تزویر شریعتی ،ادعا میکندکه اکنون حاکمیت وقت اضالع زر و زور را زیر عبای
تزویر جمعکرده وکارهایی میکندکه س���تمگران تاریخ امثال آنکارها راکمرتکرده
بودند! ...با توجه به اهانتهای بیشمار این نامه و تعابری توهنیآمیز آن« ،رمز عبور»
1
از انتشار آن خودداری میکند.
با توجه به نوشتهی مکتوب آیتالله الهوتی ،از نگاه حاکمان اسالمی وی مستحق مرگ
ت شده باشد؟
بود آیا نمیتواند به همنی دلیل سربهنیس 
بیرحمی در قبال دوستان و آشنایان
وقتی حس���ن معافی فرزند شریک ،دوست و رفیق الجوردی در بازار و حزب جمهوری
اس�ل�امی و صندوق جاوید و ...دستگری ش���د ،بالفاصله او را اعدامکرد تا مبادا پدرش
بفهمدکه فرزندش دس���تگری شده و مانع ایجادکند .وقتی مادر معافی در مقابل اوین ،او
را به ناس���زاکشید ،الجوردی به دروغ و با خونسردیکه تنها از او برمیآمد در پاسخ با
قسم و آیهگفت« :حاج خانم من خرب نداشتم» .پسر دیگر وی نیز زندانی بودکه پس از
برکناری الجوردی از دادستانی آزاد شد و به خونخواهی برادرش به مجاهدین پیوست و
در درگریی با نریوهای نظامکشته شد.
علی خلیلی راکه الجوردی از بچگی میشناخت و روی پاهایش بزرگ شده بود و رفیق
گرمابه وگلستان و همپروندهی پدرش عزتالله خلیلی بود باالخره مقابل جوخهی اعدام
قرار داد .پیشرت خواهرش طیبه را نیز تریبارانکرده بود .علی از سال  ۵۹از روابط مجاهدین
کنارگذاشته شده بود و ارتباطی با این سازمان نداشت.
از آنجاییکه علی در ابتدای انقالب در دادس���تانی انقالب بود ،به او اتهام «نفوذی»
-1رمز عبور شماره  ۲۱تری و مرداد .۱۳۹۵
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هم زده بودند .درحایلکه هواداری او از مجاهدین از دوران زندان و بعد از آن برای همه
آشکار بود .علی با تمسخر به الجوردی میگفت« :حاجی تو من را نمیشناختی»؟
علی بعد از اعدام خواهرش ،الجوردی را در حس���ینیهی اوین دید و به او پیغام پدرش
را داد وگف���ت« :حاجیگفت بهت بگم خیلی بیغریتی» .الجوردیکه انتظار چننی
برخوردی را نداشت ،دستپاچه شد و قسم و آیه خوردکه من خرب نداشتم .طیبه خواهر
علی نامزد جلیل فقیه دزفویل یکی از اعضای مجاهدین و محافظ مس���عود رجوی بود،
دلیلکینهورزی الجوردی با وی همنی بود.
زینب الجوردی در مورد ارتباط خانوادهشان با عزت خلیلی بعد از دستگریی الجوردی
در سال  ۱۳۴۳میگوید:
در این مقطع از دوستان موتلفهای آنها در بازار تهران ،چند مرد مثل محمود آقای
شفیق و مرحوم عزت خلیلی به ما ندا میدادندکه مث ً
ال امروز در مسجد امام (شاه
1
سابق) جمع شویم.
عفت خلیلی دیگر دخرت عزتالله خلیلی هم دستگری شده بود .وی پس از آن که تواب
شد در سال  ۶۶و هنگامیکه الجوردی مصدرکار نبود آزاد شد .یک فرزند دیگر عزت
خلیلی به نام حسنی هم مدتی زندانی بود.
مهدی بخارایی هم همنی وضعیت را داش���ت .او نیز توسط مجاهدینکنارگذاشته شده
بود و ارتباط تش���کیالتی نداشت .الجوردی به خاطر درگرییهاییکه با وی در زندان
زمان ش���اه داشت ،پس از شکنجههای هولناک و در حایلکه او را مجبور به اعرتافات
تلویزیونیکرده بود به جوخهی اعدام سرپد .او پس از  ۳۰خرداد بدون داشنتکوچکرتین
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 طلوعشریفی همسر
مهدی بخارایی فرستاده شد و ادعاکردکه پیغامی از طرف سازمان برای مهدی دارد و
به این ترتیب به مخفیگاه او در خیابان نظامآباد دستیافته و او را به مسلخ بردند .مهدی
در سال  ۱۳۵۳در درگریی مسلحانه زخمی و دستگری شد .بیش از هفت ماه در بیمارستان
شهربانی بسرتی بود و دو عمل جراحی بر روی وی صورتگرفتکه موجب خارجکردن
قسمتی از معده و رودهها و یکی ازکلیههایش شد .نظام پهلوی با آن پرونده سنگنی از او
گذش���ت اما الجوردی از او نگذشت و تنها دوماه پس از دستگریی او را مقابل جوخه
اعدام قرار داد .همسلویل مهدی برایم تعریفکرد او بهقدری شکنجه شده بودکهکف
پایش سوراخ بود.
مهدی برادر محمد بخارایی از اعضای هیأتهای 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 .رابطهی این خانواده با
اعضای مؤتلفه وگردانندگان بعدی اوین قبل از انقالب بسیار نزدیک بود.
بیچش���مرویی در نظام اس�ل�امی تنها مختص الجوردی نبود ،از خمینی و خامنهای و
رفسنجانیگرفته تا بسیاری از روحانیون و ائمه جمعه و مسئوالن نظام والیی در اقصی
نقاط کش���ور ،رودروی ویلنعمتها و دوس���تان و آشنایانشان ایس���تادند و فرزندان و
جگرگوشههای و اقوام درجه یک آنان را مقابل جوخهی اعدام قرار دادند و یا در زندانها
و شکنجهگاهها به بندکشیدند.
الجوردی حتی دس���تگریی خواهرزادهی عضو شورای عایل قضایی را پنهان میکرد و
به خانوادهی نگرانش خربی نمیداد .اسدالله جوالیی معاون وی به قصد رفع و رجوع
موضوع میگوید:
یک بار آقای موسوی اردبیلیکه رئیس دیوان عایلکشور بود اسم خواهرزادهاش را
که از منافقنی بود و دستگری شده بود به آقای الجوردی داد ،الجوردی هم به ایشان
گفته بود ما چننیکسی در زندان نداریم.
موس���وی اردبیلی اعالمکردکه می خواهد از اوین بازدیدکند ،آقای الجوردی هم
دستور داد همه منافقنی راکه در آموزشگاه باال حدود ۲هزار نفر بودند به خطکنند.
در جریان بازدید آقای موسوی اردبیلی ،خواهرزادهاش وقتی دایی خود را دیده بود
میخواست پنهان ش���ودکه یک لحظه آقای موسوی اردبیلی او را دید و فکرکرد
که شهید الجوردی عمدًا و به دروغ به اوگفته استکه چننیکسی نداریم و دیگر
شروع شد.الجوردی دس���تور داد تا پرسوجو کنیم و ببینیم این پسرکیست و بعد
فهمیدیم اسم و مشخصاتش را به دروغگفته بود اما دیگر ذهنیتها درست شد و
1
شروع به اذیتکردند و در مقطعی هم راه دیدار الجوردی با امام را بستند.
الجوردی ظواهر ام���ر را رعایت میکرد وگرنه از محمدیگیالنی هم به خاطر آنکه ۳
پسرش مجاهد بودند و دخرتان و خواهرزادگانش نیز از این سازمان هواداری میکردند
متنف���ر بود .او معتقد بود اگر ریگی بهکفش محمدیگیالنی نبود اینهمه «منافق» در
خانوادهاش تولید نمیکرد.
هرگاه جنازهای به اوی���ن میآوردند ،محمدیگیالنی با نگرانی درکنار جنازهها حاضر
میشد تا شاید پسرانش را در میان آنها بیابد .الجوردی در این مواقع به نوجوانان زندانی
که در «جهاد » اوین مشغولکار بودند با تمسخر میگفت او میرود ببینند فرزندانش در
میان جنازهها 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  ۱۳۵۹در مورد
لحظهشماریاش جهت قتلعام زندانیان سیاسی میگوید و از «قاطعیتی» دم میزندکه
در «تاریخ نمونهاش نباشد»:
اگر ضدانقالب میبیندکه ما با او مماشات میکنیم این نه به دلیل ضعف ماست.
به من میگویندکه رأی فالن دادگاه نش���انه ضعف دادگاه است .خود همنی آقایان
ضدخلقیهاییکه دستگری شدهاند و مدارک از جیبشان درآمده میگویند آهای رژیم
بس���یار ضعیف است .به فالن چریک فدائی خلق با همه مدارک مکشوفه  ۵سال
زندان داد .این نشان دهنده ضعف دادگاههاست و ضعف دادگاه نشان دهنده سستی
رژیم .دیگر خرب نداردکه اگر ما داریم با اینها مماشات میکنیم .این مماشات صرف ُا
در این رابطه استکه میدان برایش باز باشد هرقدر میخواهد جنایتش را بکند تا
اگر زیر نقاب و زیر پرده چهره مخفی دارد آن چهرهاش برای مردم روشن شود .اگر
امام اشارهای بکنند آن وقت قاطعیتی از دادسراهای انقالب خواهند دیدکه در تاریخ
1
نمونهاش نباشد.
او راست میگفت اماکسی در سال  ۱۳۵۹تهدید او را جدی نمیگرفت .پس از «اشارهی
امام» جهان شاهد «قاطعیتی از دادسراهای انقالب» شدکه «در تاریخ نمونهاش نبود».
الجوردی در بیان نظریات ضدانسانیاش،کوچکرتین ابایی نداشت .حتی در روزنامهها
و رسانههای عمومی ،بدون پردهپوشیآنها را بیان میکرد:
گروهکهای فاس���دیکه همهشان باید قلع و قمع بشوند وقتی با نظام جمهوری
اسالمی مبارزه میکنند ،بنا بر دستور مذهبی محاربند و باید همهشان اعدام شوند...
به عقیدهی 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
2
قطره آب خوش نباید ازگلویشان پاینی برود .امنیت باید باشد برای مردم حزبالله...
او در زندان واقعًا میکوشید «یک خواب خوش و یک قطره آب خوش» ازگلوی یک
زندانی پاینی برود .خمینی در سال  ۶۷در واقع با خواستهی او و امثال او جهت «قلع و
قمع» باقیماندهی هواداران «گروهکهای فاسد» موافقتکرد.
الجوردی تجسم عینیایدئولوژیخمینی
ایدئولوژی خمینی سرشار از شقاوت و بیرحمی است .روح این ایدئولوژی را در پیام وی
-1مصاحبه مطبوعاتی حاکم شرع دادگاههای انقالب ،دادستان انقالب تهران و رئیس زندان اوین،کیهان،
 ۲۷آذر  ،۱۳۵۹ص.۳
-2الجوردی،روزنامهیاطالعاتاردیبهشت.۶۱قهرماناندرزنجری،سازمانمجاهدینخلقایران،سال.۱۳۷۹
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در  ۲۸مرداد  ۱۳۵۸و تهدید برپاکردن چوبههای دار در میادین و توصیف او از «یومالله»
و فرمان قتلعام زندانیان سیاسی در سال  ۶۷به روشنی دید .الجوردی یکی از پیگریترین
مریدان خمینی و تجسم عینی قرائت ویژهی خمینی از اسالم بودکه در اواخر قرن بیستم،
بشریت باگوشهای از قدرت ویرانگر آن آشنا شد و در سالهای آغازین قرن بیست و یکم
به یکی از معضالت جدی تمدن و بشریت تبدیل شد.
موتور محرکهی بنیادگرایی در مبارزه با دنیای بریون از آن نهفته اس���ت .در این دستگاه،
مؤمن و مسلمان در جایی معنا پیدا میکندکه مفسد وکافری وجود داشته باشد .بر مؤمن
و مسلمان واجب استکه هر لحظه در جنگ و نربد با مفسد وکافر باشد تا به این ترتیب
دیانت خود را ثابتکند.
الجوردی در مقام یک بنیادگرایکامل به دنباله روی از خمینی در حسینیهی اوین خطاب به
زندانیان با شور و شعف زایدالوصفی میگفت« :جنگ ما پایانی ندارد ،بعد از پریوزی بر
آمریکا ،اسرائیل ،انگلیس ،فرانسه ،روسیه ،چنی و . ..به سراغ ویتنام،کوبا و ...خواهیم رفت».
او به صراحت مطرح میکردکه «برای شکوفائی اسالم ،حتی اگر الزم باشد میتوانیم
حداقل یک میلیون نفر را بکشیم».
وی درگفتگو با زندانیان در حایلکه تعدادکشتههای  ۱۵خرداد طبق آمار بنیاد شهید ۳۳
نفر بود ،میگفت« :ما در  ۱۵خرداد برای دفاع از مرجعیت و والیت فقیه  ۱۵هزارکشته
دادیم ،امروز بعد از به دستگرفنت حاکمیت برای حفظ والیت فقیه حاضریم  ۱۵میلیون
نفر را بکشیم».
ابوالقاسم سرحدیزاده رئیس شورای سرپرستی زندانها میگوید:
اینها[گروههای سیاسی] فکر میکردند اگر خشونتی دارند،کسی نمیتواند با آنها
مقابلهکند و نمیدانستندکه شخصیتی مثل الجوردی همان قدرکه با دوستانش با
مهربانی و دوستی و افتادگی برخورد میکند ،با دشمنانش نهایت خشونت را دارد
و هیچگونه مالحظهای را باکسانیکه بخواهند با این انقالب و امام برخوردکنند،
نمیکند .اص ً
ال فکر نمیکردندکه الجوردی چننی طوفانی را با دشمنان انقالب به
پاکند و بدون ذرهای تردید وکوچکترین مالحظهای با تمامکسانیکه مقابل این
انقالب ایستاده بودند ،برخورد نماید و شما دیدیدکه نسل منافقنی را این شهید بزرگوار
1
ریشهکنکرد و در خاتمه آنها بودندکه انتقام خودشان را از شهید الجوردیگرفتند.
ش���واهد و قرائن و اسناد به جامانده ،مبنی این واقعیت استکه الجوردی سیاستهای
خمینی را پیش میبرد و به همنی دلیل از حمایت وی برخوردار بود و عاقبت در اثر فشارهای
ش���ورای عایل قضایی و آیتالله منتظری و نابودیگروههای 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 موافقتکرد .آنچه الجوردی انجام میداد در
واقع اجراکردن رهنمودهای خمینی بود.تصمیم تشدید فشار روی زندانیان متعاقب دیدار
مقامات قضایی ،بازجویان و زندانبانها با خمینی در تاریخ  ۱۸بهمن  ۱۳۶۱گرفته ش���د.
خمین���ی در این تاریخ ،سیدحس�ی�ن موس���ویتربیزی دادس���تان کل انق�ل�اب ،محمد
محمدیگیالنی رئیس دادگاههای انقالب و سیداس���دالله الجوردی دادستان انقالب
اس�ل�امی مرکز ،حکام شرع دادگاههای انقالب و بازجویان دادستانی انقالب اسالمی
مرکز را به حضور پذیرفته و ضمن مخالفت با عفو زندانیان سیاس���ی ،حساب آنها را از
دیگر زندانیان جداکرده و میگوید:
...من بخصوص این قشریکه سر وکارشان با این اشخاصی استکه ضدانقالب
هستند و اشرار هستند ،من عالقه به اینها زیاد دارم و زحمت آنها را میدانم .و من
در آن نوشتهای همکه نوشتم راجع به [فرمان هشت مادهای] ،ضدانقالب را استثناء
کردم .و من مع ذالکگاهی میبینم سئوال میکنندکه راجع به اینها چی .خوب،
من از اولگفتمکه آنها حسابشان از این مسائل جداست .آنها نه عفوی حاال در
کار است برایشان مگر اینکه خیلی تشخیص بدهندکه نه ،دیگر حاال منقلب شده
ً1
واقعا.
خمینی مو به مو حرفها و سیاس���تهای الجوردی را تک���رارکرده و تأکید میکندکه
وابستگانگروههای سیاسی مشمول فرمان هشت مادهای او نمیشوند و تا زمانیکه خدا
بخواهد در زندان میمانند و اگر الزم باشد «حد» هم میخورند:
اما در همان جا [فرمان هشتمادهای] من قضیه دادگاهها و دادسرای انقالب راکه
مربوط به این جمعیت است ،همان جا منگفتم آنها حسابشان علیحده است.
اینها باید با جدیت [درست] بشود ،با جدیت تعقیب بشود و حسابشان را درست
بکنند .البته معاش���ره ،معامله با آنها مادامیکه در زندان هستند ،معامله انسانی -
اسالمی باید باشد .و هر وقت هم معلوم شدکه این شخص باید فالن حد را بخورد،
فالن حد را بخورد .باید هم بماند تو حبس تا برود و آن ،اش���راری اس���تکه اگر
بریونشکنند باز هم مشغول بشود به آنکارها ،میماند تا هر وقتیکه خدا بخواهد.
بر اساس این رهنمود استکه الجوردی مانع آزادی زندانیانی میشودکه حکمشان تمام
شده بود و از همکاری با دادستانی انقالب وگزارش دهی علیه دوستان و همبندهایشان
خودداری میکردند .از این تاریخ به بعد بودکه زندان با مقولهی «ملیکشی» مواجه شد
2
و افراد با دریافت «حکم ثانویه» یا «احراز توبه» در زندان میماندند.
-1صحیفهی امام خمینی ،جلد هفدهم ،ص  ۲۸۳اینرتنتی.
-2پیشنی ،ص ۲۸۴اینرتنتی.
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خطر آزادی زندانیان سیاس���ی و مخالفت با تخفیف محکومیتها از سوی خمینی به
صراحت تکرار میشد .وی خطاب به اعضای مجلس خربگان  -ائمه جمعه سراسرکشور
و میهمانان خارجی شرکتکننده در سومنیکنفرانس اندیشه اسالمی وگرامیداشت دهه
فجرگفت:
اگر از اینها هر چه بریون برود هر یکشان بریون بروند آدم میکشند ،آدم نشدهاند
اینها .ما تاکی باید خواب باش���یم؟ ما تاکی سادهاندیش باشیم؟ شما آقایان چرا
1
سادهاندیشیمیکنید؟
خمینی در جای دیگری به صراحت عنوانکرد:
من باز به اینها نصیحت میکنم،که شما بیایید و حسابتان را از بنی منافقانکه قیام
بر ضداسالمکردند ،حسابتان را جداکنید ،نه اینگونه بگوییدکه خشونت نکنید ،آن
وقت به من هم بگوییدکه شما هم خشونت نکنید ،این معنایش این است که ما و
آنها مثل هم هستیم .......و شما میدانیدکهکسیکه مسلحانه در خیابان بریزد و مردم
را ارعابکند ،الزم نیست بکشد مردم را ،ارعابکند ،اسالم تکلیفش را معنیکرده
2
است و شما هم مسئلهاش را میدانید.
منظور خمینی این استکه برای اعدام هواداران مجاهدین نیاز نیست آنهاکسی راکشته
باشند .ای ن س���خنان تمام ًا جواز سرکوب وکشتار به الجوردی بود و سختگریی هرچه
بیشرت در مورد زندانیان.خمینی در مورد جاریکردن حدود شرعی و تربیت مردم میگوید:
من راجع به دادگاه انقالب و راجع بهکارهاییکه مربوط به دادگاه انقالب است،
من نمیگویمکه باید اینجا سستی بشود .اینجا باید با جدیت جلویشگرفته بشود،
باید جلوی این فسادهاگرفته بشود ،حاال بگریند نگه دارند ،تربیتکنند یا اگر واقع ًا
مستحق حدود شرعی هستند ،حدود شرعی را جاری بکنندکه  -زندانها  -باید
زندانها محل تربیت باشند ،باید مردم را در زندانها تربیتکرد .زندان خودش یک
تربیتگاه باید باشد ....حاال هم باز همنی معنا را -عرض میکنمکه  -همه بدانند
که در غری دادگاههای انقالبیکه مربوط به اینگروهکهاس���ت ،سایر دادگاه ها و
3
دادسراهاکار مردم را باید زود تمام بکنند.
منظور از «حدود شرعی» همان شکنجه و شالق و اعدام استکه خمینی از آن به عنوان
«آخر الدوا بالکی» یا آخرین راه چاره سوزاندن است نام میبرد.
پس از این رهنمود بودکه با هدایت الجوردی سختترین شرایط ممکن در زندانهای
اوین و قزلحصار وگوهردشت اعمال شد« .واحد مسکونی» و «قرب و قیامت» مخوفترین
-1صحیفه نور ،مؤسسه نشر آثار امام خمینی ،جلد نوزدهم ،ص  ۱۴۰اینرتنتی.
-2صحیفه امام خمینی جلد  -۱۵صفحه  ۳۰و ۳۱
-3صحیفهی امام خمینی جلد هفدهم ص ۲۸۵اینرتنتی.
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شکنجهگاههای قزلحصار به منظور «تربیت» زندانیان و فروپاشی روانی آنها شروع به
کارکردند .ش���رح آ ن را درکت���اب دوزخ روی زمنی دادهام 1.در بندهای عمومی و مجرد
ش���رایط دهشتناکی به منظور درهمشکسنت زندانیان حاکم شد« .حدود شرعی» همان
شکنجه و انواع اقسام آزار و اذیتهاست.
خمینی همچننی ضمن تأیید و روحیه دادن به حکام شرع و بازجویان ،جنایات انجامگرفته
از سوی آنها را ناچیز جلوه داده و دستشان را برای انجام جنایات بزرگتر و فجیعتر
باز میکند و از آنها میخواهد بدون توجه به اعرتاضات بنیالمللی در خصوص نقض
حقوق بشر توسط رژیم،کار سرکوبیگروهها و فعاالن سیاسی را تا به آخر ادامه دهند:
در هر صورت ،ما باید این راهیکه در آن واقع شدیم بربیمش تا آخر .مأیوس نباید
بشویم و شما هم دنبال این نباشید ،یعنی خیال این را نکنیدکه به شما یا به ایرانیها،
خارجیها تربیک میگویند .آنها تا آخر هم با ما سر وکارشان ،سر وکار دشمنی
است و ما هم باید اعتنایی به این دشمنیها نکنیم ...و تا حاال همکه خدای تبارک
و تعایل به ما لطف فرموده ،عنایت فرموده و ما تا حاال هم بحمدالله بدی آن طوری
که انقالبات دیگر میبینند ،ندیدیم .این طورکه یک میلیون ،یک میلیون میریختند
2
دریا ،ما ندیدیم این طور چیزها را.
الجوردی در راستای تحقق رهنمودهای خمینی در همان روز در مصاحبه با روزنامهی
جمهوری اسالمی از عزم خود برای نابودی مجاهدین سخن میگوید:
تا آخرین نفر اینها [مجاهدین] را جمع نکنیم ،به هیچ وجه کوچکترین سازشی
در ذات دادس���تان ،شما ملت پیدا نخواهیدکرد و تا زمانیکه اینها رمقی در جان
دارن���د ،با آنها مبارزه میکنیم و تا زمانیکه اینها را بهکلی از پای در نیاوریم ،از
3
پای نخواهیم نشست.
از آنجاییکه در اواس���ط سال  ۶۱تشکیالت سازمان مجاهدین در ایران برچیده شده و
به خارج ازکشور انتقال یافته بود و رهنمود خمینی نوع برخورد با زندانیان را مشخص
میکرد ،تأکید الجوردی بر اینکه «تا زمانیکه اینها رمقی در جان دارند» و «تا زمانی
که اینها را بهکلی از پای در نیاوریم ،از پای نخواهیم نشست» ،بیشتر مقابله با زندانیانی
بودکه در بند نظام جمهوری اسالمی اسری بودند .الجوردی عزم خود را جزمکرده بود تا
نه تنها از آزادی زندانیان جلوگرییکند بلکه «رمق»شان راگرفته و آنها را از پای در آورد.
الجوردی با تأس���ی به خمینی ،قربانیاناش را انسان نمیدید .خمینی در تاریخ  ۲۳دی
 ۱۳۶۰در حضور رؤسای جمهور ،مجلس ،نخست وزیر و هیأت دولت ،شکنجه و مرگ را
1-www.pezhvakeiran.com/pfiles/dozakh_roye_zamin.pdf

-2پیشنی ،صص  ۲۸۸ -۲۸۷اینرتنتی.
-3روزنامه جمهوری اسالمی  ۱۸بهمن .۱۳۶۱
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تنها راه چارهیکسانی معرفی میکندکه در زندانها تهذیب و تربیت نمیشوند:
آنهایی که تهذیب بردارند باید تهذیب بشوند ،آنهایی که مانع از تهذیب ملتها
هستند باید از سر راه برداشته بشوند .این یک رحمتی است ،صورتش را انسان خیال
میکندکهکش���تار است ،لکن واقعش بریونکردن یک موانعی از سر راه انسانیت
است .و در ایران هم این مسئلهکه میبینیدکه در همه جا برای ما هی طرح میشود
که اینها آدم میکشند ،آنها خیال میکنندکه ایران آدم میکشد ،ایران تا امروز یک
دانه آدم را نکش���ته است ،ایران یک سباعی راکه حملهکردند بر همه چیز اسالم،
ملت ،انسانیت ،آنها را اگر بتواند تهذیب میکند و اگر بتواند با حبس آنها را نگه
میدارد تا تهذیب بشوند ،اگر نتواند تصفیه میکند .این همانکاری استکه همه
انبیا از اول خلقت تا حاالکردهاند و آن اشخاصی راکه دیگر قابل اصالح نبودهاند،
1
آن اشخاص را یا غرقکردهاند و یا از بنی بردهاند.
الجوردی در سخرنانی خود در جمع بازجویان و شکنجهگران دادستانی انقالب اسالمی
در هشتم تریماه  ۱۳۶۳میگوید:
ما از دو لبگوهربار امام شنیدیمکه امام فرمودند مرتد باید اعدام شود ،دیگران میگویند
مرتد نباید اعدام ش���ود .اگر بگوییم شورایعایل قضایی چرا میگویی مرتدها را اعدام
2
نکن ،مخالفت با امامکردهایم؟
حق با الجوردی و روایت از «دو لبگوهربار امام» بود .وی در جریانکشتار  ۶۷با تأکید
روی همنی موضوع ،فرمان قتلعام زندانیان «مرتد» را داد .اما الجوردی میخواست در
کنار زندانیان چپ با این حکم به اعدام رهربان «جبهه ملی»که خمینی آنها را در ۲۵
خرداد « ۱۳۶۰مرتد» خوانده بود دس���ت بزند و مخالفت شورای عایل قضایی با اعدام
آنها بود.
او همچننی زندانیان سیاس���ی راکه عده بس���یاری زیادی از آنان زنان وکودکان بودند و
در میا ن آنها صدها پزش���ک وکادر پزشکی با انواع و اقسام تخصصها دیده میشد و
عالوه بر صدها دانشجو ،اساتید دانشگاه و دانشمندان عضو ناسا و بزرگرتین مؤسسات
تحقیقاتی دنیا و روشنفکران جامعه را شامل میشدند به دروغ چننی معرفی میکند:
یک مش���ت تروریستکه س���ابق ًا چاقوکش بودند حاال ش���دند هفتتریکش .به
هفتتریکشکه زندانی سیاسی نمیگویند .یک مشت تروریست آدمکش ،بیشرف،
ی کشته ،باهرنکشته ،شهید مدنیکشته،
بهشتیکش ،تقواکش ،فضیلتکش ،رجای 
شهید دستغیبکشته جمع شدهاند ،اینها زندانی سیاسی نیستند ،اینها یک مشت
-1صحیفه نور ،مؤسسه نشر آثار امام خمینی ،جلد پانزدهم ،ص  ۴۹۳اینرتنتی.

2-http://defapress.ir/fa/news/25728
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زندانی ضدانقالب ،ضدبشر و تروریستاند.
چرا همان اول آنها را نکشتید؟ چون تابع والیت
به ما میگویند اگر این طور بود 
فقیه هستیم .ما تابع والیت فقیهیم و وقتی والیت فقیه میگوید باید برود محکمه و
1
محکمه حکم بدهد ،به همنی دلیل اینها را نکشتیم.
الجوردی بعد از برکناری هم معیار خشونت بود و آیتالله منتظری در نامه  ۱۷مهرماه ۶۵
به خمینی ،از خطر تفکر الجوردیکه جان زندانیان را تهدید میکرد ،سخن به میان آورده
و به پریوی الجوردی از دیدگاههای خمینیگوشه میزد:
افراد تند و وارثان امثال الجوردی منتظر استشمام نظر بیت حضرتعایل هستند تا
خشونتها را از سربگریند و میگویند خشونت نظر امام مدظله است زیرا الجوردی
2
نماینده معظم له بود و او این روش را میپسندید.
آیتالله منتظری سادهلوح بود یا الجوردی جنایتکار؟
دس���تگاه تبلیغاتی رژیم مرکب از جناحهای مختلف «اصالحطلب» و «اصولگرا»ها
متفقالقول ادعا میکنندکه آیتالله منتظری سادهلوح بود و سریع ًا تحت تأثری قرار میگرفت
و در بسیاری موارد ادعا میکنندکه او تحتتأثری القائات ضدانقالب قرار میگرفت.
آیتالله منتظری در مهرماه  ۱۳۶۰در نامه به خمینی به بخشی از جنایاتیکه در اوین صورت
میگرفت اعرتاض میکند و مینویسد:
ضعف ش���ورایعایل قضایی و بالنتیجه دادگاههای انقالب به حدی استکه افراد
صادق و متعهدیکه خود در منت آنها هستند میگویند اوضاع جاری زندان اوین
و بسیاری از زندانهای شهرستانها از قبیل اعدامهای بی رویه و احیانا بدون حکم
قضات شرع یا بدون اطالع آنها وگاهی به رغم مخالفت با آنها و ناهمآهنگی
بنی دادگاهها و احکام صادره و تاثری جوها و احساس���ات و عصبانیتها در احکام
صادره و حتی اعدام دخرتان س���یزده چهارده ساله به صرف تندزبانی بدون اینکه
اس���لحه در دستگرفته یا در تظاهرات ش���رکتکرده باشندکام ً
ال ناراحتکننده و
وحشتناک است ،فشارها و تعزیرات و شکنجههای طاقت فرسا رو به افزایش است.
آمار زندانیان به حدی استکه بسا در یک سلول انفرادی پنج نفر باید با وضع غری
انسانی بمانند حتی به آنها نوع ًا امکانات نمازخواندن هم داده نمیشود ،و به تعبری
یکی از قضات ش���رع هرج و مرج و خود مختاری مس���ئولنی بازجویی و بازپرسی
سخت نگرانکننده است .اعدامهای اخری معمو ً
ال از مهرههای رده سوم و چهارم و
1-http://revolution.pchi.ir/show.php?page=contents&id=12153
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سمپاتهامیباشد.
آنچه آیتالله منتظری در نامه به خمینی میگویند ،محصول ش���ایعات نیست ،ناشی از
واقعیت است .پس از انفجار

«سادهلوحی» و زودباوری ایشان نیست ،بیان گوشهای از
نخس���توزیری الجوردی خود به بندهای چهارگانه اوین مراجعهکرد و در یک به یک
به اتاقها مراجعهکرده و افراد را برای اعدام انتخاب میکرد .تعداد زیادی را همانشب
بدون اینکه به دادگاه برده شوند به جوخهی اعدام سرپد .ظاهر ًا پیام و دستور خمینیکه
در رسانهها نیز انتشار یافت مانع ادامهکشتار الجوردی شد.
آیتالله منتظری در مورد اعدام دخرتان  ۱۴- ۱۳ساله حقیقت را میگویند ،عالوه بر آنان
صدهاکودک و نوجوانان در اوین به بندکشیده شده بودند.
حضور  ۵نفر در یک سلول  ۲۰۹واقعی است .آنها در حضور یکدیگر بایستی از توالت
اس���تفاده میکردند .در همان زمان در یک سلول  ۴مرت مربعی در قزلحصار بیش از ۳۰
نفر تلنبار میشدند .و در یک سلول  ۳۶مرت مربعی اوینگاه تا  ۱۰۰نفر محبوس بودند و
زندانیان شیفتی میخوابیدند .الجوردی در پاسخ به اعرتاض زندانیان با با تمسخر پاسخ
میداد یقهی محمدرضا شاه را بگرییدکه زندانکم درستکرده است .یک بار همگفت
باشد یک تعداد را اعدام میکنیم تا جایتان باز شود.
الجوردی دروغ میگفت .زندانگوهردشت دارای  ۲۴بند بود و از سه بند آن به صورت
عمومی و مجرد استفاده میشد؛ بقیه یا خایل بودند و یا به شکل سلول انفرادی از آنها
استفاده میشد .درحایلکه وی به سادگی میتوانست با بازکردن در سلولها ،از آنها به
عنوان بند عمومی با تعداد بسیار بیشرتی زندانی استفادهکند.
آیتالله منتظری خصم الجوردی بود .او بهخوبی با شیوههاییکه وی بهکار میبرد آشنا
بود .او نه فقط در مقابل الجوردی بلکه شیوههای بهکار رفته از سوی دستگاه قضایی و
امنیتی مخالف بود .برای مثال درکتاب «مبانی فقهی حکومت» در مورد مصاحبههای
اجباری میگوید:
بر پایه مطالبیکه مطرحکردیم آشکارگردیدکه نمیتوان شخص زندانی را مجبور به
انجام دادن اموری س���اختکه منافی با سلطه بر جان و نفس خویش باشد؛ مانند
شرکت در مراسم و بعضی از جشنها یا بر عهدهگرفنت برخی از مسئولیتها یاکارها
2
یاکمک به اطالعات و امثال اینها .این بحث بسیار شایستهی تعمق و دقت است.
و یا ایش���ان به خاطر آنکه خود تجربهی زندان داش���ت و در میان حاکمان اسالمی از
شخصیت بهکلی متفاوتی برخوردار بود ،در همنیکتاب زیر عنوان «اجبار زندانی برای
1-https://amontazeri.com/book/khaterat/volume-2/1065
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مصاحبهی تلویزیونی» بحث میکنندکه «مجبور ساخنت زندانی برای مصاحبه تلویزیونی
به سبکیکه در زمان ما رایج میباشد ،از نظر شرع حرام است چون موجب تحقری و در
هم شکسنت ش���خصیت اجتماعی آنان میگردد و شارع مقدس هم به این امر رضایت
1
ندارد».
آیتالله منتظری به خاطر اطالع از این جنایات بودکه از سال  ۱۳۶۱به الجوردی اجازه
نمیدادند به دیدارشان برود و در دیدار با اعضای هیأتکشتار  ۶۷در مورد او میگویند:
«گردن الجوردی بکش���ند» .آیتالله منتظری برخ�ل�اف خمینی از صداقت بیمثایل
برخوردار بودند و حاضر به دروغگویی و حقهبازی نمیش���دند .چنانچه پیش از این در
کتاب خاطراتم نیز نقل کردهام ،حجتاالس�ل�ام انصاری نجفآبادی نماینده آیتالله
منتظری در زندانها در مهرماه  ۱۳۶۳درگفتگوییکه با من در زندان قزلحصار داشت به
صراحت از الجوردی به عنوان «قصاب» و «فاشیست جنایتکار» نام برد.
او به خاطر همنی شخصیت بیمانندش در نظام اسالمی بود که در کشتار  ۶۷در مقابل
خمینی به تنهایی ایستاد و به مسئوالن این قتل عام به صراحتگفتکه مرتکب «بزرگرتین
جنایت جمهوری اسالمی» شدهاند.
آتش زدن پروندهها ،اعدام زن حامله
حس���ن یوسفی اشکوری نماینده دوره اول مجلس ش���ورای اسالمی در مقالهی « چند
خاطره از قصه پر غصه اعدامهای دهه شصت» توضیح میدهدکه مجتبی یکی از بستگان
وی در شهرهای شمایلکشور در خرداد ماه  ۱۳۶۰و در جریان حمایت از بنیصدر دستگری
شده و به تهران منتقل میشود.
در بهمنماه اشکوری با زحمت بسیار با الجوردی تماس گرفته و در مورد فرد یاد شده
پرسوجو میکند الجوردی مشخصات راگرفته و روز بعد در تماس تلفنی میگویدکه او
کشته شده و در بهشت زهرا دفن شده است .اشکوری میگوید :
ب���ا عصبانیت به الجوردیگفتم :آخر چرا؟! اوکهکاری نکرده بود! افزودم :اعدام
شده؟ با خونس���ردی تمام جواب داد :نه ،وقتیکه او را ازکمیته  ۱۴به اوین منتقل
میکردند ،قصد فرار داشت و مأموران نیز تریاندازیکرده و اوکشته 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 میانگذاشتم.
هنوز جمله من تمام نش���ده بود که اوگفت :الج���وردی دروغ میگوید .جوان را
-1مبانی فقهی حکومت جلد چهارم ،آیتالله منتظری ،ترجمه و تقریر ،محمود صلواتی ،ناشرکیهان،
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کشتهاند و چون دلیلی بر اعدام ندارند ،میگویند قصد فرار داشت .این حرف قطع ًا
غلط است! او برای تثبیت حرف خود افزود :درباره این جوان چیزی نمیدانم ویل
مأمورانکمیته وقتی متهمی را تحویل میدهند ،رسید میگریند .با خوشحایلگفتم:
ممکن اس���تکه رس���ید این جوان را به من بدهید؟ با قاطعیتگفت :خری! قانون
نمیشود! با اصرار خواستم برای روشن شدن حقیقت این لطف را به من بکند....
چند روز بعد با خوشحایل به منگفت در فالن روز و فالن ساعت سری بهکمیته
بزن و با فالن شخص صحبتکن ،شاید به توافقی رسیدید .خرب خوشی بود و جای
امیدواری .در روز و ساعت مقرر بهکمیته ( ۱۴در یکی از مناطق جنوبی تهران) رفتم
و با جوانی (که ظاهر ًا سمت باالیی درکمیته داشت) دیدار وگفتوگوکردم .پس
از صحبتهای مقدماتی و احراز هویتگمشده من ،او نیز با قاطعیتگفت 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 منگذاشت وگفت میتوانید پرونده را هم ببینید.
با شتاب پرونده را مرورکردم ....او نه عضوگروهی بود و نه دست به اقدامات خشنی
زده بود .از مسئول مربوطه خواستم تا برگه رسید را به من بدهد .بهسختی امتناعکرد.
داستان را برای او تعریفکرده وگفتم من آن را برای افشاگری و انتشار نمیخواهم؛
بلکه میخواهم به الجوردی بدهم و میخواهم حقیقت برای من روشن شود .از من
اصرار و از او انکار .سرانجامکپی برگه را به من داد .خیلی خوشحال شدم.
روز بعد تماسگرفتم و به آقای الجوردیگفتم رسید تحویل مجتبی به اوین را دارم
اگر تمایل داری برای شما میفرستم .یکه خورد .لحظاتی سکوتکرد .انتظار چننی
برگ برندهای را نداشت.گفت چگونه به دست آوردهاید؟گفتم مهم نیست ویل سند
در اختیار من است .ظاهر ًا با اعتمادبهنفسگفت باشد بفرست .آدرس داد و من هم
فرستادم .چند روز بعد تماسگرفتم ویل الجوردی حاضر نشد جواب تلفن را بدهد.
هرچند برای من روشن بودکه او هرگز جواب نخواهد داد؛ ویل طی چند هفته بارها
تماسگرفتم و او هرگز جواب نداد .منشی او هر بار یک بهانهای میآورد ...چندی
بعد (احتما ً
ال اواسط سال  )۶۱به دیدار آقای مصطفی محقق داماد رئیس بازرسی
کلکشور رفتم .آقا مصطفی (فرزند آیتالله سید محمد محقق داماد) را از قدیم در
قم میشناختم .او یک عالم دینی و درعنیحال دانشگاهی محرتم و معقویل است
و (مانند دیگر اعضای خانوادهاش) از همان زمان تاکنون با سیاستهای تندروانه
جمهوری اسالمی در هیچ زمینه موافق نبوده و نیست.
ماجرای جوان فامیل را با ایشان در میانگذاشتم .او همکلی درد دلکرد و نمونههایی
از افراط در اعدامها و آزارهای زندانیانگفت .بهشدت نگران و عصبانی بود.گفت
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تردید نکنیدکه آن جوانکشته شده است و بعدکلی از الجوردی شکوهکرد وگفت
او هرگز به سؤاالت ما جواب نمیدهد و اصو ً
ال او پاسخگویکسی و جایی نیست.
بااینحال آقا مصطفیگفت نامهای خطاب به من بنویسد و ماجرا را تعریفکنید و
من اقدام میکنم ویل انتظار نداشته باشیدکه الجوردی جواب بدهد.
در پایان آقای محقق توصیهکرد با آقای مرویان (معاونش) همصحبتی بکنم .آقای
مرویان را از قم میش���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 اتاقکار آقای مرویان با ایشان دیدار وگفتوگوکردم ....در هرحال با حرفهای
من سر درد دل آقای مرویان نیز باز شد .او همکلی از اتفاقات عجیبوغریب نقل
کرد .ازجملهگفت :آقا! نمیدانید چهکردهاند! زن حامله را اعدامکردهاند … پس
از ذکر نمونههاییگفت :اگر مردم از این حوادث خربدار شوند ،دیگر نه برای اسالم
آبرویی میماند و نه برای انقالب و نه نظام .بعد افزود :برای اینکه برخی از این
پروندهها به دس���تکسی نیافتد ،آنها را آتش میزنیم! در مورد خواسته من او نیز
حرفهای آقای محقق را تأییدکرد وکلی از الجوردی شکوهکرد وگفت او به هیچ
1
سؤایل جواب نمیدهد.
آنچه یوسفیاش���کوری و یونس عرفانی و محققداماد و مرویان(محمدهادی مروی)
از جنایات الجوردی روایت میکنند مش���ت نمونه خروار هم نیست .واقعیت به مراتب
هولناکتر 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 مطلقکه در
دههی  ۶۰اعدام شد مینویسد:
اوگفت روزیکه مرا دس���تگریکردند و به اوین بردند تا  ۲۴ساعت با چشمان بسته
پش���ت در یک اطاق و در یک راهرو روی زمنی نشس���ته بودم .دراین مدت حتی
اج���ازه نمیدادندکه نمازم را هم بخوانم و میگفتندکه منافقنی را چه به نماز! هر
کس هم از آن راهرو عبور میکرد علیالحس���اب مشت و یا لگدی به منمیزد و
یا حداقل فحش رکیکی نثارم میکرد .مرا به بند عمومی بردندکهگروهی دیگر از
دخرتان و زنان زندانی بودند .آنها را نوبتی بریون میبردند وگریان و ناالن در حایل
1-http://zeitoons.com/17144
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که ظاهری آشفته وگاه زخمی و خوننی به بند بر میگشتند .آنها را برای بازجوئی
میبردند و شکنجه میکردند .یکی از خانمهای حامله را بردند و هنگامیکه برگشت
بنی دوپایش آنقدر شالق زده بودندکه آش و الش شده بود و بعد هم بچهاش افتاد
و تا امروزکه آزاد شدم زخمهایش عفونی و متورم شده بود و نالهاش از درد بلند بود.
دکرت فاضل اضافه میکند:
در جلسهایکه با اعضای پزشکی حزب داشتم موضوع را مطرحکردمکه متأسفانه
متوجه شدمکهآنها از این موضوع چندان ناراحت نشدند .در همنی زمینه دکرت حسنی
فخرکه 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 هفتهای یک بار
به آنجا می رفتگفت متأس���فانه این مسائل در زندان عادی شده است .او ادامه
دادکه روزی برای معاینه بیماران مشکلدار به زندان رفته بودمگفتند دخرت جوانی
هستکه از خارج به ایران برگشته و در فرودگاه شروع به هتاکی به امامکرده است.
او را دستگریکرده و به اوین آوردند از هنگام دستگریی تاکنون هنوز هم بطور مرتب
فحاشی میکند و به امام و جمهوری اسالمی و سایر سران آن توهنی میکند .از من
خواستندکه او را معاینهکنم .مرا به اطاقی بردندکه دخرت بسیار جوان را به اصطالح
چهار میخکرده بودند .او آرامش نداش���ته و آنقدر تقالکرده بودکه تمام پوست و
گوش���ت مچهای دست و پای او بریده شده بود و خون و آب خون اطراف دست
و پایش را فراگرفته بود.گفتم او را بازکردند و پس از تیمار با او به صحبت نشستم
و متوجه شدمکه مبتال به یک نوع بیماری روانی استکه دوست دارد دیگران را
بیازارد تا به جانش بیفتند و او را تنبیهکنند و هر قدر او را بیشرت بزنند و یا به او توهنی
کنند بیش�ت�ر احساس لذت میکند و سعی میکند این دور مسلسل ادامه پیداکند.
برایش نسخهای تجویزکردم و سفارش نمودم که با توجه به نوع بیماری او از این
پس هر چه هم داد و قالکرد و فحش و ناسزاگفت شما توجه نکنید تا با مصرف
این داروهاکمکم به حال طبیعی برگردد .در ضمن به آنهاگفتم او اصو ً
ال نه سیاسی
است و نه اطالعاتی از سیاست دارد .هفته بعدکه به زندان رفتم وگفتم میخواهم آن
دخرت را معاینهکنم و پیشرفتکار را ببینم .پاسخ شنیدمکه او چند روز قبل فوتکرد.
شنیدن وقایع و فجایع زندان اوین مرا بر آن داشتکه نزد آقای موسوی خوینیها بروم
و داس���تان را برایش تعریفکنم .در دوران انقالب یکی از هدفهای مبارزه ما با
رژیم شاه از بنی رفنت شکنجه و زندانی سیاسی بود و اکنون میدیدمکه بر خالف
آنچهکه تصور میشد اکنون فجایعی بدتر از آنکه از زندانهای شاه شنیده بودم در
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کشتار و قتلعام
درسایهیحمایتهمهجانبهیدستگاههایحکومتی
الجوردی ب���دون حمایت بیچون و چرای مجلس و در رأس آن هاشمیرفس���نجانی،
دولت ،شورایعایل قضایی ،حوزهی علمیه قم ،جامعه روحانیت ،ائمهی جمعه ،نمایندگان
خمینی ،سپاه پاسداران وکمیتههای انقالب اسالمی ،روحانیون با نفوذ حکومتی ،بازار
و ...نمیتوانس���ت دست به چننیکشتار بیسابقهی بزند .سکوت مراجع تقلید شیعه در
برابر جنایتهای الجوردی و حمایت ضمنیش���ان از خریهسریهای وی عامل مهمی
در ارتکابکثیفترین جنایات بود .محال اس���ت آنچهکه دکرت هوشنگ فاضل شنیده
و روایت میکند دیگر سران نظام ،مقامات دولتی ،و یا مراجع تقلید و اساتید حوزههای
علمیه قم و امامان جمعه و نمایندگان خمینی نشنیده باشند.
نظام اسالمی با بحران موجودیت روبرو بود و الجوردی بهرتینکسی بودکه میتوانست
خط���ریکهکی���ان نظام را تهدید میکرد با بریحمی و ش���قاوت از س���ر راه بردارد .تیغ
الجوردی را امثالکروبی و ناطقنوری و ...تیز میکردند.کروبی در س���یاهترین روزهای
تاریخ میهنمان با آنکه هیچ مس���ئولیت قضایی نداش���ت اما یک پایش در اوین بود و
پشتوانهی الجوردی و جنایاتش.
وی در مهرماه  ۱۳۶۰درگفتگو با خربنگارکیهان در ارتباط با برخورد با «ضدانقالب» با
بریحمی و شقاوتکه به الجوردی پهلو میزد خطاب به مادران و پدران داغدار گفت:
م���ن معتقدمکه دادگاههای انقالب وظیفه انقالب���ی دارندکه در برابر ضدانقالب
بایستند و به عنوان نماینده امام در بنیاد شهید و به عنوانکسیکه آشنایی نزدیک با
خانواده شهدا و جانبازان انقالب دارد اعالم میکنم از آنهاکه برای اعدامیها و
کسانی که با وسایل جنگی وکوکتل مولوتف به جان مردم میافتند اشک تمساح
میریزند میخواهیم بیایند و خانواده ش���هدا و هزاران جوان دست و پا قطع شده
راک���ه در راه حق همه چیز خود را از دس���ت دادهاند ببینن���د ....عدم قاطعیت در
برابر ضد انقالب ضایعکردن حق اینان اس���ت .هرکه میخواهد دل بسوزاند برای
اینها دل بس���وزاند ...انقالب خونبار ما باد آورده نیستکه اجازه بدهیم باد بربد.
خانوادههاییکه فرزندانشان اعدام شدهاند عدهای راضی هستند اما من ناراضیها
را به وجدانشان ارجاع میدهم و میخواهمکه غم فرزند جنایتکارشان را لحظهای
فراموشکنند و سعیکنند مادری راکه فرزندش را در جنگ اسالم وکفر از دست
-1خاطرات من از دوران انقالب  .۵۷وبالگ شخصی دکرت هوشنگ فاضل
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داده است درککنند.
محسنیاژهایکه در سالهای ابتدایی دههی  ۶۰بازجو و شکنجهگر اوین بود میگوید:
رابطه من با آقایکروبی از س���ال  ۶۰نسبتا نزدیک بود یعنی آن زمان در دادسرای
انقالبکه بودیم -دادس���رای انقالب در اوین مستقر بود -ایشان به جهاتیکم و
بیش میآمد آنجا .از آنجا ارتباطمان با ایشان بیشرت برقرار شد و همنی طور ادامه
2
داشت.
پس از برکناری الجوردی ،مهدیکروبی در سخرنانی پیش از خطبههای نمازجمعه تهدید
کرد چنانچه الزم باشد الجوردی را دوباره برمیگردانند.
پس از قتل الجوردی نیزکروبی یکی ازکس���انی بودکه در مجالس مربوط به او حاضر
میش���د.کروبی در ش���هریور  ۱۳۸۷چند ماه قبل از اعالم نامزدیاش برای ش���رکت در
انتخابات ریاستجمهوری ،در دهمنی سالگرد قتل الجوردی شرکتکرد و درکنار اعضای
مؤتلفه یکبار دیگر خدمات او به نظام اسالمی راگرامی داشت.
ناطقن���وری همکه هیچ مس���ئولیت قضایی نداش���ت ی���ک پایش در اوین ب���ود و در
تصمیمگرییهای مربوط به س���رکوب وکشتار ش���رکت میکرد .ناطقنوری اعمالش به
الجوردی پهلو میزد و نزدیکترین رابطه را با وی داشت .وی همچون الجوردی هیچ
احرتامی برای قواننی نظام اسالمی قائل نبود .وی یکی از دستورات غریقانونیاش را به
شرح زیر توصیف میکند:
در انتخابات مجلس دوم شورای اسالمی ،آقای «سید محمدعلی زابلی» از سیستان
را ش���ورای نگهبان رد صالحیتکرده بود .ایشان روحانی بود و خیلی هم قیافهی
علمایی داشت .برخی از سیستانیها هم شورشکرده و دفرت امام جمعه را آتش زدند
و سپس به طرف استاندارای حرکتکرده بودندکه آنجا را تصرفکنند .آقای سید
«احمد نصری»که استاندار آنجا بود ،تلفن زد وگفت« :حاج آقا ،دارند به طرف
استانداری میآیند ما چهکارکنیم؟»گفتم« :کوتاه نیایید ،برخوردکنید ».جمعه ظهر
بود به آقای آخوندیکه برای تش���کیل شورای تأمنی ویژه به ارومیه رفته بود،گفتم
مستقیم ًا از همانجا به زاهدان برود .اتفاق ًا در آن جمعه آقای شمخانی هم حضور
داش���تند ،لذا این دو نفر به اتفاق ،به زاهدان پروازکردند و جمعه بعد از ظهرکنرتل
اوضاع را در اختیارگرفتند 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 قانعکردندکه به اس���تانداری ب���رود .آقای آخوندی زنگ زد و
1

-1کیهان  ۱۲ ،مهر  ، ۱۳۶۰صفحه ۳

2-www.entekhab.ir/fa/news/449628
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گفت «آقای زابلی اینجاست ،چهکارکنیم؟»گفتم« :به ایشان احرتام بگذارید ،اما
عمامهی ایشان را بردارید و چشمهایش را ببندید و او را به زندان بیندازید ».آقای
آخوندیگفت« :اینکار هزینهی باالیی دارد».گفتم« :همنیکه دس���تور میدهم
3
عملکنید».
ی را به عهدهگرفت از هیچ
ناطقنوری هنگامیکه سرپرس���تیکمیتههای انقالب اسالم 
همکاریای با الجوردی و دادستانی دریغ نمیکرد .در این دوران شهربانی و تکاوران
آن نیز در خدمت دادستانی قرارگرفتند .وی در سال  ۶۱از زندانگوهردشت نیز بازدید به
عمل آورد.
با وجود حقیقتیکه آیتالله منتظری بر آن پای میفش���رد ،مریحس�ی�ن موسوی در همان
مهرماه  ۱۳۶۰درحایلکه دولت جمهوری اسالمی یکی ازگسرتدهترین سرکوبهای تاریخ
معاصر را سازمان داده و اعمال این دولت افکار عمومی بنیالمللی را سخت تکان داده
بود ،به عنوان وزیر امورخارجه با ش���رکت در سی و ششمنی مجمع عمومی سازمان ملل
متحد در پاسخ به ادعای نقض حقوق بشر در ایران مىگوید:
مردم به مدعیان حقوق بشرکه دستهاى خود را به خون انسانهاى مستضعف فرو
کردهاند ،به دیده تمس���خر مىنگرند… هم اکنون درکشورهاى مستضعف چهره
تازه بش���ریت در حال تولد است و این چهره بسیار متفاوت از آن سیمایى استکه
امریکا تصویر مىکند… ما مصمم هستیمکه در روش خودکوچکترین لغزشى به
شرق یا غرب نداشته باشیم .به عنوان نماینده دولت انقالبى جمهورى اسالمى به
همه مستضعفان زمنی نوید مىدهمکه یک میلیارد مسلمان زیر سلطه جهان در حال
4
قیاماند و اسالم برکات سازنده خود را دوباره به صحنه آورده است.
مردم ایران «برکات س���ازنده اسالم» را در  ۳۸سالگذشته به چش م دیدهاند و مریحسنی
موسوی خود نزدیک به یک دهه مزه آن را در «حصر خانگی» چشیده است.
عفو بنیالملل در مهرماه  ۱۳۶۰به خاطر انتشار اخبار هولناک در مورد شرایط زندانهای
ایران و اعدامهای لجامگسیختهکه مورد تأیید آیتالله منتظری بود ،درخواست دیدار از
زندانهای ایران را داد.
بعد از حمالت مستمر خمینی و موسویتربیزی و امامان جمعه و جماعات و ...به عفو
بنیالملل ،وزارت امورخارجهکه مریحسنی موسوی وزیر آن بود شرایط سخیف و احمقانهای
را برای ورود این نهاد حقوق بشری به ایران تعینیکردکه نمونهی آن را در تاریخ هیچیک
از دیکتاتوریهای عالم مش���اهده نمیکنید .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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بسمالله الرحمن الرحیم ،استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا برای پشتیبانی از ایادی
آدمکش خود درکش���ور ما و نیز تالشگسرتدهاش برای براندازی نظام جمهوری
اسالمی ،از ترفندهایگوناگونی سود میجوید .اصلیترین محور فعالیت تبلیغاتی
امرپیالیسم آمریکا در چند ماههگذشته ،این بوده استکه به جهانیان چننی وانمود
س���ازد در ایران ثباتی وجود ندارد .ش���رکت نزدیک به  ۱۷میلیون تن در انتخابات
ریاست جمهوری ،پریوزی بزرگ در جبهه آبادان و حضور مستمر وگسرتده تودهای
میلیونی در صحنه این محور تبلیغاتی را بطورکامل درهم شکست و اینک آمریکا
میکوش���د با استفاده از شگردی تازه قوه قضایی انقالبیکشور ما را مورد تهاجم
تبلیغاتی خود قرار دهد تا ش���اید به نعش بیج���ان ضدانقالب جانی تازه بدهد.
هیاهوی سازما ن عفو بنیالمللی درست در چهارچوب این توطئه تازه معنای خود را
پیدا میکند .همانسانکه رهرب بزرگ انقالب فرمودند هدف هیاهوی این سازمان و
دیگر سازمانهای مشابه جزکمک و یاری رساندن به اربابان خود نیست.
از آنجا که ما به س�ل�امت نظام و قدرت الهی آن یقنی داریم و دلیل روش���ن این
مسئله عیان بودن تمام فعالیتهایی استکه از طریق قوای سهگانهکشورمان انجام
میپذیرد ،مانعی نمیبینیم تا واقعیات جامعه اسالمی ما در معرض دیدگان تودههای
میلیونی جهانیان قرارگرید .و این امرپیالیسم استکه سعی میکند به هر نحو ممکن
این واقعیات در معرض قضاوت انسانهای مستضعف جهان قرار نگرید.
با توجه به درخواس���ت اخری سازمان عفو بنیالمللی برای بازدید از جریان قضایی
در جمهوری اس�ل�امی ایران ،وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران برای آن
که یکبار دیگر فریبکاری این سازمانها و ماهیت پنهان آنها 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 وگزارش آن به جهانیان اعالم نماید.
پیشنهادات اصویل مریحسنی موسوی برای پذیرش عفوبنیالملل:
1.1برای آنکه هرگونه شبهه ای در مورد تمایالت صهیونیستی این سازمان از
اذهان زدوده شود پیشنهاد میشود به صورت صریحکشتارهایکفرقاسم
و دیریاسنی [در سال  ۱۹۴۸میالدی اتفاق افتاده] و جنوب لبنانکه توسط
جنگافروزان اسرائیلی صورت گرفته است صریح ًا با ذکر مورد توسط
این س���ازمان محکومگردد و در مورد شرایط وحشیانه زندانهای رژیم
اشغالگر قدس و شکنجههای طاقت فرسای آن افشاگری به عمل آید.
2.2برای آنکه شبههای در زمینه وابستگی این سازمان به امرپیالیسم آمریکا
وجود نداشته باشد ،پیشنهاد میشود این سازمان دخالتهای آمریکا را
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در امور ملتهای دیگر به ویژه مصر ،السالوادور و عربستان محکوم سازد
و به بهانه سیاسی بودن این موضوعات و خارج بودن آنها از چهارچوب
رسالتهاییکه عفو بنیالملل برای خود قائل است شانه از زیر تعهدات
انسانی خایل نکند ،یقینًا گردانندگان این سازمان بهرت از هرکس دیگر
میدانندکه دخالتهای آمریکا در امور ملتهای دیگر باعثکشتارهای
وسیع وگس�ت�ردهای در سراسر جهانگردیده استکه فاجعه  ۱۷شهریور
در میدان ش���هدای تهران یک نمونه از آنهاس���ت .چه کسی است که
نداندکه جنایات بر علیه زندانیان سیاس���ی منفک از شرایط سیاسی و
عملکرد دولتها نیس���ت و ضعف این پندار در آنجا آش���کار میشود
که عف و بنیالمللی برای بازخواس���ت از آمریکا ،به عنوان خشنترین و
خونخوارترین رژیم روی زمنی ،صرف ًا به دلیل ادعای این دولت مبنی بر
نداشت زندانی سیاسی ،برای خود حقی قائل نیست.
3.3در بیانیههای این سازمان بارها به اصول پذیرفته شده جهانی و یا حقوق
بنیالمللی اشاره شده است ما میخواهیم این سازمان به شکلی روشن
اعالم نماید آیا اصول حقوق اسالمیکه یک میلیارد مسلمان به آن باور
دارند جزو این اصول پذیرفته شده جهانی هست؟ و یا اینکه در نظر این
سازمان جهان مساوی آمریکاست و هر اصلی مورد پسند رژیم جنایتکار
آمریکاس���ت جهانی نیز محس���وب میگردد ؟ [منظور از اصول حقوق
اسالمی شالق زدن ،تعزیر ،حد ،قطع عضو ،سنگسار ،قصاص ،پرتاب از
بلندی ،آتش زدن مجرم ،به صلیبکشیدن و دیگر مجازاتهای اسالمی
و همچننی پذیرش نفی بدیهیترین حقوق زنان از جمله ارث ،شهادت،
حق سفر ،حق پوشش ،حضانت و نفی حوققکودک از جمله سن بلوغ
و اعمال وحشیانهترین مجازاتها در مورد آنها و نداشنت حق تغیری دین
و … میباشد].
4.4در صورت آن که س���ازمان اعالم نماید اصول حقوق اس�ل�امی را نیز
جزو حقوق پذیرفته ش���ده بنیالمللی میپذیرد :سازمان اعالم نماید آیا
گردانندگان این س���ازمان و افراد اعزامی آن با این حقوق آشنایی دارند
و آیا به مکانیس���مهای پیچیده و طوالنی تربیت قاضی شرع در اسالم
و دادگاههای اس�ل�امی وق���وف دارند یا نه ؟ [البت���ه توضیحی به عفو
بنیالملل در مورد «مکانیسمهای پیچیده و طوالنی تربیت قاضی شرع
و دادگاههای اسالمی نمیدهد تا بدانند چگونه نابغههایی چون رییسی
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و پورمحمدی و … با داشنت  ۲۰سال سن به مقام قضاوت و دادستانی
میرسند].
5.5طبیعی استکه ما انتظار داشته باشیم در میان هیأت اعزامی حداقل یک
حقوقدان مسلمان و متعهدکه دقیق ًا به فقه اسالمی و قضایی آشنایی داشته
باش���د حضور یابد و ما پیشنهاد میکنیمکه در این زمینه از دانشمندانی
چون شیخکوشک … در مصر و یا دیگر فقیهان ناوابستهکهکششی به
سمت آمریکا نداشته باشند استفادهگردد.
6.6س���ازمان تعهد نماید اگر بعد از مسافرت به ایران ثابت شد تبلیغات و
ادعای س���ابق سازمان دروغ بوده است رسم ًا از ملت بزرگ ایران عذر
خواهی نماید.
7.7سازمان باید قبل از ورود به ایران عمل جنایتکارانهگروه مجاهدین خلق را
که باعثکشتارهای وسیع خیابانی شدهاند و بیش از  ۱۰۰نفر از دولتمردان
متقی ما را به ش���هادت رساندهاند  ،به زن و بچه و پریمرد رحم نکرده و
در مساجد و معابر و بیمارستان و مغازهها بمبگذاشتهاند ،اتوبوسها را
آتش زدهاند و بچه ها و بزرگساالن بیگناه را سوزاندهاند ،به شکل واضح
محکوم نماید و اگر تردیدی در این زمینه برای سازمان وجود دارد دولت
جمهوری اسالمی ایران حاضر است دالیلکافی در اختیار سازمان عفو
بنیالمللی قرار دهد تا تمام جنایات فوق را ثابت نماید ،به شرط اینکه
این اسناد از طرف سازمان عفو بنیالمللی منتشرگردد.
 8.8سازمان مزبور تضمنی نمایدکه منتکامل و بدون سانسورگفتگوهای خود
با مقامات مسئول قضایی ایران را در اختیار افکار عمومی جهان قرار دهد
و در این زمینه بدون مجامله و بهانه آوردن جواب دهدکه این مذاکرات
درکدام نشریه و درکدام رادیو وکدام تلویزیون اروپایی و آمریکایی پخش
خواهد شد و برای قدم اول پخشکامل بیانیه موجود میتواند عالمت
صداقت سازمان در این مورد محسوبگردد.
اگر سازمان ادعا میکند این وسایل در اختیار او نیست پس چگونه است
هنگام حمله به نظام انقالبی ما تمام بوقها به صدا در میآیند .در این
صورت آیا همنی دلیلکافی نیست تا سازمان بداندکه بازیچهای در دست
امرپیالیسم خربی نشده است؟
مسلم ًا با احراز شرایط فوق دولت و ملت ما باکمال بزرگواری این هیأت
را خواهد پذیرفت و اینک بر عهده سازمان عفو بنیالمللی استکه ثابت
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کند بازیچه آمریکا و متحدانش در سراسر دنیا نیست .وزارت امور خارجه
1
جمهوری اسالمی ایران.
عفو بنیالملل چارهای جز رد پیش���نهادات خریهس���رانهی مریحس�ی�ن موسوی نداشت.
یونایتدپرس در مورد واکنش عف و بنیالمللگزارش داد:
س���ازمان عف و بنیالملل ش���رایط پیش���نهادی ایران را برای بازدید نمایندگانش از
زندانهای ایران نپذیرفت .این س���ازمان اطالع داده است شرایط ایران با ماهیت
عملکرد این سازمان مغایرت دارد و این سازمان هیچگونه شرط از قبل تعینیشدهای
را نخواهد پذیرفت .س���ازمان عفو بنیالملل مدعی شده استکه قبول این شرایط
2
تمامی اعتبارها را از بنی خواهد برد.
مریحسنی موسوی بهخوبی از جنایاتیکه در اوین میگذشت با خرب بود و با مطرحکردن
این ش���رایط میکوشید مانع دیدار عف و بنیالملل ش���ود .چراکه پیش از شروع سرکوب
گسرتده نریوهای سیاسی در  ۳۰خرداد « ۶۰صلیب سرخ جهانی» از زندان اوین دیدار به
عمل آورده بود.
محم دکچویی رئیس زندان اوین در مصاحبه مطبوعاتی خود در آذر  ۱۳۵۹میگوید:
شماکافیست رجوعکنید بهگزارشات صلیب سرخکه سه بار از زندانهای ما بازدید
کرده است و در این سه باریکه از این جا بازدیدکردهاند و همنی امروز هم بازدیدی
داشتهاند و با تک تک زندانیها صحبت میکنند و بعدگزارشات خود را مینویسند
حال شما توجهکنیدکه اجنبی میآید و از ما تعریف میکند و خودی...
در بهمنماه  ۱۳۵۹قدوسی نیز به دیدار صلیب سرخ از زندانها اشارهکرد .وی آنقدر به
سالمتگزارشگران و اعضای هیأت صلیبسرخ باور داشتکه پیشاپیشگزارش آنها در
3
مورد شکنجهی احتمایل را مورد تصدیق قرار داد.
ب اسالمی بود شکنجه به
البته همانموقع نیز در ۲۰۹که در اختیار سازمان مجاهدین انقال 
صورت سیستماتیک اعمال میشد .هنگام حضور صلیب سرخ در اوین زندانیان هوادار
فرقان راکه شکنجه شده بودند بهکمیته مشرتک منتقلکردند تا هیأت آنها را نبیند .حسنی
ملکی و پسرخالهاش از جمله این زندانیان بودند .من با حسنی تا سال  ۱۳۷۰همبند بودم.
دروغگویی بهکفار عنی ثواب است
دروغگویی توسط مسئوالن نظام و به ویژه الجوردی ،پدیدهی عامی است .آنها در این
مورد نیز به خمینی اقتدا میکنند .خمینی دو ماه پس از آغاز سرکوبگسرتده در ایران در
-1روزنامه اطالعات چهارشنبه  ۲۹مهر ۱۳۶۰
-2روزنامه اطالعات پنجشنبه  ۳۰مهر .۱۳۶۰

3-http://library.tebyan.net/fa/Viewer/Text/90049/13#7
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سخرنانی معروف خود در  ۲۷مرداد ۱۳۶۰گفت:
اگر -فرضکنیدکه -حفظ جان یک نفر مسلمانی ،حفظ جانش وابسته این است
که شما شرب خمرکنید ،واجب است بر شما .دروغ بگویید ،واجب است بر شما...
حفظ خود اسالم از جان مسلمان هم باالتر است .این حرفهای احمقانهای است
که از همنیگروهها القا میش���ودکه خوب ،جاسوسیکه خوب نیست! جاسوسی،
جاسوسی فاسد خوب نیست ،اما برای حفظ اسالم و برای حفظ نفوس مسلمنی
واجب است ،برای حفظ اسالم و برای حفظ نفوس مسلمنی واجب است ،دروغ
1
گفنت هم واجب است ،شرب خمر هم واجب است.
او به این وسیله دروغگویی را «واجب» شمرد و دست مسئوالن نظام را برای برزبان هر
دروغی بازگذاشت .وی با آنکه به خوبی در جریان آنچه در زندانها میگذشت بود با
این حال به دروغ میگفت:
حبسهای ما هم مثل حبسهای سابق نیست؛ حبسهایی استکه در آنها اشخاص
2
به هیچ وجه مورد اهانت ،حتی نیستند.
و یا در جمع سرپرس���تان هیأتهای عازم بهکش���ورهای خارجی ،در خصوص زندانیان
سیاسی و چگونگی برخورد زندانبانها با آنها ،به دروغ مدعی شد:
توی حبس همگاهی وقتها [زندانیان] مأمورین را میزنند،گاهی وقتها میکشند،
از ای���ن جهت خوب ،اینها را جزا دادند ،ی���ک جزای عادالنهایکه برای حفظ
جامعه ،یک سرطانی را برای حفظ مزاج در میآورند غده را؛ برای حفظ جامعه هم
باید اینکار بشود .اما اکثر اینها االن در حبسهاییکه هستند با یکگرفتاریهایی
که محبوس�ی�ن آنجا دارند و مقدارش همکم است ،چطور است ،اما تحت تربیت
3
هستند؛ دارند تربیتشان میکنند.
جانیان با همنی فرهنگ خمینی استکه برای توجیهکشتار  ۶۷به دروغ ادعا میکنند در
جریان عملیات فروغ جاویدان در زندانهای سراسرکشور زندانیان مجاهد قصد شورش
و پیوسنت به مجاهدین را داشتند و به همنی دلیل هیأتی تشکیل شد و به جرائم شورشیان
ط رسیدگی شد.
با رعایت احتیا 
الجوردی به عنوان پریو خمینی با فرهنگیکه شرحاش رفت به هنگام حضور خربنگاران
دستچنی شده و یا «میهمانان خارجی» و دانشجویان آسیایی در اوین ،به شکل وقیحانهای
به دروغگویی در مورد زندانیان میپرداخت و اتهامات عجیب و غریبی از جمله لواط
و ...را به آنها وارد میکرد و همهی دس���تگری ش���دگان راکس���انی معرفی میکردکه به
-1صحیفه نور ،جلد  ،۱۵صفحه .۱۱۶
-2صحیفه نور ،مؤسسه نشر آثار امام خمینی ،جلد ششم ،ص  ۴۵۸اینرتنتی.
-3پیشنی ،جلد شانزدهم ،ص  ۴اینرتنتی.
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خاطر عملیاتهای مسلحانه دستگری شدهاند .در مصاحبههای مطبوعاتی نیز از همنی شیوه
استفاده میکرد .در مقابل اعرتاض زندانیان ،در حسینهی اوین به سادگی مطرح میکرد
که دروغگفنت بهکفار عنی ثواب است.
وی اتهام���ات مربوط به انجام عمل لواط در بنی زندانیان و یا روابط جنس���ی در درون
خانههای تیمی مجاهدین را هم بر اس���اس رهنمودهای خمینی و روحانیون شیعه طرح
میکردکه بهتان بسنت به مخالفان را واجب میدانند.
خمینی در آخرین س���خرنانی از مجموعه سیزدهگانه سخرنانیهای بهمن  ۱۳۴۸خود در
نجف -که بعدها به صوتکتاب «والیت فقیه» تدوین شد -میگوید:
 ...در یک روایتی ،در بعضی استکه االن یادم نیستکجاست ،آمدهکه تهمت هم
به آنها [روحانیون مخالف] -این تهمتیکه ازگناهانکبریه است -در یک همچنی
مواردیگاهی وقتها جایز میشود،گاهی وقتها واجب میشودکه این آخوند اگر
آبرویی داشته باشد ساقط شود در جمعیت .اگر این ساقط نشود در جمعیت ،امام
1
زمان را ساقط میکند ،اسالم را ساقط میکند.
با همنی راهنمای عمل بودکه وقتی به منزل حسن نزیه رئیسکانون وکال و رئیس شرکت
ملی نفت حملهکردند مدعی شدندکه زیر تخت او مجلهی سکسی و آلت تناسلی مصنوعی
پیدا کردهاند .ویگفته بود با قواننی اس�ل�امی نمیتوان جامع���ه را ادارهکرد .نریوهای
ی میشدند
دادستانی پس از حمله به دفاترگروههای سیاسی و بعدها خانههای تیمی مدع 
که در محلهای مزبور مجالت سکسی ،قرص ضدحاملگی ،کاندوم و ...پیدا کردهاند.
در تاریخ  ۲۶مرداد  ۱۳۶۳پس از برمالشدن جنایات الجوردی در درون نظام و فشار برای
برکناری وی از پس���ت دادستانی او در نماز جمعه دروغهای عجیبی در مورد اظهارات
پزشکان بازدیدکننده از زندان اوین بیانکرد و به نقل از یکی از آنهاگفت:
از یکی از زندانیان پرس���یدم اتهام تو چیست؟ او پاس���خ داد من یکی از اعضای
منافقنی بودم و یک نفر راکشتهام .البته سازمان مرا به اینکار واداشت .آنها مبالغی
جهتکش�ت�ن مردم پرداخت میکردند .ما از هیتلر هم جنایتکارتر بودیم و مرتکب
جنایاتی شدهایمکه در جهانکمسابقه است.
در ضمن صحبت با عدهای از رهربان دستگریش���ده منافقنی پرسیدم آیا در زندان
افرادی هستندکه هنوز درکفر و الحاد خود مصرانه باقی مانده باشند و توبه نکرده
باش���ند؟ تقریب ًا جواب منفی بود .از این رو نش���انههای حریت و تعجب در چهره
روزنامهنگاران ظاهرگردید.
در همنی سخرنانی در جای دیگری میگوید:
1-www.bbc.com/persian/iran-features-46593800
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ما توی زندان یکی از شیوههایمان این استکه شاید خود شما برادران بدانید .ما
میهمانان خارجی ،خربنگاران خارجی و داخلی ،اینها را همیشه دعوت میکنیم از
زندان بازدید کنند.
ما همه اعتقادمان این اس���تکه آنچه راکه جمهوری اسالمی عرضهکرده باید به
عنوان الگو برای همه بشریت مطرح بشود .من این را برایتان بگویمکه از خیلی از
زندانهای خارجکشور برای ما نامه آمدهکه شیوههایتان را برای ما بیانکنید.
خوب است من [اظهارات] یکی دوتا از اینکسانیکه آمدند توی زندان اوین اظهار
نظرکردند را برایتان بخوانم تا بدانید دیگران نسبت به ما چگونه قضاوت میکنند.
این یکی از خربنگاران خارجی است ،میگوید:
اخباریکه در مورد نقض حقوق بش���ر در ایران پخش میشودکذب است و البته
بیشرت فعالیت این اخبار به دست سازمان منافقنی میباشد .روزنامههای اروپایی نیز
بدون تخفیف آنها را چاپ میکنند.
در رابطه با حقوق بشر ظاهر ًا همه چیز برعلیه ایران مجاز میباشد و آن را با چاپ
عکسهای جعلی و انواع شکنجه در ایران به اثبات میرسانند .حتی سازمان عفو
بنیالمللکه همیشه در اینگونه موارد تحقیق دارد در مورد اتهاماتیکه به ایران نسبت
میدهند هیچگونه دلیلی نمیتواند ارائه بدهد.
در بازدیدیکه از زندانکردیم همه جا مراقبان و زندانیان را درکنار هم میدیدیم.
آنها از هم قابل تش���خیص نبودند .هرگوشهای از زندان به طرز زیباییگلکاری و
تزئنی شده بود.
من اینجا این را برای ش���ما بگویم؛ با اینکه اینجا [اوین] یک جنگل است ،ما
در طول این دو سه سال ۱۷ ،هزار مرتمربعگلکاری چمن و سبزهکاری برای اینها
ایجادکردیم۱۷ .هزار مرتمربع زمنی را زیر فضای سبز بردیم.
یکی دیگرشان وقتی آمده بود ،نوشته بود:
من واردگلستانی به نام زندان شدم .در تمامی سالنها تلویزیون هست ،بازداشتیها
با الجوردی شوخی و احوالپرسی میکنند و هیچ ترسی نیز از این قصاب تهران
نداشتند[ .توی مطبوعات غربی نوشتهکه به من میگویند قصاب تهران!] من تا به
حال چننی زندانی را در آلمان ندیده بودم که در آن زندانیان آزادانه و راحت رفت
1
و آمد کنند.
الجوردی در سوم تریماه  ۱۳۶۰پس از چند روزکشتار وحشیانه و اعدامهای لجامگسیخته
در اوین به همراه محمدیگیالنی در یک مصاحبه مطبوعاتی حاضر شد و به دروغگفت:
1-www.farsnews.com/news/13961204000334
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در این چند روز بسیاری ازکسانی راکه دستگریکرده بودیم ،پس از اظهار ندامت در
محضر دادگاه آزاد شدهاند و حتیکسانیکه قیام مسلحانهکرده ،ویل در دادگاه اظهار
تنفر و ندامت نمایند فقط به اندازه شناسایی و هویت در دادستانی خواهند ماند و
1
یک لحظه اضافهتر آنان را نگه نمیداریم و آزاد میکنیم.
وی یکس���ال بعد در یک مصاحبهی فرمایشیکه روی سؤاالتش از قبلکار شده بود،
شرکت و ادعاهای دروغی را مطرحکرد .در اینگفتگو خربنگار از وی پرسید:
قبل از اینکه افراد اینگروهکها آزاد بشوند آماریکه از فعالیتهای ضدانقالبی
آنان داشتیم نشان میدادکه فعالیتهای آنهاکاهش یافته و موقعیت آنها هم متزلزل
بود ویل بعد از آزادی به نظر میرسد فعالیت آنها شدید شده و روزی نیستکه چند
تن از برادران حزباللهی ما را ترور نکنند .آیا فکر نمیکنیدکه آزادکردن اینها آنهم
با آن وسعتکمی عجوالنه بود و دادستانی برای جلوگریی از فعالیتهای تروریستی
اینها چه برنامهای دارد؟
الجوردی در پاسخگفت:
با کمال تأسف آن چه گفتید واقعیت دارد جوی آفریدندکه در آن جو حتی کسانی
همکه با آزادی این افراد مخالف بودند باالخره تحت تاثری این جو مجبور ش���دند
تعدادی را آزادکنند.گزارش���ی ما داریمکه صد نفر از توبهکردههای آزاد ش���ده به
2
تروریستهای جنگل پیوستند و االن در آنجا مشغول سازماندهی هستند.
ادعای الجوردی مطلق ًا واقعیت ندارد .حتی یک نفر از به اصطالح «توبهکردهها» نه
آزاد شده بود و نه به «تروریستهای جنگل» پیوسته بود.
غ دیگری سرهمکرده میگوید:
الجوردی در همنیگفتگوی مطبوعاتی درو 
یکی از همنی منافقنی در زندان بود و پدر و مادرش عجیب اصرار داش���تندکه این
ش���خص آزاد ش���ود و باالخره چون یک شخص محرتمی بود و با فشار زیادیکه
میآوردند باکفالت پدرش آزاد شد و شاید پدرش هنوز نمیداند پسرش دچار چه
سرنوشتی شده .این پس���ر بعد از اینکه پدر و مادرش با اصرار زیاد او را از دست
ما بریون آوردند رفت مجدد ًا به سازمان پیوست .البته اینجا تعهد داد اما متأسفانه
علریغم تعهدش مجدد ًا وقتی بریون رفت به سازمان پیوست و اسلحه به دستگرفت
و مردم بیدفاع را مورد حمله قرار داد ،اما خوش���بختانه به دس���ت مردم حزبالله
مجدد ًا دستگری شد ،وی زمانی که به چنگال عدالت مردم افتاد مردم آن قدر او را
زده بودندکه یک نقطه سالم در بدنش نبود و او را سیاهکرده بودند و وقتی اینجا
-1روزنامه اطالعات سوم تریماه .۱۳۶۰
-2روزنامه اطالعات  ۲۹اردیبهشت ۱۳۶۱
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به هوش آمدگفت  :نمیدانم چقدر طولکش���ید و بعد هم بر اثر همان ضربات و
سیانوریکه خورده بود به درک واصل شد.
خوب ببینید این همهکه پدرها و مادرها اصرار میکنند برای آزادی این افراد  ،من
پیامم به پدرها و مادرها این است که این قدر اصرار نداشته باشید ،این جوانهای
ناپخته تحت القائات شیطانی همان خناسهایی قرارگرفتهاندکه جزکشتار انسانها
هدفی ندارند ،شما میروید پیش مقامات امنیتیگریه میکنید و برادران روحانی
ما هم مظهر عطوفت واسعه الهی هستند وقتی شما التماس میکنید دلشان به رحم
میآید و دستور آزادی صادر میکنند نتیجهاش این میشودکه وقتی از زندان آزاد
میش���وند یا میروند بهگروه جنگل میپیوندند و مردم حزبالله را میکشند و به
درک واصل میش���وند و یا میبینید توی خیابانها حزباللهیها را میکش���ند و
دستگری میشوند و آن قدر از مردمکتک میخورندکه میمریند.
الجوردی این دروغها را س���رهم میکرد تا مانع آزادی زندانیان سیاس���ی شود؛ به ویژه
که خمینی در پیامیکه به مناسبت  ۲۲بهمن  ۱۳۶۰صادرکرده بود خواستار آزادی هرچه
بیشرت دستگریشدگان بود و در میان قشرهایی از مردم این توهم ایجاد شده بودکه چه بسا
گشایشی صورتگرید .در پیام خمینی آمده بود:
از جناب حجتاالس�ل�ام آقای موسوی [اردبیلی] رئیس محرتم دیوانعایلکشور،
میخواهم تا به عموم دادستانها و قضات محرتم ابالغکنندکه عالوه بر اسامی تهیه
ش���ده برای آزادی ،در اسرع وقت ممکن و حداکثر تا دو ماه به پروندهها رسیدگی
نموده ،و لیست اسامی زندانیانیکه به حسب شرع مقدس عفوشان مانعی ندارد تهیه
و نزد این جانب بفرستند .الزم است مسئولنی امور در تهیه این لیست سختگریی
ننمایند و هر چه بیشرتکوشش نمایند تا زندانیان به مردم عزیز ما ملحق شده و همگام
با آنان راه انقالب اسالمی را بپیمایند .مقتضی است تأکیدکنم تا در این امر مسامحه
نشود .و همان طورکه قب ًلا تذکر دادم دادستانیها و محاکم قضایی موظفند در اسرع
وقت ممکن به پروندههاییکه به عللی رسیدگی به آن به تعویق افتاده است رسیدگی
1
نموده و آنان را در اولویت قرار دهند.
بالفاصله پس از صدور این پیام ،الجوردی در حسینیهی اوین ظاهر شد و در میان زندانیان
با پوزخندهایکریه اعالمکردکسی به فکر آزادی از زندان نباشد« ،منظور حضرت امام
مادونگروهکها» بوده است .عاقبت وی در مقابل اصرار تعدادی از زندانیانگفت پیام
«امام» را جدی نگریید اینها بیشرت جنبه تبلیغاتی وکارکرد بریونی دارد.
گفتگوی او با رسانهها از این جهت بودکه به دیگر ارکان نظام اسالمی و همچننی افکار
1-http://emam.com/posts/view/2917
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عمومیبقبوالندکه آزادی زندانیان خطرناک است و نظر «امام» همآزادیآنهانبودهاست.
خمینی با توجه به شخصیت حقهبازیکه داشت آنقدر حرفهای ضدو نقیض زده است
که هرکس برای پیشبرد سیاستاش میتواند به یکی از آن پیامها یا فرامنی او استنادکند.
خمینی در تاری���خ  ۱۸آذر  ۶۰در حضور خامنهای رئیس جمهوری وقت و امام جمعهی
تهران و اعضای ستاد برگزاری نماز جمعه تهران با پیشکشیدن عناوینی چون «اصالح»
و «جراحی» تیغی راکه به دست الجوردی داده بود تیزتر از قبلکرد:
م���ن امیدوارمکه برکات این انقالب متحولکند همه قش���رها را ،حتی آنهاییکه
منحرف هس���تند .منحرفنی یک دسته معاند سرسختاندکه اصالحشدنی نیستند.
اینها مثل سرطان میمانندکه باید با جراحی اصالح بشوند .یک دسته هم معاند
نیستند ،اما منحرفاند ،اینها را باید ارشاد بکنند .آنهاییکه مستقیم هستند باید
1
اینها را ارشاد بکنند.
بر اس���اس همنی دستورالعمل بودکه قبل از شروعکشتار  ،۶۷زندانیان را به «معاند» و
«غریمعاند» تقسیمبندیکرده بودند تا به فرمان امام «جراحی»شانکنند.
الج���وردی ،یکی از هواداران مجاهدین به نام مریم ش�ی�ردل راکه دچار بیماری روانی
بود مجبورکرد تا در اعرتاف تلویزیونی بگوید در زیرزمنی انجمن معلمنی یکی از مراکز
مجاهدین در خیابان طالقانی تهران ،علیمحمد تش���ید یکی از اعضای مجاهدین به او
تجاوزکرده است .مریم شریدل پس از این اعرتاف تلویزیونی بدون اینکه اتهام خاصی
داشته باشد اعدام شد.
او وقتی با اعرتاض بهروز ش�ی�ردل برادر مریمکه در  ۲۰۹اوین زندانی بود روبرو ش���دکه
میگفت من تردیدی ندارم اگر عکس تشید را نشان خواهرم دهی او را نمیشناسد؛ و
چگونه ممکن است در جاییکه روزانه دهها وگاه صدها تن مراجعهکننده داشت بهکسی
تجاوزکرد ،الجوردی با سردادن قهقهه و درکمال خونسردیگفت :نگران نباش خواهرت
پاک بود .بهروز شریدل هم پس از مدتی اعدام شد.
پس ازکشته شدن موسی خیابانی و اشرف ربیعی در  ۱۹بهمن  ۶۰در حایلکه الجوردی
فاتحانه مصطفی رجوی فرزند شریخوارهی اشرف ربیعی و مسعود رجوی را در آغوش
داشت و بر باالی جنازهها رجزخوانی میکرد به دروغ مدعی شدکه ابوالقاسم دهنوی
یکی از پاس���دارانیکه در درگریی آن روزکشته شده بود ،زیر رگبارگلولهها برای نجات
جان مصطفی رجویکه در میان آتشگریکرده بود اقدامکرد و جان خود را از دست داد.
درحالیکه دهنوی در همان لحظهی اول حمله ،تالش داشت باآتشگلوله وارد پایگاه شود
که در اثر آتش متقابل ساکنان پایگاه با وجود پوشیدن جلیقهی ضدگلوله ،تری بهگردنش
-1صحیفه نور ،مؤسسه نشر آثار امام خمینی ،جلد پانزدهم ،ص  ۴۱۶اینرتنتی.
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خورد وکشته شد.
فرمانده عملیات اطالعات سپاه درکه فرماندهی صحنه را به عهده داشته میگوید:
در همان درگریی اول تری به ابوالقاسم دهنوی خورد و او شهید شد .خالصه بچهها
نتوانستند ورودکنند ،ویل آنها فهمیدند نریو پشت در است و میخواهد داخل بیاید
1
و عقب نشینیکردند.
الج���وردی در نماز جمع���ه  ۲۶مردادماه  ۱۳۶۳هنگامیکه جنای���ات وی و حاجداوود
رحمانی در زندان قزلحصار برمال شده بود و احتمال میداد عنقریب برکنار شود دروغ
عجیبی سرهمکرد وگفت:
من یکگوشهای از مسائل رفاهی اینها را برای شما بگویم :ما در زندان اوین از
زمان ساواک دو تا استخر مرتوکه داشتیم .اینها را بازسازیکردیم و  ۴استخر شنا
برای اینها احداثکردیمکه این آقایان خستگی ترورها و جنایاتشان توی زندان
در برود.
از این  ۶استخر ۵ ،تایش برای شنا استفاده میشود و یکیاش تزئینی است .روزهای
جمعهکه فرصتی داشته باشیم ،مث ً
ال منظور امروز پیش نیاید وکار خاصی پیش نیاید،
2
اینها را به پیکنیک میبریم.
الجوردی تنها یک اس���تخر روبروی س���اختمان «آموزشگاه» و س���لولهای انفرادی
«آسایشگاه» اوین با بیگاریکشیدن از توابنی زندان احداثکرد .از این استخر در مقطع
بس���یارکوتاهی توابان استفاده میکردند و در بقیه مواقع حالت تزئینی داشت و یا مورد
استفادهی پاسداران بود .وی ادامه داد:
شما یکسری مصاحبه را انشاءالله در آتیه مشاهده خواهیدکردکه اینها هرکدامشان
 ،۱۰ ،۹بعضیه���ا  ۴۸ت���رور دارند .....بعد آنها هم���ان روزکه مصاحبه میکردند،
مأمورش آمد به منگفتکه االن اس���تخر خایل است ،اینها میتوانند بروند توی
استخر شناکنند؟بالفاصله از توی مصاحبه بلند میشوند میروند توی استخر .بعد
ازگفنت آن جنایات  ۴۸تا ترور ،بلند میش���ود میرود توی استخر شروع به آبتنی
میکند! برخورد ما با اینها اینچننی و برخورد آنها با ما اینچننی!
البته الجوردی این دروغها را در مقابل دروغهایی که مس���عود رجوی تولید میکرد و
مدعی بود در این استخر زندانیان را اعدام میکنند میساخت .متأسفانه هر دو از یک
فرهنگ و یک آبشخور تغذیه میکردند .و یا در قسمتی دیگر از همنی سخرنانی در مورد
امکانات زندانیانگفت:
-1رعد در آسمان بیابر ،به اهتمام محمدحسن روزیطلب ،محمد محبوبی ،انتشارات یا زهرا ،ص .۲۲۴
2-www.farsnews.com/13961204000334
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مسائل آموزشیکه ما برای اینها ترتیب دادیم ،در هر اتاقیکه مث ً
ال  ۲۰نفر زندگی
میکنند یک تلویزیون اختصاصی وجود دارد ،یک بلندگوی رادیو هس���ت ،ضبط
صوت دارند ،نوار دارند ،برنامههای آموزشی از طریق ویدئو هست.
زندانیان مطلق ًا ضبط صوت و نوار نداش���تند .برنامههای آموزشی چیزی نبود جز فشار
برای توابسازی .در بندهای چهارگانه اوین تعداد افراد زندانی بنی  ۸۰تا  ۱۰۰نفر بود .در
آموزشگاه اوین در هر اتاق بیش از  ۳۵نفر و در سلولهای انفرادی  ۲۰۹پنج تا شش نفر
محبوس بودند .در قزلحصار بندهای مجرد با مساحتکمی بیش از  ۴مرت مربع ،پذیرای
گاه تا بیش از  ۳۰زندانی بود.
بارزترین دروغ را الجوردی هنگام دیدار رینالدوگالیندوپلگزارشگر ویژه ملل متحد به
ایران تولید شد .نماینده ویژه در جریان سفر سوم خود به ایرانکه از  ۸تا  ۱۴دسامرب ۱۹۹۱
صورتگرفت ،درگزارش  ۲ژانوی���ه  ).E/CN( ۱۹۹۲خود به دیدار خود با تاب ،معاون
«سازمانکشف و تحقیق جرائم» س���ازمان زندانهاکه زیر نظر الجوردی اداره میشد
اشارهکرده و مینویسد:
نماینده ویژه چندین بار درخواستکرد از بازداشتگاههای واقع در به اصطالحکمیته
مرکزی تهران،که با عنوان کمیته مشرتک یا زندان توحید نیز از آن یاد میشود ،و در
بسیاری از شهادتهای دریافتی به آن اشاره شده ،بازدیدکند .به اوگفته شدکه چننی
زندانی وجود ندارد و از واژهی «کمیته مشرتک» ،برای بازداشتگاه ساواک ،پلیس
مخفی رژیم س���ابق ،بهکار میرفت .وقتی او ،با ای���ن همه ،بر بازدید از این محل
اصرار ورزید ،توس���ط آقای تاب ،معاونکشف و تحقیق جرائم ،به حضور پذیرفته
ش���د .آقای تاب به وی اطالع دادکه طی انقالب ساختمان قدیمیکمیته مشرتک
خراب و ساختمان جدیدی به نامکالنرتی شماره  ۲به جای آن بنا شد .این ساختمان
بط���ور عمده به امور اداری پلیس اختصاص دارد و هیچکس را برای بازرس���ی به
آن نمیآورند ،مگر در موارد بس���یار خاص ،از قبیل جعلگذرنامه یا اس���کناس یا
دستربدهای جزیی ....در پاسخ به یک سؤال نماینده ویژه ،ویگفتکه واژهی زندان
توحید برایش ناآشناست و قاطعانه وجود هرگونه زندان در مرکز تهران را تکذیبکرد.
ب���ا آنکه زندانکمیته مش�ت�رک (زندان توحی���د) پس از انقالب یک���ی از بزرگرتین و
مخوفترین شکنجهگاههای نظام جمهوری اسالمی بود و هزاران نفر زندانی در آنجا
شکنجه شده و دهها تن از آنها با نماینده ویژه مالقاتکرده بودند اما معاون الجوردی
منکر وجود چننی زندانی شده و مدعی میشودکه حتی ساختمان آن نیز در دوران انقالب
خراب و به جایشکالنرتی ش���ماره  ۲بنا شده است .این در حایل استکه زندان مزبور
تا سال ۱۳۸۱شکنجهگاه اصلی وزارت اطالعات در تهران بود و سید محمد خاتمی در
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 ۸بهمن  ۸۲با تغیریکاربری زندانی راکه مدعی بودند در دوران انقالب س���اختمان آن
خراب شده و به جایشکالنرتی  ۲بنا شده تبدیل به «موزه عربت»کرد و جنایات رژیم
شاهنشاهی در این زندان را به تماشای عمومگذارد!
البته سیاست خاتمی شریرانهتر بود .اگر الجوردی و تاب در سال  ۱۳۷۰از اساس منکر
وجود چننی زندانی و حتی ساختمان آن شدند ،خاتمی و تیم همراه او به گونهای دیگر
منکر چننی ش���کنجهگاهی شدند .آنها زندان و شکنجهگاه بودن این محل را به دوران
شاه نسبت دادند .در حایلکه «کمیته مشرتک» در دوران شاهکمی بیش از شش سال از
سال  ۵۱تا  ۵۷زندان و شکنجهگاه سیاسی بود ،اما در دوران حاکمیت جمهوری اسالمی
محل مزبور از سال  ۵۹تا  ۸۱به مدت  ۲۲سال یکی از مخوفترین شکنجهگاههای نظام
جمهوری اس�ل�امی بودکه حتی اعدام نیز در آن صورت میگرفت .آنچه در دوران شاه
در این زندان صورتگرفت قابل قیاس با آنچه در نظام اس�ل�امی در این شکنجهگاه و
قتلگاه صورتگرفت نیست.
فرمانپذیری حکام شرع و حکومت بالمنازع الجوردی
حکام شرع اوین غالب ًا کم سن و سال بودند و همچون موم در دست او بودند و جملگی
فرامنی وی را اجرا میکردند .آنها در موقعیتی نبودندکه با الجوردیکه خود را پاسخگوی
شورای عایل قضایی نمیدانست مقابلهکنند .او بطور علنی و در مقابل زندانیان به تمسخر
محمدیگیالنی میپرداختکه حکام شرع همگی در مقابل او تسلیم بودند.
حتی در سال  ۵۹نیز بر محمدیگیالنی تسلط داشت .هاشم رخفر معاونکچویی میگوید:
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
محمدیگیالنی رفتیم و حکمگرفتیم برای اعدام خانم پارسا و همان شبانه هم اعدام
شد .آقایگیالنی پرسیده بودند این همه عجله برای چیست؟که دلیلش راگفتیم و
1
ایشان هم قانع شد.
الجوردی نماینده مؤتلفه و حزب جمهوری اسالمی بود و بهشتی و باهرن دبریکل حزب
و یکی از باالترین مقامات حزبی؛ هر دو مشاور فرخرو پارسا بودند و احتمال میدادند
با زندهماندن فرخرو پارسا ،بنیصدر چه بسا در دعواییکه با حزب جمهوری اسالمی و
شخص بهشتی داشت از وی به عنوان حربه استفادهکند .به همنی علت اصرار بر اعدام
خانم پارس���ا داشتند و ش���بانه پس از دریافت حکم اعدام ازگیالنی ،وی را در اوین به
جوخهی اعدام سرپدند.
1-http://shahidkachooee.com/1395/07/12
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پس از ترور محمدکچویی در  ۸تریماه  ۶۰الجوردی حاکم بالمنازع اوین شد و همزمان
سه پست سرپرست زندانهای دادستانی انقالب اسالمی مرکز ،دادستان انقالب مرکز و
ریاست اطالعات دادستانی را بر عهده داشت و به هیچ وجه حوزه قضایی را به رسمیت
نمیشناخت و خود را صاحباختیار قضایی در سراسرکشور میدانست.

حقهبازی تحت عنوان قانونمداری
الجوردی که از بدو تصدی مقام دادس���تانی انقالب کینهی شدیدی نسبت به آیتالله
گلزاده غفوری 1داش���ت به منظور مانع تراشی و جلوگریی از حضور وی به عنوان وکیل
مدافع در دادگاه امریانتظام ،نامهای خطاب به او نوشت و ضرورت ارائهی موافقت نامهی
کتبی شورای نگهبان و پروانهی وکالت برای پذیرش «کفالت» امریانتظام را مطرحکرد:
بسمه تعایل ۱۸/۱/۱۳۶۰
جناب آقایگلزاده 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 تجدیدکه به پیوست ارسال میگردد.
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 امکانپذیر استکه پروانه وکالت ارائه فرمائید.
دادستان انقالب اسالمی مرکز /سیداسدالله الجوردی
الجوردی ،در مقام دادستان آنقدر با مباحث حقوقی بیگانه استکه فرق بنی «وکالت»
و «کفالت» را نمیداند.
ذکر این نکته ضروری است که دستگاه قضایی و متصدیان امر در جریان دادگاه برگزار
شده در تاریخ  ۹فروردین  ۱۳۶۰مزورانه مسئلهی وکالت آیتاللهگلزاده غفوری را میپذیرند
و سپس بطور خصوصی با قراردادن شروطی از حضور ایشان ممانعت به عمل میآورند.
پیشتر علی قدوسی دادستانکل انقالب اسالمی نیز در مصاحبهی رادیو تلویزیونی خود
به دروغ مدعی شده بودکه هیچکس حاضر به پذیرش وکالت امریانتظام نیست .در حایل
که همان موقع به جز زندهیاد دکرت حشمتالله مقصودی یک روحانی لیربالکه وکیل پایه
یک دادگس�ت�ری بود ،افرادی چون سرهنگ غالمرضا نجاتی و دکرت نورعلی تابنده نیز
وکالت امریانتظام را پذیرفته بودند.
-1الجوردی به فاصلهی دو هفته دو فرزند آیتاللهگلزاده غفوری را به جوخهی اعدام سرپد .او همچننی
دخرت و داماد وی را نیز به بندکشیدکه درکشتار  ۶۷اعدام شدند .یک فرزند دیگر وی بیش از هفت
سال زندانی بود.
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تعینی دو ش���رط از س���وی الجوردی برای حضور دکرتگلزاده غف���وری در مقام وکالت
امریانتظام در حایل اعالم شدکه عبدالمجید معادیخواه 1با آنکه نماینده مجلس شورای
اسالمی بود در مردادماه  ۱۳۵۹به عنوان وردست بهشتی ریاست دادگاه تقی شهرام را به
عهدهگرفت.
در پاییز سال  ۵۹سیدحسنی موسویتربیزی ،در حایلکه نماینده مجلس بود ریاست دادگاه
محمدرضا س���عادتی را به عهده داش���ت .وی همچننی حاکم شرع و رئیس دادگاههای
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 «توافقکتبی شورای نگهبان» برای ادارهی 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 دکرتگلزاده غفوری،
تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله هادی غفاری ،محسن دعاگو ،هادی خامنهای و …
در حایلکه نماینده مجلس شورای اسالمی بودند بازجو و شکنجهگر اوین هم شدندکه
ظاهر ًا پستی قضایی است .مهدی شاهآبادی و علیاکرب ناطقنوری و غالمحسنی حقانی و
ابراهیم فردوسیپور و غالمرضا سلطانی هم در حایلکه نماینده مجلس شورای اسالمی
بودند در دادگاههای انقالب اسالمی نیز حضور مییافتند.
بسیاری از حکام شرع در استانهایکشور نیز ضمن آنکه نماینده مجلس بودند احکام
اعدام و زندانهای طویلالمدت را صادر میکردند.
الجوردی در حایل از دکرتگلزاده غفوری برای ش���رکت در دادگاه ،طلب پروانه وکالت
میکندکه وی دارای دکرتای حقوق از دانشگاه سوربن فرانسه و اجتهاد از مراجع بزرگ
شیعه بود .در حایلکه خود وی در مقام دادستانی انقالب اسالمی تصدیقکالس ششم
ابتدایی را نیز به زور داشت و تا چندی پیش از آنکه به مقام «دادستانی» برسد به شغل
روسری فروشی در بازار تهران مشغول بود.
در دوران���یکه الجوردی از دکرتگلزاده غفوری برای حضور در دادگاه و دفاع از متهم،
طلب «پروانه وکالت» میکرد ،افرادی چون مصطفی پورمحمدی با  ۲۱س���ال س���ن از
مدتها قبل هم دادس���تان بود و هم در صدور احکام قضایی مداخله میکرد .ابراهیم
رئیسی  ۲۰ساله ،روحالله حسینیان و غالمحسنی محسنیاژهای  ۲۴ساله ،محمد سلیمی ۲۶
1معادیخواه در سال  ۱۳۶۰وزیر ارشاد شد اما ستارهی اقبالش یکباره افول کرد .دکرت هوشنگ فاضل
معاون اس���بق وزارت بهداری در خاطراتش مینویسد هنگام مالقات شهناز تهرانی هرنپیشه معروف
دوران شاه با معادیخواهکه در دفرت وی صورتگرفت ،پاسداران معادیخواه میبینند مدت این مالقات
از حد معمول بیشرت به طول انجامید .سرزده وارد اطاق وزیر میشوند و جناب وزیر را در حالتی غری
معمول مشاهده مینمایند .ایشان از همان روز از وزارت برکنار میشوند.
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ساله و علی رازینی  ۲۷ساله بودند و هیچیک نه تنها تحصیالت حقوقی نداشتند بلکه به
سختی سطوح مقدماتی حوزهی علمیه را پشت سرگذاشته 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 پایههای نظام قضایی شرعی و اسالمی و مشارکت در
تخریب دادگسرتی نوین و اصول شناخته شده قضایی قائل نبود.
خمینی در دیدار  ۱۷بهمن خود با قضات دادگس�ت�ری و اعض���ایکانون وکال در مورد
وضعیت روحانیت پیش از انقالب و رابطهاش با دانشجویان و وکال و قضاتگفت:
همچو روحانیت راکوبیدندکه دیگر نه خطیبی برای ماگذاشتند ،نه امام جماعتی،
تم���ام راکوبیدند ،نه مجلس خطابهای برای ما مان���د و در بنی ملت آنطور اینها
را ذلیلکردندکه حتی شوفرها ،مالها را به اتومبیلهاگاهی نمینشاندند ،میگفتند
نمینشانیمت در اتومبیل .مال را نمینشاندند در اتومبیل ،تضعیفکردند روحانیت
را از یک طرف ،از یک طرف اختالف بنی احزاب درستکردند و این هم یک راه
اختالفی شدکه اینها 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.
آنچه اسباب خوشحایل است این استکه این نهضت اسالمی ایران موجب شدکه
این اختالفات رو به نقصانگذاشت و رو به نابودی ،دانشگاه با دانشجوهای ما با
هم شدند .االن این مجلسکه از آقایان قضات ،آقای وکالی دادگسرتی هست ،هیچ
وقت برای ما نبوده است ،حاال ما با شما مواجهیم و درد دلها را با شما میخواهیم
بکنیم..
وی در مورد عدم استقالل دادگسرتی وکانون وکالگفت:
از آنوقتیکه رضاشاه آمد تا به االنیکه من اینجا نشستهام ما غری از اینکه حاال ،اخری ًا
شده است ،ما هیچ چیز آزاد نداشتیم ،نه مطبوعات آزاد داشتیم ،نه یک دادگسرتی
مستقل داشتیم ،نه یککانون وکالی مستقل داشتیم ،همهاش آنها تصرف داشتند،
نه یک دانشگاه داشتیم ،نه میتوانستند جوانهای ما را تربیت صحیح بکنند اینها،
اینها را عقب نگه داشتند .فرهنگ ما ،یک فرهنگی استکه بر میگرداند بچهها
را به طرف عقب.
او از قضات دادگسرتی و وکال خواست:
صحبت بکنید ،تبلیغات بکنید ،این نهضت را بزرگکنید ،پش���تیبانیکنید ،از این
دولت پشتیبانیکنید ،اظهارکنید ،در روزنامه ها اعالمکنید و بعد همکه انشاءالله یک
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دولت حقی برقرار شد ،آنوقت باید همه بنشینیم و معاالسف یک خرابه را بسازیم.
و در خاتمه نیز اظهار داشت:
انشاءالله امیدوارمکه خداوند این قشرها را ،همه را به هم نزدیککند ،نه من به شما
1
بدبنی باشم و نیستم و نه شماها به ماها بدبنی باشید و انشاءالله نیستید.
خمینی هنگامیکه خرش از پلگذشت ،پس از سقوط نظام سلطنتی در دیدار دوم خود
با اعضایکانون وکال در مدرس���ه علوی به تاریخ  ۷اسفند  ۵۷آب پاکی را روی دست
آنها ریخت و گفت:
البته وکالی دادگس�ت�ری ،حقوقدانها ،باید بنش���ینند راجع به طرز دادگس�ت�ری...
دادگس�ت�ری ما یک دادگسرتی بودکه فجیعه بود! ...حقوقدانها ،مطلعنی ،بنشینند
با هم طرز دادگس�ت�ری را درستکنند .دادگس�ت�ری ما نمیتواند دادگسرتی سابق
باشد .دادگسرتی ما باید روی موازین شرع باشد ،قضاوت روی موازین شرع باید
ِ
ْ
قضاوت ش���رعی باید باشد .این طور قضاوتهایی که محکوم
قضاوت
باشد....
میکردند مردم را روی یک همچو روابطیکه درس���ت میکردند ،یا هر چیزیکه
بود ،رشوهخواری درکار بود ،اینها باید از بنی برود .طرز دادگسرتی را باید شماها
بنش���ینید با هم ،قضات و شماها و همه ،تفکرکنید و طرز دادگسرتی را طوریکنید
که این مراتب نباشد :امروز حکم بکند فردا برود آنجا ،بعد برود آنجا ،بعد از سر
برگردد اینجا ،دوباره برود آنجا! اینها همه تضییع اوقات اس���ت و تضییع اموال
2
است .اینها باید اصالح بشود.
قضات دادگسرتی و وکال و حقوقدانانیکه فریادهای بختیار و دکرت غالمحسنی صدیقی را
نشنیده و چشم خود را بر روی دیویکه تنوره میکشید و از چاه قرون وسطی بریون میآمد
میبستند به سرعت نتیجهی اشتباه خود را دیدند .نه تنها دادگسرتی به ویرانه تبدیل شد
بلکهکانون وکال منحل شد و حقوقدانان به جرگهی اولنی قربانیان نظام اسالمی پیوستند.
در سال  ۶۲محمدیگیالنی دو نوبت به درخواست الجوردی پروانه وکالت بیش از ۱۰۰
وکیل دادگسرتی را لغوکرد .در حایل که مطابق قانون محمدیگیالنی و دادگاه انقالب
صالحیت انجام اینکار را نداشتند.
در نوب���ت اول محمدیگیالنی در تاریخ  ۲۸خرداد  ۱۳۶۲با صدور اطالعیهای پروانهی
وکالت  ۵۷نفر را باطلکرد .آنها متهم شده بودند به نداشنت «صفت امانت» و «ضدیت
با اسالم و مسلمنی» و از آنجاییکه جواز وکالت دادگسرتی میبایست به افراد «صدیق
3
و خوشنام و امنی» داده میشد از آنها سلبگردید.
1-www.ghadeer.org/BsnText/336
2http://emam.com/posts/view/1341/flashmediaelement.swf
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در دیماه  ۱۳۶۲با همکاری الجوردی وگیالنی جواز وکالت  ۵۵وکیل دادگسرتی به دلیل
1
وابستگی به رژیم «فاسدگذشته» و ...لغو شد.
در میان اس���امی اعالم ش���ده وکالی زیادی وجود داشتندکه زندگیشان در تضادکامل
ب���ا آنچه محمدیگیالنی و الجوردی ادعا میکردند بود و در زمرهی خوش���نامترین و
صدیقترین و امنیترین وکالی ایران بودند.
رعایت شرع از نوع خمینی
الجوردی تالش میکرد جوانب شرع مورد نظر امام و مقتدایش را رعایتکند .هنگام
نقل و انتقال زنان ،سر یک چوب را به دست آنان میدادند تا مبادا تماسی صورتگرید.
اما همنی زنان هنگامیکه پایش���ان به ش���عبهی بازجویی میرسید بازجو با دست باز به
شکنجهی آنان میپرداخت وگاه با هیکلی درشت روی آنها میافتاد وکشانکشان آنان
را از این سوی اتاق به آن سوی اتاق میبرد.
بارهاکودکان و نوجوانان در دوران الجوردی توسط پاسداران در بندها و «آموزشگاه»
اوین و ...مورد سوءاس���تفاده جنس���ی قرارگرفتند بدون آنکه حت���ی یک مورد آن مورد
رس���یدگی قرارگرید .یک بار در حایلکه ش���ب وحشتناکی را در طبقهی دوم دادستانی
اوین سرپیکرده بودم ،با پا مرا از خواب بیدارکرد و همراه خود در حایلکه پیژامهای به
پا داش���ت به دستشویی برد تا برای نماز صبح وضو بگریم .او همچننی در سالمکردن
پیشقدم میشد.
اطرافیان خمینی میگفتندکه امامشان برای آ ن که آزارش به مگسی نرسد ،پنجره را باز
کرده و با عبایش مگس را به بریون از اتاق هدایت میکرد .دلش نمیآمد جان مگسی
را بستاند! اگر اینگونه عمل نمیکرد ،نمیتوانست افرادی چون الجوردی را تربیتکند
که مانند آب خوردن جان بستانند و به فجیعترین شکل به تقطیع انسانها برخیزند .خمینی
با اتکا به چننی اعمایل ،آنان را وا میداش���ت تا بزرگرتین جنایتها را مرتکب ش���وند.
الجوردی تالش میکرد خمینی وکارهای او را نصبالعنی خود قرار دهد.
بعد ازکشته شدن الجوردی در سال  ،۱۳۷۷همسرش در مصاحبهای با روزنامهی جمهوری
اسالمی در توصیف «دلرحمی» وی میگوید روزی قصد داشته مرغ عشقی خریده و
آ ن را در خانه نگاه دارد ،اما الجوردی در واکنش به این عمل وی میگوید :اگرآنها را
در خانه رهاکنید ،مخالفتی ندارم؛ ویل چنانچه بخواهیدآنها را در قفسی قرار دهید ،من
موافق نیستم چراکه دل دیدن پرندگان در قفس را ندارم!
الجوردی بعد از اجرای هر مراس���م اعدامی به وجد میآمد و با طیب خاطر به تعریف
-1روزنامه اطالعات ،دوشنبه  ۱۲دیماه ۱۳۶۲
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شرایط و مختصات آن و حاالت زندانیان در موقع مرگ برای همگنان خود میپرداخت.
سر رشتهکارها در دست او بود ،پاسخگویی و نظارتی هم بر دایره فعالیتهای او وجود
نداشت؛ از همنی روی در شیشهکردن خون زندانیان برای اوکه عمیق ًا آغشته به تفکرات
ارتجاعی و واپسگرایانه بود ،تحقق بخشیدن به آرزوهای جاهالنه و متعصبانهای تلقی
میشدکه سالها در مکتب خمینی از آن بهره جسته بود.
گاه جارو به دست میگرفت موکتهای حسینیه زندان و یا محوطه زندان را تمیز میکرد.
بعضی اوقات در کارگاه زندان پشت چرخ خیاطی مینشست و یا زندانیان نوجوانی را
که در محوطهی زندان مش���غولکار بودند پشتکامیونیکه رانندگیاش را داشت سوار
میکرد و از محلی به محلی دیگر میبرد.
مواردی دیده میش���دکه الجوردیکودکانی را از صف اعدام بریونکشیده بود یا مانع
اعدامشان شده بود و به این ترتیب آنها را وامدار خود ساخته بود تا از وی به عنوان «پدر
توابنی» یادکنند و از مهر و عطوفتاش بگویند .تا آنجاکه میتوانست در هزینههای جاری
دادستانی و بعدها سازمان زندانها -که وی ریاست آن را به عهده داشت – صرفهجویی
میک���رد و از ریختوپاشهای معمول دوری میگزید .اوکه فرزند یک هیزمفروش بود،
بهشدت با آنچه تجملگرایی مینامید ،مخالف بود .لباسی ساده به تن میکرد .هم به
خودش سخت میگرفت و هم به دیگران .پاسداران جرأت نمیکردند نزد او حتی سیگار
بکشند و او از این بابت احساس قدرت میکرد و به لحاظ روانی ارضا میشد.
شبهای زیادی را تا صبح بهکار در اتاقش ،در طبقهی دوم ساختمان دادستانی میگذراند
وگاه شب را در همانجا میخوابید.
اوی���ن ،مأمن و قلم���رو امرپاتوری او بود .او برای انگیزه بخش���یدن به دیگر بازجویان و
شکنجهگران ،خود با وضو بهکار شکنجهکردن قربانیان میپرداخت .وی اینکار را برای
سهیم شدن در ثواب اخروی اجرای احکام و «حدود الهی» ،انجام میداد .تمامی توش
و توان خود را برای نابودی جریانهای انقالبی بهکار میبست .در جوخههای اعدام تا
آنجاکه مقدور بود ،شخص ًا شرکت میکرد .او با تمام وجود اعتقاد داشتکه باید طعم
عذاب اخروی را در این دنیا بهکافران و منافقان بچشاند .او بارها به آیه  ۷۳سورهی توبه
اشاره میکردکه در آن از پیامرب اسالم خواسته شده بود نسبت بهکفار و منافقنی “ َو ْ
اغ ُل ْظ
َع َل ْی ِه ْم“ باشد .یعنی با خشونت و غلظت رفتارکند.
فشارهای وحشیانه برای اعرتافگریی
اگر الجوردی میتوانس���ت زندانی درس���ت میکرد در ابعاد میلیونی و به احدی رحم
نمیکرد .او همواره میگفت :ایکاش میتوانس���تیم شرایطی به وجود آوریمکه همهی
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افراد جامعه یک دوره آموزش را در «دانشگاه اوین» طیکنند.
او میپنداشتکه اگر بتواند همه یا اکثریت قریب به اتفاق جامعه را به مرور به زندان اوین
آورده وآنها را در زیر فشار به تمکنی و توبه وادارد و از نو تربیتکند ،موفقیت عظیمی
کسبکرده است.
او همچننی بارها از اردوگاههایکار و انتقال زندانیان به جزیره و ...صحبتکرده بود .وی
به صراحت در حسینیهی اوین اعالمکرد اگر امکانش را داشتیم همهی شما را به سلول
انفرادی میبردیم .چراکه خود و دوستانش در مؤتلفه در دوران شاه قادر به تحمل شرایط
انفرادی برای مدتکوتاه هم نبودند .در اوین س���اختمانی  ۴طبقه با  ۴۰۰سلول انفرادی
ساخت در حایلکه یک بند عمومی نیز احداث نکرد .زندانگوهردشت را نیز با سه بند
عمومی و  ۲۱بند انفرادی دارای  ۷۹۸سلول تکمیلکرد.
الجوردی با ولع و ش���ور و اشتیاق خاصیگوهردش���ت را افتتاحکرد و هنگامیکه در
مهر  ۱۳۶۱اولنی دس���تههای زندانیان را از قزلحصار تنبیهی باکامیون خاور و اتوبوس به
گوهردشت منتقلکردند خود به استقبالشان رفت اما برخالف پیشبینی او سلولهای
انفرادی چارهس���از نش���د و پروژهی او با شکس���ت مواجه ش���د و زندانیان همچنان به
مقاومتشان ادامه دادند.
در ذهن او جامعه درکلیتش نیاز به درمان داشت و او و نظامیکه نمایندگیاش را به عهده
داشت ،نقش درمانگران جامعه را داشتند .به همنی خاطر برای اجرای تفکراتش دمی از
تالش باز نمیایستاد و مدعی بود:
من میتوانم حتی ریگان [رئیس جمهور وق���ت امریکا] را هم در عرض یک ماه
1
مسلمانکنم .برای بنیصدر [اولنی رئیس جمهور ایران] یک ماه و نیم الزم است.
او برایگرفنت مصاحبهی تلویزیونی از افراد ،از هر شیوهای به ویژه فشارهای طاقتفرسا
استفاده میکرد.
طاهر احمدزاده را در زیر شکنجههای سبعانه در حایلکهگوشت پایش ریخته بود وادار
به ش���رکت در میزگرد تلویزیونی در زندانکرد .طاهرزاده در منزل دستگری شده بود اما از
آنجاییکه محل دستگرییاش را طبق خواستهی الجوردی فرودگاه مهرآباد اعالم نکرد،
در حضور زندانیان مصاحبه را از نو ضبطکردند و او مجبور شد محل دستگریی را تغیری
دهد تا سناریوی دروغنی الجوردی تکمیل شود که او قصد خروج ازکشور و پیوسنت به
مجاهدین را داشته است .احمدزادهگناهش نام نیکاش بود و دشمنی خمینی و واعظ
طبسی با او به خاطر دوران استانداریاش در مشهدکه با دوچرخه به محلکارش میرفت.
از آنجاییکه دو فرزند او در زمان شاه به خاطر بنیانگذاری سازمان چریکهای فدایی خلق
 -1روزنامه جمهوری اسالمی ۱۶ ،فروردین .۱۳۶۳

الجوردی ،یاران و همراهانش

89

تریباران شده بودند و یک فرزند او در سال  ۶۰اعدام شده بود ،اخذ مصاحبه از او مهم بود.
مهندس بازرگانکه با شکنجههای بریحمانهی بهکارگرفته شده از سوی الجوردی در اوین
آشنا بود پیش از پایان دوران نمایندگیاش از تریبون مجلس نطق زیر را ایرادکرد:
 ...تا دو روز دیگر عمر نخستنی مجلس شورای اسالمیکه اینجانب عضو آن بودم و
از مزایای این عضویّت ،از جمله مصون ّیت پارلمانی برخوردار بودم به پایان میرسد.
از پسفردا من نیز مانند بق ّیه موکّلینم قابل تعقیب و بازداشت و تأدیب هستم .به همنی
دلیل نیز با استفاده از فرصتیکه رئیس مجلس در اختیار بندهگذاشتهاند میخواهم
به ّ
اطالع برسانمکه اگر در روزهای بعد شاهدگردیدیدکه بنده را بازداشتکردند و
بعد با تبلیغات و سر و صدا اعالم نمودندکه بنده جهت بعضی توضیحات و روشن
نمودن حقایق در تلویزیون ظاهر خواهم ش���د و در صورتیکه دیدید آن ش���خص
حرفهایی غری از س���خنان دیروز و امروز میزن���د و مثل طوطی مطالبی را تکرار
1
میکند ،بدانید و آگاه باشیدکه آن فرد مهدی بازرگان نیست.
الجوردی و مقامات دادس���تانی بر پایهی تعالیم خشک مذهبی بر این عقیده بودندکه
وابس���تگانگروههای سیاسی مخالف جمهوری اسالمی ،مادامیکه به خدمت رژیم در
نیامدهاند ،مستحق مرگ و نابودی هستند .این دیدگاهکسانی راکه در دادگاههای رژیم به
کمرت از اعدام محکوم شده بودند ،دشمنانی میدیدکه قسر دررفتهاند .به همنی دلیلآنها
کوشش میکردند تا هر طور شده این دسته زندانیان را دوباره به دام انداخته و بهکیفری
که مستحق بودند ،برسانند .میزان محکومیت مهم نبود .زندانی بایستی میشکست و به
خدمت آنها در میآمد .صاحبمنصبان دستگاه قضایی و امنیتی این روند را «تربیت» و
«ارشاد» نامگذاریکرده بودند.
الجوردی به منظور درهم پاشیدن روانی و جسمی زندانیان اعمال هرگونه فشاری را روا
میدانست .سیدابراهیم رئیسی در مورد نگاه او در این مورد میگوید:
ش���هید الجوردی معتقد بودکه باید ریشه فس���اد را از بنی برد و این فقط در پرتو
شیوهای عمیق وگسرتده ممکن میشدکه فقط در دوره شهید الجوردی شکلگرفت
و دنبال شد.کار قضایی در آن برهه ،مهم بود ،اما جنبه اطالعاتی بر وجه قضاییکار
میچربید .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
2
یا در همنی حالت نمرید.
ب���رای اینکه زندانی «در حالت نفاق از زندان بریون ن���رود» و با توبه ،به درگاه نظام
-1روزنامه جمهوری اسالمی  ۱۰اردیبهشت .۱۳۶۳
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اسالمی و خداوند آنکه خمینی بود وکارگزارانش الجوردی و ....بازگردد ،در تمام دوران
حبس هم بدترین فش���ارها وگاه ش���کنجهها راکه زبان از بیان آ ن قاصر است روی آنان
اعمال میکرد .همچننی برای اینکهکسی «در حالت نفاق نمرید» سبعانهترین شکنجهها
را روی او اعمال میکردند تا بلکه وی مجبور به انجام مصاحبهی تلویزیونی و چه بسا
همکاری بش���ود .در دوران الجوردیگاه به زندانی برخالف دیگر زندانهای دنیاگفته
میشد برای اینکه از شر عذاب و شکنجه راحت شوی مصاحبهکن تا زودتر تو را اعدام
کنیم .فش���ار آنقدر زیاد بودکه اعدام «رهاییبخش» و «مائده آسمانی» تلقی میشد.
وعدهی آزادی و تخفیف محکومیت نبود.
او در همه جال این شکنجهها را به نفع زندانی معرفی میکرد و مدعی میشدکه ما با این
شکنجهها و فشارها ،به زندانی خدمت میکنیم و او را از آتش الهی به دور نگاه میداریم.
پیشربدسیاستتوابسازی
توابنی ،عصای دس���ت الجوردی در زندان ،در ش���عبههای بازجویی و در بندها بودند.
آنهاییکه در زیر فشار شکسته بودند و یا به منظور آزادی و یاکاسنت از بار مجازات تن
به همکاری با او داده بودند ضمن آنکه خدمات بزرگی به او و سیستم امنیتی میکردند،
اهرم تبلیغاتی خوبی نیز برای او بودند و به وقت نیاز مورد استفاده قرار میگرفتند.
این دس���ته توابنی میزگردهای سیاس���ی را اداره میکردند و در اعرتافات تلویزیونی و...
دروغهای شاخداری راکه الجوردی و بازجویان تولید میکردند بازگو میکردند .برای
مثال سودابه سدیفی یکی از نزدیکان بنیصدرکه در دفرت او مشغولکار بود و با همسر
بنیصدر در خردادماه  ۱۳۶۰دستگری شده بود در یک اعرتاف تلویزیونی به دروغگفت:
بنیصدر پس از عزل از مقام فرماندهی کل قوا به س���ازمان مجاهدین خلق پیغام
فرستادکه تنها چارهکار ترور شخصیتهای پریو خط امام است ...او با ارائهی سندی
1
«ازکمک  ۱۲میلیون فرانکی شاپور بختیار به بنیصدر پرده برداشت».
بختیار و بنیصدر دشمن هم بودند و هنوز پس ازگذشت بیش از ربع قرن از قتل بختیار،
همچنان بنیصدر و اطرافیانش دشمنی خود را بختیار را به صورتهایگوناگون مطرح
میکنند.
هرگاهکه هیأتهای مورد نظر رژیم اعم از دانشجویان مسلمان و یا چهرههای اسالمی و
خربنگاران دستچنی شده و یا رسانههایگروهی به زندان میآمدند ،الجوردی این دسته
از زندانیان را در مقابل آنها قرار میداد.
الجوردیگاه برای تحقری هرچه بیشرت توابنی و یا تحریک آنها به همکاری هرچه بیشرت
-1روزنامه اطالعات ۲۸ ،مهر .۱۳۶۰
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میگفت :توبهی شما در این دورانکارساز نیست .مجازات شما اعدام است .همکاری
ش���ما و تالشتان برای دستگریی دوستان و رفقا و اعضای خانوادهتان و فعالیتتان در
جهت نابودی نفاق وکمونیسم و «گروهکهای ضدانقالب» به درد آخرتتان میخورد.
در روزها و ماههاییکه برکناریاش از دادس���تانی انقالب محرز شده بود ،نزدیکترین
توابنی به خودش راکه در شعبههای بازجوییکار میکردند وگاه به مرخصیهای طوالنی
مدت میرفتند اعدامکرد و تتمهشان را نیز جانشنیاش رازینی سربهنیستکرد.
طیف وسیعی دستگری شده بودند و بس���یاری از دستگریشدگان مردم عادی بودند ،وی
همیشه تعدادی زندانی دستچنی شدهی تواب ،درهمشکسته ،خسته وکمس نوسال داشت
که به دالیل مختلف نتوانس���ته بودند ش���رایط هولناک اوین را تحملکنند و به منظور
استفاده تبلیغی ،هر از چندی آنها را به نماز جمعه و بهشتزهرا میبرد و روی آن مانور
زیادی میداد تا نشان دهد در زندان «تربیت» همکردهاند.
مس���عودکاظمیان اصفهانی مس���ئول اطالعات و تحقیقات دادس���تانی و مسئول دفرت
الجوردی ،این تعداد بسیار محدود راکه در قبال دهها هزار نفریکه بنی سالهای  ۶۰تا
 ۶۳دستگری شدند ،ناچیز به حساب میآمدند را  ۹۹درصد زندانیان جا زده و میگوید:
آنجاییکه فرد اصرار بر انحراف و ضربهزدن به نظام داشت با او برخورد میکرد.
میتوانگفت با  ۹۹درصد افراد از ۱۱۰گروهکیکه جمهوری اسالمی با آن مواجه بود
1
زندگیکرد و با آنها حشر و نشر داشت .با آنها به نمازجمعه و پارک وکوه میرفت.
یار غار الجوردی ،بهشت زهرا را تبدیل به «پارک وکوه» میکند .البته الجوردی تعدادی
زندانی نوجوان نورچشمی داشتکه از فیلرتهای مختلف عبورکرده بودند و آنها را به
جبهه هم برده بود.
با آنکهکیانوری و دیگران رهربان حزب توده بارها توضیح دادندکه چگونه زیر فش���ار
شکنجههای وحشیانه درهم شکسته و اعرتافات تلویزیونیکردند ،اما رئیس دفرت الجوردی
همچنان ولکن ماجرا نیست و میگوید:
شاه نتوانست حزب توده را برچیند ،ویل شهید الجوردی با فعالیتهای فرهنگی
کاریکردکه تئوریسنیهای آنها مثل طربی وکیانوری زانو بزنند و به اشتباهات خود
2
اعرتافکنند.
عبداللهی معاون وقت الجوردی هم همنی دروغها را س���رهمکرده و شکسنت افراد زیر
سبعانهترین شکنجهها را به درایت وکار فرهنگی الجوردی ربط میدهد و میگوید:
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 صاحبنام از تودهایها و اعضای مجاهدین توبهکرده باش���د ،اما در
زندان جمهوری اسالمی سران حزب توده مصاحبه و اقرارکردندکه راه را اشتباهی
رفتند .این نتیجه مباحثات و مناظرات بسیار طوالنی ،دقیق و عمیقی بودکه شخص
1
شهید الجوردی و معاونان وکارمندان ایشان با اینها انجام میدادند.
علریضا اسالمی معاون قدوسی و الجوردی هم با اعتماد به نفس عجیبی میگوید:
یا در ماجرای اعضای حزب توده همچون طربی وکیانوریکه آزاد شدندکدام یک
2
گفتندکه ما شکنجه شدیم؟که اگر میشدند در بوق وکرنا میکردند.
همنی اعتماد به نفس را در دروغگویی س���یدابراهیم رئیس���ی دارد .وی در مورد نقش
الجوردی در شکسنت اعضای حزب توده میگوید:
شهید الجوردیکام ً
ال حزب توده را میشناخت و نسبت به آنها تسلط اطالعاتی
داشت .ایشان ،هم در جمعآوری اطالعات و هم در دستگریی آنها و مهمرت از همه
3
بُراندن آنها از حزب ،نقش اساسی داشت.
نام���هکیانوری به علیخامنهایکه پس از دیدار باگالیندوپلگزارش���گر ویژه ملل متحد
در تاریخ  ۱۶بهمن  ۱۳۶۸از زندان اوین نوش���ته شده بهخوبی میزان راستگویی نزدیکان
الجوردی را نشان میدهد:
صبحدم روز  ۱۷بهمن ماه  ۱۳۶۱س���اعت  ۳:۳۰تا  ۴پس از نیمه ش���بگروهی از
پاسداران با بازکردن در خانه به اطاق خواب ما در منزل دخرتمان ریختند و دستور
دادندکه من فور ًا لباس بپوشم .این آقایان تنها حکم بازداشت مرا در دست داشتند.
اما نه تنها مرا ،بلکه همسرم را هم بدون داشنت حکم بازداشتکردند .به آن هم بسنده
نکرده دخرتمان را همکه درکارهای سیاسی ما نه سر پیاز بود و نه ته پیاز ،او را هم
بدون حکم ،بازداشتکردند .تصور نفرماییدکه به اینهم بسندهکردند ،نه! فرزند ۱۱
ساله افسانه دخرتمان و نوه ما را هم بازداشتکردند...
در مورد اکثر بازداشتش���دگان از همان روز اول بازداشت و در مورد من چند روز
پس از بازداش���ت ،شکنجه به معنایکامل خود با نام نوین «تعزیر» آغازگردید.
شکنجه عبارت بوداز شالق با لوله الستیکی تا حد آش و الشکردنکف پا .در
مورد شخص من در همان اولنی روز شکنجه آن قدر شالق زدندکه نه تنها پوست
کف دو پا ،بلکه بخش قابل توجهی از عضالت از بنی رفت و معالجه آن تا دوباره
پوس���ت بیاورد ،درست سه ماه طولکش���ید و در این مدت هر روز پانسمان آن نو
میشد و تنها پس از  ۳ماه من توانستم از هفتهای یکبار حمام رفنت بهرهگرییکنم.
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 شکنجهکه به مراتب از شالق وحشتناکتر است دستبند قپانی است .تنها
کس���یکه دس���تبند قپانی خورده میتواند درککندکه دستبند قپانی آن هم  ۸تا ۱۰
ساعت متوایل در هر شب ،یعنی چه؟ در مورد من ،پس از اینکه شالق اولیهکه با
فحش و توهنی و توسری وکشیده تکمیل میشد سودی نداد ،یعنی آقایان نتوانستند
در مورد دروغ شاخدار ساخته شدهکه در زیر آن را شرح خواهم داد از من تأیـیدی
بگریند ،مرا به دستبند قپانی بردند ۱۸ .شب پشت سر هم مرا ساعت  ۸بعدازظهر به
میزدند و این جریان تا ساعت
اطاقی واقع در اشکوب دوم میبرند و دستبند قپانی 
 ۵تا  ۶صبح یعنی  ۹تا  ۱۰ساعت طول میکشید .تنها هر ساعت مأمور مربوطه میآمد
و دستها را عوض میکرد .چون ممکن است شما ندانیدکه دستبند قپانی چگونه
است ،آن را توضیح میدهم.
این شکنجه عبارت از اینستکه یک دست از باالی شانه و دست دیگر را از پشت
به هم نزدیک میکنند و بنی مچ دو دست یک دستبند فلزی زده و باکلید آن را تن
میکنند .درد این شکنجه وحشتناک است .طی  ۱۸شبکه من زیر این شکنجه قرار
داشتم و دو بار هم در تعویض ساعت به ساعت آن «غفلت» شد و از ساعت  ۱۲نیمه
شب تا پنج صبح به همان حال باقی ماندم .علت اینکه چرا این قدر طولکشید این
بودکه من به آنچه میخواستند به «زور» اعرتافکنم ،تسلیم نشدم.
من  ۱۸کیلوگرم از وزن خود را از دست دادم و تنها پوست و استخوان از من باقی
ماند ،تا آن حدکه بدون کمک یک نفر حتی یک پله هم نمیتوانس���تم باال بروم
و برای رفنت به دستش���ویی هم محتاج بهکمک نگهبان بودم .پیامد این ش���کنجه
وحشتناککه هنوز هم باقی است ،این استکه دست چپ من نیمه فلج است و دو
انگشتکوچک هر دو دستمکه در آغازکام ً
ال بیحس شده بود ،هنوز نیمه بیحس
هستند .یادآوری میکنمکه من در آن زمان  ۶۸ساله بودم.
همسرم مریم را آن قدر شالق زدندکه هنوز پس از هفت سال ،شب هنگام خوابیدن
کف پاهایش درد میکند .البته این تنها شکنجه «قانونی» بودکه به انواع توهنی و با
رکیکترین ناسزاگوییها تکمیل میشد (فاحشه ،رئـیس فاحشهها و )...آنقدر سیلی
و توس���ری به او زدهاندکهگوش چپ او شنواییاش را از دست داده است .یادآور
میشومکه او در آن زمان پریزنی  ۷۰ساله بود.
خواهش میکنم عجله نفرمایید و نیاندیشیدکه بدترین نوع شکنجه (تعزیر) همنی
بود .نه ،از این بدتر هم دو نوع دیگر بود .نوع اول شکنجه جسمی بود و آن این جور
بودکه فرد را دستبند قپانی میزدند و با طنابی به حلقهایکه در سقف شکنجهخانه
کارگذاشته شده بود آویزان میکردند و او را به باال میکشیدند ،تا تمام وزن بدنش
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روی شانهها و سینه و دستهایش فشار غری قابل تحمل وارد آورد.
درد این شکنجه نسبت به دستبند قپانی ساده شاید  ۱۰برابر باشد .حتی افراد ورزیدهای
مانند دوس���ت عزیز ما آقای عباس حجریکه  ۲۵سال در زندانهای مخوف شاه
مردانه پایداریکرد ،چندین بار از هوش رفت .آقایان به این هم بسنده نکرده و او را
مانند تاب تلو تلو میدادند.
 ...آقای عباس حجری که مردی ورزیده بود در اثر این شکنجه وحشتناک ،دست
راستش تا حد سه چهارم فلج شده بود تا آنجاکه نمیتوانست با آن غذا بخورد .مرا
مسلم ًا به علت آنکه دیگر جانی برایم باقی نمانده بود از این شکنجه معاف داشتند.
نوع دوم ،شکنجه روحی بود .این نوع شکنجهکه در مورد من عملی شد ،از همه
شکنجههای دیگر دردناکتر بود .این شکنجه چگونه بود؟ پس از اینکه آقایان از
تحمیل اعرتافات به من با شکنجهها و باهدفی 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 راکه چشمش را بسته و دهانش را با دستمایلکه در آن فروکرده بودند،
بسته بودند روی تخت شالق خوابانده و دهان مرا همگرفتند و در برابر چشم من به
پای لخت او شالق زدن را آغازکردند.
این جریان پیش از شالقزدنهای شدید مریمکه در باال یادآور شدم بود .آقایان برای
اینکه دست خود را به یک چننیکار ننگینیکه بدون تردید قابل دفاع نبود ،آلوده
را که برای فرار از فشار تن
نکرده باشند ،یکی از افراد تودهای ،به نام حسن قائمپناه 
به پستی داده بود مأمور شالق زدنکردند .پس از نشان دادن این منظره ،مرا به پشت
در سلول شکنجهگاه بردند و به زمنی نشاندند و از من اعرتاف میخواستند تا شالق
زدن به پای همسرم راکه من صدای ضربات شالق و ناله همسرم را میشنیدم ،پایان
دهند .پس از چند دقیقه چون من حاضر به پذیرش آنچه از من میخواستند ،نشدم
(قبول طرحکودتا) مرا به سلول خودم برگرداندند ...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 بهگوشکردن نالههای دخرتم
مجبورکردند و از من خواستندکه 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 آویزانکرده بودند .او پاهایش
هنوز روی زمنی بود .مرا به پشت در شکنجهگاه آوردند وگفتند اگر اعرتاف نکنی،
مریم را باال خواهیمکشید .چون من حاضر به اعرتاف نشدم دستور دادندکه مریم را
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به باال بکشند .من تنها صدای نالههای مریم راکه چون دهانش با دستمال بسته بود،
به طور مبهم شنیدم .پس از مدتی آقای «یاسر»که در درون شکنجهگاه بود فریاد زد
1
متهم از حال رفته ،دکرت را بیآورید و مرا به سلول خود برگرداندند.
کودکانقربانیاناصلی
الجوردی
الجوردی تریخالصزدن به
محکومان اعدامی توس���ط
زندانیان ت���واب را در زندان
باب ک���رد .او بدون توجه به
تاثریات مخ���رب و غریقابل
ج�ب�ران تریخالصزنی حتی
کودکان زندان���ی را وادار به
انجام اینکار میکرد.
او توبه و ندامتکسی را جز با شرکت در جوخهی اعدام و زندن تریخالص ،یا حمل جنازه و
آبدهان انداخنت به جنازهی قربانیان و یا حداقلگزارشنویسی مداوم راجع به همبندان و
دوستان و رفقای سابقاش نمیپذیرفت .او او زندگیکودکان زیادی را به این ترتیب برای
همیشه نابودکرد .زندانیانیکه توبه میکردند بایستی در شعبههای بازجویی در شکنجه و
آزار و اذیت دوستا ن سابقشان سهیم میشدند و یا درگشتهای ضربت دادستانی در سطح
شهر شرکت میکردند .بایستی در سالن  ۶آموزشگاه اوین محل حبسکودکان و نوجوانان
میبودید تا به چش���م خود میدیدید چگونه ش���بها تعدادی از این زندانیان به خاطر
صحنههاییکه دیده بودند یا اعمایلکه مرتکب شده بودند دچارکابوس و رعشه میشدند
و در خواب فریاد میکشیدند .او ازکودکان و نوجوانان درکندن زمنی قتلگاه زندانیانکه تا
عمق یک مرتی خاکی خونآلود داشت استفاده میکرد ،او آنها را وامیداشت تا خاک را
خشککرده و سرندکنند تا در آنجاگل بکارد و باغچه درستکند .اوکودکان و نوجوانان
را مجبور میکرد پوکههایگلوله را از دیوارههای تپههای اوین و محل تریبارانها درآورند.
آنها مجبور بودند محلکشتارگاه را تمیزکنند وکفشهای اعدامشدگان را جا به جاکنند.
جاوید طهماسبی یکی ازکودکانیکه در محوطهی اوین درکار میکرد میگوید:
بردن زندانیان برای زدن تریخالص به شکلهایگوناگون صورت میگرفت .یک
سری را اسم داشتند و بر اساس نظر بازجو میآمدند دنبالشان .تعدادی را پاسدار بند
1-www.rahetudeh.com/rahetude/kianoori/namehKiabeKhamnei.html
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و یا مسئوالن آموزشگاه انتخاب میکردند .عدهای هم داوطلب و پیشقدم میشدند.
مث ً
ال حمیدرضا مصحف ،نوه محمدتقی جعفری یک���ی از داوطلبان بود .پدرش
عبدالعلی مصحف استاندار زمان بازرگان درگنبد بود .اوکه بسیجی پانزده – شانزده
س���الهای بود و در مسجد محلشان پاسداری میداد به خاطر ماجراجویی دستگری
ش���ده بود .او همراه با محسن جاوید 1هر شب به جوخه میرفت و با لباس خونی
بر میگشت .حسنی سلمانی اهل رشت یکی از زندانیانی بودکه تریخالص میزد
موقعیکه برگش���ت روانی شد .بعضیها همکه به جوخه رفته بودند دچار تشنج و
کابوسهای وحشتناک در خواب میشدند .برای حمل جسد ،از زندانیان استفاده
ال دست نمیزدند .بیشرتکسانیکه برای حمل جسد برده
میکردند .پاسداران معمو ً
میشدند اعضای جهاد زندان بودندکه از زندانیانکم سن و سال تشکیل شده بود.
حمیدرض���ا مصح���ف بعد
از بازگش���ت از جوخ���ه،
صحنههای اع���دام را در بند
تعریف میکرد .او از دخرتی
میگفتکه بعد از شلیک به
سینهاش فریاد میزد «سوختم
 ،سوختم».
میگفتن���د جوخهک���ه آماده
بود ،زندانی را برای شلیک
میبردند .پاس���داران پشت
سرش���ان بودندکه مبادا به آنها ش���لیککنند.گلولههایشان را هم میشمردند .مث ً
ال ۵تا
میدادند.
تعدادی از اینکودکان و نوجوانان پس از رفنت به جوخههای اعدام مسخ شده و تبدیل به
مهرههای الجوردی میشدند.
الجوردی هیچکس را مستثنی نمیکرد .ظلم را در حق همه عادالنه تقسیم میکرد .شهرام
(محمد) تنها فرزند هادی منافی وزیر بهداری دولتهای رجایی و مهدویکنی و موسوی
را نیز به بندکش���ید .اوکه متولد  ۱۳۴۷بود به تازگی  ۱۳س���اله شده بود .بهزاد نبوی ،وزیر
دولتهای رجایی و مریحسنی موسوی ،و یکی از تصمیمگریان اصلیکشور در سال سیاه
 ۶۰که برای بازدید و سخرنانی به زندان اوین آمده بود« ،شهرام» را در میان زندانیانکم
-1درگوهردش���ت من ش���اهد بودمکه محسن جاوید ش���بهاکابوس میدید و فریاد میزد و محیط
بسطچی دچار روانپریشی شدید شده بود.
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سن و سال ،در حسینیه اوین شناخت و با او بهگفتگو پرداخت.
ش���هرام راکه تحت شستشوی مغزی مسخ ش���ده بود پس از آزادی از زندان در سن ۱۴
سالگی به جبههی جنگ برده و جنازهاش را در اسفند ۱۳۶۲تحویل مادرش دادند .پس از
آن سیل تسلیت بودکه صفحات روزنامهها را پرکرد و مقامات نظام بدون اشاره به زندگی
کوتاه و رنجآور شهرام ،شهادت وی را به پدرش تربیک و تسلیت میگفتند .رفسنجانی از
تریبون مجلس به هادی منافی تسلیتگفت.
این عکس در س���ال  ۶۰و در محوطهی اوینگرفته شده اس���ت .پاسداریکه درکنار او
دس���تش روی سینهاش است ،اصغر عیاری (دوالبی) نام داردکه بعد ازکشته شدن چند
محافظ الجوردی ،جزو محافظان اصلی او شد .بعید میدانم خود اصغر عیاری هم در آن
تاریخ بیش از  ۱۹ -۱۸سال سن داشته باشد.
امری قاسمی پشت همه ایستاده وکاپشن آبی آسمانی به تن دارد .وی در ارتباط با مجاهدین
دس���تگری ش���ده بود و پس از آزادی از زندان ،یکی از مسخشدگانی بودکه همراه بسیج
داوطلبانه به جبهه جنگ رفت وکشته شد.
ش���هرامکه از پشت میز مدرسه مانند هزاران نوجوان دیگر به زندان آورده شده بود بدون
آنکه امکان ادامهی تحصیل در زندان را داشته باشد بهکار اجباری در محوطهی زندان
مشغول بود .شهرام بعد از آزادی از زندان هم نمیتوانست مانند یککودک معمویل پشت
میز مدرس���ه بنشیند و به درس معلمگوش دهد .او از «زندگی» فرار میکرد و به آغوش
«مرگ» پناه میبرد .او نمیتوانس���ت از سرخوشیهای دورانکودکی برخوردار باشد.
هادی منافی در آن دوران به خود میبالیدکه از پدر«ضدانقالب» به «پدر شهید» ارتقای
مقام یافته اس���ت.کودکی در  ۱۳سالگی اوین را با همه مکافاتش تجربه میکند .در ۱۴
سالگی س���ختیهای جنگ را با پوست وگوشتاش تجربه میکند و در  ۱۵سالگی به
استقبال مرگ میرود .نه تنها آن روزکه امروز نیز این پدر بیرحم از سرنوشت دردناکیکه
فرزندش داشت ،یادی نمیکند.
هادی منافی در مورد فرزندشکه بهکشنت داده میگوید:
پسر من  ۱۴یا  ۱۵سالش بودکه 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
میداشت .در آن زمان با یکی از دوستان رفتوآمد داشتیم و او یکبار پسرم را دید و
1
گفت قیافه تو جان میدهد برای شهادت.
دکرت هوشنگ فاضل معاون وزیر بهداشت و درمان در موردابنالوقتی منافی مینویسد:
دکرت منافی از دوس���تان جلسهای پزش���کان بودکه چندان اهمیتی به او داده نمیشد .در
1-www.isna.ir/news/97052915703
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ُ
معموال در محل حزب جمهوری اسالمی تشکیل میشد او مسئول
جلساتیکه داشتیم و
پذیرایی از اعضای جلس���ه بود و قبل از همه به محل مذکور میرفت و چای و وس���ایل
ُ
معموال اظهار وجودی هم نمیکرد .انتخاب
پذیرایی را آماده میکرد .در این جلس���ات
او به عنوان وزیر باعث بهت غالب همکاران ش���د ...بعد ًا ش���نیدم اوکه با مرحوم شهید
فیاضبخش دوس���ت صمیمی بودند در تمام مدت فرتت نخست وزیر مرتب ًا به مسئولنی
کشور سر میزدند و خود را به آنها نزدیک میکردند و هرکجا همکه اسمی از من برده
شده بود یادآوری میکردندکه او دندانپزشک است و نمیتواند وزارت را بعهده بگرید و
1
این منطق عوامانه هم مورد تأیید بزرگان زمان قرارگرفته بود.
دانشگاه اوین و استادش
ماحصل نکبتیکه برکشور ما حاکم شده ،این استکه یک پزشک و جراح با تجربه ،با
افتخار از روانهکردنکودک  ۱۴سالهاش به جبههی جنگ دم میزند و در مورد قصاب
و جنایتکاریکه تنها پسرش را از آغوش مادر و پشت میز مدرسه به زندانکشانده چننی
توصیف و تقدیری میکند :
ش���هید الجوردیکه در آن زمان مسئول زندانها بود در خصوص منافقنیکارهای
شایستهای انجام داد ،خیلی از منافقنیکه اسری تبلیغات غلط شده و شستشوی مغزی
2
بودند،باکمکشهیدالجوردیبهمسریبرگشتندوازاعمالخوداظهارپشیمانیکردند.
او به روی خودش نمیآوردکه فرزند خودش چگونه «اسری تبلیغات غلط شده و شستشوی
مغزی بود» ،توضیحی هم نمیدهدکه الجوردی از چه شیوهای در زندان استفاده میکرد
کهکارساز بود و او و همسرش از بهکارگریی آن در خانه و عقالی نظام اسالمی در بریون
از زندان از انجام آن عاجز بودند.
او در ادامه میگوید:
یکبار در دوران ش���هید الجوردی یک پسر نوجوانی از منافقنی دستگری شده بود
که حدود  ۱۵سال بیشرت نداشت اما یک اسلحه یوزی در دستش بود؛ هرچقدر به او
میگفتند این اسلحه را چرا برداشتی و آن را به ما بده ،او جواب میداد نه من این
راگرفتهام تا مردم را بکشم.
ش���هید الجوردی خیلی با او صحبتکرد اما او برکارهای خود اصرار داشت و در
آن زمان او را زندانیکردند اما شهید الجوردی اجازه اعدام او را نداد تا بعد ًاکه از
3
مسری خود بازگشت و توبهکرد.
-1خاطرات من از انقالب  ،۵۷وبالگ شخصی دکرت هوشنگ فاضل.

2-www.dana.ir/news/870177.html
3-www.dana.ir/news/870177.html
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آنچ���هکه مناف���ی میگوید،
دروغ محض اس���ت .او در
رابطه با افشنی برادرانقاسمی
صحبت میکندک���ه هنگام
دستگریی  ۱۵ -۱۴ساله 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���تکه وی در اواخر  ۱۳۵۹و در سیزده
1
سالگی به هواداری از مجاهدین روی آورد.
افش�ی�ن در درگریی  ۵مهر  ۱۳۶۰در حایلکه مس���لح به مسلسل «ژ  »۳بود و از ناحیه پا
زخمی شده بود ،دستگری و بدون آنکه مداوا شود ،تحت شکنجههای طاقت فرسا قرار
گرفت .افشنی تا لحظهی اعدام در تاریخ  ۱۷مهر  ۱۳۶۳از ناحیه پا میلنگید و به مدت سه
سال درد و رنج زیادی را تحملکرد .الجوردی در طول سالهاییکه افشنی زندانی بود،
پیگری اجرای حکم اعدام او بود و شخص ًا حکم اعدام را به او ابالغکرد .توجیه او این
بودکه وی به سن قانونی و شرعی رسیده و حاال میتوان او را اعدامکرد.
سمیه تقوایی ،متولد  ،١٣۵١همراه با مادر و پدرش و دو نفر از اعضای سازمان مجاهدین
ی زندگی میکرد .وی در س���ن  ۹س���الگی در حایلکه مشغول
در یکی از خانههای تیم 
انجام تکالیف مدرسهاش بود از سوی مأموران امنیتیکه برای دستگریی مادر و پدرش
به خانهی آنها هجوم آورده بودند دستگری شد .هنگام دستگریی مادر و پدرش درخانه
نبودند اما طی درگریی بنی پاس���داران و دو عضو مجاهدینکه در خانه بودند ،یکی از
آنهاکشته و دیگری فرار میکند .سمیه در حایلکه پشت یخچال پنهان شده بود و جیغ
میکشید توسط پاسداران دستگری و به اوین برده میشود .او در اوین تحت فشار و آزار و
اذیت قرار میگرید تا نشانی خانههای آشنایان ،خویشاوندان و تمامی محلهای احتمایل
که پدر و مادرش تردد میکردند را بدهد.
الجوردی و محمدیگیالنی با اصرار بر اینکه او به سن تکلیف رسیده است ،از آزادی
وی خودداریکردند .سمیه  ۵سال در اوین زندانی بود و در شعبههای مختلف تحت فشار
و بازجویی قرارگرفت و شاهد فیجعترین صحنههای شکنجه وکشتار بود .او طی دوران
زندان مجبور بهکار درکارگاه خیاطی زندان بود .یکی از دوس���تانم در  ۲۰۹اوین ش���اهد
ش���کنجهی او بود و صدای فریادهای دلخراش او را میشنید .الجوردی در  ۱۳سالگی
1-www.rajanews.com/news/86463
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او را ب���ه مدت دو هفته به خانهی 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  ۱۵سالگی به اجبار الجوردی به عقد پاسداریکه موجی
بود درآمد و از وی صاحب دو فرزند شد .سمیه در خانواده این پاسدار به شدت مورد آزار
و اذیت قرارگرفت .وی در  ۲۰سالگی دچار سرطان سینه شد .وقتیکار ازکارگذشته بود،
رژیم اجازه داد سمیه در ماههای آخر عمرش ازکشور خارج شود .او در سن  ۲۵سالگی
در لندن جاییکه پدر و مادرش بعد از جدایی از مجاهدین در آنجا اقامت داشتند فوت
کرد و در همانجا دفن شد.
منوچهر اسحاقی متولد  ۱۳۴۶در حایلکه هنوز  ۱۴ساله نشده بود در  ۲۶تری  ۱۳۶۰دستگری
و در  ۲۰۹اوین تحت ش���کنجههای وحش���یانه قرار میگرید .سه روز بعد وی همراه با ۸
ع آن بود برده
نفر دیگر به دادگاهیکه الجوردی دادس���تان و محمدیگیالنی حاکمشر 
میشود .از آنجاییکه دادگاه فیلمبرداری میشد آنها مجبور بودند پاهای شکنجهشده و
خونآلودشان را زیر میزیکه روی آن را با پارچه پوشانده بودند پنهانکنند تا آثار شکنجه
روی پاهای برهنهشان معلوم نشود .در دادگاه مطلق ًا راجع به سن و سال منوچهر و تاریخ
تولدش سؤایل نمیکنند .پس از پایان دادگاه ،تنها  ۱۵دقیقه طول میکشد تا حکم اعدام
آنها صادر و روانهی جوخهی اعدام شوند .در همنی فاصله الجوردی لگدی به زانوی
«جنب شدی»؟ از میان آن  ۹نفر تنها منوچهر
منوچهر زده و از او میپرس���د آیا تاکنون ُ
که به سن «تکلیف» نرسیده بود اعدام نشد اما او را نیز به جوخهی اعدام بردند .پرویز
ابراهیمزادهکه خود  ۱۹س���اله بود در حایلکه دس���تش روی شانهی منوچهر بود در راه
میکوشد به او دلداری دهد؛ آهسته زیرگوشش زمزمه میکند« :نگران نباش ،من تا آخرین
لحظه پیشتم» .منوچهر را در کنار  ۸نفر دیگر مقابل جوخهی آتش قرار میدهند .او در
حایلکه میگریس���ت شاهد به زمنی افتادن  ۸نفر دیگر و شلیک تریخالص در مغزشان
میشود .منوچهر نزدیک به یک دهه زندانی بود ،او خیلی خوششانس بودکه درکشتار
 ۶۷اعدام نش���د .تعداد زیادی ازکودکان همسن و سال او همچون محمدرضا مجیدی،
سهیل دانیایل ،احمد غالمی ،محمدرضا علریضانیا ،مسعود افتخاری،و ...پس از تحمل
سالها زندان درکشتار  ۶۷به دار آویخته شدند.
یکی ازکودکانیکه به اعدام محکوم شده بود برایم تعریفکرد بعد از ابالغ حکم اعدام
در ساختمان دادستانی و در حایلکه در صف مرگ نشسته بود ،صدای موسوی تربیزی
را میش���نود ،خود را به او میرس���اند و با بغض و اندوه به او میگوید مگر در تلویزیون
نگفتیدکسیکه به سن تکلیف نرسیده را اعدام نمیکنید .موسویتربیزیکه خود یکی از
بزرگرتین جنایتکاران نظام ب���ود پس از پرسوجو در مورد تاریخ تولدش ،او را از صف
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اعدام بریون آورده و مانع اعدامش میشود.
سرنوشتنامعلومکودکان
یماندند و توسط
سرنوشت بسیاری ازکودکانیکه در خانههای تیمی مجاهدین زنده باق 
پاسداران اسریشدند هنوز معلوم نیست .تعدادی از آنها به زندانیان زن تواب سرپده شده
بودند و برای مدتی از آنها نگهداری میکردند.
امری سیداحمدیکه مادرش در یکی از خانههای تیمی مجاهدینکشته شده و پدرش به
خارج ازکش���ورگریخته بود ،پس از  ۴سال و تالش خستگیناپذیر مادربزرگش به جمع
خانواده پیوست.
سرنوشت فرزند مس���عود رجوی و حسنی جنتی متفاوت بود .مصطفی رجوی به خاطر
معروف بودن پدر و دسرتس���ی او به سازمانهای بنیالمللی و اشتباه الجوردی در نشان
دادن او از صفحهی تلویزیون بر بالنی جنازه مادرش به پدربزرگش س�پ�رده ش���د .وی در
کودکی ازکش���ور خارج و در فرانسه مشغول تحصیل شد و در  ۱۸سالگی به عراق برده
شد اما پس از حملهی 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�پ�رده شد و از وی یک حزباللهی و بسیجی ناب ساخته شد .ابتداگفته شد عاصف
جنتی «در حایلکه مش���غول امر به معروف و نهی از منکر بوده در یک حادثه رانندگی
فوت میکند» ،اما سیدحس�ی�ن موسویتربیزی فاشکردکه وی در نوجوانی به اوباش
بسیجی پیوسته و در حمله به خانهی آیتالله منتظری در قم به علت برقگرفتگی هنگام
عربدهجویی درگذشت 1.در مورد سرنوشتکودکان اسری به نقل از موسویاردبیلی تراژدی
دردناکی مطرح شده است:
ِ
زندان اوین یک
آن زمانکه مسئولیت داشتمگهگاهی به زندانها سر میزدمکه در
دربکهنه قدیمی بودکه همیشه ازکنار آن میگذشتم .یک روز هوسکردمکه داخل
آنجا را ببینم،گفتم این چیست؟گفتند :چیز مهمی نیست یک انباری است.
گفتم :میخواهم درون آن را ببینم.گفتند:کلیدش نیس���ت.گفتم :آن را پیداکنید.
گفتند :پیدا نمیشود.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 اینجا نیستند.گفتم :پیدایشکنید من
اینجا میمانم تا بیایید و از جای خود تکان نمیخورم.
اصرار ِ
ِ
زیاد من ،درب باز ش���د؛ وارد ش���دم .دیدم تعداد زیادی از
باالخره پس از
1-www.entekhab.ir/fa/news/441329
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ِ
خردسال پنج س���اله ،شش ساله و ده ساله با صورتهایی به رنگ زرد و
بچههای
ّ
بچهها دور
جسمهایی نحیف ،پنجاه نفر ،صد نفر،کمرت یا بیشرت نمیدانم؛ محبوسندّ .
من ریختند،گریه میکردند ،عبا و دستهایم را میبوسیدند و التماس میکردند.
گفتم:اینهاچهکسانیهستند؟گفتند:اینهابچههایمنافقانهستندکهپدرومادرشان
یاکشته شدهاند یا فرارکرده اند.گفتم :اینجا چهکار میکنند؟ پدرانشان مجرم بودهاند،
جرم اینها چیست؟ اینها پدر بزرگ ندارند؟! خویشاوند ندارند؟! ق ّیم ندارند؟!
بچهها چشمانم پر از اشک شد عینک خود را برداشتم و با دستمال،
از وضع اسفبار ّ
ک های خود را پاککردم وگفتم :همنی امروز تا بیست و چهار ساعت باید
اش��� 
بچهها را به خانوادههای خودشان برسانید و هرکدامکه خانواده ندارند یا جایی
این ّ
بچه های
ندارند آنها را به دادستانی بیاورید برای آنان جایی تهیه میکنیم .آخر پدر ّ
بچهها دارد؟! انصاف و رحم و
منافق بود وکشته شد یا مادرش فرارکرد چه ربطی به ّ
مروتتانکجا رفت؟!باالخره پس از چند روز آقای محمدیگیالنی قبل از خطبههای
بچه منافق اش���ک میریزند
نماز جمعه تهران جوابم را داد وگفت :آنهاکه برای ّ
نباید مسئولیت قبولکنند ،چرا آن وقتکه پدرانشان پاسدارهای ما را میکشتندگریه
1
نکردید؟!کسی مرجع ضمری حرفهای او را جز من نفهمید.
به نظر میآید راوی در مورد تعدادکودکان دچار اشتباه شده و یا مبالغهکرده است .اما به
ی میتوان در اصل ماجرا تشکیککرد.
سخت 
کینهتوزی به قیمت ضربه به نظام
اعدام محمدرضا سعادتی یکی از اعضایکادر مرکزی مجاهدین و حسنی احمدی روحانی
یکی از اعضای مرکزیت سازمان پیکار ،دو نمونهی مشخصکینهجویی الجوردی است
کهگاه به ضرر نظام اسالمی هم تمام میشد.
محمدعلی رجایی و نزدیکانش میکوشیدند مانع اعدام محمدرضا سعادتی شوند تا از او
که منتقد سیاستهای رجوی بود علیه مجاهدین استفادهکنند .الجوردی به محض این
که متوجه تالشهای وی شد دستور اعدام سعادتی را داد.
محمدعلی امانی رئیس اس���بق زندان اوین و قائممق���ام دبریکل مؤتلفه فاش میکندکه
الجوردی برای پیش�ب�رد مقاصدش حتی به دوستان نزدیک و مورد عالقهاش هم دروغ
میگفت:
در قصه سعادتی ،آقای بهزاد نبوی خیلی مایل بود لحظات آخر سعادتی را مالقات
1-https://zeitoons.com/32868

الجوردی ،یاران و همراهانش

103

کن���د! آقای الجوردی و مرحوم رجایی خیلی به هم عالقه داش���تند و ارادت ویژه
داشتند .آقای رجایی زنگ زده بودکه من دوستم [بهزاد نبوی] اینجاست و مالقاتی
میخواهد ،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 دادکه دیرگفتید .اگر زودتر میگفتید منکار را انجام میدادم و آقای
1
الجوردی بر اساس تحلیل نگذاشتکه این مالقات انجام شود.
محمدعلی امانی بعد ًا دروغهای عجیب و غریبی سرهمکرده و مدعی میشود:
شهید الجوردی او ً
ال اصال نظر مثبتی در مورد بهزاد نبوی نداشت .ایشان معتقد بود
در دفعات قبلکه نبوی با س���عادتی دیدار داشته است اطالعات زیادی به او داده
استکه به ضرر نظام بوده است و برای همنی اجازه ندادکه نبوی با سعادتی دیدار
کند .شما شاید بدانیدکه نبوی پیش از اعدام سعادتی چند باری با او دیدار داشته
2
است و حرف هایی میان آنها رد و بدل شده است.
حجاریان در مورد سعادتی توضیحات مبسوطی میدهد:
چرا با لحن خاص درباره سعادتی صحبت میکنید؟چرا که بیجهت اعدام شد .س���عادتی حتم ًا و قطع ًا مشی مبارزاتیاش با سازمان
متفاوت بود .این مسئله در وصیتنامه سعادتی مشخص استکه سازمان مشی و روش
غلطی را در مبارزه با جمهوری اسالمی در پیشگرفته بود.
علت مخالفتتان با اعدام سعادتی چه بود؟ما دنبال این بودیم و تالش بسیاریکردیمکه سعادتی اعدام نشودکه آقای الجوردی
سعادتی را اعدامکرد.
دلیل شهید الجوردی برای اینکار چه بود؟اعتقاد داش���ت هیچگونه تعللی نباید باشد .این اخالق الجوردی همانند مرحوم
خلخایل بود .خلخایل هم اول انقالب همه راکشت .مدام میگفتیم آقای خلخایل
چرا اینها را میکشی ،دست نگهدار .بعضیها الزم هستندکه زنده بمانند اما خلخایل
هم در اعدام تعلل نمیکرد.
چه چیزی از سعادتی در میآمدکه قصد داشتید زنده بماند؟خیلی چیزها در میآمد .مواضع رجایی و سعادتی با یکدیگر فرق داشت اما با هم
خیلی خوب بودند .قصه همانند قصه شاهس���وندی بود .شاهسوندی چه فایدهای
3
برای ما داشت .این یک مقطع دیگری بودکه ما با الجوردی درگری شدیم.
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 تاجزاده ،از اعضای سازمان مجاهدین انقالب اسالمی درگفتگویی با حسنی
دهباشی میگویدکه با توجه به تغیری موضع حسنی احمد روحانی ،آیتالله خمینی تأیید
میکن���دکه حکم اعدام او به حبس ابد تغیریکند .ام���ا الجوردی تا پیش از آنکه حکم
ثبت ش���ود و دیگر نتوان آن را تغیری داد،کمرت از  ۴۸س���اعت حس�ی�ن احمدی روحانی
را اعدام میکند .بعدها وقتی سعید شاهسوندی از اعضای مجاهدین خلق در عملیات
مرصاد دستگری شد ،خامنهای برای جلوگریی از اعدام شاهسوندی نامهای نوشت با این
مضمونکه «اشتباه سعادتی تکرار نشود».
حسنی روحانی پس از عدم تحمل شکنجه و فشارهای وارده ،در زندان اسالم آورده بود
و در شعبههای بازجویی به همکاری با بازجویان میپرداخت و تقریب ًاکاری نبودکه انجام
ندهد .الجوردی بر س���ر اعدام زندانیان تواب با اطالعات س���پاه در افتاد و به پادگان
سپاه لشکرکشیکرد .محسن رضایی فرمانده وقت سپاه پاسداران و یکی از بنیانگذاران
اطالعات سپاه در این مورد میگوید:
قبل از آنهم قصه دادستانی پیش آمدکه بچههای اطالعات سپاه راگرفتند و دادستانی
دیگر حکم دستگریی نمیداد[ .حتی] آقای الجوردی باگروه ضربت وارد پادگان
سپاه شد و تعدادی از توابنیکه با ما همکاری میکردند را بهزور بردند .بحث این
بودکه توابنی نباید دست شما باشند .دوستان اطالعات سپاه بیشرت اطالعاتشان را
از توابنی میگرفتند .توابنی سر قرار میرفتند و بچههای ما باکمک توابنی منافقنی
را دس���تگری میکردند و توابنی بارها در معرضکشته شدن قرارگرفتند .همه این را
میدانستند ،اما چه جوسازیای بودکه آقای الجوردی را وادارکردند با تیم ضربت
به پادگان سپاه بیاید و دستور بدهدکه زندان سپاه تعطیل شود و توابنی را بربند .بعد
هم به بچههای س���پاه احکام دستگریی نمیدادند .اینها همه مقدمات جداشدن
1
اطالعات از سپاه بود.
الجوردی توابینی راکه در اختیار س���پاه پاسداران بود پس از بازگرداندن به اوین مقابل
جوخهی اعدامگذاشت و به زندگیشان پایان داد .وی در مقابل اعرتاض توابنی به آنها
گفته بود «مگر شما به تنازع بقا» اعتقاد ندارید؟
الجوردی نه تنها خصم اطالعات سپاه بلکه دشمن اطالعات نخستوزیری هم بود .از
همنی زاویه بودکه همچون دیگر افراد و وابستگان جناح راست نظام اسالمی به شدت با
تشکیل وزارت اطالعات مخالفت میکردند و خواهان راهاندازی سازمان اطالعات زیر
نظر ویلفقیه بودند .همچنانکه امروز هم این نظر از سوی خامنهای و نزدیکان او دنبال
میشود .تخم دشمنی الجوردی با ایننهادها چنان در دل وابستگان دادستانی انقالب
http://tnews.ir/news/940b56052501.html
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کاشته شده بودکه در تمامی دههی شصت چنانچه شاهد بودم بطور علنی وگاه در حضور
زندانیان به دشمنی با مأموران وزارت اطالعات میپرداختند چراکه ستون فقرات وزارت
اطالعات را اطالعات سپاه و نخستوزیری تش���کیل داده بودند و مأموران دادستانی
انقالب و وابس���تگان مؤتلفه راهی به آنجا نیافته بودند .این در حایل بودکه بزرگرتین
ضربات به تشکیالتهای سیاسی توسط اطالعات سپاه وارد شد.
جمال اصفهانی اولنی رئیس  ۲۰۹اوین میگوید:
مث ً
ال برای دادستانی روزی  ۲۰۰متهم میآوردند ویل سپاه نه ،دو تا سرنخ را میگرفت
و آنها را چهارتا میکرد و میرفت شبکه را پیدا میکرد .اما بچههای دادستانی چون
ورودی دستگرییشان باال بود ،نمیتوانستندکار اساسی انجام دهند و به دنبال شبکه
نبودند؛ بلکه دنبال زدن هرچهکه به چشم میآمد ،بودند و واقعًا بایدگفت خوبکار
کردندوخیلیهمکیسزدهاند؛ویلنمیتوانستهیچوقتمث ً
البهموسیخیابانیبرسد،
1
به ردههای پاینی میرسید.کمیتهها هم ردههای پاینی راکه آشکار بودند ،میگرفتند.
اعدامزندانیانمحکومیتدار
الجوردی هیچ مالک و معیاری را به رسمیت نمیشناخت .هرکس را که اراده میکرد
بهانهای برای اعدامش دس���توپا میکرد و حکام شرع دستآموز همیشه در اختیار او
بودند تا امیالش را تحقق بخشند.
اعدام س���عید متحدین یکی از هواداران مجاهدین و  ۸زندانی دیگر به خاطرکینهجویی
الجوردی در مرداد  ۶۰صورتگرفت.
در تریم���اه  ۱۳۶۰حدود  ۸۰زندانی سیاس���ی در بند  ۱۰واحد  ۲قزلحصار محبوس بودند.
نیمی از این تعداد زندانی مجاهد و بقیه به سایرگروهها از جمله اقلیت  ۳نفر ،اکثریت ۲
نفر ،حزب دموکرات  ۱۰نفر،کومله  ۸نفر ،خلق عرب  ۵نفر ،فرقان ۳نفر و ...تعلق داشتند.
پ���س از آغاز بهکار جوخههای اعدام در اوین در پانزدهم تریماه  ،۱۳۶۰الجوردی ضمن
حضور در بند  ۱۰واحد  ۲برای زندانیان خط و نشانکشید و عنوانکرد دوران خوشگذرانی
در زندان به پایان رسیده و همگی بایستی به واحد  ۳قزلحصارکه به تازگی به دادستانی
ج داوود رحمانیگذاشته شده بود بروید.
اوین تحویل داده شده و ریاست آن به عهدهی حا 
روز  ۲۴ت�ی�ر  ۱۳۶۰در حالیکه تعداد زیادی از زندانیان در حیاط بودند ناگهان بند مورد
یورش مأموران شهربانی قرارگرفت و درب بند راکه به حیاط باز میشد بستند.
بنی  ۱۰تا  ۱۵زندانی در بند و بقیه در حیاط ماندند.کسانیکه در داخل بند بودند به شدت
ی صورتگرفته از سوی آنان اعرتاضکرده و درگریی
به مأموران ش���هربانی و وحشیگر 
-1نشریه رمز عبور شماره  ،۲۱تری و مرداد .۱۳۹۵
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لفظی باالگرفت .در آن سوی بند یکی از زندانیانکوملهای با تنها پاسبان حزباللهی به
نام خانجانی درگری شده و یک سیلی بهگوش او میزند .در آن لحظه اکثر زندانیان و از
جمله سعید متخدین در حیاط بودند.
بعد از این واقعه الجوردی ش���خص ًا به قزلحصار مراجعه کرد و  ۹زندانی مجاهد را که
تعدادی از آنها حتی هنگام درگریی در بند نبودند پس از چند ش���ب بازجویی به اوین
منتقلکرد و همهی آنها را در  ۱۲مرداد  ۱۳۶۰در حایلکه در ماه رمضان شدید ًا شکنجه
شده بودند با زبان روزه به جوخهی اعدام سرپد.
روزنامهیکیهان سه شنبه  ۱۳مرداد  ۶۰با تیرت « ۱۲نفر از اعضای منافقنی تریباران شدند» و
سوتیرت «سعید متحدینکه قب ً
ال به حبس ابد محکوم شده بود به اتهام سردستگی شورشیان
داخل زندان تریباران شد ».خرب از این جنایت داد.
ی ساختهی
 ۹زندانی مجاهدیکه از قزلحصار به اوین منتقل ش���ده و به اتهام الجورد 
«شورش در زندان» به جوخهی اعدام سرپده شدند عبارت بودند از:
سعید متحدین ،احمد عابدیان ،سیدحسنی شاهمریی ،رضا رحمانی،کیومرث طالییزواره،
علی اکربپور ،ناصر سلیمانی ،مصطفیکاکرودی ،محمد رحیمی.
آنها همگی در سالهای  ۵۸و  ۵۹دستگری شده بودند و پس از محمدرضا سعادتی اولنی
دسته از زندانیان محکومیتداری بودندکه توسط الجوردی به قتل رسیدند .این جنایت
بعدها سنگ بنای جنایتی شدکه درکشتار  ۶۷به صورت عمومی و وسیع در زندانهای
سراسرکشور به مورد اجراگذاشته شد.
این افراد بصورت اتفاقی توس���ط همان فرد س���یلی زنندهکوملهایکه در اثر تهدیدات
الجوردی بالفاصله به خدمت وی در آمد و به همکاریگسرتده با رژیم پرداخت و پاسبان
خانجانی و الجوردی انتخاب شدند.
در بازجویی سعید ،بر اساس نقشهی شریرانهایکه الجوردیکشیده بود پاسبان خانجانی
و زندانیکوملهایکه سیلی به صورت او زده بود حاضر شده و شهادت میدهندکه سعید
سیلی را زده و دیگران را تحریک به شورشکرده است .برای الجوردی مهم نبود افراد
انتخاب شده چهکسانی هستند.
او میخواس���ت در شرایط جدید از زندانیان «پنجاه ونهی»که در دوران فعالیت علنی
مجاهدین دستگری شده بودند و پیشاپیشکینهشان را به دل داشت انتقام بگرید و به این
ترتیب از سایر زندانیان تازه وارد به قزلحصار زهر چشم بگرید .برای الجوردی مهم بودکه
سعید متحدین یکی از آنها باشد .به همنی دلیل او را به دروغ سردستهی شورشیان نامید
و به جرم ناکرده به جوخهی اعدام سرپد.
ریشهیکینهی الجوردی به سعید بر میگشت به تحوالت سال  ۵۴در سازمان مجاهدین
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و صدور فتوای تکفری از سوی آخوندهای زندانی در مورد نجاست زندانیان مارکسیست.
الج���وردی و رندانیان وابس���ته به مؤتلفه مجاهدین را هم به خاط���ر ارتباط با زندانیان
مارکسیستنجسمیدانستند.
سعیدکه در آن زمان نوجوانی شوخ و شیطان بود برای بچههای بند تعریفکرده بود هر
گاه الجوردی لباسهایش را میشست و بر روی بند پهن میکرد او دستش را عمد ًا به
لباسهای الجوردی میمالید و او با غرولند و داد و فریاد لباسها را دوباره آب میکشید
و یا پس ار وضوکه دستهایش خیس بود در راهروی بند خودش را به الجوردی میزد
و وی مجبور میشد خودش را آب بکشد .هرچه میگفت بچه اینکارها را با من نکن به
خرج سعید نمیرفت .از طرف دیگر الجوردی به خاطر حضور مجاهدین در بند و قدرتی
که داشتند جرأت زدن سعید را هم نداشت.
حاال روزگار بر پاش���نهی دیگ���ری میچرخید و الجوردی با حکم خمینی دادس���تان
تاماالختیار مرگ ش���ده بود و سعید میبایستی تاوان شیطنتهای دوران نوجوانیاش و
انفجار حزب جمهوری اسالمی را با بذل جان میپرداخت.
در دیم���اه  ۱۳۶۰الجوردی و حاجداوود رحمانی به بهانهی تش���کیالت در بند  ۵واحد
 ۳بیس���ت زندانی چپ راکه غالب ًا زندانیان وابسته به پیکار و «خط سه» بودند به اوین
منتقلکرده و  ۹نفر از آنان به نامهای 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 مبارزانکمونیست) را یک ماه بعد
به جوخهی اعدام سپردند.
ریشهی دشمنی الجوردی
با سازمان مجاهدین انقالب اسالمی
دشمنی الجوردی وگردانندگان دادستانی انقالب اسالمی با اعضای سازمان مجاهدین
انقالب اسالمیکهگردانندگان اطالعات سپاه و نخستوزیری بودند به قبل از انقالب
ج مهدی عراقی،
و زندان دوران شاه برمیگشت .سران مؤتلفه از جمله عسگراوالدی ،حا 
حاجحیدریکه س���الها 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 آنها دادکه
به بهانهی لزوم مبارزه باکمونیستها و «منافقنی» ،از شاه تقاضای عفوکرده و آزاد شوند.
ساواک در این زمینه بسیارکوشا بود و روی آنهاکار میکرد.
بهزاد نبوی وکسانیکه بعد از پریوزی انقالب در بهار  ۱۳۵۸سازمان مجاهدین انقالب
اسالمی را تأسیسکردند با این نظر مخالف بودند و معتقد بودندکه آنها آبروی زندانی
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سیاس���ی را بردهاند .بعد از تقاضای عفو وابس���تگان مؤتلفه و حضور آنها در مراس���م
«شاهنشاها سپاس» ،بقیه زندانیان مذهبی راست ،شدید ًا در زندان از سوی مجاهدین و
زندانیان چپ تحت فشار قرارگرفتند.
بعد از پریوزی انقالب اعضای مؤتلفه و نزدیکانشان مدعی بودندکه ما براساس فتوایی
عملکردیمکه از بریون داده شده بود و از ما میخواستندکه به هر قیمتی از زندان بریون
بیایید چون حضورتان بریون مفیدتر است.
ی خلق  ،مبارزه مسلحانه
درحایلکه در آن دوران با سرکوب مجاهدین و چریکهای فدای 
با شکست مواجه شده بود و در بریون از زندان نیز جو ناامیدی و یأس حاکم بود و هنوز
خ�ب�ری از انقالب نبودکه آنها بخواهند به آن بپیوندن���د .الجوردیکه در مقابل آنها
احساس ضعف میکرد تا دم مرگ نیز دست ازکینهجویی برنداشت و در وصیتنامهاش
هم از آنها به عنوان «منافقنی جدید» و خطر اصلی انقالب یادکرد.
حجاریان در این مورد میگوید:
الجوردی دقیق ًا با همنی نگاه بچههای ما را دستگریکرد .الجوردی بارها به منگفت
که شما (سازمان مجاهدین انقالب) از منافقنی بدترید.
شخص ًا به شما با همنی ادبیاتگفت؟الجوردی به خود من همواره میگفتکه شما از منافقنی هم بدتر و خطرناکرتید.
میگفت رجوی دوراندیش نبود و خیلی زود دس���ت خودش را روکرد اما ش���ما
سازمانیها دوراندیش هستید و خودتان را برای آینده آمادهکردهاید و منتظر فرصت
هستید تا شرایط به نفعتان مهیا شود.
طیف راست سازمان مجاهدین چطور؟ آیا برخورد و اختالف دیدگاهی میان آنهابا شهید الجوردی بود؟
در آن مقطع هیچ برخوردی میانشان رخ نداد.
جریان راست سازمان چه موضعی نسبت به شهید الجوردی داشت؟آن زمان این دوس���تان مدافع اقدامات الجوردی بودند و اینگونه نشان میدادند،
اما اعتقاد قلبی الجوردی این بودکه خطر س���ازمان مجاهدین انقالب از سازمان
مجاهدین خلق بیشرت است .الجوردی هرگاه مرا میدید میگفت تو و بهزاد و خسرو
از رجوی خطرناکترید.
...
شهید الجوردی یقین ًا با یک دید و مباحثی به شما میگوید منافقنی جدید .این مسئله
بدون پشتوانه بعید استکه به شما نسبت داده شود.
الجوردی ذات ًا خشن بود اما مصادیقش را درست پیدا نمیکرد .صبح به صبح به
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ماگری میداد....
چرا شهید الجوردی چننی نگرشی را نسبت به شما و اعضای سازمان مجاهدینانقالب پیداکرده بود؟
از زمان همسلول بودن الجوردی با بهزاد مشکالت آغاز شد .ما چون از آمریکا به
الجوردی نزدیکتر بودیم دشمنتر محسوب میشدیم .برای الجوردی در دوران
زندان امریکا و شاه مهم نبود .فقط بهزاد و تفکراتش مهم بود.
یعنی شهید الجوردی از شماکینه به دل داشت؟کینه به دل میماند دیگر .سر ماجرای «سپاس»گفتیم آقا عفونامه ننویسد« .سپاس»
1
همه را به هم میریزد .اماگوش نکردند.
محمدعلی امانی ،رئیس اسبق زندان اوین میگوید:
ش���هید الجوردی بهزاد را از س���الهای قبل میش���ناخت و فکر او را میدانست.
الجوردی معتقد بود که اینها میخواهند خودش���ان را به قدرت برسانند و برای
همنی هم مث ً
ال در انفجار دفرت نخستوزیری هم نقش داشتهاند ....ایشان خیلی تمایل
داشت تا دادستان شود تا همان پرونده معروف انفجار دفرت نخست وزیری را دوباره
فعالکندکه نشد متاسفانه.
دوباره خربنگار میپرسد:
اینکهگفته میش���ود روزی بهزاد نبوی به سراغ ایشان در نزدیکی زندان اوین رفته
بود و بعدها به الجوردیگفته بودکه س���ید آمده بودم دم زندان عرض ارادتیکنم
و نبودی و بعد شهید الجوردیگفته بودند اگر یک روز به عمرم مانده باشد تو را
محاکمه میکنم درست است؟»
و امانی پاسخ میدهد:
بله ظاهرا چننی حرفی رد و بدل شده بود چون عرضکردم شهید الجوردی به شدت
معتقد بودندکه نقش بهزاد نبوی به خصوص در انفجار نخست وزیری برجسته است
2
و او را آدم صالحی نمیدانستند.
معضل روانی الجوردی و اعضای مؤتلفه
الجوردی وکلیهی اعضای زندانی مؤتلفه در سالهای  ۵۵و  ۵۶با درخواست عفو از شاه
از زندان آزاد شدند .با برمالشدن اسناد و باالگرفنت زمزمهها در مورد حضور تعدادی از
آنها در مراسم «شاهنشاها سپاس» با مدال پهلوی و پنجاهمنی سال سلطنت سلسلهی
1-www.rajanews.com/news/52266
2-www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940601000444
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پهلوی آنها به دست و پا افتادند و به دروغ عنوانکردندکه با دستور علما و مراجع تقلید
اینکار را به صورت «تاکتیکی» انجام دادند.
الجوردی همراه با بادامچیان در تصمیمگریی برای عفونامه نویسی سران مؤتلفه شرکت
داشت .در دوران تسلط وی و اعضای مؤتلفه بر دادستانی انقالب اسالمی آنها به خاطر
نقطه ضعفیکه در زمان پهلوی داشتند میکوشیدند بدون نوشنت انزجارنامه و در بسیاری
موارد انجام مصاحبهی تلویزیونی و یا در حضور جمع زندانیانکسی را آزاد نکنند تا به
نوع���ی ضعف خود را توجیه و به لحاظ روانی خود را تخلیهکنند .آنها اینگونه جلوه
میدادندکه آزادی از زندان بدون عبور از این قیدوبندها میس���ر نیست و ما همانکاری
راکردیمکه همهی زندانیان میکنند .آنها میدانس���تند غالب زندانیانیکه تن به نوشنت
انزجارنامه میدهند اعتقادی به آن ندارند.
انزجارنامههاییکه رهربان مؤتلفه در زمان شاه نوشتند از سر استیصال و بریدگی از مبارزه
بود و با آنچه بعدها در دههی  ۶۰از زندانیان سیاسی اخذ میکردند از زمنی تا آسمان فرق
میکرد .این موضوع سپس به رویه دادستانی انقالب اسالمی برای آزادی افراد تبدیل شد
بدون اینکه به ریشهی آنکه توجیه ضعف رهربان مؤتلفه بود توجهکنند.
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 ماشنی اعدام ،کوشید از این دو جریان سیاسی متحد نظام
اسالمی استفادهکرده و سپس به خدمتشان برسد.
حزب توده از فردای پریوزی انقالب در خدمت نظام و دس���تگاه سرکوب آن قرارگرفت
و «فدائیان» پس از یک رش���ته درگریی با نظام اسالمی درکردستان و ترکمنصحرا و
خوزستان و ...پس از انشعاب اردیبهشت  ۱۳۵۹و دیدار رهربان «اکثریت» با بهشتی ،به
خدمت نظام درآمده و «جبهه متحد ارتجاع» را تشکیل دادند.
الجوردی در مصاحبهی مطبوعاتی خود به همراه محمدیگیالنیکه در روزنامه اطالعات
 ۴شنبه سوم تریماه  ۱۳۶۰انتشار یافت ،در پاسخ به سؤال خربنگاران «در مورد فرخ نگهدار
عضو سازمان فدائیان اکثریت»گفت:
چون قب ً
ال اعالمکرده بودیمکه هرکس���ی و یا هرگروهی توبهکند و بخواهد مبارزه
سیاسی بکند آزاد است و سازمان فدائیان اکثریت نیز یکی از اینگروهها بودکه به
موقع توبه و اعالمکردکه خط مشی مسلحانهشان به بنبست رسیده است لذا از این رو
با سازمانها وگروههاییکه بخواهند مبارزه سیاسی بکنند اجازه فعالیت خواهیم داد.
این سازمان در راستای خطیکه الجوردی داده بود ،بالفاصله به تأیید جوخههای اعدام پس
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از  ۳۰خرداد پرداخت تا پای «توبه»شان سفت شده و مورد عنایت الجوردی قرارگریند:
س���ازمان ما اقدامات قاطع دادگاهها را در برخورد با ضدانقالب و وابستگان رژیم
سابق و همه متحدان امرپیالیسم همواره مورد حمایت قاطع قرار داده و میدهد .این
1
اقدامات قانونشکنانه را محکوم میکند.
بالفاصله پس از انفجار دفرت حزب جمهوری اس�ل�امی در  ۷تری،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 کارگریند ،حرکات شبکه
مزدوران امرپیالیس���م آمریکا را دقیق ًا زیر نظ���ر بگریند و هر اطالعی از طرحها و
نقشههای جنایتکارانه آنان به دست آوردند ،فور ًا سپاه پاسداران و سازمان را مطلع
2
سازند.
سه هفته بعد از مصاحبهی مطبوعاتی الجوردی ،فرخ نگهدار و دیگر رهربان «سازمان
اکثریت» برای نشان دادن ارادت خود به الجوردی در صفحهی اول نشریهیکار شمارهی
 ۲۴ ،۱۱۸تریماه  ۱۳۶۰نوشتند:
در س���حرگاه روز دوش���نبه  ۲۲تریماه ب���ا حکم دادگاه انقالب اس�ل�امی مرکزکریم
دستمالچی و احمد جواهریان از سرمایهداران بزرگ ،تاجران عمده و غارتگر بازار
اعدام ش���دند.کریم دستمالچی و احمد جواهریان ...به ناآرامیهای سیاسی دامن
میزدند ...و در رهربی جریانات آمریکائی نظری جبهه ملی و حزب خلق مس���لمان
قرار داشتند .اعدام مبارک و فرخندهکریم دستمالچی و احمد جواهریان،کوخنشینان
را شادمان و امرپیالیسم آمریکا را عزادارکرد .اقدام دادگاه انقالب اسالمی مرکز در
3
اعدامکریم دستمالچی و احمد جواهریان مورد پشتیبانی قاطع ماست.
در حایلکه این دو از ش���ریفترین بازاریهایکش���ور بودند و احمد جواهریان یکی از
زندانیان سیاسی دوران شاه بود و اعضای این سازمان از نزدیک او را میشناختند.
مهدیفتاپور و رقیه دانش���گریکاندیدای س���ازمان «فداییان خلق ایران اکثریت» برای
انتخابات میاندورهای مجلس ش���ورای اس�ل�امی ،به منظور توجیه هوادارانش���ان برای
همکاری با نریوهای رژیم ،خواستار چشمبسنت آنها بر عواطفشان شدند:
قبل از اینکه به مس���ئلهی 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���ونتها توجهکنیم و مسئله را نه صرف ًا از جنبه عاطفی و اخالقی-که به نوبه
-1نشریهکار شماره  ۳ ، ۱۱۵تریماه .۱۳۶۰
-2نشریهکار شمارهی  ۱۰ ،۱۱۶تیرماه .۱۳۶۰

3-www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=38941
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خود حائز اهمیت اس���ت -آنچنانکه ضدانقالب سعی در عمدهکردن آن دارد،
بلکه از زاویهی مصالح و منافع انقالب بررسیکنیم .هواداران سازمان در موقعیت
خط�ی�رکنونی باید وظایف خود را هوش���یارانهتر و قاطعانهتر از پیش انجام دهند.
افشای دسیسههای ضدانقالب و شناساندن سیاستهای ضدانقالبیگروهکها در
محیطکار و در میان خانوادهها و در هرکجاکه توده حضور دارند جزو وظایف مربم
1
هواداران مبارزه است.
در حایل که جوخههای اعدام یک دم ازکار نمیایستادند« ،اکثریت» خواهان برخورد
«جدی» با رهربانگروههای سیاسی شد:
ما هم صدا با اکثریت مردم ایران خواهان آن هستیمکه دادگاههای انقالب نسبت به
هوادارانگول خورده سازمانهای چپرو و آنارشیست سیاست ارشاد در پیشگریند
و حس���اب انبوه هواداران فریب خورده اینگروهها را از حساب رهربان خائنشان
که آشکارا به انقالب و مردم پشتکردهاند جداکنند .دادگاههای انقالب به همان
نسبتیکه شایسته است نسبت به رهربان اینگروه ها برخورد جدی داشته باشند به
س���ود انقالب و مردم استکهکاری نکنندکه این ها (هوادارانگول خورده) روی
2
لجاجت و تعصب بیفتند.
در حایلکه در شهریور و مهر  ۱۳۶۰میهنمان ،مهیبترین روزهای تاریخ معاصر سیاسی
خود را طی میکرد و صفحات روزنامهها هر روز لیستهای چند دهنفری از اعدامشدگان
را انتشار میدادند و هزاران نفر روانهی شکنجهگاهها شده بودند ،اکثریت و حزب توده
در اطالعیهی مشرتکی در آبان  ۱۳۶۰ادعاکردند:
خلق حق دارد و باید این دش���منان سوگند خوردهی انقالب را بدونکوچکترین
3
مماشات سرکوبکند.
و یا با س���رهمکردن مش���تی دروغ از همکاری مجاهدین و سلطنتطلبها وگروههای
کمونیس���تی خرب میدادند تا بلکه در دل سنگ الجوردی و مسئوالن سرکوب نظام جا
باز کنند:
به دنبال شکس���ت مفتضحانه سیاس���ت خائنان���هی باند رجوی برای گس�ت�رش
درگرییهای مسلحانه خیابانی ،جبههی متحد ضدانقالب به سرکردگی آمریکای
جنایتکار تالشهای مذبوحانه تازهای در جنگلهای شمالکشور تدارک میبیند.
شواهد و قرائن موجود حاکی از آن استکه تالشهای مذبوحانه در جهت اجرای
سیاس���تهای براندازی شورای به اصطالح مقاومت ملی از همکاری و همدستی
-1نشریهیکار ،شمارهی  ۷ ،۱۲۰مرداد .۱۳۶۰
-2نشریهکار ،شماره  ۲۱ ، ۱۲۲مرداد .۱۳۶۰
-3نشریهکار ،شماره ۱۳ ،۱۳۴ آبان .۶۰
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فعال همه نریوهای ضدانقالبی از سلطنتطلبان تا باند خیانتکار رجوی -خیابانی
برخوردار اس���ت.گویا اجرای نقشهی تازهایکه شکست مفتضحانه آن هم اکنون
آشکار است به عهدهی جاسوسان سه جهانی و سایر مائوئیستهای همدست آمریکا
1
نهاده شده است.
در همان دوران هرچند فرخ نگهدار شخص ًا از حاشیهی امنیت برخوردار بود و به دیدار
الجوردی در اوین و موس���ویتربیزی در دادس���تانیکل انقالب میآمد و مسئوالن این
س���ازمان تماس مستقیم با دادستانی و ش���عبههای بازجویی داشتند و وابستگان جناح
«اقلیت» سازمان را لو میدادند ،اما این خوشرقصیها باعث نمیشدکه حتی اعضا و
هواداران «اکثریت» ازکینهجویی الجوردی جان سالم به در برند.
الجوردی در پاسخ به دلیل دستگریی و اعدام اعضا و هواداران سازمان اکثریتگفت:
فرخ نگهدار روزی به من مراجع���هکرد وگفت چرا بچههای (هوادار) ما را اعدام
کردید ؟ در جوابگفتم :فرق نمیکند اگر یک مسلمان هم در تظاهرات غریقانونی
و مس���لحانه شرکت بکند با او همانند دیگر تروریستهایکمونیست ،پیکاریها،
منافقنی و غریه رفتار خواهیمکرد .حال اگر هوادارهای شما (اکثریت) خالفی بکنند
مانند دیگرانکیفر خواهند دید .اما اگر مبارزه سیاسی سالمکردند و به ما نیزکمک
نمودند ،ما به آنهاکاری نخواهیم داشت و به همنی دلیل اگر افرادی از حزب توده
و اکثریتی که جرمی نداشته باشند و ما دستگریشان کرده باشیم پس از تحقیقات
2
کامل آزاد خواهند شد.
رهربان س���ازمان «اکثریت» با صدور اطالعیهای به ش���رکت خود در سرکوب اعضا و
کادرهای «اتحادیهکمونیستها» افتخار کردند:
فدائیان خلق ایران(اکثریت) و نریوهای حزب توده ایران از همان نخستنی 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
3
از ناحیه شکم و سر مجروح شدندکه هم اکنون در بیمارستان بسرتی هستند...
«فدائیان اکثریت» به شریرانهترین شکل ازکشتهشدن موسی خیابانی و اشرف ربیعی و
دیگرکادرهای مجاهدین استقبال و آن را «ضرورت مربم» خواندند:
سرکوب قاطع تروریستهاییکه با اعمال جنایتکارانهی خود نابودی انقالب را
طلب میکردند یک ضرورت مربم بود .هر نوع تردید در این زمینه مسلم ًا به سود
-1نشریهکار ،شمارهی  ،۱۲۷چهارم آذرماه .۱۳۶۰
 -2روزنامه اطالعات ،پنجشنبه اول بهمن .۱۳۶۰
-3نشریهیکار ،شمارهی  ۱۴ ،۱۴۷بهمنماه .۱۳۶۰

114

اسدالله الجوردی

ضدانقالب تمام میشد .نریوهای انقالبی میبایستی ضمن خویشنتداری و پرهیز از
سراسیمگی و شتابزدگی شرکتکنندگان مستقیم در عملیات تخریب و ترور را با
قاطعیتتمامسرکوبنمایند .آریاینانقالباستکهدرجریانبالندگیناخالصیها
1
را به دور میریزد و خائننی را در زیرگامهای س���نگنی و اس���توار خود له میکند.
همچننی آنها از دستگریی رهربان سازمانهای «پیکار» و «فدائیان اقلیت»که همگی
اعدام شدند ابراز خشنودیکردند .شریرانهترین مقاله را در مورد سیامک اسدیان یکی از
دوستان خودشانکه اتفاق ًا تعدادی از بستگان نزدیک او ،از رهربان اکثریت بودند انتشار
دادند .آنها مدعی شدند:
این سرنوشت دردناک تمامکسانی استکه آگاهانه یا ناآگاهانه بهنام مردم توطئه
میکنند .در عنی حال ممکن اس���تکه برخ���ی از عناصر اینگروههکها بتوانند
همچنان به موجودیت فالکتبار خود ادامه دهند .ویل چننیکسانی با مرگ فاصله
چندانی ندارند ....این سرنوشت تلخ و محتوم همهکسانی استکه نه راه دریاکه راه
2
مرداب را در پیش دارند.
وضعیت اعضای حزب توده نیز مانند «اکثریت» بود و با آنهاکجدار و مریز رفتار میشد:
طربی تعریف میکندکه سیداسدالله الجوردی رئیس زندان اوین و دادستان انقالب
اس�ل�امی ،محمدعلی عمویی و رضا شلتوکی اعضای رهربی حزب را برای دیدار
احضارکرده است ،عمویی تنها رفته است ،و الجوردی پس از قدری چاقسالمتی
در میانهی خنده و شوخی ناگهانگفته است« :هیچ میدانیکه االن میتوانم تو را
اینجا نگهدارم و اص ً
ال دستور اعدامت را بدهم؟ ...ویل نرتس ،اینکار را نمیکنم.
میتوانی بروی! ...دلم برای تو و آقارضا تنگ ش���ده بود .آخر ناسالمتی ما سالها
همزنجری بودیم! خواستم ببینمکه اگر احضارتانکنم ،با پای خودتان میآیید ،یا نه.
ویل این را هم بدان اگر الزم باش���د اعدامتکنم ،همزنجریی و غریه هیچ اهمیتی
3
برایم ندارد.
در همان روزها در حایلکه حزب توده در حمایت از نظام اس�ل�امی از چیزی فروگذار
نمیکرد ،الجوردیکه قادر شده بود حسنی روحانی یکی از رهربان سازمان پیکار را به
اعرتاف وادارکند ،در حسینیهی اوین در حضور زندانیان ،وعده میداد نگران نباشید تا
سال دیگرکیانوری را هم دستگریکرده و در همنی حسینیه به مصاحبه وادار میکنیم.
الجوردی به وعدهی خود وفادار ماند و در اردیبهش���ت  ۱۳۶۲نه تنهاکیانوریکه دیگر
رهربان حزب توده نیز به انجام مصاحبه و اعرتافاتکش���اف تلویزیونی وادار ش���دند تا
 -1نشریهیکار ،شماره  ۲۸ ،۱۴۹بهمن .۶۰
-2نشریهکار ،شمارهی  ۸۲ ،۹۴۱بهمن ۰۶
-3قطران در عسل ،شیوا فرهمندراد ،اچانداس مدیا ،لندن ویراست سوم ،۱۳۹۵ ،صفحهی .۴۷۱
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نتیجهی سیاس���ت خود راکه اتفاق ًا حمایت بیچون و چرا از اعرتافات تلویزیونی افراد
درهمشکستهبودببینند.
عمویی زیر شکنجه شکس���ت و نه تنها به اعرتافات تلویزیونی تن داد بلکه میزگردهای
تشکیل یافته از سوی اطالعات سپاه و دادستانی را نیز ادارهکرد و برای انجام سخرنانی
افشاگرانه علیه حزب توده به اصفهان سفرکرد و شلتوکی به شدت شکنجه شد و در حایل
که به خاطر بیماری س���رطان از وضعیت جسمی بس���یار ناگواری رنج میبرد ازکمرتین
امکانات درمانی بهرهمند نبود و به شکل دردناکی در زندان درگذشت.
اما رهربان «اکثریت » زرنگتر از تودهایها بوده و در حایلکه دستگاه امنیتی و اطالعاتی
و سپاه درگری بازجویی از رهربان حزب توده بودند ،از فرصت به دست آمده استفادهکرده
و با فرار از دام الجوردی و سپاه پاسداران به اتحا د جماهری شوروی پناه بردند و به عنوان
رهربان حزبی از امکانات ویژه این دولت اس���تفاده کردند در حایلکه اعضای ساده از
کمرتین امکانی برخوردار نبودند و پس از فروپاشی شوروی به غرب پناه آورده و این بار
دم از سوسیالدمکراسی و عدم خشونت و ...زدند.
نگاهسادیستی الجوردی
الجوردی در توجیه آزار و اذیتکودکان و نوجوانان در مصاحبهی مطبوعاتی مش�ت�رک
خود با محمدیگیالنیکه در روزنامه اطالعات  ۳تریماه  ۱۳۶۰انتشار یافت میگوید:
ما تاکنون ازگناه جوانانکم و سن و سالگذشته و سخت نگرفتهایم ،لذا او با استفاده
از این تجربه ،یعنی عملیات ایذایی و مسلحانه خود را از طریق همنی جوانانکم سن
و سال به مرحله اجرا در میآورد ،ویل ما به این امر پی بردیم و قاطعانه در برابر آنها
خواهیمایستاد.
او با این منطق به جنگکودکان و نوجوانان میرود و بزرگرتین جنایات را در حق آنان
انجام میدهد.
الجوردی نگاهی سادیستی به زندانیان سیاسی داشت و این نگاه تا خانوادههای آنها نیز
امتداد پیدا میکرد و رنج دادن به آنها نیز لذت میبرد.کافی بود مادر و پدر سالخوردهای
اشتباهکرده و مث ً
ال در روزهاییکه او وقت مالقات میگذاشت از راههای دور و نزدیک
و تحمل رنج س���فر برایگرفنت خربی از فرزندانشان به دیدار او میرفتند .چنان برخورد
رذیالن���های میکرد و چنان دروغهای وقیحانهای در مورد فرزند آنها مطرح میکردکه
دچار پریشانی و عذاب شدید میشدند.
از این که خرب اعدام فرزندی را با دریدگی و دنائتی وصفناش���دنی به مادرش دهد از
صمیم قلب شاد میشد .او همهی این اعمال را بر پایهی «اشداء علیالکفار» مورد نظر
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خمینی انجام میداد.
الجوردی و نزدیکانش بدترین تحقری و توهنیها را نثار خانوادههایی میکردندکه برای
دیدار با عزیزانشان به اوین مراجعه میکردند.
جلوهی پنجرهی س���لولهای زندانگوهردش���ت نردهیکرکرهای وجود داشت .در اولنی
دیداریکه الجوردی از زندانگوهردشت داشت دستور داد ،پاسداران یک نبشی به لبهی
هرکرکره ( ۱۰نبشی به هر پنجره) جوش دهند تا زندانی نتواند آسمان را ببیند .بعد از هر
دیداریکه از زندانگوهردشت داشت امکانی از زندانیان سلب میشد .یک بار پس از
حضور درگوهردشت داشنت قرآن در سلول و انجام حرکات ورزشی ممنوع شد وکیفیت
وکمیت غذا به شدت رو به وخامتگذاشت.
چنانچه متوجه میشد زندانیان به چیزی عالقمندند یا از آن لذت میبرند آن را ممنوع
میکرد .هر ازگاهی مس���ئول فرهنگی زندان با لیستی ازکتابهای مجاز در زندانکه به
جرأت میتوانم بگویم مجموعهای از بیارزشترینکتابهای اس�ل�امی بود به اتاقها
مراجعه میکرد و درخواست زندانیان را میگرفت .از نظر الجوردی ،آثار سعدی و حافظ
و موالنا جزوکتب ضاله محسوب میشدند و خواندنشان برای زندانیان سیاسی ممنوع
بود ،چه برسد به شاهنامه و دیوان دیگر شاعران قدیم و معاصر...
کتاب «تماشاگه راز»که نگاه جاهالنهی مطهری است به حافظ ،پس از مدتی به خاطر
اینکه از سوی زندانیان سفارش داده میشد تا بلکه چند شعری از حافظ را در آن بیابند
و به روان آسیبدیدهش���ان جالیی ببخشند ممنوع شد .همنی بال بر سرکتاب «خدمات
متقابل ایران و اسالم» مطهریکه زندانیان میخواستند خدمات ایران» را بخوانند آمد.
کتاب «درسهای مارکسیس���م» جاللالدین فارسی به همنی سرنوشت دچار شد .حتی
کتب عالمه محمدتقی جعفریکه در آن وانفسا مشرتی داشت آهسته آهسته به جرگهی
کتابهای ممنوعه پیوس���تند .الجوردی پیش خودش فک���ر میکرد البد چیزی در این
کتابهاستکه خواننده دارند.
برای فهم و درک فاجعهی فرهنگی در زندانها و فش���ارهای دوران الجوردی بایس���تی
بگویمکه هنگامیکه الجوردی برکنار شد و حسنی شریعتمداری مسئول فرهنگی زندانها
شد ،احساس میکردی «فرشته نجات» به سراغات آمده است.
اگ���ر از الجوردی تقاضا میکردیدکه مدت هواخ���وری اتاق یا بندتان را افزایش دهد،
بالفاصله با تعجب به پاسداران همراهش میگفت اینها نیمساعت هواخوری دارند؟
در فالن زندان یا فالن قسمت زندان ،بچهها  ۲۰دقیقه هواخوری دارند ،عدالت را رعایت
کنید ،نه اینقدر زیاد استکماشکنید تا همه مثل هم باشند .قبل از  ۳۰خرداد  ۶۰تعدادی
از زنان زندانی در اعرتاض به وضعیت موجود در نامهای اعرتاضیای که به و به عنوان
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دادستان انقالب اسالمی مرکز نوش���ته بودند اعالم یک هفته اعتصاب غذا میکنند.
الجوردی در پاسخ آنها نوشته بود «با دو هفته موافقت میشود».
وقتی در خرداد  ۱۳۶۲همراه صبحی رئیس زندانگوهردش���ت و تعداد زیادی پاسدار و
محافظ به سلول انفرادیام آمد ،پس از یک بازجویی مقدماتی سرپایی ،نگهبان تقریب ًا
مسن سادهدل بندمان درگوش او آهسته چیزیگفتکه نشنیدم ،از پاسخ الجوردی متوجه
شدمکه به خاطر وخامت وضعیت جسمیام احتما ً
ال از او خواستهکه سلول من را مانند
تعداد دیگری از سلولها دو نفرهکند.
الجوردی در حایلکه خندهیکریهی به چهره داش���ت و دندانهایش را به هم میفشرد
گفت« :انفرادی درس���تش میکند و حالش را جا میآورد .حکم دوا و درمان برای او
دارد ».بعد از آن بودکه برایم جریهیکتک همگذاشت و فشارها افزایش یافت.
کس���انیکه تحت شدیدترین فشارها به لحاظ روانی فروپاشیده بودند مورد آزار و اذیت
بیشرت او قرار میگرفتند ،آنها بایستی ثابت میکردندکه «دیوانه»اند و فیلم بازی نمیکنند.
وضعیت اسفبار آنها در اتاق ویژهایکه برایشان تدارک دیده بود دل هر انسانی را به درد
میآورد .الجوردی از همان ابتدا به دنبالکشتار باقیماندهی زندانیان سیاسی وکسانیکه از
جوخههای اعدام جان به در برده بودند بود .بارها در اجتماع زندانیان سیاسی به صراحت
اعالمکرد چنانچه امام دستور دهند ،یکی یک نارنجک در سلولهایتان میاندازیم و از
شر همهتان راحت میشویم.کاریکه درکشتار  ۶۷صورتگرفت و نظام اسالمی به عزم
خود از ش���ر زندانیان سیاسی راحت شد .محمدعلی امانی رئیس اسبق اوین میگوید:
ایش���ان خیلی هم روحیه ریاست نداشت و دوس���ت داشت همان بازجو باشد اما
باالخره به اصرار رئیس سازمان زندانها شدند و در این سمت هم سالها بودند و
1
اتفاقا خوب همکار کردند.
پتانسیل برای قتلعام تاریخی و دستگرییهایگسرتده
اگر الجوردی دس���ت باز داش���ت ،قطع ًا بهانهی الزم ب���رای قتلعامهای تاریخی پیدا
میکرد .اگرچه هزاران نفر را از دم تیغگذراند و دهّها هزار نفر را به بندکشید و به تخت
شکنجه بست ،اما این عظش او را سریاب نمی کرد .او برای پیشربد جنایاتش با موانع
بسیاری روبرو بود .او میگفت هواداران مجاهدین هزار برابر بدتر از ریگان و جنایتکاران
آمریکایی هس���تند چراکه آنها دفرت حزب جمهوری اسالمی و نخستوزیری را منفجر
نکردند .بهشتی و رجایی و باهرن را آنها شهید نکردند.
او این پناس���یل را داش���تکه از نریوهای درون نظامکه دست در جنایت وکشتار داشتند
1-www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940601000444
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قتلعام کند .وقتی اعضای مجاهدین انقالب اس�ل�امی و اطالعات سپاه را «منافقنی
جدید» معرفی میکرد یعنی آنها را مستحق مرگ میدانست.
جوالیی معاون وی در مورد نظر الجوردی در ارتباط با موسویخوئینیها میگوید:
آن فرد مسئول قضایی[موسوی خوئینیها] رفت و به دروغ به امامگفتکه پرونده
[انفجار نخستوزیری] بسته شده است .آن پرونده هست و قاتل هم هست .یک
روزکه خدمت مقام معظم رهربی رفته بودیم ،پس از دیدار از آنجا خارج شدیم و در
حیاط بودیمکه آن فرد [موسویخوئینیها] ،دست روی دوش الجوردی زد وگفت
سالم سید .الجوردی او راکافر و مرتد میدانست و به همنی دلیل جواب سالمش
را نداد .این فردگفت چند روز پیش به همراه خانواده از مقابل اوین رد میش���دم
که بدنم لرزید؛ الجوردی همگفت اگر یک روز از عمرم باقی مانده باشد ،خودم
1
میآورمت باال؛ الجوردی به اعدام او اعتقاد داشت.
الجوردی ،موسویخوئینیها دادستانکلکشور به انتخاب خمینی و نمایندهی او در حج
راکه تا آخرین دم حیات خمینی به مسئولیتهای بزرگی از جانب او منصوب شده بود،
«مرتد» و «کافر » میدانس���ت ،بنابراین میتوان نتیجه گرفت او به سادگی میتوانست
حکم اعدام افراد را به جرمکفر و الحاد و ارتداد و فساد روی زمنی و محاربه با خدا و...
بدهد .یکی از محدودیتها و موانع الجوردی وجود افرادی همچون آیتالله منتظری
در نظ���ام بود.جوالیی در موردگفتگوی الجوردی با آیتالله منتظری در مورد وضعیت
زندانها و زندانیان میگوید:
الجوردی به آن بنده خداگفت شما  ۱۰سالکاری نداشته باشید و اجازه دهید افراد
متدین ،متخصص و عالقهمند به نظام در ارکان نظام تثبیت شوند و بعد از  ۱۰سال من
در را باز میکنم تا همه آنها بریون بروند و هیچ آسیبی هم به نظام و انقالب نرسد
اما آن خدا بیامرز هم قبول نکرد از بس به او نامههای دروغ میدادند و به الجوردی
و امام خمینی فشار میآوردند اما امام میدانستکه الجوردیکیست و چیست و به
او عالقهمند بودند علی رغم همه فشارهاییکه به فکر و روح امام خمینی آوردند و
2
ایشان را عصبانیکردند اما به الجوردی اعتماد داشت.
نگاه الجوردی به مقولههای حقوقی
و میزان درک او از مضامنی آنها
وی درگفتگو با رسانهها ادعا میکرد «برای جرائم ضدانقالبی خوشبختانه انگیزهای برای
وکال وجود ندارهکه از این آقایون بیان دفاعکنند .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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حرکتمسلحانه علیهنظامتا وکالت از یک متهمی را به عهده بگریدکهبیادازشدفاعکند».
در اینگفتگو الجوردی پیش از آنکه بخواهد دروغی را بر زبان بیاورد نگاه خودش به
موضوع را بیان میکرد .او زندانی را واجد هیچ حق و حقوقی نمیشناخت.
دادستان مورد عالقهی خمینیکه مریمحمدی عضو شورای عایل قضایی در سال  ۶۱وی را
چشم و چراغ شورای عایل قضایی خواند و سمبل حقوق اسالمی شناخته میشد تا آنجا
با مقولههای حقوقی ناآشنا بودکه تصور میکرد یک وکیل مدافع برای دفاع از موکلاش
بایستی هم نظر با او باشد و چنانچه وکیلی از یک قاتل و یا متجاوز به عنف دفاعکرد
حتم ًا خود وی به قتل و تجاوز معتقد است .الجوردی حتی در سال  ۵۹نیز با لطافالحیل
ی شهرام،
میکوشید از حضور وکیل مدافع در دادگاههای انقالب جلوگرییکند .دادگاه تق 
محمدرضا سعادتی و عباس امریانتظام که جملگی از مهمترین دادگاههای سیاسی قبل
از س���ی خرداد بودند بدون حضور وکیل مدافع برگزار ش���د .این در حایل بودکه وی هر
س���ه باریکه در دوران شاه دستگری شد از حق وکیل مدافع و دسرتسی بهکیفرخواست
برخ���وردار بود چی���زیکه در تمام دوران دادس���تانیاش ازکلیهی زندانی���ان دریغکرد.
الجوردیکهدرشیادیدستهمهراازپشتبستهبودازآنجاییکهدشمنآیتاللهگلزادهغفوری
بود و نمیخواست ایشان وکالت امریانتظام را بپذیرد در حایلکه دهها حاکم شرع و بازجو
و شکنجهگر نمایندهی مجلس بودند به آیتاللهگلزاده غفوری نامه نوشته و ادعاکرده 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
2
حضرتعایل زمانی امکانپذیر استکه پروانه وکالت ارائه فرمائید.
برای شناخت سواد حقوقی سیداسدالله الجوردی،کشف بهشتی و چش م و چراغ شورای
عایلقضاییکه محمدیگیالنی و نریی و رئیسی و مبشری و ...در مصاحبههای مختلف
با رسانهها میکوشند او را مسلط به موازین حقوقی و قانونی و شرعی جا بزنند همنی
بسکه درگفتگو با مطبوعات با صراحت از پروسهی  ۲ساعته دستگریی تا اعدام یک
زندانی دفاع میکرد.
بعضیکسانیکه جرمشان محرز میشود و خودشان اعرتاف میکنندکه با اسلحه
زدیم و آدم کش���تیم ،برای دادگاه دیگر زمان نمیخواهد .ظرف دو س���اعت که از
دس���تگرییاش میگذرد ،محاکمهاش پایان مییابد و حکم صادر میشود و اجرا
3
میگردد .امیدواریمکه در آیندهی نزدیک ریشهی منافقنی را بکنیم.
الجوردی نگاه خمینی را به مورد اجرا میگذاشت .خمینی در دیدار  ۷اسفند  ۵۷خود با
-3روزنامه اطالعات ۱۳ ،مرداد .۱۳۶۱

1-www.youtube.com/watch?v=iRMTKbmYZZQ
2-www.pezhvakeiran.com/maghaleh-54091.html
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وکال و حقوقدانان خواهان مشارکت آنها در از بنی بردن مراحل مختلف دادرسی شده بود:
طرز دادگسرتی را باید شماها بنشینید با هم ،قضات و شماها و همه ،تفکرکنید و طرز
دادگسرتی را طوریکنیدکه این مراتب نباشد :امروز حکم بکند فردا برود آنجا ،بعد
برود آنجا ،بعد از سر برگردد اینجا ،دوباره برود آنجا! اینها همه تضییع اوقات
1
است و تضییع اموال است .اینها باید اصالح بشود.
الجوردی پس از سرکوب تظاهرات  ۵مهر  ۱۳۶۰مجاهدین در تهران ،در یکی از شعبات
اوین همچونکارگاههای خیاطی ،سردوزی راهانداخته بود .در یک طرف جالدان مشغول
شکنجهی متهمان باکابل و قپانی و ...بودند ،پشت یک میز بازجویانکیفرخواست متهم
را مینوشتند و پشت میزی دیگر حاکم شرع جوانی حکم اعدام آنها را صادر میکرد
ی اعدام
و مأم���ور اجرای احکام مراحل اداری حکم را همانجا انجام میداد و جوخه 
بالفاصله حکم را در تپههای اوین اجرا میکرد.
ن���گاه او به مقولهی مجازات و احکام ص���ادره مطلق ًا حقوقی نبود .این را میتوانید در
اطالعیهایکه به مناسبت اعدام  ۱۰نفر از اعضای سازمان نظامی حزب توده صادرکرد و
مشکالت بزرگی را به لحاظ سیاسی برای نظام اسالمی ایجادکرد ببینید .الجوردی در
مورد محتوای اطالعیهاشکه در تضادکامل با موازین حقوقی بود میگوید:
یک چیزی بود مشابه این مث ً
الکه ما یک پاسخکوچولو به آن تریها و خمپارههاییکه
از شوروی بهسوی مردم ایران توسط عراق شلیک میشود ،پاسخاش را مردم ایران
دادند و چند نفر اعدام ش���دند و چون این را نپسندیدند جلوی اعالمیه راگرفتند.
گرچه روی تلکس رفت و خربنگاره���ای خارجی این را مخابرهاشکردند اما در
داخل ایران منعکس نشد و جلویشگرفته شد .فردا صبحش هم جلسه تشکیل دادند
وگفتندکه از حاال به بعد هرگاه دادس���تانها دادگاههای انقالب ،دادگسرتی ،یعنی
هدفمان همنی یکی بود ،دیگر بخواهند اطالعیه بدهند باید زیر نظر ش���ورا [عایل
قضایی] باشدکه بعد از آن اطالعیه ،ما دیگر هر وقت هم [اطالعیه] میدادیم معمو ً
ال
2
خوانده نمیشد و آنها میگفتندکه باید شورا اجازه بدهد.
یک نمونهکیفرخواست صادره در مورد بهائیان
نگاه حقوقی الجوردی را میتوان از طریق آنچه در مورد بهائیان به رشتهی تحریر درآورده
فهمید .در سال  ۱۳۶۲که سرکوب بهائیان اوجگرفته بود ،الجوردی در اطالعیهایکه به
مناسبت لغو پروانه وکالت  ۳۲نفر از وکالی بهایی صادرکرد ،در مورد «حزب وابسته»
1-emam.com/posts/view/1341/flashmediaelement.swf
2-www.rajanews.com/news/148540
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بهائیتنوشت:
1.1تشکیالت مزبور قبل از پریوزی انقالب اسالمی به نمایندگی مفسدین
جهانی با تمام قوا در جهت ایجاد فس���اد فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی
کوش���ا بوده و از تحکیمکنندگان اصل���ی و ایادی رژیم منفور پهلوی به
حس���اب میآمدند ،تا جاییکه اسناد به دست آمده موجود شاه معدوم،
س���ران آنها را محرم اسرار و نزدیکترین مش���اوران مورد اعتماد خود
برگزیده بود و در غیاب خود طبق دس���تخط رسمی به دست آمده از
این خائن ،تصمیمگرییهای عالیه به عنوان فرمانده کل قوا را به عهده
یکنفر بهایی به نیابت از خویش محول میکرد.
2.2این تشکیالت ساختهی دس���ت اجنبی در غارت اقتصادی مملکت و
پشتوانهی اعتباری دولت غاصب فلسطنی اشغایل و همکاری رژیم منفور
پهلوی مانند سرطان نابودکننده ،ش���ئون اقتصادی کشور مسلمنی را به
تباهیکش���انید و همکاری با صهیونیستها را در جهت رواج فرهنگ
مادی غرب و به خصوص اشاعه فحشاء به اوج خود رسانید.
3.3بعد از پریوزی انقالب اسالمی این شبکه ضدبشری تاکنون مخفیانه و
موذیانه طرحهای پنهانی سازمان جهنمی سی آی ا را به اجرا درآورده،
منجمله نس���بت به س���اخنت و پخش ش���ایعات از پیشساختهشدهی
جامعهشناسان و روانشناسان صهیونیستی متناسب با هر موقعیت دقیق ًا
عملکرده ،تا جاییکه قدرت داشته است همزمان در نگرانکردن مردم
و بدب�ی�نک���ردن آنها به رژیم جمهوری اس�ل�امی درکوچه و خیابان و
وسائل نقلیه عمومی و غریه توسط افراد خود در لباس مسلمان و با ظاهر
فریبکارانه و دلسوزانه تالشکرده است.
4.4ایادی این حزب به دستور تشکیالت و بنا به اقاریر خود از هر طریق حتی
احتکار اجناس مورد لزوم مردم با قصد تضعیف و سرنگونی جمهوری
اسالمی در شرایط جنگی اقدام نمودهاند.
 5.5همکاری صمیمانه این تشکیالت خارجی با بیگانگان به قدری برای
اربابانشانارزشمندبودکهبعدازدستگرییچندنفرازسرانآنهاریگاناین
سردستهی غارتگران و جنایتکاران مدرنیزه قرن بیستمکه بر مقدرات مردم
آمریکا حاکم شده است به حمایت از آنها برخاسته و رسانههایگروهی
استکبار جهانی در سطح بنیالمللی غوغایی به راه انداختندکه تاکنون
1
نسبت بهکمرت نوکری اینچننی حساسیت و دلسوزی نشان داده بودند.
-1روزنامه اطالعات ،دوشنبه  ۱۴شهریور  ،۱۳۶۲ص .۱۳
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حقهبازی و فریبکاری به جای روند حقوقی
الجوردی و سیستمیکه او هدایت میکرد بر دروغ و حقهبازی استوار بود و هیچ تناسبی
با یک دستگاه حقوقی امروزی نداشت .متهم تا آخرین لحظه نمیدانست آزاد است و
یا اعدام! دکرت هوش���نگ فاضل عضو حزب جمهوری اس�ل�امی و معاون اسبق وزارت
بهداری در خاطراتیکه از وی منتش���ر شده پس شرح دستگریی خود و همسرش شهال
حریری مطلق در سال  ، ۵۷برخوردهای انسانی جالیل یکی از بازجوهایکمیته مشرتک
ضدخرابکاریکه به خشونت معروف بوده را تشریحکرده در مورد دیدار با او قبل از اعدام
در اوین مینویسد:
دکرت وحید 1سابقه دوس���تی با الجوردی دادستان انقالب داشت و مرتب ًا به زندان
اوین رفت و آمد میکرد .روزی با او همراه شدم تا آن زندان معروف را از نزدیک
مش���اهدهکنم .به زندان رفتیم ...در هشتی یکی از بندها ناگهان چشمم به جالیل
افتادکه پشت به ما روی میزی خم شده بود وکاغذی را داشت امضا میکرد .به او
نزدیک شدم .با دیدن من جلو آمد و مرا در بغلگرفت و شروع به بوسیدنکرد .بعد
شروع به تشکرکرد.
چند روز قبل از این جریان بودکه همسرش به مطب من مراجعهکرده وگفت آقای
جالیل از زندان به شما پیغام داده است که طی نامهای نحوه برخورد او را با شما
و همس���رتان در زندان برای دادگاه بنویسید .من هم همانطوریکه در باال ذکر شد
چیزی جز مهربانی و ادب از او ندیده بودم برایش نوش���تمکه او برخوردی خوب
داشته است و انشاءلله که از همان زمان به اشتباهات قبلی خود پی برده بوده و از
کارهای خالفش توبهکرده بوده است ....و به این ترتیب به اوکمککرده بودمکه
شاید تخفیفی در مجازاتش قائل شوند.
اکنونکه با دیدن او در اوین متوجه شدمکه نامهای راکه داشت امضاء میکرد تعهد
نامهای بودکه قبل از آزادی از زندان از تربئهشدگان میگریندکه پس از آزادی عمل
خالفی از آنها سر نزند و یا توطئه نکند ووو اکنون هم او به این فکرکه بزودی آزاد
میشود ضمن تشکر از من میخواستکه تلفنی به همسرش اطالع دهمکه او آزاد
خواهد شد .تلفن منزلشان را روی پارهکاغذی به من داد و خداحافظیکردیم .بعد
از ظهر آن روز به منشی مطبمگفتم به منزلشان زنگ زد و مراتب را به همسر جالیل
-1دکرت س���یفالله وحید دستجردی ( )۱۳۷۸ -۱۳۰۴به مدت  ۱۸سال رئیس جمعیت هاللاحمر بود.
دستجردی پیش از آنکه پزشک شود ،در حوزه علمیه تحصیلکرده بود .او از نزدیکان الجوردی و دکرت
معتمد اوین بود و بطور مرتب از اوین و بیماران آن بازدید میکرد و بهرت از هرکس در جریان جنایات
صورتگرفته در این زندان بود .وی پدر مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت دولت احمدینژاد و
سردار احمد وحید دستجردی یکی از مقامات اطالعاتی و امنیتی نظام و بیترهربی است.
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ال در آن زمان اگرکسانی اعدام میشدند در اخبار ساعت  ۷صبح
اطالع داد .معمو ً
از رادی���و اعالم میکردند .صبح روز بعدکه اخبار راگوش میدادم باکمال تعجب
1
شنیدمکه نام جالیل به عنوان شکنجهگر ساواک جزو اعدام شدگان اعالم شد.
جالیل درحایلکه آخرین مراحل پیش از اعدام را طی میکرد ،از این خوشحال بودکه
در شرف آزادی است و زودی به خانوادهاش میپیوندد.
الجوردی و تشکیل وزارت اطالعات
الجوردی از مخالفان جدی تشکیل وزرات اطالعات بود و اعتقاد داشت ،نهاد اطالعاتی
میبایس���تی زیر نظر والیت فقیه باشد .او بعد از تشکیل وزارت اطالعات نیز حاضر به
تمکنی نبود.
ریشهری برای مقابله یا این معضل در تاریخ  ۵آبان  ۱۳۶۳با صدور بخشنامهای خواهان
تعطیل کارهای اطالعاتی دادس���تانی و واگذاری آن به وزارت اطالعات شد .چنانچه
پیشبینی میشد الجوردی توجهی به این بخشنامه نکرد .بعد از مدتی ریشهری ناچار
عقبنشینیکرد و با صدور بخشنامه دیگری اعالمکرد« :به دلیلگسرتده نشدن تشکیالت
وزارت اطالعات ،مادامیکه این وزارت تسلط پیدا نکرده ،ارگانهاییکهکار اطالعاتی
میکردند به عنوان مأمور به خدمت در وزارت اطالعاتکارکنند».
عاقبت ریشهری در تاریخ  ۲۷خرداد  ۱۳۶۴طی مصاحبهای اعالمکرد:
بعداز تشکیل وزارت اطالعات ارگانهای سپاه،کمیته ،دادستانی انقالب و ارتش،
دیگر ارگانهای اطالعاتی نیستند و قسمتهای اطالعاتی خود را تحویل وزارت
دادهاند ،دادس���تانیها از نظر قانونی مطلق ًا وظیفه اطالعاتی ندارند .تنها نریوهای
نظامی و انتظامی وظیفه اطالعاتی دارند ،آنهم درحد حفاظت پرس���نل خودشان
تا افراد نفوذی در بنی آنها نباشد .قانون برای شهربانی وکمیته اطالعات انتظامی
و برای س���پاه و ارتش ،اطالعات نظامی پیشبینیکرده و آئنینامه خاص داده اما
اطالعات امنیتی و ضدجاسوسی از نظر قانونی منحصر ًا در اختیار وزارت اطالعات
اس���ت و بقیه ارگانها موظف ب���ه هماهنگکردنکاره���ای اطالعاتی با وزارت
اطالعات هستند تا به تمرکز اطالعاتیکشور صدمه وارد نیاید.
الجوردی وکشتار ۶۷
اگر چه الجوردی در جریانکشتار  ۶۷مصدرکار نبود و مسئولیت مستقیمی در جنایات
صورتگرفته نداشت اما او و اعضای مؤتلفه از پیگریانکشتار و تصفیه خوننی زندانیان
-1خاطرات من از دوران انقالب  ۵۷وبالگ دکرت هوشنگ فاضل
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بودند .او در روزهای آشفته و دهشتبار مرداد  ۱۳۶۷میگوید:
 ...متأسفانه در طول چند سال اخری بر خالف مصلحت اسالم با منافقنی برخورد
شده اس���ت .طبق اطالعیکه در دست است اکثرکسانیکه به نام تواب از زندان
آزاد شدهاند ،مجددا به سازمان منافقنی پیوستهاندکه تعدادی از آنها نیز در عملیات
مرصاد به هالکت رس���یدند .از س���ال  ۶۰تا اواخر سال  ۶۳که با منافقنی به شدت
برخورد شد ،اینها حتی نتوانستند  ۱۰نفر را هم جذب سازمان نمایند ،اما بعد از آن
با منافقنی با سستی و مماشات رفتار شد و اعضاء آنها به اسم تواب از زندان آزاد
شدند و نتیجه این آزادی همنی شدکه در حمله به شهر اسالم آباد و کرند دیدیم...
واقع ًا چهکس���ی مسئول خونهای به ناحق ریختهی بسیجیان مظلومی استکه به
1
دست منافقنی به لقاءالله پیوستند؟!
روند برکناری الجوردی به روایت رفسنجانی
از آذرماه  ۱۳۶۲روند منحلکردن دادستانیکل انقالب در دادستانیکلکشور آغاز شد
و منجر به برکناری سیدحسنی موسویتربیزیگردید .الجوردی پس از برکناری رقیباش
احساس قدرت بیشرتیکرده و یکهتاز میدان شد.
پیش از آن تمهیدات زیادی از سوی شورای عایل قضایی چیده شده بود تا مبادا الجوردی
توسط موسویتربیزی تغیریکند.
بهگفته موسوی تربیزی« ،ربانی املشی (دادستانکلکشور تا آذر  )۱۳۶۱در شورایعایل
ب جمهوری اسالمی بود
قضایی مؤثر بود و ایش���ان چون از اعضای شورای مرکزی حز 
نمیخواست آقای الجوردی عوض بشود».
اعضای شورای عایل قضایی برای اینکه دادستانکل انقالب نتواند الجوردی را برکنار
کند ،در نامهای با امضای آیتالله مومن [آیتالله مومن ،جوادی آملی و مقتدایی نیز از
جمله اعضای شورای عایل قضایی بودند] به وی میگویندکه اختیاری برای جابهجاکردن
2
دادستانهای تهران ،اصفهان ،تربیز ،مشهد و قم ندارد.
از ابتدای س���ال  ۱۳۶۳موضوع درگریی بنی اطالعات سپاه پاسدارانکهکمیته مشرتک،
پادگان عشرت آباد و  ۲۰۹اوین را اداره میکرد و بزرگرتین ضربات را به نریوی سیاسی زده
بود با الجوردی به معضل سران نظام تبدیل شده بود .درگریی بنی الجوردی و اطالعات
سپاه در سال  ۶۱حاد شد و تا  ۶۲ادامه یافت .عاقبت آنها را از اوین بریونکرده و از آنها
به عنوان «منافقنی جدید» و خطرناکرت از «مجاهدین» یاد میکرد.
-1روزنامه جمهوری اسالمی ۱۵ ،مرداد ۱۳۶۷

2-http://defapress.ir/fa/news/282731
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در خاطرات رفسنجانی ذیل سه شنبه  ۱۸فروردین  ۱۳۶۳از جمله آمده است:
 ...عص���ر رئیس جمهور به منزل آمدند و ...احمدآقا 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 آنها برگرداند...
کام ً
ال مشخص استکه الجوردی با اخراج اطالعات سپاه به حاکم بالمنازع و بیرقیب
اوین تبدیل شده و سران نظام میکوشند او را وادارکنند تا همان اختیاراتگذشته را به
اطالعات سپاه بازگرداند!
یکماه از ماجرا میگذرد و الجوردی حاضر به تمکنی نمیش���ود .این بار مس���ئوالن
اطالعات از رفسنجانی استمداد میطلبند.
دوشنبه۱۷اردیبهشت۱۳۶۳
« ...مسئوالن اطالعات سپاه برای استمداد در همکاری با [آقای اسدالله الجوردی]
دادستان انقالب تهران آمدند»...
یکماه بعد مسئوالن اطالعات سپاه به همراه الجوردی نزد رفسنجانی میروند چرا
که الجوردی زیربار نمیرود.
یکشنبه ۱۳خرداد۱۳۶۳
 ...عصر آقای اسدالله الجوردی [دادستان انقالب تهران] و مسئوالن اطالعات سپاه
آمدند .برای هماهنگ شدن درکار اطالعات مشکل این استکه دادستانی تهران
کار اطالعاتی میکند .با مذاکرات طوالنی قرار شد با [تشکیل]کمیتهای مشرتک
[امور اطالعاتی را] هماهنگکند...
از اواخر خردادماه  ۱۳۶۳بعد از برمال ش���دن جنایات صورتگرفته توس���ط الجوردی
و حاجداوود رحمانی رئیس زندان قزلحص���ار و بازجویان ویژه اوین در بخش «واحد
مسکونی» و بندهای موس���وم به «قرب» و قیامت» این زندانکه منجر به برکناری حاج
داوود رحمانی در تریماه  ۱۳۶۳شد ،موضع الجوردی شدید ًا تضعیف شده و مسئولیت
او در دادس���تانی انقالب به مخاطره میافتد .آهس���ته آهسته مشخص میشودکه دوران
الجوردی به پایان رس���یده و دیر یا زود زمان برکناری او فرا میرسد .برای جلوگریی از
برکناری الجوردی ،نزدیکان وی دست به دامان رفسنجانی و احمد خمینی شدندکه از
دیرباز به حمایت از الجوردی و جنایاتش معروف بودند .رفسنجانی با آنکه میدانست
الجوردی دوست و رفیق چند دهساله و پدر دامادهایش راکشته است بنی سالهای  ۶۰تا
 ۶۳به شدت از وی حمایت میکرد.
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رفسنجانی در خاطراتش ذیل یکشنبه ۳۱تری  ۱۳۶۳مینویسد:
 ...آقای احمد قدیریان آمد و برای حمایت آقای [اسدالله] الجوردی ـکه برای تعدیل
وضع زندانها تحت فشار شورای عایل قضایی قرارگرفته ـکمک میخواست...
در نتیجهی این دیدارکه چند روز پس از برکناری حاج داوود رحمانی است قرار میشود
الجوردی و همکارانش به دیدار رفس���نجانی آمده و به رایزنی برپدازند .دو روز بعد این
مالقات انجام میشود:
سهشنبه  ۲مرداد ۱۳۶۳
« ...آقای اس���دالله الجوردی و همکارانش [در دادستانی انقالب تهران] آمدند؛
از فشار شورای عایل قضایی برای تضعیف او ٬برای آزادکردن زندانیانگروهکها
گله داشت وکمک میخواست .در مورد محاکمه بعضی متهمان در رابطه با پرونده
[انفجار در دفرت] نخستوزیری مشورتکرد .امام رسیدگی به این پرونده را به آقای
یوسف صانعی ،دادستانکلکشور محولکردهاند...
در این مالقات الجوردی بدون اشاره به جنایات صورتگرفتهکه توسط نمایندگان شورای
عایل قضایی[ترکیب شورای عایل قضایی با برکناری عبدالله جوادی آملی ،محمد مؤمن
و محمدمهدی ربانیاملشی تغیریکرده بود] فیلمبرداری شده بود ،با توجه به شناختیکه
از رفسنجانی دارد به موضوع درگریی بر سر آزادکردن زندانیان «گروهک»ها میپردازد
و س���پس موضوع محاکمهی متهمان پرونده انفجار در نخستوزیری را پیش میکشد.
الجوردیکه میدانست رقبا به اندازهیکافی از او مدرک و سند در مورد جنایاتش دارند
میکوشد با طرح این موضوع و انداخنت مسئولیت انفجار دفرت نخستوزیری به دوش
اعضای سازمان مجاهدین انقالب اسالمی به دستگریی اعضای این سازمان اقدامکند 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 جدیاش بود کارساز شد.
تلویزیونکه در اختیار محمد هاش���می بود با اش���ارهی اخوی بزرگرت ابتدا روز  ۲۵مرداد
 ۱۳۶۳یک بار دیگر مصاحبه و اعرتاف دو تن از زندانیان مجاهد راکه متهم به شکنجه
و قتل  ۳پاسدار بودند پخشکرد .فردای آن الجوردی توانست در نماز جمعه  ۲۶مرداد
به عنوان س���خرنان پیش از خطبهها شرکتکرده و دروغهای عجیب و غریبی راجع به
امکاناتیکه زندانیان اوین از آن برخوردار بودند سر همکند.
الجوردی در سخنانشگفت:
دیشب مردم شاهد مصاحبه دو تن از جنایتکارترین انسانها در طول تاریخ بودند....
اما همان جنایتکارانیکه شما در تلویزیون دیدهاید ،هماکنون در زندان مشغول شنا،
فوتبال ،والیبال ،پینگپنگ و ورزش و تفریح هستند و شاید امکانات رفاهیکه در
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اختیار زندانیان است در اختیار بسیاری از اقشار مرفه هم نباشد .در زندان اوین جمع ًا
 ۶استخر وجود داردکه در اختیار زندانیان است .روزهای جمعه زندانیان به صورت
پیکنیک به باغهای مصفای زندان ،استادیوم آزادی ،مراکز ورزشی و تفریحی و
اماکن مشابه برده میشوند و در آنجا اسرتاحت میکنند .در هر اتاق آنانکه حدود
 ۲۰نفر زندگی میکنند ،یک تلویزی���ون ،ضبطصوت و رادیو وجود داردکه عالوه
بر برنامههای ویدئو یک ش���بکه آموزشی مخصوص زندان اوین وجود داردکه در
بعضی نقاط تهران تا حضرتعبدالعظیم نیز پخش میشود .مسئولنی مملکتی در
مواقع مختلف به زندان میآیند و برای زندانیان سخرنانی میکنند .هر شب جمعه
دعایکمیل و در اعیاد مختلف مراسم سرودخوانی اجرا میکنند .روز عید قربان و
عید فطر الزام ًا به نماز عید میروند .تاکنون چندین مرتبه به حرم حضرتعبدالعظیم
و حرم حضرت معصومه رفتهاند .در صورتیکه اقوامشان فوتکند ،به بهشت زهرا
و در صورتیکه یکی از اعضای خانواده آنها بیمار باشد برای عیادت به خانهشان
برده میش���وند .بعضی از این افراد تا  ۴۸ترور انج���ام دادهاند و یکگروه از این
1
افرادیکه مصاحبه تلویزیونی داشتند ،بالفاصله برای شنا به استخر رفتند
الجوردی این دروغها را در حایل بر زبان میآوردکه جنایاتش در زندانهای قزلحصار
وگوهردش���ت از پرده بریون افتاده بود ،رؤسای این دو زندان تغیریکرده بودند و آیتالله
ع یافنت از جنایات فوق اجا زهی مالقات به او نمیدادند و از وی
منتظری به خاطر اطال 
به عنوان جنایتکار یاد میکرد.
در شهریورماه کام ً
ال مش���خص بود که تالشهای الجوردی و همراهانش بیاثر بوده و
عم ً
ال امکان فعالیت او به صورتگذشته نیست:
سه شنبه  ۶شهریور۱۳۶۳
 ...حاج احمدآقا آمد وگفت آقای [اس���دالله] الجوردی خدمت امام رس���یده و از
اینکه میخواهند [اداره امور] زندانها و اطالعات را از ایش���ان بگریند ،شکایت
داشته و اعالم خطرکرده است؛ ویل امام تأکیدکردهاندکه تسلیم قانون باشد و فقط
مسئولیت دادس���تانی [انقالب تهران] را داشته باشد و زندانها را تحویل شورای
سرپرستی زندانها و اطالعات [دادستانی] را هم تحویل وزیر اطالعات بدهد ،ویل
او ناراضی رفته است...
توسل به خمینی هم چارهساز نمیشود و در این تاریخ الجوردی بخش مهمی از قدرتش
را از دست میدهد و دیگر نمیتواند مانندگذشته در سطح نظام عرض اندامکند.
پنجشنبه  ۸شهریور ۱۳۶۳
1-http://aftabnews.ir/fa/news/136058
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 ...اول شب ،آقای بهزاد نبوی آمد .از اینکه [اسدالله] الجوردی دادستان انقالب
تهران دوس���تانش را به خاطر تعقیب پرونده انفجار [س���اختمان] نخس���توزیری
بازداشتکرده است ،سخت ناراحت و پریشان بود .معتقد بود خطی برخورد شده
و میخواهند خردهحسابها را صافکنند.گفتم خودتان در مجلسگفتیدکه این
پرونده را تعقیبکنند و نامه نوشتید .قرار شد با شورای عایل قضایی صحبت شود
که عادالنه برخوردکنند .آقای علی تهرانی [کارمند نخست وزیری]که از اول تاکنون
بازداشت بوده ،مطالبیگفتهکه شک و تردید به وجود آمده است...
شش روز بعد این بار نبوی و سازگارا به دیدار رفسنجانی میروند:
چهارشنبه  ۱۴شهریور ۱۳۶۳
 ...آقای بهزاد نبوی همراه آقای [محمدمحسن] سازگارا آمد .سازگارا شرح ماجرای
بازداشت و آزادیاش را داد .در رابطه با انفجار ساختمان نخست وزیری از ایشان
بازجویی شده است .سپس با دستور امام با دو سه نفر دیگر آزاد شدهاند .قرار شد
بازجویی [از متهمنی] در محیط خارج [از زندان] انجام ش���ودکه بوی باندبازی و
حرکت سیاسی را نداشته باشد و مسئوالن را به صرف آنها بدنام نکنند...
الجوردیکه دیگر امیدی به ماندن نداشت ،زهرش را با دستگریی دوستان بهزاد نبوی در
سازمان مجاهدین انقالب اسالمی ریخت .پرونده انفجار نخستوزیری ،از شهریور ۱۳۶۰
تا شهریور  ۱۳۶۱زیر نظر محمدمهدی ربانیاملشی دادستانکلکشور تحت بررسی قرار
گرفته بود اما چنانچه انتظار میرفت به نتیجهای نرسید چراکه مسعودکشمریی و مسئوالن
او در سازمان مجاهدین خلق وکسانیکه احیان ًا مطلع بودند یا در درگریی با نریوهای رژیم
کشته شده بودند و یا ازکشور خارجگردیده بودند و امکان پیگریی ماجرا نبود.
از شهریور  ۱۳۶۱که زمزمههای برکناری الجوردی شروع شد او هربار برای بریون راندن
رقیب از صحنه این پرونده را پیش میکشید و در سال  ۱۳۶۳نقطهی اوج آن بود .رجایی و
باهرن برای او بهانه و وسیله بودند و سرنوشتشان مطلق ًا برای او اهمیتی نداشت .چنانکه
میدانیم اوکوشش مشابهی در مورد انفجار در دفرت حزب جمهوری اسالمیکه ضایعات
و تلفات آن به مراتب بیشرت و شدیدتر بود به خرج نمیداد ،چنانچه سهلانگاری صورت
گرفته بود پای رفقای خودش در حزب جمهوری اسالمی به میان میآمد.
موسویخوئینیها در مورد الجوردی میگوید:
در پایان مطلبی را از جناب حجتاالس�ل�ام والمسلمنی حاج شیخ مجید انصاری
میآورم :آقای انصاری نقلکردند در آن زمانکه من از طرف شورای عایل قضایی
مأمور بازرس���ی از زندانها ش���دم ،در بازرسی از سلولها با آقای علیاکرب تهرانی
مواجه شدمکه در آن زمان سه سال بودکه در سلول بود .به آقای الجوردیگفتم چرا
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تکلیف این فرد را روشن نمیکنید و بالتکلیفگذاشتید؟ آقای الجوردیگفت:
1
بهزاد نبوی را بدهند تا من این شخص را آزاد کنم.
علیاکرب تهرانی به همراهکشمریی و جواد قدیری و تقی محمدی در بخش ضد جاسوسی
اداره دوم فعالیت میکرد و روحاش هم از نفوذی بودنکشمریی و قدیری بیخرب بود .اما
الجوردی به دنبال بهانه بود.
بعد ازکنارهگریی آیتالله صانعی از دادس���تانیکلکش���ور و به قدرت رس���یدن محمد
موس���ویخوئینیها در ت�ی�ر  ،۱۳۶۴وی تصمیمگرفت تکلیف این پرونده را مش���خص
کند .در مرحله س���وم از پیگریی پروندهکه تا خرداد  ۱۳۶۵طولکش���ید ،ابراهیم رئیسی
معاون «گروهکی» (گروههای سیاسی) دادسرای انقالب تهران مسئول پیگریی بود و
بازجوییها در شعبهی هفت اوینکه بازجویان آن از قبل تحتکنرتل الجوردی قرار داشتند
صورت میگرفت .یکی از بازجویان این پرونده محسنیاژهای بود .در این مرحله خسرو
قنربیتهرانی رئیس اطالعات نخستوزیری و یکی از نزدیکترین افراد به ریشهری وزیر
اطالعات به همراه سازگارا و تقی محمدی و نادر قوچکانلو ...،دستگری شدند.
در تاریخ  ۱۹فروردین  ،۱۳۶۵جس���د تقی محمدی یکی از اعضای سابق اطالعات دفرت
نخستوزیری وکاردار ایران در افغانستان در سلول انفرادیاش پیدا شد.
جناح راست و نزدیکان الجوردیکوشیدند خودکشی وی را قتل جلوه دهند .خربگزاری
فارس در  ۱۳شهریور  ۱۳۹۳با تکرار این اتهام نوشته است:
ش���هید الجوردی ...با دستگریی برخی عناصر مشکوک به سرعت به هسته اصلی
یعنی طراحان فاجعه  ۸ش���هریور نزدیک میشد .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���ایلکه محمدی در دس���ت نریوهای نزدیک به الجوردی بود و محس���نیاژهای
مس���ئولیت بازجویی او را به عهده داش���ت جناح راست و مؤتلفه و نزدیکان الجوردی
مش���خص نمیکنند چهکسی و چگونه او را به قتل رسانده؟ اگر قتلی هم باشد قاتل را
بایستی در اطرافیان الجوردی جست.
حجاریان در مورد پروندهی نخستوزیری وکینهجویی الجوردی به پرسشهای رجا نیوز
پاسخ داده و میگوید:
اقدامات و رفتارهای شما و دوستانتان به این عکسالعمل شهید الجوردی دامننمیزد؟ با شناختیکه از شهید الجوردی وجود دارد بعید بودکه بیجهت بهکسی
انگ و اتهام بزند.
1-http://aftabnews.ir/fa/news/136058
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مث ً
ال ما چهکاری انجام داده بودیم؟
مث ًال پرونده هشت شهریورکه پرونده بسیار پیچیدهای استکه بینتیجه ماند و شما
هم لحظاتی قبلگفتیدکه نمیخواهید دیگر در این خصوص صحبتکنید؟
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 چهکس���انی بودند؟ چرا وضعیت آن پرونده مش���خص نیست؟ چرا هیچ
گزارشی از پرونده هفتم تری منتشر نشد؟ چراکسی این را سؤال نمیکند .مگر آنجا
در حزب جمهوری مسئولگزینش نبود؟
یقین ًاگزینش و حراست داشته است.پس اینهاکجایند؟ چرا دستگری نشدند .حسنکامران حراست دفرت نخستوزیری بود
و رسم ًا دستگری شد .چند ماه زندان بود اما سؤال من این است چرا مسئول حراست
وگزینش حزب جمهوری دستگری نشد .انفجار دفرت حزب جمهوری که از انفجار
دفرت نخستوزیری مهمرت بود.
پس شما اعتقاد داریدکه در ماجرای هشت شهریور برای شما پروندهسازی شد؟بله ،پروندهسازی بود .اگر ما در حزب جمهوری بودیم و بچههای ما آنجا بودند شک
نکنیدکه برایش پرون دهای  ۱۰برابر پرونده هش���ت شهریور میساختندکه هیچکسی
نتواند از آن س���الم دربیاید .چرا آقای الجوردی برای انفجار دفرت حزب جمهوری
پروندهای تشکیل نداد و برای انفجار دفرت نخستوزیری پروندهسازیکرد؟
یعنی شهید الجوردی به بچههای سازمان مجاهدین بدبینانه نگاه میکرد و با این
نگاه تصمیمگریی میکرد درباره سازمان؟
الجوردی همواره بچههای س���ازمان مجاهدین انقالب را منافق میدانست اما به
نریوهای آن طرف خوشبنی بود.
یعنی همیشه به شما سوء ظن داشت؟بله سوء ظن داشت.
این سوء ظن و تردید ازکجا شکلگرفته بود؟از همان ماجرای «سپاس» الجوردی با ما مشکل داشت...
ماجرای «س���پاس» ،برمیگشت به «سپاس شاهنشاه»گفنت رهربان مؤتلفه در سال ۵۵
و ابراز ندامت ش���دید و درخواست عفو از شاهکه منجر به آزادیشان شد .الجوردی در
1
تصمیمگریی برای عفونامه نوشنت و درخواست آزادی از زندان مشارکت داشت.
1-www.khabaronline.ir/news/274331
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به الجوردی و اطرافیان وی اگر میدان داده میشد در پروندهی انفجار نخستوزیری تا
دستگریی افرادی همچون «محمدکاظم پری و رضوی»که عموم ًا وی را با عنوان «مهندس
محمد رضوی» میشناسند پیش میرفت و تقریب ًا چیزی از سازمان مجاهدین انقالب
اسالمی باقی نمیگذاشت.
در آذرماه نظر به اهمیت برکناری الجوردی ،موضوع در دستورکار سران قوا قرار میگرید:
چهارشنبه  ۲۱آذر ۱۳۶۳
شب با سران دیگر قوا مهمان رئیس جمهور بودیم .درباره برنامههای صدا و سیما٬
جنگ ،مسافرت نخست وزیر به ترکیه و آلمان شرقی ،مالیاتها ،دادگاهها» ،تعویض
آقای [اسدالله] الجوردی [دادستان انقالب تهران] ،شورای عایل انقالب فرهنگی
و موارد دیگر بحث شد...
در بهمن  ۱۳۶۳در حایلکه الجوردی عزل ش���ده اس���ت دوباره همکاران وی به دیدار
رفسنجانی حامی بزرگ او میروند تا بلکهکاری صورت دهد:
سه شنبه  ۲بهمن ۱۳۶۳
«عصر٬گروهی از همکاران آقای [اسدالله] الجوردی آمدند و از تصمیم عزل ایشان
از دادستانی انقالب تهران ناراحت بودند؛گفتم شورای عایل قضایی میگویدکه
ایشان تمکنی به قانون و تصمیمهای 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  ۴بهمن ۱۳۶۳
آقای [علی] رازینیکه به تازگی به جای آقای [اس���دالله] الجوردی [به دادستانی
انقالب تهران] منصوب ش���ده آمد ،نگران است و از منکمک میخواستکه به
آقای الجوردی بگویمکه شغلی مثل معاونت آقای صانعی دادستان [کلکشور] را
بپذیردکه رفنت ایشان انعکاس بدی نداشته باشد.
محمد موسویبجنوری عضو شورای عایل قضایی و دفرت «امام» در مورد دلیل برکناری
الجوردی میگوید:
من یک روز رفتم برخی اتفاقات مثل آسیب دیدگی دست فردی بخاطر شکنجه را
دیدم و بخاطر همنی ،لفظ ًا با آقای الجوردی برخوردکردم و آمدم شوراگفتم یا این
را عزل میکنید یا من استعفا میدهم .فردای آن روز نزد امام رفتیم .خدمت ایشان
گفتم ،آقا من یک چیزهایی دیدم که دیگر مجوز شرعی برای ماندن در این پست
نمیبینم .یا ایشان برود یا اگر ایشان میماند بنده بروم .شرح ماجرا را به امامگفتم،
امام هم خطاب به حاج احمد آقاگفتند ،احمد اگر اینها خواس���تند الجوردی را
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بردارند ،شما هیچگونه مداخلهای نکنید.
الجوردی سمبل سرکوب و شقاوت بود و خمینی به شکل فرصتطلبانهای میکوشید
خود را همراه مخالفان و مدافعان الجوردی نشان دهد .وی هم مدافع برکناری الجوردی
بود و هم نمیخواست شخص ًا مسئولیت آنرا به عهده بگرید.
اعدام توابان و همکاران الجوردی برای سرپوشگذاشنت بر جنایات
الجوردی به صراحت عنوان میکردکه افراد چنانچه همکاریکنند برای آن دنیایشان
است و تخفیفی در مجازات ای ن دنیایشان داده نخواهد شد! الجوردی قصد داشتکه
این پیام را در جامعه نیز نهادینهکند .در میزگردیکه در بهار  ۶۲در زندان اوین برگزار شد
و در مطبوعات و تلویزیون نیز انعکاس یافت باالی سر شرکتکنندگانکه غالب ًا در زمرهی
کمکبازجویان و توابان بودند پردهای زده بودندکه روی آن نوشته شده بود:
نی َو ْ
یا َأیهَا ال َّن ِبی َج ِاه ِد ا ْل ُک َّفا َر َوا ْل ُم َن ِاف ِق َ
س ا ْل َم ِص ُری
اغ ُل ْظ َع َل ِیه ْم َومَ ْأ َواهُ ْم َج َه َّن ُم َو ِب ْئ َ
ای پیغمرب جهادکن با کافران و منافقان و سختگری بر ایشان ،جایگاه ایشانست دوزخ و
چه زشت است آن جایگاه.
البته در عمل همیش���ه اینگونه نبود و وجود یک روزنهیکوچکگاه افراد را به انجام
کثیفترینکارها وا میداشت.
در واقع بسیاری ازکسانیکه دست از مقاومتکشیده و به خدمت درآمده بودند نیز قربانی
خوی ددمنشانهی نظام والیی و الجوردی میشدند.
سرنوشت این دسته افرادگاه دردناکتر از افراد «جوخههای تخلیه» در اردوگاههای مرگ
هیتلری بود .آنها چون افراد «جوخهی تخلیه» مجبور بودندکریهترینکارهای زندان را
انجام دهند وگاه همچون آنها از س���ایر زندانیان و دنیای خارج شدید ًا جدا نگهداشته
میش���دند .چون هم اسرار وحشتناکی را با خود داشتند و هم میتوانستند در مجاورت
زندانیان مقاوم تحت تأثری قرار بگریند.
اگر افراد «جوخههای تخلیه» مجبور به تخلیهی اتاقهایگاز ،درآوردن طالی دندانها،
قیچیکردن موها و س���پس سوزاندن اجس���اد درکورهها یاگودالها بودند ،توابنی زندان
به ویژهکس���انیکه در ش���عبههای بازجویی به همکاری مشغول بودند جدا از شرکت در
بازجویی و شکنجهی دوستان وگاه اقوامشان مجبور بودند در جوخههای 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 پاسدارانکمککنند .این دسته توابان همچون اسالفشان
در اردوگاههای مرگ برای عقب انداخنت نوبتکشتهش���دن خود از انجام هیچ جنایتی
1-www.imam-khomeini.ir/fa/n89294
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فروگذارنمیکردند.
توابان نظام جمهوری اسالمی عالوه بر وظایف افراد «جوخههای تخلیه» و «کاپوها»
مجبور بودند در دستگریی و به دام انداخنت قربانیان نیز همکاریکنند.
اگر افراد «جوخهی تخلیه» با فریب ،قربانیان را آماده رفنت به اتاقگاز میکردند ،توابان
زندان در دستگریی و به بندکشیدن فعاالن سیاسی و سپس اعزامشان به جوخههای مرگ
مشارکت داشتند .با این حال بسیاری از آنها برای همیشه از تسهیالتیکه «کاپوها» از آن
برخوردار بودند ،بهرهمند نشدند.
بر اس���اس طینت و خوی ضدبش���ری الجوردی و همراهان���ش ،توابانیکه در حمله به
خانههای تیمی و مح ل زندگی مبارزان و دستگریی آنها از هیچکوششی فروگذار نکردند
نیز قربانی شقاوت شدند.
بسیاری ازکس���انیکه درگشتهای دادستانی اوین شرکتکرده و بعض ًا فرماندهی این
گش���تها را به عهده داشتند نیز عاقبت پس از پایان مأموریت به جوخهی اعدام سرپده
ش���دند.کم نبودندکسانیکه در شعبههای بازجویی برای شکسنت همراهان دیروزشان از
هیچ تالش���ی فروگذار نکردند ،یا در جوخههای اعدام تریخالص میزدند اما آنها نیز
به همراه دوستان مبارزشان مقابل جوخهی آتش ایستادند تا عدالت جمهوری اسالمی
خدشه دار نشود.
درهمشکستهگانیکه با بهکارگریی تمامی توش و توان خود بهکشیدن چارت و نمودار
تشکیالتیگروههای سیاسی مبادرتکرده و تالش میکردندکسانی راکه هنوز دستگری و
یاکشته نشده بودند به دام بیاندازند بعد از اتمام مأموریت به جوخهی اعدام سرپده شدند.
از زمانیکه الجوردی متوجه ش���دکه برکنار خواهد شد دس���ت به اعدام توابانیکه در
شعبههای بازجویی مشغول جنایت بودند زد .تعدادی از آنها نیز در بهار و تابستان ۱۳۶۴
توسط جانشنی وی علی رازینی و ابراهیم رئیسی اعدام شدندکه از متحدان الجوردی به
شمار میرفتند و مورد تأیید وی بودند .آنها از همکاری افرادی همچون محسنیاژهای و
پیشوا و بازجویان شعبهی هفت و ...قدیریان و مسئوالن دادستانی و حکام شرعی همچون
نریی و مبشری و برادران رامندی و ...برخوردار بودندکه مورد اعتماد ویژه الجوردی بودند.
توابینیکه سرگذشت تنی چند از آنان را در اینجا آمده هیچگاه فکر نمیکردند وقتیکه
در زیر بار شکنجه کمر خم میکنند و میشکنند و به خدمت الجوردی و بازجویان در
میآیند چه سرنوشت دردآوری در انتظارشان است و جانیان حاکم بر میهنمان آنها را به
چه لجنزاری رهنمون میکنند و دستشان را به چه جنایاتی آلوده میکنند.
الجوردی برای آنکه به آنان انگیزهی الزم جهت همکاری را بدهد با همکاری حکام
شرع دستآموز بهآنها حکم اعدام تعلیقی داده و میان خوف و رجا نگاهشان میداشت.
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و آنها برای نجات جان خود از هیچ کاری فرو گذار نمیکردند تا بلکه رحم و شفقت
مسئوالن نظام را نسبت به خود جلبکنند .سیاستیکهکارساز نشد و تأثریی در دل سنگ
و سیاه مقامات رژیم نکرد.
ابوالقاس���م اثنیعشری فعالیت سیاسی خود را قبل از س���ال  ۵۰آغازکرد و در زندان شاه
به مجاهدین پیوس���ت .بعد از پریوزی انقالب وآزادی از زندان ،وی مسئول تبلیغات و
انتشارات مجاهدین درآذربایجان بود .آخرین مسئولیت او رابط سیاسی استان خراسان بود
که به دستگرییاش انجامید .وی در بهمن ۱۳۶۰توسطکمیته انقالب اسالمی دستگری شد.
اثنیعشری باالترین عضو مجاهدین بودکه پس از دستگریی به همکاریگسرتده با رژیم
پرداخت .وی از جملهگردانندهی میزگردی بودکه در بهار  ۶۲در حسینیه اوین برگزار شد.
در این میزگرد مسئوالن دادستانی اوین توابانی چون فرهاد نریی ،حمیدمهدی شریازی،
شعبانعلی اردکانی ،حسنی شیخالحکما ،ویلالله صفوی ،محسن منشی ،هاله ناصرحجتی،
زهرا بخارایی و ...راکه به شکنجهگری و بازجویی مشغول بودند درکنار زندانیان مقاومی
همچون طاه���ر احمدزاده ،عبدالکریم معزز ،محمدرضا جمالو،کورش خاوریان ،عباس
صحرایی ،اصغر ناظم ،راضیه آیتاللهزاده ش�ی�رازی ،منریه رجوی و  ...قرار داده بودند تا
اینگونه جلوه داده شودکه حرف و سخن همهی شرکتکنندگان یکسان است .این در
حایل بودکه افراد یاد شده بعد از تحمل شکنجههای 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 شکنجهی بیشرت
شرکت در این مصاحبهها و میزگردها بود.
اثنیعش���ری در زمرهی کمکبازجوهای شعبه هفت اوین بود و شخص ًا در بازجویی و
شکنجهی زندانیان شرکت میکرد .وی عاقبت در  ۴بهمن  ۱۳۶۳اعدام شد و در قطعهی
 ۹۹بهشت زهرا به خاک سرپده شد.
هادی جمایل ،اهل زنجان ،دانش���جوی پلیتکنیک ،در بهار  ۶۰به عضویت س���ازمان
مجاهدین در آمد .او پیشرت از مس���ئوالن دانشجویی مجاهدین بود .هادی جمایل در ۴
مهرماه  ۶۰دستگری شد .در اطالعیه دادستانی رژیمکه از رادیو پخش شد اعالمگردیدکه
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
صحنهی تظاهرات  ۵مهر باش���د .او در زیر شکنجه شکس���ت و به همکاریگسرتده با
بازجویان و شکنجهگران پرداخت .هادی جمایل از جملهگرداننده میزگردی بودکه سپاه
پاسداران در شهریور  ۱۳۶۱برگزارکرد.
علی توتونچی دانشجوی مکانیک دانشگاه علم و صنعتکه از قضا وی نیز اهل زنجان
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بود و در سه آبان  ۱۳۶۱جاودانه شد برایم تعریفکردکه هادی را مسلح در  ۲۰۹اوین دیده
بود .هادی جمایل شخص ًا از وی بازجویی به عمل آورده بود .میزان اعتماد به وی به حدی
بودکه میتوانس���ت به بریون از زندان ترددکند.گفته میشد یک بارکه الجوردی حکم
اعدام را به آنها ابالغ کرده بود ،هادی جمایل واکنش نشان داده وگفته بود مگر تو به
سر امام سوگند نخوردیکه ما را اعدام نخواهیدکرد؟ الجوردی در پاسخ به او خونسردانه
گفته بود« :مگر شما به تنازع بقا اعتقاد ندارید؟»
همکاریگس�ت�رده هادی جمایل با دادس���تانی جانش را نجات ن���داد ،بلکه در تاریخ
 ۵اردیبهش���ت  ۱۳۶۴به همراه سیفاللهکاظمیان ،بازاری ،زندانی زمان شاه وکاندیدای
مورد حمایت مجاهدین در اولنی دوره انتخابات مجلس شورای ملی و تعدادی دیگر به
جوخهی اعدام سرپده شد  .
رضاکیوانزاد با نام مستعار مقداد ،شعبان ...فعالیت سیاسی خود را قبل از سال  ۵۰شروع
کرد .او در س���ال  ۵۴دستگری 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  ۶۰دستگری 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 فرارکردکه با شلیک پاسداران
دس���تش هدف قرارگرفت 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 دادکه در حمله پاسداران
تعدادی از مجاهدینکشته شدند.
در ابتدا ،وی در حایلکه دس���تش هنوز درگچ بود در ش���عبه هفت و شعبههای دیگر به
همکاری میپرداخت .ارزیابی خودش این بودکه نمیگذارند دستش خوب شود و او را
به زودی اعدام خواهندکرد .اما اینگونه نشد و او سه سال و نیم دیگر زنده ماند .توابینی
که در شعبهکار میکردند از مواجههی او با همسرش در بهداری اوین میگفتند .همسرش
در بهار  ۶۱به تازگی دس���تگری  و تحت شدیدترین شکنجهها قرارگرفته بود اما بعدها از
زندان آزاد شد.
یکی دو شب مانده به عید  ۶۱او را به همراه حمیدمهدی شریازی ،مسعود اکربی ،ویلالله
صفوی و محسن منشی از سالن یک آموزشگاه اوین بردند .تصور عمومی این بودکه آنها
را برای اعدام میبرند .خودشان هم چننی برداشتی داشتند ،رنگ به چهره نداشتند.گویا
صورتهایشانکوچک شده بود.کسی با آنها خداحافظی نکرد .در آن میان تنهاکسیکه
آرام ایستاده بود و خود راگم نکرده بود ،رضاکیوانزاد بود .هماتاقیهایش با اوکه لبخند
تلخی به لب داشت خداحافظیکردند.
آنها را به سلویل در بخش  ۳۲۵اوین منتقلکردند تا از زندانیان مقاوم جدا باشند و تحت
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تأثری آنها قرار نگریند .رضاکیوانزاد عاقبت در  ۱۹خرداد  ۱۳۶۴اعدام شد.
حسنی شیخالحکما هوادار سازمان مجاهدین بود .وی پس از اشغال سفارت آمریکا به
هواداری فعال از این سازمان پرداخت ویل به واسطهی خصوصیاتیکه داشت به سرعت
در تشکیالت رشدکرد و به مسئولیت دانشآموزی مرکز و شرق تهران رسید .پس از سی
خرداد وی فرماندهی تیمهای نظامی دانشآموزی و سپس بخشی از تیمهای نظامی تهران
را به عهدهگرفت .تا آنجاکه میدانم وی خود در عملیاتی شرکت نداشت.
شیخالحکما در خرداد سال  ۶۱دستگری و بدونکوچکرتین فشاری به خدمت بازجویان در
آمد و تعدادی از اعضای تیمهای عملیاتی مجاهدین را در خواب دستگری و تحویل رژیم
داد و خود در شکنجه و آزار و اذیتشان شرکتکرد.
وی در چند مصاحبه و میزگرد تلویزیونی ش���رکتکرد و برای زنده ماندن از انجام هیچ
جنایتی فروگذار نکرد .او یکی ازگردانندگان اصلی میزگرد بهار  ۶۲در حسینیه اوین بود.
از آنجاییکه تعدادی از ش���رکتکنندگان بعد از تحمل شکنجههای طاقتفرسا صرف ًا
حاضر ش���ده بودند به ذکر عملیاتهای نظامیشان برپدازند ،وی در جریان میزگرد یک
به یک از آنها میخواس���ت به شرح عملیاتش���ان برپدازند و سپس خود به تحلیل آن
طبق دستورالعملهای دادس���تانی میپرداخت .شیخالحکما با وجود خدمات بسیاری
که به دادس���تانیکرد  در  ۲۴دیماه  ۱۳۶۳همراه با مهران اصدقی فرزند علیکه 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 بودکه تغیری
ایدئولوژی داد و به بخش مارکسیستی و منشعب این سازمان پیوست .وی در جریان ترور
سه آمریکایی در میدان وثوق تهران در سال  ۵۵راننده ماشنی 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  ۵عضوکمیته مرکزی اولیه
پیکار پس از  انقالب بود .عابدینی برای زنده ماندن از انجام هیچ جنایتی فروگذار نکرد.
وی مقاالتی در رابطه با حقانیت اسالم نوشتکه هنوز انتشار نیافته است .به خاطر تجربه
زیادیکه او و امثال او داشتند خطوط اصلی سرکوبگروههای سیاسی توسط آنها داده
میشد .وی عاقبت در تاریخ  ۹آبان  ۱۳۶۳به جوخهی اعدام سرپده شد .اما منیژه حیدرزاده
همسرشکهکاندیدای این سازمان از تهران بود حکم زندانگرفت و در سال  ۶۵پس از
همکاریهایگسرتده با جنایتکاران از زندان آزاد شد .حجت جباریان یکی از زندانیان
مقاوم دوران شاه و خمینیکه در اردیهبشت  ۶۰در ارتباط با مجاهدین دستگری شده بود
در همنی روز به همراه عابدینی اعدام شد  .
فتحعلی قناعتپیشه معروف به علی «خیانتپیشه» ،دانشجو و اهل جهرم بود .او پس از
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پریوزی انقالب از بنیانگذاران انجمنهای دانشجویی هوادار مجاهدین در دانشگاهها و
انجمن هواداران مجاهدین در جهرم بود.
قناعتپیشه پس از دستگریی به خدمت رژیم درآمد و در شعبه بازجویی به همکاری با
جنایتکاران پرداخت .اوکمرت در مالءعام ظاهر میشد و اسمی هم در مصاحبهها و ...از
او برده نمیش���د اما از فعالترین توابان و همکاران شعبههای بازجویی بود .در میزگرد
برگزارشده در اوین نیز وی حضور نداشت.
علی اصفهانی محافظ مهدی ابریشمچیکه در شهریور  ۱۳۶۰توسط 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 دادکه باعث ضربات سنگینی به این سازمان
شد .وی بعدها با نام مستعار «جعفر» در خدمت دستگاه امنیتی و اطالعاتی قرارگرفت.
محسن رضایی فرمانده سپاه پاسداران در مورد نقش توابنی در بازجوییها و ضربات به
گروههای سیاسی میگوید:
البته من نفی نمیکنمکه ممکن اس���ت آن موقع دوستان اطالعات از حاکم شرع
مجوز تعزیراتیگرفته باشند ،ویل بیش از هفتاد هشتاد درصد دالیل بریدن نریوهای
منافق و بهخصوص چپیها صحبتها و منطق قوی ما بود .چون آنها در شرایطی
با ما درگری شدندکه انقالب شده بود و آمریکاییها با ما دشمنی میکردند و صدام
هم با ایران وارد جنگ شده بود .لذاکسانیکه دستگری میشدند ،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 آنهاکار فرهنگی و
ایدئولوژیک میکردیم .من یادم هست شهید بروجردی از نصفههای شب تا نماز
صبح با دمکراتها وکومه لههاییکه در زندان س���نندج بودند ،مینشس���ت بحث
عقیدتی میکرد .بعضی از اینها میبریدند و برمیگشتند .در رابطه با منافقنی نیز
میتوانگفت تعداد زیادی از اینها برگشتند .حتی افرادی در آستانٔه اعدام توبهکرده
و قرآن میخواندند و ذکر میگفتند.
شما از ابتکارات خودشان هم استفاده میکردید؟محسن رضایی :بله .مث ً
ال افرادیکه دستگریشده بودند ،بعضی مواقع ابتکار به خرج
میدادند و میگفتند ش���ما اگر میخواهید اینها را دستگریکنید ،اینطوری عمل
کنید .این مربوط به تحویل بودکه در آنها صورتگرفته بود.
توابنی بازجویی هم میکردند؟محسن رضایی :بله .خیلی از این توابنی در بازجوییها نقش فعال داشتند و در بریدن
و اطالعاتگرفنت از افراد نقش داشتند.
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عکسها را شناسایی میکردند؟محسن رضایی :بله .از روی عکسهاکار میکردند .علت همکاری آنها بیشرت به
نحوه برخورد س���پاه با آنها برمیگشت ،چون برخورد انسانی و اسالمی همراه با
1
کارهای فرهنگی با اینها شده بود.
سرنوشت شرکتکنندگان در میزگرد برگزار شده در اوین

یکی از میزگردهای برگزار شده در اوین به زندانیان مجاهد تعلق داشت .این میزگرد در
ش���ش جلسه در بهار  ۶۲در اوین برگزار و در نیمهی شهریور ماه  ۶۲از تلویزیون سراسری
پخش ش���د .الجوردی این مناظره را در رقابت با سمینار  ۲۹نفره اطالعات سپاه و ۲۰۹
اوین برگزارکردکه در آن زندانیان چپ و تودهای و چهرههای ملی و ...ش���رکت داشتند.
مباحث مطرح شده در این مناظرهها بعدها به صورتکتاب از سوی دادستانی انقالب و
برگزاری میزگرد مورد
سازمان تبلیغات اسالمی به فارسی و انگلیسی منتشر شد .در خالل
ِ
نظر افراد زیر شرکت داشتند.
ابوالقاسم اثنیعشری ،رضاکیوانزاد ،ویلالله صفوی ،حسنی شیخالحکما ،فرهاد نریی،
حمیدمهدی شریازی ،شعبانعلی اردکانی ،محسن منشی ،مهران اصدقی ،طاهر احمدزاده،
محمدرضا یزدیزاده ،جعفر حسنی ،افشنی برادرانقاسمی ،اصغرناظم ،محمدرضا نادری،
محمدکالنرتی ،عباس صحرایی ،خسرو زندی ،محمد طوری ،عبدالکریم معزز ،محمدطاهر
تیموری ،محمدرضا جماللو ،کورش خاوریان ،س���هراب سهرابی ،مجید شوکتی ،منریه
رجوی ،راضیه آیتاللهزادهش�ی�رازی ،زهرا بخارایی ،هاله ناصرحجتیرودس���ری ،عطیه
اسبقی ،مریم مریزایی ،زهرا بهبودی ،راضیه طلوعشریفی و پروین پرتوی.
ی اردکانیکه
در میان شرکتکنندههای مرد ،فرهاد نریی ،حمیدمهدی شریازی ،شعبانعل 
ی کلفتی داشتند به همراه طاهر احمدزاده جان به
توابهای بسیار خطرناکی بودند و پارت 
1-http://defapress.ir/fa/news/66885

الجوردی ،یاران و همراهانش

139

در بردند و بقیه مقابل جوخهی اعدام  ایستادند.

در میان زنان ش���رکتکنندهکه به جز پروین پرتوی هیچیک مس���لح نبوده و در عملیات
نظامی شرکت نداشتند منریه رجوی و راضیه آیتالله زادهشریازی در جریانکشتار  ۶۷به
جوخهی اعدام سرپده شدند .پروین پرتوی و راضیه طلوعشریفی در سال  ۶۹آزاد شدند
و بقیه به خاطر آنکه تواب بودند و همکاریهایگسرتدهای داشتند پیش از  ۶۵از زندان
آزاد شدند.
جدا از سرنوشت ابوالقاسم اثنیعشری ،رضاکیوانزاد ،ویلالله صفوی ،حسنی شیخالحکما،
محسن منشی،که مورد اشاره قرارگرفت به سرنوشت بقیهی افرادیکه در نشست مزبور
شرکت داشتند و تعدادی از آنها زندانیان مقاومی هم بودند اشاره میکنم.
محمدرضا یزدیزاده ،در آذرماه  ۶۰در حالیکه مسلح به رولور و سیانور بود دستگری و به زیر
شدیدترین شکنجهها برده شد .او عاقبت در سال  ۶۴اعدام شد .ملیحه مقدم یک زندانی
مقاوم مجاهدکه از نزدیک در شعبه بازجویی با او روبرو شده در خاطراتش مینویسد:
یزدی فر س���رش را پاینی انداخت وگفت :منکه نمیگویماینها حقند .مرا ببنی!
تا حد مرگ کتکم زدند .هنوز بعد از عمل نمیتوانم پایم را زمنی بگذارم .گوشت
پاهایم ریخته .دستم را شکستند و برایم اعدام مصنوعی ترتیب دادند و بعد به انفرادی
بردند .آنجا بودکه به این نتایج رسیدم! االن هم دلم برای تو میسوزد  نمیخواهم
1
بیخود اعدام شوی.
مهران اصدقی ،متولد  ،۱۳۳۹دانشجو و یکی از فرماندهان تیمهای عملیات ویژه مجاهدین
بود .اوکه از تور رژیم در تهرانگریخته بود در اسفند  ۶۱در حمامی در شهر تربیز به محاصره
درآمده و دستگری و از همانجا به زیر شدیدترین شکنجهها برده شد .بازجوی مستقیم او
اس�ل�امی یکی از بیرحمترین بازجویان اوین بود .وی پس از شرکت در این میزگرد نیز
مدتها در شعبه  ۷زیر فشار شکنجه بود .مهران اصدقی ماهها در شعبهها یا خود شکنجه
-1کرانهی حقیقی یک رویا ،ملیحه مقدم ،صفحهی .۱۰۶
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میشد و یا شاهد شکنجه بقیه زندانیان بود .به این ترتیب او شکست .در تاریخ  ۲۴دیماه
 ۱۳۶۳اعدام شد .در خاطرات ریشهری به دروغ وی از عوامل انفجار دادستانی وکشته
شدن علی قدوسی معرفی شده است .ریشهری همچننی تاریخ اعدام وی را  ۶۲ذکرکرده
نت بازجوییهای سال  ۶۳مهران
که نادرست است .چراکه طبق اسناد انتشار یافته رژیم ،م 
اصدقی نیز موجود است .وی یکی از مسئوالن «عملیات مهندسی » مجاهدین بودکه در
آن چندین پاسدار و مأمور تعقیب و مراقبت دستگاه امنیتی رژیم دستگری و تحتبازجویی و
شکنجه قرارگرفتند و به قتل رسیدند.
افشنی برادرانقاسمی ،به هنگام دستگریی در مهرماه  ،۶۰پانزده ساله بود .وی در جریان
یک درگریی نظامی زخمی و دس���تگری ش���ده بود .در ابتدا ت���ا مدتها از مجاهدین و
آرمانهای آنها دفاع میکرد و مدتی را نیز در انفرادی به س���ر برده بود .وی س���ه سال
زیر حکم اعدام بود و عاقبت در  ۱۷مهرماه  ۶۳در سن هیجده سالگی اعدام شد .رژیم
جمهوری اسالمی برای اولنی بار با اعدام او مدعی شد برای اجرای حکم اعدام زندانیان
زیر هیجده س���ال منتظر میماند تا به سن قانونی برسند .این در حایل بودکه تا آن موقع
تعداد زیادی زندانی قبل از آنکه به سن قانونی برسند اعدام شده بودند .در میان اعدام
شدگانکودکان  ۱۳سالهای چون فاطمه مصباح نیز به چشم میخوردند.
جعفر حسنی ،پیش از انقالب مدتی زندانی بود و در زندان با مجاهدینآشنا شد .وی
در زمستان سال  ۶۰دستگری و به زیر شکنجههای هولناکی برده شد .وی در  ۵مرداد ۶۳
اعدام شد  .
اصغر ناظم ،در تریماه  ۱۳۶۱به  همراه همس���ر و دوکودک خردس���الش دس���تگری شد.
وی دارای ش���غل آزاد (لوال فروشی در میدان حس���نآباد) بود .او به خاطر آنکه شوهر
خواهر مس���عود رجوی بود فشار زیادی برای شرکت در این میزگرد متحمل شد .جانیان
وی را مجبورکرده بودندکه شکنجهی خود و همسرش را نفیکرده وکمیسیون حقوق بشر
و ارگانهای سازمان ملل راکه خواهان مراعات حال آنها شده بودند محکومکند .وی
همچننی حضور خود و همسرش در مصاحبه را داوطلبانه! اعالمکرد .اصغر جزو زندانیان
مقاوم بود و عاقبت در   ۲۰اسفند سال  ۶۳به جوخهی اعدام سرپده شد.
محمدرضا جماللو ،از جمله  هواداران آرمان مس���تضعفنی بودکه بعد از سی خرداد به
هواداری از مجاهدی روی آورده و در بهار  ۶۱دستگری شده بود .او به شدت شکنجه شده
بود و همچنان از آثار آن رنج میبرد .او در  ۱۴مهر  ۶۳اعدام شد .سه روز بعد از او بودکه
افشنی برادران اعدام شد .از آنجاییکه اعدامها دسته جمعی انجام میگرفت .نزدیکی
تاریخ اعدام او دو نشان میدهدکه در سال  ۶۳همچنان جوخههای اعدام تا هفتهای دو
بار فعال بودند.
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خسرو زندی ،در شهریور  ۶۱دستگری شد .اتهام او  دفن اجساد اعضای تیمهای تعقیب
و مراقبتکمیته و دادس���تانی انقالب بودکه پس از ربوده شدن توسط مجاهدین ،مورد
بازجویی و شکنجه قرارگرفته و به قتل رسیده بودند .او را در حایل در محل دفن پاسداران
نشان دادندکه پاهایش در اثر شکنجه شدید باندپیچی شده بود .وی در  ۱۶اسفند ۱۳۶۳
اعدام شد.
مجید شوکتی ،در دیماه  ۶۰دستگری 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  ۴بهمن
 ۱۳۶۳اعدام شد  .
عبدالکریم معزز ،متولد مش���هد ،در مرداد  ۶۱دستگری و به زیر شدیدترین شکنجهها 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 عادیسازی که کرده بود بعد از  ۶ماه
بازجویی مداوم و تحمل شکنجههای طاقتفرسا بازجویان شعبهی  ۷را متقاعدکرده بود
که هیچکاره اس���ت و سر از سیاست در نمیآورد وکلت مورد بحث را یک افغانی به او
داده بودکه در راهآهن به فرد دیگری تحویل دهد و مبلغی بگرید .اوکه مراحل آزادی را
میگذراند توسط توابنی شناسایی شد و دوباره به زیر شکنجههای طاقتفرسا برده شد و
عاقبت در سال  ۶۳اعدام شد.
کورش خاوریان ،در اوایل خرداد  ۱۳۶۱دستگری شد .او پیشتر در سال  ۶۰دستگری شده
بود .اما با فریب الجوردی ،نریوهای دادستانی را سر قرار برده و فرارکرده بود.گزارش او
از اوین ،تحت عنوان «در اوین چه میگذرد» در سال  ۶۰از «بی بی سی» پخش شد.
وی در اولنی مصاحبهی خود در شهریور  ۶۱با لباس بهداری اوین ظاهر شد .بازجویان او
راکه آش و الش شده بود از روی تخت دیالیز بلندکرده و به اوگفته بودند انتخابکند:
تخت شکنجه یا دوربنی تلویزیونی .وی نیز در ششماه دوم سال  ۶۳اعدام شد.
محمدرضا نادری ،در شهریور  ۶۱دستگری شد و در نیمه دوم سال  ۶۳اعدام شد.
محمدکالنرتی در مهرماه  ۶۱به هنگام ورود به یک خانه تیمی مسلح به رولور و سیانور
دستگری شده بود .او در سال  ۶۳اعدام شد.
ال اعدام شده بود .عباس یکی از اعضای
عباس صحرایی ،اهل آبادان بود .برادر وی قب ً
تیمهای عملیات ویژه مجاهدین بودکه در عملیاتهای موفق زیادی را انجام داده بود.
وی در بهار  ۶۱دستگری و به زیر شکنجههای طاقتفرسایی برده شد  .و در نیمه دوم سال
 ۶۳اعدام شد.
محمد طوری ،در خرداد  ۶۱در جریان یک درگریی در نازی آباد دستگری و در نیمه دوم
سال  ۶۳اعدام شد.
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محمدطاهر تیموری ،در آذرماه  ۶۱هنگام تالش برای خروج ازکش���ور دستگری و در نیمه
دوم سال  ۶۳اعدام شد.
طاهر احمدزاده ،متولد  ،۱۳۰۰اولنی اس���تاندار خراسان پس از پریوزی انقالب .یکی از
زندانیان سیاسی و چهرههای خوشنام دوران شاه .دو فرزند او مسعود و مجید احمدزاده
از رهربان س���ازمان چریکهای فداییخلق پیش از انقالب بودندکه توسط رژیم شاه به
جوخهی اعدام سرپده شدند و مجتبی دیگر فرزند او توسط رژیم جمهوری اسالمی اعدام
ش���د .وی در تابستان  ۶۱در تهران و در منزل دستگری شد و به زیر شدیدترین شکنجهها
برده شد .برای اخذ مصاحبه تلویزیونی برای وی جریهکابل تعینیکرده بودند الجوردی
شخص ًا او را به تخت شالق میبست .او را مجبورکردند اعرتافکندکه سر مرز دستگری
شده است .و برای اینکار دو بار مصاحبه را فیلمبرداریکردند .وی به خاطر مصاحبهی
اجباریکهکرده 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 فعالیتهای او
ربطی به بحث مناظره نداشت .وی عاقبت در سال  ۶۳به مشهد انتقال یافت و در اوایل
سال  ۶۵از ز زندان آزاد شد.
فرهاد نریی از فعاالن بخشکارگری مجاهدین بود و در دیماه  ۶۰دس���تگری و به سرعت
به همکاری به رژیم پرداخت و در شعبههای بازجویی به شکنجه و آزار و اذیت زندانیان
پرداخت .وی یکی از نادرکمکبازجوهای تواب بودکه از زندان آزاد شد.گفته میشد
وی از نزدیکان نریی حاکم شرع اوین است .نمیدانم تا چه حد صحت دارد.
حمیدمهدی شریازی ،یکی از اعضای مجاهدین و رابط استان خراسان این سازمان بودکه
در پاییز  ۶۰دستگری شد و به همکاریگسرتده با رژیم در شبعههای بازجویی پرداخت .در
پاییز  ۶۰وی معرکهگردان مصاحبهی سه نفره با مهدی بخارایی و حبیب مکرم دوست بود.
مهدی بخاراییکف پایش در اثر شکنجه سوراخ شده بود .با آنکه جانیان میدانستند به
هنگام دستگریی ارتباطی با مجاهدین نداشته او را همراه با حبیب مکرمدوستکه در اثر
شکنجههای شدید در بهداری زندان بسرتی بود در  ۷دیماه  ۶۰به جوخهی اعدم سرپدند.
مه���دی بخارایی بعد از مصاحبهیکذای���ی از محمدیگیالنی به خاطر برآورده نکردن
انتظارات بازجویان با نعلنیکتک خورده بود .آخرین مسئولیت حمیدمهدی شریازی اداره
فروشگاه زندان در سال  ۶۷بود .وی عاقبت در اسفند ماه  ۶۷از زندان آزاد شد.
شعبانعلی اردکانی  ،در سال  ۶۰دستگری و به همکاریگسرتده با بازجویان و شکنجهگران
پرداخت .میزان همکاری او با مقامات دادستانی به حدی بودکه همراه با الجوردی برای
بازدید به زندان قزلحصار رفت.
وی با آنکه از اعضای مجاهدین بود به سرعت آزاد شد .برادر وی جعفر درکشتار  ۶۷به
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جوخهی اعدام سرپده شد.
سهراب سهرابی ،احتما ً
ال متولد  ،۱۳۴۴اردیبهشت  ۶۱دستگری شد .وی در حایلکه روانه
جوخهی اعدام بود توس���ط الجوردی از صف بریونکش���یده شد و از اعدام رهید .وی
بعدها آزاد شد و در حال حاضر ساکن آمریکا است.
منریه رجوی ،تری  ۱۳۶۱در تهران به همراه همسر و دوکودک خردسالش مریم و مرجان(سه
ساله و دو ساله) دستگری شد .اتهام اصلی او این بودکه چرا پس از سی خرداد مخفی شده
است .وی به خاطر برادرش مسعود رجوی شدیدًا تحت فشار بود .وی را مجبورکردند در
میزگرد مزبور ضمن تأییدگفتههای همسرشکمیسیون حقوق بشر سازمان ملل را به خاطر
نام بردن از وی و همسرش محکومکند.
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 صرف ًا بخاطرکینهجویی
از مجاهدین و مسعود رجوی وی را مورد آزار و اذیت قرار میدادند  .عاقبت او راکه یکی
از چهرههای دوست داشتنی زندان بود در جریانکشتار  ۶۷به دار آویختند.
راضیه آیتاللهزادهشریازی ،هواداری خود از مجاهدین را در سال  ۵۶آغازکرد .وی پیش
از انقالب در شرکت سایربناتیککه متعلق به اسماعیل داودی شمسی (اولنی مسئول مایل
و پرسنلی سپاه پاس���داران با حکم بهشتی ) بودکار میکرد .در این شرکت وی همکار
مسعودکشمریی بود.
او پس از انقالب در بخشهای دانشآموزی ،انتظامات خواهران و اصناف فعالیتکرده
بود .وی در تریماه  ۱۳۶۰در حایلکه باردار بود دستگری و در زندان وضع حملکرد .از وی
خواسته بودند در میزگرد مزبور شکنجه زنان باردار را تکذیبکند .وی یکی از زندانیان
مقاومی بودکه در جریانکشتار  ۶۷اعدام شد.
عطیه اسبقی ،بهمن  ۶۰خود را به دادستانی معرفیکرده و از همان ابتدا به همکاری در
شعبههای بازجویی مش���غول بود .وی فعالیت خود را در بخش دانشآموزی مجاهدین
ش���روعکرده 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 راکه
میشناخت لو داده و به زندانکشانده بود .وی در زندان نیز در زمرهی توابنی شناخته شده
بود و عاقبت از زندان آزاد شد  .
زهرا بخارایی ،متولد  ،۱۳۳۹پس از دستگریی در شهریورماه ۱۳۶۰به سرعت به همکاری
گسرتده با بازجویان دست زد و از انجام هیچکاری فروگذار نمیکرد .او از جمله با حیله
و نرینگ توانس���ت به محل اختفای برادرش مهدیکه از زندانیان مقاوم دوران شاه بود
دست یابد و بازجویان را در دستگریی او هدایتکند .مهدی در دیماه  ۶۰پس از تحمل
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شکنجههای بسیار اعدام شد .برادر دیگر او به اتهام ترور حسنعلیمنصور در دوران شاه
اعدام ش���د .وی پیش از دستگریی اصرار زیادی داش���تکه او و دیگر زنان مجاهد در
تیمهای نظامی سازماندهیشوند .او در مصاحبهاش مدعی شدکه در یک تیم ترور شرکت
داشتهکه واقعی نبود اما ادعای دیگر او مبنی بر اینکه مدتی مسلح بوده میتواند درست
باشد .زهرا بخارایی به خاطر فعالیت در شعبههای 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 سالها زندانی بودند.
هاله ناصرحجتی رودسری ،دانشجوی پزشکی و از مسئوالن دانشجویی مجاهدین ،پس از
دستگریی به سرعت به همکاری با بازجویان وکار در شعبه پرداخت .او به خاطر اطالعات
وسیعی که داشت و موقعیت خاصی که در انجمن دانشجویان مسلمان داشت خدمات
زیادی به بازجویانکرد .به خاطر دیدیکه بازجویان داشتند از زنان بریده و توابی چون
او ،زهرا بخارایی ،عطیه اسبقی و ...در شکنجه جسمی زندانیان استفاده نمیکردند ،بلکه
آنها در هدایت بازجوییها ،ایجاد فشار روی زندانی و ...به بازجوکمک میکردند .او به
خاطر همکاری در شعبههای بازجویی دوران زندان خود را در اوینگذراند .وی پس از
آزادی از زندان به تحصیالت خود ادامه داد و هم اکنون پزشک جراح و متخصصکلیه
و مجاری ادرار (اورولوژی) است.
زهرابهبودی ،دربخشکارگری مجاهدین فعال بود و مدتی نیز به عنوان محمل خانهیتیمی
از او استفاده میشد .وی در حایلکه در زندان قزلحصار مشغول تحمل دوران محکومیت
خود بود برای انجام مصاحبه به اوین بازگردانده شد .وی در زندان در جرگهی توابها بود.
مریم مریزایی ،دانشجوی تربیت معلم بود و در آبان  ۶۰دستگری شد .آخرین مسئولیت وی
در نش���ریهکارگری «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  ۱۳۶۰در حایلکه مس���لح بود دستگری و به زیر شکنجههای
طاقتفرسا برده شد .در حایلکه زیر بازجویی و فشار بود مجاهدین در تبلیغات خود به
اشتباه از او به عنوانکسیکه در زیر شکنجهکشته و یا اعدام شده (تردید از من است) نام
بردند و این بر میزان فشار روی او افزود .وی عاقبت در اثر شکنجههای طاقت فرسا تن به
مصاحبه داد .با آنکه ضربه روحی شدیدی خورده بود علریغم فشارهای زیادیکه تحمل
کرد در زندان به جرگهی توابان نپیوست و عاقبت در سال  ۶۹از زندان آزاد شد .مجاهدین
در سال ۱۳۷۲بار دیگر به دروغ از طریق رادیو مجاهد و مصاحبه مهنی مشفقنیا یکی از
مسئولنی این سازمان او را عامل دستگاه اطالعاتی وگرداننده یک «حلقهی اطالعاتی»
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معرفیکردندکه واقعیت نداشت و به لحاظ روانی ضربهی هولناکی به او واردکردند.
راضیه طلوعشریفی ،دانش���جوی پزشکی ،همسر مهدی بخارایی ،از ابتدای انقالب در
مراکز امداد پزش���کی مجاهدین فعالیت میکرد .وی در مه���ر  ۱۳۶۰در حایلکه باردار
شکنجه و

بود دستگری شد .هدف رژیم از فشار روی او برای انجام مصاحبه این بودکه
اعدام زنان باردار را از زبان آنها تکذیبکند .وی در سال  ۶۹از زندان آزاد شد .برادر او
محمدرضا از اعضای مجاهدین در روزهای اول پریوزی انقالب در مقابل رادیو تلویزیون
ق لیسانس روانشناسی بود در عملیات فروغجاودان در
کشته شد .خواهرش مرضیهکه فو 
تنگه چارزبرکشته شد .برادرکوچکترش عباس  ۱۰سال زندان بود.
  
الجوردی قربانی تغیری سیاست نظام والیی
پس از سرکوب مطلق
سرکوب مطلق نریوهای سیاسی و حاکمکردن جو اختناق درکشور نیاز به حضور الجوردی
را از بنی برده بود و روند برکناری آن آهسته پیش میرفت .همچننی دیدار هانس دیرتیش
گنش���ر وزیر وقت امور خارجهی آلمانغربی از ایران و فشار جامعهی اروپا برای تعدیل
وضعیت حقوق بشر در ایران ،نقش مهمی در برکناری الجوردیکه به «قصاب تهران»
معروف بود داشت .الجوردی در مراسم تودیعاش در مورد روند برکناریاش میگوید:
خب البد برادران ،ش���اید حدود یک سال ،یک سال و نیم پیش در جریان هستند
که من خودم با شورا مطرحکرده بودم یا به بعضی از برادران دیگر میگفتمکه من
میدانمکه برنامه حذفگام بهگام و تدریجی برای ماها وجود دارد .این را خودم
میفهمم احساس میکنم ویل یک نکتهکنارش هست ،چون من خودم خیلی اعتقاد
یعنی عالقه به این ندارمکه من به عنوان دادس���تان باقی بمانم خیلی چیزهایش را
مطابق میلم هم میپذیرم؛ مث ً
ال خب در مسئلهگرفنت دادستانی امور صنفی میدانید
معمو ً
ال دادستانیهای 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 میگذاشتم .بعد به منگفتندکه آقا
فالنی را تو سرپرستی بگذار یعنی یک نفر معرفیکردند من تو حکمشگفتم ،حاال
حکمم را بیاورند بعد ًا شاید بعد ًا بیاورم بریون ،تو حکمش اینجوری نوشتمکه مث ً
ال با
معرفی آقایان این چننی منصوب استکه از نظر قانونی مسئلهاش مث ً
ال درست باشد.
اما خب عم ً
ال زیر نظر من نباشدکه من خودم واقع ًا پذیرا بودم.
مواد مخدر خب عم ً
ال باید زیر نظر دادستانی انقالب تهران باشد ،یعنی قانون ًا باید
اینجوری باشد .دادسرای شهید قدوسی باید اینجوری بشود ،هرکجا هست ،هر چی
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دادسرای انقالب در تهران میخواهد باشد ،عم ً
ال یعنی قانون ًا باید زیر نظردادستان
انقالب تهران باشد.
 ...قزلحصار راگفتند،گفتیم چشم .رجائیشهر را همگفتند،گفتیم چشم .همه را
دادیم بعد به همنی جا بس���نده نشد ما را روز یکشنبهگذشته ۷ ،روز پیش خواستند
و من رفتم خدمت برادران ش���ورای عایل قضایی جناب آقای اردبیلی ضمن ابزار
تش���کر و قدردانی از همه دادستانهای انقالب و دادگاههای انقالبکه خدمات
زیادیکردند به انقالبگفتندکه به هر صورت با مسئله ضدانقالب برخوردکردند و
توانستندکه امنیت را به ایران بازگردانند و در رأسشان هم فرمودند مسئله دادستانی
مرکز است .ما تشکر میکنیم و اما شرایط حاال مثل شرایطگذشته نیست .آن موقع
ایجاب میکردکه آن طور رفتار بشود ،حاال ایجاب میکند جور دیگری ،مث ً
ال یک
خرده نرم برخورد بش���ود .تهران هم نمیتواند جدای از جاهای دیگر باشد به این
1
منظور ما تصمیمگرفتیم تو را بر داریم و فرد دیگری را جای شما بگذاریم.
او همچننی در س���خرنانی خود در جمع بازجویان و ش���کنجهگران اوین در هشتم تریماه
 ۱۳۶۳از قول موسوی اردبیلی میگوید:
آقای اردبیلی به من فرمودند همه مردهای زندانی را آزادکن و صدتایشان را نگه دار
و دخرتها را هم با این تعهدکه از بابا و ننهشان تعهد بگریکه بروند شوهرکنند ،همه را
آزادکن .این مطلب را حضرت آیتالله اردبیلی میفرمایند .ما خدمت حضرت امام
رفتیم و ایشان میفرمایند« :من از اول اعتقادم بر این بودکه اینها آدم نمیشوند.
کدام یکی را قبولکنیم؟ اگر والیت فقیه داریم باید حرف حضرت امام را بپذیریمکه
این بچهها (اعضای دادستانی) آنجا بودند و خودشان باگوشهایشان شنیدند .شما
نگویید اگر آنجا را مخالفت میکنید ضد والیت فقیه بودید و والیت را قبول ندارید.
اینطور نیست .اگر در آنجا حرفها را با واسطه میشنوم ،در اینجا مستقیم ًا از دو لب
2
گوهربار امام شنیدم .امام فرمودند من از اول اعتقادم این بودکه اینها آدم نمیشوند
در این مورد هم حق با الجوردی بود ،خمینی  ۴سال بعد در جریانکشتار  ۶۷فرمان 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 حتیکسانی مانند حسنی شریعتمداری و حسن شایانفر مسئوالن بخش
فرهنگی زندانها مورد انتقاد شدید قرار میگرفت وگاهکار به لعن و نفرین میکشید و
1-www.rajanews.com/news/148540
2- http://defapress.ir/fa/news/25728
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او را مس���ئول عدم موفقیت سیاستهای نظام در زندانها معرفی میکردند .البته حسنی
شریعتمداریکه در دروغگویی هیچ حدو مرزی را رعایت نمیکند در بیستمنی سالگرد
قتل الجوردی در تعریف از ویگفت« :الجوردی» به زندانیها خصوص ًا زندانیهای
سیاسی بهعنوان یک بیمار نگاه میکردکه نیاز به معالجه دارند .وی همچننی افزود:
برخی شهید «الجوردی» را به خشونت ،سختگریی و برخوردهای خشن متهم
میکنند ،درحایلکه دشمن از مالطفت و محبت وی وحشت داشت؛ این افراد اگر
راست میگویند ،یک نمونه از اقدامات خشونتآمیز «الجوردی» را مثال بزنند تا
1
ما هزاران نمونه از رفتارهای محبتآمیز وی را مثال بزنیم.
تقریب ًاکمرتکس���ی بودکه با سیاس���تهای الجوردی همراهی نشان دهد .وقتیکهکشته
شد بسیاری از دوس���تان و نزدیکانش در دادستانی انقالب حاضر به شرکت در مراسم
ترحیم وکفن و دفن او نشدند .خود او نیز در هیچ مجموعهای نمیگنجید .اگرچه وی از
بنیانگذاران مؤتلفه بود و از حمایت بیچون و چرای این تش���کیالت بهرهمند بود اما با
آنها نیز همراه نبود .حسنی همدانی یکی از نزدیکان وی در اوین درموردگفتگوییکه با
وی پیش از مرگش داشته میگوید:
به شهید الجوردی گفتم« :حاج اسدالله! در جلسات کمرت میآیی یا نمیآیی .در
ال بفرمایید اص ً
همنی جمع خصوصی و سه نفرهمان او ً
الکار تشکیالتی انجام بدهیم
2
یا ندهیم؟
ریاست سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی
در اردیبهش���ت ماه سال  ۱۳۵۸بنا به تصمیم شورای انقالب ادارهی زندانها به دستگاه
قضایی س�پ�رده شد .بر اساس مصوبهی شورای انقالب ادارهی زندانها ابتدا به وزارت
دادگسرتی وقت و پس از مدتی و با تشکیل شورای عایل قضایی مسئولیت آنها به این
شورا سرپده شد.
تا زمان تشکیل س���ازمان زندانها در س���ال  ۱۳۶۴برای اداره زندانها و بازداشتگاهها
ی ک ل کشور ،دادستانی
در سطح کشور از نریوهای کمیتههای انقالب اسالمی ـ شهربان 
انقالب اس�ل�امی و س���ازمانهای اطالعاتی و امنیتی استفاده میشد و به لحاظ اداری
تحت تولیت شورای سرپرستی زندانهاکه متشکل از سه نفر عضو منتخب شورای عایل
قضایی بود ،انجام وظیفه میکردند .مهمترین و بزرگرتین زندانهای سیاس���یکشورکه
شامل زندانهای اوین و قزلحصار و گوهردشت میشدند تا هنگام حضور سیداسدالله
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 میشدند و برخالف
قواننی موجود وی رئیس زندانها را تعینی میکرد.
ریاست شورای سرپرستی زندانها از سال  ۱۳۵۹تا سال  ۱۳۶۲با ابوالقاسم سرحدیزاده
بود .سرحدیزاده در سال  ۱۳۲۴در تهران به دنیا آمد .قبل از  ۱۵خرداد  ۱۳۴۲به حزب ملل
اسالمی پیوست .در مهر  ،۱۳۴۴همراه با دستگرییهای اعضای حزب ،دستگری شد و در
دادگاه تجدیدنظر ،با یک درجه تخفیف ،به  ۱۵سال حبس محکوم شد.
او پس از پریوزی انقالب با س���پاه پاسداران انقالب اسالمی همکاری داشت و مدتی
سرحدیزاده وزیرکار و امور
عضو شورای سرپرس���تی و قائممقام بنیاد مستضعفان بود.
ّ
سرحدیزاده در هیأت مرکزی خانهی
اجتماعی در دولت دوم مریحسنی موس���وی بود.
ّ
کارگر نیز عضو بودهاست .او نمایندهی تهران در مجلس سوم ،پنجم و ششم بودکه در
مجلس ششم ،ریاستکمیسیون اجتماعی را هم برعهده داشت.
در عاشورای  ۱۳۵۹وقتی بنیصدرگفت:
در قانون اساسی مگر شکنجه حرام نشده؟ ممنوع نشده؟ درکجای دنیا ،درکدام
دین و درکدامکشور و حکومت اسالمی  ۶نوع زندان وجود دارد؟ چرا اینها تعطیل
نمیشود؟ ما االن شش نوع زندان داریم .زندانهای آقای خلخایل ،زندان دادگاه
انقالب،زندانشهربانی،زنداندادگسرتی،زندانکمیتهها،زندانسپاهپاسداران.دهها
و صدها نفر بیجهتگرفتار شدهاند .با این  ۶نوع زندان ما چیزی بدتر ازگذشتهایم.
چرا باید هرکس و هر نهادی یک زندان داش���ته باش���د؟ اینها باید تعطیل شوند.
س���رحدی زاده در پاس���خ به ویگفت :به جای  ۶نوع زندان بایستی  ۶گورستان برای
مخالفان ایجادکرد .دیری نگذشتکه در سال  ۶۰به وعدهی داده شده عملکردند.
بعد از آنکه وی به وزارتکار و امور اجتماعی منصوب شد و بهکابینه موسوی راه یافت
در سال  ۱۳۶۲محمدتقی مغیثی به ریاست شورای سرپرستی زندانها رسید.
برادر وی ،موس���یالرضا مقیسه 1دادستان و قاضی دادگاههای بروجرد و دورودکه نقش
عمدهای در س���رکوب و جنایت در لرستان داش���ت در فروردین  ۱۳۶۳توسط مجاهدین
کشته شد.
محمدتقی مغیثی دادستان اسبق سبزوار یکی از شاگردان قدوسی و بهشتی بود .وی سالها
دادستانکل استان لرستان ،رئیسکل دادگسرتی استان لرستان ،مشاور ارشد نخست وزیر،
معاون حقوقی بنیاد شهیدکشور ،قاضی دادسرای انتظامی قضات و مستشار دادگاههای
تجدیدنظر دیوان عدالت اداری بوده است و هم اکنون دارای دفرت وکالت با نام «مؤسسه
-1در اس���ناد و مدارک انتش���اریافته ،نام اعضای این خانواده را به شکلهای «مغیثه»« ،مغیثهای»،
«مغیثی» و «مقیسه» و «مقیسهای » مینویسند.
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حقوقی مغیث» استکه دعاوی پروندههای داخلی و خارجی را به عهده دارد .دفرت این
مؤسسه در خیابان مریزای شریازی ش���مایل ،پالک ،۲۴۲ :طبقهی پنجم است .به علت
نقشیکه درکشتار دههی  ۶۰داشت تالش میشود عکس او منتشر نشود.
در بهمن ماه س���ال  ۱۳۶۴قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها به سازمان زندانها و
اقدامات تامینی و تربیتیکشور در  ۱۰ماده و  ۲تبصره از تصویب مجلس شورای اسالمی
گذشت و سازمان زندانها از ابتدای سال  ۱۳۶۵بنیانگذاری شد و مجید انصاریکه از
خرداد  ۱۳۶۳و پایان دوران مجلس اول از طرف شورای عایل قضایی مأمور رسیدگی به
امور زندانهای تهران شده بود ،به عنوان اولنی رئیس سازمان منصوب شد.
دیدار او از ش���کنجهگاههای «قرب » و «قیامت» و «واحد مسکونی» زندان قزلحصار و
گزارش فجایع صورتگرفته در آنها به مس���ئوالن قضایی ،باعث برکناری حاج داوود
رحمانی رئیس زندان قزلحصار و سپس الجوردی از دادستانی انقالب اسالمیکشور شد.
وی برای شرکت در انتخابات سومنی دوره مجلس شورای اسالمی استعفا داد و در خرداد
 ۱۳۶۷مسئولیت سازمان زندانها به عهده محمداسماعیل شوشرتیگذاشته شدکه پیشتر
عضوکمیسیون قضایی مجلس شورای اسالمی بود.
در ش���هریور  ۱۳۶۸و با توجه به انتصاب شوشرتی به س���مت وزیر دادگسرتی ،اسدالله
الجوردی مس���ئولیت اداره س���ازمان زندانها را پذیرفت .پس از هش���ت سال مدیریت
الجوردی ،سیدمرتضی بختیاری که س���ابقهای طوالنی در دستگاه قضایی داشت و از
نزدیکان فکری وی محس���وب میشد و از حامیانکشتار  ۶۷به شمار میرفت به عنوان
چهارمنی رییس س���ازمان زندانها منصوب شد .پس از انتصاب وی به عنوان استاندار
اصفهان در دولت احمدینژاد ،پنجمنی ریاست سازمان را علیاکرب یساقی از سال ۱۳۸۳
عهدهدار شد و تا شهریور  ۱۳۸۸در این سمت فعالیت نمود.
ش���یخ علیاکرب یساقیکه از جمله مسئولیتهای وی مدیرکل دادگسرتی استان خراسان
و رئیس سازمان زندانهایکلکشور را میتوان نام برد در حال حاضر از قضات دیوان
عایلکشور است.
در شهریور  ۱۳۸۸غالمحسنی اسماعیلی رئیس سازمان زندانها شد .آخرین سمت قضایی
اسماعیلی پیش از ریاست بر سازمان زندانها ،دادستان انقالب و عمومی مشهد به مدت
ده سال بود .بعد از انتشار اخبار مربوط به ضرب و شتم زندانیهای بند  ۳۵۰زندان اوین
توسط مأموران امنیتی و زندانبانان و انکار آن توسط غالمحسنی اسماعیلی  ،الریجانی،
به طور غریمنتظرهای علی اصغر جهانگری رئیس سابق حفاظت اطالعات قوه قضاییه را
جایگزین غالمحسنی اسماعیلیکرد .غالمحسنی اسماعیلی در اردیبهشت  ۱۳۹۳ارتقای
مقام یافت و رئیسکل دادگسرتی استان تهران و رئیس شعبه اول دادگاه تجدید نظر شد.
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اولنی سمت رسانهای شده جهانگری ریاست مرکز حفاظت و اطالعات قوه قضاییه بوده
اس���ت .اما در میانه دوره الریجانی و در اردیبهش���ت  ۱۳۹۱از ریاس���ت مرکز حفاظت و
اطالعات قوه قضاییه عزل شد و تنها سمت مشاور رییس قوه قضاییه را عهده دارگردید.
در شهریور  ۹۲با حفظ سمت به عنوان رییس دفرت بازرسی ویژه قوه قضائیهکه به تازگی
تأسیس شده بود منصوب شد .رسانههای نظام اسالمی از او به عنوان «دکرت» یادکرده و
او را استاد دانشگاههای معترب معرفی میکنند.
رئیس سازمان زندانها
در شهریورماه  ۱۳۶۸پس از در دستگرفنت اهرمهای قضایی توسط شیخ محمد یزدی،
الجوردی به همراه دیگر رهربان مؤتلفه به دستگاه قضایی بازگشت.
پس از پذیرش قطعنامه  ۵۹۸و شکست در جنگ ،نظام اسالمیکه با تهدید آشوبهای
اجتماعی و حرکتهای اعرتاضی روبرو بود میخواست با انتصاب الجوردی از نام وی
برای ایجاد رعب و وحشت همچنان استفادهکند .الجوردی در موقعیت جدید سایهای
از مرد قدرتمندی بودکه میتوانست با حکمی ،رئیس جمهور را دستگریکند و به عنوان
«قصاب تهران» ش���ناخته میشد .موقعیت او در شرایط جدید بیشرت خدماتی بود و به
لحاظ امنیتی و قضایی قدرتی نداشت .با این حال همچنان میتوانست محدودیتهایی
برای زندانیان ایجادکند و به آزار و اذیت آنها برپدازد.
الجوردی در دوران مسئولیتاش در دادستانی انقالب اسالمی به هیچوجه دخالت این
سازمان و نهادهای مشابه را در ادارهی زندانها نمیپذیرفت.
وی پس از حضور در سازمان زندانها« ،پیشوا» سربازجوی شعبهی یک اوین راکه یکی
ب کرد .پیشوا از جنس خود الجوردی بود
از شکنجهگران بریحم بود به ریاست اوین انتخا 
با همانکراهت و ویژگیها .همچننی مرتضی صالحی نیز دوباره رئیس زندانگوهردشت
ش���د .برای تصدی دیگر زندانها نیز افراد مورد اعتماد خود راکه سابقهای طوالنی در
جنایت داشتند انتخابکرد.
معاون مایل و اداری الجوردی ،سیدمحمدعلی مرویان حسینی بازجو و شکنجهگر شعبهی
 ۶اوین بودکه در سالهای  ۶۰تا  ۶۳یکی از بازوهای وی در جنایت بود و نقش اساسی در
دستگریی و شکنجهی فعاالن سیاسی چپ داشت .پس از حضور مصطفی پورمحمدی
در وزارت دادگسرتی وی به عنوان مشاور وزیر مشغولکار شد.
حضور خربنگاران در اوین و ترفند الجوردی
در دیماه  ۱۳۶۸قبل از حضورگالیندوپلگزارش���گر ویژه ملل متحد در اوین ،الجوردی
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که تجربهی سالها اداره زندان و روبرو شدن با رسانهها و هیأتهای خارجی را داشت،
دیدار خربنگاران از اوین را سازمان داد .او با رایزنی وزارت اطالعات و در هماهنگی با
مسئوالن امنیتی میخواست نمایش زندان را باکمترین تهدید پشت سر بگذارد .پیش از
آ ن که خربنگاران خارجی وارد اوین شوند ،تعدادی از زندانیان بندکارگاه را به سالن ۶
تبعیدکردند همچننی  ۳۰زندانی دیگر راکه احتمال میدادند زندانیان سر به راهی نباشند،
از بن���دکارگاه خارجکرده و در دف�ت�ر زندان محبوسکردند .بعد از پایان برنامه و خروج
خربنگاران خارجی از زندان ،آنها اجازه یافتندکه به بندشان بازگردند .خربنگاران غربی
در حضور الجوردی و مس���ئوالن زندان با چند تن از زندانیان تواب و دس���تچنی شده
صحبتکرده و از قس���متهای مختلفکارگاه اوین بازدید به عمل آوردند .الجوردی
مدعی شده بودکه در اوین افراد را تنبیه نمیکنیم بلکه به آنها آموزش داده و سپس آنها
را آزاد میکنیم! خربنگاران مزبور بعد ازگردانده شدن در قسمتهای زیبای اوینکه در
حکم تفرجگاهی برای زندانبانان بود وگذر ازکنار استخر اوین ،به حسینیه برده شدند .در
حسینیهی اوین جشنی بر پاکرده و از خربنگاران خارجی به بهرتین وجه پذیراییکردند.
این همه در حایل انجام میگرفتکه خربنگاران خارجی حتی به یکی از زندانیان سیاسی
مقاوم نیز دسرتسی نداشتند .به هنگام ورودشان نیز یکی از توابها مقالهای را در ارتباط
با محکومیت مطبوعات اروپایی خوانده بود .وی آنان را مورد حمله قرار داده بودکه چرا
نسبت به شرایط اسفبار زندانهای رژیم و نحوهی برخورد با زندانیانکه خود وی یکی از
آنها است ،انتقاد میکنند! این یکی از ترفندهای رژیم در برخورد با خربنگاران خارجی
و هیأتهای بنیالمللی بود .از قربانیان نقض حقوق بشر خواسته میشد اقداماتکسانی
راکه در صددکمک یا ایجاد بهبود در وضعیت آنها بودند ،محکومکنند .بعدها فرهاد
بهبهانی از جمله افراد وابسته به جمعیت دفاع از آزادی ،فاشکردکه پیش از دیدارش با
گالیندوپل ،بنا به توصیهی 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
دهدکه چرا سازمان ملل به مسئلهی اسرائیل و نقض حقوق بشر در سرزمنی های اشغایل
نمیپردازد؟!
الجوردیبرایشانتوضیحدادهبود،افرادیکهدراویننگهداریمیشوند«،جنایتکارانی»
هس���تندکه ما آنها را ضمن «آموزش» به جایی میرسانیمکه خودشان تشخیص دهند
«جانیهای���ی» بیش نبودهاند .آنها پس از اینکه به ماهیت خویش و اعمایلکه انجام
دادهاند ،پی میبرند به نزد ما آمده و داوطلبانه اقرار میکنند .وی حتی مدعی شده بود
که در اوین شکنجهای وجود ندارد ،چراکه وی در آنجا به سر میبرد و از زمانیکه او به
اوین بازگشته است ،هیچ اعدامی صورت نگرفته است .الجوردی در سالهایگذشته نیز
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از اینگونه نمایشها اجراکرده بود و تبحری خاص در برگزاری آن داشت.

صحنهآرایی هنگام دیدارگالیندوپل از اوین
الجوردی با انتقال زندانیان عادی قصر به اوین و ادغام آنها با زندانیان سیاسی،خایل
ش���دن بندهای اوین از زندانیان سیاسی راکه به خاطر قتلعام  ۶۷پیش آمده بود جربان
کرد وکوش���ید چهرهی مخوف زندان اوین راکه بیش از پیش آوازهای جهانی یافته بود
تغیری دهد.
در یک برنامهی از پیش طراحی شده تمامی قسمتهایی راکه ممکن بودگالیندوپل از
آنجا دیدنکند رنگآمیزیکرده و در مسری آنگلدانهایگل قرار دادند.
در جریان دیدار اولگالیندوپل 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���ارگزارش ش���ریرانهیگالیندوپل در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در ایران
الجوردی اولنی نفری بودکه به علیاکرب والیتی تربیکگفت .او می دانستگزارش فوق
آنهم پس از قتلعام زندانیان سیاسی چه خدمتی به نظام میکند.
نحوهی اداره زندان و آزار زندانیان
الجوردی به محض تصدی دوبارهی مس���ئولیت زندان،کوش���ید تا از زندانیان سیاسی
عقدهگشاییکند .اولنی اقدام او اجبار زندانیان به تراشیدن موی سرشان بودکه ظاهر ًا در
اثر فشار وزارت اطالعات و مسئوالن امنیتی از ادامهی آن صرفنظرکرد .چراکه مسئوالن
امنیتی نمیخواستند بیجهت مسئله درستکنند .برای آنها مهم نبود زندانی سرش را از
ته میتراشد یا نه و حساسیت زندانیان سیاسی را نیز میدانستند.
وی همچننی پروژهی خودکفایی زندانها را طرح کرد .برای رفنت نزد پزش���ک بایستی
حق ویزیت پرداخته میشد ،مواد بهداشتی برای نظافت بندها بایستی خریداری میشد،
کیفیت غذای زندان به شدت نسبت بهگذشته افتکرد و اوین تبدیل به بازار مکاره شد.
الجوردی میکوشید از هرچیزی و هرگوشهای محلی برای درآمد سازمان زندانها بسازد
و از نریوی مجانی و تقریبًا مفت زندانیان اس���تفادهکند .او این بار خیل عظیم زندانیان
عادی را نیز در اختیار داشت.
او حتی در مورد زندانیان عادی نیز سختگریی میکرد و مخالف مرخصیرفنت آنها بود.
مظفر الوندی یکی از مسئوالن سازمان زندانها در دوران تصدی وی میگوید:
 ...رفتیم عید دیدنی آیتالله یزدی ،آقای رازینی رئیس دادگسرتی تهران بود .کنار
آقای یزدی نشس���ته بود و داشتگزارش میداد .میگفتکه حاج آقا امسال عید
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تهران امن و امان اس���ت و همه چیز خوب بود و من خودم شب عیدکشیک بودم.
مرحوم آقای [سیدابوالفضل] موسوی تربیزی دادستان کل کشور بود .به شوخی به
آیتالله یزدیگفتکه حاج آقا اگر این طور است هر شب ایشان راکشیک بگذارید.
همه داشتند میگفتند و میخندیدند .آقای یزدی برگشت به آقای الجوردیگفتکه
نظر شما چیست؟ .آن سال ،سال اویل بودکه به زندانیان مرخصی میدادند .آقای
الجوردی با مرخصی زندانیان در آن س���طح وسیع مخالف بود .شهید الجوردی
گفتکه آقای یزدی؛ بدترینکار قوهقضاییه در این س���الها همنی مرخصیها بود.
آقای رازینی الکی میگوید،کجا امن و امان است؟ .من شب میروم مسجد محل،
ت از خانهها زیاد شده است.
مردم جمع میش���وند و همه معرتض هستندکه س���رق 
شما را توی بنز ضدگلوله میگذارند و از خط ویژه میآورند و میبرند و اصال خرب
ندارید؛ همنی طورگزارش میدهند.
با این صحبتها رنگ آقای یزدی عوض ش���د و نزدیک بود یک دعوای مفصل
1
شود اما تعدادی آنجا بودندکه فضا را تعدیلکردند.
ناطق نوری در مورد نگاه باندهای درونی نظام در مورد الجوردی میگوید:
شهید الجوردی با فشار برخی اعضای شورای عایل قضائی و آیتالله منتظری در
سال  ۱۳۶۳از دادستانی انقالبکنار رفت و پس از  ۵سال یعنی در سال  ۱۳۶۸به
سمت ریاست سازمان زندانها منصوب شد اما همچنان فشارها وگزارشات خالف
ِ
مسئول زندانها بود و قاضی یا دادستان نبود،
علیه او ادامه یافت ....ایشان آن زمان
پس بهرتین فرصت بودکه فشار بیاورند ،میگفتند ایشان خشن است و چهره خشنی
2
در زندان است.
حجلهگاه درکنار قتلگاه
کلنگ اولیه رستوران «دشت بهشت»که در اراضی متعلق به سازما ن زندانها قرار داد توسط
الجوردی زده شد .حسنی همدانی یکی از نزدیکان او در مؤتلفه و دادستانی اوین میگوید:
آن زمان برای رفع مشکالتی از قبیل جلوگریی از تحمیل مخارج سنگنی ازدواج به
دوش پسران طرحی ریخت.کنار اوین باغی بود مربوط به سیدضیاءکه االن مجتمع
بزرگی به نام دشت بهشت شده است .آنجا راکهکلید زد و ساخت ،رؤیاهای زیادی
برای آن داش���ت وگفت سالنی درستکنیمکه در وسط آب باشد و انگیزه زیادی
داش���ت تا اینجا مرکزی شودکه به صورت رایگان در اختیار بچههای متدین قرار
1-www.ipro.ir/fa/news/694
2-https://www.mehrnews.com/news/4371604
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بگرید و در آنجا مراسم ازدواجشان برگزار شود.
خمریمایهی پلید الجوردی را بایس���تی میشناختید تا متوجه شوید چرا و بر اساس چه
ی اوین و در جوار جای���یکه قتلگاه بهرتین جوانان
انگی���زهای میخواس���ت در زمنیها 
میهنمان بود تفرجگاه بسازد و چه «رویاهایی» در سر داشت.
او بر اساس طرحهای مالیخولیاییاش قادر نبود محلکشتار زندانیان سیاسی در تپههای
اوین را تبدیل به محل ازدواج و حجلهگاه پاسداران و جانیانکند ،به همنی دلیل میکوشید
این محل را در نزدیکترین نقطه به قتلگاه زندانیان سیاسی بناکند .باید او و دنائتاش را
میشناختید تا متوجه شوید چرا رئیس سازمان زندانها بایستی به دنبال بنای محلی برای
ازدواج «بچههای متدین» درکنار اوین باشد.
ترور الجوردی و سرنوشت ضاربان وی
الجوردی عاقبت در اول شهریور  ۱۳۷۷بعد از نزدیک به دو دهه جنایت علیه بشریت،
توس���ط یک تیم عملیاتی مجاهدین ،مرکب از علیاصغر عضنفرنژادجلودار و علیاکرب
اکربیکشته شد .قتل او با استقبال عمومی روبرو شد .وی آنچنان مورد نفرت بودکه 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 میکرد .در حایلکه در سالهای اولیهی دههی شصت عبور و
مرور او در خیابانها با اسکورت ویژه ماشنی و موتور انجام میگرفت و در مراکز عمومی
گاه در حلقهی دهها پاس���دار حضور مییافت .در آن دوران وی در اوین هم با محافظ
مسلح تردد میکرد .تبلیغات رژیم نیز در مورد ویکه حاضر نمیشد محافظ بگرید و...
همهی واقعیت نیست .وقتی وی از ریاست سازمانزندانها در اسفند  ۱۳۷۶کنار رفت،
سالها بودکه مجاهدین از سیاست ترور مهرههای رژیم دستکشیده و اسرتاتژی تشکیل
ارتش آزادیبخش ملی و «جنگ آزادیبخش ملی» را در پیشگرفته بودند و همنی آنها را
مطمئن ساخته بودکه خطری تهدیدشان نمیکند.
به نقل از شاهدان عینیکه با آنهاگفتگ و داشتهام و منت بازجویی علیاصغر غضنفرنژادکه
انتشار یافته است ،الجوردی در اثر اصابت دوگلوله به سر و دهانشکشته شد .غضنفرنژاد
از فاصلهی نزدیک با یک اس���لحهی صدا خفهکندار به او ش���لیککرد .در اثر رگبار
مسلسل علیاکرب اکربی ،اصغر رئیس اسماعیلی مدیر سابق دادستانیکل انقالب و اصغر
فاضل بازجو و ش���کنجهگر شعبه هفت اوین در دههی  ۶۰و مدیر دفرت محمدیگیالنی
رئیس دیوان عایلکشورکه به دفاع از الجوردی برخاسته بودند،کشته و زخمی شدند.
1-http://defapress.ir/fa/news/28062
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زینالعابدین مسعودی ،مأمور وزارت دفاعکه تالشکرده بود ،علیاصغر غضنفرنژاد را
در حیاط مس���جد شاه س���ابق دستگریکند ،با شلیکگلوله اوکشته شد .در ابتدا مقامات
رژیم وی را «جلد شناس���نامه فروش» معرفی کردند .علیاکرب اکربی که در اثر دلهره و
اضطراب ،پس از تغیری لباس در توالت مسجد شاه ،راه راگمکرده و به بازار برگشته بود به
محاصرهی نریوی انتظامی درآمد .وی پیش از تسیلم خود با خوردن قرص سیانور اقدام به
خودکشیکرد و قبل از رسانده شدن به بیمارستان لقمانالدوله ادهم جان سرپد .علیاصغر
غضنفرنژادکه برای خروج ازکش���ور زودتر از موعد سر قرار تعینی شده حاضر شده بود،
هنگام اسرتاحت و خواب در یکی از پارکهای ماهشهر ،دستگری و به تهران اعزام شد.
او پس از تحمل شکنجههای بسیار ،در سالگرد این عملیات اعدام شد .مسعود رجوی
با حقهبازی و تحریف واقعیت ،علیاکرب اکربی را «قهرمان ملی» خواندکه زیر شکنجه
جان داده و هیچ یادی از علیاصغر غضنفرنژادکه الجوردی را به قتل رسانده و فرماندهی
عملیات بود ،و شکنجههای بسیاری را متحمل شد نکرد.
احمد قدیریان معاون الجوردی در مورد نحوهی قتل وی و دستگریی ضاربان میگوید:
شاید هفت هشت دقیقه طولکشید تا سر بازار رسیدم وگفتند ایشان را به بیمارستان
سینا بردهاند .آمدم دم بازار جعفری ،دیدم در را بستهاند ،لذا از باالی در وارد شدم و
رفتم داخل و دیدم آقای اسماعیلی افتاده وگردنش زیر تنش قرارگرفته است .دو سه
نفر دیگر از بچهها هم در آنجا مجروح شده بودند .آن دو منافقیکه شلیککرده
بودند ،یکی عملیاتی بود و دیگری پشتیبانی .آن خبیث دیگر  ،تری را از پشت سر به
حاجی زدکه از صورت حاجی خارج شد و به پله خورد و فرد دومکه عملیاتی بود
افرادی راکه در آنجا بودند به رگبار بست .حاجیکنار پیشخوان نشسته بود و وقتی
تری از پشت سرش خورد و از صورتش بریون آمد ،پشت جعبه پیشخوان افتاد و نفر
پشتیبانیکننده داخل مغازه را به رگبار بست و بعد به بازار آمد .خانمی آنجا بود و
داد و فریادکرد .ضمن ًا اینها صبح برای شناسایی رفته و با صاحب مغازه روبرویی
حرف زده و پول هم داده و بقیهاش را نگرفته بودند.
همسایههای روبرو متوجه شده بودند اینها غریطبیعی هستند ،اما آنها قیافههایشان را
یدید خیال میکرد دهاتی هستند
طوری درستکرده بودندکه هرکسیکه آنها را م 
و چیزهایی میخرند و حایلشان نیس���ت .بعدکه حاجی را شناسایی کرده بودند،
زمانیکه عملیات انجام میش���ود ،یک نفر از آنها باکالشینفکش در بازار تک
تک تریاندازی میکرد .یکی میماند و یکی از آنها از پلههای مس���جد امام باال
میرود .یکی از برادرهاییکه از بچههای وزارت دفاع و پش���تیبانی است ،جلوی
درب مسجد امام جلوی او را میگرید .از بچههای رزمنده جبههها بود .او چند تری
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ش���لیک میکند و این برادر میافتد و بعد خودش بریون میرود و سوار میشود و
ب���ه طرف ترمینال میرود .نفر دیگرگری میکند و نریوی انتظامی میآید .نارنجک
داشت ،ضامنش را میکشد و میگوید اگر به طرفم بیایید ،این را منفجر میکنم.
ن�ی�روی انتظامی میگوید اینکار را نکن .بیا با م���ا برویم .او اینکار را میکند و
اس���لحهاش را تحویل میدهد .نریوی انتظامی او را میگرید و به مقرشان میبرد.
اشتباهشان این بودکه در آنجا او را نمیگردند و او ازکیفش سیانورش را در میآورد
و در اتاق نریوی انتظامی میخورد و دو سه دقیقه بعدش میافتد .وقتی رسیدمگفتند
او را به بیمارستان بردند .وقتی به بیمارستان رسیدمگفتند تمامکرده و شسنت روده هم
فایده نداشته است .به هر حال در آنجا به درک واصل میشود.
آن یکی به طرف ترمینال میرود و وسط راه راننده را تهدید میکندکه عضوگروه
منافقنی هس���تم و راننده میگوید این حرفها چیستکه میزنی؟ این حرفها را
نزن .راننده را تهدید و یک تری راکف ماشنی او خایل میکند .دم ترمینال اسلحه و
صدا خفهکن اسلحه را در جوی آب میاندازد و میآید ماشنی میگرید و به طرف
میگوید« :میخواهم به قم بروم .در راه که میرفت به راننده میگوید« :یکی از
بستگانم فوتکرده است و خیلی ناراحتم» .رانندهکه فکر میکرد راست میگوید،
میگوید ناراحت نباش دنیا همنی جور است .به قمکه میخواهند برسند ،میگوید
میتوانی مرا بربی اراک؟ چون فامیلهای ما اراک هس���تند .راننده میگوید بله،
میتوانم بربم .طرف میگوید هر چه هم بخواهی به تو میدهم و رقم قابل توجهی
به راننده پول میدهد .راننده میبیند این مش���کوک است .سر سهراه سلفچهگان
میگوید« :ماشینم جوش آورده است .نمیتوانم بیایم اراک .میخواهی پول بدهی،
میخواهی ندهی .به هر حال ماش�ی�ن راه نمیرود» .او در آنجا پیاده و بعد سوار
یککامیون میشود وکامیون او را به اراک میبرد .از اراک به بروجرد و خرمآباد
میآید و بعد هم به اهواز میرود و به طرف آبادان راه میافتد .پشت اروندرود آبادان
دیگر خسته میشود و شب به اهواز میآید و به خانه یکی از سیگارفروشهای اهواز
م���یرود .در آنجا یک رادیو میخرد و پیام را از رادیو میگریدکه آقای الجوردی
شهید شده است .میخواهد پیام سازمان را بگرید،کُد آن را نداشت .رادیو هم اسم
پسری راکهکشته شده بود ،میبرد .به هر حال او نمیتواند با سازمان ارتباط برقرار
کند.کنار اروندرود میآید ،ویلکالشینکفاش در ساک بود.کنار اروندرود نشسته
ب���ودکه قایقی چیزی بیاید و او را بربد آن طرف .منتظر بودکه بچههای حراس���ت
شرکت نفت میآیند رد شوند به او مشکوک میشوند ،ویل چیزی به او نمیگویند.
برمیگردند و او را میگریند و میبرند اداره امنیت .در آنجا با او صحبت میکنند
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و او میگوید از آن طرف آمدهام و میخواهمکار جدیدی را انجام بدهم و نمیگوید
من ضارب آقای الجوردی هستم .تا ساعت یک و دو بعد از نصف شبکه اعرتاف
1
میکند .به تهران اطالع میدهند.
در مراسم خاکسپاری الجوردی بسیاری از رهربان موئلفه ،بازجویان و شکنجهگران اوین
و حتی محافظان وی حضور نداشتند .در این مراسم حسن غفوریفرد ،احمد قدیریان،
ابوالقاسم خزعلی و شیخ حسن روحانی حضور داشتند و جنازهی الجوردی را غفوریفرد
و قدیریان در قربگذاشتند.
ناطقنوریکه از دیرباز یارغار الجوردی محسوب میشد برای او سنگ تمامگذاشت و
جنازهی وی را از مقابل مجلس تشییعکردند.
برخالف روایتهاییکه میشود الجوردی در هراس دائمی ازکشته شدن بود و رفتارهای
غریعادی داشت .پسر بزرگاش سیدمحمد میگوید:
موتور س���یکلتهایی درکوچه رفت و آمد داشت وکشیک میداد و پدرم به آقای
فرهمندکه س���رکوچه ما منزل داشتند و مش���رف بهکوچه ما بود ،زنگ میزدند و
وضعیت را جویا میش���دند یا تلفنهای مشکوک مختلفیکه به خانهمان میشد.
گاهی هم ایشان هنوز پا از خانه بریون نگذاشته ،برمیگشتند ،چون مشاهده میکردند
2
که از طرف منافقنیکمنی شده.
او نی���ز همچون پدرش در اوه���ام خود زندگی میکند و در بارهی توطئهی منجر به ترور
پدرش میگوید:
حقیقت قضیه این استکه ما باید برگردیم به وضعیت اطالعاتیکشور در آن دوره
و آن جریانیکه در وزارت اطالعات اتفاق افتاد و ماجرای س���عید امامی و امثال
آن .من اعتقاد دارمکه یککودتای اطالعاتی سنگنی اتفاق افتاد و دقیق ًا این را در
دادگاهیکه منافقنی را محاکمه میکردند ،ابرازکردم.گفتم در اینجا منافق نیست
که باید محاکمه شود ،بلکهکسان دیگری باید بیایند و در جایگاه متهم بنشینند و
3
پاسخگوباشند.
الجوردی در اول شهریور ۷۷کشته شد« ،قتلهای زنجریهای» چند ماه بعد در پاییز اتفاق
افتاد و پذیرش رسمی مسئولیت آنها از طرف وزارت اطالعات در زمستان  ۱۳۷۷اتفاق
افتاد و سعید امامی در سال  ۱۳۷۸به قتل رسید .موضوعاتیکه بعدًا اتفاق افتاده چه ربطی
به قتل الجوردی دارد ؟ بالهت پس���ر دیگر او سیدحس�ی�ن الجوردیکه از وی به عنوان
«دکرت» یاد میکنند تا آنجاستکه ادعا میکند:
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 اینها نسبت به آقای الجوردیکینه داشتندکه فردای روز تدفنیکه به قطعه
 ۷۲تن رفتیم ،دیدیم س���رایدار آنجا میگوید اینها آمدهاند و به من یک رقم خیلی
1
درشتی پیشنهادکردهاندکه دزدگریها را قطع کنم که نبش قربکنند و جنازه را بربند.
قطع دزدگری برای نبش قرب و سرقت جنازهی الجوردی تنها میتواند در ذهن بیمار فرزند
الجوردی و نزدیکان او ساخته شود.
محمدعلی امانی پسر حاج سعید امانی و داماد قدیریانکه پیشرت معاون سیاسی الجوردی
بود و در سال  ۱۳۶۳رئیس اوین ،دزدی جسد را آرتیستیتر مطرحکرده و میگوید:
منافقنی بعد از ترور شهید الجوردیگروهی را فرستاده بودندکه جنازه ایشان را بربند
آلمان و برنامهریزیکرده بودندکه در مقابل تلویزیون بگویندکه ما جسد الجوردی را
هم آوردیم! ما همان شب اطالع یافتیم و آنها را دستگریکردیم ،میخواستم بگویم
2
اینقدرکینه داشتندکه به جسدش هم نمیخواستند رحمکنند!
سعید حجاریان در مورد هشدار به الجوردی در مورد خطر ترور میگوید:
 بارها به سرحدیزاده که رفت و آمد خانوادگی با الجوردی داشت ،گفتم که بهالجوردی بگو الزم نکرده بازار بروی.
 بعد از خروجش از سازمان زندانها یا قبلتر از آن در دادستانی انقالب؟همان مقطعیکه دوچرخه خریده بود و در بازار تهران میرفت .بارها پیام دادمکه
آقای الجوردی بازار رفنت نشان دهنده قلیل المأوونه بودن نیست .نه تو تکلیف داری
بازار بروی برای امرار معاش و نه دولت آنچنانگدا شده استکه به تو پول ندهد.
برو در منزل بنشنی و مستمریات را بگری و زندگیکن چراکه اگر قرار باشد یک نفر
در ایران ترور بشود آن یک نفر تویی .سرحدیزاده را هر بارکه دیدمگفت پیامت را
به الجوردیگفتم.
 چرا آن یک نفر باید فقط شهید الجوردی میبود؟به این علت اینکه الجوردی نفر اول لیست ترورها بود.
 چرا؟س���ر قصه خانه تیمی موسی خیابانی و اشرف رجوی .الجوردی پس ازکشف این
خانه تیمی و درگریی مسلحانهایکه اتفاق افتاده بود پسر رجوی را بغلکرده و باالی
سر جنازه مادر بچه عکسی از اوگرفته بود .این عکس در روزنامههای خارج ازکشور
چاپ شد .عکس خیلی بدی بود .زنگلوله باران شده و غرق در خون از یک سو
و الجوردی بچه زنکشته شده را به بغلگرفته 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 همنی عکس منجر بهکینه سازمان نسبت به شهید الجوردی شد؟عکس بسیار بد و بدحالتی بود .البته سازمان اعتقاد داشتکه الجوردی علت اصلی
تمامکشتارهای سال  ۶۰است وکینه اصلی بچههای سازمان همنی وقایع بود.
اما با توجه به وقایع دهه شصت هر فردیکه مسئولیت دادستانی را قبول میکردباید شجاعت از خود نشان میداد.
بله ،الجوردی ضربات بسیار سختی را بر پیکره سازمان واردکرد و همنی مسئلهکینه
فراوانی را در دل س���ازمانیهاکاشته بود .اما بحث من این بودکه الجوردی عزیز
بازار نرو اما لجباز بود.
 از چه جهت لجباز بود؟یعنی اینکه میگفتگور بابای دولت .خودم میروم وکاسبی میکنم و خرج زن و
بچهام را در میآورم.
به نظر شما چرا به اینجا رسیده بود؟ آیا این تفکر نشان دهنده لجبازی است؟الجوردی واقع ًا از دولت و دادس���تانی بریده ب���ود .مدام میگفتکه اینهاکوتاه
میآیند .معتقد بودکه غریت و شجاعت در این مجموعهها دیده نمیشود .البته این
1
حرفها بعد از موسوی اردبیلی بود.
الجوردی در بازار و نزد دوستانش پیش از مرگ ،بارها آرزوی مرگکرده بود و به شدت
از اینکه به بازیگرفته نمیشد ناامید بود.
دروغپردازیهای بیثمر فرقه رجوی
مش���کل فقط در روایت دروغ و فریبکاری توس���ط اطرافیان الجوردیکه به درس���تی
«قصاب تهران» نامیده میشود نیست .سازمان مجاهدینکه در یک دگردیسی عجیب
تبدیل به «فرقه رجوی» شده و آن روی سکهی «اسالم سیاسی» و یا «ارتجاع مغلوب»
را نمایندگی میکند نیز میکوشد با همان فرهنگ و سبک و سیاق دروغهای عجیب و
غریبی در مورد الجوردی و جنایات نظام اسالمی سرهمکندکه اساس ًا نیازی به آنها نیست
و بیش از هرچیز حقیقت را هدف قرار میدهد و میتواند مورد سوءاس���تفاده اطرافیان
الجوردی و نظام اسالمی برای زیرسؤال بردن واقعیت قرارگرید .این فرقه در مورد جنایات
الجوردی در دههی سیاه  ۶۰نیز شاهدان جعلی با روایتهای دروغ دستوپا میکند.
به عنوان مثال «فرقه رجوی» با جعل نام «آذر معزز» برای شخصی به نام آذر جدیروان
همس���ر دوست عزیزم ناصر صابر بچهمریکه در  ۱۸مرداد  ۶۷درگوهردشت جاودانه شد،
1-www.rajanews.com/news/52266
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مدتها او را سوژهی مطبوعاتکرد .این فرقه از میان خیل بزرگ زندانیان مجاهد ،او را
به دیدارگالیندوپلگزارشگر ویژه ملل متحد برد تا در مورد زندان و شکنجه شهادت دهد:
آذر معزز  ۲۲س���اله ،از زمان فرار در ماه مه  ،۱۹۸۶عضو مجاهدین بوده است .معزز
گفت به اوگفته ش���ده استکه دخرتش نسرین ۸ ،ساله،که در زندان به دنیا آمد و
 ۴س���ال اول زندگیش را در آنجاگذراند ،مجدد ًا در زندان اس���ت .معزز در یک
مصاحبه...گفتگالیندو (رینالدوگالیندوپلگزارش���گر ویژه نقض حقوق بشر در
ایران» به اوگفته است سعی خواهدکرد در رابطه با سرنوشت نسرین تحقیق کند.
معززگفت او در سن  ۱۴سالگی ،در ماه ژوئن  ،۱۹۸۱بعد از شرکت در یک تظاهرات
در تهران دس���تگریگردید .او با همس���رش ،ناصر ،یک محصل دوره دبریستان و از
فعاالن مجاهدین ،در ماه فوریه ازدواجکرده بود و وقتی زندانی شد  ۳ماهه حامله
بود .این خانم ادعا نمودکه او تجاوزاتی از ضرب و شتم و اجبار به ایستادن در آب
یخ طی مدتی طوالنیگرفته تا شکنجه شدن به وسیله آپولو ،وسیلهیی شبیه بهکاله
1
خود،که بهگفته او آسیبی دائمی به جمجمه اش رسانده ،را متحمل شده است.
روزنامه واشنگنت تایمز ،در مطلبی با عنوان «داستانهایی از شکنجههای بیپایان در ایران»
از قول وی نوش���تکه شاهد به تنور انداخنت س���ه زندانی توسط الجوردی بوده است:
 ...خانم معزز از  ۱۹۸۱تا  ۱۹۸۴در زندان بوده است .او صحنهای را توصیف میکند
که دیده یک زن و  ۲جوان زنده در کورهی یک زندان س���وزانده ش���دهاند .او به
تحقیقگر ملل متحد،که نقض حقوق بشر در ایران ،پس از به قدرت رسیدن آیتالله
خمینی در س���ال  ،۱۹۷۹را بررس���ی میکند،گفت« :درست مثل یککوره باز در
نانوایی بود» .برای ترساندن او و سایر زندانیان آنها را مجبورکردندکه این صحنهی
آدم س���وزی را تماشاکنند .پاسداران به حساب او هم رسیدند و به صورت و پشت
و پاهای دخرت  ۲س���الهاش نس���رین لگد زدند ،آن قدرکه پای چپش فلج شد و زیر
چش���مش جای زخم باقی است ...مس���ئوالن در حال حاضر دخرت  ۸ساله او را به
2
انتقام فرار او در دست دارند.
«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 «شکنجههای متحمل شده» و استعدادش
در افسانهس���رایی و دروغگویی باعث شد تا از میان انبوه زنان و مردان شکنجهشده در
زندانهای جمهوری اس�ل�امی ،فرقه رج���وی او را انتخابکرده و نزدگالیندوپل بربد یا
-1ماهنامهی ش���ورا ،نشریه شورای ملی مقاومت ،ویژه اسناد وگزارشهای نقض حقوقبشر در ایران،
شماره  ،۵۱دی و بهمن  ،۶۸صفحهی .۶۷
-2ماهنامهی ش���ورا ،نشریه شورای ملی مقاومت ،ویژه اسناد وگزارشهای نقض حقوقبشر در ایران،
شماره  ،۵۱دی و بهمن  ،۶۸صفحهی .۱۱۰
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مصاحبه با مطبوعات برایش تدارک ببینند .شکنجهشدگان الجوردی و قربانیان اصلی وی
فرقه رجوی به شکلی سادیستی و به منظور
به ویژه مقامترین زندانیان در سیستم نابودگر 
خردکردن شخصیتشان تحت بیشرتین فشارها و شکنجهها قرار میگرفتند.
مسعود رجوی همچننی دروغهای عجیب و غریبی راجع به اعدام در استخر اوین توسط
الجوردی سرهمکردکه هیچیک نه تنها واقعی نبود بلکه از عقالنیت هم به دور بود.
در جریان دیدار رینالدوگالیندوپل از اوین نیز رجوی دروغهای عجیبی را سرهمکردکه
هیچ عقل س���لیمی آنها را نمیپذیرد .تا پیش از آن وی و فرقهاش تبلیغ میکردندکه در
کشتار  ۶۷اکثریت غالب زندانیان را قتلعامکردهاند و بندها خایل شدهاند اما یک سال
بعد مدعی میشوند اوین آنقدر زندانی داردکه  ۱۱هزار نفر آن را منتقل میکند:
روز جمعه  ۱۲ژانویه  ۱۹۹۰که  ۹روز به ورود نمایندگانکمیسیون حقوق بشر سازمان
ملل متحد به زندان اوین مانده بود ۱۱۰۰۰ .نفر از زندانیان سیاس���ی از آن زندان به
مکانهای دیگر منتقل شدند .برخی از آنها به زندانهایگوناگونکرج برده شدند.
بنی  ۶۰۰۰تا  ۷۰۰۰نفر آنها در  ۲۶واگن ترن در نقاط مختلف نامشخص تهران زندانی
1
گردیدند .در هر واگن  ۲۰۰تا  ۳۰۰نفر آنها چپانده و نگهداری شدند.
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 ۶که زندانیان مقاوم بودند
و سالنکارگاهکه اکثریت آن را زندانیان عادی تشکیل میدادند.
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  ۶۰۰نفر
میرسید .آمار زندانیان سیاسی محبوس در آسایش���گاه و  ۲۰۹را ندارم ،ویل تعداد قابل
مالحظهای نمیتوانست در آنجا باشد.
الجوردی و مأموران امنیتی باکسی رودربایستی و تعارف نداشتند .چنانکه قب ً
ال به ما خرب
داده بودند ،هرجایی راکه الزم دیدند بهگالیندوپل نشان دادند .علریغم اینکهگالیندوپل
به پشت در بند ما آمد اما دیداری از بند نداشت.
همچننی این سازمان بعد از قتل الجوردی در بازار تهران،کمال افخمی زندانبان سابق را
به صحنه آورد .وی در تاریخ  ۱۹فروردین  ۱۳۸۰در چهارمنی جلسهی «دادگاههای مردمی»
که از سوی مجاهدین و هواداران آنها درکشورهای اروپایی و آمریکا تدارک دیده شده
بود ،به تحریک مجاهدین دروغهای مشمئزکنندهای راجع بهکشتار  ۶۷برزبان آورد:
[آغاز اعدامها] ابتدا توسط جراثقالها [بود]،که بعدا  ۳لیفرتاک به آنها اضافه شد.
و روز بعد الجوردیکه خیلی عجله داش���ت و معتقد بود اعدام با جراثقال خیلی
-1حقوق بشر خیانت شده ،شورای ملی مقاومت ،صفحهی .۴۳
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طول میکشد (یعنی هر نیم ساعت  ۲۵تا  ۴۰نفر) دستور داد زندانیان را در دستههای
 ۱۰۰نفری به طرف سالن تریاندازی پرسنل اوین واقع در باالی سالن مالقات بربند
و بع���د از انداخنت نارنجک دربه���ا را ببندند و چند لحظه بعد بعد با یک لودر
مخصوص جنازهها را بریون بکش���ند و در داخ���لکامیونهای چادر دارکه قب ً
ال از
ژندارم���ری ده اوینگرفته بودند ریخت���ه و آنها را به جاهای نامعلوم حملکردند.
وقتی لودر جنازهها را بریون میکشید ،الجوردی جلو میرفت و نگاهی به اجساد
میانداخت و قهقههیی مستانه سر میداد و اگرکسی در میان اجساد نفس میکشید،
کلتکمری خودش را در میآورد و تا تری آخر خود را در سر قربانی خایل میکرد.
1
البته فقطکار به این جا ختم نمیشد.
الجوردی در آن زمان ،در اوین حضوری نداشتکه بخواهد چننیکارهایی انجام دهد.
این جعلیات مضحک در نشریه مجاهد به چاپ رسید درحایلکه مسئوالن این سازمان
توضیحی نمیدهند لودر چگون���ه از یک درکوچک معمویل عبورکرده بود؟! مطمئن ًا
باید نارنجکهای متعددی را درون سالن انداختکه به مرگ  ۱۰۰نفر منجر شود! در این
صورت آسیبهای جدی به محل وارد خواهد شد .آیا برای آنکه سری دوم را به این شیوه
اعدامکنند،کارگر و بنا آورده و سالنی راکه انفجار بزرگی در آن رخ داده است ،ترمیم و
بازسازیکردهاند؟!
مجاهدین همچننی از زبان افخمی ادعا میکنندکه محمد خاتمی هم خنده به لب در محل
حضور داشته است تا به زعم خود با این دروغ ابلهانه پرده از چهرهی خاتمیکه ریاست
جمهوری بود و ادعاهای اصالحطلبانه داشت ،بردارند!
مژگان همایونفر عضو شورای رهربی مجاهدین میگوید:
در مهرماه سال  ۱۳۶۰بعد از اینکه خمینی فتوای قتل مجاهدین را صادرکرد ،مورد
حملهی مزدوران رژیم خمینیکه در پوش یک تاکسی بهشکار مخالفنی میپرداختند،
قرارگرفتم .آنهاکه قصد ربودن مرا داشتند ،وقتی با مقاومت و اقدام من برای فرار
مواجه شدند ،با ساتور بهمن حملهور شدند و پای چپ من را با یک ضربه محکم قطع
کردند و قسمتهایی از بدنم را با آتش سیگار سوزاندند و بعد از واردکردن ضربات
بهقسمتهای دیگری از بدنم ،برای تمامکشکردن من با ماشنی از روی بدنم رد شدند
و بهخیال اینکه مردهام از صحنهگریختند .اما من توسط مردم بهبیمارستان منتقل شدم
و از مرگ حتمی نجات پیداکردم .البته این عمل جنایتکارانه منجر بهخرد شدن پای
دیگرم شد ،بهطوریکه تاکنون بیشرت از ۱۰عمل جراحی روی پاهایم انجام شده است.
بعد از دوماه پاس���داران من را از بیمارستان دزدیدند و مدت  ۳سال در زندانهای
-1نشریهی مجاهد ،شمارهی  ،۵۴۶صفحهی .۱۱
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اوین و قزل حصار شاهد شکنجه و اعدام دوستانم بودم ،تا اینکه با فریب دادن رژیم
از زندان بریون آمدم و باکمک سازمان ازکشور خارج شدم و درکنفرانسهای متعدد
مطبوعاتی درکشورهای فرانسه ،سوئیس ،بلژیک ،و ایاالت متحده آمریکا و سازمان
1
ملل متحد (همراه با دکرتکاظم رجوی) شرکتکردم و جنایات رژیم را افشاکردم...
مژگان همایونفر ادعا میکندکه این اتفاق در خیابان برایش افتاده اس���ت .تصور اینکه
کسی در وسط خیابان با ساطور پای کسی را قطع کند نیز مضحک است .در حایل که
به سادگی میتوانند یک نفر را دستگریکرده و در اوین هر بالیی خواستند سر او بیاورند.
مجاهدین در خاطرات زندانیکه به نام ملیحه مقدم یکی از اعضای شورای رهربی این
سازمان انتشار میدهند ادعاهای قبلی را فراموشکرده ،آوردهاند:
به مژگانکه سرش را از زیر پتو در آورده بود سالمکردم وگفتم من ملیحه هستم .در
لحظه برای دلداری دادن به اوگفتم عیبی ندارد و چند جمله دیگر اضافهکردمکه
خودم هم نمی فهمیدم چه میگویم چون نه وضعیت عادی داشتم و نه باورم میشد
که چرا و چگونه پایش قطع شده .مژگان برایم تعریفکردکه در خانههای امن چه به
روزگار امثال او آورده بودند .و او تنها فردی استکه زنده مانده است .عباس فاالنژ
او را در خیابان شناساییکرده و به همراه چند پاسدار دیگر او را ربوده و به خانهی
2
امن برده و به شدت شکنجهکرده بودند.
دس���تهایش را با سیگار سوزانده بودند و دست آخر هم پایش را با ترب قطعکرده
بودند .او لحظاتی را توصیف میکردکه عباس فاالنژ پای قطع شده او را فاتحانه
در دستش باالگرفته و قهقهه سر میداده .در اتوبان پارک وی پیکر نیمه جانش را
روی زمنی انداخته بودند و قصد داشتند با خودرو او را زیر بگریند و بکشند .مژگان
تمام قوایش را جمعکرده بود ،خودش راکنارکشیده بود و خودرو از روی پایش رد
شده...تا اینکه رهگذرانی ابتدا پایش را پیدا میکنند و بهگشت شهربانیکه عبور
میکرده خرب میدهند .او را به بیمارستان میرسانند دکرتها که متوجه ماجرا شده
بودند تمام تالششان را بهکار میبندند تا نجاتش دهند .پس از عمل و به هوش
آمدنش پاسداران به بهانه اینکه میخواهند چند سؤال بکنند .او را از بیمارستان به
زندان منتقل میکنند و زیر بازجویی میبرند .مژگان به بیشرتکسانیکه میپرسیدند
میگفت تصادفکرده و چیزی به یاد نمیآورد.
وقتی تناقضات این دو روایت را برای ابوالقاس���م رضایی و محمد سیدالمحدثنی دو تن
از مسئوالن مجاهدین تشریحکردم آنها با تکان دادن سرشان به عالمت تأسف،گفتند
1-www.hambastegimeli.com/node/21693

-2کرانه حقیقی یک رویا  ،ملیحه مقدم ،صفحهی  ۷۲-۷۱انتشارات انجمن هما
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موضوع را پیگریی میکنند .پیگریی داستان موجب تولید دروغ بزرگتر و ابلهانهتری
شد .پس از مدتی به منظور رفع و رجوعکردن تضادهای این دو روایت ،مژگان همایونفر را
دوباره به صحنه فرستادند و داستان مضحک دیگری علمکردند و بهگونهای سس عباس
فاالنژ را هم به آن اضافهکردند .این بار مدعی شدندکه عباس فاالنژ پای مژگان همایونفر
1
را قطعکرده و در دس���تشگرفته و از آن طرف خیابان به مژگان همایونفر نشان میداد.
کنار همگذاشنت ادعاهای مجاهدین تنها باعث مضحکه و زیرسؤال رفنت واقعیت میشود.
نیاز به همه دروغگویی نیست .واقعیت حادثه به اندازهیکافی بریحمانه و جنایتکارانه
است .مژگان همایونفر در تصادف رانندگی به شدت مصدوم میشود ،او را به بیمارستان
میرس���انند .پزشکان مجبور به قطع پایش میشوند .مأمورانیکه در بیمارستان حضور
داشتند از مدارکیکه همراه او بوده متوجه میشوند هوادار مجاهدین است و او را دستگری
و به اوین منتقل میکنند.
داستانکشیدن خون قربانیان قبل از اعدام و انتشار سند و مدرک آن از سوی مجاهدین،
یکی از جعلهای تاریخی این سازمان بود که به صورت ناشیانهای صورت گرفت .منت
سند تهیه شده توسط مجاهدین به قدرکافی ناشیانه و موجب رسوایی است.

1-www.youtube.com/watch?v=zgcMBHXoekA
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پس از پریوزی انقالب ،از آنجاییکه اعضای مؤتلفه ادارهی زندانها را به عهدهگرفتند
و بسیاری از آنها برخاسته از جنوب شرقی تهران ،خیابان خراسان ،ایران ،سقاباشی و...
بودند و بر اساس رفاقت و دوستی ،و غالب ًا از میان دوستان و اطرافیان و هممحلهایهایشان
همکارانشان را انتخابکردند.
پس از  ۳۰خرداد  ۶۰این روند تشدید شد .از آنجاییکه نظام اسالمی با حجم عظیمی
از زندانیان سیاسی روبرو شده بود ،با کمبود بازجو و شکنجهگر و نگهبان و تریخالص
زن روبرو ش���ده بود و برای تأمنی نریوهای «گشت» و «گروه ضربت» نیاز به استخدام
نریوهای قابل اعتماد جدید داشتند.
در این مرحله دس���ت به دامان اعضایکمیته منطقه ده ،مسجد لرزاده و ...شدند و خیل
عظیمی از آنها به اوین راه یافتند .جنوب شرقی تهران از دو بخش تشکیل یافته بود ،یک
بخش سنتی مرفه و نیمه مرفهکه بیشرت در قالب خیابان ایران و سقاباشی و صفاری و ری
و ...بود و یک بخش فقری نشنیکه به لب خط و شوش و ...منتهی میشد.
پس از پریوزی انقالب ،بس���یاری از ال���واط و اراذل و اوباش محل درکمیته منطقه ده
سازماندهی ش���دند و از همان ابتدا روابط نزدیک آنها با اعضای مؤتلفه و دادستانی
و اوین ...ش���کلگرفت .اگرچه از قدیم دستجات سینهزنی را التها و اراذال و اوباش
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تشکیل میدادند و روابط نزدیکی باگردانندگان مؤتلفه داشتند اما در دوران بعد از انقالب
این نزدیکی شکل جدیدی به خود گرفت .بخش دیگر نریوها را از مدرسهی حقانی و
اطالعات سپاه تأمنیکردند .یکی از اعضای اطالعات سپاه در این مورد میگوید:
آن موقعکه این اتفاقات روی دادند ،بضاعت دادس���تانی مقابله با چند هزار متهم
نبود .خدا رحمتکند شهید قدوسی را ،هم اعالمکرد نریو جذبکنید ،هم با سپاه ـ
گمانم شهید محالتی ـ صحبتکردندکه عدهای از بچههای اطالعات سپاه راکه تا
آن روز  ۲۰تا بودند،کردند  ۵۰تا و از بخشهای دیگر سپاه از جمله حوزه نمایندگی
امام و دفرت سیاس���ی هم تعدادی نریوگرفتند وکار را قدری توس���عه دادند .تعداد
بیشرتی از بچههای مدرسه حقانی ـ حتی کسانی که آن موقع هنوز ملبس به لباس
1
طلبگی نشده بودند ـ آمدند.
در واقع چنانچه توضیح داده ش���د ،دوگروه الجوردی را در ادارهی دادستانی انقالب و
ت مؤتلفهکه به بخش مذهبی-
زندانهای تهران یاری میکردند .یک دسته اعضای هیأ 
سنتی جامعه وابسته بودند و نمایندگی بازار و محافل سنتی رژیم را به عهده داشتند و برای
تحکیم پایههای قدرتشان ،شعار و سیاست «النصر بالرعب» را در دستورکار خود قرار
داده بودند .طالب مدرسه حقانیکه هنوز پشت لبشان سبز نشده بود و اطالعات سپاه
نیز در خدمت مؤتلفه و الجوردی و اهداف مؤتلفه قرارگرفته بودند.
دس���تهی دیگر لمنپها ،اوباش و واماندهترین الیهه���ای اجتماع بودندکه به اجرای این
سیاستکمک میکردند .الجوردی و رهربان مؤتلفه مانند تمامی احزاب و جریانهای
فاشیس���تی ،نریوهای اجرایی و سرکوبگر خود را از میان لمنپها و واماندهترین الیههای
اجتم���اع انتخاب میکردند .تعدادی از اطرافیان نزدیک الجوردی و مجریان اوامر او،
کوچکرتین سابقهی فعالیت مذهبی نداشتند و در اکثر موارد ،تا پیش از آنکه به خدمت
رژیم درآیند ،حتی خود را ملزم به رعایت ش���عائر اس�ل�امی نیز نمیدیدند.آنها از میان
پاینیترین الیههای جامعه برخاسته بودند .تنها دستمایهشان شرارت و رذالت بود.
در نگاه این دسته افراد و همچننی بازجویان و شکنجهگران ،الجوردی مرشد و راهنما بود.
برای همنی او را «آقا» که دارای بار مذهبی است ،خطاب میکردند .این کلمه معمو ً
ال
برای «امام زمان» و مراجع تقلید شیعه بهکار میرود .در نگاه دسته دوم الجوردی «گنده
الت» محله بود و آنها نوچهاش .منتهی هم دایره محله بزرگرت ش���ده بود و هم «گنده
الت» به قدرتی بیمنازع تبدیل شده بود.
مرتضی صالحی (صبحی) یکی از نزدیکان الجوردی و رئیس زندانگوهردشت در مورد
همکاران الجوردی میگوید:
1-http://defapress.ir/fa/news/29546
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[الجوردی] بهخوبی انس���انهای متعهد وکارآمد را میشناخت و به همنی منظور
نریوهایکیفی جوان و فداکار نسبتبه نظام را از بطن جامعه و بازار و بعض ُا خیابان
و آشنایان انتخاب میکرد و اعتقاد زیادی به نریوهای مردمی و توده مردم مذهبی
داش���ت و از طریق مساجد و اماکن مذهبی و دوستان و آشنایان نریوهایکارآمد را
1
جذبکرده و بهکار میگرفت.

1- www.shoma-weekly.ir/fa/news/28281

یاران الجوردی
احمدقدیریان
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احمد احمد

احمدقدیریان

احمد قدیریان متولد  ۱۳۱۳شمس���ی در محله پاچنار تهران اس���ت .وی در سال  ۱۳۳۹با
دخرت حاج محمدباقر بادامچیان ازدواج کرد .مادر زنش صدیقه امانی همدانی ،خواهر
امانیه���ای معروف از جمله بنیانگذاران مؤتلفه ب���ود .محمدعلی و محمدجواد امانی
فرزندان حاج سعید امانی هر دو داماد وی هستندکه اویل به ریاست اوین رسید و وردست
او در جنایتکاری بود.
حاج احمد قدیریانکار در بازار را در س���ال  ۱۳۳۶با شاگردی در یک عطاریکوچک
آغازکرد و بعد ازگذش���ت چند سال خود دارای مغازهی عطاری در بازار تهران شد و تا
سال  ۵۰به خرید و فروشکلی اجناس عطاری مشغول بود .او در دههی  ۵۰درکنار عطاری
به سمساری روی آورد و همراه برادرانش در خیابان سعدی تهران مغازهای را دایرکرد.
حضور در غائلهی پانزده خرداد و بریدگی سیاسی
در غائلهی 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 سیاسیکشید
و بهکس���ب وکارش در بازار مشغول شدکه پر رونقتر ازگذشته شده بود .صادق و هاشم
امانی ،داییهای همسرش به خاطر شرکت و همکاری در ترور منصور به ترتیب به اعدام
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و حبس ابد محکوم شدند .در سالهای بعد سعید امانی و برادر زنش اسدالله بادامچیان
نیز دستگری شدند .اما همهی اینها باعث نشدکه پای قدیریان به زندان شاه باز شود و او
همچنان به تعهدیکه به ساواک داده بود تا سالهای آخر عمر رژیم پهلوی پایبند ماند.
اما در خالل این سالها همچنان در محافل مذهبی فعال بود.با این حال فرزند او صادق
قدیریان دروغهای عجیب و غریبی راجع به پدرش تولیدکرده و میگوید:
سردار قدیریان قبل از انقالب بارها توسط ساواک دستگری و شکنجه شد .آن روزها
او دیدارهای مختلفی هم با حضرت امام(ره) داش���ت .یکبارکه 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 صورتکبود سردار قدیریان فرمودند "من روز قیامت نمیتوانم
1
جواب این چند نفر را بدهم.
در حایلکه او از سال  ۴۳تا  ۵۷بهکار و زندگیاش مشغول بود و بازداشت نشد رسانههای
رژیم همچنان به تولید سابقهی مبارزاتی برای او میپردازند و از او به عنوان «مردیکه به
2
خاطر امام(ره)  ۱۷بار دستگری شد» یاد میکنند.
از سرگریی فعالیت سیاسی در سالهای ۵۷ ۵۶
قدیریان در سالهای  ۵۶و  ۵۷با مساعد شدن اوضاع سیاسی مانند بسیاری ازکاسبهای
ب���ازاری و روحانیتیکه به حجرهها خزیده بودند ،فرصت را مغتنم ش���مرد و به فعالیت
سیاسی روی آورد .او به عنوان سابقهی مبارزاتی ،مدعی است که در دوران انقالب هر
شب ساعت  ۹بهشتی را به خانهاش در خیابان قلهککه در نزدیکی منزل شخصیاش
بود ،میرساند.او با توجه به رابطهی نزدیکیکه با بهشتی و جریان مؤتلفه داشت بهکمیته
استقبال از خمینی راه یافت.
پس از پریوزی انقالب ضدس���لطنتی ،قدیریان به یاری محمد مفتح ش���تافت و مدتی
مسئولیت آموزش نظامیکمیته انقالب اسالمی منطقه چهار را به همراه غالمرضا شافعی
که بعدها در دولت رفسنجانی به وزارت تعاون رسید به عهدهگرفت .محل اینکمیته در
س���اختمان سابق «کاخ جوانان» در سه راه ضرابخانه تهران بود .به این ترتیب آنها در
اولنی روزهای پریوزی انقالب« ،کاخ جوانان » مرکز آموزشی ،فرهنگی و هرنی را بهکمیته
و بازداشتگاه تبدیلکردند و متأسفانه هیچکس نسبت به آن اعرتاض نکرد.
سازماندهینظامیاعضایمؤتلفه
وی در همان ماههای 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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آنها پرداخت .محمدقاسم امانی در این زمینه میگوید:
ما هر هفته با عدهای از دوس���تان و مرتبطنی با حزب مؤتلفه به تپههای مس���گرآباد
از همان زمانها حس
میرفتیم و همان جا مشغول آموزش نظامی میشدیم .چراکه 
میکردیمکه ممکن است اتفاقاتی میافتدکه نیاز به اینگونه آموزشها باشد.
بعد از مدتی این تمرینات توسط مرحوم حاج احمد قدیریان شکل سازمان یافتهتری
یافت و به ش���کلی شدکه قبل از تشکیل بس���یج و حتی سازماندهی سپاه ،از یک
ردهبندی و سیس���تم بسیارکامل نظامی برخوردار شد.گاهی افراد بسیار جوان مثل
اینجانبکه حدود  ۱۸– ۱۷س���ال داشتم مسئول آموزش یکگروه بودیم و مسائل
تئوری در خانهها یا س���النهای دانش���گاهها تدریس میشد .بعنوان مثال خود من
جلسات تئوری در دانشگاه شریف و برای تعداد زیادی دانشجو داشتمکه حتی مجبور
بودم اس���لحه را درونگونیگذاشته با اتوبوس به محل حملکنم .با نهایتکمبود
1
امکانات شروعکردیم و در میدان تری تلو حتی اردوهای شبانه و ...برگزار نمودیم..
این اعمال در زمانی انجام میگرفتکه نریوهای نظام اس�ل�امی مدعی بودندگروههای
سیاس���ی چپ و مجاهدین دانشگاهها را به محل آموزش نظامی تبدیلکردهاند و شعار
خلعسالحگروههای سیاسی را میدادند.
معاونت اجرایی دادستانیکل انقالب با تصدیق ششم ابتدایی
قدیریان همچون دیگر سران مؤتلفه از سواد آنچنانی برخوردار نبود اما در سایه روابطی
که با روحانیت و بازار داشتند پستهای مدیریتی و قضایی را اشغالکردند .وی در حایل
که تنها ششکالس سواد داشت ،در تاریخ  ۱۰آذر  ۵۸با حکم قدوسی به معاونت اجرایی
دادس���تانیکل 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 درکلیه واحدهای دادس���تانیکه در محل اوین مستقر هستند حل و فصل و با
قاطعیتکامل عمل نمایید و نظارت و مراقبتکامل نسبت به نگهداری ،تحویل و تحول
اسلحه و مهمات به عمل آورید».
این حکم بنا به توصیهی بهشتی و شناختیکه او از سرسرپدگی قدیریان داشت ،صادر شد.
در واقع قدیریان[عطار و سمسار] از یک طرف به خاطر نزدیکی و رفاقتیکه با بهشتی
و الجوردی داشت و تالش این دو نفر برای سرکوبی جریانهای انقالبی و مرتقی و از
طرف دیگر به خاطر وابستگی به خانوادهی بادامچیان و امانی و جریان مؤتلفهی اسالمی
پایش به دادستانی انقالب باز شد .خودش در این باره میگوید:
1-www.shoma-weekly.ir/fa/news/7479
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یک روز آقای نظران[نظامی]  1به 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 امرکردندکه شما بهکمک آقای قدوسی بروید .من بودم و آقای
نظران ،آقای آلاحمد ،آقای جوالیی [اسدالله] ،آقای اکرب صالحی[لبنیاتفروش] به
عنوان مسئول انتظامات ،آقای الجوردی[روسریفروش] به عنوان مسئول حفاظت
دادستانی ،آقای جواد آلاحمد[فرشفروش] به عنوان مسئول تدارکات دادستانیکل
و من هم به عنوان معاون اجرایی.
یولباسزیرزنانه
فروش،روسر 
بهتیمدادستانیتوجهکنیدعطاروسمسار،فرشفروش،لبنیات ِ
فروش ،نظامی ،درک آنها از حقوق و قضا و ...چقدر میتواند باشد؟ به ویژهکه سواد
آنها در حد ششم ابتدایی بود .دادستانی اوین یکی از محصوالت بهشتی استکه نظام
والیی به درک و شعور و توانمندیاش مینازد و عدهای حسرت نبود او را میخورند.
چ مسئولیتی در ارتباط با دادستانی انقالب اسالمی و همچننی
در آذر  ۱۳۵۸بهش���تی هی 
دستگاه قضایی نداشت اما به دخالت در همهی امور مشغول بود.
جوالیی در مورد چگونگی انتخاب قدیریان میگوید:
چون ابتدای انقالب بود و قبل از ایشان هم اقشار مختلفی در شعبات بایگانی و
در اوین نفوذکردهبودند ،بینظمیها و مش���کالتی را میدیدم و این موضوع را به
مرحوم شهید نظرانکه مسئول دفرت و تابع دستورات شهید قدوسی بودند،گفتمکه
وضع انتظامات و حفاظت اینجا هیچ امنیتی ندارد .باید فکری بکنیم.گفتند« :نظر
شما چیست؟»
ی قدیریان اس���ت».که درکمیته امداد با آقای عسگراوالدی و
گفتم« :نظرم به آقا 
کروبی و مرحوم شفیق همکاری داشتند.گفتند« :ایشان االن مشغول است».گفتم:
«اینجا مهمتر است .اصل نظام و پایه حکومت االن اینجاست ».طبق نظر من ،آقای
ی قدیریان نیز به دادستانی
نظران به شهید بهشتی اعالمکردند و توفیق پیدا شدکه آقا 
2
کل انقالب تشریف بیاورند و به عنوان معاون اجرایی مشغولکار شدند.
-1سروان محمدعلی نظران متولد  ۱۳۱۱در رشت ،پس از اخراج از ارتش در سال  ۵۴بهکار آزاد روی
آورد و به واسطهی آشنایی با صادق اسالمی به هیأت مؤتلفه اسالمی پیوست و از اعضایکمیته استقبال
از خمینی شد و با تاسیس حزب جمهوری اسالمی در واحد حفاظت حزب به فعالیت پرداخت پس از
آنکه علی قدوسی به سمت دادستانکل انقالب منصوب شد نظران به سمت ریاست دفرت دادستانکل
انقالب اسالمی مشغول به خدمتگردید .در زمان ریاست جمهوری خامنهای به عنوان دبری شورای
عایل دفاع منصوب شد و عاقبت در سال  ۱۳۷۳در تصادف رانندگیکشته شد.
2-www.farsnews.com/printable.php?nn=13950614000881
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ادارهی جوخههای اعدام،گروه ضربت وگشتهای ویژه
قدیریان در اولنی اقداماتش به عنوان معاونت اجرایی دادستانی ،نقش فعایل در دستگریی
و بازجویی از اعضایگروه فرقان داشت .مسئول اصلی پروندهگروه فرقان الجوردی بود
وکارهای مربوط به اینگروه زیر نظر معاونت اجرایی دادستانی ،انجام میگرفت.
از اواخر  ۵۸تا  ،۶۲اعدامهای اوین ،زیر نظر او انجام میگرفت .در طول این سالها وی
مسئولیت جوخههای اعدام را به عهده داشت و در بسیاری اوقات خود شخص ًا بر اجرای
احکام اعدام نظارت میکرد.گروه ضربت اوینکه 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 .همچننی صدها نفر
در مصاف و درگریی با این نریوهای تشنه به خون ،جان خود را از دست دادند .هزاران
خانوادهی تهرانی همچنان هجوم وحشیانه این نریوها به منازلشان در روزها و شبهای
سیاه دههی  ۶۰را به خاطر دارند و از تبعات آن رنج میبرند.
وی به اعرتاف خودش در جریان س���رکوبی و به خونکش���یدن تظاهرات سی خرداد و
دستگرییگسرتده مردم شرکت داشت و در هشتم تریماه  ۶۰با اقبال بلندی از آتش سالح
کاظم افجهای رهید.
جوالیی در مورد مسئولیت قدیریان برای دستگریی بنیصدر میگوید:
در ارتباط با بنیصدر که خلع شده بود و دنبالش میگشتند ،دقت زیادی داشتند.
آق���ایقدیریان به عنوان معاون اجرایی ،دنبال ردپای او بودند ....دیدمکه ش���هید
قدوس���ی با چه اقتداری روحیه ایش���ان را تقویت میکردند و به ایشان میگفتند:
«بروید و هر جوریکه هست ،مواظبش باشید».گفتندکه بعضی از بچهها باید توی
1
جوی آب بخوابند و مواظب باشندکه فرار نکند.
حسنی همدانی در حایلکه بیست سال داشت ،معاونت وی را به عهدهگرفت و به مدت
یک دهه تا پس ازکشتار  ۶۷در دادستانی بود.
وی در مورد چگونگی راهیابیاش به اوین میگوید:
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 ایشانگفت حاضری بیایی همکاریکنی؟ بعد از آن به نظرم
رس���یدکه قلب تپنده انقالب در دادستانی میزند ،چون قرار بر مقابله با حدود ۸۰
گروه وگروهک بودکه میخواستند انقالب را نابودکنند و ما با انگیزه بسیار باالیی
واردکار و فعالیت شدیم و ارتباط با شهید الجوردی وجود داشت تا  ۶بهمن ۶۳که
1-www.farsnews.com/printable.php?nn=13950614000881
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ایشان ازکار برکنار شد.کار ما هم در آنجا پست ،مقام،گروه و پایهای نبود ،بلکه بیشرت
آرمانی بود .بنده یک دهه در دادستانی فعالیت داشتم و حقوق و مزایایی دریافت
نکردم و قصدم فقط این بودکه بر اس���اس آرمانهایم وظایفم را انجام بدهم .چند
سایل بعد از ایشان همان فعالیت را ادامه دادم و با پایان جنگ تحمیلی ـ سال ۶۷
ـ از دادستانی انقالب بریون آمدم .آچاری بودمکه هر جاکار لنگ میشد ،در آنجا
انجام وظیفه میکردم .مدیر باالتر من مرحوم قدیریان و مدیر مرحوم قدیریان شهید
الجوردی بود .بیشرت با حاجآقا قدیریان همکاری میکردم و در بخشهای نظامی،
انتظامی و قسمتهای اجرایی بودم .در مورد دادستانی هم این حالت وجود داشت
1
و افراد آبدیدهتر شده بودند.
وی در ارتباط با چگونگی راهاندازی اینگروهها میگوید:
در اواخر دیماه  ۵۹توسط  ۴۰۰ ،۳۰۰نفر از افرادیکه آموزشهای نظامی دیده بودند،
اما به صورت بسیجی و پاره وقت و بدون دریافت حقوق و مزایا و فقط بر اساس
آرمان آمده بودند ،مجموعهای راه افتادکه محل اولیهاش در چهارراه قصر دادستانی
کل انقالب بود .از آنجا ش���روعکردند و شبها امنیت تهران به عهده اینها بود.
فکر میکنم  ۱۰۰تا ۱۳۰گشت در مناطق مختلف تهران داشتیم .آن موقع تهران به این
گسرتدگی نبود .بالطبعگزارشها هم به همنی عزیزانیکه عرضکردم ،یعنی شهید
بهشتی ،رهرب معظم انقالب و آقای هاشمی داده میشد و آنها مسری آینده را ترسیم
2
میکردند .مدیریت باال دستی ما آقای قدیریان بود.
این مجموعه بعد از تشکیل در چهارراه قصر ،به پل رومی منتقل شدکه ستاد مبارزه با مواد
مخدر بود و زیر نظر قدیریان اداره میشد.
وی در مورد وظیفهی این نریوها پس از انفجار دفرت حزب جمهوری اسالمی میگوید:
وقتی اتفاق هفت تری افتاد ،یکی از بزرگان ـگمانم آقای موسوی اردبیلی ـ به برادر
قدیریان فرمودند :اگر بتوانید تهران را  ۴۸س���اعت حفظکنید خیلی خوب است.
وضع خیلی خراب بود... .فراخوان داده ش���د و نریوها آمدند و در مقر اصلی جمع
ش���دند و هرگروهی به نواحی مختلف تهران اعزام شد .در همان شب و فردای آن
دستگرییهایی از اعضای میدانی سازمان و بر اساس آدرسهاییکه وجود داشتند،
انجامگرفتکه بازدارندگی خوبی داشت .بعد هم حفاظت از دیگر مکانهاییکه
باقی مانده بودند ،چون هیچکس نمیدانست چهکسانی نفوذی هستند ...واحدها
درکل تهران در حالگشتزنی بودند و موارد مشکوک را دستگری میکردند .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.
در سالهای  ۶۰تا  ۶۳این نریوها به منظور اشاعهی جو سرکوب از مقابله با «فساد و فحشا»
گرفته تا هرآنچه اسم «منکرات » روی آن میگذاشتند ،از همهی موارد مربوط به مواد
مخدر و اعتیادگرفته تا مقابله با نریویهای سیاسی ،درگریی مسلحانه در خیابانها ،حمله به
خانههای تیمی ،اجرای احکام دستگریی ،و ...را به عهده داشتند .اسم آنها هم هراس به
دلها میانداخت .همدانی در مورد «گشت شب»که مسئولیت آن با قدیریان بود میگوید:
گشت شب در صحنه بود .دادستانی انقالب بخش ضربت و بخشهای دیگری را
داشت .نریوهاییکه بعد ًا اسمش شد عملیاتگشت ،درکنارکار نریوهای انتظامی
2
فعالیت داشت.
بریحمی و شقاوت
برای داشنت پس���ت معاونت اجرایی دادستان انقالب اسالمی مرکز بایستی از شقاوت
برخوردار میبودی به ویژهکه الجوردی دادستان بود و عم ً
ال نریوهای همسو و هم خو را
با خودش را انتخاب میکرد.
محسن رفیقدوست یکی از همراهان نزدیک قدیریان در وصفاش میگوید:
وقتی بحث جدال با دشمن ،منافقنی وگروهکها میشد ،هیچ انعطاف ،رحم و شفقتی
3
در قیافه حاج احمد نمیدیدید.
همدانی در مورد نقش قدیریان در سرکوب دههی  ۶۰میگوید:
نکته دیگر قاطعیت دادس���تانی در برخورد با معض�ل�ات بود .آقایگیالنی ،آقای
الجوردی و آقای قدیریان مثلثی بودندکه در برخورد جدی با ضدانقالب مس���لح
فعال بودند .حضرت آیتاللهگیالنی ـ خدا رحمتشانکند ـ بسیار بیمحابا وارد
میدان شدند .اگر این عزیزان به این شکل بیمحابا وارد میدان نمیشدند ،تحلیلم
4
این استکه با آنگروهها،کار خیلی سخت میشد.
اعدام سعادتی به اشارهی الجوردی
قدیریان در مورد چگونگی اعدام سعادتی میگوید:
وقتی می خواستند سعادتی را اعدامکنند آقای رجایی زنگ زد به الجوردی .من
کنار الجوردی نشس���ته بودم و بهزاد نبوی همکنار رجایی .رجاییگفتکه 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 میگوید شما یک مهمان دارید ،این مهمان میخواهد
برود .ایشان میخواهد یک دقیقه بیاید آنجا با آن مهمان صحبتکند .سعادتی قرار
بود اعدام شود و بهزاد نبوی میخواست بیاید و او را ببیند .آقای الجوردی هم به
من اشارهکردکار را تمامکنید الجوردی هم شهید رجایی را به حرفگرفتکه چرا
گرانی زیاد است و چرا نانکم است .ما هم منتظر بودیمکار تمام شود .خرب دادندکه
کار تمام شد و در همنی موقع دوباره شهید رجاییگفتکه بغل دستی من میخواهد
با مهمان شما صحبتکند .سید (الجوردی) قبولکرد .بهزادگوشی راگرفت وگفت
شما یک مهمان دارید .الجوردیگفت:کیه؟ بهزادگفت :سعادتی .الجوردی پاسخ
1
داد :رفت .بهزاد با نگرانیگفت :نه ،الجوردیگفت :به خدا رفت.
برخالف نظر بس���یاری از چهرههای امنیتی و اطالعاتی الجوردی بهشدت دنبال اعدام
تقی شهرام بود و تا او را مقابل جوخهی اعدام قرار نداد ،آرام نگرفت .استدالل چهرههای
ی شهرام میتوان از او اطالعاتگرفت و نباید در
امنیتی این بودکه با زنده نگاهداشنت تق 
این زمینه عجله بهخرج داد.
سرپرست ستاد مبارزه با مواد مخدر و اداره دادستانی پل رومی
قدیریان همچننی در  ۱۲دیماه  ۵۹با صدور حکمی از سوی مهدویکنی ،سرپرست ستاد
مبارزه با مواد مخدر شد .از این تاریخ به بعد بودکهکمیته پل رومیکه ستاد مزبور در آنجا
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���تکه تبدیل به سلول برای نگهداری
زندانیان سیاس���ی شده بود .من در مهرماه  ۶۰مدتی در این سلولها نگهداری و شکنجه
شدم .اینکمیته پس از سی خرداد  ،۶۰یکی از شکنجهگاههای اصلی رژیم در تهران بود
که تحت نظارت حاج احمد قدیریان و با سرپرستی حمید طلوعی سربازجوی شعبه ۸
اوین و دستیارش محمدرضا فعالیت میکرد .حمید طلوعی در سال  ۶۲مسئولیت بازجویی
و شکنجهی زندانیان بهایی را داشت و سپس در جبهههای جنگکشته شد.
قدیریان و محمدعلی نظران جزو اولنی نفراتی هستندکه در نامهای به ربانی املشی دادستان
کل انقالب خواهان تأسیس وزارت اطالعات میشوند.
دروغگویی ویژگی بارز مسئوالن دادستانی
قدیریان در دروغگویی زبانزد اس���ت .مرور ادعاهای وی و دیگر مسئوالن دادستانی در
دههی  ۶۰به خوبی ما را با شخصیتکسانیکه سکان دستگاه قضایی را در دههی  ۶۰به
-1گفت وگو با «احمد قدیریان» ،روزنامه جوان ،سه شنبه  ۸تری  ،۱۳۸۹صص  ۵و۱۲ .
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عهده داشتند آشنا میکند .وی در مورد انتصاب موسوی خوئینیها به سمت دادستانی
کلکشور میگوید:
امام اص ً
ال آقای خوئینیها را نمیشناختند .امام فرمودند« :من ایشان را نمیشناسم،
ویل افرادیکه مورد اعتماد من هس���تند به منگفتند ،لذا من ایش���ان را به عنوان
دادستان انقالب معرفی میکنم.
چهکسانی آقای خوئینیها را بهعنوان دادستان انقالب به امام معرفیکرده بودند؟آقای منتظری و بعضی از دیگر مسئولنی نظام؛ آقای خوئینیها متوجه شدکه میخواهند
آقای بهزاد نبوی را بگریند .آن زمان دادس���تان آقای رئیسی و قائ م مقامشان آقای
آقایی بودند .بنده هم معاون اجرایی بودم .آقای بهزاد نبوی شبیکه قرار بود دستگری
1
شود به منزل آقای خوئینیها رفت .آن شب منزل ایشان قرارگذاشتند.
موسویخوئینیها در پاریس و در نوف ل لوشاتو درکنار خمینی حضور داشت .رئیسی در
زمان یا د شده  ۲۴ساله و معاون دادستان بود.
قدیریان و حسنی همدانی ،مرتضی صالحی ،اصغر فاضل و محمدعلی امانیکه جملگی از
مسئوالنکشتار و شکنجه در دههی  ۶۰بودند در نامهای خطاب به خوئینیها تا آنجا پیش
رفتندکه وی را قاتل رجایی و باهرن معرفیکردند و ...خوئینیها در پاسخ به قدیریان نوشت:
 ...جناب آقای قدیریان! قطع ًا فراموش نکردهایدکه از آغاز مسئولیت بنده در دستگاه
قضائی ،جناب عایل نماینده دادس���تانکلکشور در امور مربوط به اسلحه و مواد
منفجره بودید و تا زمانیکه من در این س���مت بودم (تا پایان عمر امام) ش���ما هم
نماین���ده بنده بودید و قطع ًا نیز ابراز ارادتهای مکرر خود را نس���بت به اینجانب
فراموش نکردهاید 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 میکردید.
اکنون س���ؤال من از شما این استکه چرا در تمام آن سالهاکه نماینده من بودید
حداقل یک بار اطالعات خود را درباره این پرونده و درباره آنچه از اقدامات مرحوم
شهید الجوردی میدانستید و در پرونده منعکس نبود با من در میان نگذاشتید؟ چرا
در زمانیکه 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
کسانیکه مسئول مستقیم پرونده بودند مانند آقای رئیسی قرار ندادید؟ چرا شما و
آن چند نفر دیگرکه با هم این پاسخ را امضاءکردهاید در همان زمان خود را به دفرت
حضرت امام نرس���اندید و اطالعات خود را در اختیار ایشان نگذاشتید؟ چهکسی
جلوی شما را میگرفت و مانع شما میشد؟ حتم ًا نمیگوئید 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 دفرتکارم در بیت رهربی رفت و آمد داشتم و جناب عایل
مکرر در همان دفرت به دیدار من آمدید ،حتم ًا به خاطر دارید – به دلیل صمیمیتی
که ابراز میکردید -ریز و درشت بسیاری از مسائل را با من در میان میگذاشتید؟
و در هم���ان زمان ش���ما ضمن انجام وظائفیکه در بیت رهربی برعهده داش���تید
مس���ئول حراست بنیاد مستضعفان نیز بودید و به خاطر داریدکه از فساد موجود در
ِ
مس���تضعفان آن روز ،چه اعداد و ارقامی را به اطالع من میرساندید؟
درون بنیاد
آیاهرگزبهخاطرمبارکنرسیدحداقلدریکیازایندیدارهابهجایآناطالعاتیکهدر
اختیارمنقرارمیدادیدومننیازیهمبهآنهانداشتمازماجرایاینپروندهمیگفتید؟
جناب آقای قدیریان! من رفتار امروز شما و دیگر دوستانتان راکه میبینم و با رفتار
شماها در گذشته مقایسه میکنم تنها به این میاندیشم که خدایا سیاست وقتی از
مسری الهی خود منحرف میشود چه به روزگار بندگان تو میآورد و چگونه انسانها
را در خود هضم میکند؟
جناب آقای قدیریان وعده افش���اگری و دیگر اقدامات را دادهاید چرا همنی امروز
اق���دام نمیکنید؟ چرا رهربی را هزینهکارهایکرده و نکرده خود میکنید؟ بیائید
تا دیر نشده است و تا آقایان حجج اسالم :ن ّیری ،رازینی ،رئیسی و دیگرانیکه در
جریان این پرونده بودهاند زندهاند(که عمرشان درازباد) اطالعاتتان را در اختیار
بگذارید .امروز قوه قضائیه مثل همه سالهای پس از رحلت حضرت امام دربست
در اختیار دوستان شما بوده است ،هرجا همکم آوردید اطالعاتکمکتان خواهد
1
کرد .چراکار را به فردا و فرداهای نامعلوم حواله میدهید؟
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 موسویخوئینیها
او را زیر بال و پر او راگرفت و به دادستانیکل انقالب اسالمی برد و نمایندهی خودشکرد.
وی هیچ پرنسیبی را رعایت نمیکند و در مورد موسویخویینیها ،بهزاد نبوی ،خوئینیها،
کروبی ،مریحسنی و خاتمیکه باالترین مسئولیتها را در نظام اسالمی داشتهاند ،میگوید:
همراهان اینها در انگلستان در اتاق فکر هستند ،در تمامکشورهای اروپایی جلسه
دارند و ارتباطشان در ترکیه است .ما میدانیم در ترکیه چه خرب است آقای خوئینیها
مرتب ًا تردد میکند .با دوستانش در آنجا ارتباط دارد ،پولها به داخلکشور میآید.
سران اینها  ۵نفرند .بهزاد نبوی ،خوئینیها،کروبی ،مریحسنی ،خاتمی .خیلی تالش
1-www.rahesabz.net/story/45695/
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میکنندکه با آقا دیدارکنند .یک اتفاقیکه اخری ًا از تالشهای اینها افتاد را بگویم؛
ب���ه من زنگ زدندکه آقای خاتمی و بعضی از این آقایان میخواهند به منزل آقای
گیالن���ی بروند ،چون عقدکنان نوه آقایگیالنی اس���ت .دیدیم اینها میخواهند
بروند و برای آقای گیالنی برنامهای را درس���ت کنند .آقایگیالنی! مرد انقالب،
زحمتکش ،تالشگر .زنگ زدم به آقایگیالنی خیلی به من عالقه دارد .زمانی با
1
آقای الجوردی درکنارش بودیم .خالصه برنامهشان را خنثیکردیم.
وی در مورد سوابق مریحسنی موسوی میگوید:
عکسهاییکه ما از او داریم با آن ریش تراشیده و سیستمکمونیستی و خانمش آن
شکلی ،ما آن عکسها را در اجتماع پخش میکنیم ،یعنی اینها برای بعد برنامهریزی
دارندکه اگر مریحسنی موسوی آمد و اینکار راکرد ،آن وقت اینها آن عکسها را
2
پخشمیکنند،.
قدیریان دروغهای عجیب و غریب دیگری هم میگوید و مدعی ارتباط سعادتی با تقی
محمدی میشود:
س���عادتی قبل از اینکه به سازمان مجاهدین وصل شود ،پیکاری و از آن چپهای
خبیثکثیف بود .محمدیکه در زندان ،خودش را اعدامکرد ،دستیار سعادتی بود.
اطالعاتی را دقیق ًاگرفته بود و قرار بود صبح فردای آن روز ،محمدی محاکمه شود
که شب قبلش خودش را حلقآویزکرد .سعادتی حدود  ۲۰جلسه محاکمه داشتکه
ش���نیدنی است .او در محاکمات خیلی طفره میرفت .آقایگیالنی رئیس دادگاه
بود .شهید الجوردی دقیق ًا میدانست سعادتی چهکاره است .سعادتی بعد چفت
شد به سازمان مجاهدین و آنها هم شعارنویسی میکردندکه سعادتی آزاد بایدگردد.
3
سید با سعادتی هم ساعتها صحبت و او را محکومکرد.
س���عادتی یکی از باالترینکادرهای مجاهدین در زندان زمان شاه و از نزدیکان مسعود
رجوی بود .سازمان پیکار در سال  ۵۷هنگامیکه سعادتی زندانی بود در بریون از زندان
تأسیس شد .سعادتی یکی از مخالفان بخش مارکسیست لنینست مجاهدین بود و از آنها
به عنوان «اپورتونیس���ت چپنما» یاد میکرد .تقی محمدی یکی از اعضای سازمان
مجاهدین انقالب اس�ل�امی دش���من اصلی مجاهدین بودکه پس از انقالب اسالمی
تأسیس شد و در دستگریی س���عادتی و بازجویی از وی و انتشار منت بازجوییها نقش
داش���ت .تقی محمدی در س���ال  ۱۳۵۸یکی از مهرههای اطالعات نخستوزیری بود.
گردانندگان اطالعات نخستوزیری 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 هیچربطی به سعادتی نداشت چه برسدکه دستیار او باشد .سعادتی از فروردین
 ۱۳۵۸در س���لول انفرادی زندان اوین بود.کسیکه در س���ال  ۱۳۵۹او را چندین جلسه
محاکمهکرد موسویتربیزی بود و نه محمدیگیالنی .محمدیگیالنی در مرداد  ۶۰او را
در اوین محاکمه و به اعدام محکومکرد.
سردار سپاه با التفات خامنهای
هرچند قدیریان از س���ال  ۵۹در ارتباط با سپاه پاسداران قرارگرفته بود اما در سال  ۶۳به
سپاه پاسداران انقالب اسالمی منتقل شد و مسئولیت اعزام افراد به جبهههای جنگ را به
عهدهگرفت و در عنی حال همچنان در دادستانیکل مسئولیت داشت.
صادق قدیریان در مورد پدرش میگوید:
جالب اینجاستکه پدر درکنار اعزام نریوهای رزمنده به جبهه اصرار داشتکه به
کودکان نیز لباس رزم پوشانده شده و در رژه رزمی بدرقه رزمندگان حضور پیداکنند
1
تا ازکودکی مسئولیتپذیر بزرگ شوند.
بعد از مرگ خمینی ،قدیریان در بیت خامنهای مش���غول بهکار ش���د .ویکه در سال ۵۶
ماشنی پژویی را برای خامنهای خریده بود ،بعدها مورد تفقد ویژه وی قرارگرفت و در سال
 ۷۳به فرمان خامنهای به درجهی سرتیپی سپاهکهکیلویی تقسیم میشد ،نائل آمد در حایل
که جز حضورکوتاه مدت در جبهههای جنگ در این نریو فعالیت نکرده بود.
احمد قدیریان در سال  ،۷۶رئیس 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  ۱۲هزار مرتمربع در محل حزب جمهوری اسالمی به اجراگذاشته است.
در این طرح که پانزده میلیارد تومان برای آن بودجه در نظرگرفته شده سالن اجتماعات
حزب جمهوری اسالمی ،پژوهشکده،کتابخانه ،موزه و دیگر تاسیسات علمی ،اجتماعی
ی ساخته میشود .برج یادمان «شهدای هفتم تری» در میدان ولیعصر نیز یکی دیگر
و رفاه 
از پروژههای این بنیاد است.

1-www.farsnews.com/printable.php?nn=13910507000944
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سیداسدالله جوالیی متولد  ۱۳۲۲یکی از اعضای هیأت مؤتلفه بود که پس از بازگشت
خمینی بهکشور مانند دیگر اعضای آن جزوکمیته 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 هماکنون یکی از رهربان مؤتلفه استکه در انتخابات شورای
شهر تهران شکست خورد و سرپرستی یک هیأت از مؤتلفه در دیدار ازکره شمایل را به
عهده داشت.
آشنایی با الجوردی و ورود به دستگاه قضایی
جوالیی در سال  ۱۳۴۱از 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 خامنهای در صدد راهاندازی واحدهای عقیدتی سیاس���ی در نریوهای نظامی بودکه
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 راهیابیاش به
دستگاه قضایی می گوید:
شهید آیتالله قدوسی با حکم حضرت امام خمینی (ره) در تاریخ  ۵مرداد ۱۳۵۸
به عنوان دادستانکلکشور منصوب شد ،سپس شهید بهشتی امرکردکه 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 بهکار شدیم .در ادامه موضوع دادستانی
انقالب تهران پیش آمدکه مرحوم آذریقمی با مسائلیکه داشت آنجا بود و رفت.
لذا با پیشنهاد شهید بهشتی ،شهید قدوسی حکم دادستانی انقالب تهران را برای
الجوردی صادرکردکه بنده هم با عنوان معاون اداری و مایل همزمان در دادستانی
1
کلکشور و دادستانی تهران انقالب تهران مشغول بهکار شدم.
جوالیی در حایل معاونت قدوسی و الجوردی را پذیرفتکه حاضر نشده بود با هادوی
که حقوقدان بود وکارهایش نظم و نظام داشتکارکند .با این حال او نعل وارونه میزند
و میگوید:
در اوایل سال  ۵۸که آقای هادوی دادستان کل بود ،از من خواسته بودند تا معاون
ایشان باشم .من هم چون شناختی از ایشان نداشتم ،درخواستکردم تا یکی دو روز
امتحانی با اوکارکنم.به دفرت ایشان رفتم و در میزکنار او نشستم .یک صبح تا ظهر
آنجا بودم و دیدم هر چه میآورند ،بدون اینکه بخواند امضا میکند .این روشکار
2
را نمیپسندیدم وگفتم من نیستم چون اینکار حساب وکتاب ندارد.
رجایی و معرفی بی سوادها برای وزارت
رجایی پس از تصدی پس���ت نخس���توزیری ،به منظور تالش جهت تشکیل «دولت
مکتبی» ،پیشنهاد وزارت صنایع را به جوالیی داد .رجایی و جوالیی در مدرسهی رفاه با
یکدیگر پست نگهبانی میدادند .تخصص جوالیی در امر صنایع بر میگشت به حضور
3
وی در بخش مهندسان حزب جمهوری اسالمی و سابقهاش درکارخانه «لعاب قائم»
وی در اینکارخانهکه در سال  ۱۳۴۶پایهگذاری شد با حبیبالله شفیق ،صادق اسالمی،
اصغر رخصفت ،مقصودی ،حسنی مهدیان ،عسگر اوالدی و الجوردی شریک بود.
البته رجایی قصد داش���ت الجوردی ،روسروی فروش را به وزارت بازرگانی برساندکه
بنیصدر شدیدأ مخالفتکرد .با این حال محمدصادق اسالمی راکه یکی از همپالکیهای
الجوردی بود در معاونت وزارت بازرگانی قرار داد .وی با آنکه متولد ۱۳۱۱بود در زمان
شاه  ۵سال 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 دیپلمگرفت.
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 دههی  ۶۰اگرچه معاونت مایل الجوردی را به عهده داشت اما هیچ تفکیکی
بنی مسئولیت افراد نبود و او مستقیم ًا در جنایات الجوردی و جوخههای اعدام شرکت
داشت .وی در مورد نقش خود در جذب قدیریان در دادستانی میگوید:
در دادستانی و خدمت شهید قدوسی من صحبتکردم وگفتم اینجا یک جای خایل
وجود دارد .به دلیل اینکهکار سنگنی است و از منافقنی هم افراد زیادی نفوذکردهاند
که باید پاکسازی شوند ،نیاز به یک معاون اجرایی قوی داریم و من آقای قدیریان را
1
که عطاری داشت و از سال  ۴۱با هم دوست بودیم ،معرفیکردم.
جوالیی در مورد یکی از مسئولیتهایش میگوید:
گاهی من و حاجاحمدآقا [قدیریان] و برخی از دوس���تان ،شاید دو سه روز سرکار
بودیم و به خانه نمیرفتیم .یک شب وقتیکه من بعد از یک هفته یا ده روز به خانه
رفتم ،به منگفتندکه شهید قدوسی تماسگرفته وگفتهاند که ماموریتی پیشآمده و
شما باید سریع بیایید .رفتم و ایشان فرمودندکه شما باید با آقایهدایتکه آن زمان
مسئول دفرتشان بودند ،برای پاکسازی بیمارستان قلب شهید رجایی بروید .آن موقع
بیمارستان به نام ملکهمادر بود و عناصر طاغوت در آنجا خیلی رخنهکرده بودند.
ایشان این قدر دقت داشتندکه دو نیمه شب را نگذاشتند صبح شود و ما هم رفتیم.
ما به بیمارستان رفتیم و اتاق به اتاق راگشتیم و دیدیم درکشوها عکس شاه منحوس
هست و سربرگها هنوز به نام بیمارستان ملکه مادر است .همه مظاهر طاغوت را
زدودیم .فردا هم واردکتابخانه شدیم و عکس شریوخورشید و ...راکندیم .نزدیک
ظهر بودکه آقای اشراقی و والیتی همه را جمعکردند و آقای اشراقیگفتند آخر این
کارها درست نیست .منگفتم :این دستور دادستانی است .االن نزدیک به دو سال
از انقالب میگذرد و این منطقی نیست .این راکهگفتم ،بچههای انجمن اسالمی
2
شروع به تکبریگفنتکردند و پاکسازیکتابهایکتابخانه شروع شد.
حملهی عدهای مسلح به تخصصیترین بیمارستان قلبکشور در ساعت دو نیمه شب در
سال  ،۱۳۵۹و تالش برای «طاغوتزدایی» ،به خوبی ما را با ماهیت پدیدهایکه در خرداد
 ۱۳۶۰یکی از مهیبترین سرکوبهای تاریخ معاصرکشورمان را اعمالکرد ،آشنا میکند.
دروغبافی در مورد خود و الجوردی
جوالیی در دروغگویی هیچ حد و مرزی ندارد .او میگوید:
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 نمیرفتیم ،برخی اوقاتکه در س���اعات پایانی ش���ب قصد
میکردیم به خانه برویم وقتی دنبال الجوردی میگشتیم او را داخل بندها و مشغول
گفتوگ���و و بحث با منافقنی پیدا میکردی���مکه همچون یک معلم و پدر با آنها
صحبت میکرد و بعض ًا تا صبح ها اینگفتوگوها طول میکشید حتی با اعضای
گروه���ک فرقان هم بحث میکرد و به آنها اخالق و دین آموزش میداد .نکتهی
جالب این استکه به تنهایی وارد بندها میشد و بهکسی اطالع نمیداد.

الجوردی همیشه با اسکورت پاسداران وارد بندها میشد .در حسینیه زندان اوین چنانچه
در عکس باال مشخص است ،محافظ او سیدعباس ابطحی با مسلسل نشسته است .در
کنار الجوردی و پشت سر او پاسداران نشستهاند و یک پاسدار هم با مسلسل پشت سر
الجوردی ایستاده است.
وی همچننی دروغ بزرگی راجع به الجوردی مطرحکرده و میگوید:
یادم هست یک پسر نابالغی  ۴ترور موفق انجام داده بود [افشنی برادران قاسمی]
ویل نمیشد او را اعدامکرد ،شهید الجوردی یکگروه جهاد درستکرده بود و او
1
را در آنجا مشغول بهکارکرد.
افشنی برادران قاسمیکه هنگام دستگریی  ۱۴ساله بود در سال  ۱۳۶۳توسط الجوردی
در هفدهسالگی اعدام شد .توجیه الجوردی این بودکه او به سن قانونی رسیده است و
میتوان او را اعدامکرد.
1-www.farsnews.com/newstext.php?nn=13961029000146
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برای پیبردن به شخصیت دروغرپداز جوالییکافیست به ادعای او در مورد حجمکار در
مدرسه رفاه توجهکنیم .او میگوید:
حجمکار به حدی بودکه وقتی به منگفتند چرا وضو برای نماز نمیگرییگفتم از
دیروز دارم یعنی اینقدر بیخوابی داشتیم.
او همچنان روی دروغی که در س���ال  ۵۷به رفقایش در مورد نمازخواندن بدون وضو
گفته ،پافشاری میکند .او متوجه نیستکه تنها خواب ،وضو را باطل نمیکند بلکه رفنت
به مسرتاح و یا باد معده نیز وضو را باطل میکند .ظاهر ًا او ادعا میکند طی  ۲۴ساعت
ادرار هم نکرده است ،باد معدهکه جای خود دارد.
وی مانند بسیاری از نزدیکان الجوردی بعد از برکناری او مجبور به ترک اوین شدند.
جوالیی در مورد درگرییهای جناحهای نظام میگوید:
کسانی [هادی خامنهای] بودندکه به اوین میآمدند تا از منافقنی اعرتاف بگریند اما
بعد خودشان در صفکسانی قرارگرفتندکهگروه تشکیل داده پیش امام رفتند و علیه
الجوردی صحنه سازیکردند.
در یک مقطعی از بس به امام در مورد الجوردی بدگوییکرده و به ایش���ان فشار
آورند ،امام خمینی (ره) از طریق مرحوم حاج سید احمدآقا از الجوردی خواستند
در یک جلسه شرکتکنند .الجوردی میگفت در همان اتاق معروف بیت امامکنار
در نشستم.کمرم به خاطر آثار شکنجه و سوز سرما به شدت ناراحت بود اما تحمل
کردم؛ امام به همنی آقایون معمم حاضر در جلسه فرمودندکه حرفهایتان را بزنید و
آنها هم هریک شروع به بیان مطالب غریواقع علیه مدیریت و رفتار با منافقنی زندانی
مطرحکردند و تا آخرین نفر حرفهایشان را زدند.
الجوردی میگفت هرچه حرفها وگزارشهای این آقایون بیشرت میشد ابروهای
امام بیشرت در هم فرو میرفت و چنی و چروک چهرهشان بیشرت میشد .امام از این
گزارشها خیلی غضبناک ش���ده بودندکه بعد از اتمامگزارش آخرین نفر حضرت
امام (ره) روی به بندهکردند و فرمودند «تو چی میگی؟»که من شروع به جواب
دادن تمام این ادعاهاکردم ،یکی از آنهاکهکنارم نشس���ته بود در اثر پاسخهای من
به اینگزارشها چنان به خود میلرزیدکه آرنج او به پهلوی آسیبدیده من برخورد
میکرد.
حنی ارائهگزارش دیدمکه چهره برافروخته امام باز میشد و رفته رفته چهرهشان باز و
ایشان خوشحال شدند وقتی همکه صحبتهایم تمام شد امام خطاب به بندهگفتند
که «آقای الجوردی مسائل این جلسه بنی من ،شما و خدا تا روز قیامت به امانت
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بماند» و بعد پشت به جمع از اتاق خارج شدند....
توصیف جوالیی از دیدار مسئوالن نظام و الجوردی با خمینی درست برعکس واقعیت
است .به تصدیقکلیهکسانیکه در آن جلسه حضور داشتند ،خمینی به شدت عصبانی
ش���ده و دستور عزل الجوردی را میدهد و چند روز بعد با پادرمیانی اعضای مؤتلفه با
حضور او در دادستانی موافقت میکند.
دروغگوکمحافظه است .جوالیی خود در جای دیگری به برکناری الجوردی و پادرمیانی
مؤتلفه اشارهکرده بود:
یک روز آقای قدیریان ماجرایکنارگذاشنت 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 وگفته بود امام میخواهد آقای الجوردی را ببینند.
ما منتظر بودیم تا آقای الجوردی برگردد .بعدکه آمد ،همان دم در ایستاد وگفت من
حرفهایم را به امام زدم و بعد عرض کردم شما مراد و من مرید ،شما مق َلد و من
مق ِلد ،اگر همنی االن بگویید سرت را به این ستون بکوب تا بمریی تبعیت میکنم
2
ویل روش برخورد با منافقنی این است .امام هم فرمودند برو و بهکارت ادامه بده.
او در مورد رابطهیکشمریی و بهزاد نبوی دروغ عجیبی را تولیدکرده و میگوید:
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 اینکار صورت بگرید و من هم
در انتهای طبقه همکف دادسرا اتاقی به او دادم.
یک روز ش���هید الجوردی از من خواست بروم ببینم اینها چهکار میکنند .وقتی
خواستم وارد راهرو شوم ،یک نفر آنجاگذاشته بودندکه ما را راه ندهد .من به زور
وارد شدم و دیدم دوتایی (بهزاد نبوی وکشمریی) نشستند و به برخی نوارهاییکه در
یک ضبط صوت چهار لبه گذاشته بودند،گوش میدادند.
موضوع را به الجوردیگفتم ایش���ان همگفتکه میدانستم اینها یک جای امن
3
میخواهند تا بهکارهای خودشان برسند.
نبوی وکشمریی در نخستوزیری با هم همکار بودند و میتوانستند  ۲۴ساعته 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 هفتتری میگوید:
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 وکچویی در دفرت آقای
محمدیگیالنی یک جلسه مهمی داشتیمکه این جلسه طولکشید و نتوانستیم به
حزب برویم .بعد از اذان مغرب ،شهید طهماسبی در بیسیم به من خرب دادکه دفرت
حزب منفجر ش���ده است .بله .من هنوز صدای شهید شاهرخ طهماسبی درگوشم
هستکه از طریق بیسیم با ماکه اسم رمزمان «حق  »۵بود در تماس بود و با من و
1
آقای قدیریان شب و روز ارتباط داشت.
ش���اهرخ طهماس���بی مأمور دادس���تانی و عضوگروه ضربت اوین و یکی از پاس���داران
جوخههای اعدام در سال  ۱۳۶۱به همراه دو پاسدار دیگر طالب طاهری پاسدارکمیتهکه
یکی از خانههای تیمی مجاهدین را زیر نظر داشت و برادرش طه با نام مستعار مسعود
سربازجوی  ۲۰۹اوین بود و محسن مریجلیلی پاسدارکمیته توسط مجاهدین ربوده شده و
پس از شکنجه و بازجوییکشته شدند.
جوالیی بعد از انتخاب الجوردی به سمت ریاست سازما ن زندانها ،دوباره به او پیوست
و معاونت مایل وی را در دوران هش���ت س���ایلکه مصدرکار بود به عهده داشت .وی
هماکنون مسئولیت ستاد دیه را به عهده دارد.
ستاد دیه محلی اس���ت که جانیان پس از بازنشستگی در
آنجا جمع میش���وند .اصغر ترابپ���ور معروف به حاج
مجید ،یکی از بزرگترین و بیرحمترین جنایتکاران دههی ۶۰
در استان فارس ،مدیر ستاد مردمی دیه استان فارس است و
برادرش خلیل مدیرعامل ستاد دیه استان فارس.
خبرگ���زاری بینالمللی ق���رآن در مورد مجی��� د ترابپور
مینویسد:
مردی آرام و متنی و بسیار خوشرو كه با مهربانی هرچه تمامتر با ما برخوردكرد .در
تمام طول مصاحبه لبخند از لبانش تكان نمیخورد و چنان با ش���ور و ش���عفی از
خاطراتش برای ما سخن میگفتكه ما را به وجد میآورد.
وی مانند همهیکارگزاران رژیم سوابق انقالبی برای خود تراشیده و مدعی میشود «در
دوران ستمش���اهی  ۴مرتبه دستگیر و در زیرزمین زندان عادلآباد توسط ساواك شكنجه
شدم» .وی تنها یک بار در تاریخ  ۹تیر  ۱۳۵۲دستگیر میشود و چند ماه بعد آزاد میشود
و دیگر دور فعالیت سیاس���ی را خط میکش���د .خودش در این مورد میگوید« :بعد از
اینكه در سال  ۵۳از زندان آزاد شدم شكل مبارزاتم تغییر پیداكرد و پیچیدهتر شد تا اینكه
این انقالب به پیروزی رسید».
1-www.farsnews.com/news/13961029000146
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وی از فردای پیروزی انقالب به ریاست زندان عادلآباد رسید:
من در زمان شاه با فساد دربار مبارزهكردم و به زندان افتادم و چه بسیار شكنجهها و
ممنوع المالقاتها و اهانتها شدم اما به محض پریوزی انقالب اسالمی در تاریخ
 ۲۳بهمن س���ال  ۵۷رئیس همان زندانی ش���دمكه در آن اسری بودم و تا سال  ۶۵در
مناصب مختلف این زندان فعالیتكردم و بعد از آن به سمت ریاست زندانهای سه
استان فارس ،بوشهر وكهگیلویه و بویراحمد منصوب شدم.
وی در مورد اینکه آیا در جبهههای جنگ نیز شرکتکرده یا نه میگوید:
بله من در عملیات پاكسازیكردستان و همچننی فتحالمبنی حضور داشتم اما با توجه
به تخصصیكه در مبارزه باگروهكهای ضدانقالبی داشتم در زندان به مبارزه خود
بر علیه آنان ادامه دادم.
تراپپور یکی از اعضای هیأتکشتار  ۶۷در شیراز بود و همراه با حجتاالسالم مصیبی
و اسالمی دادستان شیراز و نماینده اطالعات جنایات زیادی را مرتکب شدند .این هیأت
حتی توابینی راکه درگلوگاهها به شناسایی مجاهدین و حتی مخالفین مبادرت میکردند
و یا در شهرگشت میدادند نیز به دار آویختند.
بهگفتهی ش���اهدان وی به همراه برادرش خلیل ،محمد فیروزیان ،حسن بی بی ،رسول
فی���روزی ،عبداللهی و ...از انجام هی���چ جنایتی در زندان عادلآباد ش���یراز خودداری
نمیکردند .زندان عادلآباد شیراز در دههی  ۶۰یکی از مخوفترین زندانهای ایران بود.
دس���تگاه اطالعاتی و امنیتی رژیم با فریب مسعود نقرهکار ،فرد مجهولالهویهای به نام
«حاجرضا» را تولیدکرد و از طریق وی و انتشار خاطرات جعلی به مخدوشکردن تاریخ
زندان و سرکوب و نقش جانیان در آن پرداخت .در این خاطرات ،دستگاه امنیتی به منظور
مخدوش کردن نقش مجی د ترابپور در ش���یراز و فارس ،دروغهای عجیبو غریبی را
در مورد او منتشر میکردکه اصل ماجرا مخدوش شود .با تالش زندانیان سیاسی سابق
جلوی خیرهسری دستگاه امنیتیگرفته شد.

علریضااسالمی

علریضا اسالمی در سال  ۱۳۳۸در تهران به دنیا آمد .در سال  ۵۹با صدیقه امانی فرزند
ص���ادق امانیکه دخرت دایی مادرش بود و خواهرزاده الجوردی ،ازدواجکرد 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 تأسیسکرد و از رهربان مؤتلفه محسوب میشد.
صادق اس�ل�امی پس از ترور حسنعلی منصور  ۲س���ال زندان رفت و پس از آزادی دور
مبارزه را خطکشید و بهکاسبی پرداخت .با تأسیس سازمان آب در آنجا 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 سالهای  ۵۶و  ۵۷صادق اسالمی دوباره فعال شد و در شهریور
 ۱۳۵۷پس ازکشته شدن سیدعلی اندرزگو به همراه دو فرزندش و شوهر خواهر و داماد
خواهرش و دهها نفر دیگر در منزل دستگری شدند .این عده همگی به مرور از زندان آزاد
شدند .آخرین دسته پس از  ۲ماه با دادن تعهد عدم فعالیت سیاسی و ...آزاد شدند.
این دستگریی برای علریضا اسالمی و بقیه سابقهی مبارزاتی شدکه همچنان به آن استناد
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میکنند .از دیگر سوابق مبارزاتی علریضا اسالمی این است که به او «مأموریت » داده
شده بودکه نزد خامنهای در ایرانشهر رفته و برایش «پول و اعالمیه» بربد.
عضویت در ستاد استقبال از خمینی و سپاه پاسداران
وی بهواسطهی پدرش به عضویت ستاد استقبال از خمینی درآمد و پس از اسکان وی در
مدرسه رفاه ،همراه با دیگر اعضای مؤتلفه ادارهی این محل را به عهدهگرفتند.
پس از پریوزی انقالب ،وی همچون دیگر اعضای مؤتلفه به زندانبانی از دستگری شدگان
نظام پهلوی پرداخت و در س���ن  ۱۹س���الگی بهواسطهی رانتیکه از آن برخوردار بود به
ش���ورای فرماندهی سپاه رس���ید و به همکاری با محمد منتظری و سیدمهدی هاشمی
پرداخت .او در این باره میگوید:
بعد از اس���تقرار امام ،من مسئول انتظامات مدرس���ه علوی بودم .از پدرم پرسیدم
االن تکلیف من چیس���ت؟که پدرمگفت از آقای مهدوی س���والکن .پیش آقای
مهدویکنی درکمیته مرکزی انقالب رفتم و سؤالکردمکه ایشانگفتند االن محمد
منتظری فرمانده سپاه شده و نریو الزم دارد .شما برو سپاهکه بالفاصله با موتور به
سپاهکه ساختمانش در ادارهگذرنامه فعلی در خیابان ستارخان بود ،رفتم.
«هانی الحسن» سفری فلسطنی هم آنجا بود .محمد منتظری همان جا روی یک برگه
حکم برای من نوشت چون من و پدرم را میشناخت ،من را به عنوان معاون خود
انتخابکرد و از همان موقعکار خود را شروعکردم .بعد شورای فرماندهی تشکیل
شدکه من عضو شورای فرماندهی بودم .اسم سپاه محمد منتظری «پاسا» بود.
اعضای شورای پاسا ،سیدمهدی هاشمی ،عباس دوزدوزانی ،محمد منتظری ،آقای
صلواتی[فضلالله] و چند نفر دیگر بودند.
ازگروه «العاصفه» فلسطنی یک عده به ایران برای تربیت نریو آمده بود .من مسئول
گزینش بودم و نریوها را جذبکردیم و در همان ساختمان پاسا آموزش میدادند.
یکگروه فش���رده آموزش���ی میدیدندکه  ۲ماه طول میکشید و به عنوان نریوهای
پاسدار و نریوهای دیگرکه آموزشهای بلند مدت میدیدندکه به عنوان فرماندهان
انتخاب شدندکه زیر نظر نریوهای الفتح آموزش میدیدند .محمد منتظری با نریوهای
الفتح از قبل آشنایی داشت .نهضت آزادی چون با محمد منتظری مخالف بودند
در شورای انقالب علیه ایشان خیلی صحبتکردندکه 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 سمتکارهای فرهنگی رفت و یک مجله فارسی
 -عربی به نام الش���هید را چاپکرد .مدتی با ایش���ان همکاریکردم بعد به سپاه
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سلطنتآباد رفتم به نریوهای آنجا آموزش سیاسی میدادم و از آنجا به دادستانی رفتم.

چگونگی ورود به دستگاه قضایی
در تریماه  ۱۳۵۸خمینی به منظور در اختیارگرفنتکامل دس���تگاه قضایی ،مهدی هادوی
را برکنارکرد و قدوس���ی را به دادستانیکلکشور منصوبکرد .با انتخاب قدوسی ،راه
برای بهشتی و حزب جمهوری اسالمیکه جناح راست آن را مؤتلفه تشکیل میداد باز
شد .از آنجاییکه آنها دستگاه قضایی و دادستانیکلکشور را یکی از اهرمهای مهم
در جهت اعمال قواننی شریعت و سرکوبگروههای سیاسی میدانستند ،به سازماندهی
نریوهایش���ان در آنجا پرداختند .علریضا اسالمی در این رابطه به اقدامات بهشتی اشاره
کرده و میگوید:
مؤتلفه اسالمی یک جلسهای داشتکه  ۵۰نفر در این جلسات شرکت میکردند و
آن هم به برکت وجود امام بودکه انسجام خود را حفظکنند.
در یکی از جلس���ات هفتگیکه در منزل آقای حائریزاده تش���کیل شد من همراه
پدرم رفتم ،آنجا به منگفتند شهید بهشتیگفتندکه بهکمک شهید قدوسیکه تازه
دادستان انقالب شده است بروید .من و چند نفر دیگرکه انتخاب شده بودیم پیش
شهید رفتیم که ایشان ساختار سازمان را توضیح دادند وگفتند میخواهیم اینکارها
را انجام بدهیمکه بر اساس آن تقسیم وظایف انجام شدکه 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���دندکه آقای قدیریان معاون اجرایی شدند و آقای الجوردی
2
دادستان تهران شدند.
پس از آنکه الجوردی دادس���تان انقالب اس�ل�امی مرکز شد ،معاونتهای قدوسی در
دادستانیکل از جمله جوالیی و قدیریان و اسالمی و ...جملگی به خدمت وی درآمدند و
عم ً
ال تفکیکی بنی وظایف دادستانیکل و دادستانی مرکز نبود.کلیه طرحهای سرکوبگرانه
در هماهنگی قدوسی و الجوردی پیش برده میشدند.
اسالمی در مورد روابط الجوردی و قدوسی میگوید:
روابط حسنه بود و هیچ اختالفی مشاهده نمیشد و من هیچ تعارضی را احساس
نکردم .چند موردیکه عرضکردم مثلگرفنت بانک مرکزی ،بنیصدر و قطبزاده،
1-www.tasnimnews.com/fa/news/1396/06/08/1501829
2-www.tasnimnews.com/fa/news/1396/06/08/1501829
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اتفاق ًا شهید الجوردی هم در دفرت آقای قدوسی بودندکه این تصمیماتگرفته شدند
و یا در بحث منافقنی ،اگر اختالفی بود ،چون شهید قدوسی مافوق بود ،میتوانست
حتی شهید الجوردی را برکنارکند ،اما هیچ تعارضی بنی آنها نبود ،بلکه هماهنگی
1
کامل برقرار بود.
مسئولیتسرکوبمطبوعات
اس�ل�امی در  ۲۰سالگی در حایلکه نه از س���واد و نه از تجربهی حقوقی برخوردار بود،
معاونت دادس���تانیکلکشور را در حساسترین روزها به عهدهگرفته و به نقش آفرینی
مشغول میشود .ویکه از سوی قدوسی مسئول سرکوب مطبوعات شده بود میگوید:
در این فاصله من از شهید قدوسی جدا شدم به خدمت حضرت آقا رفتمکه شهید
قدوس���ی مرا صداکرد وگفت امام دستور دادندکه مطبوعات ضدانقالب را جمع
کنید من هم شما را معرفیکردم آیا قبول میکنیدکه منگفتم به  ۳شرط قبول میکنم
که نریوهایش را خودم جذبکنم و پرداختی را خودم انجام بدهم و جایش را هم
انتخابکنمکه آقای قدوسی قبولکردند....
تنهادریکنظامضدبشریکهقرارنیستهیچقاعدهوقانونیحاکمباشد،یکجوانناپخته
و بدون تجربه و دارای رانت ویژه ،چننی اختیاراتیکسب میکند .وی در ادامه میگوید:
م���ن دوباره ش���روع بهکارکردمک���ه در این مرحله باگروهکه���ای پیکار ،آرمان
مستضعفنی ،چریکهای فدایی خلق و مجاهدین مواجه شدیم .مجاهدین خلق در
اوایل فعالیتشان آزاد بودند ویل از  ۳۰خردادکه وارد فاز نظامی و مسلحانه علیه نظام
اسالمی شدند و درگریی و ترور را شروعکردند نسبت به آنها دادستانی حساستر و
فعالتر شد و شروع به مقابلهکرد .مطبوعات ضدانقالب و وابسته را یکی یکی پیدا
کردیم ،چاپخانه و خانههای تیمیشان را پیداکردیم و تقریبا سر شاخهها را دستگری
کردیم و یک وظیفه به وظایف دادس���تانی اضافه شدکه همنی بود .وزارت ارشاد
آن زم���ان در اختیار نهض���ت آزادی و آقای میناچی بود و آنهاکنرتیل بر مطبوعات
نمیکردن���د لذا از آن به بعد برای چ���اپکتابها هم به ما مراجعه میکردند و از
دادستانی مجوز میگرفتند.کتاب را میخواندیم و مجوز میدادیم .درگمرکات از
کشورهای شوروی و آلمانکتابهای مارکسیسمی راکانتیرنی میآوردند -که چاپ
مسکو و برلنی بود و سفارتخانهها وگروهکها سفارش داده بودند-کشف میکردیم
و خمری میکردیم و نمونههایی از آن را نگه میداشتیم .بعد به شهرستانهای الهیجان،
2
لنگرودکه محل چاپخانه بود رفتیم و چاپخانههای چاپ اعالمیه را نیزکنرتلکردیم.
1-http://defapress.ir/fa/news/26211
2-www.tasnimnews.com/fa/news/1396/06/08/1501829
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صدور مجوز حمل سالح و بازکردن محمولههای پستی
مس���ئولیت یک جوان  ۲۰ساله در همنی حد باقی نمیماند ،او مسئولیت اموری راکه به
ارتش و سیستم امنیتی مربوط بود نیز به عهده میگرید:
کار دیگریکه دادس���تانی مجبور شد انجام دهد ،این بودکه آن موقع مجوز حمل
سالح را ارتش میداد ،به طبع ممکن بود دقتهای الزم نشود چون ارتش نوپا بود
لذا تمام مجوزها را ابطالکردیم و قرار بر این شدکه برایگرفنت مجوز به دادستان
مراجعهکنند بنابراین مجبور شدیم بخشی را برای دادن مجوز سالح بوجود آوردیم
و همچننی برای مواد منفجره (ناریه) و محرتقه نیز بخش���ی را ایجادکردیم تاکنرتل
شود .مورد دیگری که دادستانی مجبور شد به آن ورود کند« ،پُست» بود چون در
«پُست» چیزهایی را ضد انقالب به خارج میفرستادندکه باید در دادستانیکنرتل
و رصد میشد.
وی همچننی بدون اجازه و اطالع دادستانکل انقالب اسالمی و مقامات قضایی برای
خرید بیسیم به خارج ازکشور میرود.
بازرسیگمرکات
اما آنچه وی در ارتباط با رعایت ش���رع میگوید ضمن آنکه حریتانگیز است ،سطح
شعور وی را نیز میرساند:
یکی از مواردیکه ش���هید قدوس���ی به من حکم دادند بازرسیگمرکات بود و در
گمرکها یکسری موارد بودکه از قبل انقالب باقی مانده بود مانند مشروبات الکلی
که روزانه یککامیون مشروب را در بیابانها خایل میکردیم و شیشه بطری آنها را
بر میگرداندیم چون شرع ًا اشکال داشت شیشه آن را بشکنیم به خاطر اینکه صاحب
داشت و فقط مشروب را خایل میکردیم و بخش دیگر اسلحه و مهمات بودکه برای
پهلویها بودکه تمام آن را ثبت و ضبطکردیم .یک بخش مواد مخدر بودکه آقای
خلخایل به عهده داشتکه بعد از برکناری ایشان بچههای دادستانی تمام مواد مخدر
را بار زدندکه دو کامیون شد و به دادستانی آوردند .بخش دیگر وسایل و قطعات
1
مهم بود مانند قطعات هلیکوپرت و سدسازی درگمرکات بودکه ثبت و ضبط شد.
شبیخون به بانک مرکزی
در ۴خرداد  ۱۳۶۰با باالگرفنت درگریی حزب جمهوری اس�ل�امی و رجایی با بنیصدر
و منصوبان وی ،برای پیش�ب�رد پروژهی حذف بنیص���در ،عوامل الجوردی با حمله به
1-https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/06/08/1501829
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بانک مرکزی درصدد دستگریی علریضا نوبری رئیسکل بانک مرکزی برآمدند .علریضا
اسالمی میگوید:
شهید قدوسی همراه با شهید الجوردی مرا صداکردند وگفتند میخواهیم بانک
مرکزی را کنرتل کنیم ،خربهایی رسیده که اموال و بیتالمایل از مردم قرار است از
اینجا خارج شود ،آن موقع نوبری که وابسته به بنیصدر بود رئیس بانک مرکزی
بود،گفتند میخواهیم شما بروید آنجا را محاصرهکنید وکنرتل و مراقبتکنید .شاید
ساعت دوازده شب بود با چند نفر دیگر رفتیم در بانک مرکزی را زدیم وگفتیمکه ما
میخواهیم داخل شویمگفتند شماکه هستیدگفتیم از دادستانی ،رفت از نوبریکه در
اتاقش بود سئوالکرد و اجازه دادندکه ما باال برویم رفتیم با نوبری صحبتکردیم
یک اسلحه هم بهکمرش بسته بود و فکرکرده بود ما میخواهیم چه بکنیم.گفتیم
این حکم دادستانی است باید شما را جلب کنیم و بربیم و بانک مرکزی را کنرتل
کنیمگفت من نمیگذارم شماکه هستید میفهمید بانک مرکزی یعنی چه؟گفتم من
نمیدانم ما از طرف دادستان آمدیم و ورود و خروج هرکس به بانک از این لحظه
1
ممنوع است و بایدکنرتل شود و شما هم تحت نظر هستید.
حمله نریوهای دادس���تانی به بانک مرکزی در نیمهش���ب ،تنها در یک حکومتکودتا
صورت میگرید و به هیچوجه نمیتوان به آن جنبهی قانونی بخش���ید و یا ادعاکرد در
جهت اجرای قانون بوده است .موضوع برمیگشت به شکایت بنیصدر از بهزاد نبوی و
رجایی به خاطر توافقنامه الجزایر با آمریکاکه بر اساس آن منافع ملی را به باد داده بودند.
در اعالم جرم بنیصدر به مجلس در تاریخ دوم خرداد  ۱۳۶۰آمده بود:
پریواعالم جرمیکه نسبت به آقایان محمدعلی رجایی و بهزاد نبوی راجع به نقض
اصول قانون اساسی جمهوری اس�ل�امی ایران و اختالس ازاموال ملت و خالف
قانون عملکردنهای بسیار در رابطه با انعقاد موافقتنامه الجزایر با ایاالت متحده
امریکا نمودهام ،اینک برای تبینی وضع و شکافنت پارهای دیگر از جنبههای حقوقی
ومایل قضیه ونش���ان دادنکار دولت در مخدوش نمودن حق حاکمیت ملی ایران،
مطالب ذیل را بنا برمس���ئولیتیکه برعهده اینجانب و ش���ماگذارده شده است ،به
پیوست ارسال میدارم:
 1.1پرداخت به غریآمریکائیان بابت موافقتنامه الجزایردر شش صفحه .این
منت نشان میدهد چگونه عالوه برآمریکائیان ،غریآمریکائیها نیز از بابت
موافقتنامه الجزایر س���همی بردهاند و از پولهای ایران به آنها پرداخت
شده است.
1-http://defapress.ir/fa/news/26211
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2.2مبارزه با امرپیالیسم! یا نفی حاکمیت ملی.
این منتکه درده صفحه تهیه ش���ده اس���ت .از جمله نشان میدهدکه چگونه
موافقتنامه الجزای���ر حاکمیت ملی ایران را مخ���دوش مینماید و با اصول
بسیاری ازقانون اساسی در تناقض قرار دارد و چگونه بیانیه امکان پرداخت از
داراییهای ایران به طاغوتیان فراری ازکشور را فراهم میسازد .امیدوارم نسبت
1
به مواد مطروحه رسیدگی عاجل به عمل آید.
حق با بنیصدر و علریضا نوبری بود .رجایی و بهزاد نبوی میلیاردها دالر سرمایهی ایران
را به باد فنا داده بودند.
برباددادن میلیاردها دالر سرمایهی مردم ایران
توسط رجایی و بنیصدر
اگر چه بنیصدر نیز در این داستان به علت بیتجربگی و نشناخنت روابط و ضوابط بانکی
و مایل بنیالمللی با اظهارنظرهای غریکارشناسانه در سال  ۱۳۵۸در مقام سرپرست وزارت
دارایی ضربات جربانناپذیری به منافع ملی زد و دس���ت آمریکا را برای اقدامات بعدی
بازگذارد .بعد از ظهر چهارش���نبه  ۲۳آبان  ۱۳۵۸ابوالحسن بنی صدر ،سرپرست وزارت
داراییکه تازه سرپرس���ت وزارت امور خارجه شده بود ،در یک نشست خربی در تهران
اعالمکردکه «ایران دیگر از بانکهای آمریکاییکمیس���یون نمیگریدکه بخواهد پول
نفت خود را در آنها به سرپده بگذارد »،و «ضمنا از این به بعد برایگذاشنت پولهایمان
کشورهایی را انتخاب میکنیمکه قراردادهای با شاه سابق را وسیله شانتاژ (باجگریی)
قرار ندهند».
بنیصدر همچننی یادآور شدکه بیشرت سرپدههای ارزی ایران در شعب بانکهای آمریکایی
در خارج است و فقط مقدارکمی از آن در داخل آمریکاست« ،بنابراین نگرانی از توانایی
2
آمریکا برای استفاده از وسایل غریقانونی برای بلوکهکردن پولهای خودمان نداریم».
درگزارش بی بی سی آمده است:
به فاصله چند س���اعتکارتر علیه ای���ران «وضعیت اضطراری ملی» اعالم و همه
دالرها ،شمشهای طال ،اعتبارات بانکی و اوراق بهادار اینکشور در آمریکا ،اروپا
و آس���یا را توقیفکرد .هواداران آیت الله خمینی  ۶۶آمریکایی را بهگروگانگرفته
بودن���د و حاالکارتر در ازای هرگ���روگان در عمل  ۱۸۰میلیون دالر ایران را بهگرو
گرفت .رئیس جمهوری آمریکا با دستورش ضربه مایل بزرگی به ایران میزد زیرا
-1روزنامه اطالعات ۲ ،خرداد .۱۳۶۰

2-www.bbc.com/persian/iran-features-39561601
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باعث میشدکه بانکهای غربی با ایران مانند یک ورشکسته برخوردکنند .چیس
اولنی بانکی بودکه اعالمکرد ایران در پرداخت قس���ط یک وام خود قصورکرده
(اتهامیکه بانک مرکزی ایران بالفاصله آن را بیاساس دانست) و باید فور ًا اصل و
یهایش را یکجا برپدازد .بانکهای دیگر هم خیلی زود خط مشی
بهره تمام بده 
چیس را دنبالکردند.
دولتکارتر فردای توقیف حسابهای ایران در دستورالعملش تبصره ای هم زدکه
حسابهای «مسدود شده» در اروپا -که حدود پنج میلیارد دالر موجودی داشت
 را به روی بانکهای آمریکایی باز میکرد و آنها هم حدود دو میلیارد دالر بابتمطالبات ادعایی خود با استناد به نظریه «آخوند بزرگ» برداشتکردند.
بنا بر آن نظریه تازه ابداع شده ،از آنجاییکه حکومت آیتالله خمینی شرکتها و
نهادهای زیادی را دولتی اعالمکرده بود ،تفکیک حسابهای ایران دیگر معنایی
نداشت؛ به این ترتیب اگرکسی از بانک صادرات طلب داشت ویل فقط به سرپده
شرکت ملی نفت دسرتسی داشت میتوانست از آن برداشتکند.
ی داخلی دولت وقت ایران -که بعد از
دست زدن بانکها به حسابها و نابسامان 
انقالب اکثر مدیران مایلکارآمدش فراری ،بازخرید یا اخراج شده بودند  -باعث
شدکه حدود یک سال بعد ایران در حایل وارد چانهزنی جدی با آمریکا شودکه از
سرمایهها و وامهای خود اطالعات دقیق و به روزی نداشت...
اطمین���ان خاطر بانک مرک���زی درکنرتل هواداران بنی صدر ب���رای رهربان حزب
جمهوری اس�ل�امی مهم نبود .ریاستکل بانک مرکزی را جوانی به نام علیرضا
نوبری برعهده داشتکه پیش از بانکدار شدن سردبری روزنامه بنی صدر (روزنامه
انقالب اسالمی) بو د و رقیب سیاسی رجایی به حساب میآمد.
آقای نوبری و مدیران وقت بانک مرکزی به ش���دت با فرمول تسویه بانکی توافق
الجزایر مخالف بودند ویل نظرشان نادیدهگرفته شد.
ب���ه عالوه دولت آقای رجایی وکالی آلمانی خودش را داش���ت و ازکانال آنها با
مقامات و بانکهای آمریکایی در تماس بود و باالخره در  ۲۹دی  ۱۳۵۹توافق را
امضاکرد.
آن روز رسانههای حکومت اعالمکردندکه آمریکا در برابر خواستههای ایران تسلیم
شد .روزنامهها تیرت زدندکه ایران  ۱۲میلیارد دالر خود را از نظام بانکی آمریکا بریون
کشید و اقتصاد ابرقدرت غرب را به لرزه درآورد.
واقعیته���ای توافق اما با آن لفاظیها فاصله زیادی داش���ت .ایرانگام بهگام در
مذاکرات عقبنشینیکرده بود وکمرت از سه میلیارد دالرگریش میآمد.
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ای���ران اول میگفتکه آمریکا اگرگروگانه���ا را میخواهد باید  ۲۴میلیارد دالر
وثیقه بدهد ۱۰ :میلیارد دالر بابت س�پ�ردههای توقیف ش���ده ۱۰ ،میلیارد دالر برای
داراییهای احتمایل شاه و  ۴میلیارد دالر بابت داراییهای متفرقه .دولتکارتر فور ًا
این درخواست را ردکرد.
س���ه هفته بعد -در  ۱۶دی -۱۳۵۹ایران درخواس���ت مایلاش را به  ۹و نیم میلیارد
کاهش میدهد ۱۰ .روز بعد رقم به حدود هش���ت میلی���ارد و  ۱۰۰میلیون تنزل پیدا
میکند .سرانجام بعد از یک تخفیف دیگر ،ایران چیزیکمرت از هشت میلیارد دالر
را قبول میکند و در عنی حال با یگگردشکامل در موضع قبلیاش  -داوطلب
بدهی به بانکهای غربی را یکجا برپدازد....

میشودکه حدود پنج میلیارد دالر
تصمی���م لحظه آخر دولت آقای رجایی به پرداخت وامهاییکه برخی از آنها بهره
حدود  ۸درصد داشت از محل سرپدههاییکه تا  ۱۷درصد بهره میگرفت بانکداران
آمریکایی را ش���گفتزده و خوش���حال ویل تکنوکراتهای بانک مرکزی ایران را
غافلگری و عصبانیکرد .یکی ا ز مدیران سابق بانک مرکزیکه میخواهد ناشناس
باقی بماند میگوید« :ما از این خرب شاخ درآوردیم».
«اعرتاضکردیمکه اگر میخواهیدگروگانها را بدهید بروند آزادش���انکنید ،ویل
دیگر چرا با پرداخت پیش از موعد وامها ذخایر ارزیکشور را نابود میکنید؟»
او می افزاید...« :در نادانیکامل و هول هولکی بزرگترین خطای [محاسبه] تاریخ
معاصر را مرتکب شدند».
دولتمردان وقت ایران تصمیم جنجایل خود را برای قطع وابستگی از نظام بانکی
«امرپیالیسم»ضروریمیدانستند.
بهزاد نبوی ،سخنگوی دولت و مس���ئول مذاکرات ،بعد از امضای توافق در یک
نشس���ت خربی در تهران اعالمکردکه دس���ت به یک اقدام مهم زدهکه «شاید در
شرایط عادی مصلحت اندیشان آنرا صالح نمیدیدند».
آق���ای نبویگفت« :ما در زمینه بازپرداخت وامهای آمریکایی آمدیم عالوه بر این
که اقساط وامهای معوقه راکه میبایست پرداختکنیم ،وامهای آتی آمریکا را هم
حسابکردیم و اصل وام را در جا پرداخت نمودیم».
او اف���زود« :به این ترتیب ارتباط مایل و بانکی خودمان را با آمریکا به طورکامل
قطعکردیم ».محس���ن نوربخش ،قائم مقام وقت وزیر دارایی ،چند روز بعد اعالم
کردکه پرداختکامل وامها نه فقط از نظر قطع وابستگی مهم بودکه «در اینکار
1
سود هم بردهایم.
1-www.bbc.com/persian/iran-features-39561601
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تعقیب و مراقبت از بنیصدر
برای دستگریی پس از برکناری توسط مجلس
علریضا اسالمی به همراه قدوسی و الجوردی پیش از آنکه مجلس شورای اسالمی رأی
به عدمکفایت سیاسی بنیصدر دهد وکودتا شکل عملی به خودگرید ،به دنبال تعقیب و
مراقبت از وی بودند تا در لحظهی مناسب وی را دستگریکنند:
 ...وقتیکه بنیصدر از فرماندهیکل قوا عزل ش���د ،یکبار شهید قدوسی تماس
گرفتند منزل وگفتند بیا من رفتم خدمت ایشانکه شهید الجوردی هم بود .ایشان
گفتکه میخواهیم بنیصدر را بگرییم باید تعقیب و مراقبتکنیمگفتم میخواهید
او را بگریید؟گفتند حضرت امام فرمودند تا وقتی مجلس عزل نکرده شما نگریید و
بایدکام ً
ال قانونمند باشد .متوجه شدیمکه در منزل دخرتش فریوزه در خیابان شریعتی
1
بودکه آنجا راکنرتل میکردیم البته بعد سپاه مسئولیت را بر عهدهگرفت.
مورد اعتماد قدوسی و الجوردی
اعتماد زایدالوصف قدوسی و الجوردی به این جوان ناپخته برمیگشت به عضویت او در

صادق اسالمی و اسدالله الجوردی

مؤتلفهکه دادستانی را در دست داشتند و همچننی حمایت بهشتی و رابطهی بسیار نزدیک
الجوردی با پدر وی صادق اسالمی.
علریضا اسالمی میگوید در آبانماه  ۶۰بنا به درخواست خامنهای نصف روز در دادستانی
انقالب مش���غولکار میش���ود و نصف روز درگزینش ریاست جمهوری .وی در همان
گفتگو اعرتاف میکندکه آیتالله الهوتی را به حکم الجوردی دستگری و روانهی اوین
1-http://defapress.ir/fa/news/26211
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کرده است .دستگریی الهوتی  ۶آبان  ۱۳۶۰بود.
دروغگویی در مورد آمار اعدامها
او به س���ادگی دروغ گفته و آمار مجموع اعدامها وکشتهشدگان مجاهدین در عملیات
«مرصاد» را  ۱۵۰۰تا  ۲۰۰۰نفر ذکر میکند:
مجموع اعدامهای سازمان مجاهدین خلق چند نفر است؟ عملیات مرصاد را هم
حسابکنید .مجموع اعدامها با عملیات مرصاد حدود  ۱۵۰۰تا  ۲۰۰۰هزار نفر است.
تعداد شهدای ما چقدر زیاد بود؟1
سازمان مجاهدین لیستی شامل  ۲۰هزار نفر اعدامی وکشته شده در عملیاتهای مختلف
منتشرکرده است .تنها در جریانکشتار  ۶۷هزاران زندانی مجاهد به جوخهی اعدام سرپده
ش���دند .مجاهدین نام و مشخصات و عکس بیش از  ۱۲۰۰نفر از اعضای خود راکه در
«عملیات مرصاد»کشته شدند انتشار دادند.
دکرت علریضا اسالمی وکاهش 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  ۶۹به بعدکه به توصیهی محمدیگیالنی ،احمد قدیریان به شورای
نگهبان رفت همراه با دیگر اعضای مؤتلفه و دادستانی عضو هیأت نظارت بر انتخابات
شد .وی در مورد ارتباطاش با احمد قدیریان میگوید:
در بخش دیگریکه خدمتش���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 یککار دائم است و هر سال انتخابات داریم» و یک ساختمان را
در خیابانگاندیگرفت و به ما داد وگفت اینجا را تجهیزکنید .بعد ساختمانی در
2
خیابان شهید قرنی،گرفت و االن جزو دفاتر شورای نگهبان است.
در س���الهای اخری او مانند فرماندهان سپاه پاسداران و مسئوالن سیاسی و قضایی نظام
اسالمی از بنگاههای صدور مدرک در داخل و خارج ازکشور مدرک «دکرتا»گرفت و به
عنوان «دکرت علریضا اسالمی» به جامعه قالب شد .همسرش نیزکه در  ۱۶سالگی ازدواج
کرده بود و زنی خانهدار بود با داشنت  ۴فرزند و مسئولیت اداره خانه در خمرنگرزی نظام
کارشناس ارشد شد .اسالمی هماکنون عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی است
و این جریان از وی به عنوان «ش���اگرد برجستهی استاد عسگراوالدی» نام میبرد .وی
1-www.mashreghnews.ir/news/835496
2-www.shoma-weekly.ir/fa/news/1913
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نظرات «داهیانه»ای در موردکاهش تلفات زلزله احتمایل در تهران دارد .از جمله مورد
زیر را مورد تأکید قرار میدهد:
و از همه مهمرتکار فرهنگی شود و در مساجد و نماز جمعهها در خصوص علل زلزله،
گناهان و دوری از آن و استغفار و ...نیز توضیح داده شود.
 -۱۴قوه قضائیه بر اساس اصول  ۱۵۶و  ۱۷۴قانون اساسی مسئول نظارت بر حسن
جریان امور و اجرای صحیح قواننی میباش���د لذا باید در پایان از امام رضا و امام
صادق(ع) نقل اس���ت هرکس سوره زلزال را در نوافل بخواند زلزله به او اصابت
نمیکند.
 -۱۵و از امام صادق(ع) روایت اس���ت هرکس بگوید «یا من یمسک السماوات
واالرض ان تزوال ولئن زالتا ان امسکهما من احد من بعده انهکان حلیما غفوراصلی
علی محمد و آل محمد و امسک عناالسوء انک علیکل شی قدیر ،از زلزله در امان
میماند.
از آیتالله بهجت هم نقل شده فرمودند هنگام زلزله دست بر زمنیگذاشته به نیت
1
آرامش زمنی سوره حمد بخوانید.

1-www.shoma-weekly.ir/fa/news/26750
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در سال  ۱۳۱۸در روستای ایرین از توابع استان تهران به دنیا آمد .وی در سال  ۱۳۴۱وارد
انجمن حجتیه شده و به مبارزه با بهاییگری پرداخت .او فعالیت خود را با هیأتهای
مؤتلفه آغازکرد و در بس���یج زنان خانوادهی عوامل ترور حس���نعلی منصور برای رفنت به
خان���هی مراجع تقلید و امام جمعه تهران نقش داش���ت .آنها با تضرع از مراجع تقلید
میخواس���تند با پادرمیانی مانع اعدام شوهران و عزیزانشان شوندکه با مخالفت مراجع
روبرو شدند و هیچ اقدامی صورت نگرفت .حتی خمینی نیز اطالعیهای صادر نکرد و
اعدام آنها را محکوم نکرد .پس از پریوزی انقالب نیز اگرچه اعضای مؤتلفه از نزدیکان
وی بودند اما در تجلیل از قاتالن منصور چیزی نگفتکه ناشی از فرصتطلبی او بود.
احمد در اواخر سال  ۱۳۴۳به حزب ملل اسالمی پیوست و پس از دستگریی ،به  ۴سال
زندان محکوم گردید اما در آبانماه  ۱۳۴۶از زندان آزاد شد و بالفاصله به همراه عباس
آقازمانی و علریضا سپاسیآشتیانی اقدام به تشکیلگروه حزباللهکرد .وی در تری ماه ۱۳۵۰
دستگری و در خرداد  ۱۳۵۲از زندان آزاد شد .او میگویدکه به  ۶سال حبس تأدیبی محکوم
شد اما معلوم نیست چرا ساواک او را زودتر آزادکرد.
پیوسنت به مجاهدین وگسست از آن
در مهرماه  ۱۳۵۲وی با فاطمه فرتوکزاده ازدواجکرد اما چند روز بعد به منظور لو دادن
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محل اختفای برادرش مهدی دستگری و بهکمیته مشرتک ضدخرابکاری منتقل شد اما پس
از مدتی آزاد شد .در اواخر سال  ۱۳۵۲وی و همسرش از طریق علریضا سپاسی آشتیانی
به مجاهدین پیوستند .در شهریور  ۱۳۵۳اوکه به تازگی صاحب دو دخرت دوقلو شده بود،
به اتفاق همسرش مخفی شد.
احمد در آبان  ۱۳۵۴و پس از برمالش���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 خرابهای در جنوب تهران خودکشیکرد.
زخمی شدن در درگریی با ساواک
احمد احمد در  ۶اردیبهش���ت  ۱۳۵۵در حایل که ارتباطاش 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 چندینگلوله قرارگرفت و دستگری شد .این درگریی موجب
آسیبدیدن جدی پای چپ و لگن خاصرهی وی شد .وی یک سال بعد ،در اردیبهشت
 ،۵۶بدون آنکه به دادگاه فرستاده شود همراه با رهربان مؤتلفه وکسانیکه به ضدیت با
مجاهدین شهره بودند آزاد شد تا به مقابله با مجاهدین و مارکسیستها برپدازد .وی در
جریان انقالب از طریق صادق اسالمی دوباره به مؤتلفه نزدیک شد و به همکاری با این
جریانکه در حزب جمهوری اسالمی متشکل شد پرداخت.
حضور در دادگاه تقی شهرام
ی شهرام به عنوان شاکی
ویکه همسرش را از دست داده و زخمخورده بود در دادگاه تق 
شرکتکرد و ادعاکردکه همسرش توسط بخش مارکسیست لنینیست مجاهدین به قتل
رسیده است در حایلکه واقعیت نداشت .او با تقی شهرام روبرو شده و با دعوا مرافعه
با وی نیز پرداخته بود.
حسنی روحانی یکی از رهربان بخش مارکسیست لنینیست مجاهدینکه پس از انقالب با
نام سازمان «پیکار» به فعالیت ادامه داد و پس از دستگریی به خدمت بازجویان درآمد،
در مورد فرتوک زاده مینویسد:
او پس از مدتی در جمع سر شاخه وارد شد و در تابستان  ۱۳۵۵مسئولیت جمع چاپ
به عهدهاش قرارگرفت ،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  ۵۵طی یک نشست انتقادیکه مرکزیت (در مسافرخانه) تشکیل
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داد ،فاطمه فرتوکزاده و محسن طریقت هر دو مورد انتقاد قرارگرفتند ،فرتوکزاده
پس از اتمام این جلس���ه مدارک و سالحش را در خانه باقیگذاشته و فقط یک
نارنجک با خود برده و درگوشه خرابهای در خیابان انوشریوان دادگر (بعثت) دست
به خودکشی میزند.
حضور در اوین و روابط عمومی
احمداحمدپسازآزادیاززندانباسکینهخانمحمدازدواجکردوبااحمدشریینی باجناق
شد .احمد احمد پس از انقالب با ابوشریف (عباس آقا زمانی) فرمانده سپاه پاسداران
که از قبل درگروه حزبالله با او آشنا بود همراه شد .وی سپس مسئولیتکمیته انقالب
اسالمی مستقر در مجلس را به عهدهگرفت و عاقبت در سیاهترین روزهای تاریخ معاصر
ایران ،مسئولیت روابط عمومی زندان اوین را پذیرفت .اطالعیههای دادستانی انقالبکه
در آن به اعدامهای بریحمانه اشاره میشد توسط روابط عمومی اوین انتشار مییافت.
وی پس از ترک اوین به آموزش و پرورش رفت و پعد از بازنشستگی به پیشنهاد خامنهای
همراه با محمد مهرآینی دوست و همکار قدیمیاشکه از بیرحمترین بازجویان اوین بود
در تربیت بدنی بنیاد جانبازان به خدمت مشغول شد.
1

کارگاه اوین و مسئوالن آن
پس از آنکه الجوردی مسئولیت دادستانی انقالب اسالمی مرکز را به عهدهگرفت سالن
ورزش اوین راکه پیش از انقالب بهگارد زندان و مأموران س���اواک اختصاص داشت،
تبدیل به حسینیه و استخر سرپوشیدهی و سونای زندان را نیز تبدیل بهکارگاه خیاطیکرد.
از سال  ۱۳۶۰به بعد قسمتهایکشبافی ،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 تأمنی
کرد .مس���ئولیتکارگاه زندان ابتدا به عهدهی پدر زن سیدمجتبی برادرکوچکرت اسدالله
الجوردی بود.
از جمله مس���ئوالنکارگاه اوین میتوان به ابراهيمي ،حاج احمد شریینیکه مسئولیت
س���راجی را به عهده داشت ،حاج مراد ،عباس تیموری و بعدها ناصر آقایی اشارهکرد.
آقایی وقتی الجوردی در ش���هریور ۱۳۶۸مسئولیت سازما ن زندانها را به عهده گرفت،
 -1احمد شریینی متولد  ۱۳۲۱در همدان در دبریستان با هادی شمس حائری هم کالس بود و توسط
او به حزب ملل اسالمی پیوست .شریینی پس ازکشف حزب در مهر سال  ۱۳۴۴دستگری و به مناسبت
 ۴آبان س���الروز تولد شاه و مراسم تاجگزاری در سال  ۱۳۴۶آزاد شد .او پس از آزادی از زندان بهکار
سراجی در بازار تهران پرداخت و در دههی  ۶۰به الجوردی پیوست و بخش سراجی را در زندان اوین
راهاندازیکرد .منزل مسکونی او در سال  ۶۱با نارنجک هدف مجاهدین قرارگرفت.
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مسئولکارگاه شد .از قرار معلوم وی در اواخر دههی  ۷۰به جرم دزدی و اختالس دستگری
شد .حاج مراد و حاجکربالیی و تعدادی از تجار بازار در منافعکارگاه اوین سهیم بودند.

استخر اوین بهکارگاه تبدیل شد.

پی���ش از راهان���دازیکارگاه اوین هزینههای دادس���تانی را علی قدوس���ی و حبیبالله
عسگراوالدی تأمنی میکردند .علی قدوسی دادستانکل انقالب بود و ماهی دو میلیون
تومان پرداخت میکرد ،اما حبیبالله عسگراوالدی هیچ پست رسمی به جز اینکه عضو
کمیته امداد امام بود ،نداشت .او ازگردانندگان بازار و جناح مؤتلفه در حزب جمهوری
اس�ل�امی بود و پولهای هنگفتی در اختیارش بود .دریافت پول از رهربی یک جریان
سیاس���ی برای ادارهی دادستانی انقالب اسالمی ،یکی از بزرگرتین جرائمی بودکه در
نظام والیی صورت میگرفت و تردیدی باقی نمیگذاشتکه این دادستانی در خدمت
مقاصد حزب وگروه مربوطه عمل میکند.
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بالفاصله پس از سقوط نظام پهلوی و دستگریی نظامیان ،مأموران ساواک و چهرههای
سیاسی دوران شاه ،مسئوالن و رهربان مؤتلفه مسئولیت زندانبانی را به عهدهگرفتند و تا
دو دهه بعد همچنان این مس���ئولیت را به عهده داشتند .الجوردی ،حاج مهدی عراقی،
ابوالفضل حاجحیدری ،اکرب صالحی ،محمدکچویی ،هاش���م رخفر ،اسدالله جوالیی،
سیداصغر و سیدمحمدرخصفت از اولنی زندانبانان اسالمی در مدرسه رفاه هستند .رد
آنها را میتوان در سالهای بعد و به ویژه سیاهترین روزهای تاریخ میهنمان در ادارهی
زندانهای اوین و قزلحصار وگوهردشت و همچننی دادستانی انقالب اسالمی مرکز دید.
صادق نوروزی یکی از اعضای س���ازمان مجاهدین انقالب اسالمی در ارتباط با اولنی
بازداشتگاه رژی م پس از انقالب و رئیس آنکه محمدعلی رجایی بود ،میگوید:
...کمیته چند اتاق از اتاقهای مدرسه رفاه را به بازداشتگاه تبدیلکرده 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 اختیارکمیته انقالب بود.
در این بخش چند اتاق به بازداشتگاه بدل شده بود .در مدرسه رفاه شهید رجایی
مسئولیت زندان ،آیتالله خامنهای مسئولیت اسناد و مدارک و آقای عسکراوالدی
مسئولیت جواهرات را برعهدهگرفته بودند و مردم اگر از خانه سران رژیم اسناد و
مدارک پیدا میکردن���د آن را تحویل آیتالله خامنهای میدادند ،اگر طال ،پول و
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جواهرات مییافتند آن را به آقای عس���کراوالدی میسرپدند و فراریها در اختیار
1
آقای رجایی قرار میگرفتند.
اولنی جلسات دادگاههای انقالب در این مدرسه برگزار شد و اولنی احکام اعدام این
دادگاهها در پشتبام همنی مدرسه به مورد اجراگذاشته شد و سپس محل دادگاهها
و اعدام به زندان قصر انتقال یافت.
سیدعلیاصغررخصفت
اولنی رئیس زندان قصر
سیدعلیاصغر رخصفت اولنی رئیس زندان قصر
پس از پریوزی انقالب متول���د  ۱۳۱۶در 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 امنیالدوله
با عس���کراوالدی ،ش���فیق ،امانی ،الجوردی و
محمود لوالچیان مرتبط شد  .س���پس با مهدی
عراقی آشنا شد و به عضویت جمعیت هیأتهای
مؤتلفه درآمد.
وی از س���ال  ۱۳۳۶در بازار فرشفروشها شاگرد مغازه بود و سپس خود صاحب
فرشفروش���ی شد و همراه برادرش س���یدمحمد به تجارت روی آورد .سیدمحمد
رخصفت پس از انقالب رییس اتحادیه صنف فرشفروشان تهران شد.
عضویت درکمیته استقبال از خمینی و زندانبانی در مدرسه رفاه
برادران رخصفت عضوکمیته استقبال از خمینی بودند و از همان ابتدا در مدرسه رفاه
مسئولیت زندانبانی از سران نظام پهلوی را به عهدهگرفتند.
ت گرفنتاش در زندان قصر میگوید:
رخصفت در مورد چگونگی مسئولی 
من تاریخچه مفصلی در این مقطع دارم .آن زمان یعنی پس از  ۲۲بهمن به تدریج
سران رژیم سابق را میآوردند به مدرسه رفاه و ما اینها را درکالسها جا میدادیم.
ابتدا من اسلحهها را تحویل میگرفتم .یک کار هم که نداشتیم! فقط میدویدیم.
یادم هس���ت که هویدا و نصریی رئیس ساواک ،مقدم رئیس شهربانی و نیکپی
ش���هردار تهران را آوردند مدرس���ه رفاه .اینها در اتاقها 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 همنی طورکه در حیاط
راه می رفتم صدای فریاد شنیدم .یک نوجوان شانزده هفده ساله یککالشینکوف
دستشگرفته بود و به اصطالح مشغول نگهبانی بود .نصریی وقتی میخواست به
دستشویی برود سعیکرده بود اسلحه را از این نوجوان بگریدکه او فریاد میزند و
1
همه بچه ها میریزند و نصریی را از وی جدا میکنند.
راهاندازی زندان قصر و ریاست آن
پ���س از این ماجرا یکی از دوس���تان به منگفتکه باید اینه���ا را به زندان قصر
بربیم .ما هم رفتیم زندان قصر را بازدیدکردیم دیدیم تعدادی افغانی آنجا زندگی
میکنند و آزادان���ه رفت و آمد میکنند .دیگر زندانی درکار نبود فقط در و دیوار
بود .وقتی برگشتیم مدرسه رفاه متوجه شدمکه آقای قدوسی دادستان انقالب شده
است .من رفتمکنار ایشان وگفتم بنده حاضرم این زندانیها را به زندان قصر بربمکه
امنیت بیشرتی دارد .خدا رحمتشکند به منگفتکی تو را میشناسد.گفتم آقای
خامنهای و یا بهشتی من را میشناسند .این راکهگفتم،گفت اجازه دهید تا فردا.
فردا من را صداکرد.گفت من دیش���ب رفتم خدم���ت حضرت امام (ره) و عرض
کردمکه من توانایی انجام اینکارها را ندارم ،این حکم را از من بگریید و بهکس
دیگری بدهید 2.امام هم آقای زوارهای را دادستان انقالبکرده است .من فردا رفتم
خدمت ایشان .جریان را برای آقای زوارهای گفتم .گفت آمادهای این زندانیها را
بربی زندان قصر؟گفتم بله!کیفش را برداشت و باکاغذهاییکه سربرگ انقالب
را هم داش���ت حکم ما را نوشت .ما هم همان روز چند عدد ماشنی آمادهکردیم و
زندانیها را آماده انتقال به زندان قصرکردیم .آن زمان نگهبانی نبود .خدا رحمت
کند ش���هید عباس ناطق را .ایش���ان با بچههای قهرود نشست و برخاست داشت.
من با ش���هید ناطق صحبتکردم و به این بچههاگفتم آماده هستید ما را تا زندان
قصر همراهیکنید .این بچهه���اکه یک تیم نظامی بودندکمککردند و ما رفتیم
زندان قصر .ما زندانیها را به تدریج وارد بندهاکردیم و نریوها برایکمک آمدند
و دادگاهها تشکیل شد .آن زمان آقای جنتی ،آقای آیتالله محمدیگیالنی و آقای
خلخایل قاضی دادگاه انقالب بودند .دوربنیها هم فیلمربداری میکردند.
آن موقع برایکمک به ما در زندان قصر اغلب دوستها و رفقای بازاری ما آمدند.
-1۰روزنامه رسالت ۲۱ ،بهمن  ۱۳۸۹صفحه ۱۷
ی قدوسی آن موقع بدون آنکه اعالم رسمی شود دادستان انقالب اسالمی تهران بود؛ چند ماه
-2عل 
بعد وی از سوی خمینی رسم ًا جایگزین مهدی هادوی دادستانکل انقالب اسالمی شد و روحانیت
بر دستگاه قضایی تسلط یافت.
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حاج محمدکچویی هم معاون من بود .من و محمدکچویی رئیس و معاون شدیم و
دادگاه را سرو سامان میدادیم .دادگاهها تا ساعت  ۳نیمه شب ادامه داشت و بعد
1
هم حکمها صادر میشد و اجرا میگشت.
در جای دیگری میگوید:
پیش خلخایل رفتیم .شرایط را توضیح دادیم وگفتم ما آمادگی نگهداری زندانیان را
در مدرسه رفاه نداریم و خوب است شما  ۵۰نفر را اعدامکنید تا هم اینجا خلوت
2
شود و هم درس عربت سایرین باشد .خلخایل انسان قاطعی بود.
ت شدن» زندان استفاده
در س���الهای  ۶۱ -۶۰الجوردی نیز از همنی ش���یوه برای «خلو 
میکرد .دیری نگذش���تکه سیدعلیاصغر رخصفت برای اداره سازمان نوبنیاد اقتصاد
اسالمیکه جهت چنگاندازی بر سیستم پویل و بانکی و اقتصادیکشور طراحی شده
بود قصر را ترککرد.
حاج مهدی عراقی
محمدمه���دی ابراهیمیعراقی در س���ال ۱۳۰۹
هج���ری شمس���ی در یکی از مح�ل�ات جنوب
تهران به دنیا آمد .تحصیالت وی ششم ابتدایی
بود و در دوران دبریس���تان ت���رک تحصیلکرد.
در نوجوان���ی به فدائیان اس�ل�ام پیوس���ت .در
جریان بازداش���ت نوابصفوی در س���ال ۱۳۳۰
مهدی عراقی به هم���راه  ۵۲نفر دیگر معرتضانه
وارد زن���دان قص���ر ش���دند و در محوط���ه آن
متحص���ن ش���دند .وی در این رابطهگرفتار ش���د و ت���ا  ۲۵تری  ۱۳۳۱به م���دت  ۶ماه در
زندان باقی ماند.در س���ال  ۱۳۳۵ازدواجکرد .امری ،محمود و حس���ام سه فرزند عراقی،
حاصل این ازدواج هس���تند .در س���ال  ۱۳۴۰با خمینی آش���نا ش���د .ب���ا آنکه یکی از
معرکهگردانان غائله ۱۵خرداد بود اما دس���تگری نش���د .پس از آزادی خمینی در مردادماه
 ۱۳۴۲عراقی مس���ئولیت مراقبت از بیت وی را همراه با اعضای مؤتلفه به عهدهگرفت.
شرکت در قتل حسنعلی منصور
وی در اولنی س���الگرد  ۱۵خرداد ،دس���تگری و دو ماه زندان بود و در بهمن  ۱۳۴۳در پی
-1روزنامه رسالت ۲۱ ،بهمن  ۱۳۸۹صفحه ۱۷
-2مجله 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 میشود به دروغ مدعی
شده استکه «ساواکیان به سختی وی را شکنجهکردند و ناخنهایش راکشیدند ،ویل
1
همچنان دم فرو بست و چیزی نگفت».
او جزو آخرین نفرات اعضای مؤتلفه بودکه دس���تگری شد و مطلق ًا شکنجه نشد .دیگر
اعضایگروه بدون تحمل شکنجه در مورد جزئیات ترور و افراد شرکتکننده و مسئولیت
هریک اعرتافکردهبودند .هیچکدام در دادگاه علنی حرفی از شکنجه نزدند.
نماینده زندانیان در آشپزخانه و درخواست عفو از شاه
عراقی در ههی  ۵۰در زندان قصر به عنوان نماینده زندانیان مسئولیت طبخ غذای زندانیان
سیاسی را عهدهدار شد وکیفیت غذا را باال برد و سپس مسئولیت طبخ غذایکلیه زندانیان
قص���ر را بهعهدهگرفت و رضایت زندانیان را جلبکرد .وی در رفتار و در منش تفاوت
چشمگریی با الجوردی داشت.
عراقی در  ۱۵بهمن  ۱۳۵۵به همراه عس���گراوالدی وکروبی و ابوالفضل حاجحیدری و
محیالدین انواری و قدرتالله علیخانی و مهدی ملکالکتابخیابانی با درخواست
عفو از شاه و شرکت در مراسم و جشن «شاهنشاها سپاس» آزاد شدند.
عسکراوالدی درباره جریان شرکت در آن مراسم میگوید:
یک ش���ب ما دو نفر – عسکراوالدی و عراقی -را بردند در مدرسه داخل زندان
قصر .فردا صبح در طبقه پاینی 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 .هرکاریکردندکه یکی از ماها صحبتکنیم ،مطلق ًا قبول نکردیم .چهار پنج
نفر ازکمونیستها و یکی دو تا از ملیگراها صحبتکردند ویل هرکاریکردند یکی
از مسلمانان صحبت کند ،این کار انجام نشد و عم ً
ال ما در جشن شرکت نکردیم.
مطبوعاتیکه آنجا حضور داشتند سعیکردند 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 راگرفتیمکهکسی از ما عکس نگرید .چون ما موافق اینکه ما
در این مجلس باشیم ،نبودیم .اما آنکسانیکه طالب این جشن بودند ،بعد ًا از نگاه
منافقنی و چریکهای فدایی خلق ،قهرمان معرفی شدند .ویل ما این جشن را قبول
2
نداشتیم ،هرچند این مراسمی بودکه طی آن ما را آزادکردند.
1-www.imam-khomeini.ir/fa/c13_31012
2-www.tabnak.ir/fa/news/356320
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عس���گراوالدی به وضوح دروغ میگوید .او مدعیاست این دو را با چشمبند به سالن
اجتماعات زندان قصر بردهاند! در حایلکه در زندان قصر از چشمبند استفاده نمیشد به
خصوص وقتی بخواهندکسی را برای شرکت در جشن بربند! دروغگوکم حافظه است
حاج مهدی عراقیکه با چشمبند به محل برده شده بود از قبل فکر عینک دودیکرده بود!
مهدی ملکالکتابخیابانی از همفکران عسگراوالدیکه به همراه وی در جشن سپاس
از محمدرضا پهلوی حضور داشت… در این رابطه میگوید:
ساعت  ۸صبح آمدند ما را از اتاقی به اتاق دیگر در طبقه سوم کمیته مشرتک بند
 ۶بردند ،در آنجا آقایان حبیبالله عس���گراوالدی ،مهدیکروبی ،شیخ قدرتالله
علیخان���ی و… .را دیدیم ،آنها را از اوین به آنج���ا آورده بودند ،ما از این دیدار
خوشحال و خشنود شدیم .آن روز یک مدالکه خاطرم نیست ،احتما ً
ال تمثال تاج
1
شاهنشاهی روی آن حک شده بود به ما دادندکه به سینههایمان بزنیم.
درخواس���ت عفو عسگراوالدی در س���ال  ۱۳۵۸به صورتگسرتده انتش���ار یافت و او
بعدها درگفتگو با رس���انههای نظام منت آن را تأییدکرد و اعرتافکرد مجاهدین دستی
در آن نربدهاند .ظاهر ًا این منت از س���وی دستگاه امنیتی نظام جمعآوری شده است .منت
درخواست عفو عسگراوالدی بسیار مشمئزکننده بود و به روشنی بریدگی او از مبارزه را
نشان میداد .او درخواست «عفوکریمانه» از شاهکرده و تأکید نموده بود مذهب شیعه
اساس ًا ضدسلطنت نیس���ت و در زندگی خود نیز هیچگاه 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 آنکه دستش را روی چهرهاشگرفته باشد انتشار
یافته بود .یک بلوز سفید یقه اسکی زیرکتش بوشیده و یک پالک به یقهیکتاش زده
بودکه مربوط به بزرگداشت پنجاهمنی سالگرد سلطنت پهلوی بود.
مدیریت بیت امام در فرانسه و سرپرستی زندان قصر
پس از عزیمت خمینی به فرانس���ه ،حاج مهدی عراقی به نوف ل لوشاتو رفت و مدیریت
«بیت امام» را در آنجا به عهدهگرفت .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  ۱۳۵۸از 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  ۱۳۵۸بود .در آن دوران بخشی از بازپرسیها و تهیهکیفرخواستهای
دادس���تانی انقالب علیه وابستگان نظام پهلوی توسط اعضای مجاهدین از جمله نادر
1-https://www.isna.ir/news/91111408294

الجوردی ،یاران و همراهانش

213

رفیعینژاد ،رضا خاکسار ،محمود بنینجاریان ،سنابرق زاهدی و ...صورت میگرفت .تا
آخر سال  ۵۸این عده با صدور اطالعیههایی در جراید و مطبوعات علیه قدوسی و دادگاه
انقالب و انحراف مسری آن افشاگری میکردند.
اجرای اعدام وحشیانه در زندان قصر
دوران ریاس���ت عراقی و رخصفت زندان قصر هیچ قاعده و قانونی نداشت .آنجا 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 دیوانهوار
اعدامگردید .حمید حاجیعبدالوهاب 1یکی از زندانبانان قصر میگوید:
در بنی این افراد ،فردی بود به نام س���روان جاویدی .او در زندان قصر  خیلیها را
اذیت میکرد .آدم عجیب و غریبی بود .این فرد ظاهر ًا پس از  دس���تگریی متحول
و پشیمان ش���ده بود .او را دادگاهی میکنند و به اعدام  محکوم میشود؛ ویل او
میگویدکه موقع اعدام چشمهای من را نبندید ، من همنی طورکه این طرف و آن
طرف میدوم من را به رگبار ببندید و  بکشید .چشمهایش را نبستند .او قبل از اعدام
نماز شب خواند و راز و  نیازکرد .به هنگام اجرای حکم ،الله اکربگفت و میدوید.
یکی از افراد او  را به رگبار بس���ت وکش���ت .او خیلیها را شکنجهکرده بود و این
حکم  برای او واقع ًا عادالنه بود و بایستی اجرا میشد.
فردیکه مأمور اجرای حکم بود ،دچار ناراحتی روانی شده بودکه  نکند اشتباهکرده
باشد .نقل استکه او را پیش آقای خلخایل میبرند . آقای خلخایل میگوید« :با
کدام انگشت ماشه را کشیدی؟» او  انگشتاش را نشان میدهد .آقای خلخایل
انگشت او را میبوسد و  میگوید« :این انگشت ،تو را به بهشت میبرد» ،آن فرد
2
تا حدی راضی  میشودکهکارش اشتباه نبوده است.
زندان قصر مادامیکه دادگاههای انقالب در آن برگزار میشد و هنوز به اوین منتقل نشده
بود ،محل اعدام وابستگان نظام پهلوی بود و جوخههای اعدام از میان اراذل و اوباش و
گردانندگان مؤتلفه تشکیل میشد.
ریاست بنیاد مستضعفان و قتل توسط فرقان
پس از چندی به دس���تور خمینی عراقی به عضویت و ریاس���ت ش���ورای مرکزی بنیاد

-1وی همراه با محم د منتظری در تأسیس سپاه پاسداران مشارکت داشت و سپس مسؤولیت آموزش
س���پاه را به عهدهگرفت و به عضویت شورای عایل سپاه در آمد .وی پس از  ۳۰خرداد برای سرکوب
مازندران و لشکر  ۲۵کربال و سپس منطقه  ده سپاه

نریوهای سیاسی به فرماندهی منطقه سهگیالن و
رسید و عاقبت در وزارت بازرگانی مأمور شد.
-2خاطرات حمید حاجیعبدالوهاب  ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی،گروه تاریخ (تدوینگر)،
تهران ،۱۳۸۷ ،ص .۵۰
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مس���تضعفان درآمد .در همنی سمت بودکه به عنوان مسئول مایل به همراه حاج حسنی
مهدیان ،سرپرس���تی روزنامهکیهان را به عهدهگرفت .هنوز در زندان قصر مستقر بودکه
چهارم شهریورماه ،۱۳۵۸گروه فرقان وی را به همراه فرزندش حسام و حسنی مهدیان به
رگبارگلوله بستند و پدر و پسر به قتل رسیدند .به فرمان خمینی ،پیکر وی را به قم منتقل
کردند و درکنار حضرت معصومه به خاک سرپدند .خمینی شخص ًا در مراسم تشیع جنازه
وی شرکتکرد.
اکربحسینیصالحی
اکرب حسینیصالحی در س���ال  ۱۳۲۱شمسی در یک
خانواده سنتی در جنوب شرقی تهران متولد شد .وی
پس ازگذراندن س���ال ششم ابتدایی از ادامه تحصیل
بازماند و در مغازه پدرش مشغولکار شد.
پدر آنها مغازه لبنیات فروش���ی در خیابان خراسان
ایستگاه لرزاده داشتکه به عنوان ارث به آنها رسیده
بود و هر روز هفته یکی از برادران آن را اداره میکرد.
مغازهی لبنیاتی برادران صالحی یکی از مراکز پخش
اعالمیهها و نوارهای خمینی در س���ال  ۵۷بود .این
مغازه در اواخر دههی  ۶۰تبدیل به الکرتیکی و فروش لوازم برقی شد.
در میان برادران اکرب از همه سیاسیتر بود و بقیه تمایل چندانی به فعالیت سیاسی نداشتند.
حسنیکه باجناق محسن رفیقدوست است دیدگاه فوقالعاده سنتی دارد و پس از پریوزی
انقالب در سازمان حج و زیارت و اوقاف مشغول فعالیت شد .اکرب علریغم اینکه یکی
از هواداران خمینی بود اما از دکرت علی شریعتی دفاع میکرد و برای مرگ او میگریست.
شروع فعالیت سیاسی با مؤتلفه
صالحی در سال  ۱۳۴۲با سیدعلی اندرزگوکه به مغازه پدرش مراجعه میکرد آشنا شد و
از طریق وی به هیأتهای مؤتلفه پیوست .وی در غائله  ۱۵خرداد شرکتکرد و پس از آن
نیز در چاپ و پخش رسالهی خمینیکوشش داشت.
پس ازکشتهشدن حسنعلی منصور و توقف فعالیتهای مؤتلفه وی نیز همچون دیگر اعضای
این تشکل به زندگی شخصیاش پرداخت .در سال  ۱۳۴۸از طریق سوریه به سفر حج رفت
و سپس بهکربال و دیدار خمینی شتافت .پس از بازگشت ،وی مورد پرسوجوی ساواک
قرارگرفت اما از آنجاییکه موضوع برای س���اواک مهم نبود تنها به تذکر اکتفاگردید.
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دستگریی به دلیل ارتباط با اندرزگو
س���یدعلی اندرزگوکه پس از قتل منصور با اسامی مستعار زندگی میکرد هر ازگاهی به
دیدار وی میرفت .پس ازکم ش���دن فش���ارها و ایجاد فضای باز سیاسی در سال ۱۳۵۶
ارتباط این دو بیشرت شد.
ی حیدریکه
در تابستان  ۵۷از طریق شنود تلفنی محس ن رفیقدوست به اتفاق حاج عل 
هردو با مؤتلفه ارتباط داشتند دستگری شدند .این دو در میدان بارفروشها همکار بودند.
ساواک از طریق شنود تلفنی متوجه ارتباط آنها با اندرزگو شده بود .از طریق رفیقدوست
به ارتباط اکرب صالحیحسینی با اندرزگو پی میبرند و متعاقب ًا شماره تلفن مغازه و منزل
وی تحتکنرتل و شنود ساواک قرار میگرید.
اول ش���هریور اندرزگو در فضای «باز سیاسی» و محدودشدن اختیارات ساواک و شل
شدن بند سرکوب به فعالیتهایش افزوده بود ،جهت دیدار وگفتگو با اکرب صالحی و اکرب
پوراستاد به سمت منزل اکرب صالحی میرود .مأمورانکمیته مشرتککه از طریق شنود تلفن
متوجه قرار وی شده بودند حوایل افطار در خیابان سقاباشی نزدیک منزل اک رب صالحی،
او را محاصره میکنند و بهگمان آنکه مسلح است به رگبار میبندند.
دو ش���ب بعد ۵۷ ،نفر از جمله اکرب صالحی و س���ه برادرش حسنی و اصغر و مرتضی و
علیاکرب 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 همنی دلیل به
این نام معروف بود و بازجوی شعبه  ۳اوین شد) 1و ...دستگری میشوند .این عدهکسانی
بودندکه با مغازه صالحی ارتباط داشتند و بدون آنکه ساواک درموردشان سختگریی
کند به مرور آزاد شدند ،تنها ده -پانزده  نفر از جمله اکرب صالحی را به مدت دو ماه نگاه
داشتند .تعداد زیادی ازکسانیکه دستگری شده بودند بعد از انقالب به دادستانی اوین و
گروه ضربت و شعبههای بازجویی پیوستند و جنایات زیادی را مرتکب شدند.
شکنجههای اعمال شده روی برادران صالحی
اکرب صالحی در خاطراتش اعرتاف میکندکه شرایط سلول انفرادی «دیوانهکننده» بود.
این در حایل بودکه 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
-1صالحی میگوید« :احمدآقا به منگفتکه من  خیلی دوست دارم پیش آقای الجوردیکارکنم.
رفتیم پیش آقای الجوردیگفتم این  احمدآقا از دوس���تان قدیمی ما هس���تند و در مبارزات بودند و
دوست داردکه 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 اذیتها تحملکردند .از اکرب صالحی در مورد ش���کنجههای
طاقتفرساییکه در در دوران دوماههی زندان در سال  ۵۷متحمل شده میگوید:
به هر  صورت حرفهای رکیکی میزدند و واقع ًا میخواستند اعصاب ما را خرد
کنند .یعنی  آنقدرکه آنجا شکنجه روانی داشتیم ،شکنجه بدنی نداشتیم .میآمدند
بغل دستمان  مینشستند و یک حرکتهایی میکردند .یک حرفهایی میزدند
که روحیه ما را خرابکنند .بعضی دوس���تان به ما میگفتندکه شما رفتید زندان و
آمدید ،دو برابر موهایتان سفید شده .شکنجه روحی برایمان ناراحتکنندهتر بود و
1
ما را بیشرت عذاب میداد .شکنجههای دیگرش مشکل نبود.
وی همچن�ی�ن ا زکوچک بودن س���لولهای اوین در خاطرات���ش مینالد ،اما توضیحی
نمیدهدکه در همان س���لولها در سال  ۶۱ – ۶۰پنج ،شش نفر محبوس بودند و مجبور
بودند در حضور یکدیگر از توالت استفادهکنند .وقتی به مسئوالن زندان در موردکمبود
جا اعرتاض میشد خریهسرانه جواب میدادند ،به ما ربطی ندارد ،شاه به اندازهیکافی
زندان و سلول و بند درست نکرده است.
فعالیت پس از آزادی از زندان
وی پس از آزادی از زندان در راهاندازی تظاهراتهای تهران در سال  ۵۷فعالیت داشت و
سپس همراه با دیگر اعضای مؤتلفه درکمیته استقبال از خمینی و همچننی اداره مدرسهی
علوی و رفاه فعال بود .او جز اولنی زندانبانان نظام اسالمی در مدرسه علوی و رفاه بود
و همراه با دیگر اعضای مؤتلفه در راهاندازی زندان قصر مشارکت داشت و در این زندان
مسئولیتگرفت.
اکرب صالحی در مورد یکی از بازداشتگاههای اولیه نظام والیی میگوید:
یک روز ما دیدیم دیگر مدرسه علوی و رفاه جا ندارد ،خالصه یکی از رفقاگفت
من در خیابان ری درکوچه ش�ت�رداران ،زیرزمنی  بزرگی سراغ دارم ،یک سری را
بربیم آنجا حبسکنیم .یک سری از آنهاییکه رده  پاینیتر بودند ،با مینیبوسیکه
دم شیشههایش را پرده زده بودیم ،شبانه بردیم در آن  زیر زمنی .یک قصاب تنومندی
هم بود به نام ماشاءالله  2که بعد از انقالب هم چند وقتی  پیش آقای خلخایلکار
-1امام خمینی و هیأتهای دینی مبارز ،محمدجواد مرادینیا ،۱۳۸۷ ،ص ۱۵۳
-2ماشااللهکاشانیخواه مشهور به ماشاالله قصاب از  ۲۵بهمن ۱۳۵۷که عدهای ناشناس و مشکوک به
سفارت آمریکا حملهکردند تا  ۲۱مرداد  ۱۳۵۸رئیس کمیته انقالب اسالمی مستقر در سفارت آمریکا
در تهران بود .این احتمال هستکه حملهی مذکور توسط ایادی خود وی انجامگرفته باشد .مسئوالن
نظام والیی و حامیان ماشاءالله قصاب حاضر نیستند راجع بهگذشتهی این فردکه مورد اعتماد ویژهی
وابستگان مؤتلفه وگردانندگان مدرسه علوی و رفاه بود روشنگریکنند .ویکه در زمرهی اراذل و اوباش
بود بهسرعت خود را در دل مسئوالن نظام جاکرد .وی روابط خوبی با سالیوان و سپس با چارلز ناس

الجوردی ،یاران و همراهانش

217

میکرد در دادگاه انقالب ،خانه را این شخصگرفته بود.
ما اینها را س���وار مینیب���وس میکردیم میبردیم آنجا خ���ایل میکردیم ،اینها
چشمهایشان بسته بود ،دستهایشان هم بسته بود .این قصاب وقتی آنجا میخواست
اینها را از مینیبوس پیادهکند ،مثلگوسفند یقههای اینها را میگرفت ول میکرد
پاینی ،اینها باکله روی زمنی میافتادند .میگفتم بابا اینها یک موقع آدم بودند،
این طور با اینها رفتار نکن .میگفت فالن فالن شدهها باید پدرشان را در آوریم.
تا اینکه زندان قصر را برو بچهها رفتند آمادهکردند .هویدا و نیک پی وکسان دیگر
که رده اول بودند اعدام شدند .آن تعدادی همکه در آن زیرزمنی بودند ،بعد از چند
1
روز بردیم تحویل زندان قصر دادیم.
مسئولیت در دادستانی انقالب اسالمی مرکز
اکرب صالحی در سال  ۵۸به توصیهی بهشتی برای دراختیارگرفنت عنان دادستانی انقالب
به قدوس���ی معرفی شد و مسئولیت انتظامات دادس���تانی انقالب اسالمی به عهده او
گذاشته شد .در سالهای  ۶۱تا  ۶۳به خاطر آنکه مرتضی برادرکوچک وی رئیس زندان
گوهردشت بود به این زندان سرکشی میکرد.
راهاندازی زندان مخوف اوین
ماههای اول پریوزی انقالب ،درصدد بس���ط و
از آنجاییک���ه مهرههای رژیم از همان 
اشاعهی سرکوب درکشور و راهاندازی زندان سیاسی بودند به بازسازی و تدارک دوباره
اوینکه قرار بود تبدیل به «موزه جنایات رژیم پهلوی» شود پرداختند.
فیضالله عرب سرخیکه از بنیانگذاران سازمان مجاهدین انقالب اسالمی بود ،به همراه
دیگر اعضای این سازمان در آمادهسازی و تحویل زندان اوین به دستگاه سرکوب رژیم در
سال  ۵۷شرکت داشت .او خود بعد ًا حبس در اوین را هم مانند تعداد دیگری از اعضای
این سازمان همچون بهزاد نبوی و مصطفی تاجزاده و سعید حجاریان ،ابوالفضل قدیانی و
مسئول اداره امنیت سفارت آمریکا برقرارکرده و محافظت از آنها را عهدهدار بود .خروج سالیوان از
ایران در تاریخ  ۱۷فروردین  ۱۳۵۸باکمک و اسکورت قصاب انجامگرفت.
ماش���اءالله قصاب با تشکیل یکگروه نظامیکه توسط سفارت آمریکا هدایت میشد با استفاده از
مدیران بهجاماندهی س���اواک محمدرضا سعادتی را هنگام مالقات با مأمور روسی دستگریکرد .وی
پس از انحاللکمیته مستقر در سفارت باگروه مبارزه با مواد مخدر صادق خلخایل همکاری میکرد
تا اینکه در تاریخ یکم بهمن  ۱۳۵۹روابط عمومی دادسرای مبارزه با مواد مخدر اعالمکرد وی توسط
ستادکمیته  ۹دستگری و به دادسرای انقالب اسالمی مرکز تحویلگردید .وی پیش از آن شاهد دادگاه
سعادتی بود .پس از سی خرداد  ۱۳۶۰او همچنان به شعبههای بازجویی اوین رفتوآمد میکرد.
-1امام خمینی و هیأتهای دینی مبارز ،محمدجواد مرادینیا .مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س)،
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محسن سازگارا و خسرو قنربی تهرانی و  ...تجربهکرد .عربسرخی در این مورد میگوید:
پس از انقالب زندان اوین وبه ویژه بخشهای اداری آن احتیاج به س���ازماندهی
مجدد داش���تکه این امر برعهده س���پاهگذاشته شد.که در این بخش نیز برخی از
اعضای سازمان فعال در سپاه ،زندان را آمادهکرده به نخستنی مسئول آنکه توسط
1
مقام قضایی منصوب شده بود تحویل داد.
محمد بروجردی اولنی رئیس زندان اوین
بهار ۱۳۵۸
محمد بروجردی در س���ال  ۱۳۳۳در روستای دره
گ���رگ از توابع بروجرد در خانوادهای کش���اورز
به دنیا آم���د و پس از مهاجرت ب���ه تهران همراه
خانوادهاش در خیابان مول���وی زندگی کرد .وی
نتوانست تحصیالت متوسطه را ادامه دهد و در ۱۷
سالگی ازدواجکرد.
انجامعملیاتتروریستی
بروجردیکه به ش���غل لحافدوزی در تهران مش���غول بود در سال  ۱۳۵۷در 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 آمریکاییکشته نش���د فقط در انفجار رستوران
خوانساالر یکی از بمبگذاران به نام عباس احمدیکشته شد .با این حال رسانههای نظام
اسالمی تا میتوانند عملیاتهای مختلف ضدآمریکایی به او نسبت میدهندکه در هر
یک هم چندین مستشار آمریکاییکشته شدهاند!
مسئولیت حفاظت از خمینی و اولنی تریخالصزن
بروجردی هنگام ورود خمینی به کشور حفاظت از وی را به عهده گرفت و تا  ۱۰اسفند
۱۳۵۸که خمینی به قم عزیمتکرد این مسئولیت ادامه یافت.
وی مسئول اولنی جوخهی اعدام تشکیلشدهی پس از انقالب و در مدرسه علوی بود .او
همچننی اولنی تریخالص زن نظام اسالمی بود.
نصرتالله محمودزاده نویسندهکتاب «مسیحکردستان» شرح زندگی بروجردی در مورد
1-www.pezhvakeiran.com/page1.php?id=761

الجوردی ،یاران و همراهانش

219

چگونگی اعدام سپهبد رحیمی و خسرداد و ناجی و نصریی مینویسد:
ش���هید بروجردی  ۲۷نفر از جنایتکاران راکه وضعیتشان روشن شده بود ،به سالن
هدایتکرد ....مصطفی و محس���ن به همراه اکرب و شکوری متهمنی را هوشیارانه
وارد سالنکردند .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 قرارگرفتند .یک روحانی الغراندام با محاسن سفید،
اتهام آنها را قرائتکرد ....سپس یک روحانی دیگرکه هیکل نسبت ًا چاق داشت،
با لهجه ترکی حکم دادگاه انقالب را قرائتکرد .حاج مهدی عراقی و بسیاری از
شخصیتهای برجسته در دادگاه حضور داشتند ،به همراه اعضای دادگاه حکم را
ب���رای تأیید نهایی نزد امام بردند .مهندس بازرگانکه با اعدام آنها مخالف بود،
به حاج مهدیگفت« :به امام بفرمایید صالح نیس���ت همه اینها را اعدامکنیم.
انعکاس این خرب در سطح بنیالمللی خوشایند نخواهد بود ».حاج مهدیکه موافق
پیش���نهاد او نبود ....حاج مهدی به طرف اتاق امام حرکتکرد ....ساعت ده شب
حکم اینگونه خوانده شد« :بسمالله المنقم ،به فرمان خدا ،به حکم دادگاه انقالب
اسالمی و با فرمان امام خمینی ،ارتشبد نعمتالله نصریی ،سپهبد رحیمی ،سرلشکر
خس���رو داد و سرلشکر ناجی ،مفسد فیاالرض شناخته شده و چون وجودشان در
زمنی تولید فساد و زشتی میکند ،محکوم به اعدام به صورت تریباران میشوند».
بروجردی بالفاصله این چهار نفر را وارد س���النکرد و آنها را روی صندیل نشاند
حکم را از رئیس دادگاه گرفت و به آنها نشان داد ....محمد دستور تریباران آنها
راگرفت و به محسن داد تا مقدماتکار را فراهمکند ....مصطفی آنها را از دادگاه
انق�ل�اب تحویلگرفت و محمد برای هرکدام یک نفر از افراد مس���لح را انتخاب
کرد .محسن ،شکوری ،روحالله و اکرب ،چهارچشمی مراقب آنها بودند از سالنکه
بریون آمدند ،بروجردی چشمهای آن ها را بست .از پلهها به سوی پشت بام حرکت
کردند ....شهید بروجردی چهار نفر را پشت دیوارکنار هم ردیفکرد ....محمد چهار
نفر را برای شلیک آمادهکرد و از مصطفی خواستکه حکم دادگاه را یک بار دیگر
قرائتکند .مصطفی قبل از قرائت حکم بهکسانیکه به آنجا آمده بودند ،نگاهکرد
یک بار دیگر س���کوت حکم فرما شد .چهار مسلح آماده شلیک بودند ،مصطفی
حکمی راکه در دس���ت داشت را با صدای بلند فریاد زد .صدای رگبارکسانیکه
روی پشت بام ایستاده بودند ،بلند شد ....اجساد آن چهار نفر روی زمنی افتاده بود.
سکوت همه جا را گرفت .بروجردی اسلحه کلت را آماده شلیک کرد و باالی سر
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آنها رفت ،وقتی تری خالص را میزد...،
علریضا نوریزاده در روزنامه اطالعات مینویسد:
گروهی از برادران مس���لحکه جان برکفگرفت���ه انقالب را تا این مرحله آوردهاند
سراغ چهار متهم میروند...افسر تری ،تری خالص را در سر چهار عامل مزدور رژیم
شاه خایل میکند ...عدل اسالمی هیچکس را بیدلیل نمیکشد ...بریون میزنم .در
صبح دلنشنی خیابان ایران .اینجا همه چهره انقالبی دارند...پریمردی به من میرسد
و میگوید :به لطف خدا نصریی جالد تریباران شد .سر تکان میدهم و میگویم
2
بله پدر جان من خودم شاهد بودم.
1

اولنی مسئول زندان اوین
محمد بروجردی اولنی مس���ئول زندان اوین پ���س از راهاندازی دوب���ارهی آن ،یکی از
بنیانگذاران سپاه پاسداران و سازمان مجاهدین انقالب اسالمی بود .از آنجاییکه زندان
اوین دارای سالن تریاندازی بود و در منطقهیکوهستانی قرار داشت وی این زندان را به
مرکز آموزش نظامی نیز تبدیلکرد.
در دوران ریاس���ت وی در بهار ،۱۳۵۸کمرت زندانی سیاسی در اوین به سر میبرد و موج
انقالب و جو ایجاد شده در «بهار آزادی» ،مانع از آن میشدکه به دستگرییگسرتدهی
فعاالن سیاسی برپدازند .احتما ً
ال محمدرضا سعادتی یکی از اعضای مرکزیت مجاهدین،
تنها زندانی سیاسی این زندان بود.
معاون عملیات پادگان ویلعصر
دورهی ریاس���ت بروجردی بر اوین بس���یارکوتاه بود و او پس از تشکیل سپاه پاسداران،
مسئولیت معاونت عملیات «پادگان ویل عصر» راکه پیشرت به مرکز مستشاری آمریکا تعلق
داش���ت ،به عهدهگرفت و سپس در مردادماه  ۱۳۵۸برای سرکوب مردمکردستان به این
منطقه اعزام شد .پس از تصویب طرح تشکیل سازمان پیشمرگانکرد مسلمان ،مسئولیت
اینکار از طرف بهشتی و هاشمی رفسنجانی به وی سرپده شد .این سازمان نقش بازوی
سپاه پاسداران در سرکوب نریوهایکرد را به عهده داشت.
در خردادماه  ۱۳۶۲وقتی بروجردی در جاده نقده به مهاباد در اثر انفجار منیکشته شد،
به انتقام مرگ وی  ۵۹جوان کرد را از نقده به تربیز منتقل کردند و حکام ش���رع تحت
نظر موسویتربیزی حکم اعدامشان را صادرکرده و بالفاصله آنها را به جوخهی اعدام
سرپدند .حمیدرضا جالییپور فرماندار نقده به منظور ایجاد جو رعب و وحشت با صدور
-2روزنامه اطالعات ۲۶ ،بهمن .۱۳۵۷

1-https://article.tebyan.net/311084
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اطالعیهای خرب اعدام جوانانکرد را در شهر پخشکرد.
محمد کچویی تریماه  ۵۸تا تریماه ۶۰
کچویی در سال  ۱۳۲۹در روستای حاجیآباد–کچومثقال
از توابع ری به دنیا آمد و نا م خانوادگیاش را هم از همان
روس���تای «کچو» گرفت .وی تا کالس شش ابتدایی به
تحصیل ادامه داد و سپس در یککارگاه صحافی در بازار
تهران که مس���ئولیت آن با محمد خلیل نیا بود مشغول به
کار ش���د.کچویی در همنیکارگاه ودر نوجوانی با محمد
بخارایی (عامل ترور حسنعلی منصور) آشنا شد .وی پس از تبحر درکار صحافیکارگاه
خودش را بازکرد و عزتالله شاهیکه بعد ًا به عضویت مجاهدین درآمد شاگرد وی بود.
ت سالگی با فاطمه حسنیزاده ازدواجکرد و صاحب
کچویی در سال  ۱۳۴۹و در سن بیس 
دو فرزند شد .همسر وی در اثر سانحهی تصادف در سال  ۱۳۷۹درگذشت.
ت سیاسی و دستگریی
آغاز فعالی 
کچویی در ابتدا فعالیت های سیاس���ی خود را از طریق ح���زب ملتکه دبریکلی آن با
داریوش فروهر بود و خلیلنیا نیز در آن عضویت داشت پیگریی میکرد و سپس به دلیل
آشنایی با عزتالله شاهی و جواد منصوری ،جذبگروههای مذهبی شد.
عزتالله ش���اهی در خاطرات خود مینویس���د او وکچویی چندین بار س���خرنانیهای
حجتاالسالم جواد مناقبی داماد عالمه طباطبایی و باجناق علی قدوسی را به هم زدند
و ماشنی او را در حایلکه رانندهی مناقبی در آن نشسته بود ،به آتشکشیدند.
وی ،در تاریخ  ۲۴تری  ،۱۳۵۱با اعرتاف حسنی جوانبخت دستگری شد .ساواک قص د داشت
از طریق او اطالعاتی دربارهی عزتالله ش���اهی ،به دست بیاوردکه 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  ،۱۳۵۳به دلیل ارتباط با مجاهدین دستگری شد .این بار به دلیل تکرار
جرم ،و سیاست ساواک مبنی بر تشدید مجازاتها در سال  ،۱۳۵۴دادگاه او را به حبس
ابد محکومکرد .در این دوره ،دو برادر همس���ر وی به نامهای حسن و محمد حسنیزاده
نیز در ارتباط با او دس���تگری و به ترتیب به حبس ابد و  ۱۵س���ال زندا ن محکوم شدند.
ضدیت هیسرتیک با مجاهدین و چپ
وی بعد از تحوالت س���ال  ۵۴در 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 دستگرییهایگسرتده در سالهای  ۵۴و  ۵۵و شکست مشی چریکی ،باعث
ش���د او و دیگر اعضای هیأتهای مؤتلفهکه مقهور قدرت شاه شده و انگیزهی تحمل
زندان هم نداشتند به سمت رژیم سلطنتی رفته و عفونامه بنویسند.
آزادی از زندان با درخواست عفو از شاه
کچویی در خرداد  ۵۶در حایل که دو سال و نیم از محکومیتاش را سرپی کرده بود با
درخواس���ت عفو از شاه آزاد ش���د .در حایلکه برادران همسرشکه همپروندهاش بودند
همچنان در زندان ماندند .وی در این راه تنها نبود ،رهربان مؤتلفه از آبان  ۱۳۵۵تا مرداد
 ۱۳۵۶به مناسبتهای مختلف با نوشنت عف و از شاه درخواست آزادیکردند .در ۱۵بهمن
 ۵۵عس���گراوالدی ،محمدباقر محیالدینانواری ،حاجمه���دی عراقی ،حاجحیدری،
مهدیکروبی ،قدرتالله علیخانی ،مهدی ملکالکتابخیابانی به مناسبت رفع خطر از
سوءقصد به شاه در سال  ۱۳۲۵با درخواست عفو از شاه و شرکت در مراسم «شاهنشاها
سپاس» ،آزاد شده بودند .هاشم امانی در  ۲۰آبان  ۱۳۵۵به مناسبت  ۴آبان سالروز تولد شاه
با درخواست عفو با آنکه حبس ابد داشت آزاد شد.
آنها به دروغ مطرح میکنند در اثر اوجگریی مبارزات مردم و فشارهای بنیالمللی آزاد
شدند در حایلکه مبارزات مردم از دیماه  ۱۳۵۶اوجگرفت.
کچویی در مدرسهی علوی و در نقش زندانبان و بازجو
محمدکچویی در س���ال  ،۱۳۵۷از اعضایکمیتهی 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 بهکشور ،در مدرسه رفاه و نزد خمینی مشغولکار شد .هاشم رخفر
که معاونتکچویی را در زندان اوین به عهده داشت ،میگوید،کچویی ،وی و عزتالله
شاهی را بهکمیته انقالب اسالمی برد.
کچویی از بهمن  ۵۷تا تریماه  ۱۳۵۸در دادستانی انقالب اسالمی تهرانکه در زندان قصر
ج مهدی
واقع بود و ریاس���ت آن با مهدی هادوی بود به فعالیت درکنار رخصفت و حا 
عراقی پرداخت .وی در این دوره نقش مهم وکلیدی در بازجویی و رسیدگی به پروندههای
سران رژیم پهلوی و اجرای احکام اعدام آنها داشت .در آن دوران ابتدا ریاست زندان
قصر با سیدعلیاصغر رخصفت و مهدی عراقی بود.
کچویی در تری سال  ۱۳۵۸به ریاست زندان اوین برگزیده شد و تا روز  ۸تری ۱۳۶۰کهکشته
شد ریاست آن را به عهده داشت .مدتی طولکشید تا زندانیان وابسته به نظام سلطنتی از
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قصر به اوین منتقل شوند و دادگاههای انقالب به جای زندان قصر در اوین برگزار شوند.
محمدکچویی و دیگرگردانندگان مؤتلفه با زیرپاگذاشنت وعدهی انقالب مبنی بر تبدیل
«اوین» به موزه جنایات شاه ،سنگ بنای جنایات بعدی راگذاشتند.
آنها با دهانکجی به یکی از اصلیترین ش���عارهای انقالب ضدس���لطنتیکه «آزادی
زندانی سیاسی» بود ،در حایلکه چیزی از انقالب نگذشته بود ،زندانبان صدها زندانی
سیاسی ش���دند و این روند در خرداد  ۶۰سریی صعودی به خودگرفت و اوین تبدیل به
قصابخانهی رژیم و یکی از بدنامترین زندانهای دنیا شد.
اوی���ن در دوران تصدیکچویی نیز مهمترین و معروفترین زندانکش���ور بود .زندانیان
وابس���ته به رژیم پهلوی از زندان قصر به این زندان منتقل شده بودند و همچننی عامالن
کودتای نوژه و زندانیان وابسته بهگروه فرقان ،مجاهدین ،و جریانهای چپ نیز در همنی
زندان به سر میبردند و روز به روز به تعدادشان افزوده میشد.
در ابتدای راهاندازی زندان اوین در نظام اسالمی ،الجوردی زیر دستکچویی بود ،چرا
که وی مسئولیت حفاظت دادستانی را به عهده داشت در حایلکهکچویی رئیس زندان
اوین بود .بعد از آنکه الجوردی به توصیهی بهش���تی حکم دادستانی انقالب اسالمی
تهران راگرفت،کچویی زیر دست او قرارگرفت.
سازماندهی اراذل و اوباش در اوین
و شرکت در ضرب و شتم زندانیان
کچویی ،در همان ابتدای پریوزی انقالب بسیاری از اراذل و اوباشکمیتهی منطقه ده و
مسجد لرزاده را به زندان قصر و اوین برد و این افراد جوخههای اعدام وگروه ضربت و
بازجویان اوین را تشکیل میدادند.
کچویی اگرچه نرمخوتر و منطقیتر از الجوردی بود اما با این حال ش���خص ًا به همراه
پاس���داران ،پس از دستگرییهایگسرتدهی هواداران ساده و روزنامهفروشان مجاهد در
پاییز  ۱۳۵۹در ضرب و شتم زندانیان مشارکت داشت.
یکی از نمونههاییکه شخص ًا درگری آن بودم ،موضوع مادر مشهدیحیدر بود .او به عنوان
اعرتاض نس���بت به دستگریی فرزندش علیاکربکه شاگرد اول رشتهی مهندسی شیمی
دانشگاه صنعتی شریف بود به اوین مراجعه میکند .مادر ،پس از ضرب و شتم توسط
کچویی دس���تگری و نزدیک به دوماه زندانی ش���د .پردهیگوش او به خاطر سیلیایکه
کچویی به او زده بود ،پاره شده بود .من او را برای مداوا چند بار نزد متخصصگوش و
حلق و بینی بردم و از نزدیک در جریان مداوایگوش وی بودم.
او برخالف الجوردیکه شخص ًا در ضرب و شتم زندانیان شرکت نمیکرد و با خونسردی
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بدترین جنایات را انجام میداد ،بسیار عصبی بود و خود به همراه پاسداران چکمه پوشیده
و زنان مجاهدی راکه سرود میخواندند شدید ًا مورد ضرب و شتم قرار میداد .و یا خود
در هجوم به بندها پیش���قدم میشد و همراه با پاسداران زندانیان را میزدند .او شخص ًا
مهدی آیتی یکی از اعضایگروه فرقان را مورد شکنجه و آزار و اذیت شدید قرار داد.
کچویی در زندان زمان شاه ،یکی از اصحاب «کفگری و مالقه» بود .آنها درگرییهای
زیادی با زندانیان چپ داشتنند و آنها را «نجس» میخواندند .در حایلکه شکنجهگران
ساواک را پاک میدانستند و چننی رویکرد و نگاهی درگرییهای زیادی را در زندان به
وجود میآوردکه عامل اصلی آن همنیها بودند.
در یکی از درگرییها ،موسی خیابانی یک سیلی محکم به او زده بود .وی در دورانیکه
ریاست اوین را داشت به همان شکل به هواداران مجاهدین سیلی زده و به آنها میگفت
بروید به موسی خیابانی بگویید.
ی خیابانی و اشرف ربیعی و ...به
روز  ۱۹بهمن  ۱۳۶۰وقتی مرا برای دیدن جنازهی موس 
زیرزمنی  ۲۰۹بردند ،الجوردی با اشتیاقی وصفناپذیر میگفت« :جای محمد خایل».
انداخنت مسئولیت شکنجه در اوین به دوش مجاهدین
در تاریخ  ۱۹آذر ۱۳۵۹با مطرح شدن موضوع شکنجه در جامعه و اعرتاض بنیصدر به
وجود آن خمینی مجبور به تشکیل هیأت بررسی شایعه شکنجه در زندانها شد.کچویی
ب���رای انحراف افکار عمومی در تاریخ  ۲۷آذر  ۱۳۵۹درگفتگو با روزنامه صبحآزادگان
موضوع اعمال شکنجه در زندان را به مجاهدین ربط داد وگفت:
در اوایل سال۱۳۵۸گروهی از مجاهدین خلق توانسته بودند فرصتطلبانه وارد زندان
قصر شده و باحفظ اصول مخفیکاری دست به شکنجه زده و اقرار میگرفتند.
به آقای بنی صدرکه او از سوی شورای انقالب مأمور رسیدگی شده بودند این مساله
را تذکر دادیم ویل توجهی نکرد .و ما خود با تالش بسیار آنها را بریونکردیم.
پیگری اعدام بریحمانه خانم فرخرو پارسا و توجیه شکنجه
کچویی یکی از پیگریان اعدام خانم فرخروپارسا بود .بنیصدر در مقام ریاست جمهوری
تالش بس���یاری برای جلوگریی از حکم اعدام اوکرد .اما از آنجاییکه بهش���تی و باهرن
مشاوران وی در آموزش پرورش بودند مایل به زنده ماندن وی نبودند.کچویی در جمع
خربنگارانگفت:
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 راگرفتند ،در آن موقع رئیس دادگاه
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و دادس���تان خدمت امام میروند و ایشان میگویند هیچکس حق دخالت درکار
قاضی را ندارد ویل باز هم دوباره موقع اعدام نامههایی میآیدکه اینکار را نکنید
1
ویل دیگرکسی به این نامهها عمل نمیکند.
وی در همنیگفتگوکه در آذر  ۱۳۵۹انجامگرفت ،در مورد شالقزدن به زندانیهاگفت:
ما حتی یک شالق بدون حکم حاکم شرع به زندانی ها نزدهایم و برای هر اقدام خود
مجوز داریم.
درحایلکه وی عمیق ًا به شکنجه به منظورکسب اطالعات عقیده داشت .وقتی زندانیان با
وی ممنوعیت شکنجه در قانون اساسی را مطرحکردند در پاسخگفت مگر قانون اساسی
همهاش اسالمی است؟ و یا زمانی که به اوگفته شد طبق گفته «امام خمینی» شکنجه
ممنوع است به صراحتگفت« :امام بیاید خودش زندا ن را ادارهکند».
دروغبافی مهریکچویی در مورد برادرش
دروغگویی در مورد او توسط نزدیکانش و مسئوالن اوین حریتآور است .مهریکچویی
خواهر ویکه رئیس دفرت فجر بنیاد شهید و امور ایثارگران و نماینده خانوادههای شاهد
قوه قضائیه است با یک دور خیز عجیب و غریب و ادعایی ابلهانه ابتدا مدعی میشود:
لیست شهدای هفت تری با یک پیجرکوچک مخابره به زندان مخابره شد و صدای
هلهله و شادی منافقنی در اردوگاه صحرایی زندان پیچید .توبهگرگ مرگ است.
تصورش را بکنید زندانیان در اوین در س���ال  ۱۳۶۰پیجرکه هنوز در جامعهی ایران باب
نبود داشتند و از بریون اسامیکشتهشدگان حزب جمهوری اسالمی را برای آنها مخابره
میکردند! زندانیان با اسامی میخواستند چهکنند معلوم نیست .از اولنی ساعات روز ۸
تری رادیو و تلویزیون مرتب اسامیکشته شدگان حادثه هفت تری را اعالم میکرد.
مهریکچوییکه شخص ًا زندانبا ن هم بوده در ادامه در مورد برادرش میگوید:
روزی محمد به عنوان سرپرست زندان ،با یکی از منافقنی برخوردی داشت ،و از او
خواست تا مقررات را رعایتکند و زندان را بهم نریزد ،او باگستاخی هر چه تمام تر
آب دهان به صورت محمد انداخت سربازان خواستند منافق را تنبیهکنند اما محمد
ممانعتکرد و با آقایی هرچه تمامتر تف را از صورت خود پاککرد و به اوگفت
که «این برخورد ش���ما یک برخورد انسانی نیست» و در همنی حد بسندهکرد .آن
منافق عذرخواهیکرد و شرمنده شد در حایلکه محمد حاکم بود و قدرت داشت
و میتوانست هر نوع عکسالعملی نشان بدهد .آخر هم شهید همنی مردانگیها و
حسن ظنهای بیش از اندازهاش شد .یکی از ویژگیهای محمد این بود که وقتی
-1روزنامه جمهوری اسالمی ۵ ،آذر،۱۳۵۹صفحه۶
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با زندانیان برخورد میکرد خیلی صمیمی بود.گویی زندانیان برادران و خواهرانش
بودند .من یک مورد یادم میآید و آن این اس���تکه مادر یکی از منافقنی با داد و
فریاد به زندان آمده بود و اعرتاض خود را نس���بت به دستگریی پسرش اعالمکرد.
محمد با حوصله فراوان تمامی پرونده و اس���ناد مربوط به جنایات پسرش و اینکه
چگونه آن پسر منافق در قتل انسانهای بیگناه دست داشته است را به مادر نمایش
و توضیح داد و به این وس���یله او را قانعکرد .همه میگریستند حتی منافقنی ...بعد
از شهادت محمدکچویی ،بعضی از زندانیهای توبه کرده برایش گریه میکردند.
خیلی از منافقنی زندانی و غری زندانی همان موقع همکارکاظم افجهای را احمقانه
1
میدانستند .از بسکهکچویی با زندانیهایش مهربان بود.
کچویی روز  ۸تریماه  ۱۳۶۰و فردای انفجار دفرت حزب جمهوری اسالمیکشته شد و تا
آن روز مجاهدین هیچ تروری انجام نداده بودندکه پسر آن مادر در «قتل انسانهای بیگناه
دست داشته باشد» وکچویی مادرش را قانعکرده باشد .در آن تاریخ هنوز جریان «توابنی»
در زندان شکل نگرفته بود .ترورکچویی با توجه به جو موجود در سال  ۶۰و اعدامهای
دس���تهجمعیکه در روزهای قبل از ترور در اوین صورتگرفته بود با اس���تقبال عمومی
زندانیان اعم از مجاهد و چپ و مواجه شد.
حضور فعال در دادگا ه و جوخههای اعدام
کچویی پس از پریوزی انقالب و دس���تیابی به ق���درت مانند دیگر رهربان مؤتلفهکه
مسئولیت دادستانی و زندان اوین را به عهده داشتند در آرزوی کشتار و محو مجاهدین
بود .او پس از س���ی خرداد  ۱۳۶۰این فرص���ت را یافتکه همراه با الجوردی به آرزوی
خود جامه عمل بپوشاند .جوخههای اعدام از فردای  ۳۰خرداد در اوین به راه افتادند و
کچویی در حایلکه به لحاظ قضایی هیچ مسئولیتی نداشت با این حال در تمامی دادگاه
ش���خص ًا کرده و در اجرای احکام نیز مشارکت داشت.وی در روزهای پس از  ۳۰خرداد
 ۱۳۶۰درگری اعدام زندانیانی بودکه دسته دسته به جوخه اعدام سرپده میشدند و به همنی
دلیل حتی از رفنت به خانه سربازمیزد و همسرش در مراجعه به اوین تنها توانسته بود با او
2
سالم و احوالرپسیکند.
ً
غالمحسنی حس���ینی یکی از اعضای مجاهدینکه سابقا همپروندهیکچویی بود و از
نزدیک او را میشناخت روز  ۳۰خرداد در خیابان در حایلکه یک نان سنگک دستاش
بود ،به عنوان مشکوک دستگری شده بود .وی در سال  ۵۹هم چند ماهی در اوین زندانی
بود .غالمحسنیکه در شرف آزادی بود در حایلکه زندان را ترک میکرد باکچویی روبرو
1-http://navideshahed.com/fa/news/356272
2-www.farsnews.com/printable.php?nn=13910408000597
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میشود .کچویی با دیدن او میگوید « :به به آقا غالم ،کجا تشریف میبرید؟» و مانع
آزادی او میشود .غالمحسنی حسینی پس از تحمل شکنجههای بسیار عاقبت در فروردین
 ۱۳۶۳اعدام شد .او مدتی در سال  ۱۳۵۸در جنبش ملی مجاهدین نارمک مسئول من بود
و در روابط مجاهدین به «غالم مارگری» معروف بود.
محمدحسنیزاده
کچویی به همراه الجوردی و محمد حس�ی�نزاده
در زندان قصر در س���ال ۱۳۵۵بر سر نجس بودن
با زندهیاد س���عی د س���لطانپور ش���اعر وکارگردان
بزرگ تأتر ایران درگری ش���ده بودن���د .این عده
در اردیهبش���ت  ۱۳۶۰با برخورداری از قدرتیکه
داشتند ،مأمورانشان را برای دستگریی سعید سلطانپور به مراسم عروسی ویگسیل داشتند
و او را از سر سفرهی عقد به اوین آوردند و در  ۳۱خرداد  ۱۳۶۰در اولنی سریکشتارهای
پس از  ۳۰خرداد او را به جوخهی اعدام سرپدند.
کجویی در حایل در دادگاه انقالب اس�ل�امی علیهکمایل یکی از شکنجهگران ساواک
حاضر شد و شهادت دادکه اوین بعدها به مخوفترین شکنجهگاههایکشور و یکی از
بدنامترین زندانهای دنیا تبدیل ش���د.کمایل برای دریافت حقوقاش به نخستوزیری
ت شاهی در مورد چگونگی
مراجعهکرده بودکه توسطکچویی دستگری و زندانی شد .عز 
دستگرییکمایل میگوید:
همان زمان دولت اطالعیه دادکه از دادستانی نامه بگرییدکه تحت تعقیب نیستید ما
حقوق عقب ماندهتان را پرداخت میکنیم .آن زمانکمایل نیز آمده بودکه حقوق
خود را دریافتکند برایگرفنت نامه به زندان اوین میرود و در یکی از این روزها
شهیدکچوییکه رئیس زندان اوین بود وی را در محوطه میبیند و بهکمایل میگوید
«:ش���ما اینجا چهکار میکنید؟»گفته بود من آمدهامکه نامه بگریم .شهیدکچویی
به وی میگوی���د «:من برایت نامه میگریم» و در نهایت وی را معرفی میکند و
بازداشت میشود .در طول دوران زندان چندین بار خواسته بود رگ بزندکه نجات
1
یافت و در نهایت اعدام شد.
بستگانکچوییزندانباناناوین
کچویی بستگانش را نیز به اوین برده و هریک مصدرکاری بودند .محمد حسنیزاده برادر
همس���رش ،مدیریت داخلی زندان را به عهده داشت .او در تمامی دههی  ۶۰و سیاهترین
1-www.khabaronline.ir/detail/275360
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دوران تاریخ معاصر در همان پس���ت باقی ماند و در جریانکشتار  ۶۷به عنوان مدیریت
زندان در اینکشتار نقش داشت.
مهریکچویی ،خواهرکچویی یکی از زندانبانان اوین بود .عطاءالله رئیس���ی خواهرزاده
کچویی هم یکی از پاسداران اوین بود .بعد از ترورکچویی ،پدرش رمضانکچویی نیز به
جرگهی پاسداران اوین پیوست و در ساختمان دادستانی و شعبات بازجویی و اتاقهای
شکنجه حضور یافت .مسئولیت او در آن ایام بردن زندانیان به دستشویی ،پخش غذا و
کارهایی در این حد بود .او همچننی در راهرو بازجویی برای رعایت محرم و نامحرمگاه
روزنامهای را به دست زنان زندانی داده و خودش آن سر روزنامه را میگرفت و آنان را
به دستشویی میبرد .اما در همنی حال به چشم خود میدیدکه مردان بازجو چگونه چند
نفری روی یک زندانی زن افتاده و او را مورد شکنجه و ضرب و شتم و ...قرار میدهند.
ویگاه دس���ت محسن فرزند  ۸س���الهیکچویی را میگرفت و به راهروییکه شعبات
بازجویی و اتاق ش���کنجه در آنجا قرار داشت ،میآورد .من در زمستان  ۱۳۶۰روزهای
متوایل در راهرو بازجویی و پشت در شعبه و شکنجهگاه حضور داشتم وگاه میتوانستم از
زیر چشمبند رفت و آمد این افراد و واکنشهایشان را ببینم.
قتلکچویی در اوین
کچویی در روز  ۸تریماه  ۱۳۶۰در حایلکه همراه با چند نفر از حکام شرع و الجوردی
بس���اط دادگاه را در محوطهی باز اوین وکنار اس���تخر و زیر درختان تنومند چنار برگزار
میکردند ،هدف دوگلولهکاظم افجهای قرارگرفت و در دمکشته شد.
در حادثهی مزبور دو نفر از حکام ش���رع به نامهای سیدعلیاصغر ناظمزاده و سعیدی
هدف قرارگرفتندکه س���عیدی به شدت زخمی ش���د اما ناظمزاده جان سالم به در برد و
الجوردی پشت درخت پنهان شد .ناظمزاده عالوه بر اوین ،حاکم شرع جنایتکارکاشان
و تع���داد دیگر از ش���هرها بود .او همچننی مدتها رئی���س دادگاه امور صنفی بود و در
سال  ۱۳۷۳به ریاس���ت دفرت آیتالله منتظری رسید و هماکنون عضو مجمع مدرسنی و
محققنی حوزه علمیه قم استکه معرکهگردان آن سیدحسن موسوی تربیزی یکی دیگر از
جنایتکاراناست.
پس از مرگکچویی ،هم���کاران او از جمله الجوردی و معاونانش قدیریان و جوالیی
دروغهای عجیب و غریبی در مورد رابطهیکچویی و افجهای سرهمکردند .به ویژه آنکه
مدعی ش���دهاند آنها میدانستند افجهای هوادار مجاهدین است وکچویی قصد داشت
روی اوکارکند .در حایلکه این موضوع از اساس دروغ است و محال است آنها اجازه
میدادند یک هوادار مجاهدین در زندان امنیتی اوینکارکند.
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آنها همچننی مدعی ش���دهاندکه الجوردی و دیگر مسئوالن دادستانی بارها نسبت به
ماهیت افجهای به او هش���دار داده بودند اما از آنجاییکه وی انسان دلرحم و لجبازی
بود به توصیههاگوش نکرد و حاضر به خلع سالح وی نشد.
گویا خود الجوردی و یا قدیریان و ...قادر به خلع س�ل�اح وی نبودند و حتم ًا بایس���تی
کچویی اینکار را میکرد و زور آنها به وی نمیرسید! الجوردی میگوید:
یک ف���ردی به
ن���ام «کاظ���م
افج���های» از
نگهبانان زندان
اوین بود و محمد
ه���م خ���ودش
میدانس���ت که
او از ه���واداران
سازمان منافقنی
اس���ت و معتقد
بودک���ه با امثال
اینها بایدکارکرد
و اصالح ش���انکرد.خب اینکاظم افجهایکه از هواداران سازمان بود و در درون
زندان نگهبانی میداد ،با محمد زیاد برخورد داشت .محمد میخواست روی اوکار
کند و او را ارشادکند و اعتقادش هم همنی بود.
چندینبارمابهمحمدتذکردادهبودیمکهاوکهیکیازهوادارانسازماناستصالحیت
نگهبانی از اینج���ا را ندارد ،اما محمد معتقد بودکه نه ،من او را اصالح میکنم.
درس���ت همان روز هشت تری بود ،وقتی حادثه انفجار دفرت مرکزی حزب جمهوری
اسالمی پیش آمده بود .یادم میآیدکه من و معاون قضایی ،محمد را احضارکردیم
و به اوگفتیم که مسئله دیگر از حد ارشادگذشته و االن به هیچ وجه صالح نیست
کهکاظم افجهایکه از هواداران سازمان است و شما خودتان هم میدانید ،در اوین
باقی بماند ،همنی اآلن بلند شو و خلع سالحشکن.
کاظم مسلح به یوزی بود و توی همنی دادسرا داشت نگهبانی می دادکه وقتی مسئله
را بعد ًا یک مقدار تعقیبکردیم[ ،متوجه شدیمکه] به این صورتکه میگویم مسئله
می خواست بشود:کاظم افجهای تصمیم داشتکه همان روزهاکه شاید همان روز
هشت تری بود اگر بتواند توفیقی به دست بیاورد لحظهایکه من در دادگاه میروم و
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اعضای دادگاه هم هستند ،یک جا همه ماها را به رگبار ببندد و از صبحکمنیکرده
بود و از صبح چندین دفعه دنبال من بود ،ویل آن روز قضا و قدر چننی شدکه 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 شودکه
در همان لحظه به دادگاه حملهکند.
بعد ًا وقتی من به اتاقم آمدم ،اتفاق ًا آن روز به دلیل تراکم کار بریون نیامده بودم که
کاظم ،توفیقی برای ترور من پیدا بکند و وقتی ما محمد را احضارکردیم و به اتاق ما
آمد و به اوگفتمکه حتم ًا باید بروی وکاظم را خلع سالح بکنی ،محمدگفت« :من
اعتقاد به اینکار ندارم ،ویل میروم و اینکار را میکنم ،به دلیل اینکه شماگفتهاید.
محمد از اتاق ماکه برادرمان معاون قضایی هم اینجا تشریف داشتند بریون رفت و
یوزی را ازکاظمگرفت.کاظم اینجا متوجه میشودکه یک مقدار لو رفته ،بالفاصله
خودش را بهکلت مسلح میکند و شاید حدود یک ساعت بعد بودکه ما در همان
کنار استخر غذا را صرفکرده بودیم و قرار بودکه پس از آن دادگاه مجدد ًا تشکیل
شود ،در آن موقعکاظم افجهای حمله میکند.
وقتی او ظاهر شد و حدود  ۶،۷مرتی از پشت سر ما آمد ،من یک وقت دیدم یک
کسی صدا میزند «به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران» ،برگشتم و دیدمکاظم
است وکلت به دست دارد و متوجه شدمکه نیت پلیدی دارد و بالفاصله من خودم
را به زمنی انداختم و به شکل مارپیچ فرارکردم و در پشت درختها قرارگرفتم ،ویل
برادرمان محمد برای اینکه بتواند در برابرش بایستد ،از جا برخاست و خواستکه
به او حملهکندکه مورد اصابتگلوله ناجوانمردانه قرارگرفت .در حقیقت محمد،
1
شهید جوانمردیاش شد.
قدیریان موضوع جان به دربردن حکام شرع و مقامات دادستانی در واقعهی هشت تری
را چننی تعریف میکند:
روز هشتم تری جلس���های با حضور  ۲۴تن از حکام شرع ،آقای الجوردی ،آیتالله
قدوسی ،آیتاللهگیالنی و چندین نفر دیگر از جمله خودم در دادسرا تشکیل شد.
کاظم افجهایکه متوجه قضیه شده بود با هماهنگی سعادتی با سالحکالشینکف
که آن را روی رگبارگذاش���ته بود ،پش���ت در جلسه قرارگرفت .آقای محمد مریآبی
مس���ئول دفرت آقای گیالنی متوجه او شد و از او پرس���ید« :اینجا چه میکنی؟»
افجهای در جوابگفت« :یک سؤال دارم و میخواهم از آقایگیالنی برپسم ».در
واقع او برای قتلعام 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 آنجا بریونکرده و با تندی به آقایکچوییگفتندکه برای چه او به
اینجا آمده است .منتهی آقایکچویی به خاطر اینکه ایشان توبهکرده و بسیار انسان
دل رحم و دلسوزی بود نمیپذیرفت ،ویل دستور دادکه اسلحه را از او بگریند .در
همان حال ،افجهای با موتور از اوین بریون رفت و یک فبضه اسلحهیکمری رولور
تهیهکرده ،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 همنی حال ،افجهای به آنها نزدیک شده و اسلحه را به سمت آنهاکشید ،آقای
الجوردی متوجه قضیه شد ،پشت درخت پنهان شد؛ آقایکچویی اسلحهی خود را
بریون آورد ،اما قبل از آن ،افجهای تریی به سر او زد.
سایت رجا نیوز در این باره میگوید:
همزمان با این اقدام [هفت تری]که توسط رابطنی سازمان پیشرت به اطالع اعضای
زندانی آن رسیده بود ،برنامهریزی شورش در داخل زندان توسط سعادتی صورت
گرفت و پس اعالم خرب انفجار حزب جمهوری اس�ل�امی ،تعدادی از هواداران و
اعضاء مجاهدین در زندان با ش���نیدن این خرب شروع به خواندن سرود و پایکوبی
کردند و جو زندان را ملتهبکرده و به هم ریختند.
آیتاللهگیالنی و شهید الجوردی آنها را به محوطه زندان اوین آوردند و به صحبت
و نصیحت آنها پرداختندکه در این مرحله افجهای طبق برنامهریزی قبلی و با هدایت
سعادتی از موقعیت خود در میان نگهبانان زندان سوء استفادهکرده و اسلحهای را
از نگهبانیگرفته و به سوی محوطه خیز بر میدارد تا آقایانگیالنی و الجوردی را
1.
ترور کند
جوالیی دروغهای عجیبی سرهمکرده و مدعی حضور در صحنه شده و میگوید:
کچویی او را در بند سعادتیگذاشته بود تا مراقب او باشد .ساعت  ۱۱صبح 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 حرکتکردم و وقتی
مقابل در دادسرا رسیدم ،افجهای را دیدیمکه جلوی در نشسته است .چند ماهی بود
که دو پایش راگچگرفته بود و با عصا تردد میکرد و ما هم فکر میکردیم پاهایش
شکسته یا بیمار است .دیدم عصا را روی زمنیگذاشته و همانطورکه من از درب
س���وم محوطه پیاده میآمدم و حتی زمانیکه از پشت سرش عبور میکردم او هم
برمیگشت و مرا زیر نظر داشت.
وارد اوینکه ش���دیم ،رفتیم اتاق آقای غفارپور معاون قضایی؛ غفارپورگفت آقای
1-www.rajanews.com/News/?20447
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کچوی���ی این فرد (افجهای) امروز قصد قتلعام دارد.کالش���ینکفگرفته بودکه
از آقایگیالنی ش���روعکند و حاکمان ش���رع و بقیه را هم مورد هدف قرار دهد.
الجوردی و قدیریان هم همنی نظر را داشتند وگفت غفارپور درست میگوید ،او
چننی قصدی دارد و من هم به این نتیجه رسیدهام .اماکچویی قبول نمیکرد و مدعی
بودکه ما بدبنی هستیم اصرارکچویی بر مواضع خودش ،الجوردی را عصبانیکرد،
دست مراگرفت و از جلسه خارج شدیم تاکنار استخر هم ناهار بخوریم هم فکری
اساسی برای این موضوعکنیم.کنار استخر در حال ناهار خوردن به همراه  ۲نفر از
حاکمان ش���رع بودیمکهکچویی آمد .الجوردی به اوگفت بنشنی و ناهار بخورکه
کچوییگفت غذا خوردم و پارچ را برداشتکه از قنات برای ما آب بیاورد.
در هم�ی�ن لحظهکه در حال ریخ�ت�ن آب در لیوان الجوردی بود ،افجهای با پاهای
س���الم و بدونگچ ،مقابل ما ظاهر ش���د ،شعار منافقنی را سر داد و با برتای  ۱۵تری،
هدفگرییکرد .من و یکی از حاکمان شرع به صورت سینهخیز به سمت افجهای
رفتیم .الجوردی پشت یک درخت پناه گرفت و آقای حجتاالسالم سعیدی نیز
قبل از اینکه حرکتیکند ۲ ،تری به او برخوردکردکه تاکنون ۷عمل جراحی انجام داده
است .بهکچوییگفتم ،محمد بخواب ،اما بازهم لجبازیکرد و به سمت آن منافق
رفت وگفت پسر چکار میکنی؟که بعد از این جمله ،آخرینگلوله اسلحه افجهای
به سرکچویی اصابتکرد.
دادیاران و پاس���داران به محض ش���نیدن صدای تریاندازی به سمت محوطه آمده
و آم���اده بودندکه افجهای را بزنند اولنی نفر هم خواهرزاده آیتالله خزعلی بود اما
الجوردیگفت نزن او را سالم میخواهم.کچویی را به بیمارستان طالقانی منتقل
کرده بودند و الجوردی ،افجهای را با یک دس���تگرفته بود و با خود به پشتبام
برد تا آنجا از او بازجوییکند .یکی از همکارانکمتوان دنبال آنها رفتکه ایکاش
نمیرفت .این بنده خدا تعریف میکردکه الجوردی به خاطر این حادثه و مجروح
ش���دنکچوییکه واقعا او را دوس���ت داشت به شدت به خود میلرزید .به اوگفتم
اجازه دهید متهم را من محافظتکنم تا شما راحتتر بازجوییکنیدکه الجوردی
قبولکرد .به محض اینکه او را به دست من داد ،متهم دستش را رهاکرد و خود را
از پشتبام به پاینی (باغچه مقابل دفرت شهید الجوردی) پرتابکرد.
جالب این استکه این متهم شب قبل از حادثه ،میهمان خانه شهیدکچویی بود؛ پسر
کچویی میگفت خیلی اوقات پدر و مادرم بیشرت از ما به او رسیدگی میکردند .در
نهایت هم چند روز پس از اینکه درکما بود ،تمامکرد و به درک رفت .الجوردی
همکه متوجه شده بود سعادتی رهرب افجهای بود و با آقایگیالنی مشورتکردند و
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او هم به درک واصل شد.
مسعودکاظمیان 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 میکند پای الجوردی در این عملیات میشکند:
یکی ازکارمندان نفوذی دادستانی بنامکاظم افجهای و از اعضای منافقنی ،سالح
خود را در گچ پای خود مخفی کرده بود و بهسمت شهید الجوردی نشانه گرفت.
خداوند ش���هیدکچویی را رحمتکندکه خودش را سرپ ایش���ان قرار داد .افجهای
تریاندازی کرد و تمام گلولههای خود را به بدن شهیدکچویی زد .در آن ماجرا پای
2
شهید الجوردی شکست.
روایت الجوردی و قدیریان و سایت رجا نیوز و جوالیی وکاظمیان اصفهانی واقعیت را
بیاننمیکنند.
چنانکه قدیریان میگویدکالس درس و پاسخگویی به سؤاالت شرعی زندانیان هم در
میان نبود .بلکه به خاطر برخورداری از هوای آزاد و استفاده از محیط فرحبخش محوطهی
اوین ،دادگاه را به زیر درختهای چنار تنومند و س���ایهگس�ت�ر آورده بودند .نه تنها پای
چ آسیبی هم ندید .این دروغها تا آنجا بودکه حتی صدای
الجوردی نشکست بلکه هی 
هاشم رخفر ،معاونکچویی و باجناق قدیریان و عزتالله شاهی و خواهرزادهکچویی هم
در آمد .وی در مورد چگونگی ترورکچویی میگوید:
ببینید در این چند سال درباره نحوه ترور محمد خاطرات زیادی نقل شده استکه
اص ً
ال هم درست نیست و حقیقت ندارد .یکی از این خاطرات برای آقای جوالیی
اس���تکه من واقع ًا نمیدانم ایشان بر چه اساسی این حرفها را بیانکرده است.
آن زمان آقای جوالیی هم در زندان اوین س���مت خیلی مهمی را نداش���ت و پائنی
نزدیکیهای در محل دفرتش بود و اص ً
ال به باال و آن طرف که ترور محمد انجام
شده بود ایشانکاری نداشتکه در صحنه باشد و بخواهد حرفی بزند .محمد هم
فرد سادهای نبودکهگول افرادی مثل افجهای اینها را بخورد و از روی سادگی و این
حرفهاکاری را انجام دهد .انصاف ًا تنها صفتهاییکه در محمد نبود همنی سادگی
و زودباوری بود .اتفاق ًا پسر باهوش و زیرکی هم بود.
آن روز صبح ما در اوین ش���رایط ویژهای داش���تیم و بخشی از زندانیان در محوطه
مشغول بازجویی و محاکمه بودند .چون عدهای تازه در خیابانها دستگری شده بودند
و عدهای هم به دلیل شبکهایکه در زندان درستکرده بودند و شبکهکشف شده
1

1-www.tasnimnews.com/fa/news/1393/06/04/470887
2-www.jahannews.com/sound/543345
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بود مشغول محاکمه بودند .افجهای از چند وقت قبلگفته بود پایش شکسته است
وگچگرفته بود .اسلحه هم از افجهایگرفته شده بود چون به او مشکوک شده بودیم
و اسلحه هم نداشت .بعد رفته بود از یکی از محافظنی به بهانه اینکه اسلحهاش را
ببیند اسلحهگرفته بود و آمده بود در محوطه تا اعضای شاخص دادستانی همانند
آقایان محمدیگیالنی و الجوردی و غفارپور و … را ترورکند.
محمد مانعکارش میشود تا عده دیگری شهید نشوند و میخواست اسلحه را از
افجهای بگریدکه تریی به شانه محمد میزند و تری دیگر به سر محمد برخورد میکند
و محمد به شهادت رسید .بعد محمد را سریع به بیمارستان اعزامکردند و افجهای
هم توس���ط آقای الجوردی بازداشت شد و الجوردی برداشت افجهای را به طبقه
سوم اتاق خودش برد .یکی از بچهها هم رفته بود کمک الجوردی که افجهای از
فرصت س���وء اس���تفادهکرده بود و با خطیکهگرفته بود خودش را از باال به پائنی
پرتابکرد و بعد از چند ساعت فوت شد.
من رابطه بنی افجهای با مهدی آس���مانتاب و حسنی مهرزی را میدانستم و وقتی
س���راغ آسمانتاب رفتم دیدم مشغول سان دیدن در داخلگروهی از بچههاست و
اسلحه هم دارد .بازداشتشکردم و اسلحهاش را همگرفتم و بعد اعرتافکردکه از
طرف سعادتی خط میگرفتهاند برای شورش در زندان و با افجهای و مهرزی هم
دست بودهاند .بازداشتکه شد برخی از شبکههای دیگر داخل زندان هم لو رفت.
بعد توسط آقای محمدیگیالنی سعادتی مجدد ًا محاکمه شد و به دلیل مشارکت
در ترور و ش���هادت شهیدکچویی محکوم به اعدام شد و حکمش در مرداد همان
1
سال اجرا شد.
عطاالله رئیسی خواهرزادهکچویی و از پاسداران حاضر در زندان اوین در تریماه سال ۶۰
نیز به خربنگار تسنیمگفت :دو پایکاظم افجهای شکسته نبود و فقط یکی از پاهایش
شکسته شده و درگچ بود .این همکهگفته میشود همکاران و دوستانکچویی از جمله
الجوردی و غفارپور درباره تهدید افجهای به او تذکر داده بودند وکچویی لجبازیکرد،
صحت ندارد و من از دوستانش چننی چیزی نشنیدهام.
وی با بیان اینکه افجهای باکلت رولورکچویی و دیگر افراد را هدف قرار دادگفت:
کچویی  ۵روز قبل از واقع  ۳۰خرداد به همراه من به قم آمد و همان شب به تهران
برگشتیم .فردای آن روز باهم به اوین رفتیم و پس از آن حدود  ۱۵روز از اوین خارج
2
نشد و من هم در این مدت همراهش در اوین بودم.
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  ۲۰۹اوین و از اعضای واحد اطالعات سپاه در مورد افجهای
میگوید:
 ۸-۷نفر را میخواستند اعدامکنند،کاظم افجهای هم در خط تری بود وکسی راکه
ی شهرام نبود ویل او تقی شهرام را زد .بنا بود افجهای فرد دیگری
بنا بود بزند ،تق 
را اعدامکند ویل اینکار را نکرد و تقی را زد و زودتر از اینکه بسمالله هم بگویند،
شلیککرد ....من آنجا دیدمکه تری به فردکناری تقی شهرام نخورد....
یادم هست یک سرهنگ ساواکی بودکه یکی از رضاییها راکشته و فرد مشهوری
بود .شبیکه میخواستند بربند و اعدامشکنند،گفت میخواهم دستشویی بروم،
رفت معطلکرد و خربی نش���د .شهیدکچوییگفت او رفته داخل و بریون نمیآید.
در را بش���کنید .افجهای در را شکست و همانجا توی توالت او را به رگبار بست.
گفتیم چرا اینکار راکردی؟گفتکه با تیغ به من حملهکرد .وقتی رفتیم ،دیدیمکه
او قبل از شکسنت در رگش را با تیغ زده بود .غافل از این که این ساواکی یکی از
کسانی بودکه زمان شاه خیلی از مجاهدین خلق راکشته بود به جرم همنیکشتارها
1
هم دستگری شده بود.
اگر بپذیریم آنچه وی میگوید واقعی است ،آنوقت نتیجه میتوانگرفتکه افجهای مورد
اعتمادکاملکچویی و الجوردی و ...بوده است .محسنکچویی واقعیترین توصیف را
2
در مورد چگونگی ترور پدرش در قالب یک فیلم مستند میکند.
دستگاههای تبلیغاتی رژیم ازکچویی به عنوان «پدر توابنی» یاد میکنندکه دروغی بیش
نیس���ت .هنگامیکه او به قتل رس���ید هنوز جریانی به عنوان «توابنی» در زندان نبودکه
او بخواهد «پدرش���ان» باشد .تنها چند زندانی فرقانیکه پس از دستگریی توبهکرده و
به همکاری با رژیم پرداخته بودند و حمید جعفری یکی از وابس���تگان جریان «اشرف
دهقانی»کس دیگری به جرگهی «توابنی» نپیوسته بودکه از او به عنوان «پدر توابنی»
یاد شود .اینها دروغهایی استکه بعدها دستگاه تبلیغاتی رژیم سرهمکرد .در دورانی
کهکچویی زنده بود ،هواداران جریانهای سیاس���ی در زندان مراس���م صبحگاهی اجرا
میکردند ،س���رود میخوانن���د و  ...چراکهگروههای متبوعش���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 مییافت.
الجوردی منشاء دروغبافی راجع به افجهای وکچویی
منشاء همهی این دروغپردازیها راجع بهکچویی و افجهای و ...الجوردی استکه بعدها
-1نشریه رمز عبور  ،۲۱تری و مرداد .۱۳۹۵

2-www.youtube.com/watch?v=imjnRJmQsPo
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توسط نزدیکانش به شکلهای مختلف مطرح شد .مث ً
ال وی در مورد شکسته شدن دست
کاظم افجهای میگوید:
در یک تصادفی افجهای از یک بلندی پرت و دست و پایش شکسته شده بود و
محمد به خرج خودش شاید حدود پانزده هزار تومان از پویلکه از فروش دکانش به
دست آورده بود ،خرج مداوای اوکرده بود و دستش را سالمکرد ویل باز مورد حمله
1
ناجوانمردانه همان شخص قرارگرفت و شهید شد.
همنی موضوع را عینا مهریکچویی خواهر محمدکچویی بدونکم وکاستکپیبرداری
میکند2.افجهای پایش شکسته بود و نه دستش .دکرت شجاعالدین شیخاالسالمزاده ،یکی
از بهرتین جراحان ارتوپدی ایران ،زندانی و رئیس بهداری اوین بود .افجهای هم پاسدار
اوین بود .دکرت شیخاالسالمزاده بدونکوچکرتین هزینهای پای او را درمانکرد.
ضدیتکچویی با مجاهدین تا آنجا بودکه در وصیت خودکه در  ۲۶آبان  ۵۹نوشته شده،
روی نابودی آنها تأکیدکرده است.
شدید ًا معتقدمکه مجاهدین خلق با توجه به معیارهای باطلیکه دارند ناحقترین و
باطلترینگروهها هستند اگر هدایتشدنی هستند خداوند آنها را هدایتکند وگرنه
نابودکند و معتقدم بدتری ن دشمن در حال حاضر برای جمهوری اسالمیکه حاصل
3
خون بیش از  ۷۰هزار شهید میباشد همنی مجاهدین هستند.
کچویی و الجوردیکه یارغار یکدیگر در اوین بودند ،به فاصلهی  ۱۷سال هر دو به دست
مجاهدینکشته شدند و امروز قرب آنها در بهشتزهرا درکنار یکدیگر است.
ابوالفضل حاج حیدری  ۶۰تا ۶۱
ابوالفضل حاجحی���دری متولد  ۱۳۱۹در
بیس���یم نجفآباد به دنیا آمد .وی پس
از پای���ان دوران ابتدای���ی در بازار تهران
(اول ناصرخسرو) به شاگردی داییاش
حبیبالله عس���گراوالدیکه 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 نخستوزیر دستگری و به اتهام شناسایی حسنعلی
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 امریاسدالله علم به حبس ابد محکوم شد .حاجحیدری در
زندان به تحصیل مشغول شد و دیپلمگرفت .وی در بهمن  ۱۳۵۵به همراه عسگراوالدی
و حاجمهدی عراقی و ...از شاه تقاضای عفوکرد و در مراسم «شاهنشاه سپاس» شرکت
کرد .او پس از آزادی از زندان ازدواجکرد و صاحب دو دخرت شد.
موج انقالب و فعال شدن دوباره
حاجحیدری همچون دیگر اعضای مؤتلفه به ش���دت از مبارزه بریده و به دنبال زندگی
ی خود بودند اما موج انقالب ضدسلطنتی و نبودن ارادهی سرکوب در رژیم پهلوی
شخص 
ً
او را همچون دیگر اعضای مؤتلفه به میدان آورد و عمال اداره تظاهراتها را به دس���ت
گرفتند و دیری نگذش���تکه مقدرات مردم وکش���ور به دست آنها افتاد .پس از انتشار
نامههای سنجابی ،بختیار و فروهر و حاجسیدجوادی به شاه ،خمینیکه متوجه عدم پیگرد
قضایی آنها شد در پیامی به روحانیون و بازاریهاگوشزدکردکه شرایط برای مقابله با
رژیم شاه آماده است و چنانچه از اوضاع برمیآید پیامدی هم ندارد.
در ش���رایطیکه ارزیابیها دال بر بحران شدید رژیم سلطنتی بود و دیگر مطمئن بودند
رژیم پادشاهی رفتنی است و شانسی برای ادامهی بقا ندارد او نیز همراه با نزدیکانش به
صحنه آمدند .از آنجاییکه حاج حیدری به خانوادههاییکه میرفتند 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 ازگردانندگان آنجا شد.
عضویت درکمیته امداد و ریاست اوین
وی از ابتدای تشکیلکمیته امداد امام خمینی با حکم خمینی عضو شورای مرکزیکمیته
امداد شد .بعد ازکشته شدنکچویی ،ابوالفضل حاجحیدری در تریماه  ۱۳۶۰با نام مستعار
حسنی به ریاست اوین رسید و تا سال  ۱۳۶۱در این سمت باقی ماند.
حاجحیدریکه در واقع نوچهی عسگراوالدی محسوب میشد در اوین تنها نبود برادرش
عزیز و پس���ر عمویش محمد حاجحیدری نیز از بازجویان و ش���کنجهگران بریحم اوین
بودن���د .اعظم حاجحیدری خواهر محمد و عموزادهی ابوالفضل و عزیز توس���ط آنها
تحت بازجویی و شکنجهی ش���دید قرارگرفت .او بنی سالهای  ۶۰تا  ۶۵دوران سختی
را در زندان سرپیکرد و حتی مورد تعدی جنسی هم قرارگرفت و مدتها در سلولهای
انفرادی اوین و قربهای قزلحصار به سر برد.
بازگشت بهکمیته امداد و ریاستکمیته مرکزی توسعه صادرات
ابوالفضل حاجحیدری پس از ترک اوین دوباره به «کمیته امداد امام» پیوست و در مقام
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سرپرستکمیته امداد امام ،معاون خودکفاییکمیته امداد ،معاون پشتیبانیکمیته امداد،
رئیس کمیته مرکزی توسعه صادرات ،وزارت بازرگانی به فعالیت پرداخت .او همچننی
«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 خامنهای در اصناف
و بازار بود .وی در اس���فند  ۱۳۹۲در تهران در پی یک بیماری س���خت درگذش���ت .در
زندگینامههاییکه از وی انتشار یافته ،هیچ اشارهی به ریاست وی بر زندان اوین نشده است.
حاج محمد جوهریفرد  ۶۱تا ۶۳
محمد جوهریفرد با نام مستعار مهدوی پس از ابوالفضل
حاجحیدری در سال  ۱۳۶۱ریاست زندان اوین را به عهده
گرفت .وی و حاجحیدری با توجه به حضور الجوردی
در اوین ،عم ً
الکارهای نبودند و رتق و فتق امور به دستور
الج���وردی صورت میگرفت .این دو برخالفکچویی
شخصیت مستقلی نداشتند و گوش به فرمان الجوردی
بودند .مسئولیت جوهریفرد بیشرت اداری بود و در ضرب
و شتم و شکنجه و ایجاد محدودیت برای زندانیان شخص ًا دخالتی نمیکرد .با این حال به
دیگر زندانها نیز سرکشی میکرد .او یک بار در تابستان  ۱۳۶۲از سلول من درگوهردشت
بازدیدکرد .وی نسبت به دیگر پاسداران و مسئوالن زندان شیکپوش بود.
او نیز در دوران شاه چند سایل را در زندان قصر زندانی بود و در ورزش باستانی دستی
داش���ت .جوهریفرد تا بهار  ۱۳۶۳ریاست اوین را به عهده داشت .ویکه جزو اعضای
مؤسس هیأتهای مؤتلفه بود جایش را به محمدعلی امانی دیگر عضو هیأت مؤتلفه داد
که پدرش از اعضای هیأت مؤسس این جریان بود .حاج جوهریفرد در زمنیه آهنآالت
س���اختمانی و صنعتی فعال ب���ود و دفرتکارش در خیابان  ۱۵خ���رداد تهران نبش پامنار
س���اختمان جعفری بود .او همچننی در زمینهی مبلمان و وسایل بازی و اسباب بازی نیز
فعالیت داشت .جوهریفرد نیز همچون حاجحیدری در اسفند  ۹۲درگذشت .نمیدانم
چرا مرگ او سر و صدا نکرد.
محمدعلی امانی سال۱۳۶۳
محمدعل���ی امانی متول���د  ۱۳۳۹در تهران یکی از
فرزن���دان س���عید امانیهمدانی از ره�ب�ران حزب
جمهوری اس�ل�امی و مؤتلفه اسالمی است .امانی
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همچون دیگر رهربان مؤتلفه و فرزندانش���ان ازگردانن���دگان و مهرههای اصلی اوین و
دادستانی انقالب و پشتیبانانشان در سالهای اولیه دههی  ۶۰بود.
حضور خانوادگی در اوین و تصدی معاونت قدیریان
محمدعلی امانی به خاطر وابس���تگیهای خانوادگی در سال  ۵۷عضوکمیته استقبال از
خمینی شد .به خاطر شناختیکهکچویی از وی درکمیته استقبال از خمینی داشت ،در
تابستان  ۵۸پس از تصدی ریاست اوین توسطکچویی در این زندان مشغولکار شد.
الجوردی از بدو شروعکار در اوین ،تالش میکرد برای تحکیم پایههای قدرتاش در
اوین و دادستانی تا آنجاکه ممکن است نزدیکان و افراد مورد اعتمادش را درکنار خود
داشته باشد .خواهر الجوردی زنعموی امانی بود و از طریق پیوند خانوادگی هم آنها
پشت یکدیگر را داشتند.
بر همنی اس���اس بودکه محمدعلی امانی ابتدا در بخش معاونت اجرایی دادستانیکه
ج احمد قدیریان داماد عمهاش یکی از خشنترین چهرههای دادستانی اداره
توسط حا 
میشد ،بهکارگرفته شد.گروه ضربت و اجرای احکام اوین از زیر مجموعههای معاونت
اجرایی بودند.گروه ضربت نقش اساس���ی در حمله به خانههای مردم و دستگرییهای
شبانه داشت و اجرای احکام مس���ئولیت جوخههای اعدام را به عهده داشت .در واقع
محمدعلی امانی از همان ابتدای سال  ۶۰نقش مستقیمی در دستگریی ،شکنجه وکشتار
مردم میهنمان داشت .نزدیکی این دو به یکدیگر باعث شدکه امانی داماد قدیریان شود.
در بازار مرسوم استکه صاحب حجره دخرتش را به شاگردش میدهد ،همنی سنت در
ارتباط با ازدواج امانی با دخرت قدیریان نیز اجرا شد .جواز حمل سالح نیز توسط معاونت
اجرایی دادستانی صادر میشد .امانی در این رابطه میگوید:
آن روزها دادستانی انقالب برای مسئوالن ،جواز حمل سالح صادر میکرد .روزی
نزد ش���هید رجایی رفتم تا ایشان فرم مخصوص را پرکندکه به ایشان سالح تحویل
داده شود .اوایل انقالب بود و یکی از سؤاالت آن فرم این بودکه :چقدر خودتان را
حزباللهی میدانید؟ شهید رجایی در پاسخ نوشته بود« :اگر هم حزباللهی باشم،
1
از الجورد الجوردیهاست.
معاونت سیاسی الجوردی و تصدی ریاست زندان
او سپس مدتی در امور اطالعاتی دادسرای انقالب مشغول بهکار شد و جنایات زیادی
را سازماندهیکرد .چیزی نگذشتکه وی به معاونت سیاسی الجوردی رسید .از اینکه
1-www.mashreghnews.ir/fa/news/621377

240

مؤتلفه و زندان در نظام اسالمی

الجوردی به عنوان «قصاب تهران» چه نیازی به مشاورهی سیاسی داشت میگذرم اما
یک جوان تازهکار بیتجربه در حساسترین روزهای تاریخ میهنمان چه مشاوره یاکمکی
به الجوردی میتوانست بکند؟
در تابستان  ۶۳در اثر فشارهای آیتالله منتظری ،و بازدیدیکه نمایندگان ایشان و شورای
عایل قضایی از زندان قزلحصار داشتند ،تغیری و تحوالت عمدهای در امر ادارهی زندانها
و سیستم قضایی و امنیتی به وجود آمدکه عمر آن بسیارکوتاه بود .در این تاریخ مسئولیت
امنیتی و ادارهی زندانهای مرکز از الجوردیگرفته شد و ریاست زندانهای قزلحصار،
گوهردشت و اوین تغیریکردند و عاقبت در دیماه  ۶۳الجوردی از پست دادستانی انقالب
مرکز نیز برکنار شد.در این فاصله محمدعلی امانیکه هنوز  ۲۳سالش تمام نشده بود به
خاطر نزدیکی به الجوردی و اعتمادیکه به او داشت ،جانشنی محمد جوهریفرد شد.
امانی در رابطه با نقش خود در اوین میگوید:
یکی از حکمهاییکه من از ش���هید الجوردیگرفتم ،مسئولیت زندان اوین بودکه
در س���ال  ۶۳گرفتم و حکم دیگر در ارتباط باکارهای اجرایی دادس���رای انقالب
بودکه در دو مرحله این توفیق را داش���تم در ارتباط باکارهای اجرایی دادس���رای
انقالب انجام وظیفه میکردیم .یک مرحله در ارتباط باکارهای اطالعاتی دادسرا
بودیم و مرحله بعد هم معاونت سیاسی «شهید الجوردی» را داشتم .در آغاز سال
 ۶۳با توجه به ش���رایطیکه در آن وقت به وج���ود آوردند و زندان را بطورکلی به
سازمان زندانها واگذارکردند .در زمان مسئولیت من بودکه زندان اوین را به سازمان
زندانها تحویل دادیم و بعد از آن شهید الجوردی حکم معاونت سیاسی شان را
دادندکه در خدمتشان بودیم تا زمانی که ایشان از دادستانی انقالب برکنار شدند.
1
وقتیکه ایشان برکنار شدند بطور طبیعیکلیه معاونتهایشان هم برکنار شد.
قائممقاممؤتلفه
محمدعلی امانی در آبانماه  ۱۳۹۱با رای اکثریت بیش از دو س���وم آرای شورای مرکزی
حزب مؤتلفهی اسالمی به جای پسرعمه و شوهرخواهرش اسدالله بادامچیان به عنوان
قائم مقام دبریکل این حزب انتخاب شد2.وی از سال  ۷۲عضو 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 میتوان 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 اشارهکرد.
دروغرپدازی و خلق ناشیانه سناریو
برای درک بهرت شخصیتکسیکه در حساسترین شرایط ،مشاور سیاسی الجوردی بوده
و مس���ئولیت دستگریی وکشتار زندانیان را به عهده داشته به چند مورد از ادعاهای وی
میپردازم تا سطح دانش و معرفت قائم مقام یکی از مهمترین احزاب سیاسیکشور معلوم
شود .وی در مورد تالشهای مجاهدین برای سرقت جنازه الجوردی میگوید:
منافقنی بعد از ترور شهید الجوردیگروهی را فرستاده بودندکه جنازه ایشان را بربند
آلمان و برنامهریزیکرده بودندکه در مقابل تلویزیون بگویندکه ما جسد الجوردی را
هم آوردیم! ما همان شب اطالع یافتیم و آنها را دستگریکردیم ،میخواستم بگویم
1
اینقدرکینه داشتندکه به جسدش هم نمیخواستند رحمکنند!
این اظهارات در نشریه الکرتونیکی «شما» ارگان رسمی مؤتلفه پس از انتخاب او به قائم
مقامی دبریکل این حزب و به تاریخ  ۲۹آذرماه  ۱۳۹۱آمده است.
تص���ورش را بکنید مجاهدینگروهی را از عراق به داخلکش���ور بفرس���تند تا جنازهی
الج���وردی راکه در میان تدابری امنیتی بود ،ربوده و بهکش���ور آلم���ان برده و در مقابل
تلویزیونهای اروپایی نش���ان دهند! پرسشگر هم از وی نمیپرسد نام افرادیکه دستگری
شدند چه بود؟ چه بر سرشان آمد؟ چرا در مورد آنها اطالع رسانی نشد؟ مگر اتحادیه
اروپا و آلمان «امالقرا» اس�ل�امی استکه بشود چننی شوهایی را در آنجا ترتیب داد و
تلویزیونهای اروپایی نیز به پخش آن مبادرتکنند؟
از اینگذشته پرسشگر از وی نمیپرسد در سال  ۷۷شما چهکاره بودیدکه همانشب مطلع
شده و افراد را دستگریکنید؟ امانی همچنان در رویای روزهایی سری میکندکه دسته دسته
جوانان میهن را دستگری و روانهی جوخههای اعدام میکردند.
میتوانید حدس بزنید فردی با این ذهنیت و چننی سطحی از دروغگویی و مهملبافی
وقتی در میانسایل چننی سخنانی را بر زبان میآورد در جوانی و در دورانیکه قدرت داشته
چه بر سر مردم آورده و چه جانهایی را برای بهکرسی نشاندن سناریوهای غریواقعیاش
ستانده و چه زندگیهایی را نابودکرده است.
ربط دادن جنبش اعرتاضی  ۸۸و  ۷۸به مجاهدین
پرسشگر از امانی میپرسد:
اش���ارت ش���ماکه مبارزات س���ال  ۵۷تا  ۶۰رو دیدهاید ،جریانات نفاق آن زمان را
1-www.shoma-weekly.ir/fa/news/3723
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دیدهاید و فعالیت عوامل منافقنی را در خیابانهای تهران از نزدیک مشاهدهکردهاید،
در اغتشاشات فتنه سال  ۸۸چه چیزی وجود داشت و چه نشانههایی بودکه حضور
دوباره سازمان منافقنی را درککردید؟
معاون سیاسی الجوردی در دههی ۶۰و قائم مقام حزب مؤتلفهی اسالمی در پاسخ میگوید:
ببینید اساس��� ًا حرکت انقالب پس از مبارزه با رژیم ش���اه و عواملش با جریانات
معاندی روبرو ش���دکه همگی آنها در پس پرده به نوعی هم دست یکدیگر بودند.
جریانات حزب توده ،حزب فداییان خلق ،منافقنی و ...بعد جریان شوم سال ۷۸که
جریان بس���تهای بودکه رونمایی هم شد و برای براندازی نظام اقدامکرد و بعد هم
جریان س���ال  ،۸۸اینها 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  ۸۸و همینطور ادامه دارد.
ادعای همدس���تی مجاهدین و حزب توده و «حزب فداییان خلق» در س���الهای اولیه
انقالب با یکدیگر و «هم دس���تی یکدیگر» در حایل صورت میگریدکه حزب توده و
«فدائیان اکثریت» در سالهای فوق از «همدستان» رژیم بوده و به قول خودشان «جبهه
خ نگهدار مسئول سازمان فداییان خلق «اکثریت» به
متحد» هم تشکیل داده بودند و فر 
اوین آمده با الجوردیگفتوگو میکرد و با سیدحسنی موسوی تربیزی دادستان جنایتکار
نظام دیدار وگفتگو میکرد.
علی عمویی یکی از اعضای مهم دفرت سیاسی حزب توده با الجوردی دیدار و گفتگو
میکرد و دادستانی انقالب ارتش رابطهی نزدیکی با بیژن کبریی و هوشنگ عطاریان
اعضای حزب توده در ارتش داشت.
تالش امانی برای همدست نشاندادن مجاهدین با فداییان اکثریت و حزب توده در سال
 ۶۰به اندازهی ادعای بعدی وی مبنی بر اینکه تظاهرات دانشجویی سال  ۷۸و جنبش
اعرتاضی مردم در سال  ۸۸در «امتداد» حرکتگروههای 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 مخالفانشان نداشتند.
قائم مقام حزب مؤتلفه اس�ل�امی در ارتباط با قتل بریحمانهی ندا آقا سلطانکه صدها
میلیون انسان در سراسر دنیا از طریقکانالهای خربی شاهد آن بودند ،سناریوی تنظیمی
رژیم را پیشکشیده و میگوید:
بعد شما میبینید فالنکسکشته میشود ،بعد برایت سئوال مطرح میشودکه این
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درکجاکشته شده است؟ سالح متعلق به چهکسی بود؟ چطوریکشته شد؟ اص ً
ال
قرار نبودکشته شود!...
یعنی یک خونخوار ،یک جنایتکار میآید اسلحه به دست میگرید و آدم میکشد.
زیرا دشمن میداندکه نمیتواند فرض ًا یک جوانی راکه رفته رأی داده و به ویگفتهاند
که تقلب شده را مجبورکند اسلحه به دست بگرید و آدم بکشد .ویل نریوی مزدور
میآید و آن دخرت خانم(ندا آقا سلطان) را میکشد بعد هم بر روی آن تبلیغ میکند.
اما بعد از یکسال معلوم میشودکه اص ً
ال نریوهای نظام هیچکدام سالح نداشتندکه
بخواهند بکشند و این برای مردم روشن میشود و مردم حقیقت را درک میکنند.
به ادعاهای ویکه یکی از جنایتکاران علیه بشریت است توجهکنید:
چ کدام س�ل�اح نداشتند»« ،یک خونخوار»« ،یک جنایتکار»،
نریوهای نظام هی 
«یک مزدور» میآید ندا آقا سلطان را میکشد و بعد هم غیب میشود .از آن مهمتر
حقیقت برای مردم روشن شده و پی به توطئهها بردهاند.
از روی همنی ادعاها میتوان حدس زد چننی جنایتکارانی در دههی  ۶۰در پشت دیوارهای
اوین و در ش���عبههای بازجویی چه جنایاتی را مرتکب ش���دهاند و چه اتهامات زشت و
ی را به مخالفانشان نسبت دادهاند.
غریواقع 
ادعای امانی در مورد سینما رکس آبادان
برای درک ش���خصیت محمدعلی امانی بد نیست به ادعای دیگر او توجهکنیم .او در
ارتباط با آتش سوزی سینما رکس آبادان میگوید:
من در همنی جا یک خاطره بگویم ،اگر یادتان باش���د در جریان پریوزی انقالب
ساواک سینما رکس آبادان را در سال  ۵۶آتش زد و بعد از یکسال فیلمی ساختند
و در آن فیلم سعیکردند بگویندکه نریوهای جوان انقالبی اینکار را انجام دادهاند!
آنقدر رس���وا بودکه وقتی مردم در سینماهای تهران این فیلم را میدیدند ،همه هو
میکردند .یک مدت س���اواک سعیکردکسانیکه هو میکنند را دستگریکند اما
چراغهای خاموش سینما و اینکه این حرکت تقریب ًا از سوی همه بینندگان صورت
میگرفت این تصمیم ساواک را غریممکن ساخت تا جاییکه رژیم تصمیمگرفت
دیگر این فیلم را اکران نکند.
قائممقام حزب مؤتلفهی اسالمی مدعی استکه سینما رکس آبادان را ساواک در سال
 ۵۶آتش زد .تاریخ ثبت شده معاصر را که نمیتوان جابهجا کرد .سینما رکس آبادان در
 ۲۸مرداد  ۱۳۵۷توس���ط وابستگان به روحانیت وکس���انیکه 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 همهی 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 میگوید ساواک یکسال
بعد از آتش زدن سینما رکس آبادان فیلمی را تهیه کرد و در سینماهای تهران به نمایش
گذاشتکه بگوید «نریوهای جوان انقالبی اینکار را انجام دادهاند»
آیاکسی شک داردکمرت از شش ماه بعد از آتشسوزی سینما رکس آبادان ،رژیم سلطنتی
سقوطکرد؟ آیا محمدعلی امانی حساب وکتاب هم بلد نیست؟ یک حزب تاکجا بایستی
مفلوک و درمانده باشدکه چننی پدیدهای قائم مقام دبریکلاش باشد .و جامعهی روحانیت
تاکجا بایستی به افالس و درماندگیکشیده شده باشدکه چننی نادرهای مسئولکمیتهی
انتخاباتش باشد .ادعای دیگر او ،شخصیت ناب این «سرباز اسالم و امام خمینی و امام
خامنهای» را میرساندکه مدعی است:
وقتی مردم در سینماهای تهران این فیلم را میدیدند ،همه هو میکردند.
مردم فیلمی راکه تهیه نشده و به نمایشگذاشته نشده ،چگونه در سینماهای تهران دیده
و «همه هو میکردند»؟ قسمت بعدی سناریو میهجتر است .وی مدعی است «ساواک
هم تالش میکرد هوکنندگان را دس���تگریکند اما چراغهای خاموش سینما» و واکنش
همگانی بینندگان این اجازه را نمیداد .عاقبت هم ساواک مجبور میشودکه دیگر این
فیلم را اکران نکند.
آنچه محمدعلی امانی به دروغ به ساواک نسبت میدهد دقیق ًا سناریویی استکه این
جانیان در فیلمهای به اصطالح مستند تهیه شده توسط دستگاه اطالعاتی در مورد قتل ندا
آقا سلطان پیش بردند 1.و سپس در فیلم سینمایی «قالدههای طال» سعیکردند جنبش
مردمی  ۸۸و سرکوب خوننی آن از سوی نریوهای نظامی و امنیتی و چماقدار را واژگونه
جلوه دهند .اتفاق ًا همان مردم اندکی همکه به تماشای این فیلم رفتند در خالل تماشای
فیلم و بعدها در رسانهها و هنگام معرفی فیلم اعرتاض خود را نشان داده و به هوکردن
دستاندرکاران فیلم مبادرتکردند.
امانی در همنیگفتگو به موضوع فیلم «قالدههای طال» و «تدبری هوشمندانه مقام معظم
رهربی» هم اشاره میکند.
دروغگویی در مورد فرزندان محمدیگیالنی
ادعای دیگر او،گوبلز را نیز شرمنده میکند .او در مورد فرزندان محم دیگیالنی میگوید:
-1اصلیترین فیلم توسط «مالنی فرانکلنی» تهیه شد .اوکه پس ازگرویدن به اسالم و ازدواج با یکی از
عوامل نظام اسالمی نام مرضیه هاشمی را برای خود برگزیده ،خربنگار «پرستیوی» است.
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ایشان سه فرزند پسر و شش دخرت داشت .یکیاز پسران در سن سه چهار سالگی
فوت میکند .قبل از انقالب آیتالله محمدیگیالنی با پول خودش دو آپارتمان
در تهران برای دو پسرش خریده بود .اینها رفتند و وابسته به سازمان منافقنی شدند،
یکی از آنها در درگرییکشته شد و حکم اعدام دیگری را هم خود آیتالله محمدی
گیالنی غیابی صادرکرد .به دلیل اینکه حکمکلیه نریوهای تشکیالتیکه حرکت
مسلحانه علیه نظام اسالمی را قبول داشتند و به خاطر آن مبارزه میکردند ،اعدام و
اموالشان مصادره بود ،آن مرحومگفتند اموال دو فرزندم هم مصادره است .با این
که خودشان برای آنها خریده بودند و مال خود آیتالله محمدیگیالنی بود و در
واقع به فرزندانشان هبه و هدیهکرده بودند ....حکم توقیف اموال برای فرزندانشان
1
(هم فرزندکشته شده و هم فرزند فراری) اجرا شد.
فرزندیکه امانی مدعی است در «سن سه چهارسالگی فوت میکند» جعفر نام داشت
و فرزند ارشد محمدیگیالنی بود که در سال  ۵۸در حادثه رانندگی به همراه همسرش
جان باخت و در قربستان شیخان قم دفن شد و از اعضای سازمان مجاهدین خلق بود .دو
فرزند دیگرگیالنی محمدکاظم و محمدمهدی نیز در درگریی با نریوهای دادستانی و سپاه
وکمیته در سال ۱۳۶۱کشته شدند.
محمدعلی امانی در سالهای اخری عالوه بر تجارت در بازار و بهرهبرداری از خوان نعمت
نظام درکار «محصوالت غذایی و آشامیدنی» نیز بوده است .آدرس دفرتگروه صنعتی ،و
2
ک است.
فروشگاه وی در جادهی قدیمقمبعد ازکهریز 
یوسف فروتن زمستان  ۶۳تا ۶۴
یوس���ف فروتن متولد  ۱۳۲۳اصالت��� ًا از اهایل
دهستان اوره در چهارمحال بختیاری است .وی
در دههی  ۴۰شمس���ی برای ادامه تحصیل ابتدا
به سوئد و س���پس به آلمان فدرال سفرکرد و به
همکاری با مرکز اسالمی هامبورگ به ریاست
بهشتی پرداخت و به عضویت اتحادیه انجمنهای اسالمی اروپا راه یافت .وی پس از
مدتی به عنوان مسئول فرهنگی انجمن اسالمی هامبورگ انتخاب شد .فروتن همچننی
مدتی مسئولیت انجمنهای اسالمی ش���مال اروپا را به عهده داشت .البته در آن دوران
انجمن اسالمی اصو ً
ال مبارزهای 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 بهکش���ور بازگشت و درکارخانه استخدام ش���د .وی در این مورد میگوید:

بازگشت به ایران و ترک فعالیت سیاسی
من اواخر س���ال  ۱۳۵۶به ایران آمدم .رش���ته اول بنده نقشهکشی عایل و رشته دوم
تأسیسات بود .بنده تمام واحدهایم را پاسکرده بودم ویل پایاننامه خود را تنظیم
نکرده بودم ،در همنی ش���رایط بهدلیل اینکه ساواک از فعالیتهای من علیه رژیم
شاه در هامبورگ خرب داشت و میدانستکه من فرد تحصیلکردهای هستم ،سعی
در جذب من داشت و میخواست که بهنوعی جاسوس آنها در هامبورگ باشم.
به هر حال طی مش���اورهایکه با مرحوم هاشمی رفسنجانی داشتم ،او به منگفت
«عیبی ندارد ،شما برو تعهد بده تا به فعالیتهایت بتوانی برسی» .به اوگفتم «اگر
تعهد بدهم پایمگری میشود» و اوگفت «من هم از این تعهدات زیاد دادهام! اتفاقی
برایت نمیافتد» ،مث ً
ال میگفت «من تعهد دادم روی منرب س���خرنانی نکنم ویل
ایستاده سخرنانیکردم».
آنه���ا از من تعهدگرفتندکه خربهای انجمن را در خارج ازکش���ور به آنها بدهم.
س���اواک وقتی فهمید من به آنها بهشکل صوری تعهد دادهام در همان هامبورگ
مرا تهدیدکردند وگفتندکه روزگارم را س���یاه خواهندک���رد ،همنیکار را همکردند
تمام مدارک تحصیلی و س���وابق تحصیلی من و خانم���م را ضبطکردند و اجازه
فعالیتهای اجتماعی به ما ندادند .این ش���رایط حاکم ب���ود تا اینکه به ماههای
پریوزی انقالب نزدیک شدیم و رفته رفته وضعیت مملکت بهطورکلی دگرگون شد.
دوس���تانم ب���ه م���ن پیش���نهاد دادن���دک���ه فعالیته���ای سیاس���ی را کن���ار
بگ���ذارم و مدی���ر فن���ی ی���ککارخانه ش���وم .بن���ده نیز قب���ولکردم ت���ا اینکه
وضعی���ت بهگون���های تغی�ی�رک���ردک���ه فض���ای ب���از سیاس���ی اتف���اق افت���اد.
آقای دکرت بهشتی مرا دعوتکرد و به منگفتکهکسانیکه میخواهند برای پریوزی
انقالب کارکنند باید تمام تعلقات خود را کنار بگذارند ،به همنی دلیل بنده نیز از
1
مسئولیتم درکارخانه استعفاء دادم و عضو ستاد راهپیماییهای بزرگ شدم.
انجمن اسالمی اصو ً
ال فعالیت سیاسی علیه شاه نداشتکه فروتن پس از بازگشت بهکشور
آن راکنار بگذارد.
عضویت درکمیته و سپاه
فروت���ن پس از پریوزی انقالب ابتدا معاون آموزش و دس���تیار محمدرضا مهدویکنی
1-www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/26/1450032
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در کمیتههای انقالب اسالمی شد .وی که عضوگروه فالح یکی از هفت گروه تشکیل
دهندهی س���ازمان مجاهدین انقالب اسالمی بود ،در بهار  ۱۳۵۸به توصیهی بهشتی به
عضویت ش���ورای فرماندهی سپاه پاسداران انقالب اسالمی درآمد .وی عالوه بر آنکه
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 ازکاندیداهای تصدی وزارت در دوران ریاست جمهوری رجایی بود .خودش
میگوید:
آقای رجایی وقتی رئیس جمهور شدند از من خواستند دو مسئولیت درکابینهشان
بگریم ،اول اینکه وزیرکش���اورزی شوم و دوم اینکه مدیر بخش صنایع ملی باشم.
راستش در هر دو مورد تنم لرزید چون خودم را خیلیکوچکتر از این دو مسئولیت
میدانستم .اما او با صراحتگفت :نه من تو را میشناسم و مدیریت تو را میخواهم.
فروتن در اواخر سال  ۱۳۵۹فرماندهی سپاه استان لرستان و سپس فرماندهی سپاه منطقه
( ۲اصفهان ،یزد و چهارمحال بختیاری) را عهدهدار شد .وکمی پیش از آن همراه حسنی
شریعتمداری به دعوت اتحادیه انجمنهای اسالمی دانشجویان در اروپا و برای شرکت
در نشست ساالنه این اتحادیه به آلمان سفرکرد.
تصدی ریاست زندان اوین وگوهردشت
پس از برکناری الجوردی و تیم همراه او در دیماه  ،۱۳۶۳محمدعلی امانی هم مجبور به
کنارهگریی شد و یوسف به ریاست زندان اوین و زندانهای تحت نظر دادستانی انقالب
اسالمی مرکز رسید .از آنجاییکه داوود بیات با نام مستعار میثم پیشرت به ریاست زندان
قزلحصار رسیده بود فروتن ادارهی دو زندان اوین وگوهردشت را به عهدهگرفت .چیزی
نگذشتکه او به خاطر مسئولیتهاییکه در سپاه پاسداران داشتکنارهگرییکرد و فکور
به ریاس���ت اوین رسید .او در دوران ریاست خود بر اوین برخوردی با زندانیان نداشت
و عم ً
ال خود را درگری مس���ائل زندان نمیکرد .وی در مورد چگونگی پذیرش ریاست
زندانها میگوید:
پس از اینکه بنده از فرماندهی منطقه  ۲مرخص شدم و آقای نمازی را بهجای خودم
معرفی کردم ،مسئولیت سنگینی نداشتم ،آقای منتظری به فرماندهیکل سپاه دستور
دادکه «فروتن را بهعنوان رئیس زندانها بهجای آقای الجوردی انتخابکنید.
پس از این ماجرا بودکه چند روز بعد و در شرایطیکه برای رفنت به مأموریت آماده
میشدم آقامحسن به من زنگ زدند و فرمان آقای منتظری را به من ابالغکرد .من
که حس���ابی جا خورده بودم به آقامحسنگفتمکه «من اص ً
ال سابقه اداره زندانها
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را ندارم و آشنا نیستم با مسائل زندانها» .ایشان به منگفتکه «دستور قائممقام
رهربی است و باید قبولکنی» .بالفاصله به دفرت آقای منتظری تلفن زدم ،تا رئیس
دفرت ایشانکه هادی هاشمی بود فهمیدکه بنده هستم،گفتکه «آقا دستور دادندکه
شما رئیس زندانها بشوی».
برخورد با منریه رجوی
وی مانند تمامی زندانبانان و مقامات امنیتی و قضایی رژیم هیچ پروایی در دروغگویی
ندارد .او در مورد برخورد خودش با منریه خواهر مسعود رجوی میگوید:
طبق معمول هر زندانی میتواند تقاضای دیدار با مسئوالن زندان را داشته باشند ،بر
همنی اساس یک بار منریه رجوی ،خواهر مسعود رجوی از منافقنی برجسته زندان
تقاضای دیدار با من راکرده بود.
وقتیکه وارد دفرت من شد من تعارفکردم و او نشست .دستور دادم چای و وسایل
پذیرایی برای ما بیاورند .پس از چند دقیقهکه از مالقات من با اوگذش���ت شروع
به گریه کرد و از رفتار خوب من با خود احساس خجالت و تعجب کرد .من نیز به
اوگفتم «خیالکردی من میخواهم س���ر تو را بربم؟ هر زندانیکه پیش من میآید
من چننی رفتاری با او میکنم» .او سپس گفت «حکم من اعدام است و میدانم
که خانه من بهعنوان خانه تیمیکش���ف ش���ده و شما هم نمیتوانید در حکم من
تقاضای تخفیف بدهید اما قسم میخورم من فحش���ایی انجام ندادهام؟» .گفتم
«مگر اتفاقی افتاده؟»گفت «در بند به من تهمت فحشا میزنند» .گفتم «منافقنی
همزندانیهایت را میگویی؟»،گفت «بله».
در جوابگفتم «ش���ما باعث این شدیدکه یکس���ری از همبندهایتان به راههایی
کش���یده شوندکه هرزگی آنها هم جزوی از فعالیتهای اجتنابناپذیر آنان باشد،
بنابراین اینها پیش خود میگویند «ماکه در این س���ازمان به مسری فحشا افتادیم
قطع ًا سرانمان هم پیش از ما آلوده این مسری شدهاند .در ادامه به اوگفتمکه «ما در
آموزههای اسالم منطقی داریمکه میگوید منافق با آتشی میسوزدکه نه شعله دارد و
نه تمام میشود بنابراین من برای شماکاری نمیتوانم بکنم .چون من هر دلیلی برای
آنها بیاورم آنها قبول نمیکنند».
ش وکنایههای همبندهایم به س���لول
اوگف���ت «پس من را بهخاطر دوری از این نی 
انفرادی منتقلکنید» .بنده نیز به اوگفتمکه تقاضای خود را بنویسید تا ما به دادیار
زندانکه مس���ئولیت این گونه امور را بهعهده دارد منتقل کنیم .من بدون اجازه از
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دادگاه نمیتوانم شخصی را به سلول انفرادی منتقلکنم.
منریه رجوی در نیمهی اول تری  ۶۱به همراه همسرش اصغر ناظم و دوکودک خردسالشان
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 تبلیغاتگسرتدهایکه در رابطه
با دس���تگریی منریه رجوی در س���طح جهانی شده بود به شکلی عوامفریبانه او را به سه
س���ال زندان محکومکردند اما بعد از پایان محکومیت همچن���ان وی را در زندان نگاه
داشتند .منریه رجوی درکشتار  ۶۷وقتی به دار آویخته شد سه سال از پایان محکومیتاش
میگذشت .داشنت حکم اعدام دروغی استکه او میسازد.
فروتن توضیح نمیدهد کسیکه در سال  ۶۴-۶۳چننی برخورد شرمگینانهای داشته است
چرا در جریانکشتار  ۶۷به عنوان سرموضعی به دار آویخته شده است؟ چرا به دوکودک
خردسال اوکه پدرشان هم پیشرت به جوخهی اعدام سرپده شده بود رحم نکردند؟
فروتن به فرمان مریسلیم مدتی به فرماندهی امنیت و حفاظت از خامنهای 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 خانوادهاش از جمله برادرزادهها
و خواهرزادههایش در اثر اصابت موش���ک عراق در س���ال  ۱۳۶۵کشته شدند .نکتهی
حریتانگیز آنکه فروتن با آنکه نظامی است و میداند اعضای خانوادهاش با موشک
«اسکاد بی» روسیکشته شدند و تهران و دیگر شهرهای ایران توسط میگهای روسی
بمباران میشدند وکلیهی سالحهای عراق روسی بودند ،با وقاحت و بیشرمی میگوید
2
آنها «در اثر اصابت یکی از موشکهای اهدایی امریکا به صدام در تهران»کشته شدند.
ش اقتصادی نریوهای مسلح منتقل شده و مسئولیت
فروتن بنی سالهای  ۶۴تا  ۶۷به بخ 
نظامی نداشت .وی ابتدا به عضویت هیأت مدیره سازمان اتکاکه مجموعه فروشگاههای
زنجریهای نریوهای مس���لح را زیر پوشش خود داشت درآمد و سپس معاونت مدیرعامل
این سازمان را به عهدهگرفت .مدتی نیز رئیس هیأت مدیرهکارخانجات قند اتکا و مدیر
کارخانجات فخر ایران (نساجی) شد.
فروتن در س���ال  ۶۸به وزارت دفاع منتقل شد و معاونت نظارت و ارزیابی آن را عهده
داشت .وی در دورههای بعد نیز مشاور وزیر دفاع بود تا اینکه در سال  ۱۳۸۷بازنشسته
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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اکربکبرییآرانی (فکور)  ۶۴تا ۶۵
اکربکبریی آرانی بازجوی شعبه هفت اوین حضور
کوتاه مدتی در ریاس���ت زندان اوین داشت .وی
سلس���له مراتب را از پاسدارایکمیته تا بازجویی
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.

مؤتلفه و زندان در نظام اسالمی

و

داوود بیات (میثم) ۶۶-۶۵
پس از برکناری حاجداوود رحمانی ،رئیس زندان قزلحصار در تریماه  ،۱۳۶۳داوود بیات
با نام مس���تعار «میثم» مس���ئولیت زندان قزلحصار را به عهدهگرفت .او به همراه داوود
رحمانی و داوود لشکری سه «داوود» دههی  ۶۰بودندکه زندانها را اداره میکردند.
در سال  ۱۳۶۵پس از تخلیه زندانیان سیاسی از زندان قزلحصار و تحویل آن به شهربانی
کل کشور ،میثم به ریاست زندان اوین رسید .اوکه معاون مریعمادی دادستان انقالب
اسالمی شریاز بود پس از انتخاب وی به سمت دادستانی تهران به توصیهی او مسئولیت
زندا ن قزلحصار را به عهدهگرفت .داوود بیات (میثم) ،همس���ر یکی از زندانیان راکه
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 اوکه درمانده ش���ده بود به صورت
وی اسید پاشید .داوود بیاتکه آسیب جدی دیده بود ،برای ترمیمگوشتهای اضافی
صورتش مجبور به جراحی پالس���تیک ش���د .در دوران ریاست او در زندان قزلحصار
اصالحات زیادی صورتگرفت 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  ۶۵وی در بدو ورود به زندان اوین با حرکته���ای اعرتاضی زندانیان اعم از
اعتصاب غذا و تحریمهایگوناگون روبرو ش���د .سیاس���تهای او برای مقابله با موج
اعرتاضی موفقیتآمیز نبود و به همنی دلیل در سال  ۱۳۶۶مجبور بهکنارهگریی شد و به
کار در زمینهی تجارت و صادرات و واردات پرداخت.
سیدحسنی مرتضوی زنجانی ۶۷ -۶۶
حجتاالسالم سیدحسنی مرتضوی متولد زنجان است .وی دارای  ۳دخرت و  ۲پسر است
وگفته میشود همسر اولش از او جدا شده است.
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چگونگی ورود به زندان
و ریاست زندانگوهردشت
مرتض���ویکار خ���ود در زندان را ب���ا ادارهی بخش
فرهنگی زندان اوین در دوران الجوردی و سیاهترین
روزهای رژیم در دههی  ۶۰شروعکرد و سپس در سال
 ۶۴بعد از تغیری و تحوالتیکه در زندانها تحت عنوان
«اصالحات» صورتگرفت به عنوان یکی از پریوان آیتالله منتظری و ظاهر ًا منتقد خط
قبلی ادارهی زندانها ،به ریاست زندانگوهردشت رسید.
از آنجاییکه تا س���ال  ۶۴به جز دو بند ،بقیه بندهایگوهردش���ت به شکل سلولهای
انفرادی اداره میشدند و این زندان بیشرت جنبه تنبیهی داشت از ظرفیتهای آن به درستی
استفاده نمیش���د .مرتضوی در اولنی اقدام پس از تصدی ریاست زندانگوهردشت به
منظور اس���تفاده از نریویکار بس���یار ارزان زندانیان تواب ،عادی و منفعل،کارگاههای
نجاری و خیاطی را در زندان راهاندازیکرد 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 میبرند به زندانیان نرپدازد.
برای انجا م 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
گوهردشتگسیل داشت تا از آنها بیگاری بکشند.
همچننی تا پیش از سال  ۶۴با توجه به وجه غالب زندانکه 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 آورگوهردشت برای ایجاد انگیزه در میان توابنی ،ضمن
برپایی نمایشگاه در زندان ،توابنی وکسانی را که در کارگاههای زندان مشغول کار بودند
ی و نماز مساجدکرج و
به دفعات بهگردشهای تفریحی و ش���رکت در مراس���م عزادار 
1
گوهردشت برد .در همنی دوران بودکه وی حجتاالسالم علی انگجی راکه از مسئوالن
-1نام اصلی وی علی افصحی و متولد س���ال  ۱۳۳۹اس���ت .وی در سال  ۷۹به جرم فعالیت در حوزه
فیلم و سینما و نقدهای سینماییکه مینوشت 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 میزد و دبری بخش
سینمایی هفتهنامه «سینما ورزش» بود وکتابهای 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 بنیالمللی شورای عایل قضایی و
سپس بخشی سینمایی وزارت ارشاد مشغول بهکار شد.
انگجی با دیدن فیلمهای سینماییکه مصادره ش���ده بود و انباری از آن در زندان اوین وجود داشت
با هرن سینما آشنا شد و سپس در سال  ۶۶به عنوان استاد دانشگاه به تدریس سینما در دانشکده هرن
پرداخت! اینکه افصحی چگونه میتوانست 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 زندانگوهردشت برگزید.
آنها مدعی بودندکه قبلیها« ،خط امام» و «اسالم راستنی» را در زندان اجرا نمیکردند.
البته به خاطر افتضاحاتیکه در زندانها به بار آورده بودند از اعضای شورای عایل قضایی
گرفتهتامسئوالنوزارتاطالعاتهیچکداممسئولیتاعمالقبلیرابهعهدهنگرفتهوخود
را تافته جدا بافته معرفی میکردند .اما پس از مدتی آب این دو  در یک جوی نرفت و در
سال  ۶۵مرتضوی با انحالل بخش فرهنگی ،انگجی را برکنارکرد و مظفر الوندی راکه یکی
از پاسداران جنایتکار قزلحصار و اوین بود به عنوان مسئول جدید بخش فرهنگی برگزید.
بخش فرهنگی و اقدامات «آموزشی» آن تنها توابنی و افرادی راکه درکارگاههای زندان
کار میکردند دربرمیگرفت و زندانیان مقاوم به هیچ روی تمایلی به شرکت در اینگونه
ش»ها نداشتند.
نمایشها و باصطالح «آموز 
شرکت در بازجویی و تهدید زندانیان به مرگ
مرتضوی با قبول پس���ت ریاست زندانگوهردشت ،مسئولیت سرکوب در زندان را نیز به
عهدهگرفت و در مواردی شخص ًا به بازجویی از افراد میپرداخت   .
وی در اولنی برخوردیکه با زندانیان قدیمیگوهردشت در سال  ۶۴داشت در پاسخ به
درخواس���تهای اولیه زندانیانیکه متجاوز از  ۲سال بدونکوچکرتین امکانی در سلول
انفرادی بسر برده بودند و خواهان برخورداری از فروشگاه ،وسایل خنککننده ،بازکردن
در س���لولهای بند و  ...بودند ،در حایلکه ازکوره در رفته و از خشم میلرزید و آتش به
آتش سیگار روشن میکرد،گفت:
از نظر ما ،شما به عنوان زندانیان منافق دارای هیچ حق و حقوقی نیستید .بر عهده
مسئولنی زندان استکه تشخیص دهند زندانی درکجا و چگونه زندگیکند و از چه
امکاناتی برخوردار باشد .شما در حایلکه ما درگری مبارزهای سخت و نفسگری با
آمریکا هستیم از پشت به ما خنجر زدید و حاال و دو قورت و نیمتان هم باقیست .در
نظر داشته باشیدکه صرب مسئولنی هم حدی دارد .مطمئن باشید در صورتیکه روزی
آمریکا به ما حملهکند اول شما را میکشیم بعد به جبهههای جنگ با آمریکا میرویم.
دشمنی با جشنهای ملی و مذهبی
مرتضوی دش���منی خاصی با جش���نهای ملی داشت و شادی و نش���اط زندانیان را بر
با چشم خود ببیند و در همان حال تالشکند قربانیان این جنایات را به «راه راست» هدایتکند بر
من پوشیده است.
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نمیتابید .در شب یلدا  ۶۵پاسداران او با یورش به بند ۲گوهردشت بعد از ضرب و شتم
شدید زندانیان یکی از اتاقها ،تعداد زیادی را به سلول انفرادی منتقلکردند.
در بهار  ۶۶در حایلکه در بند  ۲مشغول برگزاری مراسم عید بودیم وی به همراه پاسداران
به شیش���ههای حسینیه بندکه محل برگزاری جشن بود سنگ پرتابکرده و فریاد میزد:
«نخوان! منافق نخوان! مرگ بر منافق!»
سرکوب زندانیان و تشدید فشار
در تابستان  ۶۶حمله پاسداران مرتضوی به بندهای مختلفگوهردشت و ضرب و شتم
ش���دید زندانیان به جرم شرکت در ورزش دس���ته جمعی و انتقال زندانیان مضروب به
ق گاز» خسارات جانی زیادی به زندانیان واردکرد .در این دوران بودکه یک چشم
«اتا 
محمدخدابندهلو در اثر ضربهیکابل 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 بهانههای واهی به بندهای مختلف زندان مراجعهکرده و به
ضرب و شتم شدید زندانیان میپرداختند .نتیجهی مستقیم این اعمال و جو به وجود آمده
در زندان خودس���وزی علی طاهرجویان و اعتصاب و تحریم غذا و هواخوریگسرتده از
سوی زندانیان در بندهای مختلف بود  .مرتضوی در پاییز  ۶۶پس از برخورد با زندانیان
قدیمیگوهردش���تکه در دو «فرعی» تقسیم شده بودند دستور دادکه  ۲۰نفر از آنها را
دو تا دو تا با دست بند به هم بسته و در آمبوالنس آژیرکشان به اوین منتقلکنند .این عده
ی برایشان تهیه شود طبقگزارشیکه
بدون طی مرحله بازپرسی و بدون آنکهکیفرخواست 
مرتضوی داده بود به اتهام ایجاد تش���کیالت در زندان و فعالیتهای منافقانه به دادگاه
انقالب برده شده و تهدید به اعدام شدند اما از صدور رأی خودداری شد.
ریاست زندان اوین
در سال  ۶۶با افول ستارهی اقبال میثم ریاست زندان اوین ،به منظور بسط و توسعه سرکوب
و مهار اعرتاضات رو بهگسرتش زندانیان ،مرتضوی به ریاست اوین رسید و برای مدت
کوتاهی مسئولیت توأمان اوین وگوهردشت را به عهدهگرفت .این مصادف با دورانی بود
که شدیدترین سرکوبها درگوهردشت و اوین جریان داشت و پس از مدتی وی به خاطر
مشغلهیکاری زیاد مجبور شدکه تنها به ریاست اوین اکتفاکند.
دورانی که مرتضوی مسئولیت زندان اوین را به عهده گرفت تبدیل به یکی از سیاهترین
دورههای زندان اوین ش���د و با توجه ب���ه قرائن موجود تصمیمگریی در ارتباط با تعینی
تکلیف زندانیان سیاس���ی در همنی دوران انجام گرفت .ضرب و شتم گسرتده زندانیان
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توس���ط زندانبانان به بهانههای مختلف از یک طرف و اقدامات اعرتاضی و اعتصا 
ب
غذای زندانیان و تحریمهای صورتگرفته از سوی زندانیان برای مقابله با این جنایات،
زندان را در وضعیت بحرانی عجیبی فرو بردکه نتیجهی آنکشتار وسیع زندانیان سیاسی
در تابستان  ۶۷بود .مرتضوی خود شخص ًا در ضرب و شتم زندانیان شرکت میکرد   .
در اردیبهش���ت  ۶۷به منظور جوس���ازی علیه زندانیان وگرفنت حکم و فتوای سرکوب،
نمایشگاهی از وسایل دست ساز مکشوفه در زندان ،مثل تیزی ،پیچگوشتی ،سیخ ،میخ،
درفش ،موغار ،دمبل ،میل باستانی و...که تا آن موقع هیچ استفاده غریمعمویل از آنها در
طول دوران زندان نشده بود تشکیل دادند و مقامات دستگاه قضایی را به دیدار از نمایشگاه
مربوطه آوردند .بهگفتهی حجتاالسالم ناصری (حسینعلی انصارینجفآبادی) نماینده
آیتالله منتظری در زندانها مقامات زندان قصد داش���تند با تش���کیل این نمایشگاه به
مسئوالن قوه قضاییه بقبوالندکه زندانیان درصدد اعمال خطرناکی برآمدهاند و عنقریب
احتمال شورش و ...در زندان میرود .بنا بهگفته نماینده آیتالله منتظری ،مسئوالن زندان
با این اقدامشان در صدد طراحی توطئه علیه جان زندانیان بودند.
غ جاویدان
شرکت در عملیات فرو 
وی با آغاز عملیات «فروغ جاویدان» از سوی مجاهدین در سوم مرداد  ۱۳۶۷همراه با
بخشی از پاسداران اوین برای مقابله با نریوهای مجاهد به منطقهی مرزی رفت و در اولنی
روزهای کشتار  ۶۷در خالل سخرنانی و رجزخوانی که در حسینیه اوین برای زندانیانی
که در سالنهای  ۲و  ۴آموزشگاه اوین مشغولکار بودندکردگفت :من هماکنون از منطقه
عملیاتی «مرصاد» برمیگردم و به شما بشارت میدهمکه ازکشتهها پشته ساختهایم .وی
در دورانکشتار  ۶۷به عنوان رئیس زندان اوین جزوکسانی بودکه در برخی از جلساتی
که هیأت ویژه منتخب خمینی برایکشتار زندانیان تشکیل میداد شرکت میجستند و با
فضاسازیعلیهزندانیتالشمیکردندهیأترامتقاعدبهصدورحکماعدامبیشرتیکنند.
حضور در زندان با لباس شخصی
مرتضوی بس���ته به موقعیت مانند سید ابراهیم رئیس���ی معاون دادستان وقت،گاه لباس
آخوندی میپوش���ید وگاه با لباس شخصی حاضر میشد .او پس ازکشتار  ۶۷در حایل
که لباس نظامی پوست پلنگی به تن داشت و از خوشحایل در پوست خود نمیگنجید و
روی در بند ،رنگگرفته بود با دیدن امری انتظام رو به اوکرده و با تمسخر و لودگیگفت:
تو هنوز زنده هستی؟ دادگاهی نشدی؟ امری انتظام هم در پاسخگستاخی اوگفت:کسی
که بایستی دادگاهی شود تو و رؤسایت هستیدکه به زودی این امر تحقق خواهد یافت.
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برکناری از ریاست زندان و انتقال به سازمان تبلیغات اسالمی
مرتضوی پس از پایانکشتار  ۶۷به همراه مجتبی حلوایی عسگرکه سالها معاونت انتظامی
و امنیتی اوین را به عهده داشت از مسئولیت زندان اوینکنارگذاشته شدند.
وی پس از خروج از اوین در حوزه هرنی سازمان تبلیغات اسالمی به ریاست محمدعلی
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 تهرانکه در
دورهکرباسچی ایجاد شده بود سهیم شد.
تعمق در مسئولیتهای مرتضوی به خوبی نشانگر تعریف و درک و فهم مسئوالن نظام از
«هرن»« ،فرهنگ» و «تبلیغات اسالمی» و رابطه آن با «زندانبانی»« ،شکنجهگری» و
«مریغضبی» است.
شکست در انتخابات مجلس شورای اسالمی
مرتضوی برای اولنی بار در بهار  ۱۳۶۷در سومنی 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 زنجانکاندیدا شد .اما اقبایل نیافت .ویکه
پس از «دو خرداد» مانند بسیاری از جالدان و شکنجهگران و ناقضان حقوقبشر به جلد
«اصالحطلبی» فرو رفته بود صالحیتاش برای شرکت در انتخابات مجلس هفتم توسط
شورای نگهبان و رقبای نمکنشناس رد شد اما با حکم حکومتی خامنهای دوباره در شمار
کاندیداها قرارگرفت .در فاصلهی رد صالحیت اول و همزمان با تحصن نمایندگان مجلس
ششم تا صدور حکم خامنهای ،مرتضوی نیز یک روز در سالن استانداری زنجان بدون لباس
آخوندی تحصنکرد و بعد از آن تاریخ بیشرت اوقات در شهر با لباس شخصی ظاهر میشد.
گرامیداشت تولد مریحسنی موسوی
مرتضوی به عنوانکسیکه در به دارآویخنت هزاران انسان مشارکت مستقیم داشته در پیامی
که به مناسبت حصر مریحسنی موسوی داده میگوید:
به نام خالق خوبیها
س ّید مظلوم تولدت در اسارت مبارک باد.
بهگفتهی دوست در بندم،کوه با اولنی سنگ ساخته می شود
و انسان با اولنی درد.
کم نگاهان فتنهها انگیختند
بنده حق را به دار آویخنت
آشکارا بر تو نهان وجود،
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بازگو آخرگناه تو چه بود؟
س���ید مطمئن باش دریای ساکت ملت در انتظار لحظهی تاریخی و سرنوشت ساز
خود قرارگرفته و لحظه رهایی انسانهای در بند نزدیک است و جوانان آزادیت را با
رهایی خود از بند ستمهای بیشمار با سکوتهایشان در دلهای آگاه و آشنای خود
فریاد میزنند و تا شکسته شدن دیوار اسارت از پای نخواهند نشست.
آنهاییکه تو را در بندکشیدند خود را ذلیل آینده و تاریخکردند و قسم به بزرگی،
اس���تقامت و صربت،که تو خودگفتی قطرهای از اقیانوس بیکران مردم هس���تی و
این اقیانوس بیکران این روزها نا آرام است و میخروشد و مظلومانه تولدت را در
1
اسارت تربیک میگوید .سید حسنی مرتضوی زنجانی
درکمال حریت وی از «به دار آویخنت بنده حق» میگوید و به شعر شاملو دستربد میزند.
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 مریحسنی موسوی پرداخت   .
ش���رکت تبلیغاتی پیام رس���ان در تهران :خیابان س���هروردی جنوب���ی -روبروی بانک
کش���اورزی -ساختمان  -۲۲۱واحد  ۳واقع اس���ت .شماره تلفنهای شرکت عبارتند از:
 ۸۸۴۳۷۳۵۵و ۸۸۴۴۸۹۰۵-۶
ش���رکت تبلیغاتی دیگر او به نام اندیشه در شهر زنجان در آدرس زیر قرار دارد .چهارراه
سعدی – شماره  - ۷طبقه اول .شماره تلفن۳۲۲۱۷۲۷ :
سردار یوسف فروتن  ۶۷تا ۶۸
پس از برکناری مرتض���وی در مهرماه ،۱۳۶۷
در حایلکه رژیم ازکش���تار زندانیان سیاسی به
تازگی بریون آمده بود ،فروتن دوباره به ریاست
زندانهای اوین وگوهردشت انتخاب شد .در
همان بدو انتخاب ،وی از بند ما درگوهردشت
دیدارکرد .ما در س���الن ۱۳گوهردشت بودیم و
وی همراه با چند پاس���دار ابتدا تا انتهای بندمان را بدون آنکه باکسی صحبتیکند یا
سؤایل برپسد طیکرد .احتما ً
ال قصد داشتند حضور او را در زندان به نمایش بگذارند و
یا تلویح ًا رئیس جدید زندان را معرفیکنند.
در این دوران ،حاج مهدیکربالیی و محمد حس�ی�نزاده مسئولیت آموزشگاه و بندها و
مدیریت زنداناوین را به عهده داشتند و بیشرتکارهای جاری زندان از طریق آنها حل و
1-www.emruznews.com/2011/02/post-5907.php
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فصل میشد و موسی واعظیکه با نام مستعار زمانی در زندان حضور مییافت برخورد با
زندانیان را انجام میدادکه بیشرت جنبهی اطالعاتی داشت.
پیشوا  ۶۸تا ۷۰
با انتخاب دوباره الجوردی به عنوان رئیس سازمان زندانها ،او «پیشوا» رئیس شعبه ۱
اوین را به ریاست زندان انتخابکرد.
مجاهدین در مورد اسم اصلی او مینویسند:
حس�ی�ن ابراهیمیاز بازاریان نزدیک به باند عس���گر اوالدی و شفیق و الجوردی
و قب���ل از انق�ل�اب در بازار تهران بهکار خرید و فروش آهن مش���غول بود .بعد از
پریوزی انقالب جزو دار و دسته الجوردی بود و از سال  ۶۰در اوین به بازجویی و
ی نیز با نام مستعار «عابدی”
شکنجه در اوین پرداخت .برادر او به نام علی ابراهیم 
از شکنجهگران اوین بود.
دارای قدی در حدود  ۱۷۰س���انتیمرت بود ،صورتیکش���یده و ریش���یکم پشت داشت.
موهایش جوگندمی و در دو طرف سر تا حدودی عقب رفته بود.
سربازجوی شعبه  ۱اوین
وی یک���ی از بازجویان من بود و بریحم���ی را از حد میگذراند .به محض حضورم در
شعبهی  ۱اوین ضمن آنکهکابلهای مختلف را به دستم دادگفت :اینجا دمکراسی حاکم
است ،هرکابلی راکه انتخابکنی از همان برای زدن استفاده میکنیم.
مجاهدینگزارشکردهاندکه برادرش با نام مس���تعار عابدی بازجوی اوین بود .اطالعی
راجع به صحت و س���قم اینگزارش ندارم .اما عابدی نیز بازجوی شعبهی  ۱اوین بود و
یک بار در شکنجهی من مشارکت داشت.
او و دیگر بازجویان به اتاق ش���کنجه میگفتند «سی سی یو» و تأکید داشتند هرکس
باطریاش تمام شودکابل آن را شارژ میکند .در سالهای بعد او بهکابل میگفت «قانون
اساسی».
پس از آنکه طباطبایی وکاردان ،دو نفر از بازجویان قدیمی وکارکش���تهی ش���عبهی ۱که
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 آنها همکاری میکردکشته
شدند ،او در شعبه  ۱قدرت بیشرتی یافت و مسئولیت شبکهی وصل به دادستانی را شخص ًا
به عهدهگرفت .در این شبکه سعی میکردند با زندانیان آزاد شده و هواداران مجاهدین
تماسگرفته و آنها را تشویق به ارتباط با تشکیالتکنند .حبیب خبریی فوتبالیست تیم
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ملی و تعداد زیادی از وابستگان مجاهدین به این ترتیب در تور اطالعاتیگرفتار شده و
بدونآنکهکاری 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 حقهبازی و دروغگویی هم به الجوردی پهلو میزد و همچون مرشدش معتقد بودکه
بایستی بهکفار دروغگفت.
وقتی شیخ سعید شعبان رهرب سنی «جنبش توحید اسالمی» در طرابلس در جریان سفر به
ایران در سال  ۱۳۶۹از زندان اوین بازدیدکرد در کارگاه زندان اوین از یک زندان عادی
اتهامش را پرسیده بود ،پیش از آنکه او پاسخی دهد پیشوا در حضور الجوردی مداخله
کرده و اتهامات وحشتناک عجیب و غریبی را برای او ردیفکرد.
زندانی بیچاره قالب تهیکرده و از ترس نزدیک بود سکتهکند .وقتی با اضطراب موضوع
را با من مطرحکرد تالش زیادیکردم تا او را متقاعدکنمکه خطری متوجه او نیس���ت و
پیشوا صرف ًا میخواسته برای شیخ سعید شعبان به دروغ جا بیاندازدکه اینجا زندانیان
خطرناکی حضور دارند و دشمنان رژیم و زندانیان اوین را از این دسته معرفی میکند.
گفته میشد در سال  ۱۳۶۹یکی از زندانیان عادیکه نسبت ًا زیبارو بود در زندان صیغهی
وی شده بود و هر از چندی به دستور وی از بند خارج میشد.
وابستگان خالفکار در هیأت زندانبان
پیشوا بعد از اینکه رئیس زندان اوین شد ،دو پسر باجناقش را در زندان بهکارگماشت.
یکی در روابط عمومی و دیگری درگشت تعقیب و مراقبت؛ ماشینی هم به او میدهند
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 ماشنیکرده وبه باالی نیم طبقه خیاطی دوستش میروند و به وی تجاوز میکنند.
در اثر شکایت آن زن ،پسر باجناق پیشوا دستگری و اعدام میشود.پیشوا پس از ترک زندان
اوین ،در بایگانی وزارت اطالعات مشغول بهکار شد.گفته میشود با نفوذ پیشوا یکی از
پسرانش در سازما ن زندانها مشغولکار شد و مدتی نیز در زندان قصر مسئولیت داشت.
اوکه اعتیاد هم داشت به خاطر اخاذی وکثافتکاری در زندان دستگری شد .دو پسر پیشوا
به شدت معتاد بودند و سوابق دستگریی متعدد داشتند.
از قرار معلوم پیش���وا به همنی دلیل دقمرگ ش���د .همس���ر پیش���واکه خواه���رزادهاش
اع���دام ش���ده ب���ود و فرزندانش معت���اد بودند از ش���دت بی آبرویی وش���رمندگی بنی
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فامی���ل پی���ش از ش���وهرش ف���وت میکن���د.
حاج مهدیکربالیی
مهدی کربالیی 1از اول�ی�ن روزهای پس از پریوزی
انق�ل�اب ب���ه زندانبان���ی در مدرس���ه رف���اه روی
آورد و س���پس هم���راه باکچویی و حس�ی�نزاده به
زن���دان قصر و بعد اوینکوچکرد و در س���یاهترین
س���الهای تاری���خ معاص���ر میهنم���اه تحت نظر
الجوردی ب���ه همراهی با جنایت���کاران پرداخت.
مسئول اداره بندها و آموزشگاه
پس از  ۳۰خرداد  ۶۰وی زیر نظر حس�ی�ن حس�ی�نزاده با نام «حاج مهدی» ،مس���ئولیت
ادارهی بندهای  ۴گانهی اوین را به عهدهگرفت .وی تیپی موذی محس���وب میش���د و
شخص ًا در ضرب و شتمها دخالت نمیکرد و از پاسداران زیر دستاش استفاده میکرد.
دردورانیکهبه آموزشگاه اوین منتقل شد نیز سعی میکرد با فرستادننفوذیبهدرونبندهاو
سلولها از آنچه میگذشت باخرب شود .وی در این رابطه به توطئهچینی و پروندهسازی علیه
زندانیان مشغول بود.کم حرف و تو دار بود و سعی میکرد بدون هیاهوکارهایش را پیش بربد.
مسئولیت درکشتار  ۶۷و تداوم درکار زندانبانی
کربالیی یکی از نادر مس���ئوالن زندان اوین بودکه تا نیمهی دههی  ۸۰شمسی علریغم
تغیری و تحوالت بسیار در اوین ماندگار شد و عاقبت به جای حسنی حسنیزاده به مدیریت
داخلی اوین منصوب شد و تا آخر سال  ۱۳۸۴در این سمت باقی ماند .او در دورانکشتار
سال  ۶۷مسئولیت آموزشگاه اوین را به عهده داشت و در روانهکردن زندانیان به جوخهی
اعدام نقش داشت.
وی پس از ترک اوین به ریاست زندان فردیس کرج رسیدکه زندانیان غریسیاسی در آن
محبوس هستند .کربالیی تا سال  ۱۳۹۳مسئولیت این زندان را به عهده داشت و ظاهر ًا
بازنشسته شده است.
حاج داوود رحمانی رئیس زندان قزلحصار
-1متأسفانه مسئوالن مجاهدینکهکمرتین تخصص و اطالعی راجع به جانیان ندارند با خواندن چند
گزارشوسرهمکردنآنهایکزندگینامهمخدوشبرایجانیانمیسازند .اینسازمانبایکیفرضکردن
حاجکربالیی مسئول سالن مالقات اوینکه فردی بددهان و بی شخصیت بود با حاج مهدیکربالیی،
یک شخصیتکاذب خلقکردهاند.کربالیی مسئول سالن مالقاتکه بازاری بود سالها پیش درگذشت.
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داوود رحمانی در سال  ۱۳۲۴در خانوادهای تنگدست
ب���ه دنیا آمد و دوران نوجوان���ی و جوانی خود را در
محلهی سنتی «سرآسیاب دوالب»،کوچه خدابخش،
واقع در جنوب ش���رقی تهران گذراند .در آن دوران،
بیش�ت�ر خانههای این محله از فرطکوچکی به قفس
شباهت داشتند و بوی تعفن لجن جویها ،تنفس را
برای رهگذران مشکل میکرد.
حس���ن فخاری 1از زندانیان سیاس���ی قب���ل و بعد از
انقالبکه همراه خانوادهاش از سال  ۱۳۴۱خورشیدی
در همسایگی حاج داوود زندگی میکرده ،در این باره میگوید:
خانهی پدری حاج داوود دو طبقه بود و هر طبقه یک اتاق نقلیکوچک داشت .در
اتاق همکف ،داوود و برادرش اسماعیل به همراه خواهرشان زری با پدر و مادرشان
زندگی میکردند .خواهر بزرگرتشان قب ً
ال ازدواجکرده بود و از این محله رفته بود.
در اتاق طبقهی باال برادر ناتنی حاج داوود -که از مادر جدا بود  -با همس���ر و
فرزندکوچکش زندگی میکردند .تریاک رمقی برای پدر پری و فرسوده داوود باقی
نگذاشته بود تا در امور خانواده دخالتکند و همچون بیماری مسلول ،سرفهﻫﺎی پی
در پی امانش را بریده بود .ناگزیر مادر وی که از قوای جسمانی و بنیهای مناسب
برخوردار بود ،با رختشویی و خدمتکاریکم وکسری هزینه زندگی را جربان میکرد.
داوود از همان اوانکودکی به خاطر فقر مایل خانواده به دنبال آموخنت حرفهی در
و پنجرهسازی آهنی رفته و فرصتی برای سوادآموزی نداشت و تحصیالتش در حد
دوران ابتدایی متوقف مانده بود.
برخورداری از ویژگیهای یک لمنپ
حسن فخاری دربارهی خصوصیات اخالقی حاج داوود میگوید:
داوود نه با ما ،بلکه با هیچ یک از اهایل محل ،معاشرت و خوش و بش نمیکرد.
به شیوه بازیگران فیلمهایکاله مخملی شل و ول حرف میزد و پاهایش را روی
زمنی میکشید .انگارکه حال بلندکردن پا از روی زمنی را ندارد .ما معمو ً
ال از داخل
اتاق در بسته خانهمان صدای لخ لخ راه رفتنش را میشنیدیمکه بهکارگاه در و پنجره
سازیﺍش میرفت یا از آنجا به خانه برمیگشت.
حاج داوود ،عالوه بر این که پس���ر بزرگ خانواده بود ،به خاطر هیکل ورزیدهای
ج داوود رحمانیگفتگو داشته است..
-1نگارنده با حسن فخاری در مورد حا 
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که داش���ت،گردنکلفت ،بزن بهادر و حکمران خانهشان 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 راکنرتل میکرد تا اگر به زعم
خویش خطایی از وی دید ،با اعمال تنبیهات ش���دید ،او را به سرچشمه رستگاری
هدایت و ازکیان خانواده دفاع نماید .در همنی خصوص زمانیکه از ابراز عالقهی
خواهرش زری به حسن فخاری اطالع یافت تاکار را بهکالنرتی و دادگاه نکشاند،
دست بر نداشت.
حسن فخاری در این باره میگوید:
روز اولکه داوود خرب را ش���نید ،حق زری راکف دس���تشگذاش���ت .اهل محل
میگفتند با آن دستﻫﺎی زمخت و سنگنی ،بدن دخرت بیگناه را زیر رگبار مشت و
لگد و سیلی سیاه وکبودکرده بود .بعد هم مانع ادامه تحصیل و رفتنش به دبریستان
ش���د و او را در خانه زندانیکرد 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 بهکوچه و خیابان بگذارد .اسماعیلکهکوچکرتین فرزند خانواده بود ،به
دستور داوود ،سایه به سایه زری را زیر نظر داشت و هر روز خواهرش را تا مدرسه
میرسانید و بعد از تعطیل مدرسه او را به خانه بر میگرداند .در واقع داوود قوانینی
بسیار س���ختگریانه علیه خواهرش وضعکرده بود .داوود بعد از برمال شدن جریان
عالقهمند شدن زری به من ،دخرتک را نزد خواهر بزرگرتش فرستاد و از من هم به
کالنرتی شکایتکرد .تا من ثابتکنمکه در این ماجرا بیتقصری هستم و با ناموس
حاج داوودکاری نداش���تهام ،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 فرستادکه اگر حاضر به ازدواج هستی،
ما هم آمادهﺍیم.
انقالب و رستگاری داوود رحمانی
حاج داوود رحمانی پس از پریوزی انقالب به اقتضای زندگی در محلهایکه نگرشهای
دینی به طور س���نتی در آن جریان داش���ت و بعدها یکی از پایگاههای 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 لمنپهای دادستانی بیشرت
نزدیک بود تا به مؤتلفه و متدیننی سنتی رژیم .خودش نیز به این حقیقت اذعان داشت و
همواره تأکید میکردکه «انقالب اسالمی» او را از ورطهی نابودی نجات داده و به راه
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رستگاریکشانده است و از این بابت وامدار «انقالب» و «اسالم» است.
ریاست زندان قزلحصار
وی آهنگرکمس���وادی بودکه به عمرش جز آهن س���رد چیزی را نکوبیده بود؛ اما به مدد
معجزهی «انقالب اسالمی» در مردادماه  ۱۳۶۰به ریاست یکی از بزرگرتین زندانهای
جمهوری اسالمی رسید و در این راه همسر و برادرش نیز او را همراهی میکردند.
حاج داوود خانوادهاش را نیز در قزلحصار اس���کان داده بود .همس���رشکهکوکب نام
داشتگاهی اوقات مراسم دعاخوانی در بندهای عمومی زنان را اداره میکرد .برخالف
پاس���داران زن زندان ،وی در برخورد با زنان زندان���ی از متانت برخوردار بود .برادرش
اسماعیل نیزکه از دوران نوجوانی در خانه سمت معاونت او را داشت ،دامنه همکاری و
مساعدت به برادر بزرگ را به محدوده زندانگسرتش داد و تا سال  ۱۳۶۲در اداره امور
1
زندان قزلحصار وی را یاری میکرد؛ در حایلکه همچنان از او حساب میبرد.
پاپوش دوزی برای زندانیان تحت عنوان تشکیالت
بعد از اعزام سعید متحدین و  ۸زندانی دیگر به اوین و اعدامآنها تحت عنوان شورش ،در
دیماه  ۱۳۶۰بیست زندانی چپ را بر اساسگزارش توابنی تحت عنوان تشکیالت زندان
به اوین فرستادکه  ۹نفر آنها اعدام شدند و بقیه زیر شکنجههای طاقتفرسا برده شدند.
حاجداوود هراز چندی تعدادی از زندانیان را تحت عنوان تشکیالت زندان زیرشدیدترین

-1یکی از زندانیان عادی به نام محسن نادریان ،معروف به محسن «سگ سیبیل» ظاهر ًا در مشاجره
با اسماعیل یک سیلی به او زده بود .زندانیانیکه زیر هشت زندان به صورت تنبیهی بودند ،تعریف
میکردند ،حاج داوود با سیلی و توسری اسماعیل را مورد تحقری قرار داده بودکه چرا از زندانیکتک
خورده و آبروی زندانبان را بردهاس���ت .اس���ماعیل هم پشت سر هم از حاج داوود عذرخواهیکرده،
میگفت «حاجی غلطکردم» .محسن نادری پس از آزادی از زندان در جریان قت ل «دگرباشان» توسط
تیمهای نرور وزارت اطالعات به قتل رسید.

الجوردی ،یاران و همراهانش

263

ش���کنجهها میبرد تا آنها را بش���کنند .بعضی از آنها به اوین فرس���تاده میش���دند و
شکنجههای هولناکی را متحمل میشدند .با راهاندازی زندانگوهردشت صدها زندانی
را راهی این زندانکرد.
ش توابنی ،دهها زندانی را در بند قرنطینهکه به «گاودونی»
او هر از چندی بر اساسگزار 
مع���روف بود حبس میکردکه از حداقل امکانات برخوردار نبود .یک بار دهها نفر را
هفتهها 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 بیماریهای پوستی بهخصوص قارچ وگال در
بنی زندانیان شد.
تفویض اختیارات به بهزاد نظامی یک تواب جنایتکار
در س���ال  ۶۰بهزاد نظامی یک تواب  ۱۷ -۱۶ساله هوادار مجاهدینکه از جثهی بزرگی
برخوردار بود و مورد اعتماد ویژهی الجوردی بود با اختیارات ویژه به قزلحصار منتقل
شد و تعدادی زندانی تواب نیز در اختیار اوگذاشته شد تا هرکاری میخواهد انجام دهد.
حاج داوود رحمانی به دستور الجوردی دستبند وکابل و ...در اختیار اوگذاشته بود .او
در بند خدایی میکرد .بهزاد نظامی حتی از توابهایکم سن و سال سوءاستفاده جنسی
هم میکرد .شبها او و همراهانشکه غالب ًا سنی هم نداشتند یکی یکی اسامی زندانیان
را خوانده آنها را در حمام به ستون بسته و باکابل به جانش میافتادند.گاه اینکار زیر
دوش آب س���رد در زمس���تان انجام میگرفت .آنها با اینکار از زندانی میخواستندکه
اقداماتی راکه انجام داده و در پروندهاش نیامده برمالکند.
افراد بند موظف بودند تا صبح بیدار باشند و به اجبار شاهد شکنجه دوستانشان باشند
و یا صدای آن را بش���نوند .از دیگر اقدامات آنها س���وراخکردنگوش ،زدن آمپول هوا،
زدن دس���تبند قپانی و آویزانکردن زندانیان ،ضرب و شتم شدید قربانیانیکه انتخاب
میکردند ،خواباندن زندانیانکف راهروبند و دویدن از روی آنها ،زدن موی سر زندانی
و ریخنت آن در توالت و اجبار زندانیان به خوردن آن ،این عمل در سال  ۶۰در قزلحصار از
سوی سلیمان سوری یک پاسدار زندانکه در جبهه
کشته شد باب شد.
اگر زندانی امتناع میکرد سلیمان سوری جز آنکه
وی را زیر مش���ت و لگد میگرفت به زور مو را در
دهان وی میکرد .او یکی از بریحمترین پاسداران
زندان بودکه در جبههکش���ته شد و سردر زندان به
نام او مزین شد .اجبار زندانیان به انجام اعمایلکه
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ت انجام ندادن
بهزاد نظامی و اطرافیانش دستور میدادند و سپس تنبیه افراد به خاطر درس 
فرمانها و یا دقیق و صحیح انجام نداد ن آنها! اجبار زندانیان به زدنکابل به دوستانشان
از دیگر اقدامات آنها بود .وقتی این جنایات از پرده بریون افتاد حاج داوود رحمانی در بند
حاضر شد و نزد زندانیان به دروغ ادعاکردکه از اقدامات صورتگرفته توسط بهزاد نظامی
خرب نداشته و او را مورد تنبیه قرار داد .الجوردی نیز در حسینیه اوین اقدامات او را توطئهی
منافقنی 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 آ ن که در سال  ۶۱به 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 بودکه اعمال
خشونتآمیز و وحشیانه او علیه زندانیان دو چندان شد و وضعیت زندان قزلحصار به لحاظ
ایجاد محدودیت و وضع قواننی جاهالنه و سرکوبگرایانه به وخامت بیش از پیشگرایید.
مراس���م استقبال از حاج داوود هنگام بازگشت از سفر حج یکی از خندهدار ترین وقایع
زندان بود .زندانیانیکه به خاطر ابتالی به بیماری پوستیگال در یکی از اتاقهای زیر
هشت به صورت قرنطینه نگهداری میشدند ،از طریق پنجرهی مشرف به محوطه ،شاهد
مراسم استقبال بودند .پاسداران ،جلوی محوطهی زندان را چراغانیکرده و حاج داوود و
همسرش راکه در اتومبیل مرسدس بنز زندان لمیده بودند با اسکورت موتور سوار به زندان
میآورند .دوربنی فیلمربداری زندان را نیز آمادهکرده بودند تا از مراسم استقبال فیلمربداری
شود .حاج داوود بعد از پیاده شدن از اتومبیل و سربریدنگوسفند جلوی پایش ،برای بهرت
از آب درآمدن مراسم ،تصمیم به صحبت در مقابل دوربنی میگرید؛ اما پسرکوچکش با
دیدن سر تراشیدهی او ،در حایلکه نمیتوانست خوشحایل خود را پنهانکند ،باال و پاینی
پریده و ش���عر «کچل،کچلکالچه ،روغنکلهپاچه» را با هیجان زیاد میخواند .معرکه
گردانان هرچه تالش به خرج میدهند بچه را ساکتکنند ،موفق نمیشوند و به این ترتیب
مراسمیکهکلی برای آن برنامهریزیکرده بودند ،خراب میشود!
یک لمنپ واقعی ،بیبهره از عفتکالم
وی لمپنی بودکه به وقت عصبانیت رعایت هیچ پرنسیپ و شأنی را نمیکرد و برخالف
الجوردیکه شخصیتی ریاکار داشت و در حضور جمع میکوشید رعایت بعضی مسائل
را بکند ،حاج داوود بیپرده و به طور نسبی بی شیله پیله و فاقد شخصیتی دوگانه بود.
با توجه به جایگاه فرودست اخالقیایکه داشت ،معمو ً
ال در برخور د تنبیهی با زندانیان
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رکیکترین نسبتها را نثار مادران و همسران و خواهران آنان میکرد .از بیان رذیالنهترین
تهمتها به زنان زندانی ابایی نداشت و وقتی برای تنبیه ،چکمهپوش وارد بندی میشد،
هیچ چیز جلودارش نبود .در این لحظات برای اوکوچک و بزرگ ،پری و جوان ،زن و مرد
تفاوتی نمیکرد .به طعنه میگفت« :آمریکایی آمد ،باکابل آمریکایی!» .در ضرب و شتم
زندانیان او خود جلودار میشد و پاسداران و توابها او را همراهی میکردند .توابها در
جلوی هر سلول زندانیان نشانکرده را به او نشان میدادند و سپس به صورت دستهجمعی
بر سر او میریختند و آش و الش میکردند .هنگام ضرب و شتم زندانیان ،برای او زن و
مرد فرقی نمیکرد با بریحمی زندانی را زیر مشت و لگد میگرفت .از ضربه زدن به نقاط
حساس بدن زندانیان لذت میبرد و احساس قدرت میکرد.
با هم���هی این اوصاف حاج داوود همچون الجوردیکینهی ایدئولوژیک نداش���ت و
میشد روی او تأثریگذاشت.
پیشربدسیاستاشداءعلیالکفار
تداوم ریاس���ت حاج داوود بر زندان قزلحصار بنی س���الهای  ۶۰تا  ،۶۳یعنی سیاهترین
سالهای حکومت جمهوری اسالمی ،تنها به مدد نقش مؤثر وکلیدی او در شکنجه و آزار
و اذیت زندانیان و اعتقادش به تئوری «اشداء علیالکفار» 1،میسر شد و به همنی دلیل هم
از سوی سیداسدالله الجوردی مورد پشتیبانی قرار میگرفت.
چگونگی تغیری و تحوالت درونی رژیم و سری حرکت آن از سادگی به پیچیدگی را میشود
به خوبی در «تحول» حاج داوود رحمانی در طول سالهای  ۶۰تا  ۶۳تحلیلکرد .وی
در ابتدا با توجه به ناکافی بودن سواد آکادمیک ،فقدان بینش دقیق سیاسی و عدم درک
آگاهانه اجتماعی از تحوالت ،شناخت چندانی ازگروههای سیاسی و چگونگی برخورد
با اعضا و هواداران آنها نداش���ت و بیشرت تحت تأثری القائات و آموزشهای الجوردی
بود ،اما هرچهکه میگذشت با توجه به تجربهایکه از طریق برخورد با توابنی و زندانیان
درهمشکسته از یک سو و مبارزه و سرشاخ شدن با زندانیان مقاوم از سوی دیگرکسب
میکرد ،پیچیده شده ،بر دایره آگاهیاش در این زمینهها افزوده میشد.
حاج داوودکه از دوران نوجوانی و جوانی همواره میکوش���ید با توس���ل به خشونت و
بیرحمی ،تعریفی معترب از ش���خصیت و منزلت خود ب���ه دیگران ارائه و در همنی زمینه
-1خمینی در یک سخرنانی به مناسب دهه فجر و خطاب به سران سه قوه و مسئوالنکشوری و لشکری
جمهوری اسالمی در تببنی اشداء علیالکفارگفت« :شما روی قرآن عملکنید .قرآن با اشخاصیکه
مسلمند و معتقدند و ایمان به خدا دارند ،به برادری رفتار میکند .با اشخاصیکه بر خالف این هستند
آنها را میگوید بکشید ،بزنید ،حبسکنید؛ اشداء علی الکفار » .صحیفه نور ،مؤسسه نشر آثار امام
خمینی ،جلد نوزدهم ،ص  ۱۳۹اینرتنتی.
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با تحکم و اقتدار ،اختیار خانوادهاش را به دست گرفته بود ،در منصب ریاست یکی از
بزرگرتین زندانهای ایران ،فرصتی یافته بود تا با سوء استفاده از قدرت باد آورده ،بر جان
و مال و حیثیت هزاران زندانی سیاسی حاکم شود.
پیشبردسیاستتوابسازی
اوکه فقط با زبان «زور» آشنا بود و شیوه برخوردی جزسرکوب فیزیکی نمیشناخت ،تا
مدتها پس از شروع ریاست بر قزلحصار ،برای «آدمکردن زندانیان» [ اصطالح رایج
در ادبیاتگفتاری وی ] و به خدمتدرآوردنشان ،تنها ضرب و شتم و بهکارگریی حداکثر
خشونتهای بیرحمانه را وجه همت خود قرار داده بود ،اما در اواخر دوران ریاستش بر
زندان قزلحصار و به موازات آشنایی با دیگر فنون درهمشکسنت و تسلیمکردن زندانی،
عالوه بر سیاست فوق از شیوههای دیگر از جمله برخورد مستقیمکالمی با زندانی تحت
فشار و همچننی اعمال فشارهای ایدئولوژیک و سیاسی هم استفاده میکرد.
حاج داوود در سال  ۶۲با وضع قواننی سختگریانهی ممنوعیت زندگی «کمونی» ،پیچیده
شدن خود را به نمایشگذاشت .بر اساس این قواننیکوچکرتین روابط صنفی و عاطفی و
انسانی بنی دو نفر ممنوع و خالف «اسالم» محسوب میشد .تحت هیچشرایطی نباید به
همسلولتانکمک میکردید .حتی حق تعارفکردن غذای اضافهی خود را نداشتید .با
توگو و تماس با
یککربیت دو نفر نمیتوانستند سیگارشان را روشنکنند .ممنوعیتگف 
افراد سلول از طریقگزارشهاییکه توابها میدادند اعمال میشد .افراد زیر شدیدترین
فشارها برده میشدندکه بگویند در مورد چه چیزی صحبت میکردند .اجبار زندانیان زیر
 ۲۵سال بهگرفنت اجازه نامه از همسر و یا پدر و مادر برایکشیدن سیگار ،ممنوعیت انجام
ی و ،...اجبارافرادبهبایکوتکردنهماتاقیشان.زندانیانحقنداشتند
کارهایدستیوهرن 
با زندانی بایکوت شده صحبتکنند ،حبس زندانی در روی تخت ،زندانی اجازهی خارج
شدن از تخت در طول روز و شب و نیز اجازهیگفتوگو باکسی را نداشت ،تنها هنگام
رفنت به دستشویی میتوانست از تخت پاینی بیاید ،ضرب و شتم شدید زندانیان روانپریش
ی آنها ،در اختیار قرار
در یک پروسهی طوالنی برای اطمینان یافنت نسبت به صحت بیمار 
ندادن داروهای ویژه برایکنرتل زندانیان روانپریش ...اینها بخشی از قواننی مزبور بود.
در نگاه نخست ،شاید مسخره به نظر میآمدکه مقررات حاج داوود به چه خردهریزههایی
توجه دارد و انجام چه اموری را نش���انهی «به راه آمدن زندانی» دانسته وعدم انجام آن
راگواهی بر مقاومت و ایس���تادگی او ارزیابی میکند .اما زیرکانه بودن چننی روش���ی را
نمیباید دستکمگرفت .حاج داوود ،آگاهانه شبکهای از بایدها و نبایدها را چنان ریز و
تنگ درهم تنیده بودکهگذر و رهایی از خاللآنها ناممکن بود و فرد باالخره در جایی
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دم الی تله میداد .س���پس این حاج داوود بودکه با به دست آوردن بهانهای ،زندانی را
زیر فشار و شکنجه برده و تالش میکرد تا مقاومت او راکهگاه در پیمودن این مسری عم ً
ال

فرسوده شده بود ،درهم بشکند.
وضع این قواننی در بندهای مجرد شرایط را به غایت وحشتناک میکرد .در یک سلول
با مساحتکمی بیش از  ۴مرت مربع  ۲۲نفر زندانی نزدیک به یک سال حبس بودند .جا
برای ایستادن نیست و زندانیان مجبور بودند از همهی فضای سلول و تختیکه در آن بود
استفادهکنند .خواب در چننی مساحتی تقریبا غریممکن مینمود و با ترفندهای ویژهای
میسر میشد.
بهداشت در بندهای مجرد با سلولهایکوچک فاجعهبار بود .در طول هفته فقط چند
س���اعت آبگرم بود ،لباسها در پیت پنری و یا تش���تهایکثیف و غریبهداشتی شسته
میش���دند .هواخوری ممنوع بود و یک طرف بند جلوی پنجرهها را نیز دیوارکش���یده
بودند و هنگامی که برق میرفت تاریکی مطلق بود .هوای بند به قدری سنگنی بود که
مگس نمیتوانست در آن پروازکند .از پاییز  ۶۲تا هنگامیکه وی برکنار شد غالب بندها
هواخوری نداشتند و زندانیان از این امکان محروم بودند .عالوه بر همهی این فشارها،
وضعیت غذا در این دوران بهگونهی وحش���تناکی بد بود ۴ .روز ناهار آبگوش���ت بود.
جریهی ناهار من یک روزکه به دقت شمردم شامل  ۱۷عدد لپه ،یک سیبزمینی خیلی
کوچککهگوشهی آن سیاه بود و یک تکه چربی بود .شام شبها اغلب سوپ یا آش
باکیفیتی بسیار پاینی بودکه از آن به آش علف یاد میشد .حاجداوود رحمانی در مقابل
اعرتاض زندانیان با خنده و لودگی میگفت« :اگر مردم بفهمند ماییکه در جنگ هستیم
این غذاها را به شما میدهیم میریزند زندان و ما را قیمه قیمه میکنند».
سرپاایستادنطوالنی
یکی از ش���کنجههاییکه در سال  ۱۳۶۲کاربرد بس���یارگسرتدهای در قزلحصار پیداکرد،
سرپاایستاندن زندانی با چشمبند و بدون خواب برای روزهای متوایل بود .این شکنجه
گاه به مدت دو هفته ادامه مییافت .برای آنکه ادامه شکنجه میسر شود زندانبانان اجازه
میدادند زندانی مدتکوتاهی بخوابد .پس از آنکه زندانی به خواب عمیق میرفت او
را بیدارکرده و وادار به ایستادن میکردند .در این نوع شکنجه پاهای زندانی به شدت
متورم شده و دچار توهم و هالوسینییژن میشود .تعدادی از قربانیان این نوع شکنجه دچار
انواع و اقس���ام بیماریهای جسمی و روانی شدند.گاه دو زندانی به خاطر سالمکردن
بهیکدیگر به چننی مجازاتی محکوم میشدند.گاه این شکنجه را آنقدر ادامه میدادند
تا زندانیای که دیگر تمرکز حواساش را از دست داده زیربار فشار شکسته و حاضر به
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نوشنت در مورد همبندانش شود.
بیگاری از زندانیان
یکی از تنبیهات زندانیان ،اع���زام آنها به بیگاری بود .وی از طریق بیگاریکانالهای
فاضالب در قزلحصار را تمیزکرد و همچننی  ۲۰واحد مسکونی در زندان قزلحصار ساخت
که به مالقات زندانیان عادی و تواب با خانوادههایشان اختصاص داشت .برای اعمال
فشار بیشرت روی زندانیان ،ماهها آشغال و زبالهی زندان را در پشت آشپزخانه زندان برای
مدت طوالنی روی هم تلبار میکردند .زندانیان مجبور بودند با بیل این آشغالها راکه
به طول دهها مرت و عرض  ۱۰مرت و ارتفاع یک مرت بود زیرو روکرده و بطری و شیشههای
موجود در آن را جداکنند .اینکار هفتهها طول میکشید .سپس از آنها خواسته میشد
که این بار دنبال قوطیهای پالستیکی بگردند.گاه زندانیان بعد از بیگاری روزانه مجبور
بودندکه ش���ب تا صبح سرپا بایستند و روز بعد خس���ته وکوفته در حایلکه دیگر رمقی
برایشان نمانده بود به بیگاری بروند.
سرکیسهکردن زندانیان و اسب سواری
حاج داوود رحمانی میکوشید با سرکیسهکردن زندانیان سلطنتطلب و متمول بخشی
از هزینهه���ای زن���دان را تأمنی
ط و پشتبام
کند .او سطح حیا 
بنده���ای واحد  ۳را با بودجهی
مه���دوی ،یک���ی از زندانی���ان
متمول س���لطنتطلب که به کار
تانکرسازی و فروش آهنآالت
اشتغال داش���ت ،آسفالت کرده
بودند .ک���ار اجرای���ی آن نیز با
بیگاریکشیدن از زندانیان انجام
گرفته بود .چنانچهگفته میشد ،بخشی از بودجهی ساخت سولههای زندان و واحدهای
مس���کونی درون زندان را نیز وی متقبل شده بود .مهدوی نگهداری از اسبهای حاج
داوود را نیزکه از اصطبل شاهنشاهی به قزلحصار آورده به عهدهداشت .حاجداوود یک
بار هنگام اسبسواری به زمنی خورده و دستش شکسته بود.
امکانات بهداری زندان نیز از س���وی زندانیان س���لطنتطلب و بازماندگان رژیم سابق
تهیه ش���ده بود .از جمله تهیهی یک «یونیت دندانپزشکی» و ...ترفند حاج داوود برای
سرکیسهکردن آنها بسیار ساده بود .اگر از درد دندان رنج میبردند ،میگفت :ما بودجه
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نداریم .همه چیز مملکت دس���ت شما بوده و همه را باالکشیدهاید و حاال چیزی باقی
نمانده است .اگر داشتیمکه دریغ نمیکردیم .حاال همکه جنگ است .جنگیکه اربابان
شما به ما تحمیلکردهاند .جوانان ما در جبههها با دنداندرد شهید میشوند وکسی نیست
ج داوود ،بیچارهها یک چیزی هم بدهکار میشدند .سپس
به دادشان برسد .با روضهی حا 
حاج داوود از در مصالحه و ارفاق وارد ش���ده و میگفت :اگر حاال هم شما بودجهاش
را تأمنیکنید ،قول میدهمکه به سرعت همهی این امکانات را برایتان آمادهکنیم .با این
ترفند ،آنان را مجبور به پرداخت هزینهی امکاناتی میکردکه باید زندان فراهم میکرد.
لودهای با استعداد شگرف
حاج داوود مانند برخی از لمنپها تالش میکرد با لودگی و بهکارگرییکلمات طنزآلود
زندانی���ان را تحقریکند و الحق در این زمینه از اس���تعداد زیادی برخ���وردار بود .وقتی
میخواست فرمان حمله برای زدن زندانیان را بدهدگویی ارکسرتی را رهربی میکرد و با
لودگی میگفت« :برادران بنوازند» .هنگام ضرب و شتم هم دست از لودگی و بهکارگریی
کلمات طنزآلود برنمیداشت .اگرکسی جلوی صورتش را میگرفتکه ضربات مشت به
نقاط حساس صورتش نخورد میگفت « :چراگاردگرفتی؟ مگه مسابقه بوکس آمدی؟»
تواب و غری تواب برای او فرقی نمیکرد.گاه رکیکترین حرفها را به توابنی میزد و به
آنها را متهم به داشنت رابطه جنسی نیز میکرد.
او با توجه به شکل ظاهری زندانیان ،سن و سال و اسامی آنان ،عناوین و القاب مسخره
و هجوی روی آنها میگذاش���ت .به سادگی میتوانست یک استندآپکمدی را روی
صحنه اجراکند! این خصیصهی او بدون آنکه بخواهدگاه باعث انبساط خاطر زندانیان
هم میشد .بعد از برکناری او از ریاست زندان ،دهها تأتر و میان پردهیکمدی دربارهی
شخصیت ،رفتار وگفتارهایش توسط زندانیان اجرا شد.
بنفشهکه نه ماه شرایط سخت بند قیامت و قرب را پشت سرگذاشته ،میگوید:
یکی از انگیزههای مقاومتم در جعبهها خود حاج داوود بود .به حرکات مسخره آمیز
و لودگیهای او میخندیدم .ماهیت او برایم مشخص بود .میدانستمکه زندانبان و
رئیس زندان است .حرفها وکارهایش را حیله و نرینگ میپنداشتم .اما ساعتها
به مسخرهبازیهای او میخندیدم.
ی آموزشپذیری و یادگریی زیادی داش���ت.
وی از حافظهی خوبی برخوردار بود و زمینه 
خودش بارها بر زبان آورده بودکه« :ماگاب [گاو] بودیم ،ویل این منافقها ما را پیچیده
کردند».
او بارها در خالل مصاحبههاییکه از زندانیان در ُش ُرف آزادی میگرفت ،تأکیدکرده بود:
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اگر شماها را ولکنم بروید ،آن وقت خودم باید بشوم دربان جایی .من تا وقتی شما
اینجا هستید ،هویت و احرتام دارم .اگر شما نباشید  ،منهم باید «کاسهی چهکنم»
دست بگریم .اینجا الحمدالله یک مشت دکرت و مهندس و استاد دانشگاه و ...زیر
دستمان هستند .برای چی این موقعیت را از دست بدهم؟» و بعد با حالتی مسخره
میگفت« :تا میتوانید مقاومتکنید ،نان ما در مقاومت شماس���ت»! و با تحقری
اضافه میکرد« :منتظر باشید تا «دربازکن» بیاد نجاتتون بده و یکی یک دستهگل
همگردنتون بندازه.
اوگاه رفتارهای شوخ لمنپمابانه را با مباحث جدی درهم آمیخته و با نوعی سادگی و به
صراحت ،عدم بردباری خود و به طریق اویل نظام را به نمایش میگذاشت .بعض ًا در چننی
مواقعی پشت تریبون و روی به سوی همهی زندانیانیکه در محل او را میدیدند و یا از
طریق ویدئو سراسری ناظر حضور او بودند ،به شکم برآمدهاش اشاره میکرد و میگفت:
«من حاجیام ،اینم شکمم؛ اگر مردید ،بیایید بحث آزاد تا جنازهتون را رو زمنی درازکنم»!
وی با اشاره به قربانیان جنگ در جبههها وگرداندن جنازهی آنها در شهرها به صراحت
عنوان میکرد برای نظامیکه در شهرهایش «ترافیک جنازه» است،کاری ندارد همهی
شما را از دم تی غ بگذراند ،اگر زندهاید از الطاف نظام است.
ادارهی مراسم اعرتافگریی از زندانیان و مصاحبههای زندانیان
با شروع سال  ۶۲شرایط زندانهای تحتنظر دادستانی انقالب رو به وخامتگذاشت
و در پاییز و زمستان همانسال اوضاع وحشتناک شد .بهندرت کسی بدون همکاری با
مسئوالن زندان وگزارش نویسی علیه دیگر زندانیان و انجام مصاحبه و اعرتافکشاف
از قزلحصار آزاد میش���د .در این دوران توابنی زندان ادارهی بندها را به عهده داشتند و
قدرتشان از یک پاسدار و نگهبان زندان بیشرت بود.
ادارهی مصاحبههای زندانیان برای آزادی توسط حاجداوود رحمانی صورت میگرفت.
این مراسمهاگاه تا نیمهشب طول میکشید .او شخص ًا در حایلکه هزاران زندانی در محل
حاضر بودند و یا از طریق سیستم ویدئو سانرتال و بلندگو میدیدند و میشنیدند از زندانی
پرسش میکرد .پس از پایان مصاحبه چنانچه زندانی حاضر به همکاری و نوشنتگزارش
علیه دیگر زندانیان نش���ده بود توابنی دستآموز اوکه در ردیف جلو نشسته بودند شعار
«مرگ بر منافق»و یا «مرگ برکمونیست» سر میدادند و حاج داوود رحمانی با تمسخر
ی است و مو ال درزش نمیره ».پس
میگفت «دستگاه ردتکرد .این دستگاه آمریکای 
از آن یک حکم از سوی دادستانی انقالب اسالمی مرکز به زندانیایکه بر اساس حکم
دادگاه میبایستی آزاد میشد ارائه میگردیدکه روی آن نوشته بود تا اطالع ثانوی و احراز
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توبه میبایستی در زندان بمانید.
زندانیانیکه در قرب و قیامت زیر فشارهای جسمی و روانی میشکستند و یا در بندهای
مختلف به دلیل فشارهای طاقتفرسا میبریدند و یاگاه زندانیانیکه به منظور استفاده از
امکانات بیشرت تن به خفت و خواری میدادند سوژههای مراسم اعرتافگریی در قزلحصار
بودند .آنهاگاه س���اعتها و روزهای متوایل در جلساتیکه توسط حاج داوود رحمانی
اداره میشد شرکتکرده و از خود میگفتند و به «ارشاد» دیگر زندانیان میپرداختند.
شخصیتیتأثریپذیر
برخالف چهرهایکه عموم ًا از داوود رحمانی ارائه میشود ،وی اساس ًا فردی تأثریپذیر
بود.کافی بود با زبان خودش با او صحبتکنی ،به سرعت تحت تأثری قرار میگرفت .اگر
میتوانستی بابگفتگو را با او بگشایی ،چون ساختار ذهنیاش بسیار بدوی و فاقد نظم
استدالیل و علمی بود ،قطع ًا بر او فائق میآمدی؛ هر چندکه معمو ً
ال شکست در بحث
را نمیپذیرفت و با توسل به شیوههای تحقری مخاطب وگریز از رفتار عقالنی ،در صدد
رسمیت بخشیدن به جایگاه خود بر میآمد.
بخش���ی از اعمال خشونتآمیز و س���رکوبگرانهی او بر میگشت به رو دستهاییکه از
زندانیان خورده بود .برای چننی فردی شاید بدترین تحقری این بودکه فیالمثل از دخرتی
شانزده -هفده ساله فریب بخورد .روزی به منگفت« :اشک شما منافقها را بایستی داد
آزمایشگاه ،مبادا شاش خایل به جای اشک به آدم قالبکنید»!
او دوس���ت داش���ت مورد توجه قرار بگرید .وقتی به بندی میرفت ،انتظار داشت با او
برخورد شود؛ حتی منفی .اعرتاض نسبت به ش���رایط زندان و برخوردهای پاسداران و
توابنی را بیشرت میپذیرفت 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 میشدند به عنوان اعرتاض با او برخوردکنند ،به
بندهایی با شرایط بهرت منتقل میکرد.
او به مرور ش���ناخت خوبی نسبت به توابنیکسبکرده و بر همنی اساس ،ماهیت ًا به آنها
اطمینان نداشت ،ویل از آنجاییکه ثمرهیکار آنها به نفع او تمام میشد ،بهآنها تکیه
میکرد .روزی به منگفت« :میدونم اگر روزی تقی به توقی بخوره ،جنازهی منو بایستی
باکاردک از روی زمنی جمعکنی» و س���پس با اشاره به توابنیگفت« :اینا مثل مورچه
هس�ت�ن؛ تا سرپایی ،دلت نمیاد زیرپا لهشونکنی .اما همچیکه افتادی ،ذره ،ذرهگوشت
تنت را میکنن و میبرن».
ی ،۶۱-۶۰گاه باعث میشدکه با دیدن
خصوصیت لوطی منشانهی حاج داوود ،در سالها 
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ی و نوجوانیاش ،خارج از
خانوادهی بعضی از زندانیان و یادآوری دوران سختکودک 
1
ضوابط دادستانی ،تسهیالتی را در امر مالقات زندانی به وجود آورد .اما در سالهای
بعد این ویژگی او تحت تأثری قواننی سرکوبگرانه شدیدی که در زندانها اعمال میشد،
قرارگرفت و بهکلی از بنی رفت.
موعظهگروکارشناسروانشناسی
حاج داوود رفته رفته و به موازات حل شدن در ابعاد خشونتهای جاری علیه زندانیان،
خود نیز اسری القائات ایدئولوژیکی میشدکه تبلیغشان میکرد .این نوع تبلیغات صرف ًا
روی بخشی از زندانیانیکه تحت فشار ویژه قرار داشتند ،مؤثر نبود بلکه خود حاج داوود
و زندانبانان نیز تحت تأثری اشعههای آن قرارگرفته ،اقدامات توجیهناپذیری از خود بروز
میدادند .حاج داوود در روند اداره زندان تحت س���یطره خود و بر اساس تعالیم فقهی
جمهوری اس�ل�امی ،مجبور بود پیوسته به موعظههای مذهبی پناه بربد و به قول خودش
در اعمالش حدود «ش���رع» را رعایتکند و این نگرش ب���ه مرور در رفتارش نیز تأثری
میگذاش���ت .وی به عنوان مقام ارشد یکی از بزرگرتین وکلیدیترین زندانهای ایران
که در مقطع ریاست وی ،هزاران زندانی جوان ،تحصیلکرده و صاحب فکر در آن اسری
بودند ،همواره تالش میکرد تا به رمز و راز مقاومت زندانیان در مقابل فشارهاییکه عمال
زندان به آنها وارد میکردند ،پی بربد .برای او درک چرایی و چگونگی تحمل آنهمه
فشار غری انسانی توسط زندانیان عجیب بود .روزی از من پرسید« :تاکی میخواهید توی
این بیغولههاکه سگ دوام نمیآره ،بمونید؟»
ریاست بر قزلحصار ،چنانکه خود نیز اذعان داشت ،همهگونه امکان و تسهیالت برای
باالکشیدن رده هویتی و نیز ارتقای اعتبار اجتماعی را در اختیارش قرار داده بود .بیتردید
به همنی دلیل بودکه روزیکه از ریاست زندان قزلحصار برکنار شد قیافهاش بهپادشاهی
شبیه بودکه از سرزمینش رانده میشود.
تالش برای محاکمه حاجداوود رحمانی
در خردادماه  ۱۳۶۳هیأت شورای عایل قضایی به ریاست مجید انصاری از زندان قزلحصار
دیدار به عمل آورد .در یکی از دیدارها زندانیان بند  ۶واحد  ۱در اعرتاض به شرایط زندان
-1در اسفند  ۶۱در اثر اصرار زیاد بهناز شرقی نمنی ،حاج داوود به او قول مالقات با برادرش شهنام را
داده بود .روز  ۲۷اسفند پس از مراجعه بهناز به قزلحصار ،محمدرضا جبلی ،پاسدار انتظامات درب
اصلی زندان با درخواس���ت او مخالفت میکند و پس از پافش���اری بهناز ،درب آهنی برقی زندان را
میبندد .سر بهناز در مقابل چشمان حریت زده فرزند خردسالش الی در له میشود .حاج داوود ،دو
زندانی سیاسی راکه مشغول بیگاری بودند ،مجبور میکند ،پیکر خوننی بهناز را با برانکارد به بهداری
زندان منتقلکنند .او سپس دستور سوزاندن برانکارد را با این توجیهکه نجس شده ،میدهد .حاج داوود
مدتها ش���هنام را تحت فشارگذاشته بود تا اعرتافکندکه "منافقنی" مسئول مرگ خواهرش هستند.
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از انتق���ال تعدادی از زندانیان به مجموعهایکه به آن قرب و قیامت میگفتند میگویند.
انصاریکه اطالعی از این محل نداشت در مورد محل آن پرس و جو میکند .وی سپس
همراه با اعضای هیأت به «زیرهشت» زندان قزلحصارکه دفرت زندان و افسر نگهبان و...
هم آنجا قرار داشت مراجعهکرده و در مورد محل مورد نظر پرسوجو میکند .به اوگفته
میشد محل مزبور انبار لوازم اضافی است و او اصرار میکندکه میخواهد انبار را ببیند.
وقتی در آن جا حاضر میشود افرادی را میبینندکه با چشمبند در جعبههای متعددیکه
کنار همگذاشته شده نشستهاند .او از محل فیلمبرداریکرده و از این سند برای برکناری
حاج داوود رحمانی و تحتفشار قرارگرفنت الجوردی استفاده شد.
الجوردی در جلسهای تریماه ۱۳۶۳خود با بازجویان و شکنجهگران با خونسردی در مورد
جنایاتیکه به اتفاق حاجداوود رحمانی مرتکب شده بود میگوید:
میگویند میخواهیم در قزلحصار دادگاه بزنیم و تخلف را بررسیکنیم .اول باید
تخلف را شناخت ،بعد بررسیکرد .اعتقادمان این استکسانیکه به آنجا میروند تا
تخلفها را بررسیکنند ،اص ً
ال دو زاریشان نمیافتد و متوجه نمیشوندکه فالنکار
تخلف بود یا نبود .مگر اینکه چند سایلکارکنند ،اشراف پیداکنند و ماهیتکثیف ،پلید
1
و خائن اینگروهکها را بشناسند ،آن وقت هر حرکتشان برای اینها مفهوم دارد.
موضوعیکه او روی آن دست میگذارد برمال شدن جنایات وی و حاج داوود رحمانی
در زندان قزلحصار و در «قرب» و «قیامت» و «واحدمسکونی» است.
در «قربها» متجاوز از  ۹ماه زنان و سپس مردان را در «تابوت» یا «جعبه»هاییکه تهیه
کرده بودند با چشمبند در بدترین وضعیت با شکنجه و آزار و اذیت فراوان به بندکشیده
بودند تا «عذاب شب اول قرب» راکه 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 فجیعتر بود .زن���ان زندانی مجبور ش���ده بودند با تحمل
شکنجههای طاقتفرس���ا  ۱۴ماه با بازجوهای خود زندگی کنند به گونهای که «قرب» و
«قیامت» در مقابل آن «زنگ تفریح» محس���وب میشد .آسیبهای روانی و جسمی
قربانیان اینجنایات غریقابل تصور است.
زندانیان برایکوچکرتین خالفی در حد سالمکردن به دیگریگاه تا روزها و هفتهها سرپا
بدون خواب و با چشمبند باید میایستادند .نمایندگان آیتالله منتظری و شورای عایل
قضایی همهی این صحنهها را دیده بودند.
جبنیوسف»وبدترین
خودمسئوالننظامشرایطزندانهایدادستانیرابازندانهای«حجا 
زندانهای تاریخ مقایسهکرده بودند .الجوردی در مراسم تودیعاش در این رابطه میگوید:
1-http://defapress.ir/fa/news/25728
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زندان ما ش���د زندان حجاجبن یوسف و بدتر از آن .شما آنجا نبودیکه .در طول
تاریخ بشریت زندانی به جنایتکاری زندانهای دادستانی وجود ندارد؟
او در ادامه راجع به حاج داوود رحمانی میگوید:
به حاج داود رحمانی مس���ئول زندان قزلحصار میگویند تو لیاقت اداره زندان را
نداری ،چرا؟ چون توانایی فراوان دارد .حاال به پاس خدماتش نهایت ًا او را حجاج
بن یوسف میکنند .اول یک آدم انقالبی و دلسوز برای انقالب را با این توانایی و
کارآیی ضایعکنیم و حجاجبن یوسف و بزرگرتین ضدانقالبکنیم ،بعد او راکنار
بگذاریم .آیا شهدای ما خون دادهاندکه این حقکشیها ،افرتائات ،تهمتها و این
دروغها در جامعه ما به وجود بیاید؟ جناب آقای انصاری چند بار به منگفتیدکه
چشم دخرتی یک بودکردید  ،۱۰/۵در شورایعایل قضایی همگفتید .برای اینکه
بدبختی را اوتکنید متوسل به این خالفگوییها میشویدکه بعد دکرت برود و ببیند
1
یکصدهزارم تغیری به وجود نیامده.
الجوردی با اعتماد به نفس عجیبی دروغ میگوید .اتفاق ًا من چندین دخرت را میشناختم
که به خاطر ماهها زندگی با چشمبند نمرهی چشمشان به شدت ضعیف شده بود .نسرین
فاضلمطلق یکی از آنها بود .وی در دورانیکه در قرب بود با نام مستعار به بهداری برده
میشدکه پروندهای از او نماند.
حجتاالسالم حسینعلی انصارینجفآبادی نمایندهی آیتالله منتظری در مهرماه ۱۳۶۳
درگفتگوییکه با یکدیگر داشتیم به منگفت  ۸۰دخرت راکه در اثر فشارهای دوران حاج
داوود رحمانی دچار بیماری روانی شده بودند خود به چشم دیده است.
ابتدا بحث محاکمهی حاج داوود رحمانی و افراد درگری در این جنایات پیش آمد ،بعد
متوجه شدندکهکار به جای باریک میکشد از آن صرفنظرکردند.
الجوردی سپس میگوید:
دیروز به دوس���تان میگفتمکهکس���انیکه حاجداود [رحمانی] در قزلحصار جدا
کرده و فرستاده رجاییشهر حتی یک مورد را نتوانستیم پیداکنیمکه خالف فرستاده
باشد ....نتوانستیم ثابتکنیم یک نفر ازکسانیکه ظرف این سه سال ،او به انفرادی
در رجاییش���هر میفرستد ،خالف است .نتوانس���تیم خالفش را ثابتکنیمکه آن
زندانی ِ
سر موضع نبوده ،خبیث نبوده ،پلید نبوده .علتش هم این استکهکارکرده و
2
حرکتهای اینها برایش مفهوم بوده است.
بسیاری ازکسانیکه الجوردی در مورد آنها صحبت میکند تا سال بعد هم در سلولهای
1-http://defapress.ir/fa/news/25728
2-http://revolution.pchi.ir/show.php?page=contents&id=12153
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انفرادیگوهردشت باقی ماندند .بسیاری از آنها سادهترین هواداران مجاهدین بودندکه با
گزارش و سعایت توابنی و یاکوچکرتین اعرتاضی سالها اسری سلو ل انفرادی شده بودند.
دروغگوییومحملباقیمجاهدین
راجع به جنایات صورتگرفته در قزلحصار
سق فرقه رجوی را با دروغ برداشتهاند .با آنکه هزاران زندانی ،شرایط دهشتناک قزلحصار
را با پوست وگوشتشان لمسکردهاند و جنایات صورتگرفته در این زندان در دوران
معاصرکم سابقه است اما این فرقه با سرهم کردن دورغهای شاخدار بیش از هرچیز به
جانیان خدمتکرده و جنایتهای صورتگرفته را لوث میکند.
اعظم قوامیکهکمرت از دو سال در سالهای  ۶۱ -۵۹زندانی بود و پس از آزادی از زندان
ی عادیاش مشغول بود یکباره در سال  ۱۳۶۳سر از پاریس در آورد و با
درکرج به زندگ 
نام مستعار «نرگس شایسته» ،به عنوانکسیکه از زندان خمینی و الجوردیگریخته در
کنفرانسهای مطبوعاتی مجاهدین شرکت میکرد و مدتها چهرهی رسانهای این فرقه
بود .وی درکمیسیون حقوق بشر ملل متحد در ژنو نیز شرکتکرد و دروغهای عجیب و
غریبی در رابطه با خودش برزبان راند .اعظم قوامی پس از آنکه نزدیک به سه دهه در
محاق بود ،دوباره در مردادماه  ۱۳۹۰به صحنه فرستاده شد و صحنههای دهشنناکی را به
یاد آوردکه قب ً
ال چیزی در مورد آنها نگفته بود!
وی در مقالهی بیسر و تهی با تیرت «آن شب در سال ، ۶۰من 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  ۱۳۶۱شبانه مخفیانه
به س���الن ورزشی (زورخانه) زندان قزلحصار رفته و با صحنههای زیر روبرو شده است:
 ...درب را بازکردم ،و رفتم بداخل ،و آنچه را دیدم ،نش���انی از یککش���تار ،یک
جنایت خوننی بزرگ بود! منکه داخل راهرو ش���دم ،روشن بود ،قدمی برداشتم،
س���مت راست چند اطاقک داشت ،همینطور در سمت چپ چند اطاقک داشت،
این اطاقکهایکوچک مثل«حمام نمره » بودند،کهکاشی آنجا سفید بود ،در این
«حمام نمرههای مرگ» ،آنجا ،انسانهای جوان بیشماری را دیدم ،مردان نحیف و
استخوانیکه به دیوارها و یا از سقف ،انگار آویزان شدهاند از زمنی فاصله داشتند،
آویزان ،خمیده ،نیمه آویزان با نوک یک پا به زمنی رسیده ،انگارکه اطاق «حلقآویز
انسان»ها بود ،مثل بند لباس ،که لباسها به آن آویزان هستند ،انسانها آویزان و یا
نیمه آویزان بودند ،چهار اطاقک ،ش���اید هم شش اطاقک ،همه در این اطاقکها
آوی���زان بودند ،بدنهاگاها خونی بودند ،اما پاها خوننیتر ،همه آش و الش ،خون
خشک شده ،باالتنه لخت بود ،خوب یادم هستکه خیلی الغر و نحیف بودند ،و
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لباسی بر تن نداشتند ،فقط شلواریکهگاهی تکه تکه بود ،یادم هستکه یکی با
شلوار سیاهکردی بود ،سرها در بنی شانهها افتاده ،هیچکدام چشمهایشان باز نبود،
سرها همه افتاده بود ،دیوارها نمایشی از پاشیدن و مالیدن ،خوننی بودند ،نمیدانم
مرده بودند یا زنده! اما من فکر میکنمکه آنها در زیر شکنجه ،نوید همراهی مرگ
سرخ را میدادند.
از اولنی حمام نمره شوکی من راگرفته بود،که من بهکجا آمدهام!؟ نفس را حبس
کردم ،در آخرین حمام نمره سمت راست بودکه آویزانهاکمرت بود ،وکسی مردی در
خون خودش افتاده بر زمنی بود ،به ش���کم روی منی دراز بود ،پشت او آش و الش
بود ،در س���مت راست باالی بدن ،رویکتفش 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 میدوید ،به ته این راهروکوتاه رس���یدیم ،اطاقی بود
نسبتا بزرگ ،که وسط آن ،روی زمنی گود بود ،و در این گودی ،کوهی از اجساد را
دیدم ،بدنهای انسانها را روی هم ریخته بودند،کوهی از بدن مردان بود ،تلهای یا
هم تپهای از بدنهاییکه دست و پاهایشان یک جوری سیخ مانده بود ،بعدهاکه به
آن صحنه میاندیشیدم ،معلوم بود ،اینان جسد هستند ،همه مردهگان بودند ،همه مرد
بودند ،بعد از اینکه تمام صحنه را به دنبال چیزیکه میگشتم ،نگاهکردم ،و راهی
نیافتم ،راه فرار! سریع راه رفته را برگشتم »،او در ادامه تأکید میکند « :آنچه من
دیدم بیش از دهها جسد بود ،شاید لفظ دقیقکوه ،آنچه در طبیعت وجود دارد ،در
1
اینجا درست نباشد ،اما برای من آن تعدادکشته واقعا به همان عظمتکوه هست!
روایت جعلی و بیس���روته نمایندهی رجوی چیزی نیست جز لوثکردن «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 محلکش���تار آنهم در این ابعاد و به این ش���کل
مضحککه فرستادهی رجوی تشریح میکند .محلیکه وی توصیف میکند سالن ورزش
و زورخانهای اس���تکه در دوران یاد شده هر روز بخشی از زندانیان سیاسی و زندانیان
عادی در آنجا ورزش میکردند و درگود آن به ورزش باستانی میپرداختند و در تشک
کشتی آن به تمرین و نرمش و برگزاری مسابقاتکشتی میپرداختند .محمود قربانی همسر
گوگوش ،در آنجا ض���رب زورخانه میزد ...عکسهای اینگود و محل تمرین و ...در
نشریهی «رجعت« که در زندان قزلحصار توسط توابنی تهیه میشد انتشار یافته است.
این سالن ورزشی وگود آن در سال  ۶۲و  ۶۳تبدیل به یکی از محلهای «قرب و قیامت»
زندان قزلحصار شد و در آن زنان به بندکشیده شدند.
1-www.aftabkaran.com/pdf/koshtare-60.pdf
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قوام���ی در آخرین دروغگوییاش راجع به ح���اجداوود رحمانی نماینده الجوردی در
قزلحصار پس ازگذشت  ۳۰سال در یکی از نشستهای جانبی شورای حقوق بشر در ژنو
یادش آمدکه «در بند زندان وقتی  ۲۰۰۰زندانی زن بود .در طی دو سه ماه ما میشدیم ۶۰۰
نفر! اینها را میکشتند و به گفته رئیس زندان «حاج داوود» توی حیاط زندان دفن و
منفجرمیکردند».
عاطفه اقبال یکی از زندانیان سیاس���ی س���ابقکه با وی هم بند ب���وده و او را به خوبی
میشناسد با انتشار مقالهای از همبندیهایش میخواهد در برابر دروغرپدازیهای وی
1
اظهار نظرکنند.
مهری حاجینژاد یکی از مسئوالن اطالعاتی فرقه رجویکه چند سایل هم زندانی بوده
درکتاب «آخرین خنده لیال» ادعاهای مضحکی مبنی بر قتل بیسروصدای  ۴۷زندانی
در آشپزخانه زندان قزلحصار مطرح میکند .او از زبان همسرش فرزادگرانمایهکه در یکی
از عملیاتهای مجاهدین در سال ۶۷کشته شد میگوید:
روزهای آخر قفس بودکه یکشب هراسان همه را از قفسها بریون آوردند و اسم
 ۵۰نفر را خواندندکه اس���م من هم جزو آنها بود .ما را از واحد قفسها به محل
دیگریکه مانند آشپزخانه بود بردند وگفتندکه 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 میبردند زیرپایم آنقدر خون ریخته بودکه پایم روی زمنی رد
میانداخت .این خون اعدامشدهها بود ویل ما نمیفهمیدیم آنها را چگونه اعدام
میکنند چون هیچ صدای شلیکگلولهای بهگوشمان نمیرسید و فقط از خونی
ک���ه در اتاق ریخته بود میفهمیدیمکه آنها را همان جا اعدامکردهاند ۴۷ .نفر از
این لیست  ۵۰نفره را همانجا اعدامکردند و ما سه نفر باقی مانده بودیمکه داشتند
ما را هم میبردندکه ناگهان همان موقع همه مزدوران با عجله محل را ترککردند
و درها را بستند و ما سه نفر را همان جاگذاشتند .از پشت در صدایی را میشنیدیم
که میگفت اینجا چیس���ت؟ و صدای رحمانی جالد را شنیدیمکهگفت اینجا
انباری اس���ت .بعد ًاکه اطالعاتم را با سایر زندانیها تکمیلکردم معلوم شد بر اثر
جنجالهای زیادیکه بر قفس و بند مسکونی شده بود یک هیأت از طرف منتظری
برای بازدید از زندان و مشخص ًا قفسها آمده بودند و به خاطر همنی رحمانی داشت
تند تند همه نفرات قفس را اعدام میکرد تا خربهای آن جایی منعکس نشود....
روزهای قبل از برچیده شدن قفس،گویا سردژخیم الجوردی و رحمانی و شرکایشان
فهمیده بودند ممکن است بساط قفسها برچیده شود و چون نمیخواستند اسرار
1-www.tribunezamaneh.com/archives/114025
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جنایاتشان افشا شود ،شروع بهکشتارکسانیکردندکه در قفسها یا بند مسکونی
1
بودند تا شاهد زندهای از این صحنهها باقی نماند.
آنچه حاجینژاد روایت میکند دروغ محض است و از اذهان مالیخولیایی رهربان این
فرقه تراوش میکند .در این فرقه مسابقه است برای دروغگویی و افراد میکوشند روی
دست یکدیگر بلند شوند .من خود مدتی در محل مذکور بودم و یککتاب تحقیقی به دو
زبان انگلیسی و فارسی راجع به محل مذکور و «قرب و قیامت» نوشتهام .مجید انصاری
و هیأت همراه وی از قفسها در حایلکه همه زندانیان در آنها نشس���ته بودند دیدار و
ج داوود
حتی فیلمبرداریکردند .هیچیک از افراد واح د مسکونی و قفس در دوران حا 
و الجوردی به قتل نرسیدند .بسیاری از آنها در خارج ازکشور هستند .زندانیان بسیاری
در مورد «قفس» و «قرب و قیامت» روش���نگریکردهاند .فرقه رجوی در دروغگویی هم
بایستی پیشتاز باشد.
همکاران و همراهان حاجداوود رحمانی
محمد خاموشی مسئول واحد یک زندان قزلحصار ،بود و جنایات زیادی را در این زندان
ج داوود رحمانی ،به اوین منتقل شد و به مقام دادیار
مرتکب شد .وی پس از برکناری حا 
ارتقا یافت .پس از ترک اوین درگمرگ مهرآباد مشغولکار شد .محمد عقیلی نیز یکی از
معاونان حاجداوود رحمانی بود .وی بعدها به فرودگاه مهرآباد منتقل شد و مسئول امور
مسافرتی شد.
ج احمد مقدسپور به عهده
مسئولیت امور اداری را حا 
داشتکه متولد سال  ۱۳۳۴در خیابان ری بود .وی در
سال  ۱۳۵۱در هرنس���تان صنعتی شبانه تهران ثبت نام
کرد و دیپلم هرنس���تانگرفت .ویکه درکمیته انقالب
اسالمی منطقه ده تهران و دادستانی انقالب فعال بود
در مردادماه  ۱۳۶۰با راهاندازی واحد سیاس���ی زندان
قزلحصار به این زندان انتقال یافت.
سرانجامحاجداوودرحمانی
حاجداوود پس از برکناری از ریاست زندان قزلحصار در تریماه  ،۱۳۶۳نزد الجوردی در
دادستانی انقالب اسالمی برگشت تا حاشیه امنیت داشته باشد و مدتی در بخش اداری
زندان اوین بهکار پرداخت .اوکه برایکار اداری س���اخته نشده بود و امکان ادامهیکار
-1آخرین خنده لیال ،مهری حاجینژاد ،انتشارات بنیاد رضاییها ص  ۱۱۸و .۱۱۹
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برایش نبود به حرفهی سابق خود یعنی آهنگری و در و پنجرهسازی بازگشت .در سالهای
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 -میفروشد 1.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  ۱۳۶۵ریاست این زندان را به عهده داشت.
مرتضیصالحی(صبحی)
رئیس زندانگوهردشت
زندان گوهردشت در مهر  ۱۳۶۱راهاندازی شد
و اولنی رئیس آن مرتضی حسینیصالحی با نام
مستعار «صبحی» بود و هنوز هم بعضی اوقات
از نام «مرتضی صبحی» استفاده میکند .وی
پس از آن که در کتاب خاطرات و در مقاالت
وگفتگوهای���م هویتاش را برمالکردم از پرده
بریون آمد .معاون او محمدی 2شاگرد قناد بود
و از مسجد لرزاده و خیابان خراسان با صبحی آشنا بود.
صبحی در س���ال  ۱۳۳۰در یک خانوادهی سنتی در جنوب تهران به دنیا آمد و تاکالس
پنجم دبستان درس خواند و مانند دیگر اعضا و رهربان مؤتلفه سواد چندانی نداشت .او
دارای  ۵برادر و دو خواهر است .سه برادر بزرگرت از او حسنی ،اکرب و اصغر نامدارند .در
میان برادران صالحی ،مرتضیکه بعدها «صبحی» شد و جنایات زیادی را رقم زد از بقیه
کمرت سیاسی بود .پیش از انقالب ،مرتضی ریش ستاری میگذاشت و با ماشنی پژویی
که داش���ت دنبالکاسبی بود .در دوران انقالبکه هنوز صفبندیهای سیاسی چندان
مشخص نشده بود از داریوش فروهر هواداری میکرد و او را «آقا » مینامید و به همنی
دلیل در خیابان خراس���ان مورد تمسخرکسانیکه از جریانهای مذهبی سنتی هواداری
میکردند قرار میگرفت.
سابقهمبارزاتیصبحی
او پیش از انقالب هم در لبنیاتی برادران صالحی در خیابان خراسانکه از پدرشان به ارث

-1نام مغازه وی آذین است.
-2محمدرضا مهموم پسرعمهی محمدی یکی از اعضای مجاهدین بودکه درگوهردشت زندانی بود.
دخرت عمهاش نیز اعدام شده بود .روزهای مالقات محمدرضا را میانداختکابنی اولکه عمهاش او
را نبیند و بتوانند در سالن مالقات ترددکند و شخص ًا مالقاتیها را زیرنظر بگرید.

280

مؤتلفه و زندان در نظام اسالمی

رس���یده بود مشغولکار بود و هم در میدان توحید دارای دفرتی بودکه در آن به خرید و
فروشکاال میپرداخت .به همنی دلیل اوکمرت در مغازه پدرش حاضر میشدکه در دوران
انق�ل�اب بهخاطر حضور برادرش اکرب ،یکی از مراکز پخش اعالمیه بود .از آنجاییکه
مرتضی ازدواج نکرده بود پس از مرگ پدرش با مادرش در خانهی پدریشان در همان
خیابان خراسان زندگی میکرد.
صبحی در شهریور  ۱۳۵۷همراه با برادرانش در ارتباط با سیدعلی اندرزگوکه در درگریی
ت کوتاهی زندانی بود .برادران صالحی در
با ساواک کشته شده بود دستگری شد و مد 
بهرتین شرایط و در حایلکه بازجویی جدی در میان نبود به زندان افتادند اما تا امروز نان
ک از برادران شکنجه نشدند و مورد آزار و اذیت
آن را خوردهاند .در مدت دستگریی هیچی 
معمول نیز قرار نگرفتند .خانوادهی صالحی تمام سوابق مبارزاتیشان به دو ماه دستگریی
در ارتباط با اندرزگو در سال  ۵۷برمیگردد .با هریک از برادران که صحبت کنید خود
را رابط اندرزگو از سال  ۴۲به بعد معرفی میکند و میکوشد روی دست بقیه بلند شود.
صبحی درگفتگو با نشریه «شاهد» به دروغ بهگونهای جلوه میدهدکهگویا از سال ۱۳۴۲
که دوازدهساله بود تا  ۱۳۵۷به مدت  ۱۵سال با اندرزگو در ارتباط بوده است!
وی همچننی ادعا میکندکه در س���ال  ۱۳۴۲به خاطر آنکه سنکمی داشت در جلسات
مؤتلفه شرکت نمیکرد اما بعد از آن در جلسات محرمانه مؤتلفه شرکت میکند 1.در حایل
که پس از دستگریی رهربان مؤتلفه در سال  ۱۳۴۳فعالیت این تشکل متوقف شد و هیچ
نشست محرمانه و یا غریمحرمانهای نداشت و همگی پیکار و زندگیشان رفتند و یک
کودک خردسال عم ً
ال راهی به چننی نشستهای محرمانه نمیبرد.
اندرزگوکیست و چرا او را بزرگکردهاند
مقامات نظام والیی و به ویژه مؤتلفهکه از س���ال  ۴۲تا  ۵۷غالب ًا بهگوشهای خزیده و به
دنبالکاسبی بودند و جملگی وضعیت اقتصادیشان خوب شده بود ،پس از انقالب به
دنبال سابقهتراش���ی برای خود برآمدند .این تالشها با توجه به امکانات وسیعیکه در
اختیار آنهاست در دههی  ۷۰و  ۸۰وسعتگرفت .از آنجاییکه آنها چیزی برای عرضه
نداشتند و بهخاطر ش���رکت در مراسم «سپاس» و درخواست عفو از شاه مورد سرزنش
قرارگرفته بودند ،علی اندرزگو یک روحانی دونپایه راکه فراری بود و مدتها در عراق
و افغانستان و لبنان و سوریه زندگی میکرد و یا در حوزه علمیه چیذر و مشهد به درس
طلبگی مش���غول بود به عنوان چریکیکارآمد و مرد هزارچهره،کس���یکه ساواک برای
س���ر او «صد میلیون»2جایزه تعینی نمود ،بزرگکرده و حول و حوش او به تاریخسازی
-1نشریه شاهد ،یادمان شهید حجتاالسالم سیدعلی اندرزگو ،شماره  ،۲۴آبانماه .۱۳۸۶
-2س���اواک در فروردین  ۱۳۵۰در اطالعیههای رس���میکه در روزنامهها انتشار یافت برای دستگریی
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پرداختند .اعضای مؤتلفه به این ترتیب در مقابل چریکهای فدایی خلق و مجاهدین و
حتی اعضایگروههای مسلحکوچکیکه از سال  ۵۵به بعد به فعالیت روی آوردند و پس
از انقالب سازمان مجاهدین انقالب اسالمی را تأسیسکردند ،چریکی «هزارچهره» را
تولیدکردند تا از حقارت بهدرآیند و از طریق او عرضاندامکنند.
اندرزگو در سال  ۱۳۴۳به واسطه ارتباط با صادق امانی و مهدی عراقی به مؤتلفه پیوست
و بعد از دس���تگریی آنها فراری شد .برخی منابع رژیم به دروغ عنوان میکنندکه او نیز
تریی به سمت حسنعلی منصور شلیککرد و به همنی دلیل در دادگاه مؤتلفه غیاب ًا به اعدام
محکوم شدکه اساس ًا واقعیت ندارد .خربگزاری دروغرپداز فارس در حایلکهگزارشکرده
اندرزگو متولد  ۱۳۱۸است ،مینویسد:
شهید اندرزگوکه  ۱۹سال بیشرت نداشت ،در این عملیات مسئولیتکُندکردن حرکت
اتومبیل منصور در محدوده بهارستان را بر عهده داشت ،تا شهید بخارایی بتواند با
دقت عمل او را از پای درآورد .هنگامیکه شهید اندرزگو با موفقیت وظیفه خود را
انجام داد ،منصور به ناچار در نزدیکی مجلس از اتومبیل پیاده و عازم مجلس شد
و همنی امر فرصتی فراهم آوردکه شهید بخارایی خشم و نفرت ملت مسلمان ایران
را باگلوله ایکه درگلوی او نشاند ،ابراز نماید .پس از این حرکت ،شهید اندرزگو
برای اطمینان از مرگ منصور ،خود را به او رساند وگلوله دیگری در مغزش خایل
1
کرد و به سرعت متواری شد.
نکتهی قابل توجه آنکه اندرزگوکه میکوشند او را «رامبو» اسالمی جا بزنند بر اساس
روایت خربگزاری فارس هم ،در این تاریخ  ۲۵ساله است و نه  ۱۹ساله!
حاج مهدی عراقی چگونگی شلیک از سوی محمد بخارایی را تعریفکرده و میگوید:
را همان جوریکه دستش بوده تری اول
به مجرد اینکه منصور میآید پاینی اس���لحه 
را ش���لیک میکندکه میخورد به ش���کم منصور ،منصورکه دوال میشود تری دوم
را میزند پسگردنش ،تری س���وم راکه میخواهد بزند [گارد محافظ میزنند زیر
2
دستش] ،اسلحه میپرد باال.
اندرزگو در حلقهی اصلی مؤتلفه که منصور را ترورکردند قرار نداش���ت .او یک عنصر
حاشیهای بود و برای همنی ساواک نیز بهطور جدی تا سال  ۵۷دنبال دستگریی او نبود.
اندرزگو در ابتدای سال  ۱۳۴۳ازدواجکرد اما پس از فراری شدن ،همسرش طالقگرفت
چریکهای فدایی خلق صد هزارتومان جایزه تعینی کرده بود .تعینی جایزه دیگر هیچگاه حتی برای
بزرگرتین چریکها و امثال حمید اشرفکه شاه خواهان دستگرییاش شده بود تکرار نشد چه برسد
برای اندرزگوکه محلی از اعراب نداشت.
1-www.farsnews.com/printnews/13940918001242
2-www.tabnak.ir/fa/news/104853

282

مؤتلفه و زندان در نظام اسالمی

تا اینکه در س���ال  ۱۳۴۹باکربی سیلس���هپور ازدواجکرد و در عرضکمرت از  ۷س���ال
دارای  ۴فرزند شد .وی دارای ویژگیهای جنجایل و آنارشیستی هم بود اما سابقهی هیچ
عملیات مشخصی علیه نظام پهلوی از سال  ۱۳۴۳تا  ۱۳۵۷از او در دست نیست .علریغم
اینکه عوامل نظام والیی میکوشند از او چهرهی یک انقالبی و چریک ورزیده و بزرگ
بسازند اما نمیتوانند حتی انفجار یک ترقه را به او نسبت دهند ویل تا دلتان بخواهد طرح
ترور ش���اه و...که هیچیک صورت تحقق نیافته را به او نسبت میدهند .آنقدر دروغ در
مورد اوگفتهاندکه از شنیدن آن سرسام میگریید.
پسر اندرزگوکه در زمان مرگ پدرشکمرت از دو سال داشت او را مرتبط با «امام زمان»
معرفیکرده و مدعی میشود پدرش در دفرت علم نفوذی داشته و شاه را میدیده:
پدر ما چندین بار خدمت حضرت امام رس���یده بود و اجازه خواسته بودکه شاه را
بزند و قدرت اینکار را هم داشت ،یعنی نفوذیکه اندرزگو بهکاخ شاه داشت شاید
خود درباریها هم نداش���تند بهطوریکه با رئیس دفرت علم رفیق شده بود و داخل
مجموعه میشد و شاه را میدید ،شاهیکه دنبال اندرزگو بود و برای زنده و مرده او
1
 ۶۰میلیون جایزهگذاشته بود!
نظام اس�ل�امی به قهرمانپروریهای دروغنی نیاز دارد و برای تولید مبارزان و قهرمانان
خیایل دستگاههای عریض و طویلی با بودجههای سرسامآور راهاندازیکرده است.
سیدمحسن اندرزگو در ادامه میگوید:
در سال  ۵۴مادرم داشت تلویزیون میدید ،رئیس جمهور چنی داشت اینجا میآمد
و شاه میخواست به استقبالش برود و بابا قرار بود شاه را بکشد ویل انگار جایش
ل���و رفته بود به همنی خاطر اعصابش خرد بود .مادر تعریف میکردکه پدرم به او
گفت :حاجخانم بنشنی من چیزی بگویم ،شاه اعصاب من را خردکرده اما بدان این
انقالب پریوز میشود یا من هستم یا نیستم ،یا با خون خودم و یا با دست خودم این
انقالب پریوز میشود و امام خمینی رهرب میشود .آن موقع یعنی در سال  ۵۴هنوز
امامی مطرح نبودکه رهرب شود.گفت :یک سیدعلی نامی رئیس جمهور او میشود.
چون نام بابای خودم سیدعلی بود مادرم خیال میکرد خودش را میگوید .پرسید:
خودتی؟گفت :نه آن موقع من نیس���تم ،آن سید علی بعد ًا رهرب میشود.کسانیکه
پشت سید علی بایستند سعادتمند و رستگار میشوند ویل آنهاییکه در مقابلش
بایستند آتش جهنم به سراغشان میآید.
«هوآگوئوفنگ» Hua Guofengرئیس جمهور چنی در تاریخ  ۹شهریور  ، ۵۷هشت روز
1-www.tasnimnews.com/fa/news/1392/11/27/283564
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پس ازکشتهشدن اندرزگو به ایران آمد و با شاه دیدارکرد و نه در سال .۵۴
خامنهای نیازمند چننی افسانهسراییهایی است .به همنی دلیل بازار تاریخسازی اسالمی
گرم است .این محصول دستگاه «والیت»،کار را به آنجا میکشاندکه مدعی میشود
در سن  ۲سالگی همراه با مادرش تا انقالب زندانی بوده است:
ماگناه داش���تیم چون بابا در قنداق ما اسلحه میگذاشت و اگر ساواک میفهمید
پدر ما اینکار را میکرد حکم اعدام ما را هم به عنوان معاونت و مشارکت در جرم
میداد .البته حکم اعدام مادر در آمد اما انقالب پریوز شد واال میخواستند مادر
را در زندان قصر اعدام کنند .نامهاش را در خانه پدربزرگم فرستاده بودندکه برای
2
تحویل جنازه بیایید.
در حایلکه پس ازکشتهش���دن اندرزگو س���اواک آنها را از مشهد به اوین منتقلکرده و
پس از یک بازجویی ساده از مادرش وی را به همراه فرزندانش آزادکرده بود .این تحفه
«والیت» در مورد مبارزات چریکی «رامبو اسالمی» میگوید:
افسر سر چهارراه یکی از(برونینگ وکلت  )۴۵اینها را بهکمر بسته بود ،میگفت:
حاج خانم ،این اسلحه او خیلی قشنگ است ،من این را میخواهم ،خواسنت توانسنت
است! میرسیدیم خانه میدیدمکه اسلحه اوکمر آقاست! رفته افسر را زده و اسلحه او
را برداشته .چندین بار اینکار را میکرد و آنها را بهگوشه وکناری میکشاند و با یک
ترفندیالکیمیگفت:منازاندرزگوخربیدارم،واینهارامیبردهوخلعسالحمیکرد.
ورود به حلقه یاران مورد اعتماد الجوردی
پس از پریوزی انق�ل�اب ،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 دمخورگردید .اگرچه عملکرد او پیش
از آنکه به ریاس���ت زندان گوهردشت برسد روشن
نیست ،اما بایستی توجه داشتکه الجوردی در آن دوران سیاه و تاریک بیجهت بهکسی
اعتماد نمیکرد و اختیار امنیتیترین زندانکشور را به او نمیسرپد .الجوردیکه حتی بر
کار بازجویان و شکنجهگران نظارت میکرد و آمار پروندههای آنان راکه 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 سنگنی میشد در نظر داشت حتم ًا چیزی در صبحی دیده بودکه به
او اعتمادکرد و چننی مسئولیت مهمی را به او سرپد .به ویژهکه زندانگوهردشت در دوران
ریاست صبحی دارای شکنجهگاه و شعبههای بازجویی و دادگاه نیز بود.
صبحی برای آنکه سرسرپدگیاش به الجوردی را نشان دهد او را «آقا» خطاب میکرد.
در دیدگاه سنتی «آقا» یعنی مراد و رهرب .نزدیکان مرجع تقلید به او «آقا » میگویند .به
خمینی و خامنهای هم «آقا» خطاب میشود .صبحی تصمیمگریی راجع بهکوچکرتین
موارد را نیز به نظر «آقا» منوط میکرد .هربار حضور الجوردی در زندانگوهردشت باعث
میشد صبحیکهگوشبه فرمان او بود دستور محدودکردن امکانات زندانیان را بدهد.
دیسیپلنیونظمبیسابقه
صبحی برخالف دیگر مسئوالن زندان ،نظم و دیسیپلنی خاص خودش را داشت و حتی
پاسدارانیکه ضوابط را رعایت نمیکردند تنبیه میکرد.
مجید بسطچی یکی از توابانیکه در سال  ۶۰تریخالص زده بود و در شعبههای بازجویی به
همکاری میپرداخت و پدرش از اعضای مؤتلفه و انجمن اسالمی بازار محسوب میشد
را به علت اینکه بدون اجازه به پشتبام زندانگوهردشت رفته بود ۶ ،ماه به سلول انفرادی
انداختکه منجر به فروپاش���ی روانی او شد .قدرتالله بخشی یکی از زندانبانان را نیز
مدتی به سلول انفرادی انداخته بود .دلیل آن برکسی مشخص نشد .پاسداران و سرشیفتها
موظف به ارائه گزارش به صبحی بودند و از این بابت کارش���ان نظم و نظام داش���ت.
در دوران ریاست صبحی بر زندانگوهردشت و مسئولیت برادرش در اوین ،اهایل خیابان
خراسان و نزدیکان آنها نیز در این دو زندان مشغولکار شدند .سلمانی روبروی مغازهی
لبنیاتی آنها ذر زندانهایگوهردش���ت و اوین مشغولکار شد .وی روزها به سلولهای
انفرادی مراجعه میکرد و با دریافت  ۱۰تومانکه پول نسبت ًا زیادی بود سر و ریش زندانیان
را در عرض  ۳دقیقه با ماشنیکوتاه میکرد .وی همچننی به علت حضور حسنی صالحی
در س���ازمان حج و زیارت همراه باکاروانهای حج نیز به مکه و مدینه میرفت و س���ر
حاجیها را در آنجا نیزکوتاه میکرد.
سلولهایانفرادیگوهردشت
صبحی هنگام حضور در سالن ۱۹گوهردشت در برخورد با زندانیان ،چند هفته بازداشت
در سال  ۵۷در ارتباط با اندرزگو را سابقهی مبارزاتی خود جلوه میداد و چنان از تجربیات
زندان دوران شاه و ظلم زندانبانان و مأموران ساواک میگفتکه شنونده تصور میکرد
ال او چند سال زندان بوده است و رنجهای بسیاری را متحمل شده است.
احتما ً
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اکرب صالحی برادر بزرگرت ویکه تنها دو ماه و چند روز سلول انفرادی بوده میگوید:
ما در این دو ماه و خردهای اینگوش���ه س���لول مینشس���تیم ،نه مالقاتی ،نه یک
1
تکه  روزنامهای ،نه هیچی ،واقع ًا دیوانهکننده بود.
صبحی اما مسئولیت زندانی را به عهدهگرفتکه بیشرتین سلول انفرادی را داشت .صبحی
و الجوردی زندانیانی راکه دارای محکومیت زندان بودند و علیالقاعده میبایس���تی
دوران حبس خود را میگذراندند ،به بهانههای واهی راهی سلولهای انفرادی میکردند.
صدها زندانی درگوهردشت در تمام دوران  ۲ساله ریاست صبحی در سلولهای انفرادی
به سر بردند .من شخص ًا دوران سلول انفرادی را همراه با جریهیکتک تحملکردم .مرا
به دس���تور صبحی از بند عمومی به سلول انفرادی منتقلکرده بودند و الجوردی برایم
جریهکتک قرار داده بود تا به زعم آنها در تا تش���کیالت بند را لو دهم و در مورد آنها
تکنویس���یکنم .من در سلول انفرادیگوهردشت ماههای متوایل حتی زیرانداز و متکا
نداشتم و مجبور بودم هنگام خوابکف زمنی سرد یک پتو بیاندازمکه هم به جای زیلو
بود و هم تش���ک و باگذاشنت دمپاییهای خش���ک زیر سرم ،به جای متکا ،یک پتوی
سربازی هم رویم بیاندازم و تا صبح از سرما بلرزم .ماهها مالقاتم نیز قطع بود ،لباسهایم
را نمیدادند و حمام نیز بدون حوله میرفتم و تمام طول مسری را مجبور بودم لخت و با
یک ش���ورت طیکنم .داشنتکتاب و حتی قرآن و مفاتیح و نهجالبالغه نیز ممنوع بود.
انجام حرکات ورزشی در سلول جرم محسوب میشد و خاطی شدید ًا مضروب میشد و
به سلول تاریک منتقل میشد.
شرایط سخت و دوران طوالنی مدت حبس زندانیان در سلولهای انفرادی باعث شیوع
بیماری سل شد .مهدی سعیدیان و فریربز جامع در سلول انفرادی به این بیماری مبتال شدند.
در دوران صبحی به بهانههای مختلف افراد در س���لولهای انفرادی مورد ضرب و شتم
نگهبانان قرار میگرفتند و مواردی از تجاوز به زنانگزارش شده بود .من هنگامیکه به
حمام رفته بودم صدای فریادهای دلخراش دخرتی را شنیدمکه مورد تجاوز قرارگرفته بود.
توطئه قتل و ناپدیدکردن رئیس زندان
ش���خصیت اطرافیان الجوردی به مانند خودش بود .در دروغگویی هیچ حدو مرزی را
رعای���ت نمیکردند .صبحی در مورد توطئهی زندانیان برای قتل و ناپدید کردن رئیس
زندان قزلحصار میگوید:
منافقنی در زندان قزلحصار ش���دید ًا روی موضع بودند .آقای حاج داود رحمانی
رئیس زندان قزلحصار بود و از بچههای آنجا خرب رسیدکه زندانیهای بند  ۶۹که
-1امام خمینی و هیأتهای دینی مبارز ،محمدجواد مرادینیا ،۱۳۸۷ ،ص ۱۵۶
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یکی از بندهای بزرگزندان بود برنامهریزیکردهاندکه وقتی حاجآقا تنها توی زندان
میآید ،او را بگریند و تکهتکهاشکنند و هرکسی یک تکه از بدن و لباس وکفش
او را به عهده بگریدکه هیچ اثری از آثار او باقی نماند .حتی یک بندکفش هم از
او پیدا نکنند .قرار بود اینکار را بکنند .وقتی مشخص شدکه قرار است سر حاجآقا
1
رحمانی بالیی بیاورند ،چند نفر را همراهش رفتندکه مراقب باشند.
اص ً
ال قزلحصار چننی بندی نداشت .بندهای بزرگ قزلحصار در واحد  ۱و  ۳به ترتیب
 ۱و  ۲و  ۳و  ۴بودند .حتی تصور آنچه صبحی بیان میکند خندهدار و مضحک است.
احتما ً
ال زندانیان بایستی حاج داوود رحمانی را قورت میدادند و یا از تکهتکه اجزای
بدنش سوپ درست میکردند.
رفتارهای انسانی در زندانگوهردشت
صبحی در مورد اقدامیکه دربارهی زندانیان مبتال بهگالکرده میگوید:
در زم���ان حاج داود[رئیس قزلحصار] خیل���ی از زندانیها مرضگالگرفتند.گال روی
پوس���ت اثر میگذارد و بدن را س���وراخ سوراخ میکند .ما رفتیم و همه مبتالیان به این
بیماری را آوردیم به زندان رجاییشهر و همه لباسهایشان را ضدعفونی و خودشان را
درمانکردیم .هر روز همه لباسها و وسایلشان را ضد عفونی میکردیم .تعدادشان زیاد
بود .از جاهای دیگر میآمدند و توی زندان با خودشان مریضی میآوردند.کاریکه من
در زندان رجاییش���هرکردم این بودکه برای چند سال تمام زندانیهای منافق را خوب
2
کردیم و به آنها رسیدیم و دوا درمانکردیم و به زندانهای خودشان برگرداندیم.
صبحی بیماران مبتال بهگال را از قرلحصار بهگوهردشت منتقل و در سلولهای انفرادی
در بدترین شرایط و در حایلکه از آفتاب نیز محروم بودند به بندکشیده است و حاال ادعا
میکندکه بیماریشان را نیز درمانکرده است .زندانیان محبوس در سلولهای انفرادی
گوهردش���ت در دوران وی حتی از داش�ت�ن هواخوری محروم بودند .در مورد رابطهی
زندانیان آزاد شده با خودش میگوید:
اگر حتی یک منافق ،و نه دو تا را پیداکنیدکه بیاید و بگوید صبحی با ما رفتار بدی
کردکه ما اذیت شدیم ،به شما جایزه میدهم .هنوز هم بعضیهایشانکه از زندان
آزاد شدهاند ،مراکه میبینند با من روبوسی میکنند.
من شخص ًا در زندانگوهردشت با جریهیکتک در سلول انفرادی بودم و روزهای سختی
در آنجا گذراندم .گاه برای مورس زدن بنی دو زندانی همهی زندانیان را مورد ضرب و
1-www.shoma-weekly.ir/fa/news/28281
2-www.shoma-weekly.ir/fa/news/28281
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شتم قرار میدادند تا آنها افرادی راکه مورس زدند لو دهند.
باکوچکترین بهانهای زندانی را از سلول انفرادی به سلول تاریک منتقل میکردندکه پنجره
و دستشویی نداشت .تنها یک بار در روز زندانی را برای دستشویی از سلول خارج میکردند؛
بقیه اوقات بایستی درکنار سلول رفع حاجت میکرد .در مورد پرسش خربنگارکه میپرسد
«در خارج ازکشور یاران شهید الجوردی را متهم به شکنجهگری میکنند ».میگوید:
البته ،اگر زندانی خالف میکرد ،نامه میدادیم به آقایگیالنیکه حاکم شرع بود
و میگفتیم چننی خالفیکرده و آقایگیالنی هم حکم متناسب میداد .آن را هم ما
1
اجرا نمیکردیم ،میرفت اجرای احکام.
در تمام دورانیکهگوهردشت بودم حتی یک مورد ندیدم و نشنیدمکهکسی را به حکم
حاکم شرع تنبیهکنند.صبحی در مورد فعالیتهای آموزشی میگوید:
ما در رجاییش���هر بند آموزش���گاه داش���تیم و همانکاریکه در اوین انجام میشد ،در
رجاییشهر هم صورت میگرفت ،ویل در قزلحصار نبود .شبها در بند آموزشگاه ،۲۰۰
 ۳۰۰نفر از منافقنیکارهای فرهنگی میکردند .توبهکرده و آنها را شناساییکرده بودیم
و خودشان میگفتندکه ما دیگر نمیخواهیم قاتی اینها باشیم .میخواهیم جای دیگری
2
باشیم و اگرکاری هست انجام بدهیم.
بنی س���الهای  ۶۱تا  ۶۳که صبحی ریاس���ت زندانگوهردشت(رجاییشهر) را به عهده
چ مکانی نبودکه  ۳۰۰ – ۲۰۰زندانی در
داش���ت ،هیچ بند آموزشگاهی وجود نداشت .هی 
آنجا باش���ند .زندا ن گوهردشت دارای صدها سلول انفرادی بودکه زندانیانش حتی به
هواخوری برده نمیشدند .یک بند عمومی به نام سالن  ۱۹بودکه تعداد زندانیان آن در
حدود  ۱۵۰نفر بودند و یک سالن ۱۷که در سلولهای آن بسته بود و در هر سلول  ۷-۶نفر
بودند .زندانیان این بند موقت بودند و بطور دائمی در آن به سر نمیبردند .در سالهای
 ۶۳- ۶۲تعدادی از زندانیانکرد را از شهرهایکردستان بهگوهردشت منتقلکردندکه در
سالن  ۱۸مستقر شدند.
صبحی در اینگفتگو حتی ادعا میکند زندانیان را  ۵۰۰تا  ۵۰۰تا بدون محافظ به نمازجمعه
رجاییش���هر و تهران میبردندکه دروغ محض اس���ت.کسی باور میکند  ۱۲اتوبوس پر
زندانی را بدون محافظ به جای عمومی مانند نماز جمعه بربند؟
در زندانگوهردشت حتی خانوادهها از طریق مینیبوسهای پنجرهرنگ شده و پردهدار به
سالن مالقات منتقل میشدند و اجازه نمیدادندکسی جایی را ببیند .در سالن مالقات نیز
مورد تهدید و آزار و اذیت قرار میگرفتند.
1-www.shoma-weekly.ir/fa/news/28281
2-http://namanews.com/News/169906
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تالفیجویی به دلیل بیمحلی به رفیقدوست
از آنجاییکه هنگام بازدید محس���ن رفیقدوست باجناق برادرش به او بیمحلیکردم
تالفیاش را س���ر خانوادهام در آورد .صبحی در ش���هریور ۱۳۶۲به همراهرفیقدوست و
فوجی پاسدار به سلولم آمدند؛ رفیقدوست عشق بازجوییاشگلکرده بود و پرسشهایی
را مطرحکردکه با سردی پاسخدادم .هنگامیکه اتهام م را پرسید تنها بهگفنت «سازمان»
اکتفاکردم .رفیقدوستکه متوجه شد هوادار مجاهدین هستم ،مصر شد نام «سازمان» را
بگویم؛ من نیز از سر لجبازی ازگفنت نامکامل مجاهدین امنتاعکردم .صبحی با خشم چند
بارگفت« :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 مرگکرد وگفت به خاطر ایما و اشاره به مادرم
سرم باالی دار خواهد رفت .در حایلکهکوچکرتین خطایی از من سرنزده بود .هرچه سعی
میکردم با آرامش و بیمحلی به صبحی و تهدیداتش ،مادرم راکه قالب تهیکرده بود
دلداری دهم خشم صبحی افزوده میشد .پس از مالقات منتظر بودمکه شدیدًا مورد تنبیه
قرار بگریم اما چننی نشد .متوجه شدم او تالفی برخورد با رفیقدوست را سر مادرم درآورد.
صبحی و دیدار با آیتالله منتظری
ویکه همراه با الجوردی و شکنجهگران اصلی اوین به منظور فریب آیتالله منتظری نزد
ایشان رفته بودند میگوید:
من و ش���هید الجوردی و  ۸ ،۷نفر از رؤسای ش���عب دادگاه انقالب و عدهای از
معاون�ی�ن آقای الجوردی به قم و به دیدن آقای منتظ���ری رفتیم .چندگزارش دادم
که اینها دارند چه کار میکنند و خودشان را در چه وضعیتی قرار میدهند و چه
شرایطی دارند .هنوز سر موضع هستند و هیچ از موضعشانکوتاه نیامدهاند .چند نفر
از بازجوه���اگزارش دادند .با همه این حرفها آیتالله منتظری زیر بار نرفت و به
شهید الجوردیگفت :سید! من این حرفها را نمیپذیرم و شما باید اینها را آزاد
کنید بروند .خیلی صحبتکردیم و همه موضوعات را بازکردیمکه اینها االن دارند
در زندان چه میکنند اما شهید الجوردی نتوانست آقای منتظری را متقاعدکند.
آیتالله منتظری از آنجاییکه خود مزه زندان و ش���کنجه را چشیده بود و ازکانالهای
مختلف خرب میگرفت بهخوبی در جریان بود که در زندانها چه میگذرد و الجوردی
و اعوان و انصارش چگونه برای توجیه اعمالش���ان دروغ سرهممیکنند .به همنی دلیل
جانیان نمیتوانستند او را فریب دهند .صبحی دروغ دیگری سرهمکرده و میگوید:
حتی وقتی رفتیم قم ،شهید الجوردی خم شد دست آقای منتظری را ببوسد ،ویل
آقای منتظری دس���تش راکشید .ماکه دستش را بوسیدیم حرفی نزد ،ویل به شهید
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الجوردیگفت :تو سید هستی ،نباید دست مرا ببوسی .من باید دست شما را ببوسم.
آیتالله منتظری نسبت به جنایات الجوردی مطلع بود و به همنی دلیل اجازه نمیدهد
دس���تش را ببوسد و پس از این دیدار هیچگاه اجازه مالقات به الجوردی نمیدهد .در
خاطرات معاوننی الجوردی هم آمده است .اما صبحی برای رفعورجوعکردن موضوع
این ادعای مضحک را مطرح میکند .در حایلکه تصویر «سیدابوالحس���ن بنیصدر»
اولنی ریاست جمهوری اسالمی هنگام دستبوسی خمینی و یا فیلم دیدار اعضای هیأت
دولت و ...با خمینی موجود اس���تکهکلیه س���یدهای دولت به نوبت دست خمینی را
میبوسند .تا آنجاکه میدانم و بر اساس شنیدههایم ،آیتالله منتظری به خاطر افتادگیای
که داش���ت برخالف دیگر مراجع و مجتهدان و روحانیون تازه به دوران رس���یده اجازه
2
نمیدادکسی دستش را ببوسد.
1

صبحی و «دیدهبان» انقالب
پس از برکناری صبحی از ریاس���ت زندانگوهردشت ،هیچ خربی از او نبود تا اینکه به
همراه احمد قدیریان ،سیداسدالله جوالیی ،داوود رحمانی ،حسنی همدانی ،محمدعلی
امانی در تریماه  ۱۳۹۰با انتشار یک نامهی سرگشاده تحت عنوان «یاران الجوردی » در
نشریهی «شما» ارگان حزب مؤتلفه ،خطاب به مجید انصاری ،به حمایت از الجوردی
پرداخت���ه و دروغهای عجی���ب و غریبی مطرحکردند .آنها در ای���ن نامه الجوردی را
«دیدهبان انقالب» نامیدند و مدعی شدند:
در  ۱۹خرداد  ۶۳به عنوان نماینده شورای قضایی در دادگاهها و دادسراها مسئولیت
گرفتید تصادف ًا راس���ت میگویید .ش���ما نماینده شورایی بودیدکه آقای حسینعلی
منتظری و دستیارانش یعنی مهدی هاشمی معدوم و هادی هاشمی آن شورا را تعینی
و شما را نیز تأییدکرده بودند .شما توسط فردی معلومالحال به نام موسوی خوئینیها
به سازمان زندانها معرفی شدید.
چ نقشی در قوه قضائیه نداشت بلکه یک سال بعد
موسویخوئینیها در خرداد  ۱۳۶۳هی 
جایگزین آیتالله صانعی در دادستانیکلیکشور شد و به شورای عایل قضایی راه یافت.
بقیهی ادعاهای این عده نیز از همنی سبک و سیاق است.
کینهی آنها از مجید انصاری به خاطر این استکه در جریان جنگ میان جناحهای نظام
اسالمی ،گزارشهای وی منجر به برکناری الجوردی و اطرافیانش شد .این عده به جز
قدیریان از جملهکسانی بودندکه برکنار شدند و موقعیتشان را از دست دادند.
در آذر  ۱۳۹۰نامهی سرگش���ادهی دیگری با امضای احمد قدیریان ،اصغر فاضل ،حسنی
1-http://namanews.com/News/169906
2-http://namanews.com/News/169906
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همدانی ،مرتضی صالحی ،و محمدعلی امانی علیه موسویخوئینیها با عنوان «از آقای
خوئینیها برپس رجایی و باهرن را چهکردی؟» انتشار یافت .نویسندگان نامه تلویح ًا ادعا
کردندکه موسویخوئینیها در قتل رجایی و باهرن دست داشته است.
موسویخوئینیها ادعاکرد به غری از قدیریان دیگر امضاکنندگان نامه را نمیشناسد و به
این ترتیب به تحقری آنها پرداخت و پاسخ محکمی به قدیریان داد و از مسائلی سخن به
میان آوردکه وی ترجیح داد سکوتکند و دیگر ادامه ندهد1.نامهی دیگری به امضای
وی خطاب به موسویبجنوردی انتشار یافتکه در آنجا به جای صالحی از نام صبحی
اس���تفاده کرده بود .وی همچننی تحت نام مرتضی صبحی همراه با محمدعلی امانی،
سیدمحمدعلی مرویانحسینی ،حسنی همدانی ،و سیداحمد حسینی در مطلبی تحت عنوان
«تقدیم به شهید مظلوم و مجهولالقدر ،سیداسدالله الجوردی » ،وی را چننی تصویرکردند:
امروز به س���نگینی داغ توگام برداش���تم و هزار ُحس���ن در آس���مان الجوردی دلم
ش���کفت ،امروز رد پایگامهای صمیمیات راگرفت���م و تا مرز جنون پیش رفتم،
حقارت خیابانها در طرح جغرافیای سادگیات چه تماشایی بود و چه واژههایی
که در وصف ش���کوه تو ،درمانده بودند .تو اهل ماندن نبودی و هرگز به نام و نان
نیندیش���یدی ،توکوچههای س���اده و بی پریایه را با خیابانهای آفتزا و عافیتزده
معامله نکردی .خاکیتر از خاک بودی و سادهتر از آب ،و تا ظهر شهادت جز در
هوای عاشقانه و دریغناک بهمن  ۵۷تنفس نکردی و باالخره« :رجاییوار ،با هرن
خویش ،بهشتی شدی» از نسل خرداد  ۴۲بودی و هر روز انقالب را مرور میکردی.
طراوت نگاهت هنوز در یاد پنجرهها باقی است و عطرکالمت با بهار عجنی بوده و
هست .به راستیکدام قلم و بیان استکه اندیشه ناب تو را شرحکند؟ اندیشهایکه
2
روز به روزکیمیاتر میشود.
نکتهی حائز اهمیت آنکه در میان خیلکسانیکه تحت نظر الجوردیکار میکردند تنها
عدهی بسیار محدودی حاضر به امضای این نامهها شدند.
پس از برکناری صبحی از ریاستگوهردشت ،به ترتیب حجتاالسالم سعادتیکه یک
پایش میلنگید و سپس سیدحسنی مرتضوی به ریاستگوهردشت رسیدند .پس از انتقال
مرتضوی به اوین ،ش���یخ محمد مقیس���ه (ناصریان)که دادیار ناظر زندان بود سرپرستی
گوهردش���ت را نیز به عهدهگرفت .داوود لشکری نیز در مقاطعی سرپرستی زندان را به
عهده داشت .صبحی پس از بازگشت الجوردی به سازمان زندانها ،دوباره رئیس زندان
گوهردشت (رجاییشهر ) شد.
1-www.rahesabz.net/story/45695
2-www.shoma-weekly.ir/fa/news/9961

بازجویان بریحم شعبه هفت
«قصابخانهاوین»

اوین سمبل جنایات رژیم در دههی  ۶۰محسوب میشود و در دنیا زندانی است شناخته
شده .شعبه هفت در واقع قصابخانهی اوین و مهمترین شعبه بازجویی آن محسوب میشد و
ت صورتگرفته در آن مثال زدنی بود .ادارهی این شعبه با ابراهیم رحمانی
بیرحمی و شقاو 
یکی از وابستگان مؤتلفه بود و مهمرتین بازجویان آن مهرآینی ،اسالمی ،فکور ،فاضل و...
تعداد اعدامیهای این شعبه قابل قیاس با دیگر شعبههای اوین نبود .بازجویان آن بیش از
بقیه شعبهها در جوخههای اعدام شرکت میکردند.
محمدمهرآینی
محمد مهرآینی در سال۱۳۱۸در شهرستان محالت به دنیا
آمد و از سال  ۱۳۳۲بهصنف ابزار و یراقآالت در میدان
حس���نآباد تهران پیوست و نزد حاج محمود لوالچیان
پدر عروس خامنهای بهکار پرداخت.
ویبعدها خوددر خیابانمروی مغازه لوالفروشیداشت.
در س���ن  ۱۸سالگی ازدواجکردکه حاصل آن  ۴پسر و
یک دخرت بود .پس از مرگ همسرشکه در سال ۱۳۸۵به وقوع پیوست ،پریانه سر دوباره
ازدواجکرد و بچهدار هم شد.
نام اصلی وی محمد داوودآبادی اس���تکه در آستانهی انقالب ،نامخانوادگیاش را به
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مهرآینی تغیری داد .وی مانند دیگر مسئوالن ارشد مؤتلفه در حد ششم ابتدایی تحصیلکرده
بود.گویا در زندان قصر از سر بیکاری مانند دیگر رهربان مؤتلفه چند صباحی ادامه تحصیل
داد .ویل در دههی  ۶۰او و الجوردی و دیگر مسئوالن مؤتلفه امکان ادامه تحصیل را از
کودکان و نوجوانانیکه از پشت میز مدرسه به زندان و شکنجهگاه آورده شده بودند ،گرفتند.
پیوسنت به مبارزه سیاسی و چریکی
مهرآینی پس از سرکوب جنبش ارتجاعی « ۱۵خرداد»که یک سر آن در حوزه علمیه قم
و یک سر آن در بازار تهران و سه باقرآباد ورامنی بود ،مثل بخشی از شاگرد بازاریها و
کسبهی جز دارایگرایشات سیاسی هم شد.
او در س���ال  ۱۳۴۹از طریق دانشجویان دانش���گاه پلیتکنیک تهران با هستهی مرکزی
مجاهدینکه آن زمان هنوز اسم مشخصی نداشت آشنا شد.
مس���ئولیت وی در مجاهدین آموزش ورزشهای رزمی به اعضای این سازمان بود .وی
برخی تکنیکهای جودو وکاراته را با هم تلفیقکرده و آموزش میداد و به همنی دلیل به
«محمدجودو»معروفبود.اوکاراتهرانزدفرهادوارستهبنیانگذاراینورزشدرایرانآموخت
س خصوصی یک استاد جودو به نام مسرت جان ،فنون جودو را یادگرفت.
و بعدها درکال 
ت شاهی یکی از دوستانش راکه بعدها خود
مهرآینی در دوران فعالیتاش با مجاهدین ،عز 
بازجو و شکنجهگرکمیته مرکزی انقالب اسالمی در میدان بهارستان شد با مجاهدین آشنا
کرد .وی همچننی مدتی با وحید افراخته رفاقت داشت و به منظور پوششکار تشکیالتی
و مخفی ،او را در مغازهی یکی از دوستانش بهکارگمارد.
شرکت در تیمگروگانگریی شهرام پهلوینیا
پس از ضربهی شهریور سال  ۵۰به مجاهدین و دستگرییکادرهای عمدهی این سازمان،
مهرآینی به همراه محمد سیدیکاشانی ،علیاکرب نبوی نوری ،و حسنی قاضی مأموریت
یافتند تا باگروگانگرفنت شهرام شفیق ،پسر اشرف پهلوی ،درخواست آزادی رفقایشان را
مطرحکنند .این مأموریت به خاطر سهلانگاری و بیتجربگی تیم عملکننده با شکست
مواجه شد و یک ماه بعد اعضای این تیم دستگری شدند .از آنجاییکه یکی از اعضای تیم
عملکننده ،محمد معرفی شده بود ،محمد حنیفنژادکه او نیز هیکلی ورزیده و قدی بلند
داشت به جای مهرآینی مسئولیت شرکت در عملیات فوق را به عهدهگرفت و شهرام شفیق
هم هنگام روبرو شدن با حنیفنژاد موضوع را تأییدکرد .رسول مشکنیفام نیز یکی دیگر
از اعضای تیم معرفی شد و ساواک پی به نقش علیاکرب نبوی نوری در این عملیات نربد.
ت مهرآینی به خاطر فداکاری حنیفنژاد مخفی ماند و او در سال  ۵۲از زندان آزاد
فعالی 
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شد .وی در مورد مواجهه با محمد حنیفنژاد بنیانگذار مجاهدین در زندان میگوید:
چشم بند روکنار زدم دیدم مرحوم حنیفنژاد را به همراه منوچهری ازغندی آوردند.
حنیفنژاد به آنهاگفت چرا این بنده خدا را این قدر زدهاید منکه به ش���ماگفتم
او تنها بچهها را آموزش رزمی میداد و دیگر با س���ازمان ارتباطی نداش���ته است.
حنیفنژاد داشت با این لحن به من میگفتکه در قضیه پسر اشرف نامی از شما
برده نش���ده است و شما خودت حواس���ت را جمعکن .آنها همگفتندکه خودش
همک���اری نکرده و دیگر با اوکار نداریم .حنیفنژادگفت مگر جایی را س���الم در
بدنشگذاشتهاید .زمان رفنت حنیفنژاد برگشت و به منگفت :قضیهگروگانگریی
1
را من به عهدهگرفتم تو هیچی نگو .به این دلیل مرا رهاکردند.
دشمنیکور با مجاهدین
مهرآینی در س���ال  ۵۲چند ماه پس از آزادی دوباره دس���تگری ش���د و به شش سال زندان
محکوم شد اما تا سال  ۵۴ساواک به شرکت او در ماجرایگروگانگریی شهرام شفیق
پی نربد .پس از دس���تگریی وحید افراخته و همکاریگسرتدهی او با مأموران ساواک،
آنها متوجهی نقش مهرآینی و دیگران در این عملیات شدند ،اما بهواسطهی رعایت آینی
دادرسی او تجدید محاکمه نش���د .اگر نظام اسالمی بود او را دوباره دادگاهی و اعدام
میکردند؛کاریکه بارها در دههی  ۶۰صورتگرفت و افراد با مشخص شدن موردی در
پروندهشان ،تجدید محاکمه و اعدامشدند و یا احکام سنگنیتریگرفتند.
ویکه مدتی با دکرت عباس ش���یبانی ،پرویز یعقوبی و مسعود رجوی ه م اتاق بود پس از
تحوالتیکه با ترور مجید ش���ریف واقفی و صمدیه لباف و تغیری ایدئولوژی در سازمان
مجاهدین به وجود آمد مانند بسیاری ازکسانیکه بعد از انقالب هرم قدرت حاکمه را در
کشور تشکیل دادند به ضدیتکور با مجاهدین و نریوهای چپ افتاد.
در ش���رایطیکه با تحریکات ساواک ،دشمنی این نریوها با مجاهدین و نریوهای چپ
ی آنها از زندان بود تا بلکه در بریون از زندان خط
تشدید میشد ساواک به دنبال آزاد 
مورد نظر س���اواک مبنی بر مبارزه با مجاهدین و نریوه���ای چپ را دنبالکرده و اذهان
عمومی را نسبت به آنها مخدوشکنند .در راستای این سیاست مهرآینی همراه با دیگران
وابستگان مؤتلفه در سال  ۵۶به دستور ساواک از زندان آزاد شدند.
گرایشاتشدیدسنتیمذهبی
وی مانند بسیاری ازکسانیکه در ارتباط با سازمان مجاهدین خلق (اعم از بخش مسلمان
1-www.khabaronline.ir/detail/143448
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و مارکسیستلنینس���ت) قرارگرفتند و یاکس���انیکه بعدها نهادهای قدرت در جمهوری
اسالمی را تشکیل دادند در محلههای سنتی جنوب شرقی تهران (ری ،آبمنگل ،خیابان
ایران ،سقاباشی ،غیاثی ،عارف ،خیابان خراسان ،شکوفه ،دروازه دوالب و )...رشد و نمو
کرد و به خاطر بافت شدید ًا مذهبی محالت مزبور و شرکت در هیأتهای مذهبی دارای
گرایشات مذهبی سنتی شد .بیشرت هیأتهای معروف تهران ،مساجد فعال ،انجمن حجتیه،
مدارس مذهبی ،صندوقهای قرضالحسنه و ...در این محلهها واقع بودند.
پس از قیام ضدس���لطنتی ،مهرآینی و فرزندانشکه از فعاالن مس���جد سلمان در خیابان
غیاثی تهران بودند به همراه اعضای جمعیت مؤتلفه به حزب جمهوری اسالمیکه برای
قبضه قدرت تشکیل شده بود پیوستند .او بعد از انحالل حزب جمهوری اسالمی فعالیت
سیاسیاش را همچنان در جمعیت مؤتلفه که به حزب تبدیل شده و یکی از ارکان مهم
قدرت و سرکوب جمهوری اسالمی به شمار میرود ،ادامه داد.
مهرآینی یکی از اعضایکمیته استقبال از خمینی بود و در روز ورود او به میهن رانندگی
ماشینی راکه شبیه ماشنی خمینی بود ،به عهده داشت .او سپس مدتی محافظ محمدعلی
رجایی بود تا اینکه همراه با الجوردی به دادستانی انقالب اسالمی رفت و به قول وی
«ستون دادستانی» و یکی از بازجویان اصلی شعبه هفت شد و رابطهی نزدیکی با محمدی
گیالنی بهمزد .اتاق او در طبقهی سوم ساختمان دادستانی درکنار اتاق محمدیگیالنی بود.
سربازجویشعب ههفت
اوین سمبل جنایات رژیم در دههی  ۶۰محسوب میشود و در دنیا زندانی است شناخته
ش���ده .شعبه هفت قصابخانهی اوین و مهمترین ش���عبه بازجویی آن محسوب میشد و
ت صورتگرفته در آن مثال زدنی بود .ادارهی این ش���عبه با ابراهیم
بیرحمی و ش���قاو 
رحمانی یکی از وابستگان مؤتلفه بود و مهمرتین بازجویان آن مهرآینی ،اسالمی ،فکور،
فاضل و ...بودند .تعداد اعدامیهای این شعبه قابل قیاس با دیگر شعبههای اوین نبود.
بازجویان آن بیش از بقیه شعبهها در جوخههای اعدام شرکت میکردند.
مهرآینی خود شخص ًا در جوخهی اعدام شرکت میکرد تا از ثواب آن بهرهمند شود .یکی
از دوستانمکه نوجوانیکم سن و سال بود و در محوطهی اوین به بیگاریگرفته میشد
برایم تعریفکرد او را دیده بودکه از بعد از مراسم اعدام با ژ ۳از باالی تپه پاینی میآمد.
تجاوز و آزار و اذیت جنسی
مهرآینی در مورد شکنجههای روحی ساواک میگوید:
شکجههای روحی بسیاری هم بودکه فقط خداکمک میکرد تحملکنیم ،از جمله
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تهدید به هتک حرمت ناموسمان و...
البته او در ش���عبهی بازجویی و هنگام ش���کنجه و یا زمانیکه میخواستند روی زندانی
دستگری شدهکارکنند تا بلکه او را بشکنند میگفت :ساواک به زور به ما شیشه نوشابه و
تخممرغ فرو میکرد .اگر ساواک «تهدید به هتک حرمت ناموس» میکرد« ،سربازان
گمنام امام زمان» و از جمله مهرآینی هم نه تنها «تهدید به هتک حرمت» میکردند بلکه
اقدام به انجام رذیالنهترینکارها هم میکردند .در زمینهی فساد اخالقی و سوءاستفاده
جنسی ،مهرآینی خود یکی از عوامل اصلی بود.
یکی از دوستانمکه در سن  ۱۴سالگی دستگری و توسط مهرآینی و پسرش و اصغر فاضل
بازجوی بریحم شعبه هفت مورد ش���کنجههای هولناک قرارگرفته ،داستان غمانگیزی
را تعری���ف میکندکه نقل آن نه تنها پ���رده از چهرهی یکی از بریحمترین و در عنی حال
فاسدترین چهرههای دادستانی بر میگرید و فساد حاکم بر مدعیان اخالق را عیان میکند:
س���ال  ۶۱بود مرا به طبقهی سوم دادستانی انقالب بردند و جلوی دفرت مهرآینی با
چش���مبند نشاندند .با تش���ویش و دلهره در راهرو نشسته بودم و در فکر سرنوشت
نامعلومیکه در پیش داشتم بودم .از اتاق مهرآینی صدای فریادهای دلخراش دخرتی
بهگوش میرسید ،صداییکه مدتها بود دیگر به آن عادتکرده بودم و هرگاه به
ساختمان دادستانی برده میشدم انتظاری جز شیندن آن و دیدن صحنههای دلخراش
نداشتم .فکرکردم مثل همیشهکسی را مورد شکنجه قرار میدهند و چه بسا دوباره
نوبت من هم برسد .ساعتیگذشت دیدم فکور (اکربکبریی آرانی) بازجوی بریحم
شعبه هفت که مدتی نیز رئیس اوین شد از اتاق مهرآینی بریون آمد و با عصبانیت
پرسید :اینجا چهکار میکنی؟گفتم برای بازپرسی آمدم .مهرآینی را صدا زد وگفت:
حاجی بیا این پسره آمده .مهرآینی و فکور روابط بسیار نزدیکی با هم داشتند.
مهرآینی س���راغم آمد و دس���تم راگرفت و به اتاق برد .از زیر چشمبند دیدم یکی از
خواهران روی زمنی افتاده و چادر دورش پیچیده.
مهرآینیگفت :چشمبندت را بردار و دخرتی راکه روی زمنی بود نشانم داد و سپس
دستور داد چشمبندم را دوباره بزنم و با تهدید و لحن بسیار زشتی اضافهکرد :من
میروم ،یکساعت دیگه بر میگردم ،تا برگشتم بایستی این دخرت راک ..باشی.
نفس در سینهام حبس شد .آنچه راکه شنیده بودم باور نمیکردم .با صدایی خفه
و سرش���ار از ترس و دلهره گفتم :حاج آقا ک ...چیه؟ گفت :خودت را به اون راه
میزنی؟ وای به حالت.
نمیدانم دخرتیکه روی زمنی بود از حال رفته بود یا در غم و اندوهیکه داشت و
1
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مصیبتیکه از سرگذرانده بود خودش را به غش و بیحایل زده بود .مهرآینی در را
قفل کرد و رفت .در اتاق کنار آن دخرت تنها بودم .با صدایی ضعیف گفتم :خواهر
بلند شو .پاسخی نداد .چادرش راکهکنار رفته بود آرام رویشکشیدم و در خود فرو
رفتم .انگار در این دنیا نبودم .فکر میکردم توطئهای درکار است و قصد دارند من
را قربانیکنند .تقریب ًا یقنیکرده بودم میخواهند موضوع تجاوز به آن دخرت راگردن
من بیاندازند .چارهای نداشتم و مجبور بودم خودم را به دست حوادث بسپارم .زمان
به شکل دلهرهآوریکند میگذشت .با این حال ساعتی بعد مهرآینی بازگشت.
با خشم پرسید  :چهکارکردی؟
گفتم :چهکار بایستی میکردم حاجآقا؟
یک س���یلی محکم بهگوشم زد و دستور داد آن دخرت را از اتاق بربند .آنقدر شوکه
شده بودمکه یادم نیست او را چگونه از اتاق منتقلکردند .با پای خودش رفت یا
روی پتو بردند.
سپس مهرآینی با عصبانیتگفت :سگ منافق حاال نشانت میدهم.
دست و پایم را به میز بست و از پشت به من تجاوزکرد .وقتیکارش تمام شدگفت:
میخواهی بیشرت ترتیبات را بدهم؟ حاال یادگرفتی ترتیب دادن یعنی چی؟
در ادامهگفت :حاال باید بروی خودت را برای مصاحبهی تلویزیونی آمادهکنی و با
خشم پرسید مصاحبه میکنی یا نه؟
گفتم :هرکاری شما بگویید میکنم.
دستور داد مرا به بند بازگردانند و با تهدیدگفت :فردا میایی برای مصاحبه.
با درد جانکاه جسمی و روحی به بند بازگشتم .هرچه تالش میکردم خودم را توجیه
کنم این هم نوعی شکنجه اس���ت و بهایی که بایستی برای مبارزه برپدازم کارساز
نمیشد .شب ،مراسم معمول در حسینیه اوین بود و من مجبور به شرکت در آن بودم.
هنگام بازگشت از حس���ینیه به الجوردی برخوردم .تا چشماش به من افتادگفت:
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 مهرآینی چهکار میکردی؟
با ترسگفتم :حاجآقا فکور آنجا بود از من تس���ت مصاحبهگرفتند .قرار است از
تلویزیون بیایند و از مصاحبهی من و تعدادی دیگر فیلم بگریند.
الجوردی پرسید :همهاش همنی بود؟
گفتم :همهاش همنی بود میتوانید بروید از حاجآقا سؤالکنید.
مطمئن بودم شکایت از مهرآینی نزد الجوردی دردی را دوا نمیکند .همه از یک
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جنس بودند .متحری مانده بودم چرا چننی س���ؤایل را از من پرس���ید .در ثانیکسی
مهرآینی را ول نمیکرد طرف من را بگرید .احتما ً
ال با پروندهایکه داشتم به سرعت
اعدامم میکردند .مجبور بودم سکوتکنم.
روز بعد مهرآینی را دیدم و به اوگفتم :حاجآقا الجوردی از من در مورد حضور در
دفرت شما سؤالکرد.
با تهدیدگفت :اگر حرفی بزنی تیکه تیکهات میکنم و سپس ادامه داد برو مصاحبه
کن ترتیب آزادیات را میدهم.
آنچه در باال آمد بخشی از غم و اندوهکسی استکه هنگام دستگریی تنها  ۱۴بهار را از
سرگذرانده بود و عالوه بر شکنجههای معمول بایستی درد تجاوز و تحقری را هم تحمل
میکرد .بعدها گوشههایی از صحبتهای او البالی شویی که برنامهسازان تلویزیون به
همراه جانیان اوین تهیهکرده بودند از س���یمای جمهوری اسالمی پخش شد .مردمیکه
شاهد اینگونه شوها بودند نمیتوانستند حدس بزنند نوجوانیکه «خودزنی» میکند چه
تجربهی هولناکی را از سرگذرانده است.
استفاده ازکثیفترین شیوهها در بازجویی
مهرآینی فنون رزمی را به پاس���داران،گروه ضربت اوین و بازجوها آموزش میداد و آنها
فنون مزبور را روی زندانیان بیدفاع و به هنگام دستگریی و بازجویی تمرین میکردند.
در سالهای  ۶۱ -۶۰وقتی زندانیان از بازجویی برمیگشتند ،یکی از سؤاالتیکه به مزاح
پرسیده میشد ،این بودکه امروز چه فنی را بازجویان مرور میکردند؟
وی در دوران بازجویی و ش���کنجهگریاش در ده���هی  ۶۰وظیفهی برخورد عاطفی با
زندانیان را به عهده داشت و بیش از هر چیز روی ارتباطاش با مجاهدین و حنیفنژاد
در پیش از انقالب تأکیدکرده سعی مینمود فضا را بهگونهای بسازدکهگویا شکنجهگر
و قربانی همدرد و همراه هس���تند و از آنجایی که او زودتر به حقایق پی برده میتواند
در ادامهی مس�ی�ر به زندانی کمک کند .در واقع از او با توجه به س���ابقهاش ،به عنوان
«توابساز» در جهت «ارشاد» زندانیان بی تجربه هم استفاده میشد.
او وقتی زندانیانکم س���ن و س���ال هوادار مجاهدین را مورد شکنجه قرار میداد برای
شکسنت روحیهی آنها به دروغ میگفت:
حنیفنژاد او را به س���اواک لو داده و موجب دستگرییاش شده و همراه بازجوی
ساواک رویکمرش پریده و در نتیجه آسیب دیده است.
زندانیکم سن و سال و بیتجربهایکه در فضای رعبانگیز شکنجه وکشتار قرار داشت
و سرد وگرم روزگار را نچشیده بود هم نمیدانست حنیفنژاد در زمان شاه چه خدمتی
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به اوکرده است و در زمانیکهکمر مهرآینی آسیب دید ،حنیفنژاد زنده نبودکه بخواهد
با بازجویان ساواک همراهیکند .امروز اگر درگفتگو با رسانهها راستش را میگوید به
خاطر آن استکه میداند موضوع بصورت عمومی پخش میشود و نمیتوان ماجرا را
واژگونه جلوه داد و در ثانی سودی هم ندارد.
آنچه وی درگفتگو با رسانههای دولتی در مورد شکنجه باکابل برق و طریقهی زدن آن
توس���ط شکنجهگران ساواک میگویدکمرتین چیزی استکه در شعبهی هفت اوین در
دههی  ۶۰اتفاق میافتاد و خود او و فرزندانش از عاملنی اصلی این شکنجهها بودند .بعید
میدانم هیچ قلمی بتواند قساوتی راکه در شعبهی هفت اوین جریان داشت تشریحکند.
بسیاری در این شعبه زیر شکنجه جان باختند و تعداد زیادی برای همیشه سالمت جسمی
و روحی خود را از دست دادند.
امریفرشاد یزدیکه هنگام دستگریی  ۱۷ساله بود تعریف میکرد وقتی مهرآینی در برخورد
با من از ش���کنجههاییکه ساواک روی او اعمالکرده بود میگفت ،خواستم پاهایم را
نشانش دهمکه 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 میتوانست به همراه داشته باشد
ترجیح دادم سکوتکنم و تنها شنونده باشم.
معلولانقالب
اولنی بار در بهمن  ۱۳۶۰در حایلکه به خاطر درد و ناراحتی جسمی روی زمنی درازکشیده
بودم از زیر چش���مبند او را دیدمکه با عصا و چوب زیربغل و لنگان لنگان راه میرفت
و در میان بازجوها و ش���کنجهگرها از احرتام خاصی برخوردار بود .در رسانههای نظام
والیی تبلیغ میش���ودکه وی از ترور نافرجام عوامل ضدانقالب جان به دربرد و دوباره
«جانباز» شد.
ی افراد نیز شرکت میکرد در
اوکه مانند بسیاری از بازجویان و شکنجهگران در دستگری 
جریان تالش برای دستگریی محمد یزدی 1یکی از هواداران مجاهدین از ناحیهی پا مورد
اصابتگلوله قرارگرفت .محمد یزدی هنگام دستگریی میکوشد از سالحاش استفاده
کند اما مهرآینی دست او راگرفته و در همنی اثنا تریی شلیک شده و به پایش میخورد.
او به خاطر آسیبیکه بهکمرش در زیر شکنجه در زمان شاه وارد شد و عوارض ناشی از
گلولهایکه خورده بود در سالهای پایان عمر به سختی و باکمک عصا راه میرفت.
-1محمد یزدی بصورت فعایل به جرگهی توابنی پیوست و در شعبههای بازجویی به همکاریگسرتده
و شکنجه و آزار و اذیت زندانیان پرداخت .وی در زمرهی نادر توابینی بودکه در شعبههای بازجویی
همکاری میکردند و اعدام نشد .او پس از آزادی از زندان نیز به فعالیت با دستگاه اطالعاتی ادامه داد
و در زمینهی دستگریی و شکنجهی هواداران مجاهدینکوشا بود.
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اعدام دوستان سابق و آشنایان
مهرآینی به خاطر مسئولیت مهمیکه در اوین و دادستانی داشت یکی ازکسانی بودکه در
سال « ۶۰پیچر» داشت تا درکوتاهرتین زمان با او تماسگرفته شود .نمیدانم چه شدکه
در همان سال ۶۲اوین را ترککرد.
چشمورویی از ویژگیهای اصلی سرمداران نظام وگردانندگان دادستانی بود.
بریحمی و بی 
مهرآینی با آنکه از زمان شاه حسن فرزانه را میشناخت و بخاطر فعالیت در صنف ابزار و
یراقآالت با اصغر ناظم آشنا بود و خیلیها واسطه شدند اما از هیچ شکنجهای در ارتباط
با آنها فروگذار نشد و هر دو به جوخهی اعدام سرپده شدند .علریضا زمردیان مدتها
مسئول و رابط مهرآینی و عزت شاهی در مجاهدین بود .وقتی در سال  ۶۱-۶۰وی در جریان
ضربهی سنگنی به سازمان پیکار دستگری شد مدتها تحت شکنجه و آزار و اذیت قرار
گرفت و عاقبت در جریانکشتار  ۶۷به جوخهی اعدام سرپده شد .رژیم درکتابهاییکه
منتش���رکرده مدعی شده وی در درگریی با نریوهای رژیم در هما ن سالهای ۶۱-۶۰کشته
شد .مهرآینی نه یک فرد بلکه نمونهی مشخصی از سیستمی استکه در سیاهترین سالهای
میهنمان بر جان و مال مردم ایران حاکم بود.
بنیانگذاری تربیت بدنی سپاه  ،فدراسیون ورزشهای رزمی
وی در سال  ۱۳۵۸به همراه مصطفی بیابانی و حسنیگیل 1یکی از هرنپیشگان سینمای
پیش از انقالب ،تربیت بدنی سپاه را بنیانگذاشتند.
در دوران نخستوزیری رجایی و موسوی ،مصطفی داوودی اداره سازمان تربیتبدنی را
به عهده داشت .وی پس از آنکه با طرح « ۲۷سالهها» بهرتین ورزشکاران ایرانی را از
حضور در تیمهای ملی محرومکرد و ضربات جربانناپذیری به ورزش ایران واردکرد ،در
سال  ۱۳۶۱سه فدراسیونکاراته و جودو و تکواندو را ادغامکرد .مسئولیت نهاد جدیدکه
فدراسیون ورزشهای رزمی خوانده میشد به عهدهی مهرآینیگذاشته شد.
در س���ال  ۱۳۶۲دوباره این فدراس���یونها تفکیک ش���دند و مهرآینی رئیس فدارسیون
جودو ش���د .در س���ال  ۱۳۶۴وی از ریاست فدراسیون جودو استعفا داد و سپس در سال
۱۳۶۸با حکم حس���ن غفوریفرد دوباره رئیس فدراس���یون جودو شد و تا اوایل دههی
 ۸۰مس���ئولیت این فدراس���یون را به عهده داشت .او همچننی بنی س���الهای  ۶۴تا ۶۸
مس���ئولیت اداره کل ورزش جانبازان را بر عهده داش���ت .وی سپس عضوکمیته ملی
-1حس�ی�نگیلک مسئول آموزش رزمی س���پاه بود .وی در جنگ با عراق زخمی و با درجهی سرتیپی
بازنشسته شد .وی مدیر و مؤسس شرکت سینمایی «طلوع فجر» در دوران جنگ بود .در دوران پیش
از انقالب در دهها فیل م ایرانی شرکتکردکه معروفرتی ن آنها دشنه با حضور بهروز وثوقی و فروزان و
سفر سنگ با سعیدراد بود.
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پارالمپیککش���ور شد .او مدتها درکمیتهی ملی المپیک در دورانیکه فائزه هاشمی
نایب رئیس آن بود با وی همکاری میکرد.
مهرآینی در دههی  ۶۰و پس از آن که تعدادی از ورزشکاران ایرانی در سفرهای خارجی
تقاضای پناهندگیکردند ،به خاطر تبحریکه در مس���ائل امنیتیکسبکرده بود ،همراه
تیمهای ورزشی ایران به س���فرهای خارجی میرفت تا از فرار و پیوسنت ورزشکاران به
اپوزیسیون جلوگرییکند.
بزرگرتین شکستیکه وی و رژیم متحمل شدند ،مربوط به دهمنی دورهی بازیهای المپیک
آس���یایی سئول در سال  ۶۵بود ۴ .تن از وزنهبرداران تیم ملی ایران به نامهای صمد (۵۲
کیلوگرم) ،اردشری بهمنیار۸۲( ،کیلوگرم) ،سیامک بژند ( ۱۰۰کیلوگرم) ،و مهدی رضوانی
(به اضافهی  ۱۱۰کیلوگرم) با ترک اردو ازکش���ورهای اروپایی تقاضای پناهندگیکردند.
حضور در مجلس شورای اسالمی و بنیاد مستضعفان
وی پس از خروج از دادستانی به خاطر نزدیکیای که به هاشمی رفسنجانی داشت در
مجلس شورای اسالمی مشغول بهکار شد و پست مدیرکلی خدمات عمومی مجلس را به
عهدهگرفت .وی در دوران وزارت محسن رفیقدوست در سپاه پاسداران به مدیریتکلی
پشتیبانی سپاه پاسداران انقالب اسالمی رسید و همراه وی به بنیاد مستضعفانکوچکرد
و مدتها مدیرکل تربیتبدنی جانبازان و معلولنی بود .در این پست احمد احمد مسئول
روابط عمومی سابق اوین را نیز همراه خودکرد.
کشته شدن فرزندان مهرآینی
فرزن���د او محمدرضاکه محافظ الجوردی بود و تریخالصزن در  ۲۲فروردینماه  ۶۲در
فکهکشته شد .برادرش ناصر نیزکه متولد  ۱۳۴۶بود ،در سال  ۱۳۶۵در عملیاتکربالی ۱
در مهرانکشته شد .مهدی دیگر فرزند مهرآینی در فروردین  ۱۳۹۴هنگام عمل جراحی قلب
فوتکرد .وی یکی از دیپلماتهای ایرانی بودکه از دست طالبان جان سالم بهدر برده بود.
نکوداشت یک شکنجهگر و متجاوز
روز  ۲۴اس���فند  ۱۳۹۵مراسم نکوداشتی برای محمد مهرآینی توسط دوستانش در
مؤتلفه و تحت نام «انجمن حامیان فرهنگ و مرام پهلوانی» برگزار شد و محسن
رفیقدوست و اسدالله بادامچیان و حسن غفوریفرد و محمود دعایی برای او سنگ
تمامگذاش���تند .در این مراسم ضمن پردهبرداری از س���ردیس وی ،ازکتاب «آینی
1
مهرآینی» رونمایی شد و نشان زرین «جوانمردی» به وی اهداگردید.
1-www.mehrnews.com/news/3932125
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س���یدمحمود دعایی ،نماز میتخوان حرفهای نظام اسالمی ،روز قبل از این مراسم ،بر
پیکر عبدالعلی برومند رئیس هیأت رهربی جبهه ملیکه خمینی وی را مرتد خوانده بود
و مهرآینی از او نفرت داشت ،نماز میت خوانده بود .وی خطاب به مهرآینیکه شکنجه و
کشتار «آینی»اش بودگفت:
آقای مهرآینی شما در همه صحنههایگذشت ،ایثار و فداکاری سرمشق ما هستید و
افتخار پدر دو شهید بودن را هم دارید و باگذشته روشن و تابناکیکه از خود بر جای
1
گذاشتهاید ،هیچ زمان از اذهان فراموش نخواهید شد...
وی روز  ۸بهمن  ۱۳۹۷روی در نقاب خاککشید و اسرار زیادی از جنایات نظام والیی
را به خود بهگور برد .سایت امنیتی تسنیم در مورد او نوشت:
 ...عاش���قی که تربیت ش���اگردان نامدار در عرصههای مختلف سیاسی ،نظامی،
فرهنگی و ورزشی با اعتماد و میدان دادن به جوانان از اولویتهایش بوده و خود
را در همه فراز و نشیبهای زندگی از قبل انقالب تاکنون ،متعهد خدمت به مردم
به ویژهکمک بیمنت برای حل مشکالت ازدواج ،تحصیل ،مسکن و اشتغال نسل
جوان میدانست .خوش اخالقیکه با این همه افتخارات همواره مرام پهلوانیاش
ب���ا تواضع در مقابلکوچک و بزرگ نمایانتر میش���د و چه بجا ،نام خانوادگی
«مهرآینی» را متناسب با مهر و محبتش انتخابکرده بود .جوانمردیکه از جان و
مال و خانواده و دیگر داشتههای 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 پاکدست ،عاشق ،خوش اخالق و جوانمرد،
2
ابتدای همه بندهای باال و از صفات حاج محمد مهرآینی دوست داشتنی بود.
ت آن داشت،
نظر به اهمیت این جنایتکار برای نظام اس�ل�امی و نقش درخوریکه تثبی 
خامنهای برای مرگ او پیام تسلیت داد و فرزندانش به همراه وحید حقانیان از مسئوالن
ارشد بیترهربی در ختم او شرکتکردند.
اکربکبریی آرانی (فکور)
اکربکبرییآرانی معروف به «اکربکبابی» متولد سال  ۱۳۳۷است .در سال  ۶۰خانهی آنها
در محله اتابک تهران ،خیابان  ۱۵مرتی نفیس،کوچه اسالمی بود .چون پدرش سرکوچه
اسالمی،کبابی داشت اکرب هم معروف شده بود به «اکربکبابی» .پدرش به شیخکبابی
معروف بود و همه اهل محل آنها را به این نام میشناختند .خانوادهیکبریی اصالت ًا 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 لهجهی اصفهانی هستند.
اکرب در سال  ۱۳۵۶به 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 درکمیته انقالب اسالمی
اکرب پس از پریوزی انقالب درکمیته مسجد حسینی واقع در انتهای خیابان اتابک مشغول
کار شد و با چاپلوسی ،روابط صمیمانهای با شجاعی روحانی مسجد حسینیکه ریاست
کمیته را نیز به عهده داشت برقرارکرد .در آن روزها اکرب تالش میکرد با دلقکبازی و
لودگی خودش را پیش این و آن جا بیاندازد.
حسنی رحیمیگروهبان نریوی هوایی مسئولیت آموزش نظامی پاسدارانکمیته مزبور را
به عهده داشت و آنها را برای آموزش تریاندازی بهکوههای افسریه و مسعودیه میبرد.
اکربکبریی پس از مدتی بهکمیته منطقه ۱۰که مهمترین پایگاه آنکمیته مسجد لرزاده تحت
ریاست احمد علمالهدا بود منتقل شد .در آن دوران کمیته منطقه  ۱۰در خیابان خراسان
و ...یکی از مراکز اصلی بسیج چماقداران و توطئه علیهگروههای سیاسی بود .عناصر این
کمیته در حمله بهکتابفروش���یها و مراکز و تجمعاتگروههای سیاسی دست داشتند و
تنها در یک مورد دهها هزار نشریه مجاهد را به آتشکشیدند .در دههی سیاه  ۶۰بسیاری
از بازجویان ،شکنجهگران و پاسداران و اعضای گروه ضربت اوین از عناصر این کمیته
بودند .اکربکبریی س���پس به همراه حسن پاالندوزانکه درکمیته مسجد حسینی اتابک
همکار بودند بهکمیته مرکز انتقال یافت .حسن پاالندوزان در بخش اطالعات وکبریی
درگروه ضربتکمیته مرکز مشغول بهکار شدند تا اینکه اکربکبریی به اوین انتقال یافت.
شروعکار در اوین و طی پلههای ترقی
ی ترقی را به سرعت طیکرد
در اوین اکربکبریی به خاطر روحیهی جنایتکارانهاش پلهها 
و یکی از بازجویان اصلی شعبه هفت اوینکه در واقعکشتارگاه اوین در سالهای اولیه
دهه  ۶۰بود ،شد .در این دوره بودکه نام مستعار فکور را برای خود برگزید و از این پس
با این نام شناختهشد.
در آن س���الها ،او یکی از بریحمترین و معروفترین بازجویان شعبهی هفت اوین بود.
یادم میآید یک زندانیکه در اثر شکنجه تمام بدنش در پالستیک قرار داشت و از بوی
-1از حسنکبرییآرانیکه در  ۲۰دیماه  ۱۳۷۰به دالیل نامعلوم در منطقهی فاو مجروح و در بیمارستان
بقیهالله درگذشت به عنوان «شهید» یاد میشودکه احتما ً
ال از بستگان نزدیک اوست.
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عفونت شدید بدنشکسی نمیتوانست 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 نمیداشت .اوگاه به خمینی فحش میداد وگاه علیه مجاهدین شعار
میداد و هر بار فکور با بریحمی او را زیر ضربات مشت و لگد میگرفت.
در س���تاد مش�ت�رکیکه از نریوهای سرکوبگر نظام برای مقابله با مجاهدین تشکیل شده
بود ،او و رحمانی مسئول شعبه هفت ،دادستانی انقالب را نمایندگی میکردند .در پاییز
 ۶۱او و پیشوا مسئول شعبه  ۱دو بازجویی بودندکه برای بازجویی از زندانیان قدیمی به
گوهردشت منتقل شدند .با راه اندازی زندانگوهردشت زندانیانیکه بیش از یک سال
از دستگرییشان میگذشت و هنوز به دادگاه نرفته بودند بهگوهردشت منتقل شدند و در
شعبههای ویژهایکه راهاندازی شده بودند مورد بازجویی قرارگرفتند.
ریاست زندان اوین
فکور در سال  ۶۴در دوران به اصطالح «اصالحات» زندان و پس از برکناری الجوردی
و تغیری و تحوالتیکه در سطح زندان انجامگرفت به ریاست اوین رسید .در این دوران
بودکه او با چند محافظ تردد میکرد.
در جریانکش���تار  ۶۷نیز فکور درگوهردشت حضور داش���ت .در روز  ۲۲مرداد یکی از
بچهها وی را در حایلکه از اتاق روبروی دادگاه بریون میآمد نشانم داد وگفت او فکور
است .من تا آن موقع او را به چهره ندیده بودم .فقط بارها از زندانیان وصفاش را شنیده
بودم یا در ش���عبه بازجویی اسمش بهگوشم خورده بود .االن هم تصویری از آن روز در
ذهنم نیست .در اتاق روبروی دادگاه پروندههای زندانیانیکه نزد هیأت میرفتند موجود
بود و متصدیان امر از روی پروندهها افرادی راکه به دادگاه بایستی برده میشدند دسته
بندی میکردند .دورهی 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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مشارکتدرتروریسمبنیالمللی
فکور ،جدای از شکنجهگری ،در تروریسم بنیالمللی نیز دست داشته است و نزد اینرتپل
دارای پرونده است .در جریان شهادت منوچهرگنجی دبریکل سازمان درفشکاویانی در
دادگاه میکونوس از جمله آمده است:
...گنجی در مورد ترورهای دیگریکه از آنها مطلع بود هم شهادت داد .اوگفت
(در  ۱۹٨٨حداقل  ۱٨نفر از افراد س���ازمان ما ( درفشکاویان ) در ایران بازداشت
شدند .سپس فردی به نامکبریی ( از مسئولنی زندان اوین ) اظهار تمایلکردکه در
مقابل دریافت پول ترتیب آزادی آنان را بدهد .بدین ترتیب ما پذیرفتیم در ترکیهکه
امکانات امنیتی داش���تیم با او مالقاتکنیم .از طرف ما در ماه مه  ۱۹٨۹سرهنگ
عطاالله بای احمدی به ترکیه رفت .از طرفکبریی تقاضای مالقات در دبی شد.
همچون بارگذشته او اصرار داشت من هم حضور داشته باشم .بای احمدی تنها به
دبی رفت .او س���اعت  ۴:۵۰وارد دبی شد و ساعت  ۵به هتل رسید .ساعت ۸:۵۰
جسدش را ماموران نظافت پیداکردند...کبریی در میان افراد ایرانی بودکه ساعت
 ۱۱:۰۰هم���ان روز دوبی را به قصد ایران ترککردند .عکس او را ماموران دوبی به
سرگرد قلیزاده نشان دادند .ا وکبریی را شناساییکرد .پس از بازگشتکبریی  ۱۶نفر
آزاد شده مجدد ًا بازداشت و عدهای از آنان اعدام شدند .سرگرد قلیزاده را دو سال
پس از این مالقات در ترکیه ربودند ،شکنجهکردند وکشتند .دو نفر به اتهام این قتل
1
در ترکیه در زندان هستند.
رضاگلپور یکی ازکارمندان وزارت ارشاد و نزدیکان محافل اطالعاتی و امنیتی رژیم ضمن
تأییدشهادتمنوچهرگنجیخطاببهسیدمحمدخاتمیریاستجمهوریوقتمینویسد:
اکرب فکور با نام احتما ً
ال مستعارکبریی ،مسئول عملیاتکمیته مرکز و معاون عملیات
ابراهیم رحمانی مسئول شعبه هفت دادستانی ،عنصر عملیاتی ،کوتاه قد ،ورزیده،
ش���جاع وکمیکچل ،در سال  ۶۴مدتکوتاهی رئیس زندان اوین بود .با حمایت
رحیم صفوی فرماندهکل سپاه از طریق سید احمد هوایی شرکتی به نام حفاظگسرت
اف���ق [مجری طرحهای حفاظتی از صنایع نفت و پرتوش���یمی ] را اداره میکنند.
2
عطالله بای احمدی را در دبی در خردادماه  ۱۳۶۸به قتل رساند.
پس از موفقیت در انجام این ترور فکور مدتی در حفاظت اطالعات ارتش بهکارگمارده
شد و سپس به بازرسی نریوی انتظامی رفت .وی در دوران تحریم اقتصادی عراق ،مدتی
-1هنوز در برلن قاضی هست ،ترور و دادگاه میکونوس ،پروژه ای از اسناد و پژوهش های ایران – برلنی
مهران پاینده – عباس خداقلی – حمید نوذری ،نشر نیما .آلمان .سال  - ۲۰۰۰صفحهی .۱۴۶
-2آقای خاتمی هش���یار باش ،چشمهای اطالعاتیات جانیان بنیالمللیاند .رضاگلپور چمرکوهی –
پنجم خرداد  -۱۳۸۴صفحهی ۸۲
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مسئول خرید قری و نفتکوره عراق و همچننی قاچاق نفت اینکشور بود و ثروت هنگفتی
به جیب زد.گفته میشود وی همچننی دارای باغ میوه در شمالکشور است.
اصغرفاضل
اصغر فاضل یکی از بریحمترین بازجویان شعبه هفت
اوین و یکی از نزدیکان الجوردی محسوب میشد .وی
دانشجو بود و از دانشگاه و پشت میز تحصیل به اوین
آمده و تبدیل به شکنجهگر و آدمکش شده بود.
او عالوه بر ش���کنجه زندانیان خود در جوخهی اعدام
آنها نیز ش���رکت میکرد.گاه برای آنکه میزان تقدس
خود را نش���ان دهد باگذاش�ت�ن عرقچنی بر س���رش به
بازجویی و شکنجه زندانیان میپرداخت.
در ماه رمضان بریحمی را از حد میگذراند و شدیدتر شکنجه میکرد .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 دانشجویانیکه وظیفهی شکنجهگری و آدمکشی را به
عهدهگرفته بودند میگوید:
تعدادی دانشجو ابتدایکار آمدند با ما همکاریکنند ما به اینها بیشرت از هرکس
مشکوک بودیم و فکر میکردیمکه اینها با هدف خاصی آمدهاند و ممکن است بهکار
1
ما لطمهای واردکنند اما امروز بوضوح دریافتیمکه از بهرتین نریوهایکاری ما هستند.
ریاست شعبه هفت اوین
او در سال  ۶۴پس از تغیری و تحوالتیکه در زندان اوین صورتگرفت به ریاست شعبهی
هفت اوین برگزیده ش���د .در این دوره معروفترین بازجویان این ش���عبه از قبیل ابراهیم
رحمانی ،محمد مهرآینی ،اس�ل�امی  ،فکور ،و ...پست بازجویی را ترککرده و در دیگر
نهادهای رژیم به خدمت مشغول شدند.
نکته قابل ذکر اینکه با راهاندازی وزارت اطالعات و با تضادیکه از قبل بنی اطالعات
سپاه پاسداران و دادستانی انقالب بود ،عم ً
ال وزارت اطالعات حاضر نبود به این افرادکه
از نزدیکان الجوردی بودند میدان دهد و برای همنی ادامه حضور این افراد در دادستانی
چندان اهمیتی نداشت و بیشرت درکار بازپرسی و تشکیل پرونده فعال بودند.
1-http://defapress.ir/fa/news/25796
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فاضل معروف بودکهکابل را به شکل مرتب وکنار هم (مانند هاشور زدن) بهکف پای
زندانی میزند .این تخصص او بازجویان را قادر میکرد که زندانی را مدت بیش�ت�ری
تحت شکنجه قرار دهند و فشار بیشرتی را به او واردکنند چراکه فرود آمدنکابل به یک
نقطه از پا باعث از بنی رفنت سریع نسوج شده و امکان زدن ضربات اضافی را میگرید.
اصغر فاض���ل یکی از عالقمندیهایش این بودکه خودش در صحنه اعدام متهمانش
شرکتکند .وی در جریان قتلعام زندانیان در سال  ۱۳۶۷مسئولیت شعبه هفت را داشت
و در پروندهسازی و پاپوشدوزی برای زندانیان پیشقدم بود.
الگوبرداری از الجوردی در بریحمی
وی در ارتباط با قدرتیکه به مدد نزدیکی به الجوردی و بریحمی مطلق از آن برخوردار
بود میگوید:
از مواردیکه در سالمتکار و محیطکاری موثر بود برخورد مقتدرانه و با قاطعیت
و حمایت همه جانبه در حد اعال درجه از مجموعهکاری بود ،بطوریکه هیچگاه
کسی در هر مقامیکه بود نمیتوانست متعرض مجموعهکاری ایشان(الجوردی)
شود و تنها میبایست با خود ایشان برخوردکند و این تازه آغاز یک درس دیگر بود
تا به همکاران خود بیاموزدکه در مقابل هر شخصیتیکه سفارش بی جا میآورد یا
تقاضایی غری از آنچه حق است دارد مواجه با برخوردی قاطع شودکه در دیگر موارد
حتی به خود جرأت تعرض به او را نداشته باشد.
همکارانکه از چننی حمایتی برخوردار بودند قدرتمندانه و با جان دلکار میکردند.
برای آنکه اثر این رفتار را در همکاران به وضوح بیانکنم نمونهای را از خودم بیان
میکنم .در مورد یک پروندهایکه با یکی از مقامات ارتباط فامیلی داشت و من
روی انکار میکردم در محضر استاد ارجمند آیتالله محمدیگیالنیکه آن زمان
ریاس���ت دادگاه انقالب اسالمی را داشتند با یکی از برادران صحبت شد ،ایشان
فرمودند اگر امکان این را داردکه نسبت به این پرونده تسریع یا ارفاقی صورتگرید
به مصلحت خواهد بود و من بدون توجه به اینکه درکجا حضور دارم و در محضر
چهکسی هستم .شخصیتیکه هر حکمیکه نسبت به پرونده بخواهند صادرکنند
من کارهای نیستم و در مرحله تکمیل پرونده فقط من نقش دارم و بدون مالحظه
احرتام خاصیکه باید قائل میشدم با اشاره دست و صدای بلندگفتم ،نه خری آقا!
ایش���ان باکمال بردباری و بزرگواری هیچ سخن نگفتند و آن روز من متوجه اینکه
چه برخوردیکردهام نبودم ،همکاران پس از مراجعت به منگفتندکه این برخورد
خوب نبود ایشان حاکم شرع دادگاه انقالب اسالمی هستند و تو باید به این مطلب
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توجه میکردی ،در اینجا نمیخواهم پریامون اینکه این حرکت درست یا نادرست
بود یا اینکه با توجه به شخصیت حضرت آیتاللهگیالنی من در این موردکارهای
نبودم و چگونه ایشان متواضعانه با من برخوردکردند و به روی من نیاوردندکه بعدها
تا بحال هنوز من ش���رمنده این درس بزرگ هس���تم ،اما در خصوص نوع برخورد
و اینکه زیرمجموعهکاری آقای الجوردی تا چه حد احس���اس قدرت و ش���هامت
میکردکه حتی در محضر چننی عالم بزرگ و ارزشمند ،اینچننیگستاخانه 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 درسیکه شهید الجوردی در برخوردهایش با
هر نوع سفارش یا درخواست غریمنطقی و بیجا به همه داده بود و طوری این در
کل مجموعه رسوخکرده بودکه حکام شرع محرتم هم بر آن واقف بودند و به آن
توجه داشتند لذا این را در صدور احکامیکه نسبت به پروندهها در آن زمان داشتند
متوجه بودندکه مبادا خارج از ضوابط قانونی و شرع نسبت بهکسی ارفاق بیجایی
صورت بگرید .1
وی بعدها به س���مت منشی محمدیگیالنی رئیس دیوان عایلکشور انتخاب شد و در
کنار او در باالترین نهاد قضایی رژیم بهکار پرداخت و ارتباط نزدیکش را با الجوردی
حفظکرد.
تشریح هالیوودی صحنهی قتل الجوردی
فاضل جزوکس���انی بودکه همیش���ه ارتباطاش را با الجوردی حفظکرده بود .خودش
میگوید:
در دورانیکه ایشان از دادستانی انقالب رفتند ارتباط حقری بطور خاص و بعضی مواقع
با جمع دوستان با ایشان قطع نشد ،علیالخصوص هر از چندگاهیکه در رابطه با شرایط
کاری با اوضاع و احوال دچار سختی می شدم و از نظر روحی نیازمند اینکه با ایشان درد
2
دلکنم بالفاصله خدمتشان میرسیدم.
فاضل هنگام ترور الجوردی به همراه اصغر رئیساسماعیلی معاون طرح و برنامه وزارت
دادگس�ت�ری در حجرهی الجوردی حضور داشت و به علت عدم شناخت اعضای تیم
مجاهدین از وی ،جان سالم به در برد .وی صحنهی قتل الجوردی را به شکل سینمایی
تعریفکرده و درحایلکه خود زیر پیشخوان و پشت الجوردی سنگرگرفته بود میگوید:
صدای فریادگونهای به یکباره مرا متوجه خودکرد 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 افتادکه عبارت بودند از :دیدن چهرهی خشن
و فریاد منافق مزدوریکه باکلت به سوی شهید الجوردی نشانه رفته بود ،نیم خیز
شدن من برای رفنت به طرف او و شلیکگلولههای پی در پی از همه طرف و تمام
شدن همه چیز...
سرم به عقب پرتاب شد ،احساسکردم برای لحظهای سر در بدن ندارم ،ویل سوزش
بینی و خونیکه روی لباسم میریخت مرا متوجه حاجآقاکرد .به طرفشان رفتم،
گلوله درست درکنار چشم راست وگیجگاه اصابتکرده بود و خون چون چشمهای
فوران داشت.
بیدرن���گ فریاد زدم :بگرییدش و دریچهی پیش���خوان راکنار زده بریون دویدم به
دنبال منافقکه همچنان در حال فرار ،اطراف را به رگبار میبست تا راهی برای خود
بگشاید و من به دنبال آنها فریاد میزدم  :مردم بگرییدش.
فاصلهی من و آنها زیاد بود ،به داخل مغازه برگشتم ،جمعیت از هر طرف به سمت
مغازه میآمدند ...همهکمککردند تا از روی پیشخوان حاجآقا را به خارج از مغازه
انتقال دادند ...متوجه ش���هید اسماعیلی شدم ،فکر نمیکردم آسیب چندانی دیده
باشد .خواستم به او بگویمکهکمککند ،دستم را زیر چانهاشگرفتم و صورتش را
بلندکردم ،آرام و بیدغدغهگویی به خواب عمیقی فرو رفته است ،سرم را به سینهاش
چسباندم ،سکوت بود و سکوت برای همیشه ...آرام و باکمک یکی از همکاران
مغازه ،به زحمت توانستیم شهید رئیس اسماعیلی راکف مغازه بخوابانیم ،دیگر همه
چیز تمام شده بود ،اینها همه در یک زمانکوتاه اتفاق افتاد ،هنوز صدای رگبار از
1
انتهای بازار میآمد.
فاضل در آذرماه  ۱۳۹۰به همراه قدیریان و همدانی و صالحی و امانی نامهای در دفاع از
الجوردی و علیه موسوی خوئینیها با امضای یاران الجوردی انتشار دادند.
گفته میشد وی پس از پایان خدمتاش در دادستانی انقالب به قسمت امنیت داخلی
وزارت اطالعات منتقل شد .عالوه بر آن در پوشش یک دفرت ساختمانی در شهرآرا به
2
جاسوسی وکار اطالعاتی اشتغال داشت.
مصطفیرمضانی(اسالمی)
یکی از اصلیترین همکاران او در ش���عبهی هفت اوین «اس�ل�امی» بود.گفته میشود
نام اصلی او مصطفی رمضانی اس���ت .وی در سالهای  ۶۰تا  ۶۳یکی از بریحمترین و
-1آرشیو مجمع فرهنگی شهید بهشتی  ،یادداشتهای آقای فاضل
-2نشریه مجاهد شماره  ۲ ،۴۰۴شهریور .۱۳۷۷
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معروفترین بازجویان اوین بودکه اسماش لرزه بر اندام زندانیان میانداخت .بهگونهای
جلوه میدادکهگویا در دوران شاه زندانی سیاسی بوده است .وی بعد از تغیری و تحوالت
در اوین ابتدا مس���ئول حفاظت و امنیت اوین را به عهدهگرفت و س���پس مسئول اموال
دادستانی انقالب اسالمی شد.
عدهای به اش���تباه برای س���عید امامیکه وی نیز از نام مستعار اسالمی استفاده میکرد
سابقهی بازجویی در دههی  ۶۰میتراشندکه درست نیست .رمضان فتحی یکی از زندانیان
سیاسی مجاهدکه به همراه عدهای از زندانیان شمایل زیر اعدام بود ،تعریف میکرد در
اواخر سال  ۶۲روزی اسالمی همه آنها را به شعبه  ۷برده بود و ضمن رجزخوانی اجازه
داده بود بدون چشم بند او را ببینند .وی میگفت اسالمی لباس خوش دوختی پوشیده
بود و صورتش را با تیغ اصالحکرده بود .اوکه تنها فرد زنده مانده از آن جمع بود ،تأکید
داشت محال بود اگر بریون از زندان وی را میدیدم حدس میزدم او یکی از شقیترین
و معروفترین بازجویان اوین است.گفته میشد اسالمی ابتدا یکی از مسئوالن تدارکات
کمیته انقالب اس�ل�امی بودکه راهش به اوین و شعبه هفت باز شد .او در اواخر دههی
 ۶۰مسئولیتگمرگ مهرآباد را به عهدهگرفت و سپس در بنیاد تعاون سپاه مانند تعدادی
دیگر از جانیان پستگرفت.
گفته میش���د در دههی  ۷۰شمسی وی نیز به هیأت فوتبال تهران راه یافت و به ریاست
کمیته انضباطی رسید و جو سنگینی را در هیأت فوتبال حاکمکرد .در این دوران ،دو نفر
از پاسداران سالن مالقات اوین نیز در هیأت فوتبال تهران شاغل بودند.
پایهگذاریشعبههایبازجوییاوین
ی اردبیلی و
پس از انقالب فرهنگی و بستهش���دن دانشگاهها ،بهش���تی به اتفاق موسو 
جوادی آملیکه جملگی اعضای شورایعایل قضایی و حزب جمهوری اسالمی بودند
برای  ۱۴۰دانشجوی پسر و  ۴۰دانشجوی دخرت رشتههای حقوق دانشگاههای تهران و ملی،
یک رشته کالس درس قضا اسالمیگذاشتند.
در اینکالسها به دانشجویان بر اساس تحریرالوسیلهی خمینی حدود ،قصاص ،دیات،
تدریسمیشد.اینکالسهازمینهایشدبرایتبدیلدانشجویانحقوقبهشکنجهگروجانی.
پایهگذاری شعبههای اوین وگسرتشکار آنها پس از شکست طرح حملهی چماقداران
به مراسم سخرنانی بنیصدر در  ۱۴اسفند  ۱۳۵۹در دانشگاه تهران صورتگرفت .بهشتی
که متوجهی محبوبیت روزافزون بنیصدر و مجاهدین در جامعه شده بود و میدانست
امکان رقابت با آنها را ندارد ،تصمیم به کودتا و یکسره کردن کار بنیصدر وگروههای
سیاسیگرفت.
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پس از  ۱۴اسفند  ۱۳۵۹بهشتی با حضور درکالس درس مزبور ،از دانشجویان داوطلب
خواس���ت برای تصدی مقام دادیاری(بازجویی و ش���کنجهگری) خود را به علیاصغر
حجازی معاون قدوسی دادستانکل انقالب اسالمی معرفیکنند 1.به این ترتیب در بهار
 ۱۳۶۰این دانش���جویان شعبههای بازجویی اوین را پایهگذاریکردند تا دستگاه قضایی
آمادگی الزم را برای س���رکوب نهاییکه در چشمانداز بود داشته باشد .اگرچه در ابتدا
الجوردی به آنها به دیدهی ش���ک و تردید مینگریست اما چیزی نگذشتکه آنها با
نشاندادن درندهخویی و سبعیت الزم ،اعتماد الجوردی راکسبکردند.
محمدحسنصادقیمقدم
صادقیمقدم یکی از دانش���جویان فوق بودکه به مقام
بازجویی و شکنجهگری نائل ش���د .او در سال ۱۳۳۷
در جهرم به دنیا آمد و در س���ال  ۱۳۵۶تحصیالت خود
را در دانش���کده حقوق دانشگاه تهران آغازکرد .ویکه
در اوین مش���غول بازجویی و شکنجهگری بود در سال
 ۶۴فارغالتحصیل شد و سپس در سال  ۶۷از دانشگاه
ترتیب مدرس فوقلیس���انس حقوق خصوصیگرفت.
وی بعدها دکرتاگرفت و به تدریس دانش���گاه مشغول ش���د .وی بنی سالهای  ۶۴تا ۶۶
که سیدابراهیم رئیسی معاونت دادستان انقالب اسالمی مرکز را به عهده داشت با او به
همکاری پرداخت .در سالهای  ۸۰تا  ۸۳نیز وی قائم مقام و جانشنی رئیسی در سازمان
بازرس���یکلکشور بود .بنی سالهای  ۸۴تا  ۸۷هنگامیکه فرهاد رهرب ریاست سازمان
برنامه و بودجه را به عهده داشت وی در معاونت فرهنگی این سازمان مشغول بهکار شد.
او همچننی در دوران ریاست فرهاد رهرب در دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اسالمی مشاور
وی بود .وجه مشرتک این دو سابقهی اطالعاتی و امنیتیشان بود.
در انتخابات ریاست جمهوری  ۱۳۹۶وی از سوی شورای نگهبان رئیس هیات نظارت بر
انتخابات استان تهران بود.
حشمتاللهسماواتی
س بود .در سال ۱۳۳۸
او یکی دیگر از شاگردان اینکال 
در همدان به دنیا آمد و در س���ال  ۱۳۵۸وارد 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 سیدحس�ی�ن موسویتربیزی شد .پس از آنکه موسوی تربیزی از سوی خمینی به
دادستانیکل انقالب اسالمی منصوب شد سماواتی جانشنی وی در دادسرای انقالب
اسالمی تربیز شد .وی نیز با استفاده از رانتهای اسالمی دکرتاگرفت و ضمن وکالت به
تدریس در دانشگاه مشغول است و فصلنامهی حقوقی نیز منتشر میکند.
بازجویان«واحدمسکونی»
بازجویان ادارهکننده «واحد مس���کونی» در زندان قزلحص���ارکه یکی از مخوفترین
بخشهای زندان بود ،عبارت بودند از:
1.1اکربی ،س���ربازجو و ادارهکنندهی واحد مسکونی ،حدود ًا سی تا سی و دو ساله،
بازجوی ش���عبه دو اوین .الغر،كوتاه ،دارای موی صاف و پر پشت ،متاهل .اکربی
در بریحمی ،توحش و ش���قاوت نمونه نداشت .ضدیت وکینه و نفرت او نسبت به
زنان ،مثال زدنی بود .او زنان را نمونههای بارز «خباثت» و «نجاست» میشناخت.
بعد از بازگشت از سفر حج ،توابهای ساکن واحد مسکونی ،با استفاده از جریهی
غذایی اندک خود،کیکی را درس���ت میکنند تا ب���ه او هدیه دهند .اکربی ضمن
امتناع ازگرفنت کیک ،توابها را مورد دشنام و ناسزا نیز قرار میدهد .او در اولنی
برخوردش با زندانیان پس از بازگشت از حج میگوید :اگر مسلسلداشتم و از من
میخواستندکه همهی شما را به رگبار ببندم ،اینکار را میکردم .من در سفر حج بود
که عظمت اسالم و مسلمنی را دیدم.
اکربی ،احمدرضا فرزند چهارسالهاش را نیزگاهی اوقات به واحد مسکونی میآورد.
احمدرضا باگرفنتگوشهی چادر زندانیان زن در جابهجا شدن آنهاکمک میکرد.
اکربی به فرزند خردسالش آموزش داده بودکه تحرکات زندانیان را زیر نظر داشته باشد.
در بسیاری مواردگزارشهایکودک چهار ساله منجر به شکنجهی زندانی میشد.
 2.2حامد ،دستیار اکربی؛ حدود ًا بیست و هشت ساله؛ دانشجوی سابق شیمی دانشگاه
ال بازجوی شعبه دو اوین .وی بعد ازگذشت چند ماه به اوین بازگشت.
تهران و احتما ً
ظاهر ًا به خاطر س���وابق دانشجویی ،از نظر تئوریک بر دیگر بازجویان  -بویژه در
زمینهی اعمال فشارهای روانی روی زندانی -تأثریگذار بود .او همدانشکدهای مینا
اخوان یکی از زندانیان واحد مسکونی بود.
3.3سعید ،حدودًا بیست و سه ساله ،مجرد .بهگفته خودش دانشجوی سال سوم رسانههای
گروهی در انگلیس بودهکه برای خدمت به انقالب بهکش���ور باز میگردد.گفته
میش���د پدرش از بازاریانی بودکه در زمان شاه به زندان سیاسی محکوم میشود.
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فردی بسیار خشن و فرصت طلب بودکهکمرت انگیزهی ایدئولوژیک داشت.گفته
میشود پس از رفنت از دادستانی ،با استفاده از رانتهای دولتی مشغول تحصیل در
رشته پزشکی شده است.
4.4اسماعیل ،حدود ًا بیست و هفت ساله ،بازجوی شعبه دو .گودنشنی سابق در محله
خزانه و اهل خرمآباد .برادرش در سال  ۶۰توسط مجاهدینکشته شده بود و مسئولیت
نگهداری از فرزندان برادرش نیز با او بود .زبانشکمی میگرفت .در دههی  ۷۰از
مسئوالن دادستانی انقالب در خیابان معلم تهران شد و در ارتباط با صدور پاسپورت
و اجازهی خروج ازکشور زندانیان سیاسی سابق نظر میداد .وی پیش از انتقال به
واحد مسکونی نیز مدتی در ارتباط با پروندههای مربوط به تشکیالت درون زندان
کار میکرد.
هر یک از این بازجویان مسئولیت بازجویی یک دسته از زندانیان واحد مسکونی
را بر عهده داش���ت .اکربی مس���ئولکل بازجویان بود و عالوه بر دستهایکه خود
مورد بازجویی قرار میداد ،زندانیان دیگر را نیز زیر نظر داشت.گاه تغیریات جزیی
در مس���ئولیت بازجویان داده میش���د .ویل در مجموع همهی بازجویان در روند
بازجوییها بودند و با یکدیگر تبادل نظر میکردند.
بازجویانشناختهنشده
دهها بازجو و شکنجهگر در دادستانی اوین در دوران الجوردی زیر نظر او مشغول جنایت
بودند و از اسامی مستعار استفاده میکردندکه شناسایی آنها به سختی امکانپذیر است.
من در شعبهی «یک ب» بازجویی میشدم و بازجویم نام مستعار محمدی نام داشت،
عم ً
ال پیگریی س���وابق وی ناممکن اس���ت .عابدی ،مغیثه ،طباطبایی،کاردان بازجویان
شعبهی یک بودندکه زیر نظر پیشوا اداره میشد .ناصری ،موسوی ،دانشجو ،میثم ،معلم
و  ...بازجویانی بودندکهکسی اطالعی از سرنوشتشان ندارد.کسی اطالعی از هویت
قدیر و عباسکه بازجوی ش���عبه هفت بودند ندارد .یکی از دوستانمکه قدیر را با بدون
چشمبند دیده بود میگفت :دارای موهای صاف بور و چشمزاغ و پوست سفید بود و
حدود ًا  ۳۰سال داشت.
کسی از اسم اصلی «حامد ترکه» سربازجوی شعبه  ۶که به پروندهی زندانیان چپ غری
تودهای و «اکثریتی» میپرداخت اطالع ندارد .درمورد سیدمحمدعلی مرویانحسینی
بازجوی شعبه ۶که تصویرش منتشر شدهکسی چیزی نمیداند.
ی شغلشان نزد خانوادههایشان
بسیاری از شکنجهگران و بازجویان به دالیل امنیتی و زشت 
نیزکار در زندان و یا ش���کنجهگر بودن را مخفی میکردند .بیات مسئول بهداری زندان
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گوهردشتکه درکشتار نیز شخص ًا شرکت داشت ،با نرینگ و حقهبازی با خواهر داوود
حسنیخانی یکی قتلعام شدگان  ۶۷ازدواجکرده بود .او نزد خانواده حسنیخانی مدعی
شده بودکه در وزارت بهداریکار میکند .ایمان یکی از بازجویان اوین ،پسرخالهیکربی
قدیری بود اما به خانوادهاشگفته بودکه در بازارکار میکند.
حاجرضا یکی از مسئوالن زندان اوین بود و بعدها به ریاست زندان قزلحصار هم رسید؛
اماکسی از نامخانوادگی وی مطلع نیست .او مدتها مسئول بندهای  ۶-۵اوین بودکه به
بیماران و پریمردها اختصاص داشت .سپس مسئول ،سلولهای انفرادی آسایشگاه اوین
شد .بددهن و هتاک بود و در جوخههای اعدام نیز شرکت میکرد.

اراذل و اوباش در دادستانی

دلیل اصلی همراهی الجوردی و مؤتلفه وگردانندگان دادس���تانی و زندانها با اراذل و
اوباش را بایستی در همراهی روحانیت و بازار با آنها جست.
روحانیت و بازار از دیرباز روابطگسرتدهای با اراذل و اوباش و الت و لوتها داشتهاند.
در مراسم سوگواری محرم و همچننی راهانداخنت دسته وکشیدن علم وکتل همیشه التها
درکنار روحانیون و مداحان و اقشار سنتی بازار حضور داشتند.
دایرهی فعالیت بازاریها و روحانیت از منرب وعظ و خطابه و حجرهی بازار و تجارت به
ادارهی زندان و دادستانی و سرکوبگروههای سیاسی تغیریکرده بود .اراذل و اوباش از
دیرباز متحد اصلی آنها بودند و در شرایط جدید لزوم همکاری با آنها دوچندان شده بود.
اراذل و اوباش با پیوس�ت�ن بهکمیتههای انقالب اس�ل�امی 1و دادستانی اوینکه در ید
قدرت الجوردی بود به جای چاقو و تیزی و پنجهبکس و قمه و زنجری و ...به پیشرفتهترین
سالحها مجهز شدند و به خاطر نیازیکه نظام والیی به وجود آنها برای سرکوب نریوی
سیاسی داشت از قدرت خارقالعادهای در دستگاه سرکوب برخوردار شدند.
زنده یاد علیاکرب اکربی درکتاب ارزش���مند «لمپنیسم»که در سال  ۱۳۵۲انتشار یافت
مینویسد:
-1درکمیتههای انقالب اس�ل�امی و در میان اطرافیان خلخایل و اعضای «فدائیان اسالم» و هادی
غفاری نیز اراذل و اوباش دیده میشدند.
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تشکیل و وس���عت هیأتها و مجالس روضهخوانی ضمن بسط و مراسم مذهبی
موجب افزایش درآمد آخوندها و وعاظ میگردد و اغلب افراد هیأتی از لمنپهای
ممتاز و سرشناس حرفشنوی دارند و آنها هستندکه میتوانند مستمعنی را با اجبار
یا مالحظات دیگر به مجلس عزاداری بیاورند و آنها هستندکه میتوانند با استفاده
از امکان���ات و نفوذ خود بنی جماعت مذهبی محل ،مخارج حس���ینیه و مجالس
عزاداری و پول روضه را تهیه و تأمنی نمایند و آنها هستندکه میتوانند مذهب را با
رونق بیشرتی حفظ و حراست نمایند .به این جهت لمنپها با همهی مفاسدی که
دارند و اعمال خالف شرعیکه انجام میدهند مورد تأیید و احرتام قرار میگریند.
از طرفی لمنپها ،با شرکت وکمک در برگزاری مراسم مذهبی اعتماد و احرتام تودهی
مذهبی را در قبال آنهمه رذالتها و پستیها و مفاسد جلب میکنند و بدین صورت
با تجارب خصوصی خود خوب میدانندکه چگونه و چطور میتوان احرتام و تأیید
1
تودهی مذهبی را به دست آورد.
او در ادامه مینویسد:
لمنپها به دو منظور اساسی در مراسم و جریانات مذهبی شرکت میکنند:
1.1اغل���ب مجالس ع���زاداری و هیأتها زیر رهربی لمنپ ش���اخص و با
همکاری و همدس���تی دیگر دوروبریهای او تشکیل و اداره میشود.
این نوعکوش���شها ،او و دوستانش را در نظر تودهی مذهبی شاخص
میکند و ضمن جلب احرتام و اعتماد مس���لمنی و مسلمات اینجا تنها
جایی است که لمنپ خودش را از دیگران ممتازکرده و تفوق خود را بر
دیگران نشان میدهد و چون جای نجیبانهای برای عرصهی خود ندارد
نمیتواند از این نوع حوادث برای عرصهی شخصیت منکوبشدهی
خویش استفاده نکند.
این عمل برای لمپنیکه در طول زندگی و در همهی شرایط مورد تحقری
و اهانت است اهمیت فوقالعادهای دارد .اکثریت جماعت مذهبی را
تودهی خردهبورژوازی تشکیل میدهند ،لمنپ از اینکه خردهبورژوازی را
در این مواقع این طرف و آن طرف میکشد و رهربی و فرماندهی دارد
به طرز انتقامجویانهای احساس غرور و تفوق میکند.
 2.2با تش���کیل و بسط این نوع مجالس ضمن رونق و حراست مذهب بر
درآمد سخنوران میافزایند .رضامندی سخنوران موجب عفو و بخشش
آنها است و به همنی وسیله به مراکر روحانی نزدیک میشوند و با تجلیل
 -1لمپنیسم ،علیاکرب اکربی ،چاپ اول ،خردادماه ،۱۳۵۲چاپخانه حیدری ،تهران ،مرکز نشر سپهر ،ص.۴۳
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و اح�ت�رام و حمایت از آنها و حامی���ان آنها متقاب ً
ال در مواقع بحرانی
1
پشتیبانی آنرا نسبت به خود جلب میکنند.
براساس توصیفیکه علیاکرب اکربی میکند میبینیم بعد ازکودتای  ۲۸مرداد بزرگرتین
دس���تهی س���ینهزنی تهران در ماه محرم متعلق به طیب حاجرضایی بودکه از التهای
معروف تهران محسوب میشد.
پیشینهی پیوند سیاسی روحانیت و بازار با اراذل و اوباش
پیوند روحانیت و بازار با اراذل و اوباش منجر به بسیج التهایی چون طیب حاجرضایی
و شعبان بیمخ و هفتکچلون و حس�ی�ن رمضانیخی و برادران طاهری و تنفروشانی
چون پری آژدان قزی و ملکه اعتضادی و ...برای همراهی با دربار و نریوهای نظامی در
کودتای  ۲۸مرداد شد .بیژن حاجرضایی پسر طیب حاجرضایی میگوید پدرش سه شب
قبل ازکودتای  ۲۸مرداد در پی مراجعهی سه نفر از وابستگان آیتاللهکاشانی به منزلشان
همراه آنها به خدمت آیتاللهکاشانی میرسد و سپس با سپهبد فضلالله زاهدی دیدار
میکند .وی به دس���تور آیتاللهکاشانی اراذل و واوباش راکفنپوش میکند و درکودتا
2
شرکت میکند.
در پ���ی پیوند روحانیت و بازار با اراذل و اوباش در غائله  ۱۵خرداد ،رهربی این جنبش
ارتجاعی به دست طیب حاجرضایی و اسماعیل رضایی و حسنی رمضان یخی افتاد و
نریوهاییکه درکودتای  ۲۸مرداد متحد هم بودند در مقابل یکدیگر ایستادند.
حاجمهدی عراقی یکی ازگردانندگان مؤتلفه چگونگی پیوسنت طیب حاجرضایی به غائله
3
 ۱۵خرداد تشریح میکند.
علیاکرب اکربی درکتاب «لمپنیسم»که پس از غائلهی  ۱۵خرداد نوشته ضمن توصیف
ویژگیهای لمنپها خطرات آنها را برمیشمرد.
وی در ارتباط با چگونگی استفاده احزاب فاشیستی از لمنپها مینویسد:
احزاب فاشیس���تی از ماجراجویی لمنپها اس���تفادهکرده تشکیالت خود را از این
نریوهای عاص���ی و ماجراجو و به جان آمده پر میکنند و به عنوان تودهی حزبی،
خطرناکرتین و وحشیانهترینکارها را به دست همنی لمنپها تدارک میبینند و انجام
میدهند .آدمکشیها ،آتشسوزیها ،بیناموسیها و همهی مفاسد و خرابکاریها
در احزاب فاشیستی به دست همنی لمنپها انجام میگردد و درکشورهای عقبمانده
نیز نریوهای ارتجاعی هر عمل خرابکارانه را توسط لمنپها عملی میکنند.
-1لمپنیسم ،علیاکرب اکربی ،چاپ اول ،خردادماه ،۱۳۵۲چاپخانه 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 لمنپها به احزاب فاشیستی و ارتجاعی مینویسد:
لمنپه���ا به دو علت روانی و اقتصادی به احزاب فاشیس���تی و نریوهای ارتجاعی
میپیوندند.
 1.1احزاب فاشیستی و نریوهای ارتجاعی با پذیرفنت لمنپها و سرپدنکارهای
خطرناک و ماجراجویانه به دستشان ،در آنان ایجاد غرور و شخصیت
میکنند و لمپنی که تا به حال از طرف طبقات و س���ازمانهای مرتقی
محل اعرابی نبوده با دخالت مستقیم در جریانات سیاسی ماجراجویانه
احساس شخصیت و قدرت مینماید.
2.2از لحاظ اقتصادی خطراتکشنده و مرگآور را در آدمکشیها و غارتها
نپ همهی فکرش بر این است
به خاطر غارتکردن تحمل مینمایند .لم 
که با به خطر انداخنت حیات خود ش���اید برای مدتکوتاهی بتواند از
اموا لغارتی زندگیش را سروصورتی بدهد و از باده غرور ماجراجویانهای
که ناشی ازکمپلکسها و عقدههایی استکه در طول زندگی نابسامان
خود بدان دچار شده سرمست شود .اطاعت کورکورانهی لمنپ از اوامر
و دستورات افراد مافوق سازمانی و استقبال بیباکانهاش از هر حادثهی
مرگآور به خاطر آنس���تکه متقالب ً
ال او را در تجاوز به حقوق دیگران
حمایتکنند و دس���تش را در هر نهب و غارت���ی بازگذارند .او به این
لحاظ تسلیم محض قدرت میشود تا هیچ قدرتی جلو قدرتنماییها و
1
حشیگریهای روزانه او را نتواند بگرید.
گروه ضربت اوین وگشتهای دادستانی
گروه ضربت اوین وگشتیهای دادستانی نریوهای تحت امر الجوردی بودند و همچون
نریوی امنیتی و بازوی نظامی او در سطح شهر وگاه در اقصی نقاط ایران جوالن میدادند.
در دوران قدرت الجوردی بنی سالهای  ۶۰تا  ۶۳این نریوها حاکم بالمنازع خیابانهای
تهران بودند و جنایات بسیاری را آفریدند .اعضایگروه ضربت بیشرت از محلههای جنوب
شرقی تهران بودند و تلفیقی از اراذل و اوباش و مذهبیهای سنتی.گشتهای دادستانی
اسامی مختلفی داشت .قائم مقام واحد التقاط اطالعات سپاه میگوید:
اولشکه «گشت دانش���جویی» بود ،بعد به آنگشت عمار میگفتند .بعد یواش
یواش از نریوهای دیگر هم اضافه ش���دند .برای اینگشت از «بچههای عملیات»
-1لمپنیسم ،علیاکرب اکربی ،چاپ اول ،خردادماه  ،۱۳۵۲چاپخانه حیدری ،تهران ،مرکز نشر سپهر ،ص
 ۲۹و .۳۰
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نریو میدادند و از روی مالتها میگفتندکجاها را ببندید .به آن «تور وکمنی» هم
1
میگفتند.
طه طاهری (مسعود صدراالسالم) یکی از بازجویان مهم  ۲۰۹اوین در دههی  ۶۰میگوید:
همزم���ان همکاره���ای اطالعاتی در ته���ران صورت میگرفت مث���لگلوگاهها و
گشتهاییکه به عنوانگشت ثارالله راهاندازی شده بودندکه بریدهها و توابهای
منافقنی یا دانشجوهایی راکه اغلب در دانشگاهها بودند و توان شناساییکادرهای
س���ازمان را داشتند در اینگشت ها میگذاشتند و در ساعاتی از روز و شب برای
کسب اطالعاتگش���تزنی میکردند ....بسیاری از عناصر سازمان در همنی تور
بازرسیهای خیابانی ضربه خوردند .آدمی داشتیمکه امروز یکی از افتخارات فنی
کشور است و ازکار سازمان توبهکرده بود و در هرگشتیکه بریون میرفت دو سه تا
2
کشته ازکادر سازمان را میآورد.
حسنی همدانی مسئول «گشت شب» دادستانی که «برادر حسنی» معرفی میشود ،در
مورد تعداد آنها میگوید:
در اواخر دیماه  ۵۹توس���ط  ۴۰۰ ،۳۰۰نفر از اف���رادیکه آموزشهای نظامی دیده
بودند ،اما به صورت بسیجی و پارهوقت و بدون دریافت حقوق و مزایا و فقط بر
اس���اس آرمان آمده بودند ،مجموعهای راه افتادکه محل اولیهاش در چهارراه قصر
دادس���تانیکل انقالب بود .از آنجا شروعکردند و شبها امنیت تهران به عهده
3
اینها بود .فکر میکنم  ۱۰۰تا ۱۳۰گشت در مناطق مختلف تهران داشتیم.
این نریوهاکه مسئولیتشان با احمد قدیریان معاون اجرایی الجوردی بود غالب ًا از میان
لومنپها و افراد خش���ن تشکیل یافته بود .اما در میان آنها مغازهداران بازار و چراغ برق
و ...هم دیده میش���د .مرکز این نریوها در تابس���تان  ۶۰به پل رومی و سپس اوین انتقال
یافت .جوخههای اعدام اوین نیز از میان این افراد انتخاب میش���دند البته بودندکسانی
که به صورت داوطلبانه و برای ثواب اخروی سینهیکودکان و نوجوانان و جوانان را به
رگبار میبستند .حضور این نریوها در سطح شهر،گاه به درگریی آنها با نریوهایکمیته و
اطالعات سپاهکه زیر نظر رضا سیفاللهی بود منجر میشد و صحنههای بسیار خطرناکی
را در شهر به وجود میآوردند.
الجوردی همچننی با توجه به نریوییکه در اختیار داشت در دوران قدرتشگشت منکرات
راه انداخت و به دستگریی زنان بیحجاب پرداخت .او و گروه ضربت اوین و «گشت
-1رعد درآسمان بیابر ،تاریخ شفاهی مبارزه امنیتی با سازمان مجاهدین خلق ( )۱۳۶۷-۱۳۵۷به اهتمام
محمدحسن روزیطلب و محمد محبوبی ،انتشارات یازهرا ،ص .۶۱
-2رمز عبور شماره ،۲۱تری و مرداد .۱۳۹۵
3-http://defapress.ir/fa/news/28264
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ارشاد»که در خیابانها به راهانداخته بود نقش مهمی در تحمیل حجاب به زنان میهنمان
داش���تند .تا نیمه دوم س���ال  ۶۰حجاب اجباری نبود و تنها در ادارات دولتی به دس���تور
شورای انقالب حجاب اجباری شده بود .بعد از این بگری و ببنندها و حمالت دستهجات
حزباللهی بودکه حجاب در سال  ۱۳۶۱اجباری شد.
حسنی همدانی در مورد دایره نفوذ نریوهای تحت امر الجوردی از سال  ۱۳۵۹میگوید:
دوستان ما به همه جرایم رسیدگی میکردند .با مجالس منکرات و فحشا برخورد
میکرده ...درباره مواد مخدر ،کش���ف سالح ،خلع سالح بازماندگان رژیم قبل و
س���اواکیها برخورد میکردند .در  ۱۴اس���فند []۱۳۵۹که بنیصدر در دانش���گاه
س���خرنانیکرد ،واحدهای ما پشت دانشگاه بودند ،اما اجازه ورود نداشتند ،چون
هنوزکار به آن مرحله برخورد نرس���یده بود .در مورد دانش���گاه و انقالب فرهنگی
نفرات حضور داش���تند .حفظ امنیت ،اتفاقیکه در حزب جمهوری افتاد ،بس���یج
نریوها ،حضور در خیابانها .چون آن روزها ناجا و نریوی انتظامی به این صورت
نبود.کالنرتیها و ش���هربانی ضعیف بودند .در دستگرییها و اتفاقات در صحنه
1
نریوهایگشت حضور داشتند.
الج���وردی در س���ال  ۱۳۶۲با همک���اری «کمیتهه���ای انقالب اس�ل�امی» ،اقدام به
ِ
احتکار
تأسیس «گش���ت انصارالله»کردکه وظیفهی اصلی آن ،مبارزه باگرانفروشی و
کاال بود اما در سرکوب خیابانی نیز شرکت داشت .نریوهای الجوردی همچننی با «گشت
القارعه» و «گشت ثارالله» سپاه پاسدارانکه فجایع زیادی را در تهران آفریدند همکاری
داشتند .اصو ً
ال الجوردی آنجاکه پای سرکوب و جنایت و بسنت فضای اجتماعی و ایجاد
تور اختناق و وحشت در میان بود از چیزی فروگذار نمیکرد.
فرمانده عملیات شهری واحد اطالعات سپاه میگوید:
آن موقع س���پاه دوگش���ت داشت .یکیگش���ت ثارالله بودکه با لباس سپاهگشت
میزدند .یکی همگشت القارعه بودکه با لباسهای شخصی و ماشنیهای مدل آخر
بنز و شورلت و امثال اینهاگشت میزدند .آن اوایل آقایک .فرمانده منطقه  ۱۰بود
و مراکام ً
ال میشناخت و محبت خاصی به من داشت .وضعیت روحی و عملیاتی
مرا هم میدانست .در آنجا هماهنگکرده و دستور داده بودندکلگشتهای ثارالله
و القارعه در موقع عملیاتها تحت امر من باشند .یک مرکز فرماندهی هم درست
کرده بودیم .از اطالعات من آنجا بودم.
مسئول تعقیب و مراقبت واحد اطالعات سپاه :همان شبکه عبدالله پیام
فرمانده عملیات شهری واحد اطالعات سپاه :من هم از اطالعات آنجا بودم .بر این
1-http://defapress.ir/fa/news/28436
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کهگشتها خوراک داشته باشند و مثل بچههایکمیته بالتکلیف نباشند و به آنها
1
سوءقصد نشود ،به آنهاکروکی به عنوان خوراک میدادم.
تمرکز دو سیس���تم هماهنگ الکرتونیک و انسانی توس���ط اطالعات سپاه و دادستانی
انقالب اس�ل�امی تهران وکمیته انقالب اس�ل�امی و نهادهای امنیتی نخستوزیری 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  ۱۹بهمن  ۶۰و س���ایر اطالعاتیکه به دست آمده بود ،ایجادکرد .این
ت حزبالله» نیز برخوردار بودند توسط یک سیستم نوین تعقیب
نریوهاکه از همراهی «ام 
الکرتونیک ،لحظه به لحظه حمایت اطالعاتی میشد.
الجوردی در همه حال بر سازماندهی اراذل و اوباشکه از آنها به عنوان «بسیجی» یاد
میکرد تأکید داشت .وی در پایان مصاحبهی مطبوعاتی مشرتک خود با محمدیگیالنی
که در روزنامهی اطالعات  ۳تریماه  ۱۳۶۰انتشار یافت «از مردم حزباللهیکه در این چند
روز در صحنه حضور فعال داشتند تشکرکرد» وگفت:
این ابتکار حزباللهیها که به موتورسیکلت مجهز شدهاند ،قابل تحسنی است...
رفته رفته با منظمشدن و منسجمشدن این حزباللهیها به ارتش  ۲۰میلیونی جامه
عمل میپوش���انیم ....حزباللهیها میبایست همانطورکه این چند روز با نظم و
ترتیب خود در خیابانها حرکت میکردند ،بر نظم و سازماندهی خود بیافزایند.
اراذل و اوباش زیادی بودندکه اگرچه مستقیم ًا در اوین حضور نداشتند ،اما در سرکوب
نریوهای سیاسی پس از انقالب وکشتار فعاالن سیاسی در دههی سیاه  ۶۰نقش مهمی
2
داشتند و بعض ًا رابطهی نزدیکی با الجوردی و دادستانی داشتند.

-1نشریه رمز عبور شمارهی  ۲۱تری و مرداد .۱۳۹۵

2-http://pezhvakeiran.com/maghaleh-95677.html
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مجید قدوس���ی متولد  ۱۳۳۷و نام اصلی وی مجید مالجعفر است .او مانند بسیاری از
جنایتکاران رژیم با استفاده از نام مستعار چهرهی اصلی خود را میپوشاند .مجید قدوسی
در محلهی سرآسیاب دوالب در جنوب شرقی تهرانکه به همراه میدان خراسان و مناطق
اطراف آن از جمله محلههای حزباللهیپرور تهران بود رشدکرد.
چگونگی ورود به اوین
تعدادی از افراد این محله به واسطهی ریاست محمدکچویی بر زندان اوین به استخدام
دادس���تانی انقالب و زندان اوین درآمده و نقش ویژهای در س���رکوب وکشتار زندانیان
ال از ابتدای تأسیس حکومت جدید افراد این محله و به ویژه
سیاسی به عهدهگرفتند .اصو ً
کمیته منطقه ده «عل م الهدا» و مسجد لرزاده نقش مهمی در سرکوب و حمله بهگروهها و
اجتماعات سیاسی داشتند.
سالها قبل ،یکی از دوستانم تعریف میکرد بعد از پریوزی انقالب در حایلکه مشغول
بازی فوتبال بودند ،بچههایکمیته محله به آنها رجوعکرده و پیشنهاد میدهندکه برای
ش���رکت در جوخهی اعدام وابستگان رژیم سلطنتیکه همان شب قرار بود اعدام شوند
میتوانند همراه آنها به زندان بروند .مجید مالجعفر (قدوس���ی) یکی ازکسانی بودکه
برای شرکت در جوخهی اعدام آمادگیکرد 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 محاکمهیکمایل یکی از
شکنجهگران ساواک در سال  ۵۸در دادگاه انقالب شرکت داشت و تلویزیون چهرهاش
را نشان داد .آن موقع هنوز مسئولیتی در دادستانی نداشت.
محافظخلخایل
مجید قدوس���ی در س���یاهترین روزهای حاکمیت صادق خلخایل بر «دادگاه انقالب»،
پاسدار و محافظ وی بود .مجید بارها در «جهاد» اوین برای زندانیان ،نحوهی محاکمه
و قتل هویدا را تعریفکرده بود .او با لهجهی ترکی ادای خلخایل راکه پس از قتل هویدا
از دادگاه با خوشحایل بریون آمده بود در میآورد و میگفت« :بیلخره موفق شدم ،بیلخره
موفق شدم» .تا مدتها این عبارت تکیهکالم زندانیان «جهاد» اوین بود.
وی در زندان غالب ُا کفشکتانی چینی و اورکت به تن داش���ت و تس���بیحی را در دست
میچرخاند و شدید ًا سیگاری بود اما از ترس الجوردیکه شدید ًا ضد سیگار بود ،مانند
دیگر پاسداران اوین پنهانی سیگار میکشید.
رئیس اوین قدیم و آموزشگاه
مجید قدوسی در س���ال  ۵۹به خاطر سابقهایکه در اوین داشت به ریاست بخش ۳۲۵
و  ۳۱۱قدیمکه تشکیل یافته از سلولهای انفرادی بودگمارده 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 میشدند.
پس از راهاندازی ساختمان «آموزشگاه» اوین در پاییز سال  ۶۰او به همراه قاسم کبریی
مسئولیت این ساختمان راکه یکی از اصلیترین بخشهای اوین بود به عهدهگرفت.
دادیار اجرای احکام
وی پس از مدتی به مقام دادیاری رسید و پیش از آنکه به سفر حج برود «حاج مجید»
خوانده شد و مسئولیت اخذ مصاحبه از زندانیانیکه قصد آزادیشان را داشتند به عهده
گرفت .او لومپنی بودکه رعایتکوچکرتین اصول اخالقی را هم نمیکرد و حتی توابنی
وکسانیکه در «جهاد» وکارگاه اوینکار میکردند نیز از زخمزبا ن و متلکهای وی در
امان نبودند .وی در این دوران یکی از ارکان مهم زندان اوین بود .الجوردی در هش���تم
تریماه  ۶۳هنگامیکه زمزمههای برکناریاش بهگوش میرسید در جمع شکنجهگران اوین
در دفاع از خود و اعمالش و به منظور پروندهسازی علیه جناح رقیب به دروغ مدعی شد:
همان زندانی راکه قرار بوده حسنیزاده ،حاجداود رحمانی ،مجید قدوسی و مرا در
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زندان ترورکند ،به عنوان تواب مطرحکردند ،او را به شعبه میآورند ،فکر میکردند
او بریده ،شعبه هم فکر میکردکه او بریده و چون بریده از او میخواهند اطالعاتش
را راجع به فرد دیگری بدهد ،بعد به او یکدس���تی میزنند و از او میپرس���ند چرا
اطالعات ندادی ،او هم ش���روع میکند و راجع به قصد فرار از زندان وکانالهای
1
زیرزمینی اینجا و ترورها میگوید.
حاج داوود رحمانی مسئولیت زندان قزلحصار درکرج را به عهده داشت و بقیه در اوین
بودند؛ زندانی تواب چگونه میتوانست در هر دو زندان به فاصلهی دههاکیلومرت دست به
عملیات بزند؟او به هنگام پروندهسازی برای جریان رقیب استعداد عجیبی در دروغگویی
داشتکه مورد باال یکی از نمونههای آن است .این روایت الجوردی نشان دهندهی 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 میکرد مجید قدوسی
را در جریان سوءاستفاده جنسی «بهرام» یکی از
پاسداران اوین از چند زندانیکم سن و سال سالن
« ۴آموزشگاه»گذاشته بود .اوکه پاسدار جوخهی
اعدام هم بود ،پیش از آنکه پاس���دار اوین شود،
پاس���بان ش���هربانی بود و به همنی دلیل به «بهرام
پاسبان» معروف بود.
بهرام که در جوخههای اعدام نیز شرکت میکرد،
بسیاری از اوقات یکی از زندانیانکم سن و سال را بهکتابخانهی آموزشگاه میبرد و مورد
سوءاستفاده جنسی قرار میداد.
دوست منکه در آموزشگاه اوین چای درست میکرد وقتی صبح زود بهکتابخانه مراجعه
میکند ،بهرام پاسبان را با شورت میبیندکه جلوی او ظاهر میشود؛ وی همانجا یکی از
زندانیان نوجوان را همراه او میبیند .او موضوع را به مجید قدوسیکه دادیار اوین بود
اطالع میدهد .مجید قدوسی در توجیه عمل بهرام پاسبانگفته بود« :در فقه و شریعت
اس�ل�ام حتی اگر دو نفر لختکنار هم خوابیدند و به اندازهی یک تار مو با هم فاصله
داشتند نمیتوانیم تهمت زنا یا لواط به آنها بزنیم».
نه تنها برخوردی از سوی مجید قدوسی با پاسدار «بهرام»که از موقعیت خود سوءاستفاده
میکرد نشد بلکه وی پس از بسته شدن درکتابخانهی آموزشگاهکه به دستور مجید قدوسی
1-www.rajanews.com/detail.asp?id=99963
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صورتگرفت ،در انبار بنی سالن یک و دو آموزشگاه به سوءاستفاده جنسی از زندانیانکم
سن و سال ادامه میداد .وی هماکنون دارای مغازه عکاسی در پل چوبی تهران است و
گفته میشود به خاطر بیماری قند ،انگشتان یک پایش را قطعکردهاند.
در اسفندماه  ۶۰نیز مجید قدوسی و پاسداران زیر هشت آموزشگاه اوین ،یک زندانی را
که دارای مشکالت شدید جنسی بود و مطلق ًا قادر بهکنرتل رفتار خود نبود هر ازگاهی به
نزد خود فرا میخواندند و پس از ساعتها بازمیگشت.
بعضی اوقات یک زندانی دیگر راکه به خاطر ش���رایط زندان و اسرتسهای دائمی به
بیمارگونه و بسیار شدیدی به «استمنا» متوسل میشد به نزد خود فرا میخواندند تا

شکل
برایشان آواز بخواند .اوکه فرزند یک روحانی وابسته به نظام بود و توسط پدرش لو داده
ش���ده بود بهگفتهی خودش «سرودهای انقالبی» و دیگر آهنگهای رایج را به شکل
ترانهی درخواستی برای مجید قدوسی و دیگر پاسداران میخواند.
از آنجاییکه اوین یک زندان ایدئولوژیک بود امکان سوءاس���تفاده جنسی از دخرتان
کمرت از پس���رانکم سن و سال مهیا میشد چراکه تماس بنی دو جنس مخالف در اوین
بسیار سخت بود و توجیه آن به سادگی امکانپذیر نبود .اما به علت نزدیکی بیش از حد
پاسداران به زندانیانکم سن و سال ،امکان سوءاستفاده جنسی به سادگی فراهم میشد و
آنها میتوانستند از اقتدار خود در این زمینه استفادهکنند.
بذلهگو و مجلسگرمکن و مشرتی سونای زعفرانیه
مجید قدوسی علریغم مشارکت فعالش در شکنجه وکشتار دههی سیاه  ۶۰بقدری شوخ
و بذلهگو و مجلسگرمکن اس���تکهکسی تا او را از نزدیک نشناسد و شاهد اعمال و
رفتارش نبوده باش���د باور نمیکند وی یکی از بریحمترین جالدان اوین بوده و جنایتی
نیس���تکه مرتکب نشده باشد .مجید قدوسیکه در زمنیهای فوتبال شوخیهایش هم
به نوعی جنسی بود سالها بعد یکی از مشرتیان پر و پا قرص سونای زعفرانیه شد .این
سونا یکی از محلهای عیش و فساد بازجوها و شکنجهگران و نریوهای امنیتی و قضایی
و همچننی محل قرار و مدار فوتبالیستها و مدیران ورزشی بود .توطئهها و زد و بندهای
ورزش���ی و عقد بسیار از قراردادها نیز در آنجا شکل میگرفت.کاپ قهرمانی باشگاه
استقالل در جام باشگاههای آسیا در آنجا نگهداری میشد.
مخالفت با اعدام حبیب خبریی
او از آنجاییکه خود فوتبالیست بود مخالف اعدام حبیب خبریی بازیکن تیم ملی ایران
و باشگاه هما بود و حکم او را معلق نگهداشته بود .هنگامیکه در سفر حج به سر میبرد
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حبیب را اعدامکردند .مجید پس از بازگشت از سفر حج شدید ًا از این موضوع ناراحت
بود و ادعا میکرد عدهای مغرض در دادستانی هستندکه از موقعیت سوءاستفادهکرده و
پروندهی حبیب را به جریان انداخته و او را اعدامکردهاند .در اس���ناد انتشار یافته تاریخ
اعدام حبیب خبریی  ۳۱خرداد  ۶۳آمده اس���ت اما مجید قدوس���ی مدعی بودکه اعدام
وی ،زمانی صورتگرفتهکه او در سفر حج بود .در سال  ۱۳۶۳حج در شهریورماه برگزار
شد .آیا قدوسی به حج عمره در خردادماه رفته بود؟ آیا تاریخ اعالم شدهی اعدام حبیب
خبریی واقعی نیست ،آیا مجید قدوسی دروغ میگفت؟
اعمال نفوذ در پرونده به واسطه قدرت
قدوس���ی در پس���ت دادیاری از قدرت زی���ادی برخوردار بود و چنانچ���ه اراده میکرد
میتوانس���ت افراد را از اعدام نجات دهد .در س���ال  ۶۳وی با پیگریی پروندهی یکی
از دوستانم و ش���رکت در دادگاه تجدیدنظر ،در شرایطی که نمایندگان آیتالله منتظری
ب���ه زندانها آمده بودند او را از مرگ نجات داد و زمین���هی آزادیاش را فراهمکرد .در
حایلکه در دو دادگاه قبلی او به اعدام محکوم ش���ده بود .در واقع شقیترین بازجویان
و شکنجهگران و یا مسئوالن اوین نیزگاه دیده میشدکه به دالیلگوناگون به حمایت از
یک زندانی میپرداختند و در حق او محبت میکردند .مجید قدوسی نیز از این قاعده
مستثنی نبود و در طول سالهای خدمتاش در اوین اقداماتی از این دست هم داشت.
دایرهی اعمال نفوذ او در پروندهها تنها به زندانیان سیاسی محدود نمیشد .حسنی حسنی
یکی از مسئوالنگروه ضربت اوین در سال  ۶۰که از دوستان نزدیک مجید قدوسی بود
در جریان یک س���رقت مس���لحانه به انبار یک حاجی بازاری واردکنندهی مواد اولیهی
پالس���تیک دستربد زده و سپس دستگری میشود .با توجه به نفوذیکه حسنی حسنی در
دادستانی و دادگاه انقالب داشت و با حمایت مجید قدوسی و داستانیکه سرهمکرده
بودند او مدعی شدکه پول به دست آورده از اجناس ربوده شده را به نفع مستضعفنی خرج
کرده و در اختیار مستحقهاگذارده است .محمدیگیالنی در دادگاه در پاسخ به اوگفته
بود مگر تو «رابنیهود» بودی؟ در هر صورت او تربئه و از دادستانی اخراج شد .مجید
ت وی حسنی حسنی از هستی ساقط میشد .هرچند
قدوس���ی میگفت اگر نبود حمای 
حسنی به اعتیاد روی آورد و شدیدأ معتاد شد اما با توجه به سرقتیکهکرده بود از وضعیت
مایل خوبی برخوردار بود و دارای دو دهنه مغازه و دو طبقه آپارتمان روی آن بود.
قدوسی شدید ًا مورد عالقهی محمدیگیالنی بود و پس ازکشته شدن تعدادی از پاسداران
و به ویژه تریخالصزنهای اوین در جبهه ،مدعی بود بنا به فتوای محمدیگیالنی وی
اجازه رفنت به جبهه را ندارد .چراکهگیالنی حضور وی در اوین را مهمتز از رفنت به جبهه

328

و «شهادت» تشخیص میداد.

مجید قدوسی

مسئول اعدام زندانیان درکشتار ۶۷
مجید قدوسی در جریانکشتار  ۶۷از آنجاییکه مسئول اجرای احکام اوین بود دارزدن
زندانیان سیاسی در اوین به عهدهی اوگذاشته شده بود.گروه ضربت اوین و جالدان جان
ستان ،تحت نظارت او به اجرای احکام صادره از سوی هیأتکشتار میپرداختند .آنها
در طول روز به بازی پینگ پنگ مشغول بودند و در ایام فراغت ابتدا در پارکینگ مقابل
ساختمان دادستانی و سپس در زیرزمنی  ۲۰۹طناب بهگردن زندانیان میانداختند.
پس ازکشتار  ۶۷در پاسخ به یکی از زندانیان سابقکه از وی در مورد سرنوشت اسماعیل
موساییکه در جریان اینکشتار به دار آویخته شد پرس و جو میکند میگوید« :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 دههی  ۶۰از طریق حاج مهدی اربابیکه سابق ًا ازگردانندگانکمیتهی 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 عهدهدار مسئولیت «کمیته
برگزاری مس���ابقات فوتبال تهران» ش���د .از همنی جا بودکه ارتباط مجید قدوس���ی با
فوتبالیستها برقرار شد.گاه بازیکنان حزباللهی مانند پنجعلی ،مایلیکهن و ...را به اوین
میآورد .بازیکنانی چون ناصر نبوی دروازهبان بانک ملی و تیم ملی و ش�ی�رعلی روشن
فوروارد بانک ملی و ...هم در زمرهی پاسداران وگروه ضربت اوین بودند.
پس از پایان جنگ ،نه تنها مجید قدوسی و اوینیها که بسیاری از چهرههای امنیتی به
ورزشکشور راه یافتند و عالوه بر در دست داشنت حراست تربیتبدنی و فدراسیونها،
ریاست آنها را نیز در دستگرفتند .در این دوران مجید قدوسی با بهزادکتریایی رئیس
حراس���ت تربیت بدنیکه بعد ًا کاندیدای ریاست فدراسیون فوتبال شد و عاقبت سر از
ریاست فدراسیونکاراته درآورد نزدیک بود.کتریاییکه عضو شورای برون مرزی ورزش
بود و در ارتباط با اعزام تیمهای ورزشی و ورزشکاران تصمیم میگرفت وی بعدها رئیس
تربیت بدنی صدا و سیما شد.
مسئول استادیوم آزادی
قدوسی در سال  ۶۸بعد از درگرییها و تظاهراتهاییکه در پی برگزاری مسابقات فوتبال
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به وجود آمد ،برایکنرتل هرچه بیشرت تماشاچیان و امنیتیکردن فضای فوتبال به ریاست
استادیوم آزادی رسید .همان موقع حمیدکریمیکه وی نیز یکی از شکنجهگران 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 .حمیدکریمی مدتی
نیز در سالهای اولیه دههی  ۶۰معاونت مجید قدوسی در آموزشگاه را به عهده داشت.
حمیدکریمی
تا آنجا که میدانم آخرین س���مت حمیدکریمی
ادارهی «کان���ون اص�ل�اح وتربی���ت» واقع در
شهرزیبا بود .این «زندان» پذیرای صدهاکودک
و نوجوان زیر هیجده سال است.
حمی���دکریمی نیز ش���خص ًا در جوخ���هی اعدام
ش���رکت کرده ب���ود .مجی���د قدوس���ی پس از
برکناری از ریاس���ت اس���تادیوم آزادی همچنان
در زمینهی فوتب���ال که ورزش م���ورد عالقهاش
بود فعال ماند و به ارتباطاش با فدراس���یون فوتبال ادام���ه داد .وی در زندان نیز هرگاه
فراغت���ی پیدا میکرد «گلکوچک» بازی میکرد.کریمی و قدوس���ی همچنان روابط
نزدیکی با فوتبالیس���تهای 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 «مجموعهی ورزشی و
فرهنگیانقالب»کهریاستشبامهدیاربابیبودتشکیلدادومجیدقدوسینیزبههمکاری
با وی پرداخت و نقش هماهنگکننده تیم را به عهدهگرفت .او به خاطر روابطگسرتدهای
که با بازیکنان مشهور داشت هر از چندی یکی از آنها را برای بازی به تیم مزبور میآورد.
در تیم ریاست جمهوری عالوه بر حسن و علی خمینی فرزندان احمد ،خواهرزادههای
او از جمله علی اشراقی نیز بازی میکردند .این در دورانی بودکه مجید قدوسی تازه از
کشتار وسیع زندانیان سیاسی فارغ شده بود .از دیگر بازیکنان این تیم داریوش باریکانی و
پسرش بودند .باریکانی محافظ خامنهای و رفسنجانی بود و بعدها از افراد نزدیک محسن
هاشمی به شمار میرفت و در بسیاری از تجارتهای خانوادهی رفسنجانی شرکت داشت
و در تی���م مزبور دروازهبان بود .احمد خمینی تا پیش از مرگش هر از چندی خود نیز در
تمرینات و مسابقات آنها شرکت میکرد و از نزدیک تحوالت تیم را زیر نظر داشت.
طرد شدن از سوی الجوردی
در تغیری و تحوالتیکه در سالهای بعد ازکشتار  ۶۷در اوین و دادستانی انقالب صورت
گرفت مجید قدوس���ی از حلقهی قدرتکنارگذاشته شد و نفوذ سابق را نداشت.گفته
میش���د پس از انتخاب الجوردی به ریاست سازما ن زندانها ،او از الجوردی خواسته
بود که ریاست زندان اوین یا گوهردشت را به او بسپارد که با مخالفت الجوردی روبرو
شده بود .گفته میشد بنی این دو درگریی پیش آمده و الجوردی به وی سیلی زده بود.
الجوردی ،حاجرضا را به ریاس���ت قزلحصار ،پیش���وا را به ریاست اوین و صبحی را به
ریاستگوهردشتگمارد.
به همنی دلیل مجید آنچنان رنجیده خاطر شدکه حتی خشماش را نزد زندانیان سیاسی
سابق نیز بروز میداد .یکی از زندانیانیکه قدوسی را در سال  ۷۲دیده بود میگفت وی
شدید ًا به مسئوالن رژیم حملهکرده و میگفت پس از  ۱۲سال خدمت بی شائبه مزدم را
دادند .او از بیوفایی و قدرناشناسی مسئوالن رژیم مینالید .در واقع او دیگر مجید قبلی
نبود و با فحشهای رکیک از آنها و به ویژه جناح مؤتلفه و بازاریها نام میبرد.
عدم شرکت در مراسم تشییع و دفن الجوردی
الجوردیکهکش���ته شد یکی از دوس���تانمکه خود در مراسم تشییع و تدفنی وی حضور
داشت برایم تعریفکرد به جز حلقهی «هیأت مؤتلفهی اسالمی» دادستانی ،تا آنجاکه
میشناخت هیچیک از پاسداران اوین ،محافظان الجوردی و بازجویان و شکنجهگران از
جمله مجید قدوسی در مراسم شرکت نکرده بودند .چراکه در دعواهای جناحی رژیم یا
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با الجوردی مشکل داشتند و یا چون او در سال  ۷۷از چشمها افتاده و از ریاست سازمان
زندانها نیز برکنار شده بود برای آنها نفعی نداشتکه در مراسم او شرکتکنند.
بیوفایی نظام اسالمی و پشیمانی جانیان
مجید تنها نبود بسیاری از جنایتکاران دههی  ۶۰وکسانیکه تا مرفق دستشان به خونآلوده
بود در دههی هفتاد در مواجهه با زندانیان سیاسی سابق موضعی متفاوت اتخاذ میکردند.
یکی از دوستانمکه درگمرگ مهرآباد محمد خاموشی را دیده بود میگفت :وی ضمن
آنکه به مس���ئوالن رژیم بد و بریاه میگفت نهایت همراهی را با اوکرده و دستگاههای
پزشکی راکه از خارج برای او آمده بود بدون هزینههای معمول ترخیص میکند .محمد
خاموشی مسئول واحد یک زندان قزلحصار بود و در جریان کشتار  ۶۷ضمن آن که از
زندانیان در اوین مصاحبه میگرفت درکشتار زندانیان بیدفاع نیز نقش مستقیم داشت.
ی���ا حاجرضاکه یکی از مس���ئوالن اوین و جوخههای اع���دام در دههی  ۶۰بود و مدتی
نیز ریاس���ت قزلحصار را به عهده داشت علن ًا به زندانیان آزاد شده میگفت« :هم شما
اشتباهی زندان بودید و هم ما اشتباهی زندانبان بودیم».
موضع متفاوت این جنایتکاران در سالهای بعد نه به منزلهی جدایی آنها از رژیم بلکه
رنجیدگیشان از مقامات و به بازی نگرفنتشان بود .چنانچه موقعیتی مییافتند در دفاع
از رژیم از چیزی فروگذار نمیکردند.
تشکیل خانواده پس ازکشتار ۶۷
پس ازکشتار  ۶۷مجید قدوسی با خواهر یکی ازکارکنان دادستانی به نام مجیدکه راننده
تاکس���ی هم بود ازدواجکرد و تنها یک فرزند به نام عقیل دارد .همس���ر وی از بیماری
سرطان رنج میبرد و روزهای سختی را میگذراند.
مجید قدوس���ی در س���الهای خوننی دهه ۶۰که از قدرت الزم برخوردار بود از موقعیت
خود در دادستانی انقالب سوءاستفاده نکرد و وضعیت مایل خوبی نداشت و تنها دارای
آپارتمان دوخوابهای در حوایل بزرگراه آیتاللهکاش���انی اس���ت .به همنی دلیل وقتی به
گذشته فکر میکند از ته دل افسوس موقعیتهایی را میخوردکه از دست داده بود.
حمایت از احمدینژاد و تیمداری و دالیل فوتبال
قدوسی در سالهای اخری و پس از بازنشستگی در حایلکه از احمدینژاد حمایت میکرد
دوباره به تیمداری روی آورد .از آنجاییکه «مجموعهی انقالب» خصوصی شده بود،
حس�ی�نکریمی صاحب رس���توران «لوکس طالیی»که رابطهی نزدیکی با «اوینی»ها
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داش���ت ،زمنی چمن مصنوعی آنجا را اجارهکرده و در اختیار قدوسیگذاشت .در این
دوران مجید قدوسیکارگزارکریم صفایی و حسنیکریمی شده بود.
بازیکنان معروفی چون س���عید نعیمآبادی ،محمد نوازی ،افش�ی�ن پریوانی ،امریحس�ی�ن
اصالنیان ،رضا شاهرودی ،کریم باقری ،مهدی پاشازاده ،مهدی هاشمینسب و ...هر از
چندگاهی در این زمنی و در تیم مجید قدوسی بازی میکنند .تعدادی از افراد متمولکه
عشق فوتبال دارند با پرداخت وجوه چند میلیو ن تومانی به مجید قدوسی این امکان را
پیدا میکنندکه درکنار فوتبالیستهای مشهور قدیمی بازیکنند .در این دوران او نیز به
جرگهی دالالن فوتبال پیوس���ت و با توجه به حضور سرداران سپاه و عناصر حزباللهی
در مدیریت باشگاهها و رابطهایکه او با آنها داشت هنگام نقلو انتقاالت فعال بود و
درآمدی به جیب میزد.
وی در س���الهای میانی دههی هشتاد ( )۱۳۸۴سرپرست تیمکوثر تهران بودکه در لیگ
دسته یک بازی میکرد .در این دوران حاج مهدی اربابی مربی این تیم بود و این دو به
عنوان جفت جداییناپذیر با یکدیگر همکاری میکردند.
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  ۸۷به خرمآباد 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 سالهی رضا نصریی ختم شد وکادر فنی و مسئوالن این
تیم با توجه به نفوذیکه داشتند تربئه شدند .در دورانی همکه اربابی سرپرستی تیم پیکان
را داشت مجید قدوسی مدیر اجرایی این تیم بود.
مجیدقدوسیدرتاریخهیجدهمآبان۱۳۹۱مسئولیتبرگزاریمسابقاتفوتبالپیشکسوتان
جام سردار «شهید حسن تهرانی مقدم« پدر موشکی رژیم را به عهده داشتکه در انفجار
عظیم مرکز موشکی سپاه پاسداران در «مالرد» به قتل رسید .او و عواملشکنرتل بسیاری
1
از تیمها از جمله صبا باتری ،پیکان ،ابومسلم و ...را در اختیار داشتند.

1-www.jahannews.com/vdcb0sb55rhbsap.uiur.html
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ص زنها و نزدیکان
مجتبی حلواییعسگر در سالهای سیاه اولیه دههی  ۶۰یکی از تریخال 
ی افراد شرکت داشت
الجوردی بود .او همچننی همراه باگروه ضربت اوین در دستگری 
و خود در جوخههای اعدام ش���رکت میکرد .مجتبی حلوایی بعد از برکناری الجوردی
از دادستانی انقالب اسالمی در س���ال  ۶۳و در دوران ریاست فکور بر زندان اوین ،به
معاونت امنیتی و انتظامی زندان ارتقا یافت.
مسئول امنیتی و انتظامی اوین
در سالهای  ۶۵تا  ۶۷او به عنوان مسئول امنیتی و انتظامی اوین نقش مهمی در سرکوبی
زندانیان ،حمله به بندها ،ضرب و شتم  و تخریب اموال زندانیان داشت .نام  او در این
دوره بیش از هر جنایتکاری در اوین مطرح بود و آوازهی او از مرزهایکشورگذشته بود .به
ویژهکه در این دوره درگریی بنی زندانیان و زندانبانان افزایش پیداکرده و زندانیان مجاهد
میکوش���یدند اتهام خود را به جای «منافقنی»« ،مجاهدین» اعالمکنندکه باعث بروز
حساسیت فوقالعادهای در زندانبانان و مسئوالن دادستانی و وزارت اطالعات شده بود.
مجتبی حلواییکمرت روزی بودکه زندانیان را به خاطر اعالم اتهامش مورد ضرب و شتم قرار
ندهد .اوگاه زندانیان را به تخت میبست و شخص ًا ضرباتکابل را با بریحمی فرود میآورد.
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در این دوران زندانیان بارها دست به اقدامات اعرتاضی از اعتصاب و تحریم غذاگرفته
تا تحریم مالقات و هواخوری زدند.
یکی از فعالترین مهرهها درکشتار ۶۷
در جریانکشتار  ۶۷با توجه به شناختیکه از زندانیان داشت مسئولیت او انتخاب زندانیان
و دس���ته بندی آنها برای رفنت نزد هیأتکشتار بود .مسئولیتیکه ناصریان (شیخ محمد
مقیسه» درگوهردشت داشت وی در زندان اوین عهدهدار بود .وی در جریانکشتار ، ۶۷
یکی از فعالترین مهرهها بود و نقشکلیدی در قتلعام زندانیان اوین داشت.
پس از پایانکش���تار ،مأموریتکابل زدن به زنان زندانی «چپ» ،برای نماز خواندن به
عهدهی او بود  .با این حال پس از پایانکش���تار  ۶۷زندان اوین را برای همیش���ه ترک
کرد .دلیل اینکار بر من پوشیده است .نمیدانم او با میل خود اوین را ترککرد و یا به
خاطر دستهبندیهای معمول در رژیم ،از پستیکه داشت برکنار شد .در سال  ۱۳۶۸وقتی
به دادیاری اوین برده ش���ده بودم ،در بازگشت از زیرچش م بند او را دیدمکه برای انجام
کاری به اوین مراجعهکرده بود و با دوستانش خوش و بش میکرد .میگفتند روابطی با
پاسداران زن اوین داشت و از قرار معلوم یکی از آنها صیغهی وی شده بود.
از باجگریی تا استخدام در بنیاد  ۱۵خرداد
مجتب���ی حلوایی پس از ترک اوین ،مدتی بیکار بود و از وضعیت مایل نامناس���بی هم
برخوردار بود و برایگذران زندگی دست پیش این و آن دراز میکرد .یکی از زندانیانی
که در جریانکش���تار  ۶۷جان سالم به دربرده بود و پدرش از بازاریان متمول و مسئوالن
صندوق جاوید بود ،برایم تعریفکردکه حلوایی هر از چندگاهی به منظور باجگریی تحت
عنوان شریینی و اینکه دستم تنگ است برای دریافت پول به پدر وی مراجعه میکرد.
در اوایل دههی  ۷۰خانهی حلوایی در سعادتآباد تهران بود که قولنامهای خریده بود و
هنوز سند مالکیت نداشت .دیری نپاییدکه به خاطر سوابق جنایتکارانهاش در «بنیاد ۱۵
خرداد» تحت مدیریت شیخ حسن صانعی مشغول بهکار شد.
وی در پاییز  ۷۰در پروژهی سدسازی این بنیاد در نزدیکی قم به فعالیت پرداخت .بر اساس
شنیدههایم سپس مدتی در چای جهان دارای مسئولیت شد.گفته میشود در حال حاضر
1
نائب رییس اتحادیه اتومبیلهایکرایه است.

1-www.hamshahrionline.ir/hamnews/1384/840808/Irshahr/dakhl.htm
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بعید میدانم هیچ انسان معمویلای حاضر شود «تریخالص» انسان دستبستهای را بزند.
نپ»ها و پستترین اقشار جامعه وگاه از میان
به همنی دلیل تریخالصزنها از میان «لم 
بزهکاران وکسانیکه بویی از انسانیت نربدهاند ،برمیخریند.
چ فرهنگی «تریخالص زن» را تقدیس نمیکنند و به او هویت نمیبخشند؛ تنها
در هی 
رژیم نکبت والیت فقیه ،اس���تکه با وارونهکردن مفاهیم و ارزشها ،پس ازکشتهشدن
چننی موجودات پستی را «عارف» و «زاهد» و «عابد» میخواند.
مجید قدوس���ی و مجتبی حلوایی و در زمرهی تریخالصزنهایی بودندکه به «لقاءالله»
نپیوستند و الجرم تقدیس نمیشوند.
با توجه به حجم عظیم اعدامها در دههی  ۶۰تعدادکسانیکه در اوین در جوخههای اعدام
شرکت میکردند و سینهی نوجوانان و جوانان را هدفگلوله قرار میدادند زیاد است و
در این رابطه میبایستی تحقیقی مستقل صورتگرید .هرچند افراد پس ازگذشت  ۴دهه
حاضر به روشنگری در مورد سابقهی جنایتکارانهشان نیستند و غالب ًا آن را میپوشانند.
بعید اس���ت افرادی مثل جعفر شجونی و مهدیکروبی و حس ن غفوریفرد و ابوالقاسم
سرحدیزادهکه یکپایشان در اوین بود و یکپایشان در منرب وعظ و خطابه و وزارتخانه
و مجلس و بنیاد شهید و ...در جوخههای اعدام شرکت نکرده باشند و برای برخورداری
از ثواب اخروی ماشه را نچکانده باشند و یا حداقل به تماشای جانکندن افراد ننشسته
باشند .نمایندگان مجلس برای ثواب در اوین حضور مییافتند و فیسبیلالله در جوخه
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اعدام شرکت میکردند اما امروز همگی سکوت پیشهکردهاند .اعضایگروه ضربت اوین
که تعدادیشان در خیابان چراغبرق تهران مغازه لوازم یدکی ماشنی داشتند نیز حرفی از
سابقهی ننگنی خود و شرکت در جوخههای اعدام اوین نمیزنند.کسانیکه تحت عنوان
خانواده شهدا به اوین میآمدند امروز از افتخار شرکت در جوخههای اعدام نمیگویند.
حسنی همدانی مسئول «گشت شب دادستانی» میگوید:
ما لله و صلواتی درخدمت بودیم چه رس���د به بقیه افرادکه زیرمجموعه ما بودند،
حکم،کارت و تسلیح از طریق دادستانی انجام میگرفت ،ویل اینهاکاسب،کارمند
و اداری بودند و به عشق انقالب ،نظام ،والیت ،رهربی و احساس خطریکهکرده
بودند ،به صحنه آمده بودند.کسانی بودندکه مدیرکل اداره یا یکی از معاونتهای
بانک یا حتی رئیس یککارخانه یا تاجر باالیی بودند .اینها آمده بودندکه تکلیفی
1
را انجام بدهند .پست ،مقام و موقعیت اص ً
ال درکار نبود.
همهی این افراد برای شرکت در جوخههای اعدام سرودست میشکستند و امروز سکوت
پیشهکردهاند .در اوین به سختی میشود پاسداری را پیداکردکه در جوخهی اعدم شرکت
نکرده باشد .این یکی از راههای اثبات وفاداری به رژیم بود .جاوید طهماسبی یکی از
نوجوانانیکه در  ۱۵سالگی دستگری و در بخش «جهاد»زندان مانند دیگر نوجوانان هم
سنو سالش به بیگاری وکارهای سخت مشغول بود برایم تعریفکرد:
ج امریی مسئول انتظامات زندانکه پایش رفت روی منیهایکنار دیوار زندان
حا 
و قطع ش���د هم در جوخه ش���رکت میکرد .یا حاج ماهرو مسئول آشپزخانه اوین و
معاونش حاج علی هم در جوخهی اعدام شرکت میکردند.
علی شاه عبدالعظیمی پاسدار بریحم بندهای چهارگانه اوینکه به قزلحصار منتقل شد و
مسئولیت بند را نیز به عهده داشت همیشه یک جفتکفشکتانی پایش بودکه خونی
بود .بهگفتهی شاهدان عینی غالبا آن را میشست و پشت در بند و آموزشگاه اوینآویزان
میکرد .حس�ی�ن اسدی ،علی نقده ،محمد عقیلی و پاس���داران بهداری بیش از بقیه در
مراسم اعدام شرکت کرده و تریخالص میزدند .حسن گشتاپو پاسداری که از نوجوانان
سوءاستفاده جنسی میکرد با لذت از حضور در جوخههای اعدام میگفت.
هرمز مسئول فروشگاه اوین در سال  ۱۳۶۰یک بسیجی زندانیکه به اتهام رابطهی جنسی
با خواهرش زندانی بود نیز به شرکت در جوخه مینازید.
کشته شدن تریخالصزنها در جبهه
پس از ش���روع جنگ در  ۳۱ش���هریور  ،۱۳۵۹بسیاری از نریوهای دادستانی انقالب نیز
1-http://defapress.ir/fa/news/28264
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به جبههها اعزام ش���دند .اما در اردیبهش���ت  ۱۳۵۹با باالگرفنت درگریی بنی بنیصدر و
حزب جمهوری اسالمی ،دادس���تانی انقالب اسالمی همچون دیگر بخشهای نظام
درصدد برنامهریزی برایکودتا علیه رئیس جمهوری قانونیکشور برآمد و نریوهایش را از
جبهههای جنگ فراخواند .حسنی همدانی یکی از نریوهای دادستانی انقالب در مورد
حضور در جبههی جنگ میگوید:
فکر میکنم در فاز اول نریوهای ما شش هفت ماه از شهریور  ۵۹تا اردیبهشت  ۶۰در
جبهه غرب و جنوب حضور داشتند .رسیدیم به مقطع سال ۶۰که التهابات در داخل
کشور خیلی بیشرت شد .با توصیه بزرگوارانی مثل شهید الجوردی و مرحوم آیتالله
گیالنی متوجه شدیم جبهه اصلی تهران است و رفنت به جبهه ممنوع است .بنابراین
1
همه نریوها فراخوان شدند و به تهران آمدند.
پس از سرکوب شدید نریوهای سیاسی در سال  ۱۳۶۰و  ۱۳۶۱و تثبیت نظام اسالمی،
دوباره نریوهای دادس���تانی رهسپار جبهههای جنگ شدند و تلفاتی را نیز متحمل
گردیدند .در میان آنها تعدادی از تریخالصزنهای اوین نیز بودند.
جلیلبنده
جلیل بنده ،فرزند اسدالله متولد
 ۲۰م���رداد  ۱۳۳۳بود .اوکه پیش
از انق�ل�اب در زم���رهی الت و
لوتهای میدان خراسان و شهباز
جنوبی و «ش���یتیلی بگری» قمار
بود.
التیکه مسلمان انقالبی شد
پس از انقالب با حضور درکمیتهی علمالهدا و مسجد لرزاده بهکسوت «حزبالله» در
آمد و باگذاشنت ریش و به دستگرفنت تسبیح تمرین مسلمانیکرد.
اوکه تا پیش از انقالب بهگفتهی خودش دزد قالپاق و ضبط ماشنی و ...بود و درگروههای
موتورسوار همیشه دخرتی را ترک خود داشت و نزدیک مدارس دخرتانه پرسه میزد ،به
مدد نزدیکی به حاکمان جدید ،آب توبه بر سرش ریخته شد و «سربازگمنام امام زمان»
لقبگرفت و به جرگهی «شریان روز و زاهدان شب» پیوست.
جلیلکه تقریبا بیسواد بود ،از طریقکمیتهی محل پایش بهگروه ضربت اوینکه متشکل
1-http://defapress.ir/fa/news/29976

340

تریخالصزنهای اوین

از الت و لمنپها بود باز شد و به خاطر خوی جنایتکاریایکه داشت پلههای ترقی را
طیکرد و به محافظت از الجوردیگماشته شد .حلقهی اول نزدیکان الجوردی را مانند
همهی نظامهای فاشیستی الت و لوتها و لمنپها تشکیل میدادند.
جلیل بنده نه تنها خودش بلکه همسر و مادرزن و تعداد دیگری از بستگان همسرش نیز
در زمرهی پاسداران اوین بودند و یا در دفرت زندان شاغل بودند و از خون و خوان نعمت
سرکوب بهرتین فرزندان میهنمان بهره میبردند.
همسر جلیل پس ازکشته ش���دن وی ،زن دوم نوروزی یکی از پاسداران اوینکه مسئول
حمل جنازه باکامیون خاور بود ،شد.
از آنجاییکه در جنوب شهر و در قمارخانهها و ...به پااندازها «دایی»گفته میشد ،او و
مجتبی محراب بیگی نیز به «دایی جلیل» و «دایی مجتبی» معروف شده بودند.گفته
میشد جلیل در تجاوز و دستدرازی به زندانیان زن نیز مشارکت داشت.
از محافظت الجوردی تا تریخالصزنی
جلیل همیشه اورکت آمریکاییکه آن روزها مد بود ،به تن داشت و با یک مسلسلکوچک
پشت س���ر الجوردی راه میفت .به شدت سیگاری بود اما از آنجاییکه الجوردی از
سیگار بدش میآمد ،با فاصله از او راه میرفت و سیگار را پشت سرش مخفی میکرد
تا الجوردی نبیند .جلیل ،مانند تمام محافظنی الجوردی در جوخههای اعدام ش���رکت
میجست و تری خالص میزد .به این وسیله ارادت خود را به الجوردی نیز نشان میدادند.
در میان پاسداران معروف بودکه متخصص تریخالص زدن درگلو و قلب اعدامیان است.
وی از زندانیان اعدامی به عنوان سیبل تریاندازی استفاده میکرد.
تیم محافظنی الجوردی متش���کل از جلیل بنده و مجتبی محراببیگی و اصغر عیاری
(دوالبی) بود و محمدرضا مهرآینی نیز به جمع آنها افزوده شد.
یکی از زندانیانیکه برای زدن تریخالص به جوخهی اعدام برده شده بود ،برایم تعریف
کرد ،بعد از آنکه پاسداران سورهی «والعصر» را خواندند و جوخهی اعدام شلیککرد،
دایی جلیل مرا باالی سر دخرتی بردکه چادرش را با یک سنجاق زیرگلویش محکمکرده
بود و با دادنکلت به دستم ،از من خواستکه تریخالص او را بزنم.گفتم حاضر به زدن
تریخالص نیستم .جلیل مرا تهدیدکردکه در صورت امتناع خودت را اعدام خواهندکرد.
با این حالگفتم من چننیکاری نمیتوانم بکنم .عاقبت جلیلکلت را نزدیک شقیقهی
اون دخرت برد و شلیککرد و دست من راگرفت و عقب برد وگفت :زد زد .نمیدانم چرا
چننیکاریکرد .در همنی حال دخرتی حدودًا  ۲۰س���الهکه تپل بود و صورتی بسیار زیبا
داشت را نزد دایی جلیل آوردند وگفتندکه او حاضر به زدن تریخالص نشده است .دخرت
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جوان در حایلکه صدایش میلرزید ،با لحن حزنآلودی به جلیلگفت ،من را باالی سر
نامزدم بردهاند و میگویند تریخالص او را بزنم .چطور میتوانم تریخالصکس���ی راکه
دوست داشتم بزنم .آخر این چه توبهای است.
جلیل به پاسدارانگفت او را نزد حاجی (محمدیگیالنی) بربید .او را با یک بنز از آنجا
بردند .ما همچنان آنجا نگهداشته شده بودیم و پاسداران یکی یکی جنازهها را در یک
کامیون خاورکه رانندگیاش را نوروزی به عهده داشت ،میریختند .ده دقیقه بعد دخرت
را بازگرداندند .یکی از پاسداران آمد جلو و درگوش جلیلگفت حاجیگفت بزنیدش.
دخرت جوانکهگویا متوجه شده بود با التماسگفت تو رو خدا من را نکشید .جلیلگفت
کاریت ندارم ،چشمبندت را بکش پاینی و تا دخرت دست برد چشمبندش را پاینی بیاورد،
جلیل باکلت چندگلوله به طرفش شلیککرد و دخرتک نقش بر زمنی شد.
یک���ی از زندانیان نوجوانیکه در «جهاد اوین » مش���غولکار ب���ود ،برایم تعریفکرد
هنگامیکه یک دخرت را میخواس���تند اعدامکنند چش���م بندآن دخرت برای لحظهای
افتاده و جلیل را میشناسد و به او میگوید« :دایی جلیل تویی؟ مرا نکش» اما جلیل
بالفاصله ماشه را میچکاند و قلب او را میشکافد .جلیل خودش این واقعه را برایشان
تعریفکرده بود.
آزار و اذیت بیماران روانی
در سال  ۱۳۶۱بخشی از فضای بنی سالنهای یک و دو آموزشگاه اوین را باکشیدن دو
دیوار به یک اتاق جدید بدون پنجره تبدیلکردند و زندانیانی راکه از بیماری روانی رنج
میبردند در آنجا به بندکشیدند .دایی جلیل یکی ازکسانی بودکهگاه و بیگاه به آزار و
اذیت آنهاکه شرایط رقتباری داشتند میپرداخت .یکی از دوستانمکه به شدت شکنجه
ش���ده بود و به همنی خاطر از فرس���تادن او به اتاق قبلیاش امتناع میکردند ،مدتی در
این اتاق همراه با یک زندانیکه از بیماری روانی شدیدی رنج میبرد ،محبوس بود .او
میگفت جلیل بطور دائم با مراجعه به اتاقشان به آزار و اذیت زندانی مزبور میپرداخت
که از قضا او هم شدید ًا شکنجه شده بود.
لمپنی بیرحم و بذلهگو
جلیل بنده ش���خصت دوگانهای داشتکه البته شخصیت تیپیک لومنپ در جامعه ایران
هم هس���ت .در حایلکه در بریحمی و جنایت اس���تاد بود و با خونسردی آدم میکشت،
اما ش���وخ و بذلهگو هم بود .او اس���تعداد خوبی در تقلید صدا داشت و عالوه بر آنکه
آهنگهای هندی را با دهان اجرا میکرد ،ادای هرنپیش���ههای هندی را نیز در میآورد.
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هرگاهکه وقفهای در برنامههای حس���ینیه زندان اوین به وجود میآمد او میکروفون را به
دست میگرفت و مانند یک شومن حرفهای بهگرمکردن مجلس میپرداخت.
دار ِ
زدن حبیبالله اسالمی
جلیل ،یکی از معرکهگردانان دار زدن حبیبالله اسالمی در مقابل ساختمان دادستانی
اوین بود .وی ضمن توهنی به جنازهی حبیبالله اسالمی دلقکبازی درآورده و موجبات
مسرت و شادی بیشرت پاس���داران را فراهم میکرد .در شهریور  ۱۳۶۰جانیان ،تعدادی از
زندانیان را مجبورکردند ش���اهد دارزدن حبیبالله اسالمی باشند و تعدادی را نیز بعد ًا
مجبور به دیدن جنازهی ویکه از درختی آویزان بود،کردند.
شریینکاریهاییکآدمکش
جلیل تبحر خاصی در راندن موتور سیکلت سنگنی به ویژه موتور  ۱۰۰۰که آن روزها فقط
در اختیار نهادهای امنیتی و نظامی بود داشت .به علت عملیاتهای نظامی مجاهدین
در سطح شهر ،تردد موتور  ۱۲۵سی سی به باال در تهران ممنوع بود .جلیل هنگام بردن
زندانیان «تواب» به نماز جمعه یا بهشت زهراکنار مینی بوس زندانیان با تک چرخ زدن
و ویراژ دادن به شریینکاری میپرداخت و توجهات را به خود جلب میکرد.
در فروردین  ۱۳۶۱هنگامیکه قرار بود حسنی روحانی یکی از رهربان و منیژه هدایی یکی
از اعضای سازمان «پیکار» برای مناظره با «بصریت» مسئول آموزش زندان در حسینیهی
اوین حاضر شوند و هر یک بنا به دالیلی امتناعکردند« ،دایی جلیل» پشت میکروفون
قرارگرفت و تالشکرد به مجلس س���وت وکور ،رونقی ببخش���د .او به س���فر مسئوالن
دادستانی به قم جهت دیدار با آیتالله منتظری اشارهکرد و اینکه چگونه با موتور ۱۰۰۰
خود در اتوبان تهران قم با سرعت ۱۸۰کیلومرت ویراژ میداده .وی تأکیدکرد اینکار را برای
«اسالم» انجام داده و نه خودنمایی.
آمادگی برایکشنت زندانی در ساختمان دادستانی
در جلی���ل ،اکثر اوقات و به ویژه زمانیکه الجوردی در اتاقکارش حضور داش���ت در
طبقهی دوم س���اختمان دادستانی پرس���ه میزد و به آزار و اذیت زندانیان میپرداخت و
چنانچه متهم مهمی را دستگری میکردند در مراسم شکنجهی او شرکت میکرد.
یکی از زندانیان سیاسی به نام علی سرابیکه روز  ۴مهر  ۱۳۶۰همراه باکروکی تظاهرات
«پنج مهر» مجاهدین دستگری شده بود پس از شکنجههای بسیار ،بازجویان را سر یک
قرار در خیابان حافظ برده و در فرصتی که به دست میآورد خود را از روی پل به پاینی
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پرتاب میکند و به جای آنکه بهکف خیابان برخوردکند روی یک ماشنی عبوری افتاده و
به شکل معجزهآسایی زنده میماند .علی با همان وضعیت دوباره به اوین برگردانده شده و
تحت شکنجه قرار میگرید .الجوردی از ویکه وضعیت جسمی خوبی نداشت میپرسد
اگر سالح داشتی با من چه میکردی و او پاسخ میدهد میکشتمات.
الجوردی در موردگیالنی هم همنی س���ؤال را تکرار میکند و پاس���خ مشابهی دریافت
میکند .پس از پاسخهای علی ،جلیل بنده خیز برمیداردکه او را باکلت «برتا»که همیشه
همراه داش���ت در همانجا به قتل برساند .الجوردی مانع او شده و در حایلکه از خشم
دندانهایش را به هم میفشرد میگوید« :نه ولشکن ،اما تریخالصاش را جوری بزن
که بسوزد» .علی خوشبختانه بعدها زنده ماند و مدتها با من همسلول و هم اتاق بود.
اما توصیهی الجوردی به «دایی جلیل» نشانگر سبعیت وی وگردانندگان دادستانی اوین
بودکه سعی میکردند مرگ زندانی نیز با حداکثر درد و شکنجه توأم باشد.البته مواردی
پیش میآمدکه او مانند هر بازجو یا زندانبانی به یک زندانی محبت نیز میکرد .این را
نمیشود دلیل مردمدوستی و یا دلرحمی او دانست .این از ویژگیهای انسانی استکهگاه
نمیتوان آن را تجزیه و تحلیلکرد.
یکی از دوستانمکه در هنگام دستگرییکمرت از پانزده سال داشت میگفت« :یک بار
جلیل بهکمکم شتافت و من را از دست بازجو نجات داد و دیگر بار به علت آنکه مادرم
نیز زندانی و ممنوعالمالقات بود ،اجازه دیدار با یکدیگر را نداشتیم اما هروقت مادرم را
به حسینیه میآوردند ،جلیل مرا پیش مادرم میبرد تا با او مالقاتکوتاهی داشته باشم».
البته الجوردی بعدها از این موضوع سوءاستفادهکرد و در جمع خربنگاران خارجی از او
خواست تا مهربانیهای دایی جلیل نسبت به خود و خانوادهاش را بازگوکند.
کشته شدن در جبهه جنگ
در ده���هی  ۶۰پاس���داران و بازجویان اوین ه���ر از چندی طی مأموریته���ای ویژهای
به جبهههای جنگ فرس���تاده میش���دند ت���ا روحیهی جنایتکاری آنها تقویت ش���ود.
ای ن پاس���داران همیشه زنده باز نمیگشتند 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
جنوبکشور فرستاده شدند.
جلیل در  ۲۴فروردین  ۱۳۶۲و در جریان عملیات والفجر یک در منطقه عملیاتی فکه در
حایلکه فرماندهگروهان  ۳ازگردان خندق ،تیپ  ۳ابوذر ،از لشگر  ۲۷محمد رسولالله
بود،کشته شد.
یکی از «رزمندگان جبهه» در مورد این جرثومهی فساد و جنایت میگوید:
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شور حایل وصف ناکردنی داشتیم و شهید جلیل بنده برای ما صحبتکرد ...بچهها
فردا شب انشالله وارد عملیات میشویم و انشاللهکربال را میگرییم و ...خدا میداند
چه حایل داش���تیم .چهگریهها و اشکها ومناجاتهایی بچه ها با خدا و اهلبیت
داشتند .بعد از منشیگروهان بنام شهید شعبانیکه مداح هم بود خواستندکه برای
بچهها بخواند و آمد برای بچهها خواند ...امشب آن شب استکه فردا روز محشر
میشود و ...تا ساعتی به ذکر دعا وعزاداری پرداختیم وبعد بچهها را آزادگذاشت و
1
هرکه رفت برای خود بهگوشهای .خالصه حایل و صفایی بود.
او در مورد چگونگیکشته شدن جلیل بنده مینویسد:
مسئولگروهان مرتب با بیسیم صحبت میکرد با فرماندهکه وضعیت ما فالن جور
است و...هوا دیگر تاریک شده بود .مسئولگروهانکه نزدیک ما نشسته بود مرتب
با بیسیم صحبت میکرد و همینطور دشمن مرتب بر سرما به شدت آتش میریخت
و مرتب داشتیم شهید و مجروح میدادیم .بدون اینکه با دشمن مواجه شده باشیم.
در همنی حنی بار دیگر یک خمپاره در چند قدمی ما منفجر ش���د .مسئولگروهان
که خیز بر داشته بود ،لحظهای بلند شدکه ببیند بیسمچی حالش چطورهکه بالفاصله
خمپاره دیگری آمد و مسئولگروهان هم بنام شهید جلیل بنده در جلوی چشم ما به
2
شهادت رسید.
یک���ی از زندانیان���یک���ه از نزدی���ک جن���ازهی او دیده ب���ود میگف���ت« :تنها نیمه
کم���ی از صورت���ش باقی مانده ب���ود .بهگفته پاس���دارانانگلوله خمپاره مس���تقیم به
صورت���ش اصابتکرده ب���ود» .جن���ازهی او را همراه با جن���ازهی محمدرضا مهرآینی
و مصطف���ی رمضانی و رضا ش���عبانی و ملکحس�ی�ن تکلو ب���ه اوی���ن آورده بودند.
تع���دادی از زندانیان���ی راکه در «جه���اد اوین»ک���ار میکردند به همراه پاس���داران
اوی���ن برای خاکس���پاری او به بهش���تزهرا بردند .الج���وردی در مراس���میکه برای
آنه���ا در حس���ینیه اوی���ن برگ���زارکردند،گف���ت ،در اث���ر این ضایعهکمرم شکس���ت.
مسعودکاظمیان اصفهانی مسئول اطالعات و تحقیقات دادستانی و مسئول دفرت الجوردی
در مورد جلیل بندهکه یکی از منفورترین پاسداران اوین بود میگوید:
شهیدی داشتیم بنام «جلیل بنده»که در مراسمیکه برای بزرگداشت ایشانگرفتیم
شهید الجوردیگفت بندها را بازکنید تا همه زندانیان بیایند .فضا طوری شده بود
3
که یکدفعه دیدیم تمام زندانیان مشغول سینهزنی بودند.
به جرأت میتوانگفت در میان نزدیکان الجوردی هرکسکه 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 راکسبکرده بود.
مجتبیمحراببیگی
مجتب���ی محراب بیگی فرزند مه���دی ،متولد ۱۳۳۷
در ته���ران و اصالت��� ًاگلپایگان���ی ب���ود .مجتب���ی و
برادران���ش از جمل���ه التهای میدان امام حس�ی�ن
بودند که مردم محله از دستش���ان به عذاب بودند.
حضوردر اوین
مجتبی مرغفروشی داش���ت و در حمله و هجوم به
گ گروههای مخالف فعاالنه شرکت داشت .او در
هوادارانگروههای سیاس���ی و میتین 
زندان همیشه اورکت آمریکایی و شلوار سبز رنگ آمریکایی به تن داشت وگتکرده بود.
مجتبی ،هیکلی درشت داشت و درکیف سامسونتیکه همراه داشت ،یک مسلسل ا م پی ۵
حمل میکرد .او ادعا میکرد در فروردین  ۵۹جزو پاسدارانی بودهکه از دادستانی به محل
سقوط هلیکوپرتهای آمریکایی در طبس شتافته و تعدادی لباس آمریکایی و اسلحهی
آمریکایی راکه در محل جا مانده بود به غنیمتگرفته است .بر همنی اساس او مدعی بود
لباسیکه به تن دارد و مسلسلیکه به دست میگرید ،متعلق به نریوهای آمریکایی است.
نمیدانم پای او چگونه به اوین باز ش���د ،اما سابقهی حضور او در اوین و دادستانی آن
برمیگردد به س���ال  .۱۳۵۸این احتمال را میدهمکه او نیز از طریقکچویی و یاکمیته
میدان خراسان و ...پایش به اوین باز شده باشد.
شریینکارییا دروغگویی
وی نزد زندانیان نوجوان از شریینکاریهایش هنگام تجمع اعرتاضی شاگردان ابراهیم
مریزایی در مقابل اوین تعریف کرده بود .او در قهرمانسازی که از خود میکرد توضیح
میدادکه چگونه پیشانی معرتضان را نشانهگریی میکرده و سپس با چاالکی تری هوایی
شلیککرده و دوباره پیشانی آنها را نشانه میگرفتهکه باعث ترس و فرار آنها شده بود.
ابراهیم مریزاییکونگفوکار بود و در باشگاه تاج سابق «دانشگاه تن و روان» تأسیس
کرده بود .وی نامزد اولنی دوره انتخابات ریاس���ت جمهوری در سال  ۵۸شد و به خاطر
درگریی با محمد موسویخوئینیها دستگری و تحویل اوین شد .مریزایی هنگام دستگریی
با شلیکگلولهی پاسداران از ناحیه پا زخمی شده بود .از همنی جا میتوان نتیجهگرفت
که او از سال  ۵۸پاسدار اوین بوده است.
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تریخالص زن ماهر اوین
نام مجتبی با جوخهی اعدام و تریخالصزنی عجنی شده بود ،به همنی دلیل از نزدیکان
الجوردی محسوب میشد.
یکی از پاس���داران اوین برای نوجوانانیکه در «جهاد اوین» مشغولکار بودند تعریف
کرده بود ،اعدا م در شهریور و مهرماه  ۶۰آنقدر زیاد بودکه هنگام انتقال تعدادی از اعدام
شدگان برای دفن دم در زندان متوجه شده بودندکه افراد تکان میخورند و همانجا جلیل
بنده و مجتبی محراببیگی به آنها تریخالص زدند.
جاوید طهماسبی یکی از زندانیان نوجوان تعریف میکند« :یک بار از بازجویی میآمدم
گفتند چشمبندها را بردارید باالی درختها چند نفر آویزان شده بودند .چند دقیقه قبل
دار زده بودند .مجتبی محراب بیگیگفت« :اینها قاتالن شهید آیت بودند» .زبانهایشان
بریون زده بود ».مجتبی در بیرحمی بیهمتا بود .در شعبههای بازجویی نیز تا میتوانست
به اذیت و آزار دستگریشدگان میپرداخت.
جاوید طهماسبیکه در سال  ۶آموزشگاه محل نگهداری زندانیان نوجوان محبوس بود
و س���پس در «جهاد زندان»که بچههایکم سن و سال را در آنجا بهکار وامیداشتند،
مشغولکار شد ،در مورد خاطرهی خود از  ۷دیماه  ۱۳۶۰میگوید:
شبیکه مادر شادمانی (معصومهکبریی) را به همراه مهدی بخارایی و حبیب مکرم
دوست پشت ساختمان «آموزشگاه اوین» و به منظور زهرهچشمگرفنت از ما اعدام
کردند ،همهی بچهها پشت پنجره رفته بودند تا ببینند چه خرب است .برای اولنی بار
کسی را آنجا اعدام میکردند .مجتبی بعد از اعدام با عصبانیت وارد اتاق ما شد و
شروع به توهنیکرد وگفت همه تان را مثلگوسفند میکشیم و رو هم میریزیم .من
معنی حرفهای اورا چند ماه بعد وقتیکه جنازه های تلمبار شده پشت بند راکه با
کامیونهای خاور مثلگوسفندهای قربانی شده حمل میکردند ،فهمیدم.
او اعتقادی به توبهکردن و برگشنت زندانیان نداشت و همه را منافق خطاب میکرد و به
توابنی به عنوان مسخره لقب «طباخنی» میداد.
مجتبی به شدت بیاعتماد بود و همیشه یک اسلحه برتا بهکمر داشت و خیلی وقتها
دس���تش روی آن ب���ود .یک بار در حایلکه اس�ت�راحت میکرد الجوردی به ش���وخی
میخواهد خلع سالحشکندکه با لگد به سینه وی میزند .خودش برای زندانیانکم سن
و سال تعریفکرده بود بنی خواب و بیداری صدای خنده حاجی را شنیدم.
جاوید طهماسبی در مورد آخرین باریکه مجتبی محراببیگی را دیده میگوید:
او عدهای را با خود به اتاق ما آورد و ش���روع به شوخیهای مختلف با آنهاکرد.
آنها را وادار ساخت شعر «یک حاجی بود یه گربه داشت » ...را بصورت مکرر
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بخوانند .افراد حالت عادی نداشتند و مانند معتادها بودند .آخر شب برد و اعدامشان
کرد .حدسم این بودکه آنها را با داروهای مخدر آرامکرده بودند.
یکی از سرگرمیهای مجتبی محراببیگی و محمدرضا مهرآینی و حسنی پاسدار و نقده
و علی شاهعبدالعظیمی پاسداران جنایتکار و بریحم آموزشگاه اوین و بندها ،شبیهسازی
اع���دام برای زندانیان بود .قب���ل از اعدام ،زندانیان را به اتاق وصی���ت برده و نام و نام
خانوادگیشان را با ماژیک روی ران و ساق پایشان مینوشتند .افراد نامربده برای آزار و
اذیت زندانیان ،اینکار را به صورت تصنعی انجام میدادند .این جانیان این عمل را در
مورد جاوید طهماسبیکه  ۱۵ساله بود ،نیز انجام داده بودند.
از آنجاییکه مجتبی محراببیگی مسئول تریخالص زنی بود ،خیلی اوقات خود بعضی
از زندانیان را نیز برای زدن تریخالص انتخاب میکرد.
توابینیکه برای تریخالص زنی رفته بودند ،تعریف میکردندکه دایی مجتبی اسلحه را
دستشان میداده و بعد پشت سرشان میایستاده تا درصورتیکه دست از پا خطاکنند ،به
سمتشانشلیککند.همهزندانیانرابهاجباربهحسینیهزندانمیبردند،مگرانکهطرفبیمار
بود.دایی مجتبیبنی مراسمشخصابهاتاقهامیرفتکهببیندچهکسانیبهحسینیهنرفتهاند.
اداره «جهاد زندان»
مجتبی از مؤسسان «جهاد زندان» بود .در این بخش ،بیشرت نوجوانان زندانی مشغولکار
بودند .آنها عالوه برکار در محوطهی زندان و ش���رکت درکارهای سنگنی ساختمانی و
باغبانی وگلکاری و محوطهسازی ،همانند «جوخههای تخلیه» اردوگاههای مرگ نازیها
از آنها در تمیزکردن محل اعدام ،جنازهکشی و محو آثار اعدام و ...استفاده میشد وگاه
زندگی رقتباری داشتند و علریغم سنکم تجربیات وحشتناکی را از سر میگذراندند.
نوجوانانیکه ماه ها بود به بهانهی تعمریات آشپزخانه غذایگرم نخورده بودند ،به جای
کره مربا و خرما و پنری ،در «جهاد زندان»،کتلت ،خیارشور و غذایگرم میخوردند و به
این ترتیب به تعداد مشرتیان «جهاد» افزوده میشد.
مفقوداالثر در جبهههای جنگ
مجتبی در تاریخ  ۲۶فروردین  ۱۳۶۲در منطقه فکه و در جریان عملیات والفجر یک که
نریوهای دادستانی متحمل خسارات سنگینی شدند ،به همراه ملکحسنی تکلو معاون
آموزشگاه اوینکشته شد .جنازهی مجتبی به دست نیامد و او مفقوداالثر شد .از آنجایی
که در اطالعیهی اول اردیبهشت  ۱۳۶۲دادستانی انقالب ازکشته شدن  ۶عضو دادستانی
انقالب مصطفی رمضانی ،جلیل بنده ،محمدرضا مهرآینی ،رضا ش���عبانی ،رمضانعلی
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سنجری و ملکحسنی تکلو در عملیات فجر یاد شده بود و اسمی از مجتبی محراببیگی
نیامده بود ،خانواده وی  ۵روز بعد با صدور اطالعیهای خربکشته شدن وی را اعالمکردند.
صفحهی اول روزنامههایکیهان ،اطالعات و جمهوری اسالمی در منت مشرتکی آگهی
تسلیت او را در صفحهی اول چاپکردند .در این منت از او به عنوان «گلی دیگر ازگلزار
مصفا و با طراوت ایران و از پویندگان و عاشقان خط خوننی حسنی(ع)» یاد شده بود.
که «با نثار خون پاکش همچون شهیدان زنده تاریخ درس عشق ،ایثار و قیام در راه معبود
را به تمام انسانهای آزاداندیش و عدالتخواه آموخت و در راه وصال به معبود جان به
جان آفرین تسلیم و در جوار رحمت حق تعایل جایگرفت».
بعد ازکشتهشدن مجتبی در جبهه ،همسر وی به عقد برادرش درآمد .ویکه جسدش پیدا
نشده بود ،بعد از بازگشت اسرا به ایران شایع شد در اردوگاههای عراقی است و عنقریب
بهکشور بازخواهدگشت .این شایعه تنش زیادی در خانوادهی وی ایجادکرد .اسم یکی از
کوچههای منشعب از خیابان برادران محمدی (آستانه) در میدان امام حسنی ،جنب مسجد
امام حسنی به نام مجتبی محراببیگی شده است.
ملکحسنیتکلووالشجردی
ملکحسنی تکلو والشجردی ،فرزند حسینقلی
متولد  ۱۱مرداد  ۱۳۳۶یکی از مسئوالن آموزشگاه
اوین بود و نس���بت به دیگران پاسداران از سواد
بیش�ت�ری برخوردار بود وکم�ت�ر در آزار و اذیت
زندانی���ان ش���رکت میک���رد .وی در زندان به
«ملک» مشهور بود.
هرچند او همراه با مجتبی محراببیگیکش���ته شد اما خربکش���ته شدن او را دادستانی
انقالب اول اردیبهشت منتشرکرد و ادعاکرد او همراه با  ۵پاسدار دیگر اوین در جبهههای
جنگکشته شده است.
محمدرضامهرآینی
محمدرضا متولد  ۲۹آبان  ،۱۳۴۱به خاطر پدرشکه از
مسئوالن دادستانی اوین و شکنجهگران بریحم و فاسد
ش���عبه هفت بود ،پایش به اوین باز ش���د و به سرعت
پلهه���ای ترقی را طیکرد و جزو محافظان الجوردی
شد و در حسینیه اوین همراه الجوردی حضور مییافت
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و تالش میکرد باکپیبرداری از روی فیلمها ،نقش بادیگارد او را بازیکند .زندانیان
به وی «محمدرضا بسیجی» میگفتند.
بریحم و سنگدل
با آنکه هنوز بیستسالش نشده بود اما به غایت بریحم و خشن بود .وی بعضی اوقات
برایکمک به پدرش و دیگر شکنجهگران به عنوان جالد در شعبه هفت میرفت و در
کابل زدن به زندانیان پیش قدم میشد.
محمدرضا ،نزد پ���درشکه به «محمد جودو» معروف بود ،فنون رزمی را آموخته
و همانها را روی زندانیان زیرش���کنجه در شعبههای بازجویی تمرین میکرد .وی
ب���ه عنوان یکی از ش���اهکارهایش برای زندانیان تعریفکرده ب���ودکه در جریان
تظاهراتهای «موضعی» مجاهدین در خردادماه « ،۱۳۶۰از پشت با سرنیزه به یکی
از هواداران مجاهدین حملهکردم؛ طوریکه زیر دستم زمانیکه سرنیزه را میکشیدم
ستون مهرههای طرف را حس میکردم.
وی در اسکورت ماشنی الجوردی ،ترک موتور هزار جلیل بنده یا مجتبی محراببیگی
مسلسل به دست مینشست و در خیابانها مانور قدرت میداد.
سال  ۶۰زندانیان را هر هفته به نماز جمعه و یا بهشت زهرا بر سر قربکشته شدگان حزب
جمهوری میبردند .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
میدادند .شاهدان عینی تعریف میکردندکه محمدرضا به این ترتیب چندین نفر را در
میان جمعیت شکارکرد و پس از ضرب و شتم شدید آنها را روانهی اوینکرد.
تریخالص زن
محمدرضا عالقهی ویژهای به شرکت در جوخهی اعدام داشت .او برای زندانیان نوجوان
شاغل در جهاد زندان تعریفکرده بود ،پس از آنکه قطبزاده در حسینیه اوین صحبت
کرد ،او را شخص ًا تحویلگرفته و با یک آمبوالنس به محل اعدام برده و قبل از آنکه به
محل برسد او را به قتل رسانده است.
کشته شدن در جبهه
محمدرضا مهرآینی ،عاقبت در  ۲۲فروردینماه  ۶۲در فکهکشته شد .برادرش ناصر نیزکه
متولد  ۱۳۴۶بود ،در سال  ۱۳۶۵در عملیاتکربالی  ۱در مهرانکشته شد .دیگر برادرش
مهدی در فروردین  ۱۳۹۴در اثر عارضه قلبی فوتکرد .بعد ازکش���ته ش���دن محمدرضا
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مهرآینی ،جلیل بنده و مجتبی محراببیگی ،جای آنها را قاس���م ،غالم ،اصغر عیاری
(دوالبی)گرفتند و محافظ الجوردی شدند.
در روز  ۲۲فروردین  ۱۳۶۲دیگر پاسداران و جنایتکاران اوینکه در منطقه فکه و در جریان
عملیات والفجر یککشته شدند ،عبارت بودند از :
مصطفی رمضانیزاده فرزند غالحس�ی�ن متولد  ۳۰آذر  ،۱۳۴۰رضا شبانی قهرودی فرزند
شعبان ،فرامرز اصفهانی فرزند ذبیحالله متولد ،۱۳۳۸رمضانعلی سنجری فرزند رضا ،رحیم
قره حسنلو فرزندکریم  ،محمدرضا مشایخی فرزند نعمتالله  ،وحید نظری فرزند محمد.
بعدها حمید طلوعی سربازجوی شعبهی هشت اوین یکی از بازجویانی بودکه همراه با
جاج مرتضی رئیس ترابری اوین و محمدکرمانشاه معاون بیژن ترکه ،رئیسگروه ضربت
اوین در جبهههای جنگکشته شدند و جنازهشان به اوین آورده شد.
سیدعباسابطحی
س���یدعباس ابطحی متولد محلهی اوین -درکه
اس���تکه درگذش���ته مانند تمامی روس���تاهای
شمریانات از بافتی س���نتی و مذهبی برخوردار
بود .طایفهی ابطحی به همراه طایفههای اعرابی،
مسعودیان ،مریش���ریفی ،اوینی ،شعیبی ،فکری،
مریرحیمی و بذر افش���ان از جمله خانوادههای
قدیمی و س���نتی اوین و درکه هس���تند .پاسگاه
انتظامی درکه نیز به نام «شهید ابطحی » استکه قاعدت ًا بایستی از همنی طایفه باشد.
درکه پس از سال  ۶۰موقعیت ویژهای یافت چراکه دادستانی انقالب مستقر در اوین به
دالیل امنیتی به زور خانههای اطراف زندان اوین را خریداریکرد و به افراد مورد اعتماد
خود سرپد.
از رانندگی خط اوین درکه تا تریخالصزنی و محافظت از الجوردی
س���یدعباس پیش از آنکه پاسدار اوین شود رانندهی خط اوین – درکه به تجریش بود.
ظاهر ًا وی ازکمیتهی محل به زندان اوین راه یافته بود و پس از طیکلیهی مراحل و نشان
دادن سرس�پ�ردگی خود به جنایتکاران پلههای ترقی در اوی���ن را طیکرده و از مقربان
الجوردی شد .او پس ازکشته شدن مجتبی محراب بیگی و جلیل بنده دو محافظ اصلی
الجوردی و مسئوالن جوخهی اعدام به همراه اصغر دوالبی و بیژن ترکه و قاسم ازگروه
ضربت اوین به جمع محافظنی الجوردی و نزدیکان او پیوست.
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سیدعباس مثل همهی نزدیکان الجوردی در جوخههای اعدام شرکت میکرد و وظیفهی
تریخالصزنی را به عهده داشت .یکی از مراحل چک امنیتی افراد مقرب الجوردیگذر
از این مرحله و شرکت در شکنجه و قتل وکشتار بود .تا روزیکه الجوردی از دادستانی
انقالب تهران برکنار شد ،سیدعباس درحایل که کلتی به کمر داشت و یا مسلسل دستی
برتا حمل میکرد همیشهکنار او بود .در بازدیدهای الجوردی از زندانهای قزلحصار و
گوهردشت و جبهههای جنگ نیز سید عباس او را همراهی میکرد.
  
لمنپنوحهخوان
از آنجاییکه سیدعباس دارای قدی بلند بود و شایل سبز بهکمر میبست و به تقلید از
الجوردیگیوهای سفید به پا میکرد چهرهای شاخص داشت.
س���یدعباسگیوه را سر انگشتانش میانداخت و در حایلکه لخ لخ پایش را روی زمنی
میکش���ید راه میرفت و به همان شلی هم حرف میزد وکلمات را میکشید .او تالش
میکرد مثل مجید قدوسی و جلیل بنده شوخطبعی نشان دهد و مزهپرانیکند اما استعداد
آنها را نداشت .س���یدعباس جزو نوحهخوانان همیشگی حسینیه زندان اوین بود و در
دادگاهیکه برای «س���ربداران» در حس���ینیه اوین برگزارکردند ،او قاری قران و مجلس
گرمکن بود .پیش از آنکه دادگاه ش���روع شود ،او با لحنی لومپنی تالش میکرد ادای
عبدالباسط را در آورد و سورهی «اذالشمسکورت» را بخواند.
نقش فعال در دادگاه سربداران
او نه تنها در برگزاری دادگاه اعضای دستگری شده «اتحادیهکمونیست»ها نقش فعایل
داش���ت بلکه شبها برای خانوادهی پاس���دارانکشته شده در جریان حمله به شهر آمل
نوحهخوانیکرده و آنها را آمادهی حضور در دادگاه روز بعد مینمود .خانوادههای مزبور
جهت شرکت در دادگاه با سه مینیبوس 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���بها محل خواب خانوادهی ش���اکیان.
خانوادههای شاکیکه غالبا روستائیان آمل بودند شبها روی پتوهاییکه در اختیارشان
قرار داده میشد وسط حسینیه میخوابیدند و صبح زودکه برای نماز و صرف صبحانه از
خواب برمیخاستند ،محل مزبور برای خیمهشببازی دادگاه عدل انقالب اسالمی آماده
میشد .در مدت سه روزیکه دادگاه جریان داشت آنهاکه از نتیجهیکار و حکم دادگاه
آگاه بودند ،دائم به محمدیگیالنی و الجوردی فشار میآوردندکه چرا زودتر متهمان را
ب بازی خود پایان نمیدهند.گیالنی در پاسخ به آنها و با
اعدام نمیکنند و به خیمهش 
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اشاره به متهمانگفته بود «نگران نباشید! امانتی را برایتان میفرستم ،تا زیر پل آمل آنها
را اعدامکنید».گیالنی به وعدهی خود عملکرد و همهی آنها را به اعدام محکومکرد.
در این سه روز متهمان زن و مرد وابسته به «اتحادیهکمونیستها» در یک اتاق مشرتک
کهکنار حسینیه اوین قرار داشت به سر میبردند.
از نزدیکی به الجوردی تا فاصلهگریی
یکی از بستگان سیدعباس برایم تعریفکردکه وی برای تقرب به الجوردی خواهرش
راکه از زیبایی نیز برخوردار بود صیغهی اوکرده بود.گویا همسر خواهرش در جبهههای
جنگکش���ته ش���ده بود .با این حال پس از برکناری الجوردی ،از او فاصلهگرفت و در
مراسم تشییع جنازه و خاکسباری وی نیز حاضر نبود .اتفاق ًا یکی از مسائلیکه الجوردی
را تا دم مرگ رنج میداد ،بیمهری نزدیکانش وکسانی بودکه وی آنها را از هیچ به همه
چیز رسانده بود.گفته میشد وی به خاطر همنی فشارها آرزوی مرگ میکرد.
  
راننده نریی و مشارکت درکشتار 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 جریانکشتار  ۶۷رانندگی ماشنی
نریی رئیس هیأتکش���تار را عهده دار بود و در حس���ینیهگوهردشت محل به دارکشیدن
زندانیان سیاسی حضور مییافت .پس از آنکه الجوردی دوباره در سال  ۶۸به سازمان
زندانها و اوین برگشت هم سیدعباس در زمرهی باند او نبود و همراه با نریی از اوین رفت
و بعدها به ریاست دفرت او نیز رسید.
برخورداری از تمکن مایل
در دههی هفتاد و هنگام حضور در دفرت نریی ،زندگی او متحول ش���د .وی مالک یک
آپارتمان مصادرهای شیک و مدرن در ساختمان «آ اس پ» و زمنیهای زیادی در شمال
شد .وی همراه با برادرش صاحبکارخانهی بزرگ موتورسیکلت شدند و قیافه و تیپی
جدید به هم زد و اتوموبیلهایگرانقیمت و مدل باال سوار میشد .یککاروان مسافرتی
را نیز از ایتالیا با هزینهایگزاف واردکرده بود بدون آنکه نیازی به آن داش���ته باشد و یا
استفادهای از آن بکند .اطرافیاناش میگویند ه م و غماش «خانمبازی» است.
او در این دوران همچنان تاکسیاش را حفظکرده و هر از چندگاهی برای حل و فصل
مشکالت آن به تاکسریانی تهران مراجعه میکند و باگرفنت لوازم یدکی و سهمیه ،آنها
را در بازار آزاد به فروش میرساند .او تاکسیاش را که پیکان بود ،تبدیل به احسن کرد

الجوردی ،یاران و همراهانش

353

و رنو تحویلگرفت.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 حاجحیدری -یکی ازگردانندگان مؤتلفه) رئیس زندان
اوین پس ازکشته شدن کچویی ،هم راننده تاکسی بودند و در سطح شهر به مسافرکشی
میپرداختند .در پارکینگ اوین همیشه چند تاکسی موجود بودکه متعلق به پرسنل اوین بود.
حضور در اجرای احکام
سیدعباس این اواخر در دایره اجرای احکام اوین شغل اداریگرفته بود .هرچند او نیازی
بهکار در اجرای احکام نداشت اما ظاهر ًا نمیخواست سوابق اداریاش را از دست بدهد
و یا از نفوذش در اوین و دستگاه قدرتمند امنیتی و قضاییکاسته شود تا بلکه در پناه آن
بتواند به رتق و فتق امور تجاریاش برپدازد    .
آخرین باریکه با او برخورد داشتم سال  ۷۲و در سالن انتظار فرودگاه مهرآباد بود .منتظر
بازگشت یکی از بستگانم به تهران بودم .سیدعباس ریشش را مرتبکرده بود،کت و شلوار
طوسی رنگ شیک و خوش دوختی به تن داشت و در زیر آن بلوزگوجهای خوشرنگی
به تنکرده بود و با چند حزباللهی مشغول صحبت بود .هرچند در هیأت جدید قیافهاش
ب اللهیها نمیخورد اما دهانکه باز میکرد معلوم بود متعلق بهکدام
به هیج وجه به حز 
طایفه است .در همان صحن فرودگاه درگریی لفظیکوتاهی بنی من و او پیش آمد .به
نظرش قیافهام آش���نا بود ویل به خاطر نیاورد .ش���اید حدس میزدکه مرا در زندان دیده
است .با پادرمیانی همراهانش موضوع به سرعت فیصله پیداکرد.
از تجارت تا اسرتاحت در ویالی شمال وکیش
ال دوران
س���ید عباس ابطحی به خاطرگرفتگی رگ قلب ،آنژیوگرافیکرده اس���ت و فع ً
نقاهت را درکیش میگذراند.گفته میشود در آن جا نیز مشغول تجارت است .وی بیشرت
1
اوقاتش را در ویالش در شمال میگذراند و به بازی بیلیارد مشغول است.
وی همچون بسیاری از جانیان و تریخالصزنهای دههی شصت در جامعه ایزوله شدهاند
و با توابان دههی شصت همنشینی میکنند .البته انگیزهی دیگر این همراهی و همنشینی
منافع مشرتک اقتصادی است و جنبهی اطالعاتی و امنیتی ندارد.
محمدعلیسرلک
محمدعلی سرلک بس���یجیای بودکه 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
نمیخواستند او را در آنجا نگاه دارند .انتقال او به
اوین سرنوشتاش را تغیری داد ،چیزی که شاید در
ابتدا هیچکس به آن فکر نمیکرد.
کسانیکه سرلک را از نزدیک میشناسند معتقدند،
هیچگاه اعتقاد عمیقی به مذهب نداشت .زمانی
که نیاز به مسلماننمایی داشت ،نمازش را زورکی
میخواند و اعتقاد چندانی هم به حکومت نداشت بیچارهای بودکه سر از زندان در آورده
بود و به هر خفت و خواری تن میداد.
زندانیایکه زندانبان شد
ی پاس���داران
او در زندان اوین هیچگاه حالت زندانی نداش���ت و پس از مدتی به جرگه 
پیوست و به شغل زندانبانی مشغول شد.
وی در جوخههای اعدام ،ش���خصًا شرکت میکرد و خیلی وقتها ،خون خشک روی
لباس و یا زیر ناخنهایش دیده میشد.
سواد درست و حسابی نداشت .شبیکه قرار بود حسنی روحانی یکی از رهربان سازمان
پیکار در حسینیه اوین ازگذشتهی خود اعالم انزجارکند ،سرلک از پشت بلندگوی عمومی
ساختمان «آموزشگاه اوین» ،چندین بار با هیجان مثل تبلیغاتچیهای تأترهای اللهزار
اعالمکرد« :امشب حسینیه ،حسنی روحانی ،بشتابید».
گاهی اوقات به اتاقها رجوع میکرد و با فریاد و لگدکسانی راکه دمر خوابیده بودند،
بیدار میکرد و میگفت« :عمری نخواب» .مانند بسیاری از شیعیان سنتی معتقد بود،
عمر خلیفهی دوم مس���لمنی جهانکه لقب «فاروق» از پیامرب اس�ل�امگرفته بود« ،دمر»
میخوابیده و این نوع خوابیدن را به شدت مزموم و زشت میدانست.
مسئول اعدام و سردخانه
سرلک از سال  ۶۲به بعد ،ارتقای مقام یافت و مسئول اعدام شد .وی تا آخر سال  ۶۳که
الجوردی در اوین بود ،مسئولیت اعدامها را به عهده داشت.
ال اتفاق افتاده بود ،اجساد
به منظور جلوگریی از جاری ش���دن خون در خیابانها که قب ً
اعدامشدگان را به مدت چند روز در محلیکه الجوردیکنار ساختمانگروه ضربت اوین
و جنب تصفیه فاضالب درستکرده بود ،نگهداری میکردند تا خونشان به طورکامل
از بدن خارج شود.
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زندانیان نوجوانیکه در محوطهی اوینکار میکردند و در سال ۶۰کامیون حمل جنازه را
دیده بودند ،تعریف میکردند ،از پشتکامیون هنگام حرکت خون پاینی میریخت مثل
کامیون حمل ماسهکه از پشت آن به خاطر شسنت ماسه آب پاینی میریزد.
بهگفتهی شاهدان عینی ،اجسادکسانیکه در درگرییهای خیابانی و یا خانههای تیمی
کشته میشدند نیز در این محلکه مسئول آن سرلک بود ،نگهداری میشدند .این محل،
سردخانه داشت و زمان بیشرتی جنازه را نگهداری میکرد .مسئوالن دادستانی ،زندانیان
را برای شناسایی اجساد به این محل میآوردند و برای آرشیو دادستانی از اجساد ،در این
س میگرفتند.
محل عک 
از سال  ۶۳به بعدکه به دستور شورای عایل قضایی وقت ،دار زدن معمول شد ،در همنی
محل ،متهمان را دار میزدند .مدتی نیز اجرای احکام را به سرلک سرپده بودند و او به
متهمان جرائم اخالقی ،شالق میزد.
یکی از زندانیان نوجوانکه در بخش جهاد زندانکار میکرد برایم تعریفکرد« :یک
روز س���رلک سراسمیه آمد جلوی دفرت مرکزی زندان ،تعدادی پریمرد راکه به سختی راه
میرفتند ،سوار مینی بوس قرمز رنگیکردکه شیشههایش رنگ شده بود .بعدش صدای
رگبار ش���نیدیم و ده دقیقه بعد مینیبوس را خایل برگرداند .جس���د پریمردها را هم که
مثل الش���هگوشتگوسفند در وانتگذاش���ته بود ،آورد .وانت را درکناری پارککرد تا
خونهایش برود تا روز بعد برای دفن به بریون از اوین بربند .با دیدن این صحنه یکی از
پاسداران بخش موتوری با تأثر شدیدگفت :اینگونهکشنت ناجوانمردانه است .من حاضرم
تو خیابان و ش���رایط مساوی با اینها مبارزهکنم اما نه اینطوری » .ظاهر ًا قربانیان مزبور
معتقدان به دیانت بهایی بودند.
سرپرست جهاد زندان
سرلک پس ازکشته شدن مجتبی محراببیگی مدتی سرپرست جهاد زندان شد و در سال
 ۶۴به بخش فرهنگی انتقال یافت و مسئولیت پخش روزنامه در زندان را به عهدهگرفت.
مدتی هم مسئول حمل غذا از آشپزخانه و نظافت حسینیه اوین شد.
وی ابتدا مسلح نبود ،اما پس از مدتی به او اجازهی حمل اسلحه دادند .موقعیکه زندانیان
را به نماز جمعه و بهشت زهرا میبردند ،لباس دادستانی تن میکرد.
گاه جانیان اوین چنان صحنههایی از شقاوت را پدید میآوردندکه اعرتاض افرادی چون
سرلک را هم برمیانگیخت .یکی از زندانیانیکه برای خاکسپاری جلیل بنده یکی از
ص زنهای اوین به بهشت زهرا برده شده بود برایم تعریفکرد:
محافظان الجوردی و تریخال 
موقع برگشت از خاکسپاری ،مادری ،روی قربیکه سنگی هم نداشت افتاده بود و
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میگریست .از یکی از بچههایی که همرام بود پرسیدم چرا این قطعه هیچ سنگی
ندارد او پاس���خ داد اینجا قطعهی اعدامیهاست .در حایلکه از روی قطعه عبور
میکردیم یکی از پاسدارانکه قد بلندی داشت با لگد به پهلوی زن بیچاره زد و او را
نقش زمنیکرد .سرلک به او اعرتاضکرد وگفت چرا این بیچاره را میزنی؟ پاسدار
جواب داد سر قرب یک منافقگریه میکند و به هتاکیاش به مادر داغدار ادامه داد و
او را در حایلکه میگفت پسرم ،پسرم به زور از آن قطعه بریون انداخت .دو سه بار
هم دست بهکلتش برد تا اون مادر دردمند را بزند.
دستگریی به علت اخاذی
گفته میش���د سرلک در سال  ۶۵به علت اخاذی از خانواده زندانیان بازداشت و مدتی
زندانی و سپس اخراج میشود .ویکه از وضعیت مایل بدی برخوردار بود ،در مغازهی
کوچکی واقع در میدان خراس���ان طالفروشی میکرد و درکنار آن در حایلکه استفاده
از ویدئو ممنوع بود ،فیلمهای ویدئوییکرایه میداد .در حال حاضر در س���طح تهران به
مسافرکشی مشغول است و از وضعیت مایل بدی برخوردار است و در تأمنی معاش خود
با مشکل جدی روبرو است .ویکه بابت دستگرییاش به شدت رنجیده بود میگفت:
اگر راست میگویند چرا قاضی حداد و اطرافیانش را دستگری نمیکنند .میلیون میلیون
پول میگریند وکسی بهکسی نیست .سلولهای آسایشگاه اوین و  ۲۰۹را هم تبدیل به مرکز
لهو و لعبکردهاند.
گفته میشد او را برای تحملکیفر به زندان اصفهان منتقلکردند .سرلک به زندانیانی
که در جهاد زندان اوینکار میکردندگفته بود اگر بخواهند مرا زندانیکنند مسائلگفتنی
زیاد دارم .البته حق با او بود وی در جریان جنایات زیادی در اوین بودکهکمرتکس���ی از
آنها خرب داشت.
سرلک که خود مسئول دارزدن توابنی مشغول کار در شعبههای بازجویی اوین بود برای
زندانی���ان تعریفکرده بود ،اول آنه���ا را آب لمبوکردند و بعد انداختند دور! او متوجه
نیست حاکمان با خود او و اطرافیانش نیز همنیکار راکردند .او و دیگر تریخالصزنان و
بازجویان و شکنجهگران به جز عذاب وجدان و بیماریهای دیگر چیزی نصیبشان نشده
است .در حایلکه مسئوالن رژیم به عیش و نوش خود مشغولند و فرزندانشان از امکانات
رویایی در داخل و خارج ازکشور استفاده میکنند.
سرلک در سالهای اخریکه از درگاه قدرت رانده شده ،مجبور است به توابنی دههی ۶۰که
از آنها را از اوین میشناخت پناه بربد و در دورهمنشینیهای آنها شرکتکند.

داوود لشگری

نام اصلی وی نه داوود لشگریکه تقی عادیل است .متولد  ۳۷-۱۳۳۶و بچهی امامزاده
حسن ،خیابان دکرت اقبال سابق (اقبال الهوری) است .قدی نسبت ًا بلند و هیکلی درشت
داشت .صورتش تقریب ًاکوسه با ریشیکم پشت بود .حسنی برادر ناتنیاش هم پاسدار اوین
و بعدگوهردشت بود .احتما ً
ال  ۴برادر هستند از دو مادر .تقی عادیل فرزند زن دوم پدرش
بود .حسنی به لحاظ سنی بزرگرت از تقی بود و از زن اول پدرش.
پدرشان اوس���تاکریم بنا یکی ازکفرتبازهای معروف امامزاده حسن بودکه پیشترها به
«عشقباز» شناخته میشدند .بر اساس آنچهکه شنیدهام اوستاکریم بنا دو سه تا بچه از
زن اویل داش���ت و دو س���ه تا هم از زن دوم .ظاهرًا همسر اولش فوتکرده بود و دوباره
ازدواج میکند .تقی و حسنی عادیل از فعاالن و بسیجیهای مسجد ابوالفضل در خیابان
دکرت اقبال ،خیابان وحدت روبروی دبستان دخرتانه وحدت بودند .سردسته شان در مسجد
ابوالفضل ،باقرکفاش بود .خانه اوستاکریم بنا ،پدر تقی و حسنی عادیل ،روبروی خانهی
لشگری یکی از درجهداران ارتش در زمان پهلوی بود.
فرزند بزرگ او استوار آیت لشکری درجهدارگارد بودکه در  ۲۱فروردین  ۴۴هنگام ترور
محمدرضا ش���اه توسط رضا شمسآبادی همراه با استوار بابائیان درکاخ مرمرکشته شد
و نام هر یک زینت بخش یک خیابان در تهران ش���د .بعد از انقالب این دو خیابان به
نامهای جیحون وکمیل تغیری یافتند .یک پارک هم در هما ن محله به نام بابائیان شدکه بعد
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از انقالب به رضوان تغیری یافت.
استوار بزرگ لشگری اگر اشتباه نکنم دارای  ۴فرزند پسر و چند دخرت بود .نام سه نفر
از فرزندان پسر او عبارت بود از آیت ،داوود و رمضان لشگری .گفته میشود داوود هم
که درجه دار بود پس از انقالب بر اس���اس حکم دادگاه انقالب اعدام شد .من هرچه
جستجوکردم اسم داوود لشگری را در میان اعدام شدگان اول انقالب پیدا نکردم .اما به
درجهداری با نام قاسم لشگری برخوردمکه اعدام شده بود .شاید او دو اسمه بوده است.
هم نام داوود داشته و هم قاسم .شاید اساس ًا درجه دار داوود لشگری فرد دیگری غری از
قاسم استکه اعدام شده .آنگونهکه از قرائن بر میآید تقی عادیل هنگامیکه به اوین
راه مییابد نام مستعار داوود لشگری را که قب ً
ال در ارتباط با رژیم شاه اعدام شده بود و
همسایهی آنها بود برای خود انتخاب میکند .یکی از دوستان زندانیام که سالها در
زندانهای قزلحصار و گوهردش���ت زندانی بود به واسطهی آشنایی با بستگان نزدیک
داوود لش���کری تأکید میکندکه وی در خانواده نیز دو نام تقی و داوود را داشت و نام
خانوادگیاش لشکری است و از اسم مستعار استفاده نکرده است.
پاسدار اوین وگوهردشت
داوود لش���گری یکی از س���ه «داوود»ی استکه در دههی  ۶۰نقش مهمی در سرکوب
زندانیان سیاسی ایفاکردند 1.او در سال  ۱۳۶۱پاسدار سالن یک آموزشگاه بود .در تاریخ
 ۲۴مهرماه  ۶۱همراه با اولنی 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 حایلکه هنوز
سیستمهای خدماتی زندان راهاندازی نشده بودند.
اولنی صبحانهای راکه در زندانگوهردش���ت خوردیم محمدی معاون زندان پخشکرد.
معلوم بود نان آن را از نانوایی بریون زندان تهیهکرده بودند .داوود لشکری ،عباسکویل وند،
پاسداریکه در سالن یک آموزشگاه اوین نام فلورانس نایتینگل را روی اوگذاشته بودیم،
مجتبی ،رامنی و ...پاسدارانی بودندکه برای اداره زندان و نگهبانی از اوین بهگوهردشت
منتقل شدند .در آن موقع هنوز سیستم پرسنلی زندان نیز به درستی راهاندازی نشده بود.
اولنی ش���امگوهردشت راکه آش پرمالتی بود داوود لشگری پخشکرد .ما در اتاقهای
دربسته سالن  ۱۹به سر میبردیم .به اتاق ماکه رسید وقتی میخواستم آش را تحویل بگریم
با لحنکش���داری پرسید« :چند سال آشخور»؟ منهم همانجوری جوابش دادم« :ده
سال آشخور» .همنی شدکه قیافهام در یادش ماند و بعدها اسم و رسم وکلیه مشخصاتم
را از حفظ بود .او یکی از پاسداران بند ما شده بود .تا وقتی در اتاقهای دربسته بودیم
-1داوود رحمانی ،داوود لشکری ،داوود بیات (میثم)
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غذا تقسیم میکرد و ما را چهار نوبت به دستشویی میبرد .وقتی همکه بندمان عمومی
شد ،ساعتها در هواخوریگوشهایکز میکرد و زندانیان را میپایید .او پس از مدتی
سرشیفت نگهبانان شد .در آن موقع پاسداران شیفتشان  ۲۴ساعته عوض میشد .یک
پست را داوود لشگری هدایت میکرد و یک پست را پاسداری به نام علی.
شرکت در بازجویی و شکنجه
در سال  ۶۱مقارن ورود زندانیان به گوهردشت ،تعدادی از شعبات بازجویی اوین را نیز
درگوهردش���ت راهاندازیکردند .در آبانماه  ۶۱غالبکسانی راکه بیش از یک سال از
دستگرییشان میگذشت و همچنان بالتکلیف بودند بهگوهردشت منتقلکردند تا در
شعبههاییکه برای اینکار تشکیل داده بودند مورد بازجویی و شکنجه قرارگریند .پیشوا
سربازجوی شعبه یک و فکور سربازجوی شعبه هفت و تعدادی دیگر از بازجویان نیز به
گوهردشت منتقل شده بودند.گاهی اوقات پاسداران شیفتها در امر شکنجهی زندانیان
بازجویان راکمک میکردند .هرچند فردی به نام «سید» هم بودکه هیچکاری نداشت
اال جالدی .بازجویان هرکس راکه میخواستند شکنجهکنند به دست او میسرپدند.
پاسدارانی مثل داوود لشگری ،مجید لره (مجید تربیزی) و...که در شعبههای بازجویی به
امر شکنجهی زندانیان میپرداختند قابلیتهای خود را نشان داده و پس از مدتی ارتقای
مقام یافتند .داوود لش���گری در مهرماه سال  ۶۲موقعیتاش در زندانگوهردشت بهبود
یافت .از برخوردش معلوم بودکه نسبت به پاسداران دیگر حتی سرشیفتها ارشدیت یافته
است .این مقارن بود با رفنت محمدی معاون زندانگوهردشت.
معاونت امنیتی و انتظامی زندان
لش���گری در س���ال  ۶۳به معاونت امنیتی و انتظامی زندان رسید ؛ چون پس از برکناری
الجوردی و صبحی رئیس زندانگوهردش���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  ۶۵بهگوهردشت بازگش���تم ،به «حاج داوود» معروف شده بود و پاسداران از
او به نام «حاجآقا لشگری» یاد میکردند.به محض اینکه مرا دوباره دیدگفت« :البد
انتظار نداشتی با من روبرو شوی» .در مدتیکه در سلول انفرادی به سر میبردم بارها از
او بریحمانهکتک خورده بودم .راست میگفت در تغیری و تحوالت زندانها خیلیهاکه
مصدر امور بودند تغیریکرده بودند ویل او همچنان به جنایت مشغول بود.
در جریان سرکوب وحشیانه زندانیان در سالهای  ۶۵تا  ۶۷او نقش اصلی را چه به لحاظ
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تصمیمگریی و چه به لحاظ اجرایی به عهده داشت .در ضرب و شتم وحشیانه زندانیان
خودش همیشه پیش قدم بود.
مشارکت فعال درکشتار ۶۷
وی یکی از برنامهریزان و مجریان اصلیکش���تار  ۶۷در زندانگوهردشت بود .انتخاب
زندانی���ان ،اولویتبندی و اعزام آنها ب���ه دادگاه را او انجام میداد .وی بیش از هرکس
با موقعیت بندها و زندانیان آش���نا بود .در پاییز  ۶۶او باکمک پاس���داران ش���یفتهای
مختل���ف زندان ،باکلیه زندانیان یک به یک برخوردکرده و آنها را بر اس���اس مذهبی
و غری مذهبی و همچننی موقعیت س���رخ ،زرد و سفید دسته بندیکرده بود .نقش او در
زندان و تصمیمگرییها از پاییز سال  ۶۶و پس از انتقال مرتضوی از زندانگوهردشت به
اوین ،پررنگ تر شد .آن موقع زندان دارای رئیس نبود ،بعدها ناصریان دادیار ناظر زندان،
سرپرستی زندان را نیز به عهدهگرفته بود.
از پاییز ۶۵که بهگوهردشت بازگشتم تا مقطعکشتار  ،۶۷با توجه به شناختیکه لشگری از
من داشت چندین بار به انفرادی برده شدم و مورد ضرب و شتم قرارگرفتم .در این دوران
چه مسئولیتی در بند داشتم و چه نداشتم مورد تنبیه قرار میگرفتم؛ اما در مقطعکشتار ۶۷
به دالیل نامعلومی محبت لشکری نسبت به منگلکرد و مایل نبود مرا در صف اعدام
ببیند .پروسهی برخورد با من را چند روزی عقب انداخت و حتی تالش و اصرارکردکه
مجاهدین را محکومکنم تا به پروسهی اعدام برده نشومکه نپذیرفتم .روز  ۱۵مردادکه در
راهرو مرگ نشسته بودم ،وقتی ازکنارم میگذشت ،برگشت و چند تلنگر به سرم زد و با
تأسفگفت« :ایرج! بدبخت تو هم آمدی اینجا»؟
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 الیکرکرههای جلوی پنجره او را
دیده بودکه در یک فرغون از سمت سولهایکه بچهها را در آن دار میزدند طناب میبرد.
در بعضی دادگاهها خود ش���خص ًا حضور مییافت و علیه زندانیانیکه برای فراز از تله
جنایتکاران میکوشیدند شهادت میداد .در جریانکشتار  ۶۷اتاق افسرنگهبانی روبروی
در دادگاه بود .وقتی پشت در دادگاه نشسته بودم بهگوش خود شنیدمکه در یک مکالمهی
تلفنی ،پاس���داران همهی بخشه���ای زندان اعم از موتوری ،فن���ی ،بهداری ،مالقات،
فروش���گاه ،آشپزخانه و ...را فرا میخواندکه درکشتار مشارکتکنند و برای آنها خط و
نشان میکشیدکه بعد ًا نگوییدکسی به ما نگفت و ما نمیدانستیم.
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مجیدپورسیف
حاج حسن
بیژن ترکه

حاج مهدی
ابراهیمی

همکاران ناشناخته دادستانی و الجوردی

مجید پورسیف

مجید پورسیف یکی از پاسداران اوین در دههی  ۶۰بودکه مدتی محافظ الجوردی بود.
الجوردی در سالهای اولیه دهه  ۶۰محافظان زیادی داشت وگاه هنگام خروج از اوین
و یا ش���رکت در مجامع عمومی با دهها محافظ ظاهر میش���د ،اما تعدادی از محافظان
همچون ،جلیل بنده ،مجتبی محراب بیگی ،محمدرضا مهرآینی حلقهی نزدیک به او را
تشکیل میدادندکه همگیکشته شدند و بودند محافظان دیگری همچون مجید پورسیف،
مجتبی حلوایی عسگر ،سید عباس ابطحی و...که در سالهای بعد ارتقای مقام یافتند.
مجید پورسیف مدتی به مسئولیت حفاظت بخش آسایشگاه و زندان اوینگمارده شد و
در یک دوره در حد یکی از معاونتهای زندان اوین بود .او سپس در سازمان زندانها به
خدمت پرداخت و در دههی  ۷۰رئیس قسمت معتادان زندان قصر بود.
مجید پورسیف عاقبت مانند تعدادی ازگردانندگان اوین در فوتبالکشور مسئولیت یافت و
به عنوان رئیسکانون هواداران باشگاه استقالل معرفی شد.
مجید پورسیف پست جدید خود را با مسئولیتاش در زندان اوین و قصر اشتباهیگرفته و
شرایط مضحکی را برای «بوقچی» شدن و هواداری از تیم استقالل اعالمکرد .روزنامه
اعتماد ملی روز  ۲۸تریماه  ۱۳۸۸در این موردگزارش داد:
سایت رسمی باشگاه استقالل ،فرمی را برای عضویت لیدرها منتشرکردهکه در آن
شرایط جالبی برای لیدر شدن قید شده است....در این فرم روی سابقه فعالیت حزبی
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وگروهی همراه با ذکر نوع فعالیت و مدت آن تاکید ش���ده و البته از آن جالبتر،
بخشی هم برای مسابقه فعالیت فرهنگی و عضویت در بسیج در نظرگرفته شده است.
در نظرگرفنت این ش���رایط برای لیدرهای استقالل با اینکه چندان ربطی به مسابقه
ورزشی وکاریکه قرار است روی سکوها انجام دهند ،ندارد اما با توجه به حضور
مجید پورسیف به عنوان رئیسکانون هواداران استقالل چندان دور از ذهن نیست.
س���الگذش���ته برخورد قاطعی با لیدرهای استقالل ش���دکهکارگردانی آن برعهده
پورس���یف بود .آن روزها در حایل در حاش���یه یکی از تمرینهای استقالل ،پلیس
امنیت تهران ،لیدرها را بازداشتکردکه آنها شعارهایی را در هواداری از قلعهنویی و
علیه واعظآشتیانی ،مدیرعامل باشگاه سرداده بودند.
بعد از این بازداش���تها بودکه پورس���یف خرب داد در صورت افش���ای مس���ائلی،
گوش بعضیها از خجالت س���رخ خواهد شد؛ مدتی بعد از آن هم همه لیدرهای
بازداشتش���ده از طرف فدراسیون برکنار شدند تا حاال استقالل چند هفته مانده
به آغاز فصل بعدی با فرمیکه بیش�ت�ر عقیدتی است تا ورزشی ،لیدرهایی را برای
فرستادن روی سکوهای تشویقی تیم دستوپاکند.
در بخشهایی از این فرم سواالتی مثل «سابقه فعالیت حزبی وگروهی 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 داشتهاند یا نه ،توضیح بدهند.

الجوردی ،یاران و همراهانش

365

«رنگ چشم» و «رنگ مو» و «قد» و «گروه خونی» هم جزو مواردی استکه
1
در فرم ثبتنام برای هواداران وجود دارد.
پورسیف به هنگام ریاست قاضی حداد در شعبه  ۲۸در دفرت وی مشغول بهکار شد و به
آزار و اذیت زندانیان و متهمان پرداخت.
حاج حسن
ج حیدری) رئیس
وی مسئول دفرت مرکزی اوین و یکی از معاونان حسنی (ابوالفضل حا 
زندان اوین پس ازکشته شدنکچویی بود.
وی به حاج حس���ن تاکسی هم معروف بود و در شهر تهران به مسافرکشی میپرداخت.
سپس او در بازار بزرگ فردوسی در چهارراه اسالمبول تهران ،طبقه دوم مشغول به کار
شد .وی همچننی مدتی معاون مجتبی حلوایی بود.
بیژنترکه
او مسئول عملیات گروه ضربت اوین و از فرماندهان حمله به پایگاه موسی خیابانی در
 ۱۹بهمن  ۱۳۶۰است .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 میشدکه پاسداران را فرماندهی میکرد .وی بعضی اوقات به هنگام
تردد الجوردی به بریون زندان در تیم حفاظتی او جای میگرفت .در فیلم ماجرای نیمروز
شخصیتیکه به عنوان مسئولگروه ضربت دارای لهچهی ترکی است در واقع نقش او را

1-www.tabnak.com/nbody.php?id=7363
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بازی میکند؛ البته به شکل وارونهای.
در یکی از فیلمهاییکه در س���ال  ۱۳۶۱از سیمای جمهوری اسالمی پخش شد او را در
حایل نش���ان دادکه به یک خانهی تیمی مجاهدین «آر پی جی» میزد .او ش���خص ًا در
جوخههای اعدام نیز شرکت میکرد.
حاج مهدی
او یکی از مس���ئوالن زندان اوین بودکه بعدها درگمرگ فرودگاه مهرآباد مشغول بهکار
شد .حاج مهدی درگمرگ مهرآباد به قسمت «ایر تاکسی» منتقل شد و مسئولیت تخلیه
بارهایی راکه با هواپیما واردکشور میشد به عهدهگرفت.
حاج مهدی در مهرآباد تنها نبود ،بس���یاری از جنایتک���اران اوین درگمرگ مهرآباد و یا
فرودگاه مهرآباد مشغول بهکار شدند.
ابراهیمی
وی مدت���ی در وزارت اطالعات بازجو بود .نمیدانم چگونه راهش بهکارگاه اوین باز
شد اما پس از مدتی در سال های  ۶۳-۶۲مسئولیتکارگاره اوین به عهده اوگذاشته شد.
ظاهر ًا همنی مسئولیت راه وی را به بازار و فعالیت تجاری بازکرد چراکه پس از فراغت از
خصوصی راهاندازیکرد و به تجارت با روسیه

کارگاه اوین با چند نفر دیگر یک شرکت
وکشورهای جدا شده از اتحاد شوروی مشغول شد.
همکاران ناشناخته دادستانی و الجوردی
آنچه در مورد همکاران الجوردی در این نوش���ته آمده است ،مشت نمونه خروار است.
بضاعت من اندک اس���ت و چهرههای امنیتی همچنان پس ازگذشت  ۴دهه با اسامی
مس���تعار زندگی میکنند .بس���یاری از آنها را هیچگاه به چش���م ندیدهام و تصویری از
آنها منتشر نشده و شناختی از آنها در دست نیست .لیست اسامی همراهان الجوردی
و مس���ئوالن اصلیکشتار در دههی  ۶۰میتواند شامل صدها تن ش���ود ،از بازجویان و
شکنجهگران دهها شعبهگرفته تا مسئوالن دادستانی و حکام شرعیکه همچنان در پرده
هستند .از اعضای تیمهای تعقیب و مراقبت وگروه ضربت دادستانی و فعاالن جوخههای
اعدام و مدیریت زندانها گرفته تا مسئوالن «بخش التقاط» اطالعات سپاه پاسداران
و مسئوالن اطالعات س���پاه .اطالعاتی از وحید ناصری که جانشنی محس ن رضایی در
اطالعات سپاه شد و یاکورش شریازی که نقش مهمی در سرکوب مجاهدین در دههی
 ۶۰داش���ت در دست نیست.کسی نمیداند آنها چه سرنوشتی پیداکردند و یا درکدام
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نهاد مشغول بهکارند« .غالمرضا» از دیگر مسئوالن اطالعات سپاه در دههی  ۶۰است
که ناشناخته مانده است .چهرههایی همچون مجید علوی ،رضا جوادی ،حسنی خراسانی،
هوشنگ طاهری و محمدحسنی اسدی که در زمرهی مسئوالن واحد اطالعات سپاه در
س���الهای  ۱۳۶۰تا  ۱۳۶۲ناشناخته ماندهاند .فقط میدانیم طاهری از بخش عملیات ،و
جوادی از بخش بررسی بودهاند.
مسئوالن بخش التقاط واحد اطالعات سپاه
طه طاهری(مسعود صدراالسالم) یکی از معروفترین بازجویان  ۲۰۹در سالهای اخری از
پرده بریون آمده است .هیچکس نام مسئول و قائم مقام بخش التقاط واحد اطالعات سپاه
پاسداران را نمیداند و از سوابق آنها اطالعی ندارد .فقط میدانیمکه دانشجو بودهاند.
از مسئول بخش التقاط به عنوان «حبیب» یاد میشود .چهرههای امنیتی از او به عنوان
عامل اصلی ضربات مهم و تعینیکننده به مجاهدین یاد میکنند.
اطالعی از مسئول «اقدام» بخش واحد اطالعات سپاه پاسداران در دست نیست .وی
در سال  ۱۳۵۹قائممقام اطالعات سپاه تهران بود و سپس مسئول تعقیب و مراقبت واحد
اطالعات سپاه شد.
نام و چهرهی فرمانده عملیات شهری واحد اطالعات سپاه پاسداران نیز پوشیده است.
آنها در سالهای اخری مصاحبههای متعددی با نشریات امنیتی نظام والیی همچون «رمز
عبور » داش���تهاند اماکسی ازگذشتهی آنها و اینکه در حال حاضر چه میکنند خربی
ندارد .بزرگرتین ضربات بهگروههای سیاس���ی از پیکارگرفته تا فداییها و مجاهدین با
هدایت این دو نفر زده شد .خانهی موسی خیابانی و دیگر پایگاههای مجاهدینکه در ۱۲
اردیبهشت ۱۹ ،اردیبهشت و  ۱۰مرداد  ۱۳۶۱با فرماندهی این دو مورد حمله قرارگرفتند و
نزدیک به یک صد نفر در آنهاکشته شدند.
هیچکس 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 حمیدکه اکنون از دانش���مندان راهربدیکش���ور اس���ت» یکی از شکنجهگران
قس���یالقلب اطالعات سپاه و همراه و همگام اسفندیار رحیممشایی بوده است .وی در
 ۲۰۹تهران آموزش بازجویی و ش���کنجهگری دیده است و س���پس در سالهای ۶۳ -۶۱
معاون امنیت واحد سپاه منطقه ۳کشوری بوده است .در ضربه زدن به نریوهای مجاهدین
در جنگلهای مازندران وگیالن نقش مس���تقیم داشته اس���ت .وی در مورد بازجویی از
«مرتضی مثنی » یکی از اعضای مجاهدین میگوید:
اص ً
ال باورتان نمیشود ،مرتضی مثنی میگفت آخر شما چقدر میزنید؟ میگفتیم
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ما حتی یک دانه را هم بدون وضو و اذن حاکم نمیزنیم ،ویل پیامرب در فالن جنگ
گفتند« :یضربوا حتی یقول» (بزنید تا بگوید) اعصابش خرد میشد و میگفت
1
یعنی چه؟ چقدر؟
قرارگاه اطالعاتی ابوالفضلکه نقش مستقیمی در ضربات به مجاهدین در جنگلهای
مازندران وگیالن داشت ناشناخته مانده است .این قرارگاه بعد از واقعه آمل تشکیل شد.
بر اساس تصویب شورای عایل امنیت ملی ستاد منطقه  ۳سپاه به مرکزیت چالوس مسئول
تش���کیل این قرارگاه شد .اولنی مسئول آن حاج مهدی محمدیفر یکی از معاونان ستاد
منطقه  ۳بود .مقر قرارگاه در نوش���هر بود .یک تیپ درکارخانه چوکای تالش،یک تیپ
در بابل و یک تیپ بنی سوادکوه و قائمشهر مستقر شد .واحد اطالعات هم در ساختار
قرارگاه حضور داشت.
میدانیم ناصر رضوی از مسئوالن بخش التقاط واحد اطالعات سپاه پاسداران در دههی
 ۶۰بودهکه بعدها به وزارت اطالعات منتقل ش���ده است .اما هیچ عکسی از وی منتشر
نشده است .در دههی  ۸۰او بازجویی از فاطمه حقیقتجو را به عهده داشت.
جمال اصفهانی
تصویری از جمال اصفهانی مس���ئول اطالعاتکمیته مرکزی انقالب اس�ل�امی و اولنی
مسئول  ۲۰۹اوینکه تا سال  ۶۳همچنان این مسئولیت را به عهده داشت منتشر نشده است.
ت شاهی ،احمد خالدی ،سعیدگالببخش،
وی جزو اولنی نریوهایی استکه همراه با عز 
علی قنادها ،بهزاد نبوی ،صادق اس�ل�امی ،مجتبی ثبوت ،حسنی شریعتمداری ،حسنی
صادقی ،س���یدرضا نریی ،اصغر نوروزی ،مرتضی الویری و خس���رو تهرانی ش���الودهی
کمیتههای انقالب اسالمی را ریختند .اما چهرهی وی به خاطر سوابق اطالعاتی مخفی
مانده است.
میدانیم 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 میشود و فعالیت امنیتیاش را به عنوان بازجو
آغاز میکند و در حال حاضر با توجه به رانتیکه از آن برخوردار است بهکار آزاد مشغول
است و شرکت خصوصی دارد و به داد و ستد مشغول است.
جمال اصفهانی اولنی مسئول بند  ۲۰۹اوین در مورد شروعکارش میگوید:
از همان اولکه با فرقان شروعکردیم ،تا منافقنی و نوژه و بعد قطبزاده ،حتی بعد از
ماجرای ناکامی آمریکاییها در طبس بدون اینکهکسی حتی در اوین متوجه شود،
-1نشریه رمز عبور شماره  ،۲۱تری و مرداد .۱۳۹۵
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تعدادی از آمریکاییها را به  ۲۰۹آوردیم و دو ردیف را به اینها اختصاص دادیم.
1
 ۵-۴ماه آنجا نگهداری شدند.
اصفهانی روابط نزدیکی با الجوردی وکچویی داشت و در بازجویی ازگروه فرقان شرکت
داشت و شخص ًا باالی سر اکربگودرزی رهرب اینگروه حاضر شده بود.
اولنی پروندهایکه او دنبالکرد پروندهگروه فرقان بود .از آنجاییکه وی تعدادی از آنها
را میشناخت همراه با حمید قلنرب جزو اولنی بازجویانگروه فرقان بود.
وی همچننی مس���ئول اطالعاتیکمیته مرکزی انقالب اسالمی بود.کمیتهها اولنی ارگان
نظام اسالمی بودندکه دارای دستگاه اطالعاتی و امنیتی شدند و به مقابله با گروههای
سیاس���ی پرداختند .وی بارها در برخورد با محمدرضا سعادتی و مسئوالن مجاهدینکه
برای آزادی او به اوین مراجعه میکردند حاضر بوده و شخص ًا بارها در سلول تقی شهرام
با وی دیدار وگفتگو داشته است .جمال اصفهانی همچننی در ستاد خنثیسازیکودتای
نوژه همراه با مسعودکشمریی در سفارت آمریکا مستقر بود .اوکه مورد اعتماد الجوردی
بوده در مورد چگونگی ردگریی تلفن اعرتاف میکندکه از یک مأمور ساواک آموزش
گرفته است:
یکی از چیزهاییکه یکی از ساواکیهاییکه در زندان بود یاد من و آقای نقاشیان
داد،این بودکه تق تق تلفن را یاد ما داد .یعنی مث ً
ال اگر عدد هشت را میگرفتیم،
2
چندتا تق تق شماره میداد .ما از این طریق  ۸-۷خانه تیمی را پیداکردیم.
وی اذعان میکند «میشودگفت باالی دو سه هزار نفر از منافقنی درکمیتهها دستگری
شدند ،قبل از اینکه دست به مبارزه مسلحانه بزنند ،زندان اوین از اینها پرشده بود».
جمال اصفهانی در م���ورد روز  ۳۰خرداد و تظاهرات مردم تهران جدا از دروغهاییکه
در مورد مسلح بودن تظاهرکنندهها و مجاهدین میگوید ،برای اولنی بار تأکید میکندکه
نریوهایکمیته با شلیک مستقیم پاسداران به خاک و خونکشیده شد.
مث ً
ال یادم هستکه یک بار منافقنی از دانشگاه تهران تا خیابان فردوسی مسلحانه
رفتند و آمدند پائنی و بعد به سمت میدان امام خمینی رفتند.کمیتهای آنجا بودکه
مسئولش آقای رستمی بود (که بعدها مسئول اتباع بیگانه در نریوی انتظامی شد و
حاال بازنشسته شده) ایشان بنده خدا با  ۵۰-۴۰نفر از این بچهها خیابان را بست و
به ژ ۳مسلحشانکرد و تری مستقیم زدند .دید اگر نزندشان خودشانکشته میشوند.
پس برای حفظ جان خودش ش���روع به زدن منافقنیکرد .اگر آن روز جلوی آنها
را نگرفته بود،باورکنید منافقنی میدان توپخانه را منهدم میکردند و آن روز فاجعه
-1نشریه رمز عبور شماره  ،۲۱تری و مرداد .۱۳۹۵
-2نشریه رمز عبور شماره  ،۲۱تیر و مرداد .۱۳۹۵

370

مسئوالن اوین و همکاران ناشناخته الجوردی

دیگری در تاریخ منافقنی ثبت میشد.
چون آن روز مسلحانه از دانشگاه راه افتاده بودند جوانها هم دنبالشان راه آفتاده
بودند .اینها پشت سر هم با هر چیزیکه دستشان بود -از اسلحهگرفته تا چاقو-
میزدند و میکش���تند و میآمدند پاینی .آن روز دوکمیته جلوی آنها ایستاد .یکی
کمیتهایکه روبروی دانشگاه تهران بود و دیگریکمیتهایکه بغل پمپ بنزین بود.
1
این دوکمیته جلوی منافقنی ایستادند و با تری مستقیم میزدند.
در هیچیک ازگزارشهای امنیتی ،انتظامی ،قضایی و سیاسی رژیم نیامده استکه حتی
یک نفر از نریوهای رژیم در روز  ۳۰خرداد با شلیکگلوله به قتل رسیده باشد.
مسئول ارشد مبارزه با التقاط
کسی نمیداند «یکی از مسئولنی ارشد مبازره با التقاط»کیست .فقط میدانیمکه وی
هماکنون در یک بنگاه معامالتی در غرب تهرانکار میکند .پیشرت در دفرت سیاسی سپاه
پاسداران ،دادستانی انقالب اسالمی و وزارت اطالعات مشغولکار بوده است.
وی پیش از انقالب دانشجوی علوم سیاسی بوده است .بعد از تعطیلی دانشگاهها به سپاه
میپیوندد و در دفرت سیاسی آن مشغول فعالیت میشود.
بعد ازکشته شدن رجایی به علت عالقهایکه به او دشت به رویارویی باگروههای سیاسی
و به ویژه مجاهدین میپردازد .او به سپاه پاسداران اعالم میکندکه عالقهای بهکار سیاسی
ندارد و به این ترتیب به دادستانی انقالب اسالمی میپیوندد .در دوران فوق دو شعبه از
دادستانی در اختیارکسانی بودکه 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 میگوید و تأکید میکند:
یکی از مسئولنی شعب مهم دادستانی به منگفت روزی را دوست دارمکه اجازه دهند از
2
تک تک شما سپاهیها بازجوییکنم ،آنوقت ببنی چند منافق از درون شما در میآید.
اوکه مورد اعتماد ویژهی الجوردی و محمدیگیالنی بوده در مورد چگونگی فعالیتاش
میگوید:
یکی از بچههای دادس���تانیکه آن زمان س���نش همکم بود ویل بچهی عملیاتی و
س���المی بود را با حسنی به عنوان همکار ثابت جذبکرده و با چندتایی از عمدت ًا
دخرتهای س���ازمانکه با صحبت و رفتاری غری از رفتار متداول احساس میکردم
انگیزههای جذب سازمان در آنها فرو ریخته است،گشتی به نامگشت شکار به راه
-1نشریه رمز عبور شماره  ،۲۱تری و مرداد .۱۳۹۵
-2رعد درآسمان بیابر ،تاریخ شفاهی مبارزه امنیتی با سازمان مجاهدین خلق ( )۱۳۶۷-۱۳۵۷به اهتمام
محمدحسن روزیطلب و محمد محبوبی ،انتشارات یازهرا ،ص .۳۰۶
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انداختم که بعض ًا یکی از همکاران دفرت سیاسی و یا از افراد تیپ تعقیب مراقبتی
و عملیاتی یک اکثیپ ویژهی تخصصی تشکیل دادیمکه قابلیت باالی شناسایی
1
دستگریی ،بازجویی ،تعقیب و مراقبت در صحنه را دارا بود.
او در خاطرات���ش از چگونگی بهکارگریی توابنی زن مجاهد در درگرییهای خیابانی با
نریوهای مجاهدین میگوید و به خاطر رعایت مسائل امنیتی از آنها با اسم مستعار یاد
کرده و توضیح میدهدکه چند نفری از همنی توابنی نیز توسط الجوردی اعدام شدند.
خاطر نشان میسازم توابسازی در محیط دادستانیکه حرف از تواب ،بخشش،
برخورد انسانی و عفو به نوعی جرم وگناه بود و این امر به صورت استفاده سیستمی
2
از توابها و نفوذ اولنی بار در همنی تشکیالتکوچک ویلکارآمد شکلگرفت.
او با ولع خاصی از چگونگیکشتهش���دن و دس���تگریی نریوه���ای مجاهدین در
درگرییهای خیابانی میگوید.
وی در جریان نفوذ در تشکیالت جنگل مجاهدین درگیالن و مازندران حضور داشته و
ضربات جدی به نریوهای مجاهدین واردکرده است.
او س���پس در وزارت اطالعات نیز مسئولیت بازجویی از افراد عملیاتی دستگریشدهی
مجاهدین را در سالهای  ۶۴تا  ۶۶به عهده داشته و در درگرییهای مسلحانهی خیابانی
با آنها ش���رکت داشته اس���ت .در وزارت اطالعات به خاطر دستهبندیهاییکه بوده با
فالحیان و ...به مشکل برمیخورد و منجر به جدایی وی از دستگاه امنیتی میشود.
استفاده از ساواک در سرکوبگروههای سیاسی
به غری از چهرههای امنیتی و اطالعاتیکه همچنان «سربازانگمنام امام زمان» هستند،
اسامی مأموران ساواککه به خدمت دستگاه امنیتی و اطالعاتی و الجوردی درآمدند نیز
نامشخص است .سطح همکاری ارتشبد حسنی فردوستکه پس از پایهگذاری دستگاه
امنیتی ،در زندان به قتل رسید مشخص نیست .معلوم نیست الجوردی و دستگاه امنیتی
چه اس���تفادهای از تجربیات مأموران ساواک در تعقیب و مراقبت و سرکوبگروههای
سیاسی و به ویژه مجاهدین بردهاند.
جواد منصوری اولنی فرمانده س���پاه پاس���داران در مورد دستگریی محمدرضا سعادتی
میگوید:
آن بخش از س���اواک س���ابق س���عادتی را دس���تگریکردکه در زمان ش���اه مسئول
ضدجاسوسی بود .اینها واقع ًا افراد خربه و توانمندی هم بودند .مث ً
ال به خاطر دارم
-1رعد درآسمان بیابر ،تاریخ شفاهی مبارزه امنیتی با سازمان مجاهدین خلق ( )۱۳۶۷-۱۳۵۷به اهتمام
محمدحسن روزیطلب و محمد محبوبی ،انتشارات یازهرا ،ص ۳۰۲
-2پیشنی.
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که به زبانهای انگلیسی ،فرانسوی و عربی مسلط بودند .از فاصله دور میتوانستند
لبخوانیکنند و یا آموزشهای ش���نود و ضد ش���نود دیده بودند و انواع و اقسام
کارهای جاسوسی و ضدجاسوسی به اینها آموزش داده شده بود .به هر حال این
بخش از باقیماندههای ساواک به خوبی توانست در مورد پرونده سعادتی عمل
کند .اینکه تا س���الها بعد از انقالب از نریوهای باقیمانده ساواک استفاده شد
طبیعی بود چون کشور نیاز ضروری به تأمنی امنیت وکسب اطالعات دارد و رکن
رکنی هرکشوری نریوهای اطالعاتی و امنیتی آن هستند تا بتوانند آنکشور را از انواع
تهدیدها حفظکنند ،به عالوه اینکه باید از تجربه آنها استفاده میشدکه شد و بعدها
1
در وزارت اطالعات از دانش آن افراد بهرهبرداریکردند.

-1سایت تاریخ ایرانی ،شنبه  ۱۱مهر .۱۳۹۴

هادی غفاری

هادی ّ
غفاری متولد  ۱۳۲۹در آذرش���هر تربیز است .پدر وی شیخ حسنی غفاری یکی از
روحانیون س���نتی هوادار خمینی بودکه در تری ماه  ،۱۳۵۳دستگری و به هشت ماه زندان
محکوم شد اما شش ماه بعد در  ۷دی  ۱۳۵۳در زندان قصر پس از آنکه مأموران ریش
او را تراشیدند در حضور صدها زندانی از غصه و ناراحتی سکتهکرد و در بهداری زندان
درگذشت .هادی غفاری نیز مدتکوتاهی 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 دههی  ۵۰با درجه ستوانی به نظام وظیفه رفت و در ارتش شاهنشاهیکه
خمینی حضور در آن را حرام اعالمکرده بود ،به خدمت پرداخت.
وی در س���ال  ۱۳۵۷پس 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 بهکشور بازگشت .او از حضورش در خارج
ازکشور داستانهای عجیب و غریبی سر همکردهکه در ادامه به آن خواهم پرداخت.
غف���اری به خاطر روحیهی ماجراجویانهایکه داش���ت به یکی از فعالترین چهرهها در
روزهای  ۲۱و  ۲۲بهمن تبدیل ش���د و از آنجاییک���ه در ارتش آموزش نظامی دیده بود
شخص ًا در حمله مسلحانه به پادگانهای نظامی و از جمله درگریی با نریوهایگارد در
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فرحآباد شرکت داشت.
اوک���ه در دوران انقالب به منظور تهییج مردم س���خرنانیهای خود را با عبارت «به نام
خدای رضا رضایی» شروع میکرد و به تأسی از مجاهدین شعار «تنها ره رهایی جنگ
مسلحانه» سر میداد ،پس از پریوزی انقالب از همان ماههای اول به یکی از بزرگرتین
دشمنان مجاهدین تبدیل شد.
راهیابی به دستگاه قضایی با حکم آیتالله منتظری
هادی غفاریکه از سالمت عقلی برخوردار نیست و در محل به «هادی خله» و «هادی
فاشیس���ت» معروف بود ،پس از پریوزی انقالب ضمن آنکه از سوی آیتالله منتظری
حکم قاضی شرع دریافتکرد ،یکی از فعاالن دادگاههای انقالب و جوخههای اعدام
بود .او و همراهانش اولنی جوخههای اعدام پس از انقالب را تشکیل دادند.
وی در مورد چگونگی شرکتاش در جلسات دادگاههای انقالب میگوید:
کشور مال ما بود .در اختیار ما و در قبضه قدرت ما بود .الزم نبودکسی به ما بگوید برو
1
یا بیا .ما همه رفتارهایمان را با امام هماهنگ میکردیم.
وی در جریان محاکمهی امریعباس هویدا هنگام تنفس در راهروی دادگاه با اس���لحهی
کمری وی را به قتل رساند.
رهربیچماقداران
غفاری پس از پریوزی انقالب در حایلکه عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسالمی
و جامعه روحانیت مبارز بود ،اسلحهی یوزی حمل میکرد و شخص ًا فرماندهیگروههای
چماقداران و حزبالله را در حمله به متینگها و راهپیماییهایگروههای سیاسی به عهده
داش���ت .مسجد و «بنیاد الهادی»که اوگردانندهی 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 رابطهی نزدیکی هم باکمیته علمالهدا و مس���جد لرزاده در منطقه ده تهران
(خیابان خراسان و )...داشتند.
اولنی حضور او به عنوان چماقدار ،حمله به تظاهرات اعرتاضی مجاهدین در ارتباط با
دستگریی سعادتی در بهار  ۱۳۵۸بود .اسدالله تجریشی یکی از وابستگان نظام اسالمی
در مور دخاطرات خود از سال  ۱۳۴۲و سرکوب ساواک مینویسد:
ی هم داش���تند همراه این
چند نفر از التها وکش���تیگریهاکه قیافهی وحش���تناک 
مأمورین بودندکه میریختند منزل مردم و آنها را دستگری میکردند .یکی از همنی
 ۲۸-1شهریور  ۹۴درگفتگو با روزنامه شرق صفحه .۶
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ی مردم را اذیتکرده بود ،بعد از انقالب رفته
چاقوکشها به نام علی صدفی که خیل 
1
ی غفاری و محافظش شده بود.
بود تو تشکیالت هاد 
توآمد
دو برادر به نامهای سیاوش وکامران از بچههای تهراننوکه بیشرت در خیابان ترقی رف 
میکردند و از نوچههای حسنی فرزین بودند وگویا به خاطر ارتکاب قتل در زندان بودند
در جریان انقالب از زندانگریخته و جزو بادیگاردهای هادی غفاری شدند.
نقش خوننی غفاری در انقالب فرهنگی
در اردیبهشت  ۱۳۵۹غفاری نقش مهمی در سرکوب خوننی دانشگاههاکه توسط خمینی
و نمایندگانش« ،انقالب فرهنگی» نامیده ش���د داشت .وی با همکاری علی انصاری
استاندار و ابوالحسنکریمی دادستانگیالنکه هر دو بعدها توسط مجاهدینکشته شدند،
در حایلکه مسلح به سالحکلت بود فرماندهی نریوهای حزبالله را به عهده داشت .در
جریان حملهی این نریوها به دانشگاه رشت  ۱۲دانشجو به قتل رسیده و صدها نفر زخمی
2
و دستگری شدند.
غفاریکه در دروغگویی هیچ حد و مرزی را رعایت نمیکند مدعیاست با آنکه حاکم
ش���رع دادگاههای شمال بود اما هیچ
حکم زندان و یا اعدامی نداده است:
من حاکم شرع دادگاههای شمالکشور
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:
3
«اینقدر قش���نگ عمل میکردم!»
این در حایل اس���تک���ه درگفتگو با
سایت «شهید محمدکچویی» به تاریخ
 ۳۰خرداد  ۱۳۹۵میگوید:
م���ن در هم���ان ایامکه ایش���ان
[محمدکچوی���ی] رئیس زندان
-1کتابخاطراتاسداللهتجریشی،مؤسسهتنظیمونشراثارامامخمینی،گروهتاریخ(تدوینگر)،۱۳۸۷،ص.۲۶
-2کش���ته شدگان این حمالت عبارتند از  :منریه موسی پور ،امانالله ایمانی ،جهانی ،محمد شادمان،
خس���رو بنیاد ،اصغر مجابرآبادی ،علی صفرزاده(طرقی) ،اصغ���ر بیکآبادی ،پریوز برانداخت ،جواد
گرگری ،اصغرگنجی و احمدگنجهای.
فرامرز حمیدکه از دستگری شدگان بود در تابستان  ۱۳۶۰تریباران شد.
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اوین ش���د حاکم شرع دادگاههای ش���مال بودمکه بلوایی در اوایل انقالب بود در
آنجاها .تمامی این مناطقگنبد و ترکمن صحرا و رشت و اینها جز شمال بود و خدا
میداند این ضدانقالبهایکمونیست مثل چریکهای فدایی و پیکاریها چهها
که نمیکردند در آنجا .من در آنجا برای چند نفر اینها حکم زندان بریدم اما فضای
زندان نبودکه اینها به زندان منتقل شوند .به تهران زنگ زدم و آقایکچوییگفتندکه
ما جای زیادی نداریم اما اینها را بفرست تهران و منکاری بتوانم انجام میدهم.
من اینکار راکردم و اینها به زندان اوین رفتند.
فرماندهی نریوهای حزباللهی در تابستان۶۰
هادی غفاری به عنوان یکی از س���رکردگان نریوهای حزباللهی جنایات بزرگی را در
تابستان  ۶۰مرتکب شد .ویکه شخص ًا سرکوب تظاهرات مردمی در  ۳۰خرداد را هدایت
میکرد درکمیتهی میدان فردوسی دخرتان مجروح دستگری شده را مجبور میکردکه از
روی حوض وسطکمیته برپند و در صورت امتناع آنها ،با سیلی بهگوششان میزد و از
چ زش���تیای فروگزار نمیکرد و شخص ًا در شکنجه و آزار و اذیت آنها شرکت
انجام هی 
داش���ت .غفاری در ارتباط با نقش خود در روزهای منتهی به  ۳۰خرداد و تابس���تان ۶۰
1
میگوید« :آن روز همه میدانندکه هادی غفاری تهران را ادارهکرد».
ویکه نماینده مجلس ش���ورای اسالمی از تهران بود و هیچ پست قضایی و یا انتظامی
نداش���ت ش���خص ًا به دس���تگریی و بازجویی از افراد میپرداخت .عذرا حسینی همسر
ابوالحسن بنیصدر در حایلکه همچنان به لحاظ رسمی و قانونی رئیس جمهور بود در
شمارکسانی بودکه در اتوموبیل خود متوقف و توسط غفاری دستگری شد.
روزنامهکیهان۳۱خرداد۱۳۶۰درگزارشیازسخنانهادیغفاریدرصحنعلنیمجلسنوشت:
دیشب تاصبح نخوابیدم و اجساد برادران پاسدار را جابجا میکردم ،تا نام آنها را
پیدا کنم و به پزشکی قانونی بربم و تمام لباسهایم خونی است که وقتی امروز به
مجلس آمدم آنها را عوضکردم.
دی���روز رهربی عملیات را در خیابان مصدق ،خانم بنی صدر در اتومبیل ضدگلوله
دولت در دست داشت .وی با یک اتومبیل بنز ضدگلولهکه تحویل رئیس جمهوری
شده بود و راننده آن شخصی بنام حسینی بود ،و شعارهایی از آن به نفع بنیصدر
پخش میشد.
هادی غفاریگفت:
 ۵نفر از دستگریشدگانکه هم اکنون در زندان بسرمیبرند عبارتند از:
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خانم بنیصدر ،خانم غضنفرپور،آقای حسینی و دو نفر دیگر از منسوینی بنیصدر.
در اتومبیل بنز آنان مقدار زیادی سکههای  ۲ریایل پیداشدکه نمونه آنرا در اینجابه نظر
شما نمایندگان مجلس میرسانم .از این سکههابا تلفنهای عمومی با شهرستانها
تماس میگرفتند؛ چون بوسیله تلفنهای دیگر ارتباط مشکل بود.
هادی غفاری در مورد لحظه دستگریی همسر بنی صدرگفت:
در آن لحظه موزیکی در اتومبیل پخش میشدکه شرم دارم ازگفنت آن .و هم چننی
اعالمیهای حاکی از پیام بنی صدر نیز توس���ط آن پخش میشدکه خالصهاشاین
بودکه امروز روز قیام علیه رژیم دیکتاتوری جمهوری اس�ل�امی است و قیامکنید.
هادی غفاری هم چننیگفت:
که عدهای از هواداران بنی صدر فریاد میزدند:
درود بر بنیصدر
فرماندهکل قوا بنیصدر
و همسرآقای بنیصدر نیز برای آنها ابراز احساسات میکرد.
هادی غفاری هم چننیگفت:
مهاجمان دش���نهای بطول بیست سانت در قلب پس���ربچهای فروکردهاند و یکی
ازبرادران پاسدار ما را نیزگوش تاگوش سربریدند.آنها هم چننی محافظ آقای فدایی
را نیزبه قتل رساندند.
غفاری در دنباله سخنان خودگفت:
دیش���ب ساعت یک به دفرت امام تلفنکردم وگفتم به امام اطالع دهیدکه اینها با
دشنه به ناموس مردم حملهکردهاند.
اگر مایل باشید بهکمیته خیابان فردوسی میرویم و شیشههای اسید و ۲۹۰مجروح
دیش���ب را نشان شما میدهم .بعضی از دخرتها را با دشنه ازاله بکارتکردهاند و
سرنیزه درچشمکودکان فروکردهاند.
دروغهای عجیب و غریبی همچون «ازاله بکارت» دخرتها در وس���ط خیابان آنهم با
دش���نه و فروکردن سرنیزه در چش���مکودکان یا بریدنگوش تاگوش سر یکی از برادران
پاس���دار و اسیدپاش���ی ،دروغهای وقیحانهای استکه شخصی مانند هادی غفاری به
ی میتواند در صحن علنی مجلس شورای اس�ل�امی برزبان بیاورد و از حمایت
س���ادگ 
صدها نمایندهی «اس�ل�ام پناه» مجلس برخوردار شود .توجه داشته باشید طبق ادعای
هادی غفاری مجاهدین دخرتان هوادارشان را در وسط خیابان با دشنه «ازاله بکارت»
میکردند!
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رامبو اسالمی
غفاریکه به جلد «رامبو» فرو رفته در مورد نقش خود در ارتباط با تظاهرات مجاهدین
میگوید:
منکه 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 فرارکردند .باالتر از میدان ولیعصر یک
خوابگاه بودکه بسیاری از افراد مسلح به آنجاگریختند .ما در را بستیم .به بچههای
دادستانی اوین زنگ زدیم .آمدند و تمام.
او درگفتگو با حس�ی�ن دهباشی تعداد افراد مسلح را به  ۵هزار نفر رساند و چریکهای
1
فدایی خلق مسلح را نیز به آنها افزود.
غفاری همچننی در روز پنج مهر  ۶۰شخص ًا هدایت نریوهای سرکوبگر را به عهده داشت
و از انجام هیچ جنایتی فروگذار نمیکرد .وی مقابل بیمارستان حافظ رویکمر یکی از
دخرتان خردسال هوادار مجاهدینکه در تظاهرات دستگری شده بود ،نشسته و با هنیکردن
و هشکردن او را مجبور به راه رفنت میکرد .او در همان حال مجبور بود به دستور هادی
غفاری «عرعر»کند.
او در مورد اسلحهایکه در روز  ۳۰خرداد در دست داشت ،میگوید:
اسلحهای بودکه من قبل از انقالب با چه جانکندنی از هزارکیلومرت آنورتر آورده
بودم .فکرش را بکنیدکه یک اسلحه را هفت قسمت و این هفت قسمت را هم در
پاالن یک االغ قایمکنید .از چندکشور ردکنید .بعد بهکردستان بروید .درکردستان
2
ترکیه االغ اجارهکنید و ناشناس بفرستید.
اما درگفتگو با حسنی دهباشی مدعی میشودکه در یک شورولت اسلحههای زیادی را
به همراه هزاران فشنگ جاسازی میکند و ماشنی را به چند جوان نهاوندی بدون آنکه
بگوید در آن اسلحه جاسازی شده میدهد .و آنها بدون آن که وی را بشناسند در ازای
3
دریافت پول ماشنی را به ایران آورده و سرار قرار تحویل میدهند.
ه���ادی غفاری در پرت و پالگویی تردیدی به خود راه نمیدهد او در جای دیگری در
مورد اسلحهاش و چگونگی دست یافنت به آن میگوید:
من یککلت خیلی زیبا داشتمکه آمریکایی بود .یک اسلحه داشتمکه از دست یک
سرهنگ اسرائیلیگرفته بودم.
زمانیکه در فلسطنی آموزش میدیدید؟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 فلسطنی ،وقتی افسر زمنی خورد ،من اسلحه را برداشتم .او فکرکرد حاال
به او شلیک میکنم .خود را عقبکشید .نزدیک منطقههای جنوب لبنان بودیم.
1
مسلسل  M10بود.
غفاری درگفتگو با حسنی دهباشیکه چانهاشگرم شده بود ،مدعی شدکه با پشتکیکه
زده با لگد سرهنگ اسرائیلی راکه به تنهایی در مرز پست میداده ،نقش بر زمنیکرده،
2
اسلحهاش راگرفته و با آن به وی شلیککرده و پایش را مجروح ساخته است.
اوکه هیچ ارتباطی با عرفات پیش از انقالب نداشت میگوید:
یک خودکار هم داشتمکه یاس���ر عرفات به من داده بود .شکل خودکار بود ویل
اسلحه بود .فشنگ ریز میخورد .از یکی ،دو مرتیکه شلیک میکردی ،میکشت.
از خودکار معمویلکمرکلفتتر بود .نوک خودکار چیزی نمینوش���ت .فقط برای
شلیک بود .همیشه این خودکار در جیبم بود .اما در طول این سالها یکبار هم از
آن استفاده نکردم .ویل اگر به حادثه میخوردم این همراهم بود .یکبارکنار یک
رودخانه دستگری شدم .آن خودکار همراهم بود .آن خودکار را به آب انداختم .هرچه
3
من را زدندکه چه بود انداختی ،من چیزی نگفتم.
گفتگوگر از او نمیپرسدکنار رودخانه چهکار داشتید؟ اسم رودخانه چه بود؟
او درگفتگو با حس�ی�ن دهباش���ی ادعا میکند در آبادان برای دستگریی او  ۵۰۰ارتشی با
«ریو» به اضافهی نریوهای شهربانی و ساواک بسیج میشوند اما او با یک جست روی
س���قفکامیون «ریو» پریده و شروع به الله اکربگفنت میکندکه باعث ترس و واهمهی
ارتشیها میشود .تنها از یک شیاد حرفهای و یا بیمار روانی بر میآیدکه با چننی اعتماد
به نفسی دروغ بگوید.
بازجو و شکنجهگر بریحم اوین
غفاری در سالهای  ۶۰و  ۶۱به عنوان بازجو و شکنجهگر در دادستانی اوین مشغول بود و
شخص ًا در حایلکه لبهی لبادهاش را در تنباناشکرده و آستنیهایش را باال میزد مشغول
شکنجه میشد .بریحمی وی در آن سالها مثالزدنی بود.
غفاری در اعمال شکنجه نیز مبتکر بود .برای مثال در سال  ۶۰درحایلکه رویکمر یکی
از قربانیانش نشسته بود ،او را مجبورکرده بودکه چهار دست و پا راه برود و در همان حال
صدای سگ در بیاورد .در اثر این شکنجه،کَ َ
شککهای زانوی قربانی به شدت آسیب
دیده بود و او قادر به راه رفنت نبود.
 ۲۸-1شهریور  ۹۴درگفتگو 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 دیدمکه در راهروهای دادس���تانی اوین هنگامیکه از شعبه و اتاق
شکنجه بریون میآمد به آزار و اذیت زندانیانیکهکنار دیوار نشسته بودند میپرداخت وگاه
بیجهت سیلی بهگوش زندانی میزد و یا پاهای مجروح شکنجهشدگان را لگد میکرد.
وی نقش مهمی در دستگریی وکشتار هواداران مجاهدین روز  ۵مهر  ۶۰درخیابان ولیعصر
و سپسکشتار همانها در اوین در شبهای  ۵و  ۶و  ۷مهر داشت.
پروند ه ناخدا افضلی و راهیافنت به اندرونی خمینی
وی مدعی اس���ت پروندهی ناخدا افضلی فرمانده نریوی هوایی س���ابق را شخص ًا نزد
خمینی برده و موجبات دستگریی او به جرم جاسوسی را فراهمکرده است .در این رابطه
دروغهای عجیب و غریبی هم تولید میکند:
من پرونده او را نزد امام بردم .پروندهایکه ش���امل  ۴هزار صفحه میش���د .در این
پرونده قطور به جز اسناد و مدارک بسیار عکسی هم بودکه در آن ناخدا افضلی در
مراسمیکنار زنی نشسته بودکه پوشش نامناسبی داشت .ما تصور میکردیم همنی
عکس مدارک راکامل و محکم میکند و جای تردید باقی نمیگذارد 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���رافتمندانه است و این روشیکه در پیش
گرفتهاید غریشرافتمندانه است و اگر به شما حسن ظن نداشتم به خاطر این عکس،
دستور میدادم شما را تعزیرکنند.
ایش���ان به منگفتند آبروی افراد را چرا میبرید؟ و بعد هم به منگفتند اصل این
عکسکجاست؟گفتم نزد من است.گفتند تا من نماز میخوانم بروید و عکس را
بیاورید .به ایشان عرضکردم با شما نماز بخوانم و بعد بروم؟ با حالتی تند فرمودند:
نخری! الزم نکرده است ،بفرمایید!
نمیدانم مسری جماران تا تهران نو را چگونه طیکردمکه تا نماز امام تمام شده بود
خود را به جماران رساندم و نگاتیو عکس را هم تحویل امام دادم.
امام به احمد آقاگفت :دستگاه خردکن را بیاور و عکس را خودشان در آن دستگاه
قرار دادند و حتی بعد از پودر شدنکامل عکس ،دست خود را در جعبه پودرکردند
1
و آن را هم به هم زدند.
دس���تگریی افضلی توسط اطالعات سپاه پاس���داران صورتگرفت و ربطی به غفاری
نداشت .اطالعات سپاه پاسداران اساس ًا او را به بازی نمیگرفت که پروندهی « ۴هزار
1-www.asriran.com/fa/news/467298
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صفحهای» افضلی را به او دهد.
در حایلکه بعید است غفاری یک بار خمینی را تنها دیده باشد ،میگوید:
یک خاطرهای را بگویم ،یک روز با امامکاری داشتم ۸ ،صبح رفتم تا ساعت  ۱۲با
ایشان راجع به فردی صحبتکردیم ،اسنادی بود خدمت ایشان ارائه دادم .آن جلسه
تمام شد.گذشت تا ساعت  ۳ظهرکه یادم آمد مطلب مهمی را به امام نگفتم .برگشتم
جماران .حاج احمدآقا راه نمیدادند ،میگفتند تو صبح تا ساعت  ۱۲اینجا بودی
و نمیش���ود.گفتم برو به امام بگو من آمدم ،راه نمیدهند بر میگردم.گفت پس
دم در اتاق امام ،حاج احمد آقا امام را امام خطابکرد ،من تا آن
تو هم بیا .رفتیم ِ
زمان نمیدانستم حاج احمدآقا پدر نمیگفتند و ایشان را امام صدا میزدند،گفت
امام آقای غفاری صبح ۴ساعت اینجا بودند حاال هم آمده و باز میخواهد نزد شما
بیاید .امامگفتند «آنکه شاه بود حریف پدرش نشد ،آقای غفاریه دیگه چیکارش
کنم ،بنشنی پسرم ،بنشنی آقا» همنی تعبری را بهکار بردند(.خنده)نشستم و آن چیزهایی
که فراموشکرده بودم را مفصلگفتمکه بعد از آن امام با مشورت با دیگران تصمیم
1
قاطعیگرفتند.
خمینی ،مطلق ًا به افراد اینگونه مالقات نمیداد .آیتالله منتظریگاه برای دیدار با خمینی
مدتها منتظر میماند و یا با مالقات ایشان موافقت نمیشد .هنگامیکه شورای انقالب
به حضور او میرسیدند به محض اینکه خمینی حرفش تمام میشد از جا برمیخاست و
آنها را ترک میکرد .اعضای شورای نگهبان برای دیدار با خمینی به سختی میتوانستند
اقدامکنند وگاه پادرمیانی رفسنجانی نیزکارساز نمیشد .غفاری بهگونهای داستان تعریف
میکند انگار خانهزاد خمینی بوده و جز نزدیکان و محارم او به شمار میرفته و هرگاه اراده
میکرده به دیدار او میرفته است .او به دنبالکسب هویت برای خودش است و نه دفاع
از خمینی و یا بیان اعمال وی.
سوگلی «خط امام» در مجلس و صحنهی بنیالمللی
هادی غفاری در دههی  ۶۰یکی از سرلیس���تهای 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 نمیکرد.
علیاکرب معنی فر در مورد حمله هادی غفاری به او در مجلس شورای اسالمی میگوید:
 ...حجتاالس�ل�ام و المسلمنی جناب آقای هادی غفاری با خارج ساخنتکفش
1-www.khabaronline.ir/detail/359253/Politics/parties
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از پای خود وکوفنتهای مرتب بر س���ر و صورت و بدن اینجانبگوی سبقت را از
دیگران ربودند .ایشان همچننی فحشهای عرضی و ناموسی زن ،مادر و خواهر نثار
1
منکردندکه مستوجب حد است.
در دههی  ۶۰در سطح بنیالمللی و داخلی از بلوای «برائت از مشرکنی» در مکه تا تشییع
جنازهی بابی ساندز معرکهای نبودکه او در آن به نمایندگی از رژیم شرکت نداشته باشد.
غفاری مدعی استکه در سفر بهکشورهایکره شمایل ،لیبی و سوریه شخص ًا با رؤسای
جمهوری اینکش���ورها دیدارکرده و مسئولیت خرید تسلیحات و از جمله موشکهای
اسکاد و ...را به عهده داشته است .البته با توجه به شخصیت غفاری و دروغهای عجیب
2
و غریبیکه سرهم میکند میتواند از اساس غریواقعی باشد.

شاگرد اولکنکور و نابغهی استثنایی
غفاریکه هیچ زبان خارجی نمیداند و به سختی میتواند چند جملهی 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 .میتوانستم مثل خیلیها به آلمان یا آمریکا وکانادا بروم ،یک دکرتا
بگریم ...،سال  ۴۷شاگرد اول کل کش���ور بودم ،درجه علمی باالیی داشتم ،درس
3
حوزه خوانده بودم.
اما در جای دیگری یادش میرود چهگفته این بار مدعی میشود شاگرد اولکنکور شده
است:
سال  ۱۳۴۶هم نفر اولکنکور سراسری شدم .خودم هم خرب نداشتم تا خانمی در خیابان
یقه مرا گرفت و روزنامه را نشان من دادکه 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 نطقهایم به انگلیسی بود .مصاحبهام با بیبیسی نیز انگلیسی بود .البته انگلیسی را
4
به زور پدرم یادگرفتمکه شرح آن در اینگفتوگو نمیگنجد.
هادی غفاری و حسنی دهباشی نمیدانندکه اولنی کنکور سراسری کشور در سال ۱۳۴۸
برگزار شد و پیش از آن چننی آزمونی در سطحکشور برگزار نمیشد.
او در مورد دوران تحصیلاش در دبستان نیز به سادگی دروغ میگوید:
 ۷سالم بود ویل کالس سوم ابتدایی بودم .مادرم آنقدر با من ریاضی کارکرده 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 امتحانگرفتندگفتند میتواندکالس پنجم هم
1
بنشیند و درسها راکام ً
ال بلد است .اما مادرمگفت همان سوم خوب است.
او حواسش نیستکسیکه در  ۷سالگیکالس سوم بنشیند در  ۱۶سالگی دیپلم میگرید.
یعنی سال .۱۳۴۵
غفاری درگفتگو با حسنی دهباشی مدعی میشودکه هنوز  ۷سالش نشده بودکه از وی
2
امتحانگرفتند وگفتندکالس سوم بنشیند اما پدرشگفتکهکالس دوم بنشیند.
وی درگفتگو با سرگه بارسقیانکه در ویژه نامه نشریه «اندیشه پویا» دی و بهمن ۱۳۹۱
تحت عنوان «هفت پرده از زندگی یک انقالبی» انتشار یافته ،مدعی میشودکه سالهای
 ۴۵ – ۴۴در مدرسه دارالفنون جذب بچههای مذهبی مبارز شده البته با این احتیاطکه
«چون از خانواده مذهبی بودم ،میترس���یدمکه مباداکسانی باشندکه آن روزها به اینها
میگفتند مارکسیست وکمونیست و یا مارکسیست اسالمی .با اینکه نوجوان بودم۱۵ -۱۴ ،
سال داشتم ،حواسمکام ً
ال جمع بودکه جذب آنها نشوم»
موضوع «مارکسیستهای اسالمی» برمیگشت به س���ال  ۱۳۵۲وگروه نادر شایگان و
مصطفی شعاعیانکه قصد داشتند با ایجاد تشکلی نریوهای مذهبی و چپ راگردهمآورند.
این اصطالح س���پس برای مجاهدین مورد استفاده ساواک قرارگرفت .در دههی  ۴۰نه
چننی دیدگاهی بود و نه چننی عبارتی ساخته شده بود.
دستگریی در  ۱۱سالگی
در همان گفتگو وی مدعی میشود که در سال  ۱۳۳۸در سن  ۱۱سالگی که البته  ۹ساله
صحیح است برای اولنی بار به خاطر نوشنت اعالمیه «مرگ بر حکومت فاشیستی پهلوی»
پایش به زندان سیاسی باز میشود .او خود اعالمیهها را نوشته و در راه مدرسه از طبقه دوم
اتوبوسهای دو طبقه آنها را پاینی می ریخته! غفاری از عدم آشناییگفتگوگر با تاریخ
مبارزات دانشجویی استفاده کرده و به دروغ مدعی میشود ایده چننی اعالمیهای را از
نشریه انجمن اسالمی دانشجویان اروپاگرفته است!
پدرمکمدی داش���تکه در آن همیشه بس���ته بود ...یک بارکه درکمد باز بود ،من
شیطنتکردم ،نشستم به خواندن آن چیزهاییکه در قفسههایش بود .نشریهای 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 سرجایشگذاشتم .شب موقع شام از پدرم پرسیدمکه
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  ۱۳۴۱با به هم پیوسنت سازمانهای دانشجویی مختلف
تشکیل شد .پیش از آن درکنفدراسیون محصلنی و دانشجویان ایرانی در اروپا در فروردین
 ۱۳۳۹تش���کیل شده بود .انجمن اسالمی دانشجویان اروپا در رقابت باکنفدراسیونکه
ش چپی و مارکسیستی داشت در آذرماه  ۱۳۴۴در آلمان تشکیل شد .چننی انجمنی در
گرای 
1
سال  ۱۳۳۸وجود خارجی نداشتکه نشریه آن درکمد پدر غفاری باشد.
تکذیب شرکت در سرکوبها و دستگرییهای خیابانی
گفتگوگر سپس بدون آنکه نامی از من بیاورد به شهادت من راجع به نقش هادی غفاری در
سرکوب  ۳۰خرداد و  ۵مهر و شکنجه و آزار و اذیت دستگریشدگان درکمیته میدان فردوسی
و مقابل بیمارس���تان حافظ میپردازد و هادی غفاری ضمن تکذیب آنها ادعا میکند:
همهاش دروغ محض است .من هیچ ابزاری ندارم ثابتکنم دروغ است ،اگر از من
یک عکس دارند منتشرکنند .این جریان مجاهدین آن روز همهشان دوربنی داشتند.
با این حال عزت ش���اهی یکی از مسئوالنکمیته مرکزی انقالب اسالمی در مورد وی
میگوید:
خوب اینها آدمهای خیلی تندروی���ی بودند و مث ً
ال متهم را در خیابان میگرفتند
میزدند وگاه���ی اوقات به قول معروف نیمه مردهاش را میآوردند تحویلکمیته
میدادند و بعضیکارهای دیگر را هم اینها میکردند ...بعضیها بودند و هادی
غفاری بود که آن موقع ها در این کارها بودند و وقتی بازجویی میکردند ،فش���ار
میآوردند .منتها بعدکه آمدند مجلس شدند جزو مخالفنی شکنجه و جزو مخالفنی
2
این مسائل وگناه راگردن دیگران میانداختند.
عزت شاهی درمورد قتل هویدا توسط غفاری میگوید:
حکم راکه آقای خلخایل داد .یک شایعهای بودکه االن دقیق یادم نیست ،اما شایعه
بودکه هادی غفاری یکبارکه رفته هویدا را از پلهها بیاورد پاینی ،همانجا از پش���ت
یکگلوله به او زده است ،این شایعه بود ،من دقیق نمیدانم ....هادی غفاری االن
میخواهد خودش را تربئهکند ،چون فکر میکند اینهاکارهای مث ً
ال تندروانهای بوده
است؛ اما خودش هم آن موقع خیلی تندرو بود .مث ً
ال اگر میآمد زندان به زندانیان
3
شاخص بد و بریاه هم میگفت.
خ صفت ،رئیس وقت زندان قصر میگوید:
اصغر ر 
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
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ی هادی غفاری بدون آنکه مسئولیتی داشته باشد ،به زندان قصر رفت
در آن دوره آقا 
و آمد داشت؛ متهم میبرد و میآورد .اسلحه میبرد و میآورد .بارها من به آقایان
قضات تذکر دادمکه چرا یک فرد بدون مسئولیت در زندان رفت و آمد میکند .در
روز دادگاه هویداکه او را به حیاط پشت زندان برده بودند و هادی غفاری با یک
تری هویدا را پیش از اعالن حکمکشته بود ،یادم است وقتی صدای تری در یک وقت
غری متناسب آمد ،بسیار ترسیدم .وقتی سمت صدای تری رفتم ،فهمیدم آقای غفاری
1
هویدا راکشته است!
ابوالفضل حکیمی ،نماینده مردمی حاضر در دادگاه هویدا میگوید:
مدتیکهگذشت ،تنفس دادند و هویدا را از در پشتی دادگاه خارجکردند .من به دنبال
ایشان رفتم .هویدا را از پلهها پاینی برده بودند .آن بخش از ساختمان زندان قصر یک
حیاطکوچک بودکه در انتهایش دو اتاق شبیه سلول انفرادی وجود داشت .ناگهان
از س���مت سلولها صدایگلوله آمد .لحظاتی بعد آقای خلخایل و آقای غفاری از
آن اتاق خارج ش���دند .آقای غفاری یک کلت کمری در دست داشت و خلخایل
2
با سرزنش به او میگفت« :دس���تت چرا میلرزید؟» فهمیدم هویدا را کشتهاند.
آثار شکنجه و  ۲۶بار ترور
غفاری همچننی مدعی میشودکه همهی بدنش «آثار شکنجه است ۳۷ ،سال میگذرد
تازه دارد ناخن من در میآید ،بعد از این همه سال بار اویل استکه میخواهم این ناخن
را قیچیکنمکه یکی از پزشکانگفت این از معجزاتی استکه ناخنیکهکندند دوباره
رشدکرده است».
این عضو «مجمع نریوهای خط امام» در مورد تعداد دفعاتیکه «ترور» شده میگوید:
من  ۲۶بار ترور ش���دم ویل نگذاش���تیم چندان رسانهای شود .جایگلوله در باالی
س���ینه من وجود دارد ویل من با امثال ش���هید مطهری فرق میکردم و میتوانستم
از خود در مقابل اس���لحه دفاع کنم .من دوره چریکی دیده بودم و همنی االن که
پریمرد هستم ،شما نمیتوانید مشت مرا بازکنید .از دو طبقه ساختمان به راحتی پاینی
میپریدم .قهرمانان شنایکشور هم قادر نیستند مثل من شناکنند .در آب رودکارون
که  ۸۰کیلومرت در س���اعت سرعت داشت ش���نا میکردم .با شهید چمران در لبنان
آموزش چریکی دیده بودیم .سال  ۵۹ ،۵۸و  ۶۰سه بار ترور شدم .جلوی مسجدم و
درب خانهام .توسط همنی منافقنی هم ترور شدم .بعد از آن همنیطور .یادم هست
1-www.isna.ir/news/97052513197
2-https://www.isna.ir/news/97052513197
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حوایل سال  ۷۰در مشهد بودمکه رضا سیف (رضا سیفاللهی فرمانده وقت نریوی
انتظامی) به موبایلم زنگ زد وگفت هر جا هستی به خانهای امن برو و چند هفتهای
هم آفتابی نش���و .چند برنامه ترور شماکشف شده و سوءقصد در این هفته قطعی
است .من بعد ًا با برخی از این دستگریشدگان صحبتکردم آنهاگفتند چون حامی
امام بودید ما شما را فاشیست میدانستیم و میخواستیم شما را بکشیم .مرتبط با
1
حزب بعث عراق هم بودند.
در سال  ۱۳۷۰هنوز موبایل به ایران نیامده بود .تجهیزات موبایل در سال  ۱۳۷۲به ایران
وارد شد و آننتهای تلفن همراه در سال  ۱۳۷۳در ایران روشن شدند .در سالهای  ۵۸تا
 ۶۰آزادی نسبی مطبوعات درکشور بود و امکان نداشتکسی مانند هادی غفاری ترور
شود و خرب آن در جایی انعکاس پیدا نکند.
گفتگو با عرفات در طوافکعبه
هادی غفاری در حایلکه در سال  ۱۳۵۴ازدواجکرد و در سال  ۱۳۵۷ازکشور خارج شد،
ادعا میکند:
من سال ۵۴به این طرف ،به فلسطنی رفتم .حاال اینها را خیلی مایل نیستم علنی بشود .ما
2
سال  ۵۴به این طرف با چند جا تماس پیداکردیم .یکی از طریق آقای قذافی با لیبی.
وی در مورد دیدارش با عرفات پس از ترک لبنان در سال  ۱۹۸۲آنهم هنگام طوافکعبه
ادعاهای مضحکی را طرحکرده و میگوید:
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 معاونشگفت« :بگذارید بیاید ».رفتم پیش���ش وگفتم« :خجالت
نکشیدی؟ اینطور میخواستی آزادی را با اسلحه بگریی؟ آرمانهایتکجا رفت؟
از ترس موش فرارکردی؟»گفت« :چارهای نداشتم .همه ما را تنهاگذاشته بودند».
گفتم« :مگر در انقالب ما ،همه امام و یارانش را تنها نگذاشته بودند پس چرا ما
تسلیم نشدیم .تو خانواده مرا میشناسی .مگر پدر پریم زیر شکنجه شهید نشد! مادر
 ۸۰سالهام شکنجه روحی نشد! خواهرم به اعدام محکوم نشد و خودم زندان نرفتم
و چند س���ال از دست س���اواک آواره نبودم!؟» عرفاتکم آورد وگفت« :اآلن در
طواف هستیم ،با من جدال نکن .شب به اردوگاه بیا با هم صحبتکنیم ».به اردوگاه
1-http://tarikhirani.ir/fa/news/36/bodyView/5621
2-www.isna.ir/news/95112416525
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مجهزیکه برای او در مکه برپا شده بود رفتم و حدود  ۴ساعت با هم حرف زدیم.
شام آوردندگفتم «نمیخورم ».ناراحت شد وگفت «چرا؟» پاسخ دادم« :شما به
1
آرمان فلسطنی خیانتکردی و من شام تو را نمیخورم.
استعداد عجیب خانواده غفاری در دروغبافی
خانوادهی غفاری اس���تعداد عجیبی در دروغگویی و داستانسرایی دارند و هادی چراغ
راهنمای آنهاست .در بحبوحهی انقالب  ۵۷هادی غفاری از فرصت استفادهکرد و به
دروغ مدعی ش���دکه مأموران ساواک سر پدرش را با مته سوراخ و پاهای وی را در تابه
سرخکردند و به این ترتیب او زیر شکنجه جان داد .خمینی نیزکه نیاز به اشاعهی چننی
دروغهایی داش���ت در سیزدهم آبان  ۵۷به منظورکسب وجهه برای روحانیت و شعلهور
کردن خشم مردمگفت:
زجر ما این استکه ما را حبسکردند یا زندان بردند یا زجر این استکه پای بعضی
2
از علماء را ارهکردند (اشاره به آیت الله غفاری) آقا! توی روغن سوزاندند.
کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در خارج ازکشور نیز با چاپ عکس شیخ حسنی غفاری
روی این دروغ مانور دادند.
سالها بعد خربگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران درگزارشی مجبور به بیان واقعیت
3
در مورد فوت وی شد.
ادعاهای دروغ وکذب هادی غفاری تنها به قتل پدرش منحصر نمیشود اوکه چند باری
به ساواک احضار شده و مدتکوتاهی را نیز در زندانگذراند در مورد شکنجههاییکه
متحمل شده میگوید:
...گروهگروه بچهها را شکنجه میدادند ،ناخنهاشان را میکشیدند ،من یک دندان
ندارم ،فک ندارم ،جای جای بدنم جای ش���کنجهها است ،ازغندی (شکنجهگر
ساواک) با درفشیکه یخ خرد میکرد چنان بهکمر من فروکردکه اگر یک میلیمرت
آن ور تر رفته بود من تا آخر عمر فلج میشدم .بچه  ۴۰روزه من را جلوی من میزدند
4
که من اعرتافکنم.
بتول غفاری همکه توسط ساواک مدتی دستگری شده و درکمیته مشرتک زندانی بود در
دروغگویی دستکمی از برادرش ندارد .اوکه اساس ًا سیاسی نبود و یک بازداشتکوتاه
مدت داشت در مورد شکنجههای ساواک میگوید:
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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شکنجههای خیلی بدی داشتند،گاز سرتاسری داشتند مانندگازکبابپزی و دخرت و
پس���ر و زن و مرد را روی آن میخواباندند و میسوزاندند ....به یاد دارمکه بچهای
را نزد پدرش در اتاق بازجویی آوردند و همان جا در جلوی چشمان او ،بازوی بچه
1
هفت سالهاش را با قمه بریدند تا بلکه حرف بزند.
وی در مورد شکنجههاییکه متحمل شده به دروغ میگوید« :روزی در اتاق بازجویی،
حسینی ده تا ناخن پای مراکشید» و یا در مورد شکنجههاییکه برادرش هادی متحمل
شده میگوید:
تمام بدن و دستهای برادرم را ک ً
ال با سیگار سوزانده بودند و زخم بود ،به همنی دلیل
پدرم لباسهایش را میشست .وقتی متوجه شدند ،این دو را از هم جداکردند .وقتی من
و مادرم به مالقات پدر رفتیم ،پدرمگفتند« :برای هادی جوراب و زیرپوش زیاد بربید».
علتش را پرس���یدم و ایشان همگفتندکه دستهایش را با سیگار سوزاندند و نمیتواند
2
لباسهایش را بشوید.
وی در مورد شکنجههاییکه روی پدرش پیش از مرگ اجرا شده بود میگوید:
آرنج ایشان را شکسته بودند ،طوری که آویزان بود و بر اثر شکنجه زیاد در آپولو و
ضربات باتوم ،سرشان طوری شده بودکه مشت من در آن جا میگرفت .پاهایشان را
3
سوزانده بودند و یک ذرهگوشت نداشت و...
هادی غفاری برای پدرش منت بازجویی جعلی درستکرد.
منت آخرین بازجوییکه عینا در روزنامه جمهوری اسالمیچهارشنبه  ۷دی  ۱۳۶۲ش .نیز
به چاپ رسیده و توسط ساواک انجام شده بود .به شرح زیر است:
س :چرا به زندان آورده شدید؟
ج :نمیدانم.
س :آیا قبال به زندان آمدهاید؟
ج :نیامدهام؛ آوردهاند.
س :نظر شما راجع به شاهنشاه آریامهر چیست؟
ج :ایشان باکودتای پدرشان سرکار آمدهاند 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 علیهمکالراد علینا والراد علیناکالراد
علیالله 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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آیتالله حس�ی�ن غفاری در دیماه  ۱۳۵۳فوتکرده است .شاه در  ۱۱اسفند  ۱۳۵۳فرمان
تش���کیل حزب رس���تاخیز را صادرکرد .آیتالله غفاری چگونه دو ماه پس از مرگ در
بازجویی ساواک در مورد این حزب اظهارنظرکرده است!
آنچه هادی غفاری و بتول غفاری راجع به ش���کنجههای خودشان و پدرشان میگویند
یکسره دروغ و حقهبازی است .آنها حداکثر در حد چند چک و لگد و توهنی و ناسزا
کتک خوردند.
غفاری با چننی شخصیتی در س���یاهترین روزهای تاریخ میهنمان قاضی و بازجو بوده،
نمایندگی مجلس شورای اس�ل�امی را به عهده داشته و در شورای مرکزی حزب حاکم
و جامعه روحانیت مبارز عضویت داشته و در تصمیمگرییهای قضایی ،امنیتی ،قانونی،
سیاسی و مذهبیکشور سهیم بوده است.
برخوردار از حمایت «اصالحطلبها»
از آنجاییکه غفاری وابسته به «اصالحطلبان» است و مواضع قاطعی هم علیه خامنهای
گرفته ،س���ایت «کلمه» وابسته به مریحسنی موس���وی نیز به مدد خانواده غفاری آمده و
دروغهای عجیب و غریبی در مورد سوابق مبارزاتی هادی غفاری و مادرش سرهم میکند:
هادی غفاری هم از انقالبیون دو آتش���ه و مبارز قبل از انقالب بود ،او هم قربانی
تروریس���م دولتی است ،پدرش را ش���کنجهکردند و با مته پا و جمجمه اش را در
ساواک شاه سوراخکردند وکشتند ،مادرش هم از زندان شاهگریخت ،همسر و فرزند
خردسالش هم از شکنجه ساواک در امان نماندند ،خودش هم بارها به زندان رفت
1
و بارها از زندانگریخت ،و در آخر با دو حکم اعدام و دو حکم تبعید فراری بود.
هادی غفاری و سیدحسنی موسوی تربیزی و ...جانیانیکه دست تا مرفق درخون دارند
امروز دم از «تس���اهل و تسامح» و «حقوق مردم» و مخالفت با «خشونت» میزنند و
همچنان به فریبکاری مشغولند.
غفاریکه آه در بس���اط نداشت و پیش از انقالب به دستفروشی در تهران نو مشغول
بود پس از انقالب به خاطر عقدهایکه داشت سراغکارخانه «استارالیت»که در نوع
خود بزرگرتین در خاورمیانه بود رفت و آن را تصاحبکرد و بعدها سوپرمارکتی در ضلع
شمایل میدان ونک خریداریکرد .غفاری همچننی دخرت برادر خادم مسجد «الهادی»
را صیغهکرد.

1-http://kaleme.com/1391/06/19/klm-112209/
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محسن دعاگو در س���ال  ۱۳۳۱در بخش فیضآباد محوالت ،از توابع تربت حیدریه ،به
دنیا آمد .زمانىکه هفت س���اله بود ،همراه خانواده به تربت حیدریهکوچکرد و در بدو
ورود به تحصیالت حوزوی روی آورد و س���پس در مش���هد آن را ادامه داد و مدتی نیز
شاگرد خامنهای بود .دعاگو بازداشتکوتاه مدتی در سال  ۵۰داشت و در سال  ۵۵توسط
ساواک دستگری و تا آذرماه  ۵۷در زندان بود.
ویکه بازجو و شکنجهگری قهار بود درکتاب خاطراتش در مورد استفادهی ساواک از
دستگاه آپولو برای شکنجهاش دروغهای عجیب و غریبی سرهمکرده است در حایلکه
شکی نیست به عمراش چننی دستگاهی را ندیده است .وی طی این سالها در روستاهای
دورافتاده با نام اخالقی منرب میرفت و از وضعیت مایل نامناسبی برخوردار بود .وی در
مورد محل زندگی و نوع غذای خود در سال  ۵۱مینویسد:
دو اتاق اجارهکردیم .اتاق قدیمى وضع بدى داش���ت .پش���ت بام این اتاق ازکاه و
گل بود وقتى باران مىآمد از سقف آن آب جارى مىشد ،ظرف هایى در زیر محل
ریزش آب مىگذاشتیم ...از نظر ماىل خیلى تحت فشار بودیم ،بسیارى از مواقع با
مقدارى آرد ،شکر و روغن غذایى درست مىکردیم به اسم اشکنه و بعد نان را خرد
مىکردیم و داخل آن مىریختیم و مىخوردیم.
او در سایهی نظام جمهوری اسالمی در حایلکه 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 اسالمیکه برای قبضهی
قدرت تأسیس شده بود پیوست و به عضویت شورای مرکزی این حزب درآمد و مسئولیت
واحد ایدئولوژی آن را پذیرفت.
دعاگو در س���ال  ۱۳۶۰در حایل که به حکم خمینی ،امام جمعه ش���مریانات (رودبار و
قصران) و دبری شوراى ائمهى جمعهى استان تهران بود با نام مستعار محمدجواد سالمتی
و «جواد» مسئولیت شعبهی  ۱۲اوین را به عهدهگرفت و در سال  ۱۳۶۱در زمانیکه پست
قضایی داشت به معاونت پرورشی نریوی انسانی وزارت آموزش و پرورش انتخاب شدکه
خود نقض قانون اساسی مبنی بر تفکیک قوا است.
ظاهر ًا از آنجاییکه بازجویی و شکنجهگری را «فیسبیلالله» انجام میداد شغل و پست
قضایی محسوب نمیشد.وی در سال  ۱۳۶۲به خاطر اختالف نظر با علی اکرب پرورش
وزیر آموزش و پرورش از این س���متکنارهگرییکرد .و نمایندهی قوه مجریه در سازمان
صدا و سیما شد و به مدت  ۶سال در این سمت ماند.
وی در آن دوره از س���وی هیأت دولت و مریحسنی موسوی به نمایندگی قوهى مجریه در
سازمان صدا و سیما انتخاب شد 1و هر بار مأموریت او تمدید شد .وی در سال  ۶۸توسط
خامنهای به عضویت و همچننی ریاست شورای سیاستگذاری صدا و سیما انتخاب شد.
وی در مورد نقش خود در تعینی افراد این ش���ورا میگوید« :در تعینی اعضاى ش���وراى
سیاس���تگذارى اول و دوم ،من افرادى را پیشنهاد مىکردم و مقام معظم رهربى افراد
مورد قبولشان را تعینی مىفرمودند یا آنکه به شخصهکسى یاکسانى را اضافه مىکردند».
معاون پرورشی آموزش و پرورش و شکنجهگر اوین
بعید میدانم در هیچکجای دیگر دنیا یک شکنجهگر همزمان «معاون پرورشی» آموزش
و پرورش هم باشد و با مقولهی تعلیم و تربیتکودکان و نوجوانانکشور رابطه داشته باشد.
این هم از معجزات «دولت امام زمان» است.
وی در مورد چگونگی اشتغالش در اوین و تصدی امر شکنجهگری میگوید:
بعد از جریان ش���هادت آقاى دکرت بهش���تى و حوادثىکه به دنبال آن پیش آمد ،من
خیلى ناراحت بودم .در آن زمان به آقاى الجوردى،که عضو شوراى مرکزى حزب
جمهورى و همچننی دادس���تان انقالب بود،گفتمکه آمادگى دارم تا براى خدا در
دادگاه انقالب با شما همکارىکنم و در ادارهىکار و رسیدگى به پروندههاکمک
1-http://zabete.ir/law/n/18940
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و یاورتان باش���م .آقاى الجوردى از پیشنهادم استقبالکرد .تقریب ًا تمامى زندانیان
ضدانقالب تهران در زندان اوین مستقر بودند .آقاى الجوردى مسئولیت شعبهى ۱۲
دادسراى انقالب اسالمى تهران را به من داد.
چنانچه از اعرتافات دعاگو برمیآید در سیاهترین سالهای میهنمان تنها بر اساس ابراز
تمایل و «اعالم آمادگی» ،و انباشته بودن از حسکینهجویی و انتقامگریی ،فرد به شغل
بازجویی و شکنجهگری مشغول میشد و به استخدام دستگاه قضایی در میآمد.
دعاگوکه سربازجو و سرشکنجهگر اوین بود به اعرتاف خودش سه بازجو و شکنجهگر زیر
نظر او مشغول بهکار بودند .وی در مورد محافظاناش و اقداماتیکه در شعبهی  ۱۲اوین
انجام داده میگوید:
در آن زمان سه محافظ داشتم ،محافظان من از افراد متدین و با انگیزهاى بودندکه در
سپاه پاسداران آموزش دیده بودند .محافظان و رانندهى من آقایانکاظم مهدىزاده،
زمردیان و اش���رف بودندکه اعضاى تیم بازداش���تکننده را تشکیل مىدادند و در
ضمن کارهاى مقدماتى و زمینهسازى براى بازجویى را برعهده داشتند .این شعبه
همزمان با ورود من تأسیس شد .ماکار شناسایى را انجام مىدادیم ،پس از آن من
حکم بازداشت را صادر مىکردم و اعضاى تیم بازداشت نیمه شبکار عملیات و
دستگریى را انجام مىدادند .حدود  ۱۷۰نفر از شاخهىکارگرى سازمان مجاهدین
خلق (تقریب ًا تمام آنها) را دستگریکردیم .شاخهىکارگرى سازمان مجاهدین بیشرت
در تهران متمرکز بود .البته اعضاى آن را بیش�ت�ر افراد شهرستانى تشکیل مىدادند.
بیشرتین دس���تگریىها در تهران انجام مىش���د؛ وىل اگر در شهرستان همکسانى
شناسایى مىشدند ،آنها را دستگریکرده ،در تهران به ما تحویل مىدادند.
منظور دعاگو از «کارهاى مقدماتى و زمینهسازى براى بازجویى» همان شکنجه استکه
فرد پس از تحمل آن آمادهی بازجویی و پاسخ به سؤاالت میشود.
امام جمعه و جماعت رژیم به منظور ایجاد رعب و وحشت در جامعه وگرفنت خواب از
چشمان و آرامش خیال از مردم ،حکم حمله و یورش به خانهها را در نیمههای شب صادر
و نسبت به دستگریی مخالفان اقدام میکرده است.
نماد بریحمی و شقاوت
برای ش���ناخت قس���یالقلبی و بریحمی او به برخوردیکه با سیفاللهکاظمیان یکی از
کسانی که در دوران شاه مدتها با او هم بند و هم سلول بوده توجه کنید .وی در مورد
کاظمیانکه توسط او شکنجه و بازجویی شده بود میگوید:
یکى از افرادىکه به پروندهاش رسیدگىکردم و در اواخرکار مرا شناخت ،سیفالله
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کاظمیان بود .او یکبارگفت« :فکر مىکنم فالنى باشى ».من پروندهى او را به طور
ویژه خواستم ،چون در جریان فعالیتهاى سیفالله کاظمیان بودم .خودم مراحل
بازجویى ،تکمیل پرونده و محاکمهى او را انجام دادم».
محسن دعاگو مدعی است که در مقام بازجو در محاکمهی کاظمیان نیز دخالت داشته
اس���ت .امروز همنی افراد از دخالت بازجویان وزرات اطالعات در دس���تگاه قضایی و
شعبات دادگاه مینالند!
سیفاللهکاظمیان یکی از بازاریان جزء در تهران و هوادار مجاهدین بودکه از سوی این
سازمانکاندیدای 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
آنکه از یک مرخصی یکماهه به زندان بازگشت در تاریخ  ۵اردیبهشت  ۱۳۶۴در دوران
علی رازینی به جوخهی اعدام سرپده شد.
کاظمیان در دوران شاه یکی از سمپاتهای مرتضی صمدیه لباف بودکه در جریان ضربات
متوایل به مجاهدین در سال  ۵۴دستگری و در زندان با دعاگو آشنا شد .وی همچننی بازجو
و شکنجهگر علینقی منزوی بود .او را به خاطرکتاب ارزنده « ۲۳سال»که راجع به پیامرب
اسالم بود دستگریکرده بودند .دعاگو و مقامات قضایی و امنیتی و حوزوی مشکوک بودند
که محتوایکتاب افکار و اقوال منزوی استکه به قلم علی دشتی به رشتهی تحریر درآمده
است و به همنی خاطر دعاگو او را شدید ًا مورد شکنجه قرار میداد .مدتی نیز او را در اتاق
 ۲۲آموزشگاه اوین با خودفروختهای به نام احمدرضاکریمیکه دوران شاه با ساواک و
کمیته مشرتک همکاری میکرد 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 حایلکهگفته میشودکتاب حاصل ترجمه و قلم شیوای علی دشتی از نوشتهی یکی
از فرهیختگان عرب بود که برای اولنی بار در بریوت محل خدمت دشتی انتشار یافت.
دعاگو در مورد نحوهیکارش در شعبهی بازجویی میگوید:
در آن روزها من و افراد تیم به طور ش���بانهروزىکار مىکردیم ،خواب و اسرتاحت
نداشتیم .اگر خیلى خسته بودیم ،در داخل شعبه نیم ساعتى اسرتاحت مىکردیم.
گاهى عملیات س���اعت سه و نیم بامداد انجام مىش���د؛ چون بعضى از قرارهاى
مجاهدین در آن ساعت تعینی شده بود .براى مثال ما یک نفر را دستگری مىکردیم
و او به ما مىگفتکه ساعت چهار صبح در فالن جا قرار دارم .تیم ما باید ساعت
چهار صبح عملیات خود را شروع مىکرد تاکار دستگریى وگاهى بازرسى خانهى
تیمى،گردآورى اس���ناد ،مدارک ،اسلحه ،نارنجک و فشنگ را انجام دهد .در آن
مقطع به دلیل شوکىکه در اثر شهادت دکرت بهشتى به من وارد شده بود ،وارد عمل
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شدم و هدفم از اینکار خشکاندن ریشهى سازمان مجاهدین خلق بود .فشارهایىکه
ما از داخلکشور بر این سازمان وارد آوردیم ،آنها را ناچار به فرار ساخت.
تردیدی نیستکه در ساعت سه و نیم صبح هیچ عاقلی قرار تشکیالتی اجرا نمیکند و او
برای توجیه حمله به خانههای مردم چننی دروغی را سرهم میکند .بازجویان به محض
اینکه از وجود خانهی تیمی مطلع میش���دند به آن حمله میکردند فرقی نمیکرد روز
باشد یا شب .تنها پایگاه موسی خیابانی در  ۱۹بهمن  ۶۰و پایگاه محمد ضابطی و دیگر
پایگاههاییکه در  ۱۲اردیبهشت  ۶۱مورد حمله قرارگرفتند از قبل تحت نظر بودند و حمله
به این پایگاهها هم صبح و بعدازظهر آغاز شد و نه نیمههای شب.
وی در مورد ش���کنجه و آزار و اذیت زندانیانکه خربش به مجلس شورای اسالمی هم
رسیده و موجبات نگرانی آنها را فراهمکرده بود میگوید:
گاه بعضى از دوستان ناشى ما از مجلس شوراى اسالمى به داخل زندان مىآمدند
و مىگفتن���د ،آقا مبادا یک وقتکس���ى را ش���کنجهکنید .ما ش���بانهروز زحمت
مىکشیدیم تا این جریان را متالشىکنیم؛ وىل هر چند مدت یک بار عدهاى وارد
زندان مىشدند و با پرسشهاى ویژهاى از مسئولنی،کادر قضایى و زندانیان منافق
را امیدوار مىکردند .روزى آقاى اس���دالله بیات با یک نفر همراه به زندان آمد و
گفت« :نکند اینها را بزنید تا اطالعات بگریید ،به ما شکایت شدهکه شما اینجا
زندانىها راکتک مىزنید ».در جواب ایشانگفتم« :ما وظیفهى شرعى خودمان را
مىدانیم وکار خالف شرع نمىکنیم ،شما خیالتان راحت باشد ».حقیقت این بود؛
تصمیم من این بودکه تا مرحلهى ریشهکن شدن جریان نفاق در ایران پیش بروم.
البته ش���کنجه تا مرگ و تقطیع و ...جزو «وظایف شرعی» آقایان بود و قطع ًا «خالف
ش���رع»که همانا برخورداری از رأفت و عطوفت بود در امثال دعاگو راهی نداش���ت.
«ریش���هکن شدن جریان نفاق» بخوبی هدف و نیت امثال دعاگو را میرساند و اینکه
برای تحقق آن در س���الهای اولیه دههی  ۶۰چه جنایات عظیمی را بریحمانه درکش���ور
مرتکب شدند.
موضوع نگرانی نمایندگان مجلسکه دعاگو مطرح میکند بر میگشت به دیالیز شدن
و مرگ حسن بهروزیه نمایندهی منتخب اما رد صالحیتشدهیکلیرب در مجلس شورای
اسالمیکه پس از دستگریی در اوین فوتکرد 1.پیش از او در هفت آبانماه  ۶۰آیتالله
حسن الهوتی اولنی نمایندهی خمینی در سپاه پاسداران و پدر دامادهای رفسنجانی ،اولنی
امام جمعه رشتکه نماینده مجلس از این شهر هم بود در اوین با سم به قتل رسیده بود.
-1حسن بهروزیه یکی از عوامل بریحم رژیم در تربیز وکلیرب بودکه به اعتبار صورت جلسات مجلس
شورای اسالمی سوابق جنایتکارانهای از جمله قتل و شکنجه و ...داشت.
www.etemaadonline.ir/news/news/126321
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همان موقع غفور صادقیگیوی نماینده خلخال و برادرکوچکرت صادق خلخایل همکه
نمایندهی مجلس از خلخال وگیوی بود دس���تگری و در اوین زندانی شده بود .همچننی
احمد غضنفرپور نماینده نماینده لنجان استان اصفهانکه بنیصدر نزدیک بود دستگری و
زیر شکنجه به همکاری با رژیم پرداخته بود .پیشتر ابوالفضل قاسمی رهرب حزب ایران
نمایندهی منتخب درگز دستگری و به حبس ابد محکوم شده بود .مجلس شورای ملیکه
هنوز نامش اسالمی نشده بود و در سیطرهی حزب جمهوری اسالمی بود اعتبارنامهی
او را تصویب نکرد .اتحادیهی بنیالمجالس پیگری پروندهشان بود و از رژیم در این مورد
توضیح خواسته بود .البته در سال  ۶۲هم سرگن بیتاوشانا نمایندهی آشوریها و رئیس
کمیسیون بهداری مجلس در ارتباط با حزب توده دستگری ویل به سرعت آزاد شد.
حامی سعید امامی و قاتالن حرفهای
دعاگو یکی از حامیان سعید امامی و قاتالنحرفهای وزارت اطالعات بود و در حایل
که آنها به صراحت به انجام قتلهای زنجریهای و احکام صادره از سوی مجتهدان رژیم
اعرتاف کرده بودند ،برای انحراف افکار عمومی «عوامل دولت بازرگان و بنیصدر»
را عامل قتل سعید امامی و قتلهای زنجریهای و «کودتای سیاسی» معرفی میکرد .به
گزارش رادیو فردا از خطبهی نماز جمعهی او توجهکنید.
امام جمعه شمریان از سعید امامی ،عامل قتلهای زنجریهای به عنوان خدمتگذار بی
پناهی نام میبردکه در بنی نریوهای اطالعاتی به بهرهمندی از هوش سیاسی ،دیانت
و سالمت مشهور بوده و میافزاید او قربانی و همسر دیندار و پاکدامنش تا حد مرگ
شکنجه ش���دند و در عوض اصالحطلبان مجلس ششم برای فوت یک خربنگار
کانادایی ایرانی(زهراکاظمی)کمیسیون ویژه برپاکردند و در فضای افکار عمومی
به سوگش نشستند و هم اکنون به منظور فراموش شدن ماجرای غمبار قتل و شکنجه
نریوهای اطالعاتی به آرامی ازکنار قتلهای زنجریهای میگذرند.
امام جمعه ش���مریان مرگ س���عید امامی را فاجعه مصیبتباری میداندکه پس از
انتخابات دوم خرداد س���ال  ۱۳۷۶روی داده و اصالح طلبان با شعار اصالحات و
مردمساالری میخواهند آن را به حافظه تاریخ بسپارند .امام جمعه شمریان خواهان
مجازات عامالن قتلهای زنجریهای و ش���کنجه نریوهای اطالعاتی شد وگفت:
عوامل���یکه در دولت بازرگان و بنی صدر در صددکودتا علیه نظام بودند پس از
دوم خرداد با جذب استحاله شدههای فرهنگی ،منحرفان سیاسی ،جاهالن مغرض
و معاندان مفسد همه توانشان را در خط بحران سازی به کار انداختند و قتلهای
زنجریهای را به انگیزه تخریب چهره نظام جمهوری اس�ل�امی و نابودی س���ازمان
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اطالعاتی و امنیتیکش���ور بهکار انداختند .امام جمعه شمریان خواهان هماهنگی
دس���تگاه قضایی با نریوهای نظامی و جلوگریی ازگسرتش ناامنی در جامعه شده
اس���ت .امام جمعه شمریان در نمازجمعه ،قتلهای زنجریه ای راکار اصالح طلبان
دانس���ت وگفت :عواملی در دولت لیربال و پس از آن در دولت بنی صدر به قصد
بدنامکردن چهره نظام وکودتای سیاس���ی اقدام ب���ه قتلهای زنجریهای و نابودی
سازمانهای اطالعاتی و امنیتیکردند و اکنون باید به اتهام آن قتلها و مرگ سعید
1
امامی محاکمه و مجازات شوند.
به خوبی میتوان حدس زدکسیکه در سال  ۸۳در مالءعام و در خطبهی نماز جمعه این
گونه صریح و آشکار دروغ میگوید و برایکسانیکهکوچکرتین دستی در قدرت و به
ویژه سرویسهای امنیتی نداشتند پاپوش میدوزد و خواهان مجازات آنها توسط دستگاه
قضایی میشود در شعبهی بازجویی و در حایلکه از قدرت شکنجه وکابل و قپانی و...
برخوردار بود چههاکه نکرده است ،چه دروغهایی راکه با زور شکنجه به افراد تحمیل
نکرده و بر اساس آن چه بیگناهانی راکه به جوخهی اعدام نسرپده است.
وصل نهضت آزادی به حجتیه
دعاگو در ج���ای دیگری با خدعه و نرینگ «حجتیه» را ب���ه «نهضت آزادی » وصل
میکند:
احتمال ارتباط حامیان حجتیهایها و نهضت آزادی هست هرچندکه طراحان این دو
جریان حتما با یکدیگر در ارتباطند زیرا هر دو طرح خارجی است .اینها مزدورانیاند
2
که غالبشان متوجه نیستند در یک بسرت عاملیت خارجی ،دارند فعالیت میکنند.
ای ن ادعاهایکذب در حایل مطرح میشودکه آیتالله خزعلی از سرمداران حجتیه است
و بسیاری از صاحبمنصبان رژیم از علیاکرب پرورشگرفته تا والیتی از فعاالن آن بودهاند.
«بنیاد الغدیر» در اختیار حجتیه است و از بودجههای دولتی و «بیت رهربی» استفاده
میکند .محمود لوالچیان پدر عروس خامنهای ،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 مرتبطنی انجمن حجتیه است .این تفکر ،امروز از
تریبون نمازجمعه و رسانهها به تحمیق مردم پرداخته و آنها را فریب میدهد اما در دههی
 ۶۰کهکابل و زنجری از دس���تش نمیافتاد تالش میکرد 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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بهگزارش خربآنالین او «حمله به بیوت علما در قم و تهران و برگزاری برخی راهپیماییها
پس از نماز جمعه و سردادن شعارهای تند در آن را به انجمن حجتیه منصوبکرد».
او همچن�ی�ن نهضت آزادی و انجمن حجتیه را عامل تحریک و س���رکوب مردم پس از
کودت���ای  ۸۸نامید .در حایلکه فرم���ان آن را خامنهای در نماز جمعه اعالمکرده بود و
فرماندهان سپاه و بسیج و نریوی انتظامی و ...علن ًا مردم را به سرکوب تهدید میکردند:
متاسفانه همانطورکه عدهای همسو با جریان نهضت آزادی میشوند عدهای هم
با جریان حجتیه همراه میشوند و در خیابانها راه میافتند و حرکتهای افراطی
انجام میدهند .از س���وی دیگر انجمن حجتیه با تندوریهای خود نیز در خدمت
اثبات منطق ضدانقالب درباره نظام جمهوری اسالمی هستند و تفکرات آنان را
جا میاندازد.
ریاستکمیته انقالب اسالمی شمریان
دخالت دعاگو در امر س���رکوب و بس���ط وگس�ت�رش اختناق تنها منحصر به بازجویی و
شکنجهگری در اوین نیست .بلکه پس از آنکه آیتالله مصطفی ملکی پیشنماز مسجد
همت تجریش و فرمانده کمیته انقالب اسالمی شهرس���تان شمریان در مرداد ماه ۱۳۶۱
فوتکرد وی از سوی علیاکرب ناطقنوری وزیرکشور به این سمتگمارده شد .در دوران
مذکور علی فالحیان قائم مقام ناطقنوری وگرداننده اصلیکمیتهها بود .دعاگو در مورد
چگونگی انتخابش به این پست میگوید:
پس از مرحوم ملکى ،آقاى ناطق،که فرد مناس���بى براى این مسئولیت نیافته بود،
ابالغ فرماندهى کمیتهى انقالب اسالمى شهرستان شمریانات را براى من صادر
کرد .به ایشانگفتم براى منکه روحانى و امام جمعهى اینجا هستم خیلى مناسب
نیس���تکهکسى را دستگریکنم؛ وىل آقاى ناطق نورى به دلیل وضعیت خاصىکه
در شهرستان شمریان حاکم بود ،بر ضرورت این امر تأکیدکرد و من با اصرار ایشان
به ناچار پذیرفتم .از اوایل تش���کیلکمیتههاى انقالب اسالمى،کمیتهى شهرستان
شمریانات داراى پایگاههاى مختلفى بود و در رأس هر پایگاه یک روحانى به عنوان
مسئول قرار داشت .در پایگاه یکم (این پایگاه در منطقهى جماران قرار داشت) امام
دوم مرحوم شهید شاهآبادى و پایگاه سوم آقاىکروبى و مسئولیت
جمارانى ،پایگاه ّ
ادارهى پایگاه ششم را بنده برعهده داشتم .مرحوم آقاى حاجشیخ مصطفى ملکى
نیز مسئولیت فرماندهى شهرستان شمریان را برعهده داشت .پایگاه ششم در لشکرک
واقع شده بود ،چون نماز جمعه هم در لشکرک اقامه مىشد ،مسئولیت این پایگاه را
نیز من برعهده داشتم .مسئوالن پایگاهها هفتهاى یک بار دور هم جمع مىشدیم و
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راهکارهایى را براى حل مشکالتکمیته و ادارهى آن پیدا مىکردیم و همنی سابقه
موجب ش���دکه پس از مرحوم آقاى ملکى ،مسئولیت ادارهىکمیتهى شهرستان به
گرفتارىهاىکارى من اضافه شود.
آخوندیکه در نیمههای شب با لباس مبدل به خانهی مردم میریخت و آنها را دستگری
و روانهی شکنجهگاه میکرد و خود مأمور شکنجه و آزار و اذیت آنها بود چگونه مدعی
میش���ودکه «براى منکه روحانى و امام جمعهى اینجا هستم خیلى مناسب نیستکه
کسى را دستگریکنم»
فرق ریاس���تکمیته با ریاست شعبهی بازجویی در این بودکه در اویل مجبور بود با نام
و عنوان خودش درکمیته و انظار عمومی حضور یافته و حکم دستگریی مردم را بدهد
و در دومی در ش���عبهی بازجویی با لباس شخصی و با اسم مستعار و دور از چشم مردم
به شکنجه وکشتار میپرداخت و متهمان با چشمبند در حایلکهکوچکرتین شناختی از
او نداشتند به زیرکابل و شکنجه میرفتند و چه بسا زنده نمیماندندکه بعدها شناختی از
بازجویشان به دست بیاورند.
نزدیکی به رفسنجانی و خانواده او
ویکه جزو باند رفسنجانی محسوب میشود و به همنی دلیل این روزها تحت فشار جناح
مقابل قرار دارد از همکاریاش با هاشمی رفسنجانی و فائزه و فاطمه هاشمی یاد میکند:
آقاى هاشمى رفسنجانى در زندان برنامهى منظمى را دنبال مىکرد .ایشان اهل نماز
شب و تهجد بود .هر روز پس از اقامهى نماز صبح تا ساعات مشخصى  -مث ً
ال در
ساعت پنج تا هفت صبح  -به طورکامل روى قرآنکار مىکرد .ایشان دفرت بزرگى
داشتکه در آن ،موضوعات مختلف مطرح شده در هر آیه را یادداشت مىکرد .به
این ترتیب یک دورهىکامل قرآن به وسیلهى آقاى هاشمى تهیه شد 1.ایشان براى
بعضى از آیات حتى حدود  ۳۰موضوع پیداکرده بود .بعدها وقتىکه مسئول واحد
ایدئولوژى حزب جمهورى شدم ،بهکمک عدهاىکه سرپرستى آنان با من بود ،این
مجموعه را تا حدودى آمادهکردیم .ما موضوعات را به چند روش دستهبندىکردیم.
موضوعات تمام آیاتى راکه در دفرت ایشان آمده بود ،تبدیل به فیشکردیم و از فیش
به برگههاى مخصوصى منتقلکردیم و در زونکنهایىکه براى اینکار اختصاص
-1این افرادکه چننی دس���ت بازی در زندان شاه داشتند خود حاضر نبودند بخشی از این حقوق را در
ارتباط با زندانیانش���ان به رسمیت بشناسند .زندهیاد حجتاالسالم محمد محدث بندرریگیکه در
نجف مرتجم خمینی بود در زندانگوهردشت روی ترجمهی نهجالبالغهکار میکرد؛ به همنی جرم او
را به سلول انفرادی منتقلکرده و تحت فشارگذاشتند تا عاقبت با بریدن رگ دستش خودکشیکرد اما
خوشبختانه نجات یافت ،اما چند سال قبل درگذشت.
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داده بودیم ،گذاشتیم .خانمها فائزه و فاطمه هاشمى نیز در این کار با ما همکارى
کردند.
دعاگو در حایلکه مس���ئولیت واحد «ایدئولوژی» حزب جمهوری اسالمی را به عهده
داش���ت بازجو و ش���کنجهگر هم بود .از همنی جا میتوان به «ایدئولوژی» این نظام و
خاستگاه آن پی برد .ایدئولوژیکه بر پایهی خشونت و آسیب رساندن به دیگران شکل
گرفته اس���ت .وی در حال حاضر نیز معاون فرهنگی «جامعه روحانیت مبارز» اس���ت.
جامعهایکه جنایتکارانی چون مصطفی پورمحمدی ،ابراهیم رئیسی ،احمد سالک و...
در آن نقش فعال دارند.
ارتقای مقام در دوران خامنهای
دعاگو در دوران والیت فقیهی خامنهای قدرت بیشرتی یافت و عالوه بر آنکه به معاونت
بررسی دفرت خامنهای 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
نمایندهى وىلفقیه در امور دانشجویان آسیا و اقیانوسیه شد .وی عالوه بر آنکه همراه با
قدرتالله علیخانی ،مسیح مهاجری ،سیدمحمود دعایی ،سیدرضا اکرمی و محمدعلی
نظامزاده ،روحالله حس���ینیان ،علی رازینی و ...هیأت منصفهی دادگاه ویژه روحانیت را
تشکیل میدهند عضو هیأت منصفهی دادگاه مطبوعات هم بودکه در سال  ۸۸همراه با
فاطمهکروبی به علت عدم شرکت در جلسات این هیأت از سوی قوهی قضاییه برکنار شد.
دعاگو ،تنها یکی از «روحانیونی» است که شخص ًا در شکنجه وکشتار جوانان شرکت
داش���ت .جمهوری اس�ل�امی از این باب���ت میتواند به خود ببالدک���ه خیل عظیمی از
«روحانیون» راکه پیشتر به فریب و سرکیس���هکردن مردم مشغول بودند به شکنجهگر و
قاتل تبدیلکرد.

مرتضی فهیمکرمانی

(سردر) توابعکرمان متولد شد.
مرتضی فهیمکرمانی در سال  ۱۳۱۳در یکی از روستاهای َ
وی پس از پایان دوره ابتدایی بهکرمان رفت و در مدرسه علمیه معصومیه مشغول تحصیل
علوم دینی شد .در سال  ۱۳۳۸برای ادامه تحصیل به قم رفت و پس از تأسیس مدرسه
کرمانیه���ا در ق���م ،ادارهی آن را به عهدهگرفت و به تدریس در آنجا پرداخت.کرمانی
همچننی به تأسیس مؤسسهای به نام «دین و فرهنگ جوانان» ،مدرسه علمیه خواهران
درکرمان همتگماشت .او در دههی  ۴۰و  ۵۰چند بار بازداشت و به تبعید فرستاده شد.
فهیم در س���ال  ۱۳۵۷از س���وی خمینی حکم قضاوت دریافتکرد و به ریاست دادگاه
انقالبکرمان رس���ید .اولنی حکم سنگسار و اعدام به خاطر لواط و قطع دست و اولنی
حکم رسمی ترور توسط او صادر شدکه در ادامه به آن میپردازم.
او پس از به قدرت رسیدن روحانیت ،از سوی آیتالله منتظری مأمور شد تا همراه شیخ
ت علمی و
یحیی سلطانی و بروجردی دفرتی را در قم برای «شناسایی و بررسی صالحی 
سوابقکاندیداهای قضاوت تشکیل دهند».
آیتالله منتظری در مورد اقدامات دفرتی که آنان تش���کیل داده بودند مینویسد:
«دفرت معرفى قضات چندکار مهم را انجام داد :یکى ترتیبکالسهاى توجیهى و
علمى براىکاندیداهاى قضاوت ،و دیگرى اعزام هیأتهاى بازرسى به شهرها از
ى انقالب ،و س ّوم
طرف من و آقاى مشکینى براى بررسى عملکرد قضات دادگاهها 
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تدوین شرح وظایف براى قضات
در سال  ۵۹دکرت مظفر بقایی یکی از عواملکودتای  ۲۸مرداد و عدهای از اعضای «حزب
زحمتکشان»که در جنگل قائمکرمان ماهیانه جلسه داشتند دستگری شدند .بقایی پیشرت از
طریقکارگزارش حسن آیتکه عضو شورای مرکزی و دبری سیاسی حزب جمهوری اسالمی
بود اصل «والیت فقیه» را در قانون اساسیگنجانده بود .در آن روزها حسن آیت به خاطر
افشای نوار صحبتهایش علیه بنیصدر و توطئه برای برکناری او تحت فشار قرار داشت.
نگهداری مظفر بقایی در زندان ،انتقال او به تهران ،باز ش���دن پروندهی مش���ارکتش در
کودتای  ۲۸مرداد و قتل بریحمانهی سرلشگر افشار طوس رئیس شهربانی دولت مصدق،
حزب جمهوری اسالمی ،پریوانآیتاللهکاشانی و حسن آیت را بیش از پیش در مظان
اتهام قرار میداد وکار را برایش���ان سختتر میکرد .فهیمکرمانی به سرعت وارد میدان
شد و با این ادعاکهکرمان حوزهی استحفاظی اوست و به لحاظ قضایی نیز تحت نظر او
2
اداره میشود مانع انتقال مظفر بقایی به تهران شد و بالفاصله دستگریشدگان را آزادکرد.
فهیمکرمانی نمایندهی خمینی و موسوی تربیزی در اوین
فهیم با چننی پیش���ینهای در سال  ۱۳۶۰از س���وی سید حسنی موسوی تربیزی به معاونت
الجوردی در اوین رسید تا مبادا اقدامات خالف «قانون» و «خشونتآمیز»ی در اوین
صورتگرید!
سیدحسنی موسوی تربیزی در رابطه با برخوردهای خشن الجوردی میگوید:
در رابطه با برخوردهای خش���ن باید خیلی مواظبش میشدیم .از طریق نمایندگان
مجلس هم این مس���ئله بهگوش حضرت امام رسیده بود .من آقای فهیمکرمانی را
آوردم در اوین معاون ایشانکردمکه مواظب همنی مسائل باشد .آقای فهیمکرمانی
حساسیت خاصی در رابطه با اعمال خشونت نسبت به زندانیها داشت .آن زمان
گروه خاصی هم در اوین بودند و نمیخواستندکسی وارد بشود وکاری انجام بدهد.
طیف بازار بودند و از زمان شهیدان بزرگوار آقایان بهشتی و قدوسی در زندان اوین
مشغول بودند و طوری برخوردکردندکه آقای فهیمکرمانی ناراحت شد وگفتکه
3
من نمیتوانمکارکنم.
به خوبی میتوان حدس زدکه چه سطحی از جنایت و شقاوت در اوین صورت میگرفت
که افرادی همچون سیدحسنی موسوی تربیزی با آن پروندهی 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
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و فهیمکرمانی با آن س���ابقهی شرارتبار و سیاه نیز معرتض بودند و فهیم پس از مدتی
به عنوان اعرتاض ازکار در اوینکنارهگرییکرد .البته جنایات صورتگرفته بر اس���اس
رهنمودهای سران رژیم و شخص خمینی صورت میگرفت و دستاندرکاران قضایی
خود به تنهایی تصمیمگرینده نبودند.
هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود از  ۴مهر ماه ۱۳۶۰میگوید:
ناهار را در منزل موسویاردبیلی با حضور آقایان مهدوی [کنی] ،سید علی خامنهای
و احمد آقا بودیم .آقای مهدوی [کنی] پیشنهاد داشت بهکلی اعدامها قطع شود و
با محاربان مالیمتکنیم تصویب نشد.
نتیجهی تصمیمسران رژیم بریحمی هرچه بیشرت در زندانهاست .رفسنجانی در نماز جمعه
هفته بعدگفت« :ترحم بر پلنگ تیزدندان ،ستمکاری بود برگوسفندان» و به این ترتیب
دست جانیان را هرچه بیشرت بازکرد.
رفسنجانی درخاطرات خود از  ۲۸مهرماه ۱۳۶۰میگوید:
مرتضی فهیمکرمانی آمد و از وضع زندان اوین میگفت از شلوغی و بینظمی و
بعضی از خشونتهای بیجا ناراحت بود.
هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود از  ۷دیماه  ۱۳۶۰میگوید:
اول ش���ب در دفرت آقای خامنهای با مسئوالن قضائی و اجرایی و اطالعاتی جلسه
داش���تیمکه تا ساعت یازده و نیم شب طولکشید بحث در بارهکیفیت بر خورد با
مخالفان جمهوری بود قرار شد شدت عمل فقط در مورد تروریستها ( مجاهدین
خلق ،پیکار ،چریکهای فدائی خلق ،رنجربان ،کودتاچیان ،خلق مسلمان ،کومله و
دمکرات) باشد.
نتیجهی جلسهی سران ادامهی بریحمی استکه منحصر بهگروههای فوق نشد.
هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود از  ۲۴دیماه  ۱۳۶۰میگوید:
امام همه مسئوالن را با مس���ئوالن قضایی دعوت کرده بودند برای مطلب مهمی
همراه آقای موسوی اردبیلی به بیت امام آمدیم رئیس جمهور ،نخستوزیر مریحسنی
موسوی ،اعضای شورای عایل قضایی ،دادستانکل انقالب و اسدالله الجوردی،
بازرسیکلکشور ،فهیم و احمد آقا هم بودند ...امام مسألهی شایعه اخبار مربوط به
شکنجه زندانیان را مطرحکردند .آقای فهیم و اعضای بازرسی مواردی را ذکرکردند.
امام از آقای [اسدالله] الجوردی توضیح خواستند .ایشانگفت :تعزیر میکنیم و تعزیر
با اجازهی حکام شرع است .و توضیح داده شد به خاطر وسعت عمل تروریستی و
شلوغی زندانها و عدم امکاناتکافی بروز چنان وضعی اجتنابناپذیر 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 بازرسیکلکشورگله داشتند.
این در حایل اس���تکه از تاریخ یاد ش���ده به بعد ،شکنجهها وسیعتر ،طوالنیمدتتر و
سبعانهتر شد و هر روزکه میگذشت به ابعاد بدرفتاری در زندانها افزوده میشد.
ترور و اعدام دو برادر هوادار چریکهای فدایی خلق
همچننی اولنی اعدامهای سیاس���ی نی���ز درکرمان و به حک���م وی صورتگرفت .علی
مریش���کاری یکی از هواداران س���ازمان چریکهای فدایی خلق ب���ه حکم وی در دوم
ش���هریورماه  ۱۳۵۸اعدام شد .برادر او سعید یک هفته قبل در  ۲۷مرداد ۱۳۵۸ترور شده
بود .دستور این ترور نیز میتواند از سوی فهیمکرمانی صادر شده باشد.
سعید در یک خانوادهی عشایری در بافتکرمان به دنیا آمد .در سال  ۵۴وارد دانشکده
ادبیات دانشگاه تهران شد .وی پس از پریوزی انقالب بهکرمان بازگشت و به مبارزهی
خود ادامه داد .سعید پیش از آنکه ترور شود در جریان پخش اعالمیه ،توسط افراد مسلح
کمیته انقالبکرمان دس���تگری و مورد بازجویی قرارگرفته بود .پاسدارانکمیته انقالب
اسالمیکرمان روز شنبه  ۲۷مرداد  ۵۸در جادهیکرمان – باقرآباد با ماشنی جیپ استیشن
جلوی اوکه رانندگی وانتاش را به عهده داشت میپیچند و او را وادار به توقف میکنند
و او را به رگبار میبندند .پاسداران پس از زدن تریخالص محل را ترک میکنند.
ساعت نه و نیم همان شب افرادکمیته علی برادر سعید را دستگری میکنند .روز پنجشنبه
 ۲ش���هریور  ۵۸علی به اتهام جعلی ارتباط با حزب دموکراتکردستان و داشنت اعالمیه
و نشریات سازمان چریکهای فدایی خلق ایران و ...در دادگاه انقالب اسالمی کرمان
محاکمه و در ساعت  ۲بعداز ظهر همانروز او را به دستور فهیمکرمانی به جوخهی اعدام
میس���پارند .این اعدام یک روز قبل از اعدامهای وس���یع خلخایل درکردستان صورت
1
گرفت و فهیمکرمانی از این بابت نیز پیشتاز است.
دستور ترور علی فدایی دبری آزاده و انقالبی و خوانندهی مردمی
فهیمکرمانیکه با داشنت نمایندگی از سوی خمینی و منتظری در مقام حاکم شرع و رئیس
دادگ���اه انقالب از قدرت زیادی درکرمان برخوردار بود به منظور یکهتازی در ش���هر و
حذف رقبا از هیچ جنایتی فروگذار نمیکرد .از آنجاییکه در فضای سیاسی و اجتماعی
س���ال  ۱۳۵۹امکان دستگریی و صدور حکم اعدام مخالفنی و رقبا را نداشت به ترور و
قتل روی آورد.
فهیمکرمانی در زمس���تان ۱۳۵۹مخفیانه علی فدایی دبری آزاده و انقالبی راکه در دوران
1-www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/kar-ta-ensheaab_1-60-032.pdf

405

الجوردی ،یاران و همراهانش

ش���اه تصنیفها و ترانههای معروفی هم اجراکرده بود و از محبوبیت زیادی در آموزش
و پرورشکرمان برخوردار بود به عنوان مفسد فیاالرض محکوم به اعدامکرد و دستور
ترور او را به عوامل تحت امرش داد .این اولنی ترور شناخته شدهای استکه در جمهوری
اسالمی با حکم رسمی حاکم شرع صورتگرفت .علی فدایی یکی از  ۴فرهنگیکرمان
بودکه به همراه حجتاالسالم ایرانمنش ،محمد مشارزاده و حسنی جاللکمایل در سال
 ۵۷توسط س���اواک بازداشت شدند و اعرتاضات زیادی را در سطح شهر و بخصوص
چ گروه و سازمانی وابستگی نداشت
در میان فرهنگیان استان برانگیخت .ویکه به هی 
نمایندهی فرهنگیان و عضو شورای شهرکرمان هم بود.
بعداز ظهر روز پنجشنبه  ۱۶بهمن  ۱۳۵۹عناصر وابسته به دادگاه انقالب و محافظان فهیم
کرمانی هنگامیکه فدایی از مدرسه به خانه بازمیگشت در نزدیکی منزلش با شلیک چند
گلوله او را به قتلرساندند.گفته میشد ضاربکازرونی نام داشت وکتابفروشیکوچکی
ب���ه نام «بعثت» درکرمان را اداره میکرد .فدایی عالوه بر معلمی از خوانندگان مطرح
بندرعباس بود و در دههی  ۴۰با یک دخرتکرمانی ازدواج و به این شهرکوچکرد و در آنجا
ساکن شد .ترانهی زیبایکرمانی فاطلو و بندری زنجبیلو با صدای علی فداییکرمانی در
1
روی ی���ک صفحهیگرامافون در دههی  ۴۰به بازار آمد و طرف���داران زیادی پیداکرد.
نشریه مجاهد  ۱۰۹مورخ  ۲۳بهمن ماه  ۱۳۵۹در مورد نحوهی قتل فدایی نوشت:
فدایی «توسط عدهای مسلحکه سوار ماشنی بدون شمارهی تویوتایکارینا قهوهای
رنگ بودهاند ،به رگبار بس���ته میشود و به شهادت میرسد.کمی بعد نیز یکی از
اکیپهایکمیتهی انقالب اسالمیکرمان در محل حاضر شده و پس از جمعآوری
پوکهها محل را ترک میکند».
فرمان این قتل در بس�ت�ری صادر ش���دکه خمین���ی فراهمکرده ب���ود .در مردادماه ۱۳۵۹
«حجتاالس�ل�ام عالمه» حاکم شرع دادگاه شهرستان «بم» به صراحت حکم دادکه
«مجاهدین خلق بفرمان حضرت امام خمینی مرتدین و ازکفار بدترند .هیچگونه احرتام
مایل ندارند بلکه جانی هم ندارند .لذا دادگاه انقالب اسالمی به شکایت دروغی آنها
وقعی نگذارد ».این حکم در پاسخ به تقاضای «انجمن جوانان مسلمان» شهرستان بم
صادر شدکه به دادگاه انقالب این شهر شکایت برده و خواهان مجازات عاملنی حمله به
کتابفروشی ابوذر در این شهر شده بودند .در این دوران «مرگ بر منافق» شعار رسمی
منابر و مساجد و نماز جمعهها بود.
-1در این آدرس میتوانید ترانه فوق را بشنوید:

 www.4shared.com/mp3/sQ3p-Wk7/fatelou.html
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کرمان در غم از دس���ت دادن فدایی چهرهی محبوب این شهر یکپارچه تعطیل شده و
جنازهی او توس���ط  ۱۰۰هزار نفر مش���ایعت و روی دست مردم بهگورستان برده میشود.
دخرت فدایی س���خرنانی میکند و بر دامنهی تنشها افزوده میشود .مردم خشمگنی در
تشییع جنازهی باشکوهیکه برای او برگزار شد شعار میدادند «عزا عزا است امروز ،قاتل
فدایی زیر عباس���ت امروز»« ،این سند جنایت ارتجاع»« ،فهیم جنایت میکند پاسدار
حمایت میکند» .نریوهایکمیته ،دادگاه انقالب و چماقدارانکه زیر نظر فهیمکرمانی
عمل میکردند میکوش���ند در مراسم یادبود او نیز اختاللکنند .آنها ابتدا به قطع سیم
بلندگوها مبادرت میکنند و عاقبت با حمله به مردم تعدادی را زخمی و دستگری میکنند.
تالشهای م���ردم و خانوادهی فدایی برای پیگریی قتل و مجازات عامالن آن با وجود
شواهد بسیاریکه وجود داشت به خاطر نفوذ فهیمکرمانی و تهدیداتیکه در سطح استان
میکردند به جایی نرسید و با شروع سرکوب خوننی ۳۰خرداد  ۶۰و جوخههای اعدامی
که در سرتاسرکشور هر روزه برپا میشد عم ً
ال به فراموشی سرپده شد .معلوم نیست فهیم
کرمانیکه پیش از انقالب رابطهی خوبی با دکرت ش���ریعتی داش���ت و بعدها با آیتالله
منتظری هم دمخور بود و درکالسهای ایشان شرکت میکرد چه تعداد حکم ترور و قتل
صادرکرده است.
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در جریان بررس���ی اعتبارنامه فهیمکرمانی در جلسه  ۲۰۳مجلس شورای اسالمی در روز
اول شهریور ۱۳۶۰محمدجواد حجتیکرمانی به مخالفت با وی برخاست .اما موضوع قتل
علی فدایی و رسیدگی به آن را مسئلهی درونی باندهای رژیم دانست و به صراحتگفت
کس دیگری حق دخالت در آن را ندارد.
فهیمکرمانی در جلسهی بعدیکه روز دوم شهریور  ۱۳۶۰برگزار شد در مقام دفاع از خود
در برابر اتهام قتل شمشری را از رو میبندد و ضمن اشاره به افرتا بسنت به یپامرب اسالم خود
را قربانی دروغگویی و جوسازی دشمنان اسالم جلوه میدهد.
او به عنوان یک مقام قضایی مورد وثوق آیتالله منتظری و خمینی میافزاید:
«دادگسرتی که در تمام کشور ،فکر میکنم و درکرمان که یقنی هست و مدارکی دارم که
همیشه الینقطع میکوشید دادگاه انقالب را ملکوک بکند و علیه آن مدارکی تهیه بکند».
دادگاه انقالب و روحانیون وارد سیستم قضایی شده بودند تا هرآنچهکه رنگ «عدالت»
و «عدالتخانه» داشت را از بنی بربند .طبیعی بودکه امثال فهیمکرمانی با «دادگسرتی» و
قضات وکارمندان شریفیکه در آن بودند دشمنی داشته باشند .او در ضمن میکوشد با
طرح اتهام علیه دادگسرتی پیشدستیکند و چنانچه مدرکی علیه او و دادگاه انقالب به
دست آمد مدعی شودکه برای لکهدارکردن دادگاه انقالب جعلکردهاند.
او سپس از فشار افکار عمومی مینالدکه او را مجبور ساخته برای انکار دستداشنت در
قتل فدایی بهگفتگوی تلویزیونی تن دهد:
کار بجایی رسیدکه با من از طریق تلویزیون هم در آنجا مصاحبهایکردند و رفتم و
گفتم هرکس درباره شخص منکوچکرتین حرفی ،مدرکی ،سرنخی ،دارد با من در
میان بگذارد من به شرطی با او حاضرم صحبتکنمکه از تلویزیون بیاید و صحبت
بکند و مردم من را ببینند و شما را ببینند و حرفهای من و شما را بشنوند و قضاوت
بکنند.کوچکرتین مدرکی در اختیار ما نگذاشتند.
او همچنان میکوشدکه مدارک و اسناد را از بنی بربد .در دفاعیه خود نیز میگویدکه چنانچه
کسی«کوچکرتین حرفی ،مدرکی ،سرنخی »،دربارهی او دارد با خودش در میان بگذارد!
و س���پس پریوزمندانه مدعی میشودکه «کوچکرتین مدرکی در اختیار ما نگذاشتند».
فهیمکرمانی سرانجام با حقه بازی و مظلومنمایی میگوید:
بارها و بارها من از شورای عایل قضایی و از آقای قدوسی در خواستکردم آقا من
اگر خودم بنا بودکه اینکار را میکردم و مورد اتهام نبودم این پرونده را تمامکرده
بودم ،یککسی را بفرستیدکه شخص ثالثی باشد .نه از طرف دادگسرتی و نه از طرف
دادگاه انقالب بلکه شخص ثالثی باشدکه رسیدگی بکند ،همهاش وعده دادند،که
هنوز آنها هم در اثرگرفتاریهاییکه داشتهاند و مشکالتیکه داشتهاند ،نتوانستند ،در
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هر صورت پروندهای بوده اس���ت و هستکسی نه اینکه بخواهد اعرتاض بکند و
اگرکسی هم خواست اعرتاض بکند شورای عایل قضایی است مقامات مسئول و
مربوطهای هستکه آنها رسیدگی خواهندکرد .ربطی بهکس دیگری ندارد.
از آنجاییکه پس از  ۳۰خرداد  ۶۰س���رکوبگسرتده و سراسری در دستورکار رژیم قرار
گرفته وی در پایان به نقش خود در سرکوب مردمکرمان اشاره میکند و میگوید:
من در این مدتیکهکرمان بودم در حدود دو سال و خردهای استکه دادگاه انقالب
کرمان را اداره میکنم به اقرار خود شورای عایل قضایی و همه مردمیکه در آنجا
آگاهی داشتند به بهرتین وجه اداره کردم و شهر را هم آرام نگهداشتم .همنی چند
روزیکه من در آنجا نبودم میبینیدکه روزنامهها دارند مینویسندکه سه راهی ،مواد
انفجارکننده ،چننیکردند و چنانکردند و چننی شده و چنان شده است .این مسأله
بوده و هس���ت (همهمه نمایندگان ) .طوماری هم نوش���تند وگفتندکه من به آن جا
برگردم ویل حاال این مسأله برای من مبهم نیستکه من در اینجا باشم یا در هرکجا
باشم من هرکجاکه تشخیص دادمکه مفیدتر هستم و بهرت میتوانم انجام وظیفهکنم.
وی در تأیید حکم سنگساریکه صادرکرده با پروندهسازی دروغنی میگوید:
چند نفر خانم بودند اینها  ۲۸سال به عقیده خودشان و به اظهارات خودشان که روی
نوار هست و در پرونده هم منعکس شده ۲۸ ،سال به فاحشهگری مشغول بودند در مدتی
که خودشان میتوانستند هم خودش���ان و هم دیگران را ،وقتیکه دیگر خودشان ازکار
افتاده بودند خانم رئیس���ه بودند .در ظرف  ۲۸سال حدود  ۶۰-۵۰نفر دخرت معصوم مردم
را به فساد و تباهی کشانده بودند .زنی که خودش شوهردار بوده خانم رئیسه هم بوده و
دخرتهای مردم را به فسادکشانده .حاال هم به او میگویند اگر آزادت بکنند چه میکنی؟
میگوید باز برمیگردم به همنیکار خودم و از اینکار دست برنمیدارم وکار دیگری هم
بلد نیستم .بعدش هم وقتیکه میخواهند حکم خدا را درباره اش اجرا بکنند میگوید من
بیزارم از این اسالم؛ من بیزارم از این قران؛ من نمیخواهم مسلمان بمریم؛ من میخواهم
یهودی ،نصرانی باشم .من میخواهم چننی و چنان باشم ( همهمه نمایندگان ) خوب،
طوبی و مرحبا و حبذا بهکسانیکه طرفداری از فواحش میکنند ،حکم میشود خالف
1
عدالت اسالمی.
«عدالت اسالمی» او چیزی نیست جز قتل و آدمکشی و ترور و احکام ظالمانه و برای
مشروعیت بخشیدن به آن هر دروغی را سر همکردن .او حجتیکرمانی را به حمایت از
«فواحش» نیز متهم میکند و برای توجیه احکام قرونوس���طایی و ظالمانهایکه صادر
-1برای اطالع بیش�ت�ر ازجلس���هی مجلس شورای اس�ل�امی در ارتباط با اعرتاض حجتیکرمانی به
اعتبارنامهی فهیمکرمانی و دفاعیات او به آدرس زیر مراجعه شود:
http://news.gooya.com/politics/archives/2014/03/176343.php
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کرده داستانسرایی میکند.
الحطلبهای رژیم و معاون
مجید انصاری یکی از اعضای مجمع روحانیون مبارز و اص 
دولت روحانی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در دفاع از فهیمکرمانی به میدان
آمده و پس از ناسزاهاییکه به دریادار احمد مدنی منتخب قبلی مردمکرمان میدهد و
تأکید روی ش���أن و منزلت فهیمکرمانی و چاپلوسی از او به سوابق مبارزاتی وی اشاره
میکندکه ادعاهایی غریواقعی اس���ت و به نقش او در تأسیس مدارس دینی دخرتانه و
ی فداییکرمانی را مهدورالدم و مستحق اعدام مینامد.
پسرانه در قم میگوید و عل 
اعتبارنامهی فهیمکرمانی نه تنها با رأی باالی نمایندگان مجلس اول صادر شد بلکه در
دورهی دوم نیز به نمایندگی مجلس شورای اسالمی انتخاب شد و به ریاستکمیسیون
اصل  ۹۰رس���ید .او همچننی در سال  ۶۲به عضویت مجلس خربگان رهربی درآمد و در
کمیسیون تدوین آینینامه این مجلس بهکار پرداخت.
دعواهای درونی نظام،
از چشمافتادن فهیمکرمانی و پیگریی موضوع قتل فدایی
اما در بر یک پاشنه نچرخید و در دعواها و رقابتهای درونی نظام ،دوستان دیروز فهیم
کرمانی به دشمنان او تبدیل شدند و پروندهی قدیمی اوگشوده شد .ریشهی این تحول بر
میگشت به سال  ۶۳و تشدید تضادهای درونی میان باندهای قدرت در نظام جمهوری
اسالمی .فهیمکرمانی مدتی بودکه موی دماغ قوه قضاییه شده بود.
هاشمی رفس���نجانی در خاطراتش از روز  ۱۶بهمن  ۱۳۶۳چهار سال پس از قتل فدایی
میگوید:
ی [مرتضی] فهی م [کرمانی] از فشاری
ی کمیسیو ن اص ل نود آمدند .آقا 
عصر ،اعضا 
ی که
س از برخورد با قوه قضائیه بر او وارد میآید ،و مخصوص ًا به خاطر تهاجم 
که پ 
ی است.
ازکرما ن علیه او شده ،شاک 
این بار مخالفان فهیم درکرمان چهرههای قدرتمندی چون برادران انصاری و هاشیمان
بودندکه از قدرت زیادی در دفرت خمینی برخوردار بودند و همنی کار را برای او مشکل
میکرد .در واقع حامیان دیروز تبدیل به دشمنان او شده بودند.
فهیمکرمانی به همراه آذری قمی دو نفر از منتقدین سیاستهای اقتصادی دولت مریحسنی
موسوی در مجلس بودند و از هیچکوششی در مخالفت با او فروگذار نمیکردند .فهیم
کرمانی هر هفته در مدرسهیکرمانیها مخالفتش با مریحسنی موسوی را با طلبهها در میان
1
میگذاشت.
1-http://rezakordi275.blogfa.com/post/59
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او در س���ال  ۶۴جزو  ۹۹نفری بودکه در مجلس ش���ورای اسالمی به انتخاب مریحسنی
موسوی به عنوان نخستوزیر رأی منفی دادند .علی اکرب ناطق نوری در خاطرات خود
با اشاره به مالقاتش به همراه مهدویکنی ،جنتی ،یزدی با خمینی میگوید پس از طرح
درخواس���ت عدم حمایت از موس���وی « :عنی عبارت امام این بود ،من به عنوان یک
شهروند ،اعالم میکنمکه انتخاب غری از ایشان ،خیانت به اسالم است».
در فروردین  ۱۳۶۶پس از افشای ماجرای مک فارلنی توسط سیدمهدی هاشمی ،مرتضی
فهیم کرمانی به همراه هفت نمایندهی مجلس به نامهای سیداحمد حسینی سریجانی،
جاللالدین فارس���ی،کمالالدین یادآور نیکروش ،س���یدمحمد خامنهای ،سیدحس�ی�ن
ت شناخته
موسویانی ،حسنعلی نجفی رهنانی و ابراهیم اسرافیلیانکه به عنوان باند حسن آی 
میشدند و جناح ماورای راست را در مجلس شورای اسالمی تشکیل میدادند با تنظیم
نامهای والیتی وزیر امور خارجه را استیضاحکردندکه با سخرنانی خمینی و نهیب وی با
ترس و لرز عقب نشستند:
چرا شماها میخواهید تفرقه ایجادکنید؟ چرا میخواهید بنی سرانکشور تفرقه ایجاد
کنید؟ چرا میخواهید دودستگی ایجادکنید؟ چه شده شما را؟کجا دارید میروید؟
این تذهبون؟… لحن شما در آن چیزیکه به مجلس دادید از لحن اسرائیل تندتر
1
است .از لحن خودکاخنشینان آنجا تندتر است.
افراد امضاکنندهی نامه به لحاظ سیاسی دیگرکمر راست نکردند و مصدرکاری در نظام
قرار نگرفتند .تنها سیدمحمد خامنهای پس از رسیدن برادرکوچکرتش سیدعلی خامنهای
به مقام والیت فقیه زیر بال و پر او قرارگرفت اما همچنان از رسیدن به مناصب حکومتی
محروم ماند.
در  ۲۵خرداد  ۱۳۶۶خمینی حکم تش���کیل دادگاه وی���ژه روحانیت را برای محاکمهی
ت آیتالله منتظری صادرکرد .ریاست این دادگاه
سیدمهدی هاشمی و افراد وابسته به بی 
با علی رازینی بود و دادس���تان آن فالحیانکه غالمحسنی محسنی اژهای او را همراهی
میکرد .فالحیان و محس���نیاژهای در عنی حال نمایندگان وزارت اطالعات هم بودند
و منویات آن را پیش میبردند .این س���ه نفر پس از تش���کیل دادگاه ویژه روحانیت در
اولنی اقدام به پروندهی س���یدمهدی هاش���میکه فاشکنندهی سفر مک فارلنی به ایران
بود رس���یدگیکردند و در  ۶مهر همان س���ال وی را اعدامکردند .سال بعد فتحالله امید
نجفآبادی دیگر روحانی و نماینده سابق مجلس درگری در پروندهی مکفارلنی را نیز از
دم تیغگذراندند .هرچندکینهی او را از سال  ۵۹و اعدام مریاشرافی یکی ازکسانیکه در
کودتای  ۲۸مرداد فعال بود به دلگرفته بودند .مریاشرافی روابط نزدیکی با علی قدوسی
-1اوج دفاع ص .۶۹۶
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داشت و تالشهای قدوسی و حتی فرمان خمینی برای متوقفکردن حکم اعدام مؤثر
واقع نشد و امید نجفآبادیکه حکم قضاوتش را از آیتالله منتظریگرفته بود مریاشرافی
را به جوخهی اعدام سرپد و خود از قضاوت خلع شد.
تیم مذکور سپس پروندهی مرتضی فهیمکرمانی راکه پایش را ازگلیماش درازترکرده بود
پیشکشید و در ارتباط با قتل علی فداییکرمانی او را مورد بازخواست قرار داد.
رفسنجانی در خاطرات خود از روز  ۴اسفند  ۱۳۶۶مینویسد:
آقای [مرتضی] فهیمکرمانی آمد.گزارش بازداشت و محاکمهاش را در دادگاه ویژه
روحانیت داد .از شیوه عمل ناراضی است .خودش توسط آقای [علی اکرب] ناطق
[نوری] از آنها خواس���تهکه برای ختم مس���أله اتهامات اقدامکنند .توقع بازداشت
نداشته و میخواهد از ریاستکمیسیون اصل  ۹۰استعفاء بدهد.
فهیمکرمانی متوجهی س���مت و سوی قضایا شده و دیگر مانند شهریور  ۶۰نیستکه در
مقابل اعرتاض مالیم حجتیکرمانی شمشری از رو ببندد .او برای خواباندن سروصداها
پیشنهاد میکندکه با پادرمیانی هاشمی رفسنجانی از ریاستکمیسیون قدرتمند اصل ۹۰
مجلس اس���تعفا دهد تا بلکه آنهاکوتاه بیایند .او به نوعیکنارهگریی از سیاست را نیز
پیشنهاد میدهد .رفسنجانی همچننی در خاطرات خود از روز  ۲۰اسفند  ۶۶مینویسد:
عصرآقای[مرتضی]فهیمکرمانی[رئیسکمیسیوناصل۹۰مجلس]آمد.خیلینگرانومضطرب
بود .دادگاه ویژه [روحانیت] ایشان را احضارکرده ،ترسیده و مخفی شده است؛ استمدادکرد.
صالحیت او برای شرکت در انتخابات سومنی دورهی مجلس شورای اسالمی از سوی
هیأتهای اجرایی رد شده بود و او به خوبی حلقهی محاصره را تنگتر میدید و احساس
میکردکه شرایط هر روز وخیمتر میشود.
فهیمکه خود بهرت از هرکس به بیرحمی و شقاوت روحانیون واقف بود و از آنچهکه در
ی و اعرتافگریی بر سر سیدمهدی هاشمی آمده بود خرب داشت و چگونگی قتل
بازجوی 
آیتالله الهوتی در زندان اوین را دیده بود از سرانجامکار خود میترسید .عاقبت ،پرونده
فهیمکرمانی در  ۶فروردین  ۱۳۶۷به جریان افتاد و پس ازگزارشکار به خمینی ،در حایل
که هشت سال از قتل علی فدایی میگذشت او از قرار معلوم با پیشنهادهای احمد خمینی
و اعضای بیتاش موافقت میکند:
بسم الله الرحمن الرحیم
با پیشنهاد و درخواست عفو آقای مرتضی فهیمکرمانی موافقت میشود .فع ً
ال ایشان
نباید در مس���ائل سیاس���ی دخالتکند ،و از این پس نباید در ادارهی امور مربوط
ب���ه مدارس خواهران و برادران طالب علوم دینیکرمانیها در قم وکرمان دخالت
کند .جناب حجت االسالم آقای فالح ،دادستان محرتمکرمان 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 ترتیبیکه الزم باشد اعاده حیثیت شود.
از خداوند متعال میخواهم تا به بازماندگان آن مرحوم صرب و اجر و توکل عنایت
فرماید .والسالم
 ۲۶/۳/۶۷روح الله الموسوی الخمینی
از آنجاییکه فهیمکرمانی نمایندهی خمینی در زندان اوین بود و حکم قضاوت و دریافت
وجوهات شرعی از وی داشت برخالف سیدمهدی هاشمی ،خمینی تنها به برکناری فهیم
از پستهای دولتی و مدارس دینی اکتفاکرد و از دادستانکرمان خواستکه به خانوادهی
مقتول دیه داده شود .در حایلکه طبق قواننی شرعی و قانون مجازات اسالمی خانوادهی
مقتول از حق قصاص متهم برخوردار است.
فهیمکرمانی نمایندهی مجلس خربگان رهربی نیز بود اما تعدادی از نمایندگان در تریماه
 ۱۳۶۷به بهانهی حکم خمینی مبنی بر عدم دخالت وی در مسائل سیاسی با شرکت او در
این مجلس مخالفتکردند اما مؤثر واقع نشد و او همچنان عضو مجلس خربگان باقی ماند.
در س���الهایگذشته او از مسائل سیاس���یکنارهگرییکرد و تنها در سال  ۱۳۷۹یکی از
 ۵۶۸نفری بودکه «نامه سرگشاده به شورای امنیت ملی در اعرتاض به حصر غریقانونی»
آیتالله منتظری را امضاکرد.
البت���ه فهیمکرمانی در تاریخ  ۱۱آبان  ۱۳۷۱در دادگاه ویژه روحانیت محاکمه ش���د اما از
تصمیم این دادگاه و حکم صادره از سوی آن اطالعی در دست نیست.
سرانجام مدرس ه کرمانیها و تولیت فهیمکرمانی
حکم تریماه  ۱۳۶۷خمینی که با خط و امضای احمد خمینی اس���ت و حضور برادران
انصاریکه با احمد رابطهی نزدیکی داشتند نشانگر طرح آنها برای حذف فهیمکرمانی
و تصاحب مدرس���هیکرمانیهاست و موضوع رسیدگی به ترور علی فداییکرمانیکه
هشت سال از وقوع آن میگذشت بهانهای بیش نیست.
در حایلکه مجید انصاری پیشتر از «مدیریت» و «مدبریت» فهیمکرمانی و ارجح بودن
شأن وی بر خودش میگفت و او را بنیانگذار و متویل مدارسکرمانیها معرفی میکرد
وقتی بر اس���اس چرخش روزگار مدیریت مدارس مزبور به عهدهی خودشگذاشته شد
منکر «حقوق شرعی» فهیمکرمانی شد.
از آنجایی که رد پای دفرت خمینی و برادران انصاری در عزل فهیم کرمانی از مش���اغل
دولتی و ادارهی مدرس���هیکرمانیها دیده میشد پس از مرگ خمینی جناح رقیب در
کرمان و به ویژه محمدرضا باهرن از خامنهای خواستکه با تغیری حکم خمینی ،مدرسه به
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فهیم بازگردانده شود اما خامنهای با آنکه پیشرت رابطهی خوبی با فهیم داشت به خاطر آن
که خود را درگری با حکم منسوب به خمینی و عواقب آن نکند از اینکار سرباز زد .اما از
تنفیذ حکم خمینی برای ادامهی مدیریت انصاریها هم خودداریکرد چیزیکه انجام آن
الزم و ضروری به نظر میرسید.
فهیمکرمانی در طول سالهایگذشته همچنان در حوزهی علمیه قم حضور دارد و دروس
س���طحباالی حوزه را تدریس میکند و در جلسات امتحان طالب حاضر میشود .در
واقع قاتلیکه به دستور خمینی از مناصب حکومتی برکنار شده صالحیت تعلیم و تربیت
کادرهای فقهی ،قضایی و ایدئولوژیک نظام را دارد تا آنها هدایت جامعه را به عهده
بگریند.
دفاع جناح محافظهکار از «حق شرعی» فهیمکرمانی به خاطر آن استکه مدارس علوم
ح رقیب بریون آورند و آنها را از این امکان محرومکنند وگرنه آنها
دینی را ازکنرتل جنا 
دلشان برای «شرع» و «حق» نسوخته است.
شیخ محمد یزدی باالترین مقام حوزه علمیه قم با چراغ سبز خامنهای در درگریی فهیم
کرمانی و برادران انصاری ،چنانچه انتظار میرفت جانب فهیم راگرفت و با اعالم اینکه
حکم خمینی مشمول مرور زمان شده زمینهی تغیری مدیریت را ایجادکرد1 .
روند عزل فهیمکرمانی ،جز از طریق دستگذاشنت روی موضوع قتل علی فداییکرمانی
میسر نبود .مجید انصاریکه در سال  ۶۰فدایی را مستحق مجازات وکیفر میدانست و در
دفاع از فهیمکرمانی از چیزی فروگذار نمیکرد و انتخاب او را موجب افتخار مجلس و
مردمکرمان میدانست حاال خونخواه وی شده و خواهان اجرای عدالت در مورد فهیم
کرمانی است تا به این ترتیب اموال وقفی مدرسهیکرمانیها را باال بکشد و از مدرسه
مزبور در جهت اهداف و امیال سیاسی خود استفادهکند .هیچیک از دو جناح رژیم به
فکر مردم و منافع ملی نیستند .چنانچه حجتیکرمانی  ۳۲سال پیشگفت دعواهای آنها
را نبایستی جدیگرفت.

-1برای اطالع بیشرت رجوعکنید به مقالهی مربوط به فهمیمکرمانی به قلم نویسنده به آدرس زیر:

http://news.gooya.com/politics/archives/2014/03/176343.php

هادیحسینیخامنهای

هادی حس���ینیخامنهای در س���ال  ۱۳۲۶در خانوادهای روحانی در مش���هد متولد شد.
سیدمحمد و سیدعلی خامنهای برادران بزرگرت وی هستند و برادرکوچکرتش سیدحسن
که روحانی نیست در وزارت نفت مسئولیت دارد.
خواهر او بدری همس���ر شیخعلی تهرانی است .وی همچننی دارای سه خواهر ناتنی از
ازدواج اول پدرش به نامهای ربابه و فاطمه و ...بودکه تنها یکی از آنها زنده است و در
قم زندگی میکند.
مریحسنی موسوی ،نوه عمه پدرش استکه از سال  ۸۹به دستور علی خامنهای به حصر
کشیده شده اس���ت .هادی خامنهای در سال  ۱۳۶۵در جریان راهپیمایی  ۲۲بهمن مورد
1
حملهنریوهای مجاهدین در مشهد قرارگرفت و از ناحیهی پا زخمی شد.
هادی خامنهای و اعدام نظامیان در خوزستان
در اولنی روزهای پس از پریوزی انقالب هادی خامنهای مانند بسیاری از روحانیون و به
منظور تش���کیل «دولت موازی»که اتفاق ًا قدرت اصلی را هم در دست داشت به اهواز
اعزام شد .این روحانیون در شهرها و استانهای مختلف ضمن تشکیلکمیتههای انقالب
اسالمی ،دادگاههای انقالب ،بنیادهایگوناگون و نهاد نمایندگی امام درکلیه امورکشور
1-http://rc.majlis.ir/fa/parliament_event/show/773286
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از نظامی و انتظامی و قضایی و اجراییگرفته تا مسائل اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی
دخالت میکردند.
هادی خامنهای با توجه به جو عمومیکشور و آگاهیهاییکه در نسل جوان بهوجود آمده
و پرسشهای بیامانی که در ارتباط با نقش افراد به ویژه در دههی اول انقالب مطرح
میشود ،میکوشد نقش خود در سرکوب و اعدام نظامیان پس از سقوط نظام سلطنتی
را انکارکند:
روزهای اول انقالب یکسری از نظامیها را خود سربازان دستگریکرده و تحویل
داده بودند .میگفتند اینها درکشتارهایگذشته اهواز و آبادان فرمانده بودند .واقع ًا
هم بودند و بعضی از افراد شرکت نفتیکه حاال اسمهایشان یادم نیست ،اینها را
هم بهعنوان آدمهای اصلی رژیمگرفته بودند ،تقریبا یک هفت ،هش���ت ١٠ ،نفری
میش���دند ،شاید هم بیشرت! ...درجاتش���ان را هم میکندند! تمام اینجاهایشان
سوراخسوراخ بود جای درجههایشان .خب این معنیاش این بودکه اینها فع ً
ال باید
نگهداری شوند تا ببینیم پروندهشان چیست؟ و فرماندهان یکییکی دعوت شدند و
بهاصطالح یک جایی اینها نگهداری شدندکه در تشکیالت نظامی پخش نباشند.
کسی را نداشتیم بخواهد محاکمهکند .چون منکه سمت قضایی نداشتم و خیلی
تمایل هم نداشتم و آمادگی هم نداشتم .باالخره آدم باید بلد باشد این چیزها را .من
فقطکنرتل میکردمکه اینها دست آدمهای هرجومرجطلب نیفتند!گفتیم اینها را
بربید یک جایی نگه دارید ...این احتیاط را من همانوقت داشتمکه فقط فرمانده
آنجا سرلشکر شمس تربیزی ،فرمانده لشکر بود ،او آنجا بود گفتیم او آنجا باشد
برای اینکه باالخره هم احرتامش بهظاهر حفظ شود و هم بهاصطالح بقیه مسائلی
که برای ما معلوم نیست از سوی او برای ما روشن شود چون او همهکاره بود ...مانده
بودیم درکار اینها!
من خودم واقع ًا نمیدانستم باید چهکرد با اینها؟ نه پروندهای از اینها داشتیم ،نه
چیزی بود ....و عجله را من خیلی قبول نداشتم وگفتمکه بهرت است اینها را بربیم
تهران تحویل تهران بدهیم .باالخره با این تصورکه پروندههای ما در آنجاس���ت،
هرچه هست ،برویم آنجا تحویل بدهیم با مسئولیت آنجا ،باالخره آنجاکارها راه
افتاده است! اینها را سوار هواپیماکردیم و آوردیم تهران ،خودم هم همراهشان بودم.
تحویل دادیم به همان دفرت؛ دفرتیکه امام آنجا بودند؛ همان رفاه! رسم ًا اینها را
تحویل دادیم .آنها را بردیم ،آن لحظه آقای صباغیان آنها را از ما تحویل گرفت،
آنطورکه من یادم هس���ت .خلخایل یک سمت آنجا داشت .بقیه هم آنجا بودند
خیلیها بودند ،همنی آقای صباغیان خودشان یکی از رؤسا بودند.
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یکی دو روز بعد فهمیدمکه اینها را بردند زندان قصر .من رفتم زندان قصر اینها
را دیدم .خالصه مانده بودیم تویکار اینهاکه چهکارکنیم! ما دوباره اینها را سوار
کردیم ،آوردیم اهواز! فرستادیم دوباره اهواز! وارد اهوازکه شدم ،بعد از حدود یک
هفته ١٠ ،روز ،خب یکی از دغدغههایم همنی مسئله اینها بود ،رفتمکه آنها را ببینم،
گفتند حاجآقا قضیه تمام شد!گفتیم چی؟گفتند آقای خلخایل آمد وکار همه اینها
را تمامکرد! حاال چگونه بود و آن محاکمه با چه پروندهای ،من دیگر خرب ندارم.
1
بههرحال این مقدار بودکه من دیگر مسئولیت از روی دوشم برداشته شد.
ه���ادی خامنهایکه از اولنی لحظهی دس���تگریی تا بازجویی و تش���کیل پرونده ،اعزام
زندانیان به تهران و مدرس���ه رفاه و زندان قصر و س���پس انتقالشان به اهواز را مجدانه
پیگریی میکرده ،یکباره از خود سلب مسئولیتکرده و همه تقصریها را بهگردن خلخایل
میاندازدکه مرده .بماندکه این دو تا لحظهی مرگ خلخایل باهم همراه و همگام بودند.
خربنگار هم از او نمیپرسد چطور از پروندهایکه خود تشکیل داده بودی خرب نداری؟
چگونه نرپسیدی سرلشکر شمس تربیزیکه قرار بود «احرتامش به ظاهر حفظ شود» اول
از همه اعدام شد و...
هادی خامنهای در این جعل تاریخی ،خلخایل را مس���ئولکشتار معرفی میکند و خود
را بیگن���اه و بیخ�ب�ر جا میزند و تا آنجا پیش میرودک���ه ادعا میکند «خب یکی از
دغدغههایم همنی مسئله اینها بود»گویا امور خرییه را دنبال میکرده و نگران سرنوشت
آنها و خانوادههایشان بوده است .تالش او درست مانند سیدمحمد غرضی است؛ وقتی
از طرف تیمسار هوشنگ صمدی مطرح شدکه وی در اعدام  ۱۹افسر ارتش در خوزستان
پیش از شروع جنگ شرکت داشته ،ضمن تکذیب موضوع مدعی شد ،من استاندار بودم،
و اصو ً
ال استاندار چننی اختیاراتی ندارد .در حایلکه وی همهکارهی خوزستان بود و به
همنی دلیل به آنجا فرستاده شده بود و نقش مستقیم در تشکیل دادگاه و اعدام افسران
ارتش به اتهام شرکت درکودتای نوژه داشت.
اما چرا هادی خامنهای مدعی است قرار بود احرتام تیمسار شمس تربیزی حفظ شود ،آن
هم در روزهای پس از انقالبکه هیچ حرمتی برای نظامیان قائل نبودند.
سرتیپ دوم سیدتراب ذاکری ،فرمانده سابق اطالعات لشکر  ۹۲اهوازکه در جریان جنگ
ای���ران و عراق نقش موثری ایفاکرد و هم اکنون به دانش���جویان ارتش درس نظامی-
س تربیزی و مهندس بازرگان  ۸ماه قبل
اطالعاتی میدهد ،در مورد روابط سرلشکر شم 
از انقالب میگوید:
زمانیکه وارد اتاق سرلشگر شمس تربیزی ،فرمانده لشگر  ۹۲اهواز شدم تا از ایشان
1-www.isna.ir/news/95092112333
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تشکر و خداحافظیکنم ،دیدم یک آقایی درکنار سرلشگر در یک صندیل انفرادی
نشس���ته است .اوکت وشلوار وکراوات و ریش داشت و خیلی مودبانه نشسته بود.
من از سرلشگر تشکرکردم و وقت خداحافظی که میخواستم از اتاق خارج شوم،
سرتیپ شمس تربیزی مرا صداکرد و پرسید این آقا را شناختید؟ منگفتم خری ،من
خدمت ایشان نرسیدم .ایشانگفتند :ایشان آقای مهندس بازرگان ،نماینده آیتالله
خمینی در تهران هستند و به اینجا آمدهاند تا با من مالقاتکنند ....از مهر همان سال
سرتیپ شمس تربیزی به بهانه مریضی دیگر به اهواز نیامد.گفت مریض هستم و از
لشکرکنارهگرییکرد .او البتهگاهگاهی به اهواز میآمد و در حسینیه این شهر با مردم
مشارکت کرده و در دستهجات حضور مییافت .وقتی انقالب پریوز شد به عنوان
یک مجاهد در بنی مردم اهواز شناخته میشد و بگذریم از اینکه ایشان را بدون دلیل
1
و بیگناه به جرم اینکه فرمانده لشکر بود ،اعدامکردند...
هادی خامنهای پس از پریوزی انقالب یکی از بنیانگذاران حزب جمهوری اسالمی در
مشهدوازاعضایهیأتامنای«آستانقدسرضوی»بود.اوهمچننیبههمراهواعظطبسی
و عبدالکریم هاشمینژاد عضو شورای امنیت استان خراسان بود .وی در اسفند  ۱۳۶۲به
حکم آیتالله منتظری به سرپرستی اتحادیه انجمنهای اسالمی دانشآموزان منصوب شد.
بازجوی بریحم شعب ه  ۱۲اوین
سراجالدین مریدامادی که پسردایی هادیخامنهای است و چند سایل در فرانسه حضور
داشت و به عنوان روزنامهنگار در روزنامههای حیات نو و جهان اسالم با هادی خامنهای
همکاری میکرد و روابط نزدیکی با پسرعمهاش دارد ،میگوید:
مجموع ًا آدمی فرهنگی است با اهل هرن و به ویژه موسیقی بسیار مأنوس است و
به موسیقی بسیار عالقهمند است .او سازهای موسیقی را میشناسد و به ویژه بسیار
ورزشکار است و با تیپ جوان وکوهنورد هم بسیار مأنوس و مرتبط است.
در مورد این «آدم فرهنگی اهل هرن و موس���یقی» بایستی بگویم او در سال ۱۳۶۰
به خاطر اختالفاتیکه با واعظ طبسی داشت به تهران آمد .با آنکه وی نمایندگی
مجلس ش���ورای اس�ل�امی را به عهده داشت اما «فیس���بیلالله» با نام مستعار
«حسینی» به بازجویی و شکنجه در شعبه  ۱۲زندان اوین میپرداخت .شکنجههای
سبعانهی وی باعث سقط جننی یکی از متهمان شده بود .او همچننی حجتاالسالم
اسحاق تقویان اشکوری راکه در زمرهی روحانیون و زندانیان شناخته شدهی دوران
1-www.tasnimnews.com/fa/news/1395/11/19/1321695
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پهلوی بود ،مورد شکنجههای شدید قرار داد.
علی مبشری یکی از حکام شرع اولیه اوینکه نقش مهمی در سرکوب و جنایت دههی
 ۶۰داشت در مورد بریحمی هادی خامنهای میگوید:
یک مورد یککسی بودکه این روزها دمکرات و آزادیخواه شده و اسم نمیبرم .او
با نام مستعار حسینی آمده بودکه به بازجوهاکمککند و منافقنی را به شدتکتک
میزد .آقای الجوردی رفت دستش راگرفت وگفت« ،توکه داری این را میکشی.
چرا بی دلیل و بیهدف میزنی ».به قدرت خش���ونت به خرج میدادکه معروف
شده بود به دکرت حسینی(شکنجهگر معروف ساواک) .بعد از مدتکوتاهی ،همنی
آقا رفته بود در هیأت نظارتیکه از طرف آقای منتظری آمده بود ببیند در زندان چه
خرب است و با متهمنی چگونه برخورد میکنند! ماگفتیم ماشاءالله! این آقاییکه تا
دیروز خودش مثل حسینی جالد عمل میکرد ،حاال آمده ببیند اینجا چه خرب است
2
و علیه الجوردیگزارش جمعکند؟
البته مبشری الزم نمیبیند در مورد دیگر «جالد»ها توضیح دهد .و اینکه او به عنوان
حاکم شرع چه برخوردی با «جالد» و دیگر «جالد»ها داشته و چرا «حد» اسالمی را
در مورد آنها اجرا نکرده است.
اسدالله جوالیی معاون قدوسی و الجوردی میگوید:
همنی آقای هادی خامنهایکه نماینده مجلس بود و با ما هم رفاقتی داشت ،وقتی
عصرها به اوین میآمد از این لباسهای بسیجی میپوشید و میگفت یکی از بهرتین
کابلها را به من بدهید تا بروم از این زندانیان اقرار بگریم .ما نمیدادیم و میگفتیم
3
اینجا حاکم شرع دارد.
محسن رفیقدوست هم در مورد هادی خامنهای و به نقل از الجوردی میگوید:
در دو دورانیکه الجوردی مس���ئولیت داش���تکه هر دو هم در زندان بود ،زیاد به
دیدن او میرفتم ،یک روحانی بود غری از مجید انصاریکه نام او را بردیدکه من،
الجوردی و آن روحانی هر س���ه قبل از انقالب در زندان بودیم در زمان دادستانی
یک روز پیش آقای الجوردی رفتمکه به منگفت برو به رفیقت (همان روحانی)
که از یک طرف به امام (ره)گزارش میدهد اینجا ما زندانیان را به سیخ و صالبه
میکشیم ،بگوکه بداند خود را حاکم شرع نداند ،حد تعزیر او حد شرعی نیست،
بگو اگر قرار استکسی تعزیر شود از روی حب و بغض بهکسی شالق نزن ،ما باید
1

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 اینکار را بکنیم.
هادی خامنهایکه تصور میکرد مردم عادی و مخاطبان رس���انهها متوجهی منظور این
دو نمیش���وند ،هیچگاه صالح ندید جواب آنها را بدهد تا مبادا سر داستان باز شده و
ناگفتنیها بیان شوند .وی درگفتگو با حسنی دهباشی میکوشد از زیربار بازجو بودن در
برود و در لفافه میپذیردکه غریرسمی بازجو بوده است.
به ترکیب افرادیکه در جلسهی مربوط به «بدرفتاری» با زندانیان نزد خمینی تشکیل شده
توجهکنید تا به نقش هادی خامنهای در این میان پیبربید .او میگوید:
هیچ موقع بازجوی رس���می نبودم .بعد از آنکه مدتیگذشت ،خربدار شدیم آقای
فهیمکرمانی (عضو وقتکمیسیون حقوقی مجلس) درباره ماجراهاییکه در اوین
میگذرد،گزارشی برای امام بردند یا دیگران شایدگزارشهایی بردند .امام به ایشان
حکم دادندکه برود اوین را بررسیکند؛ رفته بود ،بررسیکرده بود وگزارشی برای
ام���ام آورده بودکه اینگزارش خیلی مورد رضا و رغبت امام نبود و به همنی دلیل،
امام از رؤسای سه قوه و پارهای از دستاندرکارانکار قضایی به دفرت خودشان برای
بررسی موضوع دعوتکردند .از من هم دعوت شده بود.گفتم من به چه مناسبت؟
توآمد داشتید؛ شما هم اطالعاتی اگر دارید،
گفتند چون شما یک مدتی آنجاها رف 
مث ً
ال بیایید آنجا! در آن جلسه ،رؤسای سه قوه بودند .آقای خامنهای ،آقای مریحسنی
موسوی ،آقای موسوی اردبیلی ،آقای محمدیگیالنی ،...آقای الجوردی ،آقای فهیم
و آقای هاشمیرفسنجانی به عنوان رئیس مجلس و دیگر قوه قضائیه همکه آقای
موسویاردبیلی و آقای محمدیگیالنی و یکی دو نفر دیگرکه االن یادم نیست چه
2
کسی بودند آن زمان ،یادم رفته! مرحوم آقای مروی بود .آقای حاج احمدآقا هم بودند.
از آنجاییکه او نماینده مجلس ش���ورای اسالمی بود ،بطور رسمی نمیتوانست بازجو
باش���د و از قوه قضاییه حقوق دریافتکند به همنی دلیل از «توریه» یک اصل اسالمی
که دروغگویی شرعی است استفاده میکند و در ضمن میپذیردکه «یک مدتی آنجاها
توآمد» داشته است! دعاگو رئیس شعبه  ۱۲هم بازجوی رسمی نبود .هادی غفاری
رف 
بازجوی بریحم شعبهی هفت هم بازجوی رسمی نبود اما در بریحمی و جنایت از چیزی
فروگزارنمیکردند.
تالش برای تخفیف جنایات صورتگرفته در اوین
ه���ادی خامنهایکه اطالع���اتکافی در مورد اوین و ش���کنجهگاههایش دارد در مورد
1-http://basijpress.ir/fa/news-details/82119
2-www.entekhab.ir/fa/news/309834
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جلسهی فوق وگزارش مرتضی فهیم میگوید:
مبنایگزارش بدرفتاری بود .ایش���ان داشت توضیح میداد .جزئیات مبحثی راکه
ایش���انگفته ،من اص ً
ال به خاطر نمیآورم .میدانم موضوع این بودکه برخوردها،
تعزیر ،بازجویی و ش���دت عملها و این چیزها مطرح بود .آنجا آقای فهیم وقتی
داشت توضیح میداد ،رسیدکه بله آنجا تعزیرهاییکه میکردند ...وقتی اسمکلمه
«تعزیر» برده ش���د ،امام همانجا حرف ایشان را قطعکردند.گفتند :نگویید تعزیر
بگویید «جنایت»! ...این داس���تان ادامه پیداکرد؛ بحثهایی شد و یادم هست آن
زمان آقای هاشمی مقداری با نحوهگزارشهای آقای فهیم ،خیلی موافق نبود و آقای
حاج احمدآقا هم همنیطور! امام امر به سکوت میکرد و میگفتکه شماها چیزی
نگویید .خالصه صحبتهایی شد و در آنجا تصمیمگرفته شدکه تعزیر دیگر به آن
صورت نباشد وگفتند آخر هیچیهیچی نمیشود؛ بنا شد با طناب بپیچند مث ً
ال با
طناب بزنند به جای آنکابل و اینها .مث ً
ال اینطوری شد؛ چون توصیفکردند این
کابلها اینطوری اس���ت ،امامگفتندکه نه هرگز اینطوری نباشد و ادامه پیدا نکند
و حتی همان تعزیرها هم بنا شدکه با نظر بازجو نباشد با نظر دادستان باشد! یعنی
قاضی و دادگاه ،اگر او صالح دانست یک تعداد معنی بزنند! خب این جلسه تمام
شد و آمدیم .بعد از مدتی بر اثرگزارشهای بعدی بدرفتاریها و ناجوریهاییکه در
زندان بوده ،یک روز دیدیم به ما خرب دادند امام شما را خواستهاند .حاج احمدآقا
گفت! رفتیم دیدیم دو نفر از دوستان دیگر ما آنجا هستند؛ آقای سیدمحمود دعایی
1
و آقای دکرت محمدعلی هادی .سه نفر بودیم ،ما سه نفر را خواستند.
محمدیگیالنی یکی از حاضران در آن جلس���ه شاهد و ناظر بودکه از آن تاریخ به بعد
هم شکنجهها به همان صورت قبل ادامه داشت و خود وی بودکهگفت «اگرکسی زیر
شکنجه جان دهدکسی ضامن نیست .این عنی فتوای امام است» .و «امام» هم مطلق ًا با
گفتهی او مخالفت نکرد.
آقایحسنیوسفیاشکوریکهدرزمانمذکورنمایندهمجلسبوددرموردگزارشفهیممیگوید:
وقتی آن مرد [یکی از مسئوالن دولتیکه دخرتش زیر شکنجهکشته شده بود] رفت،
صحبت من و فهیم ادامه یافت .او همگفت بیتردید فامیل شما زیر شکنجه مرده
وگرنه به شما دروغ نمیگفتند [الجوردی ادعاکرده بود هنگام انتقال ازکمیته منطقه
 ۸قصد فرار داش���ته و در اثر تریاندازیکشته شده] .بعد درباره مأموریتگروه فهیم
از زندانها پرس���یدم .او شرحی دراینباره داد .اوگفت طی بازدید از زندان اوین و
برخی بیمارستانها شواهد زیادی به دست آوردیمکه نشان میدادکه شکنجه بهوفور
1-www.entekhab.ir/fa/news/309834
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اعمال شده بهگونهایکه افرادی زیر شکنجه مردهاند و بسیاری ناقصالعضو شده و
بههرحال آسیبهای جسمی و روانی زیادی دیدهاند .فهیم افزودکه ماگزارش تحقیق
خودمان را به «امام» دادیم و بعد از چند روز امام مس���ئوالن و ما را احضارکرد و
الجوردی را هم خواست .امام از ما خواستگزارش خودمان را ارائه دهیم و دادیم.
امام از الجوردی توضیح خواست .اوکه ناراحت شده بودگفت آقا! ما تعزیرکردهایم
1
نه شکنجه و امام با عصبانیتگفت :شما جنایتکردهاید نه تعزیر!
همهی تالش هادی خامنهای درگفتگو با حسنی دهباشی تخفیف جنایات صورتگرفته
در اوین و متفاوت نشان دادن خود و همراهانش است.
هادی خامن���های موضوعی که خمینی آن را «جنایت» مینام���د «بدرفتاری» معرفی
میکند .او در مورد طنابپیچکردن کابلهای شکنجه دروغ میگوید .چنانچه در جلد
اول خاطراتم توضیحدادهام ،او در اتاق ما در شهریور  ۱۳۶۱مدعی شدکابلهای شکنجه
را نزد امام بردهاند و او خود شخص ًا آنها را انتخاب کرده است .در طول دوران زندانم
هیچگاه ندیدم و نشنیدمکهکسی را باکابل طنابپیچ شده شکنجهکنند.
موضوع نگرانی نمایندگان مجلس و خمینیکه منجر به احضار دستاندرکاران قضایی
و سیاسی شد بر میگشت به دیالیز شدن و مرگ حسن بهروزیه نمایندهی منتخب اما رد
صالحیتشدهیکلیرب در مجلس شورای اسالمیکه پس از دستگریی در اوین فوتکرد.
 2پیش از او در هفت آبانماه  ۶۰آیتالله حسن الهوتی اولنی نمایندهی خمینی در سپاه
پاسداران و پدر دامادهای رفسنجانی ،اولنی امام جمعه رشت که نماینده مجلس از این
شهر هم بود در اوین به قتل رسیده بود .همان موقع غفور صادقیگیوی نماینده خلخال و
برادرکوچکرت صادق خلخایل همکه نمایندهی مجلس از خلخال وگیوی بود دستگری و
در اوین زندانی شده بود .همچننی احمد غضنفرپور نماینده لنجانکه به بنیصدر نزدیک
بود دستگری و زیر شکنجه به همکاری با رژیم پرداخته بود .پیشتر ابوالفضل قاسمی رهرب
حزب ایران نمایندهی منتخب درگز دس���تگری و به حبس ابد محکوم شده بود .مجلس
شورای ملیکه هنوز نامش اسالمی نشده بود و در سیطرهی حزب جمهوری اسالمی بود
اعتبارنامهی او را تصویب نکرد .اتحادیهی بنیالمجالس پیگری پروندهشان بود و از نظام
اسالمی در این مورد توضیح خواسته بود.
گزارش هیأت منصوب از سوی خمینی و نتایج آن
هیأتیکه خمینی در ش���هریورماه ۱۳۶۱برای بررسی وضعیت زندان اوین مرکب از هادی
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خامنهای ،س���یدمحمود دعایی و محمدعلی هادینجفآبادی تعینیکرده بود از اینجا
ناشی میشد.
هادی خامنهای ،پس از مطالعهیکتاب خاطرات زندانم ،ضمن تکذیب و تخفیف نقش
خود در جنایات صورتگرفته در اوین ،بر موارد مطرح ش���ده از سوی من در ارتباط با
دیدار آنها از اتاقمان صحه میگذارد .وی در مورد مشکالت زندانیان میگوید:
نشستیم خدمت امام و ایش���انگفتندکه بله ،برای منگزارشهایی از اوین آمدهکه
آنجا در زندانها آنقدر به بچهها سخت میگذرد و خیلی خالصه ناراحتی دارند از
جمله اینقدر جا تنگ استکهکتابی میخوابند! و جایشان تنگ است و چیزهای
دیگر .ایش���ان مشکالتی را اشارهکرده بودند فقط به همنی مقدار!گفتند بههرحال
شماگزارشکاملی برای من بیاورید از زندان ،نه فقط زندان اوین ،بقیه زندانها هم
همنیطور .ما دیگر از فردایش مطابق این حکم ،رفتیم اول از اوین ش���روعکردیم.
خب اولش هم برای ما فرمولکار روش���ن نبودکه چکار باید بکنیم .کمکم دیگر
راه افتادیم و فهمیدیم مث ً
ال چی هس���ت و یککاغذی داشتیم و دانهدانه هر اتاقی
که میرفتیم  ۳۰ -۲۰نفر آدم در آن بودند ،در اوین .فکر میکنم این س���ال  ۶۱بود و
گزارشهایی میدادند از تنگی جا ،از بدبودن وضع غذا ،از مالقات ،از اذیتهای
1
دیگر و همه اینها را من یادداشت میکردم.
هادی خامنهای یککلمه از ش���کنجه و بریحمیهای صورتگرفت���ه در اوین و تأکید
خودش بر لزوم اعمال آن نمیگوید .او هنگام حضور در اتاق ما چنانچه به طور مشروح
در خاط���رات زندانم توضیح دادم تأکیدکردکس���انیکه بر اثر تعزیر ،دارای نقض عضو
ش���دهاند آن را توضیح دهند و از ذک���ر تعزیزهای معمویل خودداریکنید .او اضافهکرد
من اطالعاتکافی راجع به تعزی���ر دارم و خودمکابل زدن ،قپانیکردن ،آویزانکردن و
«جوجهکباب» را دیدهام.
اوکه با بهت زندانیان روبرو ش���ده بود مجبور به تشریح شکنجهی «جوجهکباب» شد.
وی همچننی در توجیه شکنجهگفتکه ما برای دستیابی به انبار اسلحه و جلوگریی از
بمبگذاری و ریختهشدن خون مسلمنی مجبور هستیم از «تعزیر» استفادهکنیم.
وقتی به اوگفتم مگر در این مملکت چند تا انبار اسلحه هست ،خودتان بهرت میدانیدکمرت
کسی پایش به اوین میرسد و مشمول «تعزیر» نمیشود ،بدون آنکه پاسخی دهد بحث
را عوضکرد.وی در ادامه به دروغ میگوید:
بیشرت تکیه روی رفتارهایی بودکه زندانبانها داشتند! در مالقات ،در رفتوآمد ،در
نحوه دستشوییرفنت ،درکیفیت برخورد در زندگی روزانه آنها توی اتاق و چیزهای
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اینطوری ،خیلی چیزها بودکه حاال خودش تفصیلی دارد!
هادی خامنهای همانگونهکه میکوشد نقش خود به عنوان بازجو و شکنجهگر را منکر
شود ،تالش میکند جنایات صورتگرفته در اوین را به «رفتار زندانبانها» در مالقات
و نحوه دستشویی رفنت و مسائلی در این حد تخفیف دهد.
هادی خامنهای در اتاق « ۲۵آموزشگاه» اوینکه درکنار اتاق ما قرار داشت با زندانیای
روبرو شدکه خود شکنجهگرش بود ،او را تهدیدکردکه صحبتی در مورد وی با دیگران
نکند .وی با حضور در اتاق شکنجهی اوین ،دکرت نصرالله سورانی یانچشمه راکه به شدت
شکنجهشده بود شخص ًا از روی تخت شکنجه بلندکرد .اوکه پس از دریافت محکومیت،
دوران زندان خود را در قزلحصار س�پ�ری میکرد همراه با  ۱۹زندانی مارکسیس���ت که
وابس���تگیگروهی مشابه هم نداشتند تحت عنوان واهی برپایی تشکیالت در زندان ،به
اوین بازگردانده شده بود.
آنها در پیگزارش و توطئهی توابنی قزلحصار از جمله مجتبی مریحیدری ،حسنی جوادزاده
موحد ،محمود ناطقیان ،محمدرضا قربانی ،اسماعیل قناعتی ،فرامرز نریمیسا و ...تحت
فشارهای شدیدی قرارگرفتند و در همان ابتدا  ۹نفر از آنان به جوخهی اعدام سرپده شدند
و بقیه نیز تحت شکنجههای وحشیانه قرارگرفتند.
کف پای نصرالله سوراخ شده بود وکلیههایش ازکار افتاده بود و به همنی دلیل به بهداری
اوین منتقل شد .او تعریف میکرد در بهداری زندان هرچه به پرستارانکه توابهای وابسته
به گروه فرقان و پرسنل پاسدار بودند اصرارکردم به دو بیماری که به خاطر شکنجههای
وحشیانه تحت دیالیز بودند ،قرص ...ندهید در این موقعیتکشنده است ،به حرفمگوش
نکردند .خودم از مصرف دارو مشابه خودداریکردم و صبح جنازهی آن دو زندانی را از
بهداری منتقلکردند.
نماینده دوره اول مجلس شورای اسالمی میگوید:

حسن یوسفیاشکوری
هادی خامنهای رئیسکمیسیون اقتصاد و دارایی بود و من هم عضو آن بودم .هرچند
خصلت فردی آقا هادی و بیشرت مواضع متضاد فکری و سیاسیمان اجازه نمیدادکه
رابطهگرم و صمیمی داشته باشیم ویلگاهی با هم صحبت میکردیم و ازجمله در
آن ایامکه موضوع شکنجه داغ بود ،یکبار با هم صحبت میکردیم و من بهشدت
معرتض بودم .ایش���ان بهشدت موضوع اعمال ش���کنجه را منکر بود و میگفت
شکنجهای وجود ندارد .به استناد شواهدیکه داشتم انکارش را به چالشکشیدم.
درنهایت وقتی دید راهی برای انکار نمانده،گفت :بله! تعزیر هس���ت ویل اینکه
شکنجه نیست! بعد برای اینکه اعتمادبهنفسش و درواقع حقانیتاش را نشان دهد،
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فاتحانه و با افتخارگفت :من خودم در اوین تعزیر میکنم!
هادی خامنهای در مورد نحوهی برخورد زندانیان میگوید:
زندانیها ،ناراضی هم بودند ،ناامید هم بودند ،ماها را اص ً
ال تحویل نمیگرفتند،
میگفتند شما برای چی آمدید؟ از این گروهها زیاد آمدند و رفتند! ما برای اینکه
نظرشان جلب شود و اطمینانکنند ،دو مطلب به اینها میگفتیمکه احساس میکردند
دروغ نمیتواند باشد! میگفتند آمدهاید اینجا چهکارکنید؟ چهکار میتوانید برای
ما بکنید؟گفتیم ما فقط مأمور هستیمگزارش تهیهکنیم و هیچ قویل به شما نمیدهیم.
اینک���ه قول بیخودی بدهیم نه؛ اما دو تا قول را قطع ًا به ش���ما میدهیم ،یک :این
گزارشها را مس���تقیم به امام میرس���انیم ،دو :نمیگذاریم اینگزارشها را آقای
الجوردی ببیند.
در آبان  ،۱۳۶۱هیأت مزبور از زندان قزلحصار بازدید به عمل آورد .رضا شریزادیانکه از
بیماری صرع رنج میبرد و به شدت نیز شکنجه شده بود رو به آنهاکرده وگفت :من را
از تخت بیمارستان به تخت شکنجه برده و شدیدًا شکنجهامکردند و سپس آثار شکنجه
روی پاهایش را نش���ان داد .او همچننی هرچه از دهانش در میآمد راجع به حاج داوود
رحمانی رئیس زندان قزلحصارگفت.
دعایی از او پرس���ید :ش���ما چرا روی تخت بیمارستان به سر میبردید؟ او پاسخ داد در
عملیات زخمی و دستگری شده بودم .دعایی پرسید منظورتان این استکه شما را تعزیر
کردند؟ در اینجا سیامک طوبایی وارد بحث شده وگفت:تعزیرکجا بود او را شکنجه
کردند .روز بعد صبح زود سیامک و رضا شریزادیان را باکلیه وسایل صداکرده و به زیر
هشت بردند.
آنه���ا مدتی در بند «گاودونی» قزلحصار بودند تا س���رانجام در آذرم���اه  ۶۱هر دو به
گوهردش���ت منتقل شدند .بعدها رضا شریزادیان در سلول انفرادی سالن ۱۴گوهردشت
یک بار به الجوردی حملهکردکه با ضرب و شتم شدید پاسداران مواجه شد.
بچههای سالن مزبور میگفتندکه بعد ًا رضا را مورد تجاوز جنسی نیز قرار دادند .او در این
شرایط دیگر مشاعرش را از دست داده بود وکنرتیل روی اعمال خود نداشت .مدتها نیز
گفته میشدکه تواب شده است .او جدای از بیماری صرع و حمالت مداومیکه داشت
از بیماری روحی و روانی شدیدی هم رنج میبرد.
رضا در خرداد  ۶۹در اس���تخر اوین غرق شد! او پس از پرش در آب ،دچار حمله صرع
شده بود و درکف استخر مانده بود .به خاطر انقباض عضالت ،او حتی پس از خفگی
به روی آب نیامده بود .سیامک طوبایی نیز تا سال  ۶۴در سلول انفرادی ماند .وی پس
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ازکشتار  ۶۷در تالش برای فرار از زندان در جریان یک مرخصی با مأمور در تور وزارت
اطالعات افتاد و دستگری شد و پس از تحمل شکنجههایگوناگون درکمیته مشرتک به
دار آویخته ش���د .نظام اسالمی همچنان از پذیرش مسئولیت دستگریی و اعدام او طفره
میرود به دروغ ادعا میکندکه وی به عراق و نزد مجاهدین رفته است.
پ���س از دیدار این هیأت از زندان قزلحصار و بازگش���ت حاجداوود رحمانی از س���فر
حج وضعیت زندان قزلحصار رو به وخامتگذاش���ت ،عدهای را به سلولهای انفرادی
گوهردشت تبعیدکردند و ش���رایط در سال  ۶۲در قزلحصار وحشتناک شد و پروژههای
«واحد مسکونی» و «قرب و قیامت» شروع شد و وضعیت بندهای عمومی و مجرد رو به
وخامتگذاشت و شرایط هولناکی بر آنها حاکم شد.
خامنهای در ادامه دروغهای عجیبی را سرهمکرده و میگوید:
از چیزهاییکه برای ما جالب بود ،این بودکه تقریبا اکثر اتاقهاییکه ما میرفتیمکه
احساسکرده بودند و یک خرده خودمانی شده بودند و اعتمادی به ماکرده بودند،
تقریب ًا به ماگفتند ما خواهش داریم از شماکه اینگزارش راکه تهیه میکنیدسری
به حیاط بزنید آن زمانی که زندانیها میآیند آنجا برای تنفس .نوبتی بود اتاق به
اتاق ،و دو ساعت به هرکدام تنفس میدادند.گفتیم چه چیزی خب بگویید.گفتند
نه ،خودتان بروید ببینید نمیگوییم چیس���ت خودتان بروید ببینید؛ ما باالخره یک
روز وقت مخصوص برای اینکارگذاشتیم و سه نفری رفتیم توی حیاط و ایستادیم؛
نوبت فالن بند شد ،مث ً
ال  ۲۰نفر ۲۵ ،نفر بودند آمدند توی حیاط در آن قسمتی که
برای اینها در نظرگرفته شده بود ،دیدیم اولکار آن مبصرکالسشان اینها را جمعکرد
وگفت اول باید سرود «خمینی ای امام» را بخوانید« :خمینی ای امام ،خمینی ای
امام!» شروعکردند به خواندن .اص ً
ال قبول نداشتند اما مجبور بودندکه اینکار را
1
باید بکنند به اجبار! خواندند و بعد هم آخرش تکبری.
او ضمن داستانسرایی میکوشد خود و جناح متبوعاش را فرشته جا زده و الجوردی و
همراهانش را دیو .در حایلکه اینگونه نبود .هر دو جناح در جنایات وکشتار و شکنجه
دست داشتند.
ح دادهام ،هیأت مزبور دیدار خود را از اتاق  ۲۴سالن
چنانچه در جلد اول خاطراتم توضی 
« ۱آموزشگاه» اوین شروعکرد .در همان دقایق اولیه بچههای اتاق ۲۷که غالب ًا مشکوک
دستگری شده بودند و یا پروندههای نسبت ًا سبکی داشتند با سروصدای عجیبی به هواخوری
رفته و شروع به خواندن سرود مزبورکردند.گوییکه دور نوار را سریعکرده باشند با عجله
و بریده بریده سرود را خوانده و بخشی از آن را نیز جا انداختند .آنقدر مضحک بودکه
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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 مدتکوتاهیکه آنها مش���غول خواندن تمسخرآمیز سرود بودند ،چندین بار با
عصبانیتگفت« :تهوعآور» است .با این حال وی پس از پایان بازدید از زندان اوین در
روزنامهی اطالعات ،مقاالتی در مورد ضرورت استفاده از چشمبند در زندان مینوشت.
وی و هادی خامنهای میکوشند جنایات صورتگرفته در اوین را در حد اجباری بودن
خواندن س���رود خمینی امام و یا نفروخنت سیگار به زندانیان تقلیل دهند 1.آنچه هادی
خامنهای میگوید دروغ محض است .او و اعضای هیأت هیچگاه به حیات زندان نرفتند.
هادی خامنهای در ادامه در مورد آزادسازی سیگار توسط هیأت راست میگوید:
از آن طرف هم به ما میگفتندکه آقا سیگار هم به ما نمیدهند! نمیگذارند سیگار
بکش���یم! ما به آقای الجوردیگفتیم چرا سیگار به اینها نمیدهید؟ ایشانگفتند
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 میخواهند،
به اینها بدهید ،چهکار دارید؟ خالصه یک عذرهایی میآورد؛ ما وقتیگزارش به
ام���ام میدادیم ،من این دو موضوع را برای امام مطرحکردم! آنقدر امام عصبانی
شدند از این ماجرا ،تا شنیدند ،همانجا یک لحظه نگذشت ،خطاب به احمدآقا
گفتند :احمد! همنی االن زنگ بزن به اوین بگو سرود باید قطع شود ،سیگار هم باید
به همه داده شود! ما فردایشکه رفتیم اوین دیدیم همه راضی و خوشحال هستند از
اینکارهاکه یک سیگار به اینها داده میشود.
سید محمود دعایی مانند هادی خامنهای بازجو نبود و شناختی از شرایط اوین و جنایات
صورت گرفته در آن نداش���ت .علریغم عدم اعتماد به اعضای هیأت ،وقتی گوشههای
کوچکی از آنچه بر سر زندانیان رفته بود با آنها مطرح شد ،دعاییکه به لحاظ عصبی
بههم ریخته بود پاکت سیگارش را درآورد تا تمدد اعصابیکند .من در حایلکهکنار او
نشس���ته بودم از فرصت استفادهکرده دستش راگرفتم وگفتم «حاج آقا برای ما مشکل
درس���ت نکنید ۵ .ماه پیش به خاطر اینکه بچهها یک س���یگار به دست آورده بودند و
کشیدند در اتاقهای بند را به دستور الجوردی بستند؛ االن شما میروید معلوم نیست به
خاطر وجود بوی سیگار در اتاق چه بر سر ما خواهند آورد ،آش نخورده و دهان سوخته».
دعاییکه در محضور قرارگرفته بود پرسید مگر سیگارکشیدن ممنوع است؟ بچههای اتاق
پی حرف من راگرفتند و موضوع باالگرفت .دعایی مجبور شد سیگارش را در جیباش
بگذارد اما تا آخر حضورشان در اتاق ما به شدتکالفه و عصبی بود.
1-www.imam-khomeini.ir/fa/n22106
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چند روز پس از این برخورد ،سیگارکشیدن در زندان آزاد شد .سیدمحمود دعایی در مورد
چگونگی تهیه سیگار میگوید:
آقای الجوردی نهیکرده  بودند و نمیگذاش���تند آنها سیگار بکشند .وقتی این
موضوع را هم به امامگفتیم ،ایشانگفتندکه چه لزومی دارد زندانیان از سیگارکشیدن
منع شوند؟ وقتی به آقای الجوردی فرمایش امام را گفتیم ،آقای الجوردی گفتند
قبول ،ویل ما هزینهکافی برای خرید س���یگار نداریم .بهانهکردندکه دوران جنگ
است و سیگار به اندازهکافی وجود ندارد.
در این حدکه بازدیدکنندگان و بستگان زندانیان سیگار میآوردند ،آزادکردند ،ویل
باز چون جمعیت زندانیان باال بود ،از این حیث در مضیقه بودند .از این رو نزدیک
به پانصدهزار تومان سیگار ،سال  ۶۲و  ،۶۳از تعاونی مؤسسه اطالعات،گرفتیم و به
تعاونی زندان دادیم.
هیچگاه در زندانهای اوین ،قزلحصار و گوهردشت در هیچ تاریخی «بازدیدکنندگان و
بستگان زندانیان» سیگار نمیآوردند .در دهسایلکه 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 میشد .اگر الجوردی آنها را سرکیسه میکرده خرب ندارم اما زندانیان پول سیگار
را پرداخت میکردند .در سال  ۱۳۶۲در قزلحصار زندانیان مرد زیر  ۲۵سال مجبور بودند
از اولیاءشان اجازهنامهیکتبی مبنی بر استعمال سیگار بگریند .زندانیان زن اجازه سیگار
کشیدننداشتند.
هادی خامنهای در مورد برکناری و بازگشت الجوردی میگوید:
البته آقای سیدحس�ی�ن موسویتربیزی هم همانجا بود .ایش���ان دادستان انقالب
اس�ل�امی تهران بود ،دادستان انقالب بود ،آنجا امام روکردند به آقای موسویکه
ایش���ان را عوضکنید ،آقای الجوردی را؛ جلوی خود ماگفتند.گفتند ایشان خب
البته زجرکشیده هست ،آقای الجوردی انقالبی است؛ ویل بههرحال االن باالخره
ایشان را عوضکنید .ایشان همگفت چشم و ایشان را عوضکرد .آقای الجوردی
برداشته شد .یکی ،دو روز بعدشکه ما به اوین رفت و آمد میکردیم دیدیم تعدادی
از بچهها و دوس���تان خود آقای الجوردی دارند جعبه شریینی میآورند و بنی همه
شریینی پخش میکنند!گفتیم ماجرا چیست؟گفتند آقای الجوردی برگشته! داستان
چیس���ت؟ فهمیدیمکه در این فاصله ،در تلویزی���ون البته با انگیزه حمایت از آقای
الجوردی آن فیلم را دوباره نشان دادهاند ،آن فیلمی بودکه دو ،سه نفر از بچههای
کمیته راگرفته و ش���کنجهکرده بودندکه خب چند سال از این ماجراگذشته بود و
نش���ان هم داده بودند ،دوباره نش���ان دادندکه ما تعجبکردیم به چه دلیلی دوباره
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این مطرح ش���ده است؟ من یک حدسی در ذهنم آمد؛ ویل خیلی بعید دانستمکه
این باش���د ،بعد فهمیدیمکه نخری همنی بوده! رفته بودندکه امام را باالخره به این
فکر بیندازندکه ایشان صالح نیست برداشته شود ،اگر در این موقعیت برداشته شود
منافقنی جری میش���وند و باالخره نظری بود! آن موقع مدیر تلویزیون آقای محمد
هاشمی بود! خالصه ایشان را برگرداندند یعنی از امام خواستندکه مصلحت است
که ایشان برگردند.
نتیجه و ماحصل دیدار س���ران نظام اسالمی با خمینی و دغدغههاییکه وی بیانکرده
بود و هیأت پرسروصداییکه برای بررسی شکنجه و اعدام و شرایط وحشتناک اوین و
قزلحصار تعینیکرده بود ،قطع خواندن اجباری سرود «خمینی ای امام» و فروخنت سه نخ
سیگار در روز به زندانیان شد.
هادی خامنهای پس از برکناری حاج داوود رحمانی از ریاست زندان قزلحصار ،از این
زندان بازدید و برای زندانیان س���خرنانیکرد .وی در سخنانش ضمن پوزشخواهی از
زندانیان تأکیدکرد ما برای ادامهی تحوالت بهکمک شما نیازمندیم.
تالش برای برکناری آیتالله منتظری و سخرنانی در دانشگاهها
پروژهی برکناری آیتالله منتظری یکی از سیاهکاریهای مجمع روحانیون مبارز بودکه در
هماهنگی با احمد خمینی و ریشهری و دادگاه ویژه روحانیت اجرا شد.
نامه»ی احمد خمینی ،در  ۲۷اردیبهشت ماه ،۱۳۶۸که در واقع
یک روز بعد از انتشار «رنج 
صدورکیفرخواست آیتالله منتظری بود  ،وی و حمید روحانی دو تن از اعضای «مجمع
روحانیون مبارز» در میزگردی در دانشگاه تهران جهتکار توضیحی برای نریوهای رژیم
که در اثر عزل آیتالله منتظری مسئلهدار شده بودند ،شرکتکردند.
1
وی به همراه مجید انصاری از فعالترین چهرههای «مجمع روحانیون مبارز» در ضدیت
با آیتالله منتظری بود و در دانشگاههای متعدد برعلیه ایشان سخرنانیکرد.کلید این پروژه
را نیز مهدیکروبی و سیدمهدی امام جمارانی و حمید روحانی با نوشنت نامهی سرگشاده
به آیتالله منتظری زدندکه در واقع زمینهس���ازی برای برکناری ایشان بود .پیش از آنها
مجید انصاری و علی فالحیان خواهان انتشار نامهی سرگشاده خطاب به ایشان بودندکه
با توصیهی هاشمی رفسنجانی به نوشنت نامهی خصوصی اکتفاکرده و دیدگاههای آیتالله
-1مجمع روحانیون مبارز به همراه ریش���هری و احم د خمینی نقش اساس���ی را در برکناری آیتالله
منتظری داشتند .مهدیکروبی و امام جمارانی و حمید روحانی با نگارش نامهی سرگشاده به آیتالله
منتظریکه در واقعکیفرخواست ایشان بود زمینهی الزم را فراهمکردند و تا یک دهه بعد از برکناری
آیتالله منتظری همکروبی همچنان به دشمنی با ایشان و و فرزندشان ادامه میداد .علیاکرب محتشمی
و دیگرگردانندگان این مجمع نیز از هیچکوششی علیه آیتالله منتظری فروگذار نمیکردند.
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منتظری را مورد حمله قرار دادند.
نگاه این عده از اساس با آیتالله منتظری در تضاد بود .اگرچه بسیاری از افراد مجمع
روحانیون مبارز نمایندگان آیتالله منتظری بودند و بس���یاری از حکام شرع توسط وی
معرفی و تأیید میشدند اما مطلق ًا دیدگاههای او را نمایندگی نمیکردند .به همنی علت
پس از تصدی مناصب قضایی و امنیتی به مخالفت با آیتالله منتظری میپرداختند.
ت آزادی و مخالفت با آزادی بیان
دشمن نهض 
در مردادماه  ۱۳۶۲پس از مخالفت نهضتآزادی با ادامهی جنگ با عراق و پیش���نهاد
برگزاری انتخابات آزاد هادی خامنهای در خطبههای پیش از نماز جمعهگفت:
گروهکهای منافق ،محارب و ضداسالمیکه وضعشان روشن است و در بارهی
گروههای ملیگرا و لیربالهاکه 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 اندیشههای اینها ،اعتقاد به نوعی آزادی
استکه در این باره شایستهاست مقاالت مفصلی نوشته شودکه منظور از آزادی به
اعتقاد آنان چیست ؟ آزادی دادن به عدهایکه زبانشان از زبان تودهی مردم درازتر
و توطئههای برنامهریزی 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 اینهاکه بلندگوی تمامگروههای مخالف اسالم و
محاربند و پیام آور دشمنان از راههای دور ماوراء بحار هستند ،برهم زدن اجتماع و
1
تحتالشعاع قرار دادن مسئله اصلیکه جنگ است خواهد بود.
رد صالحیت در مجلس شورای اسالمی و خربگان رهربی
به خاطر رقابتیکه بنی حزب جمهوری اسالمی و «خط امام» بود ،در جریان انتخابات
دور دوم مجلس ش���ورای اس�ل�امی ،حزب جمهوری اس�ل�امی و علی خامنهای از وی
حمایت به عمل نیاوردند.
رفسنجانی در خاطرات روزانهاش از  ۴فروردین  ۱۳۶۳مینویسد:
آق���ای هادی خامنهای هم تلفنکرد؛ از حزب جمهوری اس�ل�امی مش���هد ،آقای
واعظطبسی ،برادرش رئیس جمهور وکمی هم از منگالیه داشتکه در انتخابات
2
از ایشان حمایت نکردیم...
-1روزنامه اطالعات ،شنبه  ۲۲مرداد  .۱۳۶۲ص .۳
-2خاطرات هاشمی رفسنجانی ،سال  ،۱۳۶۳به سوی سرنوشت ،صص ۳۴ ،۳۳
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سیدهادی خامنهای علی رغمکارشکنی برادر ،در دورههای دوم و سومکه خمینی زنده بود
موفق به ورود به مجلس شد .اما در دورهی چهارم با اشارهی برادر بزرگرتکه به تازگی بر
مسند رهربی تکیه زده بود توسظ شورای نگهبان رد صالحیت شد و از راهیابی به مجلس
بازماند و به این ترتیب پاسخ سیاهکاریهای خود و همراهانش در مجمع روحانیون مبارز
در جریان پاپوشدوزی علیه آیتالله منتظری و برکناری ایشان راگرفت.
صالحیت وی برای ش���رکت در انتخابات مجلس خربگان رهربی نیز رد شد در صورتی
که خامنهای به خوبی میداندکه تحصیالت و سواد حوزوی وی از خودشکمرت نیست.
وی در دروانیکه خلخایل مدیریت مدرسه علمیه شهرری را به عهده داشت در آنجا به
تدریسکفایهاالصول میپرداخت .با حضور ریش���هری در رأس این مدرسه و برکناری
خلخایل،کالسهای وی نیز تعطیل شد.
روزنامه جهان اس�ل�ام به مدیریت ویکه ممر درآمدی نیز برای او بود در اولنی سالهای
دهه هفتاد توقیف ش���د،گرچه پس از انتخابات دوم خرداد توانست انتشار این نشریه را
از س���رگرید .وی چندی بعد روزنامه حیات نو را منتشرکرد .این روزنامه نیز بدلیل انتشار
کاریکاتوری آمریکایی متعلق به  ۶۵س���ال پیشکه به مناقشات میان فرانکلنی روزولت
رئیس جمهور وقت آمریکا و دستگاه قضایی آنکشور مربوط میشد و مقامات قضایی
آن را شبیه به خمینی دانستند توقیف موقت شد و خود وی نیز در دادگاه ویژه روحانیت
محاکمهگردید.
وی به دستور برادر بزرگرت در مسجد محمدیه قم توسط انصار حزبالله مورد حمله قرار
گرفت و مجبور شد با صورتی خوننی به منزل آیتالله صانعی برود.
وی به خاطر خط سیاسی متفاوتیکه دارد مورد غیض علی خامنهای قرارگرفته و همچون
برادر بزرگرتش سید محمد نمیتواند از خوان نعمت نظام و بیتالمان مسلمنی استفاده
کند و هر ساله از بودجههای رسمی چند میلیاردی بهرهمند شود .وی در جریان انتخابات
 ۱۳۸۸به حمایت از مریحسنی موسوی پرداخت.
تغیری در نگاه و رفتار
هادی خامنهای به عنوان رئیس پژوهش���کده تاریخ اسالم در مورد تغیری در نگاه و رفتار
اصالحطلبهامیگوید:
در واقع اینکه خود ما هم آدمهای واقعبینی شدیم ،این خودش پیشرفت است .در
مصاحبه با یک���ی از مجالت چند ماه پیش همنی حرفها را صراحت ًا گفتم .مدام
خربنگار میپرسید آیا این تغیریات در شما هم ایجاد شده؟گفتم بله ،من هم تغیری
ک���ردم ،دیگران هم همنیطور.گفتم آقا یککلمه بگویم راحتتکنم ،همه ما تغیری
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کردیم .محرتمانهتر این استکه همه ما سر عقل آمدیم .همنیکه همه ما فهمیدیم چه
بایدکرد و چگونه بایدگفت و چه چیزی باید خواست ،این خودش پیشرفت است.
این واقعبینی تا آن جاس���تکه هادی خامنهای بارها درگفتگوهای درونی ضمن تأیید
همهی جنایاتیکه در دههی  ۶۰انجام دادهاند ادعاکرده است چنانچه شرایط به آن دوران
برگردد دوباره همان اعمال را انجام میدهیم وکوچکترین اظهار پشیمانی در او نسبت به
1
آنچه انجام داده دیده نمیشود.
او در مورد س���وریه و جنایات بشار اس���د به عنوان «دبریکل مجمع نریوهای خط امام»
میگوید:
برخی در لباس اصالحطلبی و البته در لباس خود ،از س���وریه بدگفتهاندکه اشتباه
کردهاند و امروز به صراحت میگوییمکه هم غزه و هم لبنان و تأکید میکنیمکه هر
دولتی رویکار بیاید باید به س���وریهکمککند .اصالحطلبان نشاندار معتقدندکه
فلسطنی و غزه و لبنان و یمن جزء جاهایی هستندکه جمهوری اسالمی موظف است
2
از آنها حمایتکند و اگر صالح میداندکمک دفاعیکند.

1-www.isna.ir/news/92090200543
2-www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940626000505

عزتاللهشاهی

عزتالله شاهی در سال  ۱۳۲۵در خوانسار و در خانوادهای فقری و مذهبی به دنیا آمد .او
ابتدا بهکار در یککورهپزخانه مشغول شد و تا ششم ابتدایی تحصیلکرد و پس از فراغت
از تحصیل ،در بازار تهران مشغولکار شد.
وی در سال  ۵۹نام خانوادگی خود را به مطهری خوانساری تغیری داد و با خواهر اسدالله
بادامچیان ازدواجکرد و به خانوادهی «بادامچیان – امانی»گردانندگان اصلی مؤتلفه راه
یافتکه مهمترین 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 دوریکرد .وی دارای دو فرزند دخرت و دو فرزند پس���ر است .پس از انقالب نام
خانوادگیاش را به مطهری تغیری داد.
فعالیت علیه نظام سلطنتی و عضویت در سازمان مجاهدین
عزت شاهی در بازار با هیأتهای مؤتلفه آشنا شد و فعالیتهای سیاسی خود را آغازکرد.
پس از ترور حسنعلی منصور و دستگریی و اعدام رهربان مؤتلفه ،تشکیالت آنها از هم
میپاشد وکسانیکه دستگری نشده بودند غالب ًا به زندگی عادی خود باز میگردند اما وی
به فعالیت خود ادامه میدهد.
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ت را به آتش
وی در جریان جش���نهای تاجگذاری ش���اه در آبان  ۱۳۴۶چند طاق نصر 
میکش���د و به همراه چند تن از دوس���تانش در سالهای ۴۸ -۴۷گروهی را به نام جبهه
آزادیبخش ملت ایران تشکیل میدهند و اعالمیهها ،نوارها ،جزوهها و رساله خمینی را
منتشرمیکنند.
در اردیبهشت  ۱۳۴۹در جریان جام ملتهای آسیا و بازی ایران و اسرائیل دفرت هواپیمایی
«ال.عال» را به آتش میکشند .او با وجود آنکه رهربی اینگروه را به عهده داشت آن
موقع دستگری نشد .وی در این رابطه میگوید:
همزمان با انجام این مسابقات ما به فکرمان افتادکه ماجرایی مثل المپیک مونیخ را
برای ورزشکاران اسرائیلی اجراکنیم.دو سه قبضه اسلحه هم داشتیم اما در میان همه
تیمهای حاضر در مسابقات ،از تیم اسرائیل به شدت حفاظت میشد و هتل محل
استقرار آنها هم هتل هیلتون بود.
ما تیمهای تعقیب و مراقبت همگذاشته بودیم ویل متوجه شدیم با این امکاناتیکه
ما داریم و حفاظتیکه از آنها میشود ،امکان ترور وجود ندارد.
تصمیم���ان را عوضکردی���م وگفتیم بهجای اینکار ،یک اقدام سیاس���ی بکنیم.
برنامهریزیکردیم تا چند ده هزار تراکت حاوی شعارهای ضداسرائیلی چاپ و در
میان مردم در جاهای مختلف مثل مس���اجد ،سینماها و همچننی در ورزشگاه و در
حنی مسابقه ایران و اسرائیل پخشکنیم .برای پخش و چاپ اعالمیهها احتیاج به
یکسری امکانات داشتیمکه در اختیار ما نبود .این امکانات مثل دستگاه پلیکپی
را آقای الجوردی تهیهکرد تا اعالمیهها تکثری شود ....چند پالکارد آمادهکرده بودیم
که در شلوغیها به دست مردم بدهیم .چندکوکتل مولوتف هم داشتیم .بعد از بازی
با واژگونکردن 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
1
مخربالدوله و چهارراه سریوس و یکسری هم به سمت میدان امام حسنی فعلی.
وی در مورد نقش خود میگوید:
جمعیت اصلی هم به سوی میدان فردوسی و انقالب هدایت شدند .من شیشههای
کوکتلمولوتف را بنی بچهها تقسیمکردم .بچهها یکی را در اطراف میدان فردوسی
و یکی را هم در چهارراه حس���نآباد به داخل ماشنی پلیس انداخته آنها رابه آتش
کشیدند .دفرت هواپیمایی «ال.عال» در خیابان ویال بود و ما از قبل آنجا را شناسایی
کرده و برایش نقش���هکشیده بودیم .وقتی به سر این خیابان رسیدیم ،به سمت دفرت
حمله کردیم .دو پاسبان از دفرت مراقبت میکردند .آنها را فراری دادیم و شیشهها
1-www.farsnews.com/news/13960929001724/
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و تابلوهای دفرت هواپیمایی را شکستیم .من دو تاکوکتل هنوز با خود داشتم آنها را
به درون دفرت انداختم و بعد صدای آژیر ماش�ی�نهای پلیس و آتشنشانی بودکه به
گوش میرسید.
کشتار وزرشکاران اسرائیلی در المپیک مونیخ و در شهریور  ۱۳۵۱اتفاق افتاد .در حایلکه
آتش زدن دفرت «ال.عال»  ۲سال و  ۴ماه قبل از آن به وقوع پیوسته بود .تردیدی نیستکه
عزتشاهی مبالغه میکند و دروغگویی او آمادگیاش برایکشتار بیگناهان را میرساند.
کسانیکه در ارتباط با این حمله دستگری شدند از جمله الجوردی به حبسهایکوتاه
مدت محکوم شدند اما در دههی  ۶۰خود این افراد به خاطر جرمی مشابه دههاکودک و
نوجوان را مقابل جوخهی اعدام قرار دادند.
عزتشاهی سپس چند صباحی با سازمان حزبالله همکاریکرد و سرانجام به مجاهدین
خلق پیوست و در عملیاتهای انفجار بمب در هتل عباسی و ترور شعبان جعفری همراه
با وحید افراخته شرکت داشت .وی در مورد ترور شعبان جعفری میگوید:
س���ال  ۱۳۵۱بود باکمک بچهها باشگاهیکه دولت در اختیار شعبونگذاشته بود
را شناس���اییکردیم و چون معمو ً
ال با ماشنی رفت و آمد میکرد چند روز تعقیبش
کردیم .روزیکه پیاده آمد درست ضلع جنوبی خیابان امام خمینی نرسیده به میدان
حس���ن آباد به س���متش تری اندازیکردم .پنج تاگلوله به او شلیککردم .هر پنج تا
بهش اصابتکرد .نقش زمنی شد اما با آمدن پلیس نتوانستم آخرینگلوله را بزنم به
ناچار فرارکردیم و شعبون توانست جان سالم به در بربد .بعد از آن واقعه مدتها در
1
بیمارستان بسرتی شد.
دستگرییوشکنجههایهولناک
عزت شاهی  ۵اسفند  ۱۳۵۱در درگریی با مأموران ساواک مورد اصابت هفتگلوله قرار
میگرید و به بیمارستان منتقل میشود.
وی با وجود ش���کنجهی بسیاریکه میش���ود ،موفق میگردد اقدامات خود را در حد
پخش اعالمیه و رساله خمینی به بازجویان بقبوالند و زیر بار اقدامات دیگر خود چون
ترور ،بمبگذاری و حمل اس���لحه نرود .او در دادگاه به  ۱۵سال حبس محکوم شد اما
در سال ۱۳۵۴پس از همکاری وحید افراخته یکی از سران بخش مارکسیست لنینیست
مجاهدین با مأموران ساواک ،آنها به تمامی فعالیتهای عزتشاهی پی برده و وی را
دوباره به زندانکمیته مش�ت�رک منتقل و تحت شکنجههای شدید قرار میدهند .وی در
دورانیکه مبارزه میکرد با محمد یزادنیان ،محسن فاضل و وحی د افراخته همراه بودکه
1-www.mehrnews.com/news/1249211
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بعدها بخش مارکسیست لنینیست مجاهدین را تشکیل دادند.
ت شاهی یکی ازکسانی استکه بیشرتین شکنجهها را متحمل شد و مدتهای مدید
عز 
در سلولهای مخوفکمیته مشرتک به سر برد.
وی در زندان به یکی از دشمنان مجاهدین تبدیل شد .اما به خاطر شخصیت مستقلیکه
داشت با «اصحاب مالقه» وکسانیکه چپها و مجاهدین را نجس میدانستند همراهی
نکرد و همچون دیگر اعضای مؤتلفه عفونامه ننوشت و روی مواضعاش ایستاد.
جدا از اینکه وی به لحاظ مذهبی به شدت سنتی بود و با دیدگاههای مجاهدین از ابتدا
همخوانی نداشت اما لو رفنت از سوی وحید افراخته و همچننی مارکسیست شدن علریضا
زمردیان به شدت روی او تأثری منفیگذاشت .آیتالله ربانی شریازی نیز پشت سر زمردیان
در زندان نماز میخواند .عزت شاهی در مورد زمردیان میگوید:
علریضا زمردیان  1به شدت ایدئولوژیک بود .من قبل از  ۵۰او را دیده بودم .واقع ًا
ی با وقار نماز میخواند .با
شیفتهاش شده بودمگویا تازه از زرورق درآمده بود .خیل 
حال نماز میخواند هرکس به او نگاه میکرد از بس نورانی بود میگفت :این آقا
2
با امام زمان رابطه دارد.
وی در آبان  ۱۳۵۷از زندان آزاد ش���د و ضمن شرکت در تظاهراتهای ضدسلطنتی در
کمیته استقبال از خمینی به فعالیت پرداخت.
زندانبانی و بنیانگذاریکمیته مرکزی انقالب اسالمی
پس از پریوزی انقالب ویکه به «عزت چریک» معروف شده بود ،مسئولیت زندانبانی
در مدرسه رفاه را به عهده داشت و در تشریح اقدامات خود میگوید:
در همسایگی مدرسه رفاه ،ساختمانی بودکه حیاط و زیرزمینی داشت ،افراد دستگری
شده را به این زیرزمنی انتقال میدادند و ما مأمور شده بودیمکه از آنها محافظت
3
کنیم .ماییکه خود تا یکی – دوماه پیش زندانی بودیم حاال شدیم زندانبان.
حمید حاجیعبدالوهاب یکی از زندانیان سیاسی سابق وگردانندگان مدرسه رفاه و اولنی
زندانبانان نظام اسالمی میگوید:
زمانی با عزت چریک و بچههای دیگر آنجا جمع شده بودیم .به  آقای قدوسی پیغام
دادیم که اگر شما با این جانیها[نظامیان و دولتمردان] کاری نمیکنید ،ما  دیگر
نمیتوانیم اینه���ا را نگه داریم ،اجازه بدهید تریبارانش���ان کنیم . بالفاصله آقای
زوارهای از طرف آقای قدوسی پیغام آورد :نه ،اینکار را  نکنید .میخواهیم دادگاه
-1علریضا زمردیان درکشتار  ۶۷در اوین به دار آویخته شد .وی در دوران شاه  ۷سال زندان بود.

2-www.farsnews.com/news/8711261637
3-www.khabaronline.ir/detail/275360
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تشکیل بدهیم و این افراد را محاکمهکنیم .پس  از محاکمه به هر مجازاتیکه محکوم
شدند ،همان را اعمال میکنیم .به  فاصله یکی  -دو روز همانجا دادگاه تشکیل
1
ش���د و پشت بام همان مدرس���ه در حقیقت محلی برای اجرای احکام الهی شد.
عزت ش���اهی در اولنی روزهای پریوزی انقالب به همراه صادق اس�ل�امی ،محمدرضا
مهدویکنی ،محمدباقر باقریکنی ،مرتضی مطهری ،علیاکرب ناطقنوری ،بهزاد نبوی،
محمد موسوی ،مرتضی الویری ،خسرو تهرانی ،علی و مصطفی قناد ،جمال اصفهانی
کمیته انقالب اس�ل�امی را پایهگذاریکرد و نقش مهمی در دستگریی وابستگان نظام
پهلوی داشت.
تسخری زندان قصر و همراهی با محمد کچویی
عزتشاهی در ابتدای  ۱۳۵۸از آنجایی که در کمیته مرکزی انقالب اسالمی مسئولیت
داشت به همراه محمدکچویی و اصغر رخصفت با  ۲۰پاسداریکه جواد منصوری فرمانده
وقت سپاه پاسداران در اختیارشانگذشته بود به زندان قصرکه اداره آن با سرهنگکریمی
بود حملهکرده و با ش���لیکگلوله و تهدید و فش���ار آنجا را تسخری میکنند و مسئولیت
بازجویی و تشکیل پرونده نیز بهکچویی و رخصفت واگذار میشود.
آش���نایی عزت ش���اهی با محمدکچویی به پیش از انقالب باز میگشت .وی در مغازه
صحافیکچویی ش���اگرد بود و با یکدیگر ماش�ی�ن حجتاالسالم محمدجواد مناقبی،
داماد عالمه محمدحس�ی�ن طباطبایی و باجناق علی قدوسی را آتش زدند .او در تشریح
اقداماتشانمیگوید:
در اواخر دهه  ،۱۳۴۰مناقبی در منزیل پاینیتر از چهارراه سریوسکوچه حمامگلشن
به منرب میرفت ،ماشنی او بنز بود و رانندهای جا به جایش میکرد ،وقتی او به جلسه
میرفت ،راننده ماشنی را بهکناری میزد و در آن اسرتاحت میکرد و منتظر شیخ میشد.
باکچویی نقشهای ریختیم تا ماشنی را آتش بزنیم ،بعد ازکلی مراقبت وقتی اوضاع
را مناسب دیدیم رفتیم سرکوچه حمامگلشن.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���پسکچویی رفت سوار موتور و منتظر من شد ،من خزیدم زیر ماشنی و
کربیت زدم زیر الستیکها یک دفعه آتش الوگرفت ...یک بار هم نقشهای ریختیم
تا روی آن (مناقبی) اسید بپاشیم ،بعد حسابکردیم دیدیم ممکن استکور شود،
نکردیم به جایش جوهر پاشیدیم و سر و صورت و لباسهایش را جوهریکردیم ،با
-1خاطرات حمید حاجیعبدالوهاب ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی،گروه تاریخ (تدوینگر) ،تهران،
 ،۱۳۸۷ص .۴۹
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تمام این اذیت و آزارها او دست بردار نبود و به تبلیغ خود از رژیم شاه میپرداخت.

1

مسئول بازجوییکمیته مرکزی انقالب اسالمی
ت شاهی از ابتدای تشکیلکمیته مرکزی انقالب اسالمی با افراد تحت امرش از جمله
عز 
2
احمد سعادت ،سیدکمالالدین مریباذل و احمدعلی برهانی مسئولیت بازجویی درکمیته
را به عهده داشت .از آنجاییکه مریباذل دانشجو بود ،مغز متفکر آنها به حساب میآمد.
وی در مورد چگونگی بازجو شدناش میگوید:
مسائل استقبال و استقرار امام و مسائل دیگر یک مقدار سر و سامان پیدا کرد ،ما
آمدیم مدرسه رفاه و در مدرسه رفاه همکمیته تشکیل شد و تا آن موقع ما جزوکمیته
و حاال از مسئولنیکمیته بودیم .از اول هم قسمت به اصطالح سختکار به دوش ما
افتاد .چون یکسریکارهای اداری و اینهاکه بود خیلی مطلوب من نبود؛ اماکار
بازجویی و بازپرسی و اینها در رابطه با اینکه ما با آقای الجوردی هم رفیق بودیم و
رابطه داشتیم ،این قسمت را به ما واگذارکردند .میگفتند شما شناخت خوبی دارید
ازگروهکها و مسائل آنها؛ دیگر آن قسمت دست ما افتاد و ما هم تقریب ًا ضابط
دادس���تانی بودیم .منتها آقای الجوردی اجازه به ما داده بودکه ما خودمان حکم
بازداشت و بازرسی منزل و بازجویی بدهیم .بعد هم من چند تا از بچههاییکه خوب
3
بودند را آوردم در قسمت بازجویی.
او در مورد زندان مخفیکمیته مرکزی میگوید:
ما درکمیته دو زندان داشتیم ،یکی در طبقه همکف ،مخصوص زندانیان عادی با
جرمهای سبک و دیگری برای زندانیان با جرمهای سنگنی اقتصادی _ سیاسی .در
همنی شرایط و جویکه علیه ما درست شده بود ،چند بار برخی آقایان برای بازدید
و تحقیق از مجلس آمدند از جمله آقایان علیمحمد بشارتی و محمد منتظری آمدند.
منتظری وقتی زندان طبقه همکف را دید پرس���ید :عزت ! جای دیگری هم زندان
داری؟گفتم :بله اگر تنها بیایی نشانت میدهم ،پرسید :چرا؟گفتم :آنجا یک سری
زندانیانی هستندکه اتهامشان سنگنی است و نیاز به بازجویی دارند ،ما نمیتوانیم آنها
1-http://tarikhirani.ir/fa/files/96/bodyView/949

-2سیدکمالالدین مریباذل (مرتضی) به سال  ۱۳۳۸در مشهد به دنیا آمد .وی در سال  ۱۳۵۶در 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  ۱۳۵۹به صورت تمام وقت به همکاری باکمیته انقالب اس�ل�امی
پرداخت و بعد به وزارت دفاع و پشتیبانی نریوهای مسلح پیوست .وی اکنون مدیرعامل شرکتگسرتش
الکرتونیک ایران از شرکتهای اقماری آن وزارت خانه است.
3-http://akharinkhabar.ir/analysis/3284158
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را با زندانیان عادی قاطیکنیم ،ممکن است اطالعات آنها بسوزد ،برای به دست
1
آوردن اطالعاتشان هم به زور و شکنجه متوسل نمیشویم ،راه خودمان را داریم.
ویکه ش���خص ًا در بازجویی از اکربگودرزی رهربگروه فرقان ش���رکت داشته و خود ادعا
میکند از طرف همکارانش به ش���کنجه و آزار و اذیت زندانیان معروف بود ،در مورد
نحوهی برخوردشان با متهمان میگوید:
تمام تالشمان این بودکه ترس آدمها از زندان اوین نریزد .زندان اوین در آن زمان برای
خودش یک ابوالهویل بود .پیش خودمان میگفتیم این ترس برای آینده باقی بماند.
2
هیچ حکمی هم نداش���تم و براساس فهم خودمان ،مدتی طرف را نگه میداشتم.
دستگرییتیمسارسجدهای
او در مورد پروندههاییکه شخص ًا پیگری آن بوده میگوید:
سال  ۶۰ـ  ۶۱بودکه روزی یکی از دوستان زنگ زد وگفت :میدانی امروز چه دیدم؟
باورت نمیش���ود .تیمسار سجدهای را در خیابان دولت (یا نزدیکیکاخ نیاوران)
دیدمکه یک نان سنگک به دست داشت .تعقیبشکردم تا اینکه رفت به خانهای
و این آدرس و شماره خانهاش است.
من هم بالدرنگ اما خیلی عادی اکیپی را با بیسیم فرستادم به آن آدرس وگفتم
چننی آدمی را با چننی مشخصاتی دستگریکرده یک راست بیاوریدش اینجا .بچهها
ت بام فرار میکند و بعد به باالی
هم به آن آدرس مراجعه میکنند .تیمسار ابتدا به پش 
«خرپشته» میرود ،اما باالخره بچهها او را دستگریکرده آوردند .مختصریکه از او
بازجوییکردم ،فرستادمش اوین،که او را محاکمه و بعد اعدامشکردند.
درکمیته دو نفر نفوذی شناسایی شدند .یکی از آنها پاسداری بودکهگاهی خانههای
تیمی راکه قرار بود ضربه بخورد لو میداد .او پس از شناسایی ،دستگری و محاکمه و بعد
اعدام شد.دیگری هم از اعضایگارد شاهنشاهی بودکه اطالعی از سوابقش نداشتیم.
بچهها را آموزش میداد و مسئول عملیات نظامی شده بود .بعد هم مسئول پادگان
3
کمیته شد ،آخر هم دستش درکودتای نوژه رو و دستگری شد و به سزایکارش رسید.
ی شهرام
دستگرییتق 
ت شاهی در دستگریی تقی شهرام نقش مهمی داشت .وی میگوید:
عز 
من آن موقعکمیته بودم و فردی بودکه حوایل سرچشمهکت و شلواردوزی داشت.
-1خاطرات عزت شاهی بهکوشش محسنکاظمی ،انتشارات سورهی مهر.
 -2پیشنی

3-www.rangeiman.ir/6850
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او یک روز به من تلفن زد وگفت ،تقی شهرام به همراه یک خانم حوایل میدان ۲۵
شهریور (هفت تری فعلی) در حال تردد است .من به اوگفتم ،تو و یکی از دوستانت
همنی االن به همان میدان بروید و من هم نریو پیتان میفرستم .او را به مغازه بربید
تا واحد دستگریی سر برسد .آنها موفق به دستگریی او شدند و من هم برای این
که او را بهکمیته نفرستند و برایگرفنت اطالعات از او از بازجویان ماهرتری استفاده
شود ،به واحدهایکمیتهگفتم ،وی را به اوین بربند .آنجا البتهکمی ضعیف برخورد
1
کردند و بازجویی مناسبی از او به عمل نیامد و او را زود اعدامکردند.
عزت ش���اهی و ابوالقاسم سرحدیزاده بارها به اوین مراجعهکرده و بطور خصوصی با
ی ش���هرام صحبت میکردند .او بیش از یک س���ال در اوین بود و به انحای مختلف
تق 
کوشیدند از او علیه مجاهدین استفاده کنند .او با آنکه ضدیت شدیدی با مجاهدین و
به ویژه شخص رجوی داشت اما در دادگاه انقالب اسالمی حضور نیافت و اجازه نداد
نظام از وی بهرهبرداریکند.
ارتباط نزدیک و همکاری با الجوردی
عرتش���اهی همچننی در سالهای  ۶۱- ۶۰نقش مهمی در دستگرییهایگسرتده تهران
داش���ت .بخش اعظم بدنهیگروههای سیاس���ی در تهران توسطکمیته مرکزی انقالب
دس���تگری شدند .اطالعات سپاه رهربان و مسئوالنگروههای سیاسی را هدف خود قرار
داده بود و دادستانی انقالب باکمیته انقالب اسالمی مرتبط بود.
وی در خاط���راتاش و همچننی درگفتگوهاییکه انج���ام داده روی نقش مهم خود و
الجوردی و بهشتی و قدوسی در روزهای تعینیکننده خرداد و تابستان  ۶۰تأکیدکرده است.
تصور اینکه 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 برمیگشت به دستگریی الجوردی در سال  ۱۳۵۳که در
ارتباط با او صورتگرفت .عزت شاهی میگوید:
من در زندان بودم و قرار بود یکی از دوستان ماکه آقای الجوردی را هم میشناخت،
آزاد شود .حسنی جنتی (پسر آیتالله جنتی)که بعدها در درگرییهاکشته شد ،با من
ارتباط داشت و من میدانستمکه با الجوردی هم ارتباط دارد.
من وقتی دستگری شدم ،راجع به اینها هیچ چیزی نگفتم اما یکی از بچههاکه قبال
با او یک شب در منزل جنتی بودیم ،زیر بازجویی به این موضوع اشارهکرده بود.
م���ن به آن رفیقیکه قرار بود آزاد ش���ودگفتم پیش الجوردی برو به او بگوکه اگر
1-www.isna.ir/news/95112719054
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سراغش آمدند ،فعالیت مشرتک با جنتی راگردن نگرید و بگوید هیچ ارتباطی هم
با من نداشته است ویل بداندکه 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 پاکتگذاشت و به اخوی من داد وگفت این برای برادرت است ،برب و بده
به الجوردی .برادر ما هم اص ً
ال از درون پاکت اطالعی نداشت.
خالصه بعدا دوباره آن دوستمان دستگری شد و اعرتافکردکه من چننی پیغامی را
هم به فالنی دادم .برادرم را همکه از همه جا بیخرب بود بازداشتکردند و  ۷سال
1
برایش حبس بریدند .الجوردی را هم در این رابطه دستگریکردند.
پس از استقرار نظام اسالمی ،الجوردی و عزت شاهی یکی در مقام دادستان انقالب
اس�ل�امی مرکز و دیگری مس���ئول بازجوییکمیته مرکزی انقالب اسالمی روابطکاری
نزدیکی با یکدیگر برقرارکردند.
چیزی نگذشت که اختالفات عزتش���اهی و مسئوالن کمیته مرکزی انقالب اسالمی
ش���دتگرفت .مسئوالنکمیته معتقد بودندکه عزت شاهی دستورات الجوردی را اجرا
میکند .وی در این زمینه میگوید:
ماکلی اختالف پیداکرده بودیم سر این مسائل .البتهکسان دیگری هم آنجا بودندکه
برای ما میزدند و میگفتند که اینها باند مطهری و الجوردی هستند و فشار میآورند
به افراد و افراد را بیخودی نگه میدارندکه ما بر اساس اعتمادیکه الجوردی به
ما داش���ت،کارمان را پیش میبردیم .خوبکمیتههای دیگر و جاهای دیگر متهم
را  ۲۴س���اعت بیشرت نمیتوانستند نگاه دارند و اگر میخواستند بیشرت نگاه دارند،
میآورند تحویل ما میدادند و ما نگاه میداشتیم و یک وقتی میدیدی ما یک ماه
یاکمرت و بیشرت نگاه میداشتیم متهم را و بعد میفرستادیم .به قول خودشان میگفتند
اینجا ش���عبهای از اوین اس���ت .ویل در حد همنی بازجویی و اطالعات و اینها.
او میگوید:
شانسیکه ما داشتیم این بودکه آقای الجوردی دادستان و با ما هماهنگ بود ،اگر
متهمی را میگرفتیم و نیاز بود که قبل از اتمام بازجویی کسی او را نبیند ،سریع با
الجوردی تماسگرفته ،میگفتیم این وضع را دارد .بعدکه تلفن زدنها شروع میشد
میگفتیم :ممنوعالمالقات است ،مگر اینکه دادستانی اجازه بدهد ،خوشبختانه
آقای الجوردی هم همکاری میکرد.گاهی سنبه خیلی پرزور بود و میگفتند :حتم ًا
باید این فرد آزاد ش���ود یا باید حتم ًا مالقات بدهید ،میگفتیم :نمیشود ،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 میگفتیم قضیهاش این است ،بعدکه دوباره با
دستور از ما فوق برای آزادی و یا مالقات میآمدند ،میگفتیم :دادستانی متهمش
را از ما تحویلگرفته است .این مسائل موجبکدورتهایی بنی ما و آقای مهدوی و
برخی سیاستگذاران و مسئوالنکمیته میشد ،میگفتند :نه! شما با الجوردی باندید
1
! هماهنگید! شما بیخودی برای مردم مزاحمت ایجاد میکنید.
او همچننی در مورد اختالفهایش با سپاه پاسداران میگوید:
تا قبل از ش���کلگریی سپاه ،دستگریی متخلفنی و مجرمنی و ضد انقالب باکمیته
انقالب اسالمی بود ،سپاهکه رویکار آمد ،اختالالت و اختالفاتی نیز پیش آمد.
آنها در حیطه وظایف ما دخالت میکردند،گاه میرفتیم متهمی را بگرییم آنها زودتر
میرفتند و میگرفتند ،به خانه تیمی گروهکی وارد میشدیم ،آنها هم میآمدند،
تداخل در این امر باعث شد تا چند نفر بیخودی از بنی رفته وکشته شدند .پس از این
اوضاع مسئله مهم درکمیته رخ داد و آن اینکه وقتی دیدند ما سفت بر سر حرف
و مواضع خود هستیم و دادستانی هم با ما هماهنگ است ،آمدند یک روحانی را
علمکردند و فرستادند اوین و چهار راه قصر تا آموزشهای الزم را برای حاکم شرع
شدن بگرید .شبی آقای مهدویکنی ما را به جلسهای خواست ،باقریکنی و علی
قنادها هم بودند و در میانههای جلسه معادیخواه نیز آمد ،مهدویکنیگفت :ما با
دادستان (قدوسی) توافقکردهایم و به این نتیجه رسیدهایمکه شعبه  ۷دادستانی در
کمیته دایر شود ،برای رسیدگی به امور متهمنی حاکم شرعی هم تعینی شودکه بتواند
متهمنی تا ده سال محکومیت را محاکمهکند ،ده سال به باال یا موارد مصادره اموال
و ....را بفرستد اوین ...فردی به نام حبیبالله سلطانی را به عنوان حاکم شرع شعبه
2
 ۷دادستانی درکمیته معرفیکردند.
نقشکمیته مرکزی انقالب اسالمی در سرکوب دهه ۶۰
ش���عار اصلی نظام در دههی « ۶۰النصر بالرعب» بود وکمیته مرکزی انقالب اسالمی و
مناطق ۱۴گانهی آن در تهران نقش مهمی در پیشربد این سیاست داشتند.
احمد علمالهدا ،مسئولکمیته لرزاده میگوید:
در قضیه هفتم تری به فاصله  ۴۸ساعت  ۴۰خانه تیمی منافقنی راکه همه شناسایی شده
بودند،گرفتیم اینقدر اطالعاتکمیته قوی بود .در مدتیکهکمیته 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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 ۳هزار پرونده برای منافقنی تشکیل داده بودیم و به اوین ارسال شد.
همه افرادیکه توس���طکمیته دستگریمیشدند تحویل دادستانی انقالب میشدند ویل
دستگرییهاییکه سپاه داشت حکمش با هماهنگی سپاه صادر میشد و آنها را یا به بند
 ۲۰۹اوین میبردند یا بازداشتگاه توحید.
1

محمدعلی رجایی ،عزتشاهی ،عباس دوزدوزانی(وزیر ارشاد اسالمی) ،محمدکچویی،
محمد حسنیزاده ،ابوالفضل حاجحیدری

دشمنی عزت شاهی با مجاهدین و لیربالها
پس از آزادی از زندان نیز عزت شاهی به دشمنی با مجاهدین ادامه داد و آنها را خطر
اصلی نظام والیی معرفی میکرد .وی در سال ۱۳۵۸پیشنهاد دستگریی مسعود رجوی و
رهربان مجاهدین را داده و ادعا میکرد با اعمال فشار میتوانند آنها را به توبه و همراهی
با نظام وادارکنند .وی در مورد درگرییاش با مهدویکنی میگوید:
آقای مهدوی در خصوص مجاهدین نظرش���ان این بودکه نباید با ش���دت با آنها
برخورد میشد .آن موقع وی مخالف دستگریی و بازداشت اینها بود .بعد از مدتی
همکه مجاهدین به عملیات مس���لحانه روی آوردند ،ایشان معتقد بودکه ما باعث
شدیمکه اینهاکارشان به اینجاکشیده شود ،و میگفت شما به اینها میدان ندادید و
به اینها فشار آوردید ،تا اینها در نهایت مجبور شدند اینکار را بکنند.
در  ۳۰خرداد  ۱۳۶۰آنها راهپیمایی بزرگی در خیابان انقالب صورت دادند .جمعیت
نسبت ًا زیادی هم به میدان آوردند ،شعارهای تند و احساسی میدادند و اعالن جنگ
1-www.farsnews.com/news/13961124001440

444

عزت شاهی

مسلحانهکردند  .اعالمیه «اعالن جنگ مسلحانه” آنها دو روز جلوتر پخش شد .ما
راهپیمایی و اجتماع آنها را غری قانونی اعالمکردیم .از این زمان به بعد دیگر من به
تنهایی نبودم ،من به عنوانکمیته و انتظامات شهر و الجوردی و بهشتی و قدوسی
به عنوان دادستان هم بودند.
اولها دادستانی میگفت :شما نسبت به اینها عقده دارید ،چون اینها شما را در
زندان اذیتکردهاند ،ش���ما نسبت به آنها عقدهای شدهاید ،و اآلن اینطور با آنها
برخورد بدی میکنید ،ما باید جاذبه داشته باشیم و این افراد را جذبکنیم ،حرفها
و برخوردهای امثال شما دافعه ایجاد میکند.
او نس���بت به بنیصدر و قطبزاده وکسانیکه همراه خمینی بهکشور بازگشته بودند نیز
خوشبنی نبود .قائم مقام بخش التقاط واحد اطالعات سپاه از قول عزت شاهی میگوید:
میگف���ت اگر من جای حض���رت امام بودم ،این خارجیهاک���ه آمده بودند مثل
بنیصدر و قطبزاده – خطرناک هستند -همه را به زندان میبردم؛ همه اینها به
1
درد زندان میخورند و هیچکدام به درد انقالب نمیخورند.
کنارهگریی ازکمیته مرکزی انقالب اسالمی و بازگشت بهکار
عزت شاهی در مورد اختالفهای خود با مهدویکنیکه باعث استعفایش شد میگوید:
ما در قسمت بازپرسی بودیم .اینها همیشه مخالف دستگریی و این مسائل بودند و
از آن طرف هم فکر میکردند ما جزو باند الجوردی هستیم و به قول معروف از او
دستور میگرییم .از آن طرف هرکسی را ما میگرفتیم ،اگر صاحب نداشت خوب
چیزی نمیفهمیدند وکسی هم چیزی نمیگفت ،اما اگرکسی بودکه شاخص بود و
به جایی وگروهی وصل بود را دستگری میکردیم ،اینها میفهمیدند وکلی اعرتاض
میکردندکه چرا دستگریکردید و ما میگفتیمکه آقا این مربوط به دادستانی است و
اینها؛ اما اینها میگفتندکه خوب به ما چه مربوط است ،اگر به دادستانی مربوط است،
2
خوب تحویل خودشان دهید و اینجا نگاه ندارید و فشارهای اینجوری وجود داشت.
عزت شاهی در سال  ۱۳۶۲به خاطر درگرییهاییکه با محمدرضا مهدویکنی و برادرش
باقریکنی داش���ت ازکمیته انقالب استعفا داد .ویکه حاضر به پذیرش فرامنی مهدوی
کنی نبود میگوید:
آقای مهدوی خیلی تند شد و گفت :آقا جان! من نماینده ویل فقیه هستم ،هر چه
میگویم الزم االطاعه است باید رعایت شود غری از این هم پذیرفته نیست،گفتم:
-1رعد درآسمان بیابر ،تاریخ شفاهی مبارزه امنیتی با سازمان مجاهدین خلق ( )۱۳۶۷-۱۳۵۷به اهتمام
محمدحسن روزیطلب و محمد محبوبی ،انتشارات یازهرا ،ص .۱۸
2-http://akharinkhabar.ir/analysis/3284158
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ما مخلص شماییم  ،شما میتوانید این نظر را داشته باشید ،ویل نمیتوانید به من
تحمیلکنید،که حتم ًا چننیکنم .من اینجا آزادمکه حرف شما را قبولکنم یا بروم
پیکارم،گفت :باشد! حاالکه این طور است هرکه نمیتواندکارکند برود.گفتم :من
که حرفم از اول همنی بود .دیدم اگر خودم بروم بهرت از این استکه با زور بروم ،لذا
1
استعفایی نوشتهکنارهگرفتم.
ب���ا وجود آنکه عزت ش���اهی پس از ترککمیته مرکزی بیکار ب���ود اما الجوردی او را
نپذیرفت ،چراکه نمیخواست برای خودش در اوین رقیبی درستکند وی میگوید:
آمدیم بریون و یک چن���د ماهی بریون بودیم و حتی یک عدهای همگفتند برویم
دادس���تانی و با الجوردی همراهی کنیم ،ویل آقای الجوردی چون اخالق من را
میشناخت ،خیلی تمایل نداشتکه من بروم آنجا و به من میگفتکه شما بازوی
2
ما درکمیته هستید و شما همانجا باشید.
وی اضافه میکند:
یادم هستگاهی آقای الجوردی به شوخی به من میگفت تو هم خودت یک رگ
3
نفاق در وجودت هست.
به نظر من الجوردی شوخی نمیکرد بلکه اعتقادش را در قالب شوخی مطرح میکرد.
ت شاهی در سال  ۱۳۶۳به اصرار ناطق نوری دوباره با هفت هشت نفر ازکسانیکه
عز 
با ویکار بازجویی میکردند بهکمیته انقالب اسالمی بازگشتند .از آنجاییکه ریاست
کمیتههای انقالب اس�ل�امی به علی فالحیان سرپده ش���ده بود و وی یکی از نزدیکان
ت شاهی خوب نبود.
سیدحسنی موسوی تربیزی محسوب میشد رابطهی فالحیان با عز 
او قرار بود جایگزین الجوردی در اوین شودکه با دسیسهی سران مؤتلفه عسگراوالدی و
سعید امانی و ...ناکام ماند.
از آنجاییکه فالحیان ،عزت شاهی را جزو باند الجوردی به حساب میآورد سعی در
تحقری او داش���ت .وی یکی از اعضای سپاه پاس���داران و مسئول  ۲۰۹اوین به نام جمال
اصفهانی راکه پیش�ت�ر در س���رکوبگروه فرقان نقش داشت به عنوان مسئول اطالعات
ت شاهی را تحت امر او قرار دادکه پس از مدتی باعث
کمیته مرکزی انتخابکرد و عز 
4
کنارهگریی عزت شاهی شد.
او مانند دیگر مسئوالن نظام اسالمی هیچ احرتامی برای قانون قائل نبود و در حایلکه
بسیاری را به اتهام داشنت فشنگ ،جلد اسلحه ،و اسلحه مقابل جوخهی اعدامگذاشتند،
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 ،سالحهای غریقانونی در خانهاش جاسایکرده
بود و به آن افتخار میکند:
من حتی بعد از انقالب چون نگران بودمکه شرایط مبادا تغیریکند مقداری اسلحه
در خانه نگهداری میکردم اما حدود ده سال پیش اسلحههاییکه در خانه و قفسه
1
و ...جاسازیکرده بودم را تحویل دادم و رسیدگرفتم.
عزت شاهی و بسیاری از مسئوالن نظام ،سازمان مجاهدین انقالب اسالمی و ...با آنکه
ش���عار خل ع سالح عمومی و به ویژه گروههای سیاسی را میدادند اما خود به بهانههای
گوناگون به انبارکردن غریقانونی سالح میپرداختند.
عزت ش���اهی پس ازکنارهگریی ازکمیته مرکزی انقالب اس�ل�امی ،دیگر حاضر نشد در
نهادهای دولتی و یا نیمه دولتیکارکند و به بازار رفت .اوکارهای متفاوتی را تجربهکرد
تا عاقب به کار چاپ روی آورد و در حال حاضر به امور چاپی مشغول است و با آنکه
به خوبی در جریان سوابق زندان توحید و ساختمانکمیته مشرتک سابق است اما همراه
با دیگر بخشهای نظام اس�ل�امی در دوران خاتمی پروژهی «موزه عربت» را به منظور
ش بردند .آنها ساختمانکمیته مشرتک را به عنوان موزهای
تحریف تاریخ معاصر میهنمان پی 
از جنایات نظام پهلوی به نمایشگذاشتهاند .در حایلکه این زندانکمرت از  ۷سال مرکز
شکنجه در نظام پهلوی بود و در نظام اسالمی بیش از دو دهه محل شکنجه وکشتار بود.
جعل خاطره از سوی وابستگان نظام والیی
ت ش���اهیکه خود مقاومت زیادی در زندان دوران پهلوی داشت به خوبی خائنان و
عز 
کسانیکه س���وابق مفتضحانهای داشتند را میشناسد اما به خاطر مصالح نظام دم فرو
میبندد و اجازه میدهد آنها از خود قهرمانسازیکنند .او میگوید:
خاطرات برخی افرادکه 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 درکتاب خاطراتشان با واقعیت تطابق نداشت
و به عبارتی ثبت با س���ند برابر نبود .بعض ًا مطالب غلوآمیزی در اینکتابها دیده
میشد و مث ً
ال ازکاه،کوه ساخته بودند .قهرمانپنداری برای این افراد از جمله آفات
خاطرهگویی است ....حتی برخی اتفاقات به صورت غریواقعیگزارش شده بود .به
اعتقاد من خواندن این آثار باعث انحراف خوانندگان خواهد شد.
وی میگوید به خاطر جلوگریی از آبروریزی بخشی از خاطرات خود را نیز بیان نکرده است:
برخی به واس���طه ش���کنجه اطالعاتی میدادند و بعضی صرف ًا با یک س���یگار،
1-www.khabaronline.ir/detail/275360
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دانس���تههای خود را لو میدادند .عدهای دیگر هم بودندکه به مجرد ش���نیدن اسم
کمایل و منوچهری و برخی دیگ���ر از بازجویان ،خود را میباختند .تصور نکنید
که همهکسانیکه قبل از انقالب زندان بودند ،انسانهای مقاومی بودند و در برابر
1
شکنجه تاب میآوردند.
غ دادند
افسوس برایکسانیکه دم تی 
عزت شاهی در موردکسانیکه بیرحمانه در مقابل جوخهی اعدام قرار دادند میگوید:
من معتقد بودم میشود یکس���ری افراد را اعدام نکرد .حداق ل آنهاییکهکسی
را نکش���تهاند و یا فعالیتهای انفجاری انجام ندادهاند .بسیاری از خانوادههای
اینها فکر میکردندکه جمهوری اس�ل�امی مدینه فاضله است و پیغمرب اسالم در
رأس حکومت اس���ت و حضرت علی هم حاکم اس���ت .خیلی از آنهاکه آمدند
و فرزندانش���ان را تحویل دادند اص ً
ال نمیدانستند جمهوری اسالمی یعنی چه؟
فکر میکردند جمهوری اسالمی پول نفت را دم خانه تحویلشان میدهد ،آب و
برقشان مجانی میشود.
پشتس���ر بعضی از این بچههای اعدامی میشد نماز خواند .یعنی آدمهای بسیار
متدینی بودند اما در شرایطی قرارگرفتندکه دچار انحراف شدند و شاید می توانستیم
2
اصالحشانکنیم.

1-www.isna.ir/news/95112719054
2-www.farsnews.com/news/13960929001724
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محس���ن رفیقدوست در س���ال  ۱۳۱۹در جنوب ش���رقی تهران به دنیا آمد و تحصیالت
ابتداییاش را در دبس���تان رازی در خیابان خراس���ان ،خیابان ل���رزادهگذراندکه بعد از
انقالب یکی از پایگاههای اصلی بازجویان و ش���کنجهگران و پاسداران اوین بود .وی
پس از اخذ تصدیق شش ابتدایی ترک تحصیلکرد و درکنار پدرش در سبزه میدان و به
عنوان یکی از پادوهای حاجیخان خداداد یکی از معتمدان بازار و مالک میدان میوه
و ترهبار تهران ش���روع بهکارکرد .وی با همنی ششکالس سواد با برخورداری از رانت
اسالمی دارای مدرک لیسانس از یکی از دانشگاههای نظامی و درجه «سرتیپ پاسدار»
شده است .رفیقدوست دارای دو برادر بزرگتر و یک برادرکوچکتر از خودش است.
وی در سال  ۱۳۴۲ازدواجکرد و دارای سه فرزند پسر به نامهای یاسر ،سعید و امریحسنی
و یک دخرت به نام مونا است.
دروغگویی در مورد سوابق سیاسی و مبارزاتی
رفیقدوست ادعا میکند درحایلکه  ۱۰ساله بود از نهضت ملیشدن صنعت نفت و دکرت
مصدق حمایت میکرده و س���پس به خاطر اختالف مصدق باکاشانی و روحانیت به
سمتکاشانیگرایش پیداکرده و به علت فعالیت سیاسی از دبریستان اخراج شده است!
این در حایل استکه در دوران پهلویکسی به علت فعالیت سیاسی از دانشگاه نیز اخراج
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نمیشد چه برسد به نوجوان  ۱۳سالهکه امکان ادامه تحصیل در دبریستان را پیدا نکند.
وی دروغهای عجیب و غریبی راجع به سوابق سیاسی خود سرهمکرده و میگوید:
در س���ال  ،۱۳۲۹دهساله بودمکه در منزل مرحوم آیتاللهکاشانی چای میدادم .در
توآمدهای مرحوم نواب صفوی و اطرافیانش را زیر نظر داشتم
همان سن و سال رف 
و دقیق ًا یادم استکه با مرحومکاشانی در مورد ترور رزمآرا و نخستوزیری مصدق
1
صحبتمیکردند.
وی همچننی میگوید:
من  ۱۲ساله بودمکه به عضویت فداییان اسالم درآمدم ۱۵-۱۶ .ساله بودمکه به جبهه
ملی پیوستم .سال  ۳۲که نهضت آزادی تشکیل شد وارد نهضت آزادی شدم .سال
 ۴۰که امام را شناختم،گمشده خودم را در امام پیداکردم .در زندان متوجه شدیمکه
هم جبهه ملی ،هم نهضت آزادی و هم منافقنی همگی از قبل با اسالم و مرجعیت
2
افرتاق داشتند.
رفیقدوس���ت ابتدا عضو فداییان اسالم دش���من مصدق بوده ،بعد از آنکه روحانیت و
کاشانی و فدائیان اسالم با شاه و دربار درکودتای  ۲۸مرداد همراه میشوند در سال ۳۴
و ۳۵که جبههی ملی فعالیتی نداشت به آن میپیوندد! وی همچننی  ۸سال قبل از تشکیل
نهض���ت آزادی به عضویت آن در میآید! این دروغها از ذهن فردی طراوش میکندکه
باالترین پستهای نظامی و اقتصادیکشور را به مدت دو دهه در اختیار داشته است.
رفیقدوس���ت در مورد ارتباطاش با رهربان مجاهدین و س���پس استفاده مشرتک وی و
اعضای سازمان مجاهدین خلق از یک مخفیگاه مشرتک تیمی در سال  ۱۳۵۴دروغهای
عجیبتری س���رهمکرده و میگوید« :من یک مخفیگاه نزدیککرج داشتمکه عدهای
از اینها در این مخفیگاه سکونت داشتند .به محض اینکه تغیری مواضع اعالم شد ،با
باغبان آنجا تماسگرفتم وگفتم دقت داشته باشکه این افراد نماز میخوانند یا نه!؟ در
نهایت من متوجه شدمکه این افراد نماز نمیخوانند .به باغبان زنگ زدم وگفتم به همراه
3
دوستانت برو و به آنها بگو یا خودتان از اینجا بروید ،یا شما را با بیل بریون میکنیم».
ادعای زندگی مش�ت�رک چریکهای مخفی در خوننیترین روزهای دههی  ۵۰شمسی با
یک باغبان و فردیکه در میدان ترهبار تهران به زندگی عادی خود مشغول بود ،از دیگر
تراوشات مغزی این دستپروردهی مخبط خمینی و خامنهای است.
او دروغ بزرگرتی برزبان رانده و مدعی دیدار با بهرام آرام رهرب نظامی مجاهدین میشود.
-1برای تاریخ میگویم ،خاطرات محسن رفیقدوست بهکوشش سعید عالمیان ۱۳۶۸ -۱۳۵۷ .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 میکند:
[به���رام آرام] ما تغی�ی�ر مواضع دادهایم و طرفدار مارکسیس���م هس���تیم و در میان
سمپاتهایمان هم در همه صنفها آنهایی راکه به نظرمان مثل ما هستند انتخاب
کردهایم».گفتم« :مث ً
ال در میان روحانیون چهکس���ی را انتخابکردهاید؟»گفت:
«آقای طالقانی» .گفتم« :در میان بازاریها چه کسی؟» گفت« :تو» .گفتم« :تو
بهگور پدرت خندیدی .برو بریون» و یککش���یده هم به او زدم .ش���اید بعضی از
1
پاکبازیهای ما اینها را به فکر انداخته بود ما دین هم نداریم.
خود ش���یفتگی او منجر به خلق چننی دروغهایی میش���ود .تصور اینکه او جرأتکند
رهرب نظامی مجاهدین راکه مسلح هم هستکشیده بزند و فحش بدهد و بریونکند هم
خندهدار است .رفیقدوست در دههی  ۴۰همراه با اراذل و اوباش سبزه میدان و بازار میوه و
ترهبار همچون طیب حاجرضایی به خمینیگرایش پیداکرد و در غائلهی  ۱۵خرداد ۱۳۴۲
شرکتکرد .ویکه یکی از اعضای مؤتلفه بود پس از دستور خمینی مبنی بر ممنوعیت
فعالیت حزبی نظامیان ،از آنجاییکه مسئول تدارکات سپاه بود به شکل صوری از این
جریان سیاسیکنارهگرییکرد اما همچنان پیوندهای خود را با این حزب حفظکرد و هم
اکنون رئیس هیات امنای مؤسسه شهدای موتلفه اسالمی است.
آدمکشی با چماق
وی در مورد سوابق آدمکشی خود صرفنظر از واقعیبودن یا نبودن آن میگوید:
وقتی از فیضیه به طرف حرم رفتیم ،یکی از صحنههایی راکه هیچ وقت یادم نمیرود
دی���دم ؛ یک روحانی پریمردیکه آن چنان دوال بود –کهکام ً
ال مثل اینکهکس���ی
رکوع برود – یک چوب به عنوان عصا دس���تش بود ؛ این داش���ت از توی حرم
میآمد بریون ،یکی از این چماقبدستان جوان خیلیگردنکلفتی هم از طرف در
فیضیه به طرف در حرم میرفت ،همچنیکه این دم در می خواست بیاید بریون از
توی حرم ،این با آن چماق خود زد روی پشت این پریمرد روحانی که شاید باالی
 ۹۰سال داشت و خیلی هم نحیف و ریز بود .این افتاد روی زمنی و عمامهاش پرت
شد – سید هم بود – این رفت دو تا لگد هم زد توی عمامه او و این بنده خدا هم
خیلی بیحال افتاد .من به یک بنده خداییکه با همدیگر حرکت میکردیم،گفتم
که بیا دنبال این ساواکی برویم .راه افتادیم دنبال او و من هی او را نگاه میکردم.
دوستم گفت :چرا نگاهش میکنی؟ گفتم :میخواهم عکس این توی مغزم ثبت
بش���ود یک روز بدرد میخورد .خالصهگذش���ت .شاید چند سال بعدش ،غروبی
1- http://defapress.ir/fa/news/30262
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داش���تم میرفتم توی خیابان صاحب جمع ،هوا تازه تاریک ش���ده بود .دیدم این
ساواکی دارد از باال میآید طرف پاینی .معلوم هم هست که مست است .خالصه
دنبال او رفتیم و خانهاش را توی آن خیابان،که معروف بود به چها راه سوسکی یاد
گرفتیم .یکی دو بار دیگر من او را دیدم بعد دیگر اص ً
ال تصمیمگرفتمکه یک بالیی
سر این بیاورم .البته خیلی هم نامنظم میآمد .معمو ً
ال شبها ساعت  ۱۰-۹/۳۰میآمد
میرفت خانهاش .یک جلس���ه رفته بودم مشهد خدمت حضرت آیتالله العظمی
میالنی .داستان را به صورتکلی برای ایشان[گفتم]که یک همچنی شخصی این
جوریکرده و اگرکه مث ً
ال این دس���ت حاکم اس�ل�ام بیفتد ،با این چکار میکنند؟
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 آیتالله
مطه���ری عرضکردم .بعد به طریق دیگری این جریان را خدمت حضرت آیتالله
مهدویکنی –که الحمدالله در قید حیات هستند و خدا ایشان را طول عمر بدهد
– عرضکردم .از حرفهای هر سه تای اینها دریافتمکه این آدم،کشتنی است...
یک شبیکه به شدت باران میآمد ،شاید یکی از شبهایی بودکه توی تهرانکمرت
آن جور باران میآید .البته من چند شبیکشیک او راکشیدم با یک چماق حسابی و
چونکمرت شبی بودکه این مست نباشد .باالخره او ،از ماشنی پیاده شد ،میخواست
برود خانهاش .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 وکله این و هلش دادم افتاد توی جوی
آب و رفتم .فردای آن روز شایع شدکه یک جنازهای توی میدان شوش توی آبها
1
پیدا شده و انشاءالله خدا قبولکند.
دوران زندان و آغاز دشمنی با مجاهدین
رفیقدوس���ت در تریماه  ۱۳۵۵به زندان افتاد و پس از مدتی زندانی ش���د .وی دوباره در
تابس���تان  ۵۷دستگری و در مهرماه  ۱۳۵۷همان سال آزاد شد و در روزهای پرتالطم پاییز
 ۱۳۵۷نق���ش فعایل در برگ���زاری تظاهراتهای تهران داش���ت .در دوران زندان ،او به
الجوردی نزدیک شد و به دشمنی با مجاهدین زبانزدگردید .وی در این مورد میگوید:
در زمان حکومت شاه با شهید الجوردی در زندان طاغوت بودیم .در زندان مقابل
مجاهدین خلق قرار داشتیم .حتی حرکاتمان برخالف آنها بود .در ساعتهای
هواخ���وری اول صبح در زندان ،منافق ،چپی و راس���تی همه با هم میدویدند اما
شهید الجوردی میگفت ما حتی با اینها نمیدویم .وسط آنها برخالف جهتیکه
1-https://www.farsnews.com/news/8603120146
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میدویدند حرکت میکردیم تا بدانند ما با آنها نیستیم.

راننده خمینی و مشارکت در اعدامهای مدرسه رفاه
رفیقدوست در روز ورود خمینی به ایران راننده بلیزری میشودکه وی را به بهشتزهرا
برد 2 .به خواب شب هم نمیدید چنان ترقیکندکه از رانندگی خمینی به وزارت برسد
و رانندهای داشته باشدکه در «لکسوس» را برایش بازکند تا در صندیل عقب اتوموبیل
بنشیند .رفیقدوست در نقل خاطراتش مدعی استکه مسئولیت اداره مدرسه علوی با
وی بوده اس���تکه میتواند تدارکات آن صحیح باش���د .اوکه در اعدامهای مدرسه رفاه
نقش مستقیم داشته در مورد اعدام سپهبد رحیمی میگوید:
آن روزکه حکم اعدام او صادر شد و به پشتبام میبردیم ،خواهشکرد چشمان و
3
دستان او را نبندیم و ما هم همنیکار راکردیم.
رفیقدوست همچننی توضیح میدهدکه وی در پی تماس تلفنی هویدا ،شخص ًا برای تحویل
او به باغ ش���یان مراجعهکرده و او را به مدرسه علوی منتقل میکند و پس از راهاندازی
زندان قصر به اصغر و محم د رخصفت دو بازاریکه این زندان را اداره میکردند تحویل
میدهد .رفیقدوست همچننی توضیح میدهدکه به درخواست هویدا ،او به زندان قصر
4
میرود و در حیاط زندان با یکدیگر قدم میزنند.
مشارکت در مصادره اموال وابستگان نظام سلطنتی و تشکیل سپاه پاسداران
بعد از اعدام وابستگان نظام سلطنتیکار 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 فرارکرده بودند ،امالک و داراییهای آنها
بیصاحبمانده بود .و به این ترتیب اختیار اموال بسیاری به دستگردانندگان مؤتلفه افتاد.
در همان روزهاییکه وی در مدرسه رفاه فعالیت میکرد ،محمد بهشتی و مرتضی مطهری
1- http://basijpress.ir/fa/news-details/82119

-2روی ماشنی بلیزر داوود روزبهانی فرمانده بعدیکمیته سعدآباد نیز به صورت مسلح حضور داشت.
روزبهانی از طریق شوهرخواهر رفیقدوستکه در شمریان ظروفکرایه جعفری را اداره میکرد به وی
وصل شده بود و در دههی  ۶۰نقش 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 عهدهدا ر بود .روزبهانی در سپاه و بنیاد نیز با رفیقدوست همکار شد .الزم به ذکر
استکه مسئوالن عملیات شهری و مسئول تعقیب و مراقبت واحد اطالعات سپاه موضوع را تکذیب
کرده و اطالعات سپاه را مسئول حمله معرفی میکنند.
3-www.mehrnews.com/news/4224008

-4برای تاریخ میگویم ،خاطرات محس���ن رفیقدوس���ت بهکوشش س���عید عالمیان۱۳۶۸ -۱۳۵۷ .
انتشارات سوره مهر ص .۴۳
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به وی اطالع دادندکه خمینی ،فرمانی برای تشکیل سپاه زیر نظر دولت موقت صادرکرده
است و وی بایدکارها را در مدرسه رفاه و رهاکند و به سپاه بپیوندد.
محسن رفیقدوست در مصاحبه با رسانهها فکر تشکیل «گارد انقالب» بهعنوان نریویی
برای حراست از انقالب اسالمی در حال پریوزی را ایدهی محمد منتظری معرفی میکند.
بنا به ادعای رفیقدوست وی نقش برجستهای در تشکیل سپاه داشته و از ابتدا به عنوان
1
مسئول مایل و تدارکات سپاه پاسداران معرفی میشود.
جواد رفیقدوس���ت برادر بزرگرت وی که ازگردانندگان مؤتلفه بود در مدرسهی رفاه جزو
انتظامات بود و در جلسات اولیه تشکیل سپاه پاسداران شرکت فعال داشت و روی مصادره
امالک و زمنیهایکشاورزیکار میکردکه اساس ًا ربطی به سپاه پاسداران نداشت 2 .او
همچننی به همکاری با علی قدوس���ی دادستان انقالب اسالمی مشغول بود و در بهمن
 ۱۳۵۸از سوی شورای انقالب به عضویت شورای عایلکارکشاورزی به مدت سه سال
انتخاب شد اما بعدها حضوری در پستهای دولتی و حکومتی نداشت.
مسئولیت در دستگریی فرزندان آیتالله طالقانی
یکی از پرسروصداترین رویدادهای تریماه  ۱۳۵۸دستگریی فرزندانآیتالله طالقانی بود
که توس���ط محمد غرضی و علیمحم د بشارتی مسئول اطالعات سپاه صورتگرفت.
آیتالله طالقانیکه متوجه سمت و سو ی دستگاه سرکوب شده به عنوان اعرتاض تهران
را ترککرد و به شمال رفت.
این اقدام خودس���رانه اعرتاضات بس���یار زیادی را در سطح جامعه برانگیخت .آیتالله
طالقانی معتقد بود وقتی با بچههای من چننی برخوردی میشود معلوم است چه خوابی
برای نریوهای سیاسی دیدهاند .محسن رفیقدوستکه نخود هر آشی بود در این پرونده نیز
دخیل بود و به همنی علت مجبور شد به قم برود .این عده هرچهکردند نتوانستند با آیتالله
طالقانی دیدارکنند و او اجازه مالقات به آنها نداد .وی میگوید:
در داستان دستگریی پسر آقای طالقانی ،امام(ره) ما را به قم خواندند.
من و اگر اشتباه نکنم خانم دباغ ،آقای غرضی 3و 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

-3غرضی در س���ا ل  ۵۸یکی از چهرههای امنیتی و نظامی بود و مدارک ساواککه امروز در دست
وزارت اطالعات اس���ت نزد وی نگهداری شد .همچننی پروندههای تقی شهرام و سعادتی در دست
وی بود .غرضی به همراه آالدپوش و صباغیان اولنی زندانبانهای زندانهای سیاسی در نظام اسالمی
بودند .مجتبی طالقانی و احسان نراقی و تقی شهرام و سعادتی نزد نزد وی محبوس بودند( .رمز عبور
شماره  ۲۱تری و مرداد )۱۳۹۵
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متعلق به احمد بود و شما احمد را میگرفتید ،من از شما تشکر میکردم ،اما این
پرونده مربوط به آقای طالقانی است که حق بزرگی برگردن مملکت و جوانان ما
1
دارد بروید ماجرا را یکجوری جمعکنید.
دست داشنت در قتل رهربان ترکمن
علریغم اینکه در س���الهای  ۵۸تا  ۶۰بارها خلخایل ،بنیصدر ،اطالعیه رس���می سپاه
پاسداران ،سخنگوی س���پاه و ...دست داشنت در قتل رهربان ترکمن را تکذیبکردند و
آن را به رقابت و درگریی درونگروهی نسبت دادند رفیقدوست به نقش مستقیم خود و
خلخایل در قتل رهربان ترکمن ،جرجانی ،واحدی ،مختوم و توماج اشارهکرده و مینویسد:
اولنی سالگرد انقالب ۲۲بهمن  ،۱۳۵۸در شمال میدان آزادی ،خیابان محمدعلی
جناح جایگاهی درس���تکرده بودند .تانکها میخواستند از جلوی جایگاه رژه
بروند .عرفات روی جایگاه ایس���تاده بود .مردم آنقدر به عرفات عالقه داشتندکه
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 آنجا بود ،آن روزها ضدانقالب در ترکمنصحرا شورش
کرده بودند .بچههای سپاه با آنها درگری شده و سرانشان راگرفتند .من از خلخایل
پرسیدم« :با سران خلق ترکمن چهکنیم؟» چهار نفر را اسم بردم.گفت« :اینها را
همنی االن اعدام کنید ».گفتم« :حکم اعدام است؟» گفت« :بله» من هم زنگ
2
زدم پادگان ویلعصر عج و آنها را اعدامکردند.
نقشآفرینی در تالش برای ترور بختیار
نام او با قتل و آدمکش���ی عجنی اس���ت .وی در مورد نقشاش در ترور بختیار در تریماه
 ۱۳۵۹میگوید:
رفتم خدمت آیتالله محمدی گیالنی وگفتم گروهی داریم که میخواهیم آنها را
بفرس���تیم تا بختیار را اعدامکنند .شما اجازه میدهید؟گفت :بله من حکمش را
3
میدهم؛ و نوشت :بختیار مهدورالدم است.
پس از صدور این حکم ،یکگروه پنج نفره به نامهای انیس نقاش (معروف به ابومازن)
1-www.mehrnews.com/news/3749349

-2برای تاریخ میگویم ،خاطرات محس���ن رفیقدوس���ت بهکوشش س���عید عالمیان۱۳۶۸ -۱۳۵۷ .
انتشارات سوره مهر ص .۱۴۲
-۲پیشنی،ص .۱۲۹

456

محسنرفیقدوست

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 اجراکنند .اما از آنجاکه همزمان
با اینگروه ،ابوش���ریف همگروه دیگری را به سرپرستی فردی به نام ابوالوفا برایکشنت
بختیار مامورکرده بود ،در اجرای عملیات تداخل پیش آمده و عملیات با شکست مواجه
میشود .رفیق دوست میگوید:
ما و ابوشریف از هم خرب نداشتیم .ابومازن و تیمش همهکارها را آمادهکرده بودند.
اعدام انقالبی بختیار در پوش���ش خربنگار یک���ی از مجالت معروف عربی بود.
خربنگار به سختی وقت مالقات میگرید تا مقدمات مصاحبه با بختیار را فراهم
کند .او در همنی جلسه اول راه ورود و خروج و وضعیت خانه را شناسایی میکند.
در این فاصله ،فرانسویها متوجه ورودگروهی از ایران میشوند .ابوالوفا لو میرود،
اما آنها فرار میکنند .فرانسویها محافظها را بیشرت میکنند .به بختیار هم میگویند
زنجری پش���ت در را بیندازد .وقتی ابومازن و نژادتربیزی (مسوول اعدام) با مسلسل
میروند ،پلیس با آنها درگری میش���ود .در این درگریی همه اعضای تیم دستگری
و سه نفر همکشته میشوند .خانمی هم از اهایل آن ساختمان قطع نخاع میشود.
1
طرح ما هم شکست میخورد.
توگویی علت ناموفق بودن اعدام بختیار در س���ال  ۱۳۵۹را
البته ابومازن بعدها درگف 
اظهارات آیتالله صادق خلخایل میداند،که همزمان با ورود آنها به فرانسه اعالمکرده
2
بود برای اجرای حکم اعدام بختیار به پاریسکماندو فرستاده است.
انیس نقاش در مورد نقش رفیق دوست در طراحی نقشه ترور بختیار میگوید:
بعد از اینکه در این جلس���ه ایده را مطرحکردیم ،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 شدکه چهکسیکمک به اجرای آنکند .محمد صالح مکلف شد
که این موضوع را باکادر سپاه پاسداران انقالب در میان بگذارد و تصمیم برای آن
را از امام بگرید .این جا باید توضیح بدهمکه دادگاه انقالب در ایران حکم اعدام
بختیار را صادرکرده بود ،به این ترتیب فتوای امام برای تایید تصمیم دادگاه بود بدون
اینکه آن را اعالمکنند .موافقت شدکه عملیات با فرماندهی سپاه اجرا شود ،این را
اشارهکنمکه «ابو شریف» (فرمانده سپاه) وارد این موضوع نشد برای همنی درباره
آن با محسن رضائی (فرمانده سپاه که بعد ًا استعفا داد) و محسن رفیق دوست که
-1پیشنی ،ص.۱۳۰
-2برایتاریخمیگویم،خاطراتمحسنرفیقدوستبهکوششسعیدعالمیان ۱۳۶۸-۱۳۵۷.انتشاراتسوره
مهر ص .۱۳۳
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بعدا وزیر سپاه شد ،صحبت شد.
پس از دستگریی تروریستها محاکمه پر سر و صدایی برای این تیم پنج نفره برگزار شد
و آنها در دادگاه اعرتافکردندکه از طرف رفیقدوس���ت مأمور به اینکار ش���دهاند .در
نهایت هم سه نفر به حبس ابد و دو نفر هم به حبسهای کمرت محکوم شدند .هر چند
محکومیت آنها بیشرت از ده سال طول نکشید .سال  ۱۳۶۹چریکهای لبنانیکه دوستان
ابومازن بودند در یک رشته عملیات ،به سفارتخانه فرانسه حملهکردند و همچننی یک
هواپیمای فرانسوی را نیز ربودند .پس از این اقدامات نمایندهای از طرف رئیسجمهور
فرانسه با رفیقدوست مالقاتکرده و مذاکرات برای حل مساله آغاز میشود .رفیقدوست
در این مالقات تنها راه حل را آزادیگروه ابومازن از زندان اعالم و تاکید میکندکه اگر
آنها آزاد نشوند دوستانشان اقدامات دیگری انجام خواهند داد .از سوی دیگر همزمان
با این مذاکرات ابومازن هم در زندان دست به اعتصاب غذای سختی میزند و اعالم
میکند به شرطی از اعتصاب غذا دست بر میداردکه نمایندهای از ایران و به خصوص
2
رفیقدوست از او بخواهد.
در س���ال  ،۱۳۶۹رفیقدوستکه نامش در لیست متهمان این پرونده بود و پدرخواندهی
آنها شمرده میشد با مشورت رئیسجمهور وقت (هاشمی رفسنجانی) به فرانسه میرود
س نقاش بخواهد اعتصاب غذایش را بشکند و از سوی دیگر با پرداخت خسارت
تا از انی 
به خانوادهکشتهشدگانکه طبق قواننی فرانسه حدود پانصد هزار دالر بود ،ظرف دو هفته
انیسنقاش 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 تروریستها توسط
دولت فرانسه نگذشته بودکه این بار جانیان اعزامی نظام والیی ،بختیار را باکارد نان بری
با بریحمی در خانهاش سالخیکردند.
1

مشارکت در انفجار بریوت
ی تیمهای ترور به لبنان سفر
در سال  ،۱۳۵۹فرماندهان سپاه پاسداران به منظور سازمانده 
کردند .روزنامه «مشرق» در  ۱۹شهریور  ۱۳۹۰عکسی را منتشرکردکه در سال  ۱۳۵۹در
بریوتگرفته 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 ّ
نقاش ،تروریست لبنانی دیده میشدند.
در س���ال ۱۳۶۲سپاه پاس���داران پس از سه سال تدارک و زمینهسازی سرانجام در بریوت
1-www.irdiplomacy.ir/fa/news/1972408

-2برای تاریخ میگویم ،خاطرات محسن رفیقدوست بهکوشش سعید عالمیان۱۳۶۸ -۱۳۵۷ .انتشارات
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 ۲۰( ۱۳۶۶ژوییه  ،)۱۹۸۷به نقل از محسن
رفیقدوست ،وزیر سپاه پاسداران در دولت مریحسنی موسوی ،نوشت« :هم تی.ان.تی ،و
ایدئولوژی انفجاریکه  ۴۰۰افس���ر و سرباز آمریکایی را در مق ّر فرماندهی تفنگداران
هم
ِ
آمریکا در بریوت به جه ّنم فرستاد ،از ایران رفته بود».
نجار ،فرمانده ارش���د نریوهای اعزامی ایران به لبن���ان و وزیر دفاع دولت
مصطفی بنی ّ
احمدینژاد از مسئوالن بمبگذاری انتحاری بریوت بود.
مشارکت درگروگانگریی آمریکاییها و غربیها در لبنان
گروگانگرفنت آمریکاییها و غربیها یکی دیگر از سیاستهای نظام اسالمی در لبنان
بود.قاس���م مریزایی نیکو یکی از چهرههای امنیتی دههی  ۶۰پس از تش���ریح چگونگی
ربودن دیوید دُج رییس دانش���کده آمریکایی بریوت و انتقال وی به تهران و بازجویی از
او میگوید:
اطالعات بس���یار عمیقی داش���تکه از او استخراج شد تا اینکه یک روز درست
زمانیکه به نتیجه نزدیک ش���ده بودیم همه برنامهها خراب ش���د .یک روز آقای
رفیقدوست آمد و گفت که این شخص را بدهیدکه من بربم .ما به اوگفتیم که این
زندانی تحویل ما اس���ت و ش���ما نمیتوانید او را بربید .رفیقدوستگفت محسن
رضایی او را خواس���ته است .خود محسن واسطه ش���د تا او را تحویل دهیم .به او
گفتیمکه باید مسائلی را درباره او به شما بگوییم؛ او موافقتکرد .من و علی حمیظ
رفتیم تا با محسن صحبتکنیم .با او صحبتکردیم وگفتیم این مسائل را از او در
آوردیم و اگر بگذاریم او برود ضربه سنگینی در رابطه با آزادی احمد میخوریم .به
اوگفتیم رفیقدوست در قبال این آدم به سمتگرفنت اسلحه میرود نه آزادی احمد
و سایرگروگانها! محسن رضایی نیزگفتکه ما هم اکنون تحت فشاریم و به اسلحه
نیاز داریم و باید با سوریها هماهنگ باشیم .فاروقالشرع در آن زمان وزیر خارجه
سوریه بود و هماهنگی خوبی با رفیق دوستداشت .محسن به ماگفتکه شما نیز
دنبال رفیقدوست و دُج بروید و قبولکردندکه آن چهار نفرگروگان هم جزو شروط
مبادله قرار بگرید .برای بچهها سریع پاسپورتگرفته شد و بچههای ما نیز همراه رفیق
دوست و دُج رفتند ،اما متأسفانه نگذاشتند بچههای ما از هواپیما پیاده شوند .محسن
رفیقدوست و دیوید دُج به سمت یک میگ رفتندکه هواپیما را هدایت میکردند
و سوریها نیز آمدند و آقای دُج را بردند و به جای آن ۲۱ ،افسر سوری را آزادکردند
و یک مقدار سالح نیزکه ما میخواستیم به ما دادند و به این ترتیب دست ماکوتاه

الجوردی ،یاران و همراهانش

و خرما بر نخیل ماند...

459
1

مشارکت در انفجار مرکز یهودیان آرژانتنی
ی���ک دادگاه ف���درال آرژانت�ی�ن در س���ال  ۱۳۹۲در ارتباط ب���ا پرون���دهی انفجار مرکز
یهودیان بوئنوس آیرس در س���ال  ۱۳۷۳و دعاوی مربوط به دخالت  ۸نفر از مقامهای
ارش���د جمهوری اسالمی ،از جمله ،اکرب هاشمی رفسنجانی و محسن رفیقدوست ،طی
حکمی خواستار بازجویی از این افراد شد.
تردیدی نیستکه رفیقدوست به خاطر موقعیتیکه داشت در دیگر اعمال تروریستی رژیم
به ویژه در خاورمیانه نیز دست داشته است.
حضور در جلسات تصمیمگریی برای حمله بهخانههای تیمی
وی در دوران پس از س���ی خرداد نقش مهمی در س���رکوب نریوهای سیاسی و همچننی
حمله به خانههای تیمی داشت .وی علریغم اینکه مسئولیت امنیتی نداشت اما به خاطر
رابطهی نزدیک با الجوردی و خصوصیات فردیاشکه «نخود هر آش بود» یک پایش
در اوین بود .قدیریان معاون الجوردی در مورد حضور رفیقدوست در هشتم شهریور ۱۳۶۰
در جلسهی اوین میگوید:
در اوین جلس���ه داشتیم آقای رفیق دوست هم در اوین بودند ،وقتی متوجه انفجار
شدیم با هم به نخس���ت وزیری رفتیم .تقریب ًا چند دقیقهای بعد از انفجار با آقای
رفیقدوس���ت وارد سالن شدیم .از آقای محمدی مسئول دفرت آقای رجایی پرسیدم
که رجایی و باهرنکجا هستندکه ناگاه دیدیم دو نفر راکهکام ً
ال سوختهاند و شناخته
2
نمیشوند داخل پتوگذاشتند.
هاشمی رفسنجانی در خاطراتش از دوشنبه  ۱۹بهمن  ۱۳۶۰و ضربه به پایگاهیکه موسی
خیابانی در آن به سر میبرد مینویسد:
ش عملکرد ،در رابطه
ت آمدند.گزار 
ی و محس ن رفیقدوس 
شب ،آقایا ن محس ن رضائ 
ی منافقنی دادند .در سه خانه  ۲۳نفر از آنهاکشته و چند نفر دستگری
باکادر مرکز 
ی جزوکشته شدگاناست.
ی خیابان 
ف خرب سابق ،معلو م شد موس 
شدهاند .برخال 
فرمانده عملیات واحد اطالعات س���پاه پاس���داران از حضور محس���ن رفیق دوست در
برنامهریزی برای حملهگسرتده به خانههای تیمی مجاهدین در  ۱۰مرداد  ۱۳۶۱خرب میدهد:
برای همنی قضیه  ۱۰مرداد بودکه جلسهای در ستا دگذاشتند .هم آقای محسن رضایی
1-www.tarikhirani.ir/Modules/News/Phtml/News.PrintVersion.Html.php?Lang=f
a&TypeId=2&NewsId=6094

-2خاطرات حاجاحمد قدیریان.
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بود ،آقای علی ش���مخانی ،هم آقای محسن رفیقدوست .میاندار جلسه هم حبیب
[اسم مستعار قائممقام بخش التقاط واحد اطالعات سپاه] بود .آن شب تا یک بعد
از نصف شب طولکشید و حبیب میانداریکرد .حقاش هم بود .چون به نظر من
پشت صحنه همهکاره حبیب بود .اینها شروع بهگزارش دادنکردندکه  ۳۰تا خانه
است و این جوری است و هرکدام دانه دانه توضیح دادند...
در جلس���هی مزبور فرمانده عملیات واحد اطالعات سپاه برای انجام عملیات ،خواهان
سالح و مهمات شده و میگوید:
رفیقدوست پرسید« ،چه میخواهی؟» لیس���ت دادم .گفت« :کیمیخواهی؟»
گفت���م« :االنکه اینها را ندارمکه میگویید عملیاتکنید ».همان جا تلفن زد و
گفت تا ساعت  ۳بعد از نصف شب میآورید .نمیدانم چطوری صحبتکردکه
رأس ساعت  ۳بعد از نسف شب یک بنز خاور  ۶۰۸پر از مهمات جلوی مقر ما ترمز
کرد و ما مهمات را پیادهکردیم ...در این قضایا از محسن رفیق دوست مردانگیهای
خیلی خوبی دیدم .یک بار دیگر برای پش���تیبانی ازکار پیش او رفتمکه پنج شش
میلیون تومان پول بگریم؛ هفتاد میلیون تومان به من پول داد وک ً
الکار ما را زیر و رو
کرد .خیلی سریع عملکرد.
مسئول تعقیب و مراقبت و فرمانده عملیات واحد اطالعات سپاه متفق ًا میگویندکه او در
این امور «دست و دل باز» بود .فرمانده عملیات میگوید:
به من خانهای دادندکه اگر میگرفتیم االن قیمتش  ۵۰میلیارد هم بیشرت بود .پشت
کامرانیه بود .محس���ن رفیقدوست نوشت این خانه را به فالنی بدهید .ما رفتیم و
دیدیم مال مردم اس���ت .چگونه در آن نماز بخوانیم؟ دفعهی دوم در جایی مرا دید
و از من پرس���ید :گرفتی؟ جواب داد م :نه! دو نامهاش را هنوز دارم .آن خانه االن
1
دانشکدهی فنی دانشگاه آزاد شده است.
معلوم نیست او از امول متعلق به مردم چقدر از این حاتمبخشیهاکرده است.
یار غار الجوردی
وی یار غار الجوردی بود .درگفتگو با خربگزاری مهر تأکید میکندکه در دو دورانیکه
الجوردی مسئولیت داشت زیاد به دیدن او می رفتم .او میگوید پس ازکشته شدن موسی
خیابانی به اوین و نزد الجوردی میرود .او تأکید میکندکه پروندهی آیتالله الهوتی را
که قاعدت ًا تنها بازجو و قاضی دادگاه به آن دسرتسی دارند را خوانده است.
-1رعد درآسمان بیابر ،تاریخ شفاهی مبارزه امنیتی با سازمان مجاهدین خلق ( )۱۳۶۷-۱۳۵۷به اهتمام
محمدحسن روزیطلب و محمد محبوبی ،انتشارات یازهرا ،ص .۲۶۱
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وی دروغهای عجیبی راجع به الجوردی س���رهم کرده و ادعا میکندکه «به قول اکثر
آقایانیکه الجوردی را خوب می شناختند ،یک مالی مجتهد بود .انسان باسوادیکه سواد
عربی او آنقدر باال بودکهکتاب فلسفتنا و اقتصادنا مرحوم آیتالله صدر را ترجمهکرد».
الجوردی مطلق ًا سواد عربی نداشت وگاه در خواندن آیات قرآن با مشکل مواجه میشد.
او فلسفه را به زبان فارسی هم نمیفهمید چه برسدکه منت عربی را به فارسی ترجمهکند.
تردیدی نیست الجوردی هیچیک از اینکتب را به فارسی هم نخوانده بود .رفیقدوست
در مورد عطوفت الجوردی داستانی ساخته و میگوید:
ی���ک روز در زمان حیات وی به دیدنش رفتم و دیدم پریمردی در حالگریهکردن
از اتاق او بریون آمد .وقتی رفتم داخل اتاق دیدم شهید الجوردی هم در حالگریه
کردن است.گفتم ماجرا چیست؟گفت این یک زندانی استکه نباید زندانی شود.
مقصر نیست وگرفتار دیه شده است و من نمی توانمکاریکنمکه آزاد شود.
یا
الجوردی در زمانیکه در زندان طاغوت بود بر اثر شکنجهکمر وگردنش شکسته
بود .وقتی رئیس سازمان زندانها شد یک شب به دیدن او رفتم ،دیدم یک عدل
پتوکه شاید بیشرت از صدکیلو وزن داشت را به دوشگرفته بود و با خود میکشید به
طرف او دویدم و پتو را به زمنی پرتابکردم،گفتمکمر تو شکسته است چرا چیز به
این سنگینی را حمل میکنی؟ به من پاسخ داد من از زندان بازدیدکردم و فهمیدم
زندانیان سردشان استکسی را پیدا نکردم به آنها پتو برساند ،تصمیمگرفتم خودم
اینکار را بکنم.
رفیقدوس���ت و دیگر مس���ئوالن نظام این دروغهای مشمئزکننده را راجع به الجوردی
میسازند تا بلکه چهره خشن و بیرحم او راکه حتی مسئوالن شورای عایلقضایی وقت
هم روی آن دست میگذاشتند بپوشانند.
رفیقدوستکه در سالهای اولیه دههی  ۶۰یک پایش در اوین بود میگوید:
وقتی الجوردی دادس���تان انقالب ش���د ،ش���اید ده ها بار از من دعوتکردکه بیا
این جوانانیکه با هم زندان بودیم و دوباره بعد از انقالب در برابر نظام ایس���تاده
و دس���تگری شدند ،ارشاد و با آنها صحبتکن .من ش���بها در سالن زندان اوین
س���اعتها با زندانیان صحبت میکردم 1.منظور او مراس���م اجباری حسینیه اوین
اس���تکه زندانیان با زور به آنجا آورده میش���دند و میبایستی به اراجیف امثال
رفیقدوستگوش میکردند.کسیکه پس از تشریح چگونگی قتل یک مرد مست
با چماق میگوید« :انشاءالله خدا قبولکند» آیا غریمنطقی استکه فکرکنیم در
1-www.mehrnews.com/news/3749349
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مراجعتهای متعددش به اوین در دههی  ۶۰در جوخهی اعدام هم ش���رکت کرده
استکه «انشاءالله خدا قبولکند».
مصادره اموال بهائیان و احداث شهرک سپاه
رفیقدوس���ت در مورد نقشاش در مصادرهی باغ قدس و احداث ش���هرک برای سپاه
پاسداران در بهمن  ۱۳۶۴میگوید:
من خدمت امام رفتم وگفتم بچههای سپاه اکثرا از خانوادههای طبقه پاینی هستند
و ما باید برای اینها خانه بسازیم .امام فرمودند :مگر من جایی دارم؟گفتم باغی
هس���ت (باغ قدس)که مربوط به بهاییها بوده و مصادره شده و االن دست بنیاد
است .شما این باغ را مرحمتکنید تا ما برای سپاهیها تبدیل به خانهکنیم .امام هم
فرمود :بروید برپسید این باغ مال بهاییها است یا مال بهائیت است .ما هم تحقیق
کردیم و به ایشانگفتم :مال بهائیت است .امام بازگفتند :حاال به من بگو دورش
دیوار هست یا نه؟ از ایشان سوالکردم اگر دورش دیوار نباشد چه؟ ایشانگفتند اگر
دیوار نباشد ،آنجاییشکه دار و درخت ندارد موات است و مال دولت است .به امام
گفتم :نه آقا؛ دورش دیوار دارد .حتی باالیکوه .امامگفتند :بروید ببینید چهکسی
آنجا را مصادرهکرده است .رفتم دادگاه انقالب و دیدم حکم مصادره را آقایی به
نام عندلیب صادرکرده است .امام فرمودند حاال این حکم را بربید تا آقای محمدی
گیالنی هم زیرش را امضاءکند .پیش آقایگیالنی رفتم و ایشان هم امضاءکردند.
بعد از این مقدمات من رسم ًا نامهای را در  ۱۵بهمن به امام نوشتم و با موافقت ایشان
و آقای هاشمیکار ساخت مسکن برای پرسنل سپاه شروع شد و تا االن نزدیک به
1
ده هزار واحد ساخته شده است.
راهاندازی پروژههای هستهای ،موشکی ،شیمیایی و میکروبی سپاه
رفیقدوست همچننی یکی از طرفداران ادامه جنگ بعد از آزادی خرمشهر بودکه خسارات
زیادی را بهکشور تحمیلکرد 2 .وی برای تهیه مهمات و سالح بهکشورهای مختلف از
جمله لیبی وکره شمایل و ...سفرکرد .او اولنی محموله موشکهای اسکاد بی را از لیبی
تهیهکرد .رفیقدوس���ت خود را پدربزرگ موشکی و حسن تهرانی مقدم را پدر موشکی
ایران معرفی میکند .رفیق دوس���ت به دعوت حافظ اس���د رئیس جمهور سوریه حسن
-1برای تاریخ میگویم ،خاطرات محسن رفیقدوست بهکوشش سعید عالمیان ۱۳۶۸ -۱۳۵۷ .انتشارات
سوره مهر صص  ۳۵۶و .۳۵۷
2-http://tarikhirani.ir/fa/news/4/bodyView/3200/0
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تهرانیمقدم و حدود  ۴۰نفر دیگر را به منظور آموزشکار با موشک به سوریه فرستاد1.
او همچننی به عنوان مسئوالن تدارکات سپاه پاسداران محمولهای راکه رابرت مکفارلنی
فرستاده ویژه دولت ریگان به ایران همراه آورده بود تحویلگرفت .بخشی از این محموله
موشکهای تاو بود .بعدها آرژانتنی نیز به نظام والیی در تهیه موشک تاوکمککرد.
رفیقدوست به دروغ عنوان میکند:
آمریکاییها وقتی موشک تاو را ساختند ،هشت سال روی آنکار تحقیقاتیکردند،
ویل ما ،بدون اطالع از علم موشکس���ازی ،ظرفکمرت از دو و نیم س���ال اینکار
را به مرحلهی عمل رس���اندیم ...موش���ک تاویکه ما ساختیم ،موشک تاو نسل ۹
بود .موشکیکه از زمان شاه به دستمان رسیده بود نسل  ۷بود؛ آخرین موشکیکه
آمریکاییها در آن تغریات داده بودند نسل  ۹بود و ما همان را تولیدکردیم.
چطورکپیبرداریکردید؟
با چش���مهایمان .آقای منوچهر منطقی-که بعد ًا مدیرعامل ایران خودرو ش���د به
2
آرژانتنی رفت و پس ازکپیبرداری آمد اینجاکار را تکمیلکرد.
منطقیکس���ی اس���تکه ایرانخودرو یک���ی از بزرگرتین و قدیمیتری���نکارخانجات
اتومبیلس���ازی خاورمیانه را به نابودیکشاند .رفیقدوست یادش رفته در جای دیگری
روی مشارکت آرژانتنی دستگذاشته وگفته بود:
یکی دیگر ازکشورهایی که از همان اوایل به ما سالح میفروخت کشور بیطرف
س���وئیس بود و ما هر چه مهمات غربی میخواستیم از سوئیس میخریدیم و یک
دوره هم آرژانتنی به ما مهمات فروخت چون به ارز نیاز داش���تند و اعالمکردندکه
ما مش���کل ارزی داریم و حاضریم به شما سالح بفروشیم و ما هم خواستیمکه در
3
تکنولوژی ساخت «تاو» به ماکمککنندکه تا اندازهای همکمککردند.
رفیقدوس���ت در دیدار با خمینی در م���ورد اقدامات خود برای راهان���دازی پروژههای
میکروبی ،شیمیایی و هستهای سپاه پاسدارانگزارش داده و مینویسد:
گفتم یکگروه داریم« ،ش،م،ه»« ،ش،م،ر»،که امامگفتند« :منظور چیس���ت؟»
4
گفتم :یعنی شیمیایی ،میکروبی ،رادیواکتیو یا شیمیایی ،میکروبی ،هستهای.
بعید است در سالهای بعد این پروژهها از سوی سپاه پاسداران پیگریی نشده باشند .به
ویژه که دولت آمریکا ،نظام اسالمی را به تولید انبوه و پنهان کردن سالحهای شیمیایی
متهمکرده است.
-2پیشنی ،صص  ۳۵۶و .۳۵۷

1-www.asriran.com/fa/news/633029/
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 ۱۲۳میلیارد تومانی
رفیقدوستکه از مجلس شورای اسالمی به عنوان وزیر سپاه پاسداران رأی اعتماد نگرفته
بود و بیکار به نظر میرسید پس از آنکه خامنهایکه رهربی را به دستگرفت 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 واحدها
شد .وی بالفاصله پس از تصدی ریاست بنیاد مستضعفان در آبان  ۱۳۶۸محمدنبی حبیبی
که بعد از عسگراوالدی دبریکل مؤتلفه شد را به قائم مقامی خود انتخابکرد و مسئولیت
«جانبازان» به عهده ویگذاشته شد.کار فساد ،چپاول ،ناکارآمدی ،و سوءمدیریت بنیاد
مس���تضعفان در دوران رفیقدوست آنچنان باالگرفتکه مجلس شورای اسالمی طرح
تحقیق و تفحص از این نهاد را پیشکشید اما با مخالفت شورای نگهبان و به بهانهی این
که جزو نهادهایی استکه زیرنظر خامنهای اداره میگردد مسکوتگذاشته شد.
نام رفیقدوست به همراه برادرش مرتضی در پرونده اختالس  ۱۲۳میلیارد تومانی در سال
 ۱۳۷۲به روزنامهها راه یافت و رس���وایی بزرگی به بار آورد .در حایلکه دادگاه انقالب
اسالمی به ریاست غالمحسنی محسنیاژهای این پرونده را دنبال میکرد و محاکمه فاضل
خداداد متهم ردیف اول و مرتضی رفیقدوست متهم ردیف دوم در جریان بود خامنهای با
صدور حکمی ،دوباره محسن رفیقدوست را به ریاست بنیاد مستضعفان منصوبکرد تا
خط قرمز نظام والیی را مشخصکند .به این ترتیب خامنهای اجازه نداد پای رفیقدوست
حتی به عنوان مطلع به دادگاه باز شود و با فرمان چشمپوشی بر فساد او باز شود.
فاضل خدادادکه خاندان رفیقدوس���ت پادو و شاگرد پدر وی در دوران پهلوی بودند و
خود از تمکن مایل زیادی برخوردار بود در س���ال  ۱۳۵۹ازکش���ور خارج شده بود .وی
در س���ال  ۱۳۷۱مبادرت به خرید چند قطعه زمنی در ش���مال شهر تهرانکردکه یکی از
این زمنیها 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  ۶۰۰میلیون تومان
را مستقیم ًا به حساب وی واریز میکند .فاضل خدادادکه با طوالنی شدن روند معامله
بخش عمدهای از نقدینگی خود را از دست رفته میبیند خواهان بازپسگریی پول خود
از محسن رفیقدوست میشود اما این پول هرگز به وی بازگردانده نمیشود .به منظور تأمنی
نقدینگی مورد نیاز فاضل ،محسن رفیقدوست پیشنهاد میکندکه وی با همراهی برادرش
مرتضی رفیقدوس���تکه پیشتر رئیسکمیته انقالب اسالمی سعدآباد و مسئول سابق
تدارکات سپاه در سوریه بود به بانک صادرات شعبه باغ فردوس تجریش مراجعهکند .با
معرفی خداداد توسط مرتضی ،حساب جاری رند افراد خاص با شماره  ،۲۰۰برای فاضل
افتتاح میگردد .بنا بر اعتبار فاضل خداداد و توصیه برادران رفیقدوست بانک موافقت
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میکند تا وی با بهرهگریی از نقص سیستم وصول چکهای بنی بانکی آن زمان پیش از
ارسال چک به شعبه صادرکننده ،پول نقد دریافتکند .پیش از اتصال سیستم یکپارچه
بانکی وصول چکهای بنی بانکی به صورت دستی و با صرف زمان بنی دو تا پنج روز
انجام میشد .این روند به مدت یازده ماه و باگردشی معادل  ۱۱۸میلیارد تومان ادامه پیدا
کرد تا اینکه در جریان وصول یک فقره چک بنی بانکی در بانک ملی و در زمانی که
فاضل در فرانسه به سر میبرد سیستم بازرسی بانک متوجه این امتیازدهی ویژه به فاضل
خدادادگردید و این درست زمانی اتفاق میافتدکه بدهی فاضل خداداد به بانک مبلغی
نزدیک به همان طلب شخصیاش از بنیاد مستضعفان بود.
تا زمان بازگشت فاضل به ایرانکه چند روزی به طول میانجامد بخشی از بدهیاش به
بانک توسط خانواده متمولاش بازگردانده میشود و بخش قابل توجه دیگری را خود
پس از بازگش���تش به ایران به بانک عودت میدهد .وثایق و اسناد کالنیکه از طرف
فاضل خداداد و خانواده وی در اختیار بانک قرار داده شده بود ضمانتی شد برای عودت
باقیمانده بدهی وی به بانک.
بهگفتهی صالح نیکبخت وکیل وقت بانک صادرات ارزش نقدی باالی این وثایق یکی
از دالیل عدم بازخواستکارکنان بانک و فاضل خداداد در این جریان بود .پس از قید
ضمانت چشمگری و نیز توقیف سهم االرثکالن پدری و ملک  ۳۷۰۰مرتی محل سکونت
وی در خیابان فرشته ،فاضل خداداد با فرض تسویه بدهی طی مدت زمانیکوتاه ،ایران
را ترککرد .در جریان رس���یدگی به پروندهایکه به ظن فاضل رو به بسته شدن بود وی
بار دیگر و اینبار با ضمانت اکید شخص محسن رفیقدوست و نیز ویلالله سیف رئیس
وقت بانک صادرات ،مبنی بر فیصله راحت و بی دردسر این پرونده برای رسیدگی مجدد
به ایران فراخوانده و در تاریخ  ۹بهمن  ۱۳۷۳به اتهام تبانی باکارکنان بانک صادرات و
مشارکت در اختالس  ۱۲۳میلیارد تومانی بازداشت شد.
افراد زیادی در اینگردش حساب نقش داشتهاندکه تنها تعدادی از آنها در روند رسیدگی
به پرونده به دادگاه احضار شدند و مابقی از جمله همسر مرتضی رفیقدوست  -صاحب
چکهای وی  -هرگز به دادگاه احضار نشد .طی جلسات دادگاه فاضل خداداد مکاتباتی
از جانب ویلالله سیف مبنی بر دریافتکلیه مطالبات بانک صادرات و بازپرداخت مبلغی
حتی بیشرت از بدهیهای فاضل با دادگاه انجام شد .بخشی از این بدهیها توسط حسن
افراشتهپور ش���ریک و همکار تجاری وی پرداخت شد .فاضل بارها به موضوع معامله
زمنی متعلق به بنیاد مستضعفان و جانبازان و مطالباتش از محسن رفیقدوست و حوزه
علمیه باقرالعلوم اش���ارهکرد اما هیچیک از این اظهارات مورد توجه محسنی اژهای که
به موجب قواننی 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 اقتصادیکشور به اعدام محکوم شد.
علی رغم مهل���ت  ۳۰روزه دادگاه برای تجدید نظر ،رأی بدوی بدون رس���یدگی مجدد
تأیید و فاضل خداداد در س���حرگاه اول آذر س���ال  ۱۳۷۴در زندان اوین و بدون اطالع
خانوادهاش اعدام گردید .بعدها رفیقدوست و محس���نیاژهای به منظور توجیه اعدام
فاضل خداداد اتهام مفسد فیاالرض به او زدند چراکه دوست پسر شهره صولتی خواننده
معروف ایرانی بود.
محس���نیاژهایکه حکم حبس ابد برای مرتضی رفیقدوس���ت داده بود خود شخص ًا به
دنبال آزادی وی بود و باالخره موفق شد با نامهنگاری به مقتدایی و هاشمیشاهرودی
موافقت دستگاه قضایی با آزادی رفیقدوست راکسبکند و وی پس از  ۸سال زندانکه
برخورداری از امکانات ویژه همچون مسئولیت فروشگاه زندانکه بتواند به بریون رفت و
آمدکند و مرخصیهای متوایل ،آزاد شد.
رفیقدوست در مورد چگونگی به ایرانکشاندن فاضل خداداد به ایران میگوید:
فاضل خداداد پاریس بود ،ش���اید صالح نباش���د همهاش را بگویم .خالصهاش
اینکه به او زنگ زدم ،به بعضی س���وابقم اشارهکردم وگفتم اگر نیایی ،تویگونی
میآورمت ،پاشو بیا ،اینجا بهت امان میدهم .آمد ایران ،بردمش بانک صادرات،
همراهش یک چمدان پر سند بود.
بانکگفت اینها به درد ما نمیخورد ،رفت از یکی از رفقایش س���ندیگرفت
که شنیدم آن دو میلیارد و چهارصد برای بانک هجده میلیارد تومان برگشت داشته.
1
افتخارم این بودکه یک متهم یا مجرم با چنان بدهی را با قدرت به ایران آوردم.
ترور ناموفق توسط یک «جانباز» معرتض
در بهار  ،۱۳۷۷محسن رفیقدوست توسط یک جانباز معرتض ترور شد ویل جان به دربرد.
تنها اعتصاب در تاریخ نزدیک به  ۹۰ساله خربگزاری رسمیکشور(ایرنای فعلی و پارس
سابق) مربوط به سال  ۱۳۷۷است .حادثه ایکه با نام قاضی سعید مرتضویگره خورده
است .رفیقدوست و برخی جریاتات سیاسی سعیکردند این ترور را به مجاهدین منتسب
کنند .تحقیقات خربنگار ایرنا نشان میداد این ترور ربطی به مجاهدین ندارد .رفیقدوست
انتشار این خرب را برنتافت و از ایرنا شکایتکرد؛ قاضی مرتضوی خربنگار و سردبری را
احضارکرد؛ محمدرضا صادق معاون وقت ایرنا مسئولیت خرب را برعهدهگرفت و نهایتا
او علریضا خسروی دبری اجتماعی خربگزاری توسط قاضی مرتضوی به مدت  ۲۰ساعت
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 واکنشهای مختلف داخلی و خارجی ش���د .وزارت اطالعات نیز بعدها تاییدکرد
1
ترور نافرجام محسن رفیقدوست ربطی به مجاهدین ندارد.
این سازمان هنگام ترور علی رازینی و رفیقدوست بدون آنکه مسئولیت این دو ترور را
به عهده بگرید بهگونهای رفتار میکردکهگویا این دو عملیات توس���ط واحدهای آنها
صورتگرفته است .رجوی به این ترتیب میخواست مانور قدرت دهد.
بنیاد نور و غارت اموال عمومی
او همچننی دیگر غارتگران والیی با منتگذاری سر مردم مدعی میشودکه تاکنون هیچ
حقوقی از سپاه و دولت نگرفته است و از طریق تجارت خانوادگی که پیش از انقالب
س او سر به
داشته زندگی میکند .او مدعیاست برادرش مرتضیکه یک فقره از اختال 
میلیاردها تومان میزد 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 همچننی میگوید «۳
پس���ر و یک دخرت دارم ،هر چهار تایشانکار میکنند و مستقل هستند.کار آزاد دارند و
هیچکدامشان از هیچ رانتی استفاده نکردهاند.
این اظهارات در حایل اس���تکه یاس���ر رفیقدوست پسر ارشد وی به فعالیت اقتصادی
در اتحادیه باش���گاههای فوتبال ایران مشغول است وگفته میشود درکار خرید بازیکن
خارجی برای فوتبال ایران فعال است و دخرت وی مونا نیزگفته میشود واردات اجناس
چند مارک معروف مانند لویی ویتان وگوچی را در انحصار خود دارد.
رفیقدوس���ت در یک خانه  ۷۰۰مرتی مجلل در فرمانیه زندگی میکند .وی پس از پایان
مأموریتاش در بنیاد مستضعفان با همراهی پسرانش بنیاد نور را راهاندازیکرد و تحت
عنوان فعالیتهای خرییه و عامالمنفعه به غارت اموال عمومی وکار تجارت دارو ،شکر،
انبوهسازی ،برجسازی،کشاورزی و ...مشغول شد .فعالیت این بنیاد نیز تا حدودی مشابه
بنیاد مستضعفان است اوکارخانههای مصادره شده و یا توقیفشده را از قوه قضائیه و یا
بانکها میخرد و پساز آن به دیگران میفروشد ،شرکت داروسازی لقمان و آرمان دارو
نور از ایندست فعالیتهای او هست .وی با شرکت آسمان ورزش (واردات محصوالت
ریباک و آدیداس و )...و شرکت تالش ورزش پارسیانکیش 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 نورگسرت (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 رفیقدوست و فرزندانش هستند.
با این حال مدعی است «از هیچکدام از مؤسساتیکهکار میکنم ،درآمدی ندارم .خرج
زندگیام از درآمد ثابتیکه از قبل از انقالب داش���تهام و هنوز ادامه دارد ،اداره میشود.
داراییهایکه قبل از انقالب داشتم ،تبدیل به سهام مؤسسه تولیدیکردمکه از این طریق
درآمد ثابتی راکسب میکنم».اینکه درآمد میدان تره بار پیش از انقالب چقدر بودهکه
پس از  ۴۰سال هنوز تمام نشده ،از عجایب روزگار است.
عبدالله رمضانزاده سخنگوی دولت محمد خاتمی ،در پاسخ به وی نوشت:
جناب رفیق دوست! براندازکسی استکه با پورسانت خرید برای جنگ به نان و
1
نوا رسیده است و در خون رزمندگان با صدام شریک است.
در فروردین ۱۳۸۹سایت جهان نیوز ،وابسته به «اصولگرایان»،گزارش دادکه بخشی از
اموال محسن رفیقدوست به حکم مراجع قضایی توقیف شده است .برپایه اینگزارش
محسن رفیقدوست ،در تربیز از طریق دانشگاه آزاد اسالمی اقدام به تأسیس تعاونی مسکن
کرده بود ،اما نتوانسته به تعهدات خود عملکند و با شکایت اعضای تعاونی ،به موجب
حکم مراجع قضایی یک و نیم میلیارد تومان از اموال او مصادره و توقیف شد 2.اما بعدها
معلوم نشد چه بر سر این حکم آمد و سرنوشت مالباختگان چه شد.
نقش بنیاد نور در اشاعه فساد
بنیاد نور در سال  ۱۳۷۹اقدام به تأسیس یک خرییه به نام موسسه خرییهگل یاس یا خانه
هدایت اسالمی مینماید .با همکاری بهزیستی و قوه قضائیه دخرتان جوان و نوجوانی
که دارای جرائمی بودهاند به این مؤسس���ه تحویل داده میشوند تا در آنجا تحمل بدل
از حبس نمایند و به آنها خیاطی و دیگر فنون آموزش داده شود .مسئولیت این خرییه با
حجتاالسالم هادی منتظری مقدم دادستان انقالب وقت کرج بود .پس از فرار سمن
شریفی نوجوان  ۱۷ساله از این مرکز و مراجعه به خانوادهاش مشخص میشودکه در این
مرکز دخرتان مورد سوءاستفاده جنسیگسرتده قرارگرفته و به آنها به شکل سازمانیافته
تجاوز میش���ود .با فرار س���من شریفی از این مرکز و مراجعه به مطبوعات و دفرت محمد
خاتمیگزارشی در روزنامه دولتی ایران منتشر شدکه حاکی از سو استفاده از دخرتان در
سننی مختلف ،ربودن دخرتان ،بهرهبرداری رئیس دادگاه انقالب اسالمی کرج و برخی
دیگر از مقامات بلندپایه از دخرتان ،معتادکردن و تجارت آنان داشت.
1-www.ensafnews.com/156313
2-www.radiofarda.com/a/2002085.html
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چند دخرتیکهگفته میشد از این مرکز فرارکردهاند بعدها سر از امارات و ...درمیآورند.
دستگریی متهمان این مرکز پس از آن صورتگرفتکه در آذر ۱۳۷۹منصور شریفی ساکن
محلهیگیشا با ارائه شکایتی اعالمکردکه سمن دخرت  ۱۷سالهاش 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�ل�امی» آغاز بهکارکرده بود ،به سر میبرد .شریفی
در شکایت خود ذکرکرده بودکه چند بار برای تحویلگرفنت دخرتم به آن مؤسسه مراجعه
کردم ،اما مس���ؤوالن آن خانه از دادن دخرتم به من امتناعکردند .مأموران در تحقیق از
مؤسسه خرییه «گل یاس» متوجه شدند  ۲۰دخرت  ۷تا ۲۲ساله در آنجا نگهداری میشوند.
پس از ش���کایت منصور شریفی از همهکسانیکه در اینکار دخالت داشتند ،به منظور
س���رپوشگذاشنت بر موضوع و فرونشاندن خش���م مردم ،پروندهای علیه حجتاالسالم
منتظری مقدم (رئیس دادگاه انقالب اس�ل�امی کرج و عضو موثر هیأت امنای مؤسسه
یادشده)،مدیرمجتمع،مددکارمجتمع،نادریفرد،خاکیومجموعًا ۱۷نفربهجریانافتاد   .
تا زمان صدور حکم دادگاه تجدیدنظر ،متهم ردیف اول ،حجتاالسالم هادی منتظری
مقدم ،تنها متهمیکه به مجازات  ۹سال زندان (که به  ۵سال تقلیل یافت) محکوم شده
بود ،با وثیقه آزاد ش���د .پس از آزادی وی با قید وثیقه ،رس���انهها از ناپدید شدن دخرتی
که با مراجعه به مطبوعات وضعیت این مرکز را افشا کرده بود ،گزارش دادند .آبها که
از آسیاب افتاد با نفوذیکه اعضای باند داشتند ،تعدادی از متهمان پرونده از اتهامهای
وارده تربئه و تعدادی دیگر نیز به جزای نقدی محکوم شدند و سروته پرونده مانند بسیاری
از پروندههای مربوط به فساد و جنایت افراد ذینفوذ نظام همآورده شد .الزم به ذکر است
چ خربی از اجرای این احکام منتشر نشد و همچننی نه در حکم دادگاه اولیه و نه در
که هی 
حکم دادگاه تجدیدنظر هیچ اتهامی در مورد وضعیت و مسائل مربوط به ۱۹  دخرت هفت
تا بیست ساله دیگریکه در موسسه «گل یاس» نگهداری میشدند ،علیه متهمان مطرح
نشد و اخبار دادگاه انعکاس چندانی در مطبوعات نیافت.
معلوم نش���دکه منتظریمقدم چه مدت در زندان ماند .اتهامات وی در دادگاه :توقیف و
نگهداری سمن شریفی ،اعمال نفوذ برخالف حق و مقررات قانونی در جهت ادارهکردن
مؤسسه غریقانونی «گل یاس»کرج (خانه هدایت) ،مشارکت در تحویل ندادن نوزادان
بدون سرپرس���ت به خانوادههاشان ،اخذ رشوه به مبلغ  ۵میلیارد ریال ،مشارکت در جلب
و توقیف و حبس غریقانونی چهار فرد و جعل عنوان قاضی ویژه مواد مخدر اعالم شد.
رفیقدوست و اصول دین جدید
ویکه از اشتیاق خامنهای به چاپلوسی اطرافیانش باخرب است روی دست همه بلند شده
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و میگوید:
بندهکه خودم را یک ش���یعه افراطی طرفدار والیت فقیه میدانم ،در جلس���های از
تعدادی از بزرگان سؤالکردمکه آیا والیت فقیه جزو اصول دین است یا فروع دین،
همه نگاهی به همدیگر انداختند ،گفتم :چرا همدیگر را نگاه میکنید؟ 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
1
نایب امام در زمان غیبت است.
او خ���ود را «مرید» خامنهای معرفیک���رده و از او به عنوان «مراد» یا میکند 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

اسداللهبادامچیان

و خانواده جنایتکار امانی ،بادامچیان

اسدالله بادامچیان در سال  ۱۳۲۰در خیابان ری تهران در خانوادهای مذهبی به دنیا آمد.
نام خانوادگی آنها «بادامبرجاه » است اما به بادامچیان معروف هستند .پدرش در بازار
تهران فرشفروشی داشت و با فعالیت سیاسی پسرش مخالف بود.
وی پس از پایان دوران ابتدایی به فعالیت در بازار درکنار پدرش در بازار فرشفروشها
1پرداخت 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 جامعالمقدمات به دستور زبان عربی
مسلط شد وکتاب صرف و نحو عربی به زبان فارسی را نوشت.
بادامچیان در س���ال  ۱۳۷۴بدون ش���رکت درکنکور با اس���تفاده از رانت نظام والیی به
دانشگاه آزادکه توسط عبدالله جاسبی دیگر عضو مؤتلفه اداره میشد راه یافت .وی در
این دانشگاهکه دکان مدرکسازی برای مسئوالن نظام است لیساس و فوقلیسانس علوم
سیاسیگرفت .در این دوران وی معاون سیاسی شیخ محمد یزدی رئیس قوه قضاییه بود
و در هیچ یک ازکالسهای درس شرکت نکرد .وی با استفاده از همنی روابط در رشتهی
-1بسیاری از صادرکنندگان فرش وگردانندگان این صنف از جمله برادران بادامچیا ن (اسدالله،علیاکرب،
حسنی و حس���ن) ،درخشان(علی و حس���ن و محمدجواد) رخصفت(سیدعلیاصغر و سیدمحمد)،
کریمیاصفهانی(احمد ،اکرب ،محمد) ،آلاحمد(سیدجواد ،سیدمحمدرضا) ،عراقچی( سیدمجتبی و
سیدمرتضی) ،جورابچی(محمود و محمد) ،نوریهمدانی(احمد و یعقوب) و ...ازگردانندگان مؤتلفه و
یا از نزدیکان و متحدان آنها هستند.
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روابط بنیالملل دانشگاه آزاد در دههی هفتم عمرش مدرک دکرتاگرفت.

سابقهی مبارزاتی ازکودکی و تحمل شکنجه
اسدالله بادامچیان مانند همهی عناصر نظام ادعاهای عجیبی در مورد سوابق مبارزاتی
خود س���رهمکرده و میگوید :در مدرسه درکالس چهارمگروه مبارزین اسالم را از بنی
دانش آموزان تشکیل دادم ۱۸ .نفر عضویت یافتند و با هم پیمان برادری اسالمی بستیم».
وی مدعیس���ت برای اولنی بار در سن  ۱۱س���الگی در راه اسالم «شکنجه» شده است!
«شکنجهگر» وی نیز معلمی تودهای بودهکه درکالس درس به خاطر خوردن نخودچی
وکشمش و بلبلزبانی در حایلکه وی را به مسخره «فرزند رشید اسالم» میخوانده با ۴
سیلی تنبیهکرده و وی آخ نگفته و مورد تشویق «گروه مبارزین اسالم» قرارگرفته است .با
چنان آب و تابی موضوع را تعریف میکندکهگویا تنها بچهای بودهکه در دههی  ۲۰و ۳۰
خورشیدی در مدرسه تنبیه شده است.
سوابق دستگریی و زندان
اس���دالله بادامچیان به اتفاق برادرش علیاکرب پس از ترور حسنعلی منصور بازداشت و
پس از مدتکوتاهی هر دو آزاد شدند .اسدالله حتیکمرت از برادرش در بازداشت بود.
از آنجای���یکه دیگر مؤتلفه فعالیت خود را متوقفکرده ب���ود و اعضای آن دور مبارزه
نمیگشتند بادامچیان هم به دنبالکاسبی در بازار بود.
عزت شاهی داماد خانواده بادامچیان میگوید:
برای اینکار [مبارزهی مسلحانه] هنوز افراد توجیه نشده بودند ،اعضا هنوز آمادگی
اینکار را نداشتند ،به همنی دلیل وقتی اینها راگرفتند و تعدادی را اعدام و عدهای
را هم زندانیکردند ،بقیهی افراد دوام نیاوردند و تشکیالت از هم پاشید .آنهایی
که در مسری ماندند بهکارهای فرهنگی ـ خدماتی روی آوردند و محافظهکاری پیشه
کردند ،برخی هم به تجارتکشیده شدند ،تعدادی هم به زندگی عادی و معمویل
خود بازگشتند .عدهای هم دنبالکارهایی مانند درستکردن مدرسه ،بیمارستان و
کم���ک به ایتام و از این قبیل امور روی آوردند و تعدادی هم تا س���الهای پایانی
رژیم ش���اه بهگروههایی مثل سازمان مجاهدین خلق وگروه حزباللهکمک مادی
مینمودند و از شرکت مستقیم در فعالیتها و حرکتهای سیاسی دوری میکردند،
به این ترتیب دیگرگروهی به نام مؤتلفه تا زمان حیات رژیم ش���اه ،وجود خارجی
1
نداشت.
1-http://tarikhirani.ir/fa/news/17/bodyView/1727
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با باالگرفنت آوازهی مجاهدین در میانگروههای مذهبی در دههی  ۵۰بادامچیان دوباره
تحریک به فعالیت ش���د .وی در س���ال  ۱۳۵۳دس���تگری و به مدت  ۵ماه و نیم زندانی
ش���د و س���پس در بهمن همانسال به اتهام ارتباط با مجاهدین دس���تگری و تا  ۲۸مرداد
 ۱۳۵۶به 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
دیدگاههای سنتی در مقابل دیگر زندانیان ایستادند .در سالهای  ۵۵و  ۵۶بادامچیان و
همخطهای آنان مورد عفو ملوکانه قرارگرفته و آزاد شدند .وی اعرتاف میکندکه به همراه
الجوردی در تصمیمگریی برای عفونامه 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
1
شرعی ما چیست؟

عسگراوالدی ردیف چهارم نفر اول از سمت چپ،
کنار او عراقی،کروبی و محمدباقر محیالدینانواری ردیف آخر

ی عراقی و حاجحیدری و ...در مراس���م
بادامچیان حضور عس���گراوالدی و حاج مهد 
«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 میکند:
در این مس���ئله رژیم برای ما نقشهکش���یده بود ،چون احساس میکردکه ما داریم
سردمدار مبارزه میشویم ،پس بر این شدندکه ما را بکشند… آنها وقتی در سالن
مینشینند میبینندکه یک مرتبه پردههای سالنکنار رفت وگروهی نشستهاند و آن فرد
هم دارد سخرنانی میکند .آقای انواری برمیگردد به آقایان بگوید چه خرب است؟
آقایکروبی هم بر میگردد تا با عسگر اوالدی مشورتکندکه 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  ۵دقیقه نمایش این عکس
بیشرت طول نمیکشد .آقای عسگر اوالدی و حاجحیدری تا میبینند دارند عکس
میگریند س���عی میکنند به زیر میز بروند .حاجمه���دی عراقی هم در اینگریودار
برمیگردد تا در این موقعیت چه بایدکند .ما از همان جا فهمیدیمکه قضیه خیلی
عمیق است و در واقع مبارزه رژیم با سازمان مجاهدین نیست و رژیم االن خطر را
در مذهبیها و روحانیها میبینید؛ لذا تالشش این استکه اینها را بشکند و اال اگر
1
رژیم میخواست آنها را نشکند چه لزومی داشتکه آنها را در آنجا نشان دهد؟
چنانچه در تصویر دیده میشود میزی درکار نیست و عسگراوالدی و حاجمهدی عراقی
در کنار هم نشستهاند .انواری وکروبی با آنها فاصله دارند ،عقب که برگردد دیگرکسی
نیست .پردهای درکار نیستکه باال رود .بادامچیانکه ارتباط بسیار ضعیفی با مجاهدین
داشت به دروغ خود را «چریک همهجانبه سازمان»معرفی میکند.

خانوادهبادامچیان،امانی
بادامچیان فرزند محمدباقر و صدیق���ه امانی به جنایتکارترین خانوادهی ایرانی پس از
انقالب وابسته است .پدر و مادر او ،دخرت عمه و پسردایی بودند و اصل و نسبشان به
یک جا برمیگشت.
خ فضلالله
پدربزرگ مادری اسدالله بادامچیان ،حاجاحمد امانیهمدانی از طرفداران شی 
نوری و دشمنان مشروطه بود .شغل وی ،امانت فروشی بود و از شهرستانهای مختلف
برای او بار میفرستادند به همنی مناسبت بودکه خانواده آنها به «امانی» شهرت یافتند.
خانوادهی بادامچیان و امانیکه از طرفداران آیتاللهکاشانی و فدائیان اسالم بودند در
کودتای  ۲۸مرداد همراه با بخش سنتی بازار و روحانیت در مقابل مصدق قرارگرفتند و
بهکودتاچیان مساعدتکردند.
خانوادههای امانی و بادامچیان ،از فردای پریوزی انقالب و به ویژه پس از  ۳۰خرداد ۶۰
نقش مهمی در سرکوب وکشتار از طریق مشارکت فعال در دادستانی و ادارهی زندانها
و غارت و نابودی منابع و ثروتهای ملی و سلطه بر واردات و صادرات و اقتصادکشور
از طریق ادارهی انجمن اس�ل�امی بازار و سازمان اقتصاد اسالمی و وزارت بازرگانی و
صندوقهای قرضالحسنه داشتهاند .بسیاری از اعضای این خانواده پیش از انقالب با هم
زندگی میکردند .پس از انقالب نیز به صورت خانوادگی در قتل وکشت وکشت وکشتار
و سرکوب و نابودی سرمایههای ملی مشغولند.
اسدالله بادامچیان در س���ال  ۱۳۴۸با دخ رت داییاش (فرزند حاج سعید امانی) ازدواج
1-www.tasnimnews.com/fa/news/1397/09/14/1891202
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کرد و دارای  ۵دخرت و یک پسر است .دخرتانش جملگی ازدواج کردهاند .اولنی فرزند
وی در س���ال  ۱۳۵۰و پسرش در س���ال  ۱۳۸۱به دنیا آمدهاند .علیاکرب برادر وی عضو
شورای مرکزی مؤتلفه و از همکاران دادستانی انقالب اسالمی و در حال حاضر منشی
هیأتمدیره 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  ۱۳۶۰به همراه تعدادی دیگر از زنان مؤتلفه به دادسرای
انقالب اسالمی اوین پیوست و نقش مهمی در شکنجه و سرکوب زنان به عهدهگرفت.
راضیه بادامچیان همچننی در س���ال  ۱۳۶۶همراه همسرش در غائله حج در مکه شرکت
داشت .امری نظیفی مسئول واحد جوانان حزب مؤتلفه است.
صدیقه امانی در سرکوب وکشتار دست داشتهاند.

دامادهای محمدباقر بادامچیان و
محمدصادق اس�ل�امی (نماینده بازار در وزارت بازرگانی ،عضو شورای مرکزی کمیته
ب جمهوری اسالمی کشته شد) ،حاج
انقالب اس�ل�امی ،معاون وزیرکه در انفجار حز 
احمد قدیریان(معاون اجرایی الجوردی و قدوس���ی و مسئولگروه ضربت و جوخههای
اعدام اوین) ،عزتالله ش���اهی( ،مس���ئول بازجویی و شکنجه درکمیته مرکزی انقالب
اسالمی در میدان بهارستان) ،هاشم رخفر (معاون و قائممقامکچویی در زندان اوین) و
ابوالفضلنظیفی(صاحبانتشارات).
خانوادهی امانیهمدانی شامل حاجصادق امانی ،حاجهاشم امانی ،حاجسعید امانی ،حاج
هادی امانی ،حاج تقی امانی ،حاج محمود امانی ،حاج حس�ی�ن امانی ،داییهای اسدالله
بادامچیانهستند.برادرانناتنیامانیها حاجمصطفیوحاجاصغرامانیهستند.
برادران امانی در دوران رضاش���اه به دلیل اجرای موسیقی در برنامههای دبستان ،ترک
1
تحصیلکردند و در بازار مشغولکار شدند.
صادق امانیکه همسرش خواهر الجوردی بود از مسئوالنگروه شیعیان و مؤتلفه به شمار
میرفتکه به اتهام مشارکت در ترور حسنعلی منصور اعدام شد .زینب الجوردی پس از
اعدام شوهرش ،با پسرعموی همسرش ازدواجکرد.
حاج هاشم امانی ،از اعضای فدائیان اسالم وگروه شیعیان مسئول مایل اینگروه و عضو
شورای مرکزی موتلفه اسالمی بود و در جریان ترور حسنعلی منصور به حبس ابد محکوم
ش���د و در آبان  ۱۳۵۵به مناس���بت تولد شاه با درخواست عفو ملوکانه آزاد شد و پس از
انقالب نیزگرد فعالیتهای سیاسی و مشاغل دولتی نرفت و در بازار به خرید و فروش
حبوبات پرداخت و پشت جبههی مؤتلفه در بازار وکمیته امور صنفی و ...بود.
حاج سعید امانی ،عضو مؤسس و شورای مرکزی مؤتلفه اسالمی و عضو حزب جمهوری
-1امام خمینی و هیأتهای دینی مبارز ،محمدجواد مرادینیا ،۱۳۸۷ ،ص .۸۱
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اسالمی ،نماینده مجلس شورای اسالمی و ازگردانندگان اصلی جامعه اسالمی اصناف و
بازار بود .وی همچننی از طرف خمینی حکم رئیسکمیته امور صنفی را دریافت داشت
و از سوی قدوسی به عنوان نماینده دادستان درکمیته امور صنفی انتخاب شد .یکی از
بستگان نزدیکاش در سال  ۶۰زندانی بود .وی آهنگر بود و چوبهی داری راکه در اوین
از آن استفاده میشد ساخت.
حاج محمود امانی برادر بزرگرت بودکه فرزندان وی حاج مهدی عضو با سابقهی شورای
مرکزی مؤتلفه و حاج تقی عامل خرید اسلحهایکه با آن منصور ترور شد و حاج رضا ،بعد
از شروع غائله خمینی در سال  ۱۳۴۲به حمایت از وی پرداختند .حسن امانی نوه حاج
تقی در جبهه جنگ با عراقکشته شد.
محمدهادی امانی در ارتباط با ترور حس���نعلی منصور دستگری و پس از مدتی آزاد شد.
پی���ش از انقالب وی به همراه برادرزادهاش محمدجواد و قاس���م بخارایی برادر محمد
بخارایی ضارب حسنعلی منصور شبانه با نبش قرب جنازه  ۴مسئول قتل منصور را مخفیانه
به ابنبابویه منتقلکردند .وی در حال حاضر یککارخانه ساخت وسایل ورزشی /تناسب
اندام ،مبلمان و سایر مصنوعات در شهرک صنعتی شکوهیه قم دارد.
مصطفی امانی فرزند محمد امانی و اکرب وحدتیپور نوهی دخرتی وی نیز در جبهه جنگ
با عراقکشته شدند.رضا نوری(پسرعموی بادامچیان و از همراهان محمد بروجردی در
کردستان) ،منصور قدیریان( ،خواهرزاده بادامچیان) و مجید رحمانی ....،از دیگرکشتگان
خانواده بادامچیان هستند .محمدحسن امانیهمدانی همکه در جنگکشته شد احتما ً
ال
با آنها نسبت خانوادگی دارد.
امانیها  ۳خواهر داشتندکه یکی از آنها همسر حسنی شلیله (قناعت) است .نوه وی فاطمه
شلیله نوجوان بسیجی بودکه در سال  ۱۳۷۹در مراسم دیدار یکصد هزار جوان بسیجی
با خامنهای در مصالی تهران ،به دلیل ازدحام جمعیت زیر دس���توپاکشته شد .دیگری
همسر محمود حجت از شاگردان خمینی و سومی مادر بادامچیانها بود .برای شناخت
نگاه عقبمانده و غریانسانی این خواهران همنی بسکه از قول صدیقه امانی میگویند:
میگفت در سال ۱۳۱۹که اوج پلیدیهای رضاشاهی بودکه مدارس را مختلطکند
و عضویت در پیش���اهنگی را برای دخرت و پسر اجباری نماید و آنها را به اردوهای
فس���ادانگیز و فحشایی بربد با خواهرشکه همسر مرحوم دکرت محمود حجت بود
روزی درددلکرده بودندکه سرنوش���ت دخرت وی و پس���ر اوکه نوزاد بودند فردا چه
میشود؟ و در این محیط فساد و فحشاء چه میکنند؟
میگفت با هم دعاکردیم و مناجات نمودیم که اگر این دخرت و پسر ما فردا فاسد
میش���وند از دنیا بروند و پس���ر خواهرش فوتکرد و دخرت او ماندکه همسر شهید
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واالمقام هفتم تری محمدصادق اسالمی شد .این نقطه اوجی استکه دو زن جوان
دو بچ���ه خود را برای خدا میخواهند و از خدا طلب میکنندکه اگر آنها بدکاره
1
میشوند عمرشان خاتمه یابد.
محمدعلی امانی پس���ردایی بادامچیان ،قائممقام مؤتلفه اسالمی و رئیس اسبق اوین و
معاون سیاسی الجوردی است .وی و برادرش محمدجواد ،دامادهای خواهر بادامچیان
و قدیریان هستند.
علریضا اسالمی فرزند صادق اسالمی و نوهی صدیقهامانی و محمدباقر بادامچیان پس
از انقالب به معاونت قدوس���ی و الجوردی در دادس���تانی انقالب اسالمی رسید و با
صدیقه دخرت صادق امانیکه مادرش زینب خواهر الجوردی است ازدواجکرد و یکی از
گردانندگان مؤتلفه است .حاج محمدجواد اسالمی دیگر فرزند صادق است.
غالمحسنی رحمانی ،حبیباللهشفیق ،محمد حجت دیگر رهربان و اعضای مؤتلفه و بازار
از جمله بستگان نزدیک بادامچیان هستند .حاج حسنی رحمانی از مؤسسان حزب موتلفه
اسالمی بود .وی پس از انقالب در راهاندازی زندان قصر و اوین باکچویی و الجوردی
همراه و همگام بود و در سیاهترین 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 فعالیتهای وی است.
حبیباللهشفیق از رهربان و بنیانگذاران مؤتلفه اسالمی است .پس از انقالب از مؤسسان
کمیته و اعضای شورای مرکزی کمیته امداد و همچننی عضو هیأت امنای بنیاد مستضعفان
و جانبازان بود .از دیگر مس���ئولیتهای وی مدیریت مدرسه رفاه بود .دخرت وی همسر
محمدقاسم امانی ،فرزند صادق امانی است .محمدقاسم امانی نیز در دادستانی انقالب
اسالمی مشغولکار بود و پس از انفجار دفرت قدوسی در  ۱۴شهریور  ۱۳۶۰به همراه علریضا
2
اسالمی باکپسولهای آتشنشانی آتشیکه در اتاق وی شعلهور شده بود را خاموشکرد.
وی با فشار اعضای مؤتلفه به ویژه بادامچیان هنگام ورود خمینی بهکشور در بهشت زهرا
ب اسالمی » با مقالهایکه بادامچیان نوشته
ی انقال 
ی شهدا 
نماینده خانوادهها 

به عنوان «
بود به خمینی خریمقدمگفت.
دو عموی بادامچیان حسنی قهرمانیپور و علیاصغر نوریهمدانی(ازگردانندگان صنف
فرش در بازار) نام خانوادگی متفاوت داشتند .پسر عمهی 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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مسئولیتهای بادامچیان در دوران انقالب و پس از آن
وی عضو شورای مرکزی هفت نفرهکمیته استقبال از خمینی بود و از آنجاییکه در بخش
تبلیغات شورای انقالب دارای مسئولیت بود وقتی انقالب پریوز شد وی در صدا و سیما
خربها را چک میکرد و از همان جاکار وی با خربگزاریها و رسانهها آغاز شد.
بادامچیان در مورد شورای مرکزی هفتنفره میگوید:
«امامکه به ایران میآیند درکمیته استقبال از ایشان ،من جزو شورای  ۷نفره هستم۷ .
نفر  ۴نفر اصلی هستند و  ۳فرعی دارد ۴ .اصلی از درون آنگروه برخاسته و معرفی
آنگروه 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
1
سه نفرکه دو نفر از نهضت آزادی و یک نفر جبهه ملیگذاشتیم.
اوسهنفرفرعیراهاشمصباغیان،علیاصغرتهرانچیازنهضتآزادیوشاهحسینیازجبهه
ملی معرفی میکند .در روایتهای دیگر،کاظم سامی و محمد توسلی و علی دانشمنفرد
نیز اضافه میشوند .نکتهی قابل توجه آنکه همهی راویان تأکید میکنندکه حضور افراد
2
وابسته به جبهه ملی و نهضتآزادی شکلی بوده و به منظور فریبکاری صورتگرفته است.
نقشآفرینی اسدالله بادامچیان به عنوان عضو مرکزیتکمیته و حضورگسرتدهی اعضای
هیأتهای مؤتلفهی اس�ل�امی در دیگر ارکان و شاخههایکمیتهی استقبال سبب شد تا
بهزودی عم ً
ال هیأتهای مؤتلفهی اسالمیکه در پاریس نیز با مهدی عراقی و حبیبالله
عسگراوالدی در ارتباط بودند ،ادارهکنندهی اصلیکمیته استقبال شوند.
صادق اس�ل�امی ،محمدعلی نظران ،علی درخشان ،اسدالله الجوردی ،محمدکچویی،
محسن رفیقدوست ،سعید محمدی ،اصغر رخصفت ،سیدرضا نریی ،جواد مقصودی،
حبیبالله شفیق ،مهدی محمدی ،محمود مرتضاییفر ،مرتضی الجوردی ،مهدی غیوران،
حسن راستگو،کاظم نیکنام و ابراهیم اکربی از اعضای هیأتهای مؤتلفهی اسالمی بودند
که در شاخههای مختلفکمیتهی استقبال از امام خمینی حضور داشتند 3.به این اسامی
میتوان دهها نام دیگر را افزود.
نماینده دورههای دوم و هش���تم مجلس شورای اسالمی .نایب رئیس و مخربکمیسیون
اقتصاد و دارائی ،عضوکمیسیون اجتماعی ،عضوکمیسیون 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 بنی سالهای  ۵۸تا  ۱۳۶۰دبری اجرائی حزب جمهوری اسالمی ،مسئول استانها و مسئول
تبلیغات در حزب جمهوری اس�ل�امی بود و در این سمت مسئولیت بسیج چماقدار تحت نام «امت
حزبالله» برای حمله به متینگهای سیاسی،کتابفروشیها و ...را به عهده داشت.
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قضائیه ،رئیس کمیس���یون ماده  ۱۰احزاب ،عضو مؤسس ،شورای مرکزی ،دبری اجرائی،
رئیس مرکز امور سیاسی و قائم مقام دبریکل حزب موتلفه اسالمی ،رئیس شورای مرکزی
و مدیر مسئول هفتهنامه «شما» از دیگر مسئولیتهای وی بوده است.
مسئول بسیج چماقدار تحت پوشش «امت حزبالله»
بادامچیان بنی س���الهای  ۵۸تا  ۱۳۶۰دبری اجرائی حزب جمهوری اس�ل�امی ،مس���ئول
واحد شهرس���تانها و مس���ئول تبلیغات در حزب جمهوری اسالمی بود و در این سمت
مسئولیت بسیج چماقدار تحت نام «امت حزبالله» برای حمله به متینگهای سیاسی،
دفاترگروهها،کتابفروشیها و ...را به عهده داشت .وی همچننی با استفاده از امکانات
حاکمیت و حزب جمهوری اسالمی به انتشار شبنامه،کتب مجعول و ...علیه نریوهای
سیاسیمیپرداخت.
یک���ی از نریوهای تحت اختیار وی عباس ابراهیمیان یکی ازکشتهش���دگان انفجار دفرت
حزب جمهوری اسالمی بودکه در قسمت روابط عمومی و واحد شهرستانهای آنکار
میکرد ،ویکه در واحد شهرستانهای حزبکار میکرد از عناصر اصلی حمله به دفاتر
و متینگهایگروههای سیاسی بود.
در زندگینامهی اوکه در س���ایت امنیتی «هابیلیان» منتشر ش���ده آمده است«  :عباس
ابراهیمیان در برابر خط نفاق بسیار مقاوم و استوار بود و هرگز ذرهای عقبنشینی نمیکرد.
به هنگام درگرییها میان مردم و عناصر خود فروختهی منافقنی حضور فعال داشت و همه
نامالیمات را با جان و دل میخرید».
وی ،کربا و زهرا دو خواهر خود را به کمیته انقالب اس�ل�امی معرفی کرد که پس از ۳۰
خرداد هر دو اعدام شدند .برای شناخت بیرحمی او میتوان به زندگینامهی او مراجعه
کرد ،در آن آمده است:
یک روز قبل از فاجعه تروریس���تی هفتم تری سال  ،۱۳۶۰هنگامیکه پدر و مادرش
با مراجعه به دفرت مرکزی حزب جمهوری اس�ل�امی از او خواس���ته بودندکه محل
بازداشت یکی از برادران خود راکه به علت همکاری با منافقنی دستگری و محکوم
ش���ده بود نشان دهد او با قاطعیت عایل و همراه با اخالق اسالمی در برابر پدر و
مادرش ایستادگیکرد و این خواسته آنان را نپذیرفت.
غالمحس�ی�ن ابراهیمیان برادر وی در دههی  ۶۰در اوین اعدام شد .علی ابراهیمیان یک
برادر دیگر وی نیزکه از زندانیان سیاسی دوران شاه بود در درگریی با نریوهای دادستانی
و سپاه در یکی از خانههای تیمی مجاهدینکشته شد.
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حمایت از جانیان و سرکوبگران نظام
یک���ی از بزرگرتین جنایتکاران دههی  ۶۰درگیالن ابوالحس���نکریم���ی بودکه در مقام
دادس���تان انقالب اس�ل�امیگیالن و حاکم شرع ش���هرهای مازندران وگیالن جنایات
زیادی را مرتکب شد و ا زاو به عنوان الجوردیگیالن نام برده میشد .عاقبت به دلیل
مخالفت زینالعابدین قربانی نماینده خمینی و بسیاری از روحانیون و همچننی چهرههای
حزباللهی مجبور به برکناری وی شدند .ویکه عضو حزب جمهوری اسالمی بود باعث
ایجاد دودستگی در حزب شد.
بادامچیان برای رسیدگی به این امر به الهیجان سفرکرد .هادیکامجو از نزدیکانکریمی
میگوید:
آقای اس���دالله بادامچیان آمده بودن���د در دفرت حزب و فکر میکردند ما بچههای
مرتدی هستیمکه بایدکشته شویم ...چندکتاب بازرگان درکتابخانه حزب بود ،نوار
سخرنانیهای آیتالله طالقانی (که جز تاییدیه نظام چیز دیگری نیست) هم بود .با
دیدن اسم طالقانی همه را از قفسه به بریون پرتکرد.
من جریان را به حاج محمدجوادکریمی گفتم ایشان مرا به سکوت دعوت کرده و
گفتند تابع باشید و حرفی نزنید.گفتم :چشم ما تابع والیتیم.
بادامچیانگفت :اینکریمی کیهکه تمام اس���تان از دس���تش به فریاد اومده؟! باز
باالجبار در مقابل این حرف هم سکوتکردم.
قرار شدکه به اتفاق شهیدکریمی به منزل حاج آقا قربانی بروندکه به اصطالح ایشان
را با هم آشتی دهند .شهیدکریمی میگویند من اگر در این جلسه حاضر شوم با توهنی
آقای قربانی مواجه خواهم شد .در نهایت حاضر میشوند و همانطور هم شد و از
ابتدا تا انتها آقای قربانی حرف های توهنیآمیز میزنند به شهیدکریمی ،بدون اینکه
ایشانکالمی بر زبان آورند.
این موضوع سبب تعجب بادامچیان شده بود برگشت گفت :تازه فهمیدم کریمی
کی هس���ت! این شخص علیگیالن است .بچهها اگر یک تار موی اینکم بشود
1
خدا،خمینی ،ائمه هیچکدام از شما نمیگذرند .نگذارید یک تار موی اینکم شود.
در ش���هریور « ۱۳۹۴اولنی بزرگداشت ش���هدای بصریت»« ،شهیدان دکرت حسن آیت،
ابوالحسنکریمی ،سیداسدالله الجوردی ،عبدالحمید دیالمه و علی انصاری» با حضور
اسدالله بادامچیان ،محمدحسنی صفارهرندی ،جواد منصوری 2،حمید رضا ترقی و ...در
1-http://karimi131365.blogfa.com/post/33

-2جواد منصوری فرمانده اس���بق سپاه پاس���دارانکه بعدها لباس دیپلماتی به تنکرد ،در سال ۱۳۹۷
اعرتافکردکه در قتل  ۴رهرب ترکمن در س���ال  ۱۳۵۸ش���رکت داشته است .در حایلکه پیشرت آن را به
درگریی درونی چریکهای فدایی خلق ربط میدادند.
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تاالر س���وره حوزه هرنی برگزار شد1.کریمی ،الجوردی و انصاری استاندار اسبقگیالن
از جانیترین چهرههای نظام بودند و آیت و دیالمه از تئوریسنیهای سرکوبکه همگی
توسط مجاهدین به قتل رسیدند.
دروغگویی یکی از ویژگیهای اعضای مؤتلفه
دروغگویی در این جریان مذهبی سنتی نهادینه شده است و به عنوان یک واجب به آن
نگاه میکنند و در این راه هیچ حد و مرزی را به رسمیت نمیشناسند .برای پیبردن به
میزان دروغگویی بادامچیان میتوان به ادعای او راجع به نهضت آزادی توجهکرد .وی
ادعا میکند:
بعد از پریوزی انقالب اس�ل�امی نظام ماکمرتین اعدامها را داشتکه طبق قانون
قضایی انجام شد .اولنیکسانیکه طاغوتیها را اعدامکردند همنی نهضت آزادیها
بودندکه در مدرسه رفاه این کار را انجام دادند ،بعد از آن امام ،مرحوم خلخایل را
منصوبکردند به عنوان حاکم شرع تا طبق موازین این امور انجام شود و پس از آن
2
هم مرحوم شهید قدوسی ،شهید بهشتی و موسوی اردبیلی رویکار آمدند.
این ادعای سخیف درحایل صورت میگریدکه خلخایل شخص ًا حکم اعدام نعمتالله
نصریی و خس���روداد ،رضا ناجی و مهدی رحیم���ی را صادر و تا آخر عمر به آن افتخار
میک���رد .در ش���ب  ۲۵بهمن  ۱۳۵۷وی حکم اعدام  ۲۵نف���ر را داده بودکه با اعرتاض
مس���ئوالن نهضت آزادی نزد خمینی ،وی با اعدام  ۴نفر موافقتکرد .شخص بازرگان
و دولت موقت تالش زیادی برای جلوگریی از اعدامها داش���تند و اساس ًا هیچ نقشی در
دادگاههای انقالب نداشتند.
بادامچیان در همانگفتگو یادش رفته پیشرت چه ادعایی مطرحکرده و میگوید:
اگر میخواس���تیم لیربالبازیهای جبهه ملیها و نهضت آزادیها را انجام دهیم
انقالب به باد میرفت.
علریضا اس�ل�امی خواهرزاده بادامچیان در مورد نقش خمینی در اعدام «طاغوتیها»
میگوید:
بیس���ت و چهار نفر را قرار شد شب اول اعدامکنند ،ویلکوتاهیکردند و باالخره
به چهار نفر رس���ید .این طور شنیدمکه حضرت امام فرمودند« :اگر به اعدام اینها
اقدام نکنید ،خودم اقدام خواهمکرد» و لذا آنها مجبور شدند .در آن زمان ،دولت
موقت مسئولیتکار را به عهده داشت .یادم هستکه 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
1
ساواک ،و دو نفر دیگر را اعدامکردند.
یا او در موردگروه فرقان و وابستگی آن به مجاهدین میگوید:
فرقان شاخهای از سازمان منافقنی بودکه به تحریک سیآیای فعالیت میکرد .من
زمانیکه عربی تدریس میکردم اکربگودرزی ،رهرب فرقان ش���اگرد من بود .جوان
با استعدادی بود ،استعدادش را در مسری غلطی خرجکرد .جزواتیکه اینها منتشر
کردند و به اسم خودشان پخش شد در اصل همان جزوات و صحبتهایی بودکه
سالها سازمان منافقنی در زندان و یا در جلسات خودشان آنها را مطرحکرده بودند
و بعد بهگودرزی دادندکه به اس���م خودش وگروه فرقان آنها را منتشرکند و اال او
2
نمیتوانست انقدر فعالیت نوشتاری داشته باشد.
چ گزارهی درس���تی در این ادعا نیس���ت .هیچ رابطهی بنی فرق���ان و مجاهدین نبود.
هی 
مجاهدین خواهان دستگریی و مجازات قاتلنی مطهری و محمدویل قرنی و محمد مفتح
و مهدی عراقی ...ش���ده بودند .سازمان سیا هیچ شناختی از فرقان نداشتکه بخواهد
تحریکی انجام دهد .اکربگودرزی هیچگاه نزد بادامچیان عربی نخواند .تفاسری مجاهدین
از قرآن هیچ مشابهتی به تفاسری فرقان نداشت .مجاهدین مگر نمیتوانستند جزواتشان را
خودشان پخشکنندکه بدهند یکگروه دیگر به نام خودش انتشار دهد!
بادامچیان در جلسه هفتگی جامعه انجمنهای اس�ل�امی اصناف و بازار تهران ضمن
چاپلوسی مشمئزکننده از خامنهای به دروغ به وی نقش زورو و رامبوی اسالمی پس از
پذیرش قطعنامه  ۵۹۸داده و میگوید:
ص���دام خیالکردکه میتواند دوباره به ایران حمل���هکند؛ از جنوب حملهکرد 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 اعالمکردندکه میتوانند بصره را هم
بگریندکه امام(ره) فرمودندکه حتی یک قدم هم از مرز عبور نکنید .منافقنی همکه
خیال میکردند میتوانند نظام را ساقطکنند ،از غرب حملهکردند ،آنها با پشتیبانی
عراق و آمریکا تا اسالمآباد هم آمدند ،اما در تنگه مرصاد با حمله رزمندگان اسالم
3
و شورش مردم تارومار شدند.
این در حایل استکه در عرض چند روز نریوهای نظام والیی تمام آنچه راکه در طول
هفتسال جنگ در جنوب بهدست آورده بودند از دست دادند و خامنهای هیچگاه چننی
مسئولیتی در جنگ و به ویژه در سال  ۱۳۶۷نداشت .در حایلکه چندین جنازه درکهریزک
 ۲۳-2مهر  ،۱۳۹۴سایت تاریخ ایرانی.

1-http://defapress.ir/fa/news/26211
3-http://aftabnews.ir/fa/news/92123
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روی دس���ت نظام اسالمی مانده بود بادامچیان در همنی دیدار در تکذیب بهکارگریی
شکنجه در زندان میگوید:
نیازی به شکنجه نبود؛ برخی از اینها حتی حال سیلی خوردن هم ندارند.
ی هس���تند متوجه نفوذی بودنکاظم
بادامچیان مانند دیگر همراهانشکه جملگی مدع 
افجهای عامل قتلکچویی در اوین ش���ده بودند ۳۳ ،سال پس از انفجار هفت تری ادعا
میکندکه بهکالهی عامل انفجار حزب جمهوری اسالمی مظنون شده بود و داستانی هم
در این رابطه سرهم میکند:
من بهکالهی مظنون شده بودم .به شهید مالکی تذکر داده بودمکه آیا وی راکام ً
ال
میشناسند؟ و اوگفته بود شخص ًا نمیشناسد اما چند نفر از برادرانکه در دانشگاه
با او بودهاند او را تأییدکردهاند و منگفتم حرکات او و شیطنتیکه در چشمهایش
هست مرا نسبت به وی مشکوککرده است و شهید مالکی با خندهای تلخگفت:
1
آقای بادامچیان ،شما چقدر سوء ظن دارید؟ و ایکاش او نیز مظنون میشد.
همراه و همکیش و همکار الجوردی
الجوردی جدا از نس���بت خانوادگی با بادامچیان متح���د وی و خانوادهی امانی بود و
اعضای مؤتلفه در راه و روش نیز یکس���ان بودند .برای ش���ناخت مواضع و دیدگاههای
الجوردی بایستی بادامچیان و نگاه او را شناخت.
بادامچیان در مورد «نمونه اعالی زندان اسالمی»که محصول الجوردی است میگوید:
آقای الجوردی به تکلیف شرعی مسئول زندان شد و نمونه اعالی زندان اسالمی را
شهید الجوردی به وجود آورد .زندان را اقامتگاه زندانی میدانست و زندانیها را به
نگاه مجرم نمیدید .در داخل زندان به زندانیها محرومیت نمیداد .در زندانهای
دهه  ۶۰با مدیریت الجوردی زندانبانی اسالمی انجام شد .الجوردی به زنان زندانی
گفته بود اگر قرآن را حفظکنید آزاد میش���وید .هرکس وارد زندان میش���د باید
سواد یاد میگرفت .الجوردی در حسینیه زندان برای زندانیها جلسه میگذاشت
و س���اعتها با آنها صحبت میکرد .ساعتها در زندان انفرادی مینشست و با
زندانی صحبت میکرد .همنی شدکه وقتی الجوردی شهید شد زندانیها برای او
2
گریهکردند وگروه سرود راه انداختندکه «الهی بشکند دست منافق».
«نمونه اعالی زندان اسالمی» به صحنهای اشاره میکنمکه روبروی چشم

برای درک
جاوید طهماسبی در  ۱۵سالگی دستگری شد اتفاق افتاد:
-1سایت سازمان قضایی نریوهای مسلح ۷ ،تری .۱۳۹۳

2-www.tarikhirani.ir/fa/news/All/bodyView/5923/index.html
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سال  ۶۲یک روز من و دوستمکه در قسمت باغبانی مشغولکار بودیم متوجه شدیم
مجروحی را آورده بودند پشت بند همانجاییکه سابق ًا اعدام میکردند .من در ۲۰
مرتی آنجا بودم .نمیدانم چرا او را آورده بودند اعدامکنند .یک پاسدار بهداری
اوین به ماگفت تکان نخورید و همانجا بایستید و سپس شروعکرد به شلیککردن.
دست و پا و سر زندانی باندپیچی بود.
دستش توگچ بود ۳ .یا  ۴تا تیز زد .او نیم خیز بلند شد و دوباره افتاد روی زمنی .بعد
با اسلحه ما را صدا زد.کیسه سوند به بدن زندانی بود .لوله سوند را با بیلیکه دست
من بودکش���ید بریون و با فریادگفت :حاال جنازه را بردارید بگذارید پشت ماشنی.
جنازه را برد بریون.
باالترین محرومیتهای ممکن از س���وی الجوردی علیه زندانیان اعمال میش���د.گریه
کردن زندانیان برای قتل الجوردی در زمرهی دروغهایی استکه ساخنت آن از اعضای
مؤتلف���ه برمیآید .الجوردی در جامعه آنقدر منفور ب���ودکه خربگزاری دولتی از «قتل»
وی خرب داد و باعث ش���ادی مردم ایران ش���د .س���وادآموزی به زندانیان دههی  ۶۰از آن
دروغهاست .اکثریت قریب به اتفاق زندانیان سیاسی باسواد و قشر روشن و آگاه جامعه
بودند .تعداد اندک زندانیکه بیسواد بودند نه تنها هیچ امکانی برای آموزش آنها نبود
بلکه چنانچه زندانیان میخواستند به آنها در سوادآموزیکمککنند با تنبیه و مجازات
روبرو میشدند .دانشآموزانیکه از پشتمیزکالسهای درس به زندان آورده شده بودند
امکان ادامه تحصیل نداشتند .برگزاریکالسهای 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 شخص ًا برایم جریهکتک و تنبیه قرار داد.
وی در ادامه در ارتباط با چگونگی برخورد الجوردی با زندانیان میگوید:
با خش���ونت با آنها برخورد نمیکرد ،آزاد با آنها حرف میزد .نتیجه این شدکه
منافقنی تواب به الجوردی عالقهمند شدند؛ چون باورکردندکه مرحوم الجوردی
قصد برخورد با آنها را ندارد و میخواهد آنها را به خدا برساند .منافقنی میگفتند
کفارهگناهانیکه ما مرتکب شدیم این استکه اعدام شویم تا شاید در دنیای دیگر
آرامش داشته باشیم.کس���انیکه با الجوردیها مخالف هستند شروع به دروغ و
1
فریبکاریکردند.
ی دروغ
به تعبری بادامچی���ان هزاران زندانی و آیتالله منتظری و حتی نمایندگان خمین 
میگویند و تنها اعضای مؤتلفه و تعداد اندکی زندانی دستآموز توابکه برای زندهماندن
و آزادش���دن از زندان تن به هر خفت و خ���واری میدادند و حتی در جوخههای اعدام
1-www.tarikhirani.ir/fa/news/All/bodyView/5923/index.html
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شرکت میکردند و در شکنجه و آزار و اذیت دوستانشان از چیزی فروگزار نمیکردند
راست میگویند .الجوردی مظهر خشونت بود .حتی جانیانی همچون موسوی تربیزیکه
خود از مظاهر خشونت در دههی  ۶۰بود نیز به این امر اذعان دارد.
بادامچی���انکار حمایت از الجوردی را به آنجا میرس���اندکه مدعی میش���ود «نظری
الجوردی وجود نداشت .یک نفر را نه زده و نه اعدامکرده».
از ش���هادت صدها زندانی آزاد ش���دهکه در مراجع بنیالمللی شهادت دادهاند میگذرم
و به حسنی همدانی یکی از ش���کنجهگران اوین و اعضای جوخه اعدام وگروه ضربت
و همچننی مسئولگروه «گشت ش���کار» دادستانی بسنده میکنم .وی در مورد قدرت
الجوردی در دههی  ۶۰میگوید:
سر پامنار داشت با دوچرخه  ۲۸میرفت و من سوار موتور بودم .به اوگفتم خطرناک
است همان طورکه با دوچرخه پا میزد،گفت ماکسی و چیزی نیستیم .چیزی برای
خودش قائل نبود .هوی و هوسی نداشت ،در صورتیکه حاکم جان ،مال و ناموس
1
مردم بود و با یک حکم ایشانکسی زنده میماند یا جانشگرفته میشد.
بادامچیان همچننی الجوردی را «یک اسوه چندبعدی» معرفیکرده و میگوید:
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) درگروه شیعیان و در مسجد شیخ علی یک نمونه
برجسته ازکسی بودکه از نظر اخالق ،رفتار ،درسآموزی ،م ِنش وکسب و پول حالل
نمونه بود .ایشان بنی دوستان هم نمونه بود .قاطعیت و صالبت بههمراه تواضع و
2
اخالق او ،الجوردی را یک نمونه برجسته در جمع دوستانکرده بود.
بادامچی���ان برای وارونهجل���وهدادن چهرهی پلید الجوردیکتابی با عنوان «اس���طوره
مقاومت» انتشار داده و برای وی سنگ تمام میگذارد.
ب���دون حمایت بی چون و چرای مؤتلفه و امثال بادامچیان و حوزههای علمیه و بازار و
مس���ئوالن سیاسی نظام امکان نداشت الجوردی بتواند آن جنایات عظیم را پس از ۳۰
خرداد  ۱۳۶۰مرتکب شده و الگویی برای سراسر ایران شود.
بدنام در عرصه سیاسی و اقتصادی
به پستهای بادامچیان در  ۴۰سالگذشته نگاهکنید نه خمینی و نه خامنهای هیچ مسئولیتی
را به دوش اوکه به یکی از قدرتمندترین خانوادههای 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 محمدنبی حبیبیکه هیچ سابقهای در مبارزه با نظام
پهلوی نداشت باخت .تنها شیخ محم د یزدی به او روی خوش نشان داد .پس از مرگ
حبیبی و بنبست مؤتلفه از روی استیصال وی را به دبریکلی انتخابکردند.
مس���یح مهاجری یکی از اعضای ارش���د حزب جمهوری اسالمی وگردانندگان روزنامه
جمهوری اسالمی بادامچیان را یکی از عوامل اصلی انحالل حزب جمهوری اسالمی
معرفیکرده و میگوید:
آن زمان مسئول سازمان شهرستانهای حزب بود و افکار شخصی خودش را و افکار
مؤتلفه را به نام حزب در شهرستانها ترویج میکرد و اختالف ایجاد میکرد .همنی
اختالفات و مشکالتیکه در شهرستانها ایجاد میکرد بهگوش امام رسید و امام
1
دستور توقف فعالیت حزب را دادند.
فرشاد مؤمنی یکی از اقتصاددانان نظام والیی و از اعضای حزب جمهوری اسالمی در
مورد بادامچیان میگوید:
من در حزب جمهوری اس�ل�امی بودم و با شگردهای آقایان راست عضو حزب،
آشنایی داش���تم و روشکارشان را تشخیص میدادم .چیزیکه آن زمان خیلی مرا
برآش���فته میکرد ،این بودکه چون افرادی مثل آقای اسدالله بادامچیان در ساخت
سیاسی و اقتصادیکشور خوشنام نبود و به عنوان تولیدکننده یاکسیکه توسعهگراست
محس���وب نمیشد ،دورکسانی مثل آقای دکرت عباس شیبانی را میگرفتند وگاهی
ف خودشانرا از زبان او بزنند ....طیف خاصی بودند با آدمهای
سعی میکردند حر 
س���الم ،خوشنام و دلسوز تماس میگرفتند و دربارهی صندوقهای قرضالحسنه و
سازمان اقتصاد اسالمی مظلومنمایی میکردند .نمیگفتندکه ما یک انحصار مایل
2
تشکیل دادهایم و با توان مایل آن چه میکنیم ،یا چه میتوانیم انجام دهیم.
سازمان اقتصاد اسالمی فاجعهای بودکه بر اقتصادکشور در سال  ۱۳۵۸نازل 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 وگردانندگان جمعیت هیأتهای مؤتلفه از جمله
عالءالدین مریمحمدصادقی ،سیدعلیاصغر رخصفت ،محمود اعتمادیان ،محمدرضا
اعتمادیان ،سیدتقی خاموشی ،علی شفیعی ،سیدجواد آلاحمد ،کریم انصاریان ،حسنی
کاش���انیفرد ،علی عدالتپیشه ،مصطفی داللزاده و...که در حزب جمهوری اسالمی
متشکل شده بودند به منظور تسلط بر سیستم پویل و بانکی و اقتصادیکشور و سودجویی
-1روزنامه شرق  ۹تری .۱۳۹۳
-2اقتصاد سیاسی صندوقهای قرضالحسنه و مؤسسات اعتباری ،بهمن احمدیآمویی،کتابپارسه ،چاپ
دوم ،ص .۴۶

الجوردی ،یاران و همراهانش

487

هر چه بیش�ت�ر وارد میدان شدند .این عده تحت عنوان اینکه در نظام اقتصادی پیشنی
بانکداری وسیله چپاول طبقه حاکم و ایادی آنها بود و تحت تسلط اقتصاد امرپیالیستی
غرب قرار داشت و ربا از جمله ابزارکنرتل سیستم پویل و عملیات بانکی بود ،اعالمکردند
که قصد دارند سیستم رباخواری را از صحنه بانکیکشور پاککنند و با «دگرگونی نظام
اقتصادی فعلی و تبدیل آن به اقتصاد اسالمی فقاهتی» و «ایجاد معامالت و خدمات
بازرگانی صحیح بر پایهی نیاز جامعهی اسالمی و انطباق آنها بر موازین فقه اسالم و به
دنبال آن ایجاد مدیریت صحیح در سطح جامعه» به توسعه عدل و قسط و داد در کشور
برپدازند.
آنها با حمایت بهش���تی و مطهری ،خمینی را متقاعدکردندکه در فروردین  ۱۳۵۸فرمان
تأسیس «بانک اسالمی ایران» را صادرکند.
با توجه به نفوذیکه این عده داشتند شورای پول و اعتبار در اردیبهشت  ۱۳۵۸علریغم
نظریههایکارشناسی بدنهی بانک مرکزی اساسنامه بانک اسالمی ایران را به اتفاق آراء
تصویبکرد.
هیأت مؤسس���ان ،اولنی حس���اب این بانک را به نام خمینی ،افتت���احکردند و خرید و
پذیرهنویسی سهام بانک با خرید سهام به نام بهشتی و مطهری و محمد صدوقی آغاز شد
تا همچنان حمایت آنها را داشته باشند.
سرمایه اولیه بانک اسالمی از سوی مؤسسان آن  ۲۰۰میلیون تومان در نظرگرفته شده بود
اما هنگامی که از سوی بانک اسالمی در جراید اعالم پذیرهنویسی شد با توجه به جو
پس از انقالب و هیاهوی صورتگرفته از سوی دستگاههای تبلیغاتی نظام والیی و فریب
افکار عمومی ،مبلغ  ۴۰۰میلیون تومان جمعآوری شد و بسیاری ازکسبه وکارمندان دولت
با خرید سهامهای اندککه از  ۱۰۰تومان شروع میشد سهامدار «بانک اسالمی» شدند.
در این هنگام دولت موقت بانکها را ملی اعالمکرد اما خمینی «بانک اسالمی» را از
مصوبه دولت موقت استثناء قرار داد.
با رایزنیهای صورتگرفته دولت موقت موافقتکرد بانک اسالمی ایران با اساسنامه
مصوبه شورای پول و اعتبار به فعالیت خود ادامه دهد ،فقط ازکلمه بانک استفاده نکند
اما تمام عملیات بانکی و اعتباری را انجام دهد .با یککاله شرعیکلمه 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 اعالمکردکه این سازمان نباید ،اعتبارات اسنادی و چک داشته
باشد چراکه اینکار به بانکها اختصاص دارد .به این ترتیب «بانک اسالمی» به یک
صندوق قرضالحسنهی بزرگ مبدل شد و اختیار نظارت بر بیش از یک هزار صندوق

488

اسداللهبادامچیان

قرضالحسنه راکسبکرد.گردانندگان سازمان اقتصاد اسالمی هیچگاه نه پول سهامداران
کوچک را بازگرداندند و نه توضیحی در این ارتباط دادند و بدون س���روصدا میلیونها
تومان سرمایه را به جیب زدند .سهامدارانکوچک هم نمیتوانستند برای سرمایهگذاری
اندکشان در نظام بی در و پیکر والیی دوندگیکنند.
در حال حاضر هزاران میلیارد تومان از منابع صندوقهای قرضالحسنه در اختیار این نهاد
که به نوعی بانک مرکزی سیاسی اس���ت قرار دارد و در طول سالهایگذشته ضربات
جربانناپذیری به سیس���تم پویلکشور واردکرده و باعث رشد نقدینگی  ،افزایش تورم و
فقر در جامعهگردیده است .به خاطر نفوذیکهگردانندگان این سازمان در تاروپود نظام
اسالمی دارند تاکنون این سازمان مورد بازرسی قرار نگرفته و مسئوالن آن به هیچ یک از
سازمانهای 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 محم د یزدی بود در تصمیمگریی
برای قتل وی حضور داشت .در اعرتافات سعید امامی آمده است:
«وقتی دستور حذف حاج احمدآقا را آقای فالحیان به من ابالغکرد مضطرب شدم
و حتی به تردید فرو رفتم .دو روز بعد همراه با آقای فالحیان به دیدار آیتالله مصباح
رفتیم ،آقایان محسنیاژهای و بادامچیان هم آنجا بودند البته بعد ًا حاجآقا خوشوقت
هم از بیت آمدند آنجا و نظر جمع بر این بودکه نباید بهکسانیکه با ویل امر مسلمنی
1
خصومت میکنند ،رحمکرد.
احمد خمینی از طریق تغیری دارو توس���ط وزارت اطالعات به قتل رسید.کمیته منتخب
خاتمی برای رسیدگی به قتلهای زنجریهای در دیدار با حسن خمینی موضوع قتل پدرش
توسط وزارت اطالعات را به اطالع او میرساند.
دشمنیباآیتاللهمنتظری
دش���منی بادامچیان و مؤتلفه با آیتالله منتظری زبانزد است .موضوع نیز برمیگردد به
انزجار آیتالله منتظری از الجوردی و جنایات اوکه از حمایت شدید مؤتلفه برخوردار
بود .آیتالله منتظری ،الجوردی را جنایتکار دانسته و حتی اجازه مالقات به او نمیدادند.
دش���منی مؤتلفه و بادامچیان با آیتالله منتظری پس از اعرتاضات ایش���ان بهکشتار ۶۷
دامنهی بیشرتی یافت چراکه آنها در زمینهسازیکشتار زندانیان سیاسی فعال بودند و در
1-https://news.gooya.com/2018/12/post-21255.php
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سال  ۱۳۶۶با خمینی دیدارکرده و نسبت به موضوع زندانها و آزادی زندانیان سیاسی
ابراز نگرانی کرده بودند .بادامچیان و مؤتلفه در انتخابات ریاس���ت جمهوری  ۱۳۹۶با
وجودکاندیداتوری مصطفی مریسلیم یکی از اعضای شورای مرکزی مؤتلفه از سیدابراهیم
رئیسی یکی از مسئوالنکشتار  ۶۷حمایت به عمل آوردند.
یکی دیگر از دالیل ضدیت بادامچیان و مؤتلفه با آیتالله منتظری مخالفت ایش���ان با
عفونامهنویسی و جریان «شاهنشاها سپاس » بود .خشم مؤتلفه آنجایی بود که آیتالله
منتظری رودروی روایت دروغ و جعلی آنها ایستاد و به تمسخر گفت:
درباره شکلگریی جشن سپاس هم اینکه ،آن آقایان [شرکتکننده درجشن] با ما هم
مشورتکردندکه برویم یا نه! ،این نبودکه نمیدانستند .ما هم فهمیدیمکه ازآقایان
دعوت کردند و بردند و آنجا برنامه انجام ش���د ،اما اینکه بگوئید آنها بی اطالع
1
بودند[ ،نه!] خب ما هم بیاطالع بودیم ،پس چرا به ما نگفتندکه بیائید آنجا؟!
در طول  ۴دههیگذش���ته اعضای مؤتلفه میکوش���ند بگویندکه «عفونامه» نویسی به
توصیهی «علما» و آیتالله طالقانی و منتظری بوده است .در حایلکه این دو خودشان
در زندان ماندند و مخالف این شیوه بودند .وقتی در نگاه بادامچیان و مؤتلفه ،الجوردی
«اسطوره مقاومت » اس���ت و «اسوه» ،بایستیکینهیکسیکه او را جنایتکار مینامید
به دلگرفت.کینهی بادامچیان نس���بت به آیتالله منتظری تا آنجاس���تکه درکتاب «
خاطرات منتظری و نقد آن» حتی یکبار از لقب آیتالله برای وی استفاده نمیکند در
حایلکه خمینی در آخرین نامهایکه به او نوشت وی را «فقیهی عالیقدر» خواند و از او
خواستکه به حوزههای علمیهگرمی ببخشد .اکثر قریب به اتفاق مسئوالن نظام اسالمی
و زعمای حوزهی علمیه قم در زمره شاگردان آیتالله منتظری هستند.
بادامچیان در قس���مت پشت جلدکتابش آورده است« :شخص ًا معتقدمکه این خاطرات
آقای منتظری را از اعتبار مردمیکامال بیبهره میسازد...هر چه تعداد بیشرتی از مردم این
خاطرات را بخوانند بیشرت از منتظری و جریان او فاصله میگریند».
معلوم نیست اگر چننی ادعایی واقعیت دارد چرا چاپ و انتشارکتاب خاطرات آیتالله
منتظری در نظام اسالمی ممنوع است.
بادامچیان و ادعای مخالفت خمینی با موسوی
کمرت پیش میآیدکه بادامچیان در ش���رح وقایع تاریخی راست بگوید .او ادعا میکند
خمینی مریحسنی موسوی را قبول نداشت و او را تأیید نمیکرد 2.چنانچه وی به مسافرت
-1مصاحبه نویسندهیکتاب خاطرات عزت شاهی با آیت الله حسینعلی منتظری۸۳/۰۹/۲۳ ،

2-http://tarikhirani.ir/fa/news/4/bodyView/4530
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خارج ازکشور نرفته بود موسوی حتی برای نخستوزیری در مجلس شورای اسالمی رأی
نمیآورد! درحایل که تمامی شواهد عکس این موضوع را نشان میدهد .پس از مرگ
ی شد حسنعلی منصور با اسلحهایکه هاشمی رفسنجانی داده بود
هاشمیرفسنجانی مدع 
کشته شد1.که بالفاصله توسط خانوادهی وی تکذیب شد .در مورد حسن خمینیگفت:
با آقای حاج سیدحس���ن خمینی دیدارهای بس���یار خوبی داشتیم ،ایشان متوجه
اش���تباهاتش ش���ده و به صراحتگفتکه تابع ویلامر است».که با تکذیب وی
روبرو ش���د 2.او ضمن تکذیب حصر مریحسنی موس���وی با وقاحتی مثالزدنیکه
ویژگی اعضای مؤتلفه است میگوید« :مریحسنیکه اگر نظام او را به خاطر اینکه
خانوادههای شهدا وکشتههای فتنه  ۸۸وی را نکشند یا فتنهگران خارجی نکشند و
بهگردن نظام بیاندازند ،یا برای اینکه آماج خشم ملت حاضر در  ۹دی قرار نگرید
او را مراقبت میکنند...
همهی اینها دروغها از آنجا ناش���ی میش���ودکه موسوی جناح چپ حزب جمهوری
اس�ل�امی را رهربی میکرد و بادامچیان و مؤتلفه جناح راس���ت این حزب بودند و از
ی آنها بر میگشت به ماجرای
دیرباز با یکدیگرکشمکش و درگریی داشتند .اوج درگری 
مقاومت  ۹۹نفره نمایندگان جناح راس���ت در مقابل حکم خمین���ی در دفاع از دولت
مریحسنی موسوی،که اعضای جمعیت موتلفه حضور فعایل در آن داشتند.
ویرانهای تحت عنوان دستگاه قضایی
وی در دوران تصدی پس���ت معاونت سیاسی شیخ محمد یزدی ،نماینده قوه قضائیه در
شورای امنیتکشور ،و در مسائل ساماندهی پول و لباس بود.
نتیجهی دهس���ال همکاری بادامچیان و شیخ محمد یزدی در قوه قضاییه ،تحویل یک
«ویرانه» به هاشمیشاهرودی بود .اقدمات نابخردانهی یزدیکه با معاونت و مشاورت
بادامچیان و دیگر اعضای مؤتلفهکه صاحب پس���ت و مقام در قوه قضاییه ش���ده بودند
همراه بود دس���تگاه قضایی نظام والیی را با بحران عجیبی روبروکرد .حذف سیس���تم
دادسرا ،دادستان و بازپرس تحت عنوان اسالمیکردن امر قضا ،ضربات جربان ناپذیری به
دستگاه قضاییکشورکه پیشرت نیز با دادگسرتی مدرن بیگانه بود واردکرد .پروفسور محمد
عاشوری یکی از حقوقدانان مشهور ایران میگوید صدمات آن به بدنه قضایی و حقوق
3
کشور هنوز جریان دارد.
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  ۱۳۳۳در تهران (که به حمید نقاشان یا حمید نقاش معروف
اس���ت) چهرهای استکه در روزهای اول انقالب بدون آنکه نامی از وی برده شود به
عنوان محافظ و سرتیم حفاظت در درکنار خمینی میایستاد.
وی دارای سه دخرت و یک پسر از همسر اولش است .وی فرزندانش را برای تحصیل و
زندگی به انگلستان فرستاد .همسر دوم نقاشیانکه منشیاش در شرکت «همکار ماشنی»
بود ،پس از یک رسوایی به عقد او درآمد .همسر اول وی در خانه باغی دو هزار مرتی در
منطقه دربند و همسر دوماش 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 باگروه «فجر اس�ل�ام» آغاز ش���د و به واسطهی
آشناییاش با عباسعلی ناطقنوری شاگرد مکانیکیکه به نمایندگی مجلس رسید و در
انفجار حزب جمهوری اسالمیکشته شد به همکاری باگروه «توحیدی صف» به رهربی
محمد بروجردی پرداخت .نقاشیان به ادعای خود در سه عملیات اینگروه در سال ۵۷
نقش پشتیبانی داش���ت .گروه توحیدی صف در انفجار رستوران خوانساالر  ،حمله به
اتوبوس آمریکایی در اصفهان و حمله به مینیبوس آمریکاییها در تهران دست داشت.
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محافظخمینی
این گروه که یکی ازگروههای
تش���کیلدهندهی س���ازمان
مجاهدین انقالب اس�ل�امی
بود پ���س از ورود خمینی به
ایران مس���ئولیت حفاظت از
او را ب���ه عهده گرف���ت و به
این ترتیب زمینهی همکاری
نقاشیان با علیاکرب ناطقنوریکه مسئول امنیت مدرسه «رفاه» و «علوی» بود به وجود
آمد و او به یکی از نوچههای ناطقنوری تبدیل شد .نقاشیان پیشرت با علی رسویلمحالتی
برادر زن ناطقنوری هم در زمینهی تکثری نوارها و بیانیههای خمینی همکاری میکرد.
نقاش���یان محافظ ویژهی خمینی بود و در ماههای اول انقالب درکنار او دیده میشد.
خودش مدعی استکه رختخواب خمینی را نیز پهن میکرده است.
مسئول پروندهگروه فرقان
نقاش���یان پس از ترور مرتضی مطهری با پشتیبانی ناطقنوری از سوی خمینی مأموریت
یافت تا دستگریی و انهدامگروه فرقان را هدایتکند .وی در این رابطه هر هفته با خمینی
ت کار را میداد.
و فرزندش احمد مالقاتکرده و به آنهاگزارش پیشرف 
نقاش���یان و علیاکرب ناطقنوری موفق شدند نظر بهشتی و قدوس���ی را برای انتصاب
الجوردی به عنوان دادستان پروندهی فرقان جلب کنند تا رشتهی کارها هرچه بیشرت در
دست خودشان باشد .وی مدعی استکهکارت ورود الجوردی به اوین را نیز او صادر
کرده است .در این پرونده علیاکرب ناطقنوری حاکم شرع بود و حکم اعدام  ۱۴عضو
گروه فرقان را صادرکرد.
نقاشیان به منظور راهاندازی سیستم و زندان امنیتی ۲۰۹ ،اوین را مرکز فعالیتهای خود قرار
داد و هدایت عملیات حمله به خانههای تیمیگروه فرقان را نیز به عهده داشت 1.در آن
دوران اوین زیر نظر محمد بروجردی اداره میشد .نقاشیان شخص ًا به شکنجه و بازجویی
از اکربگ���ودرزی رهربگروه فرقان و دیگر اعض���ای آن پرداخت و در این راه محمدباقر
ذوالقدرکه بعدها جانشنی فرمانده سپاه پاسداران شد نقش معاونت وی را داشت.
بر اساس روایت عبدالمجید معادیخواه حکام شرع دادگاه انقالب و پروندهیگروه فرقان،
-1محسن رضایی ادعا میکندکه او و اطالعات سپاه هدایت عملیات را به عهده داشتند و نام بصریی
را نیز به اشتباه نصریی ذکر میکند.
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او پس از آنکه متوجه شد محمدعلی بصریی ضارب مرتضی مطهری است وی را بدون
1
محاکمه به قتل رساند.
فعالیت در سپاه ،وزارتکشور و وزارت اطالعات
نقاشیان در مورد فعالیتهای خود پس از دستگریی و اعدام اعضایگروه فرقان میگوید:
س���پس در زمان جنگ با آقای رفیقدوس���تکارکرده و در زمان تش���کیل وزارت
اطالعات دورهایکوتاه با آقای ریشهری و بعد تا سال  ۶۶با آقای ناطق در وزارت
کشور بودم .از سال  ۶۶تا امروز هم در بخش خصوصی و بیشرتکار فرهنگی میکنم.
نقاشیان در چند جمله از سه دهه فعالیتهای خود در زمینههای اطالعاتی ،امنیتی ،خرید
اسلحه ،تروریسم خارج ازکشور ،بند و بست با محافل اسرائیلی و آمریکایی و غارت اموال
عمومی میگذرد.
نقاش���یانکه به خاطر نزدیکیاش به «رفیقدوس���ت» به سپاه پاس���داران رفته بود ،در
پایهگذاری وزارت اطالعات نیز شرکت داشت و سپس در دوران ناطقنوری به وزارت
کشور رفت و اولنی رئیس حفاظت اطالعات نریوهای انتظامی شد.
نگهداری ازگروگانهای آمریکایی و معامله با تیم رونالد ریگان
نقاش���یانکه پس از موفقیت در سرکوبگروه فرقان به یک چهرهی امنیتی و اطالعاتی
ی گروگانهای
تبدیل شده بود پس از شکست طرح حملهی نریوهای آمریکایی برای آزاد 
آمریکایی در طبس ،مس���ئولیت نگهداری تعدادی ازگروگانهای آمریکایی را به عهده
گرفت و از همان موقع در جریان معامله با تیم رونالد ریگان و جمهوریخواهان آمریکایی
قرارگرفت .در نتیجهیگفتگوهای حمید نقاشیانکه آن موقع مسئول خرید سپاه پاسداران
بود و تیم ایرانیکه مهدیکروبی 2نیز درگری آن بود آزادیگروگانهای آمریکایی به تعویق
افت���اد تا رونالد ریگانکه رقابت نزدیکی با جیمیکارتر داش���ت با اختالف فاحش به
ریاست جمهوری آمریکا برسد .بر اساس معامله یادشدهگروگانهای آمریکایی درست ۲۰
3
دقیقه پس از مراسم تحلیف رونالد ریگان آزاد شدند.
وی در پرس���ش و پاسخیکه با سایت «تاریخ ایرانی» داشت در مورد اکترب سورپرایز و
ارتباط باگری سیکگفت:
1-www.irajmesdaghi.com/maghaleh-438.html

-2مهدیکروبی در اکترب  ۱۹۸۰در پاریس با ویلیامکیسی رئیس ستاد تبلیغات ریگانکه بعدها رئیس
سازمان سیا شد و در دوران ریاست وی افتضاح «ایرانگیت» به وقوع پیوست در ارتباط با به تعویق
انداخنت آزادیگروگانهای آمریکایی دیدار و مذاکرهکرد.
3-http://aleborzma.wordpress.com/2011/10/26
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ی سیک آمدهگروگانها با دسیسه دیر آزاد شدند ،ضمن ًا شما را
درکتاب اکترب سورپرایزگر 
هم متهم میکندکه در این دسیسه نقش داشتهاید ،تحلیل شما چیست؟
ی سیک را متهم میکنمکهکتاب اکترب سورپرایز را به سفارش سازمان اطالعاتی
منگر 
انگلیس به نگارش درآورده است .من معتقدم دستکاری در ایجاد تاخری برای آزادی
گروگانهاکه با رهربی عناصر اصلی در س���ازمان مجاهدین انقالب و نفوذی در
دولت وقت صورتگرفته ،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.
ی سیک ارتباط بگریید و از او توضیح
شما هیچ وقت سعی نکردید با خود آقایگر 
بخواهید؟
من دو بار برای مالقات باگری سیک اقدامکردم .یک بار ایشان بر سر مالقات در
ژنو نیامد و بار دوم از طریق شخصی به نام احمد انصاریکه بعد از انقالب مسئول
دفرت رضا پهلوی بوده و چون رضا از اوکالهربداریکرده از او جدا شده و به ایران
پناه آورده ،او را به دوبی دعوتکردم و او بهانهای تراشیدهکه هر وقت من به دوبی
آمدم شما را برای مالقات مطلع خواهمکرد.
نقاش���یان در گفتگو با نش���ریه « ۹دی» متعلق به حمیدرضا رسایی و باند احمدینژاد
کوشید نقش خود در رابطه با دیر آزادکردنگروگانهای آمریکایی را انکارکرده و آن را به
گردن رهربان سازمان مجاهدین انقالب و نفوذی در دولت وقت و به سفارش و خواست
1
انگلستان بیاندازد.
دستگریی در لندن و ممنوعاالخروج شدن
در صفحه  ۵۰۷کتاب «شنود اشباح» ،حمید نقاشان از قول على فالحیان چننی معرفى
شده است:
با آقاى ناطقنورى ضد فرقانکار مىکرد .یک مدتى هم پشتیبانى وزارت سپاه را
داشت .بعد هم درکارهاى اقتصادى افتاد .در لندن ،سر قضایائىکه بماند دستگری
شد و بعد از آزادى و برگشت به ایران ،پروندههاى ماىل و بدهکارى و اینها داشت.
حدود سال  ۷۴ - ۷۵هم ممنوعالخروج شد .آقاى نیازى پیگری بحثهاى او بود
تا نهایت ُا ممنوع الخروجىاش را لغوکرد .صاحب شرکتکاترپیالر در تهران هم بود
فکر مىکنم هنوز هم هست.
نقاش���یان پس ازکشته شدن عباس���علی ناطقنوری به همکاری با فرزندان او و فرزندان
علیاکرب ناطقنوری ادامه داد.
1-www.tarikhirani.ir/fa/news/All/bodyView/1379/index.html
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چگونگیتصاحبشرکتهایبزرگ
عبدالله قاس���می عضو سابق «واحد حفاظت مسئوالن» ،جمهوری اسالمیکه در سال
 ۲۰۰۳محبور به ترککشور شد دربارهی حمید نقاشیان میگوید:
آقای حمید نقاش���یان در سال  ۱۳۵۷از مال دنیا فقط یک تاکسی داشت .در منزل
پدریاشکه یک خانهکام ً
ال معمویل در شهرآرا بود زندگی میکرد .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 مأموریتهای خاص به خارج ازکشور سفر میکرد .در زمان ری شهری معاون
وزارت اطالعات شد و در حنی ریاست رفیقدوست بر وزارت سپاه او مدتی مسئول
خرید سپاه پاس���داران شد .پس از جنگ وقتیکه «سردار سازندگی» در تکاپوی
ساخت و ساز بود و شرکتهای دولتی را بذل و بخشش میکرد آقای نقاشیانکه
قب ً
ال باگرفنتکاترپیالر قدرت اقتصادی بزرگی به هم زده بود ،یک شرکت سرمایه
گذاری تاسیسکرد .نام این شرکت را به خاطر نمیآورم اما دفرت آن در نزدیکی سینما
تخت جمشید سر تقاطع «وصال» بود .محمد هرندوست همکه از ابتدای انقالب به
او نزدیک بود از همراهان او در این شرکت بود .این شرکت محل تجمع افرادی بود
که در سالهای اول انقالب با جهد فراوان مؤسسات خصوصی را مصادره و دولتی
کرده بودند و االن طی خصوصیس���ازی مجدد آنها را تصاحبکرده 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 ناطقنوری) یکی از پس���ران عباس ناطق (ازکشتهش���دگان  ۷تری  )۱۳۶۰سهم
داشتند .البته حتم ًا افراد دیگری هم صاحب سهم بودهاندکه من از آنها خرب ندارم.
یکی ازکارخانههاییکه به این شرکت تعلق داشتکارخانه «مبلریان» بود .محمد
1
هرندوست فرزند یک مبل فروش بود .شاید به همنی دلیل اینکارخانه به او سرپده شد.
نقاش���یان به مدد وابس���تگیاش به باندهای قدرت توانس���ت مدیریت ش���رکت معظم
«کاترپیالر» را به دس���ت آورد .شرکت همکار ماش�ی�نکه در سال  ۱۳۶۷تأسیس یافته،
2
مدیریت آن با حمیدرضا نقاشیان است.
شرکتکامپیوتری سیستم ایران با نام اختصاری «آیسیاس» از دیگر شرکتهایی است
که حمیدرضا نقاشیان در آن رئیس هیأت مدیره است .این شرکت در زمینهی بانکداری
فعالیتمیکند.
1-http://news.gooya.com/politics/archives/036290.php
2-http://hamkar.bazarema.com/html/fa/contactus/frontend/index
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شرکت «آیسیاس» به همراه دو شرکت اینفوسیس یا (توسعه سیستمهای انفورماتیک)
و آفتاب خاورمیانه تش���کیل یکگروه زنجریهایی را میدهند .شرکت آفتاب خاورمیانه
در زمینهی اینرتنت و آیس���یپی ،شرکت اینفوسیس در زمینه بارکد و شناسنده رادیویی
( )RFIDو شرکت «آیس���یاس» در زمینه نرمافزار و سختافزارهای کارت پرداخت،
1
بانکداری و خدمات ویژه مایل فعالیت میکنند.
مسئول مانژ سوارکاری سپاه پاسداران
نقاشیان همچننی در دههی  ۷۰مسئول مانژ سوارکاری سپاه پاسدارانکه همان مانژ سلطنتی
است شد وگاهگاهی آموزش سوارکاری هم میداد .در همنی دوران او تعدادی اسب نر
اصیل ازکشورهای اروپایی به ویژه ایرلند واردکرد و به پرورش اسبکه بسیار پولساز بود
روی آورد .او مادیانهایی را که توانایی جفتگریی داشته باشند انتخاب کرده و از این
طریق ثروت هنگفتی را به جیب زد .او در سالهای  ۸۱-۸۰-۷۹-۷۸میلیونها تومان (بنی
 ۵تا  ۲۰میلیون تومان) برای هر بار جفتگریی از صاحبان مادیانها میگرفت .او با دادن
مواد مغذی و انرژیزا به اسبهاگاه تا روزی  ۴بار از آنهاکار میکشید .در اینکار نیز
وی با خانوادهی ناطقنوری مراودهی نزدیکی داشت.
مرتضیناطقنوریپسرعباسعلیمالکیک باغاختصاص چندهکتاریدرحوایلهشتگرد
است و از آنجاییکه عالقه ویژهای به اسبهای قیمتی دارد و دستی در واردات و پرورش
اسبهای زیبا دارد ،تعداد قابل توجهی از این اسبها را در این باغ نگهداری میکند .
گفته میشود نقاشیان در سال  ۷۴باج هنگفتی به علیاکرب ناطقنوری باج داد تا وزارت
اطالعات دس���ت از س���رش بردارد .وی پیشتر در س���اخت خانهی بزرگ ناطق نوری
در زرگنده نیز به ویکمککرده بود .بعدها ناطق نوری خانهای در دزاش���یب خریدکه
میلیاردها تومان قیمت دارد.
یکی از دوس���تانم میگفت نقاشیان در س���ال  ۷۸یا  ۷۹میهمانیای در رستوران لوکس
طالیی ترتیب داده و خیلیها را دعوتکرده بود .ش���ب یک ماشنی آخرین مدل میآید
دنبال نقاشیان ،در راکه باز میکند دو دخرت جوان با لباسهای خیلی باز و آرایش غلیظ
در ماشنی او بودند .به او در مورد دخرتان همراهش اعرتاض میشود .نقاشیان در پاسخ
میگوید شامتان را خوردهاید حرف زیادی نزنید.
کودتای انتخاباتی ۸۸و حمله به رفسنجانی
نقاش���یان پس ازکودتای سال  ۸۸با حمله به «جنبش سبز» و مریحسنی موسوی و متهم
1-www.raherast.com/8302/ics-co.htm
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کردن وی به اقدام برایکودتا علیه خامنهای تالشکرد دل او را به دست آورده و زمینهی
1
سوءاستفاده از منابع اقتصادی هرچه بیشرت را برای خود فراهم آورد.
در همنی دوران بودکه جناح اصولگرا از فرط پیس���ی دس���ت به دامان افرادی همچون
نقاش���یان شد .اوکه موقعیت را مناسب دیده بود از هیچ حملهای به رفسنجانیکه مورد
غضب خامنهای بودکوتاهی نمیکرد .و در این راه سیدحسن خمینی را نیز مورد حمله
2
قرار داده و اساسًا منکر ارتباط او با «خمنی» و «خمینی »شد.
او پس از مرگ رفسنجانی هم ولکن نبود .در حایلکه یکی از فاسدترین چهرههای نظام
است درگفتگو با ارگان سپاه پاسداران در مورد عمل خالصانه میگفت:
خدا بیامرز آقای هاش���می رفس���نجانیکه خدا از تقصریاتش بگ���ذرد ،نیز اگر به
همان مبانی عمل میکرد ،اختالفی نبود .گاهی عقبه انسان وگاهی هم خانواده و
فرزندان انسان را از بریون آمدن ازکوفه و شکسنت حصارها و پیوسنت به امام مانع
میشوند .این همان خطری استکه شهدا بدامش نیافتادند و ما با عمل مخلصانه
از دستور ویل فقیه از دامش خواهیم رهید .امام دائم به این خطر ،خطر نفس ،خطر
3
فریب دشمن ،خطر دنیازدگی و اشرافیت گوشزد میفرمودند.
او در پرتوپالییگویی تا آنجا پیش رفتکه مرگ خمینی را نیز نتیجهی توطئه معرفیکرد:
من خواص را تا زمانی خواص میدانمکه دارای خاصیت باش���ند اگرکسی به هر
دلیلی خاصیت خود را از دست داد دیگر خاص نیست .خواص امروز آفرینندگان
نهم دی هستند.کسانیکه باخاصیت خود در یک حضور هوشمندانه و بجا پشت
استکبار جهانی و طرحکودتای انتخاباتی را شکستند .اینکهکسی روزی خوب آدمی
بوده و امروز مایه ننگ باشدکه خاص نیست ولو انتسابی هم به امام یا دیگران داشته
باشد؟ بلهکسانی دور امام )ره) جمع بودندکه دانسته یا ندانسته اجازه دادند داروی
تقلبی وارد بدن امام بشود و رودهی ایشان را سوراخکند و بعد هم با حیله بر موضوع
4
سرپوشگذاشتند.
فعالیت در نشریات و رسانهها
نقاشیان هماینک مانند بسیاری از چهرههای امنیتی و نظامی سابق دستی هم درکار رسانه
دارد .او رئیس هیأت مدیره مؤسسه سخنگسرت است.
مؤسسه سخنگسرت یک مؤسسه مطبوعاتی  و ناشر دو روزنامه ایران نیوز از  ۹مهر 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  ۶دی  ۱۳۸۲است .حمیدرضا نقاشیان رئیس هیأتمدیره و صاحبامتیاز
نشریات آن است .مدتی پسر وی محمد نقاشیان به مدیریت مؤسسه و صاحب امتیازی
روزنامه رسید.
خربگزاری ایرنا در  ۲۱آبان ۱۳۹۳گزارش دادکه از این روز مؤسس���ه سخنگس�ت�ر به دلیل
مشکالت مایل انتشار دو روزنامهاش را متوقفکردهاست .این در شرایطی بودکه بسیاری
ازکارکنان این روزنامهها در  ۳۰ماهگذشته حقوق و در  ۸ماهگذشته بیمه نداشتهاند .اما هر
دو روزنامه فعالیتشان را دوباره از سرگرفتند.
نقاشیان همچننی به نمایندگی از سوی مؤسسه مطالعاتی صاحبالزمانی (عج) ریاست
1
هیأتمدیره و مدیرعامل شرکتکاالی خواب مبلریان شد.
مؤسس���ه مطالعاتی آن هم از نوع «صاحب الزمانی» چهکار به رختخواب و تشک و
بالشت و تخت تاشو و ...دارد خدا میداند و «برادران پاسدار».
سرانجامفعالیتهایاقتصادینقاشیان
او به خاطر بدهکاریهاییکه باال آورده بود شرکتکاترپیالر را از دست داد .ظاهر ًا او از
قبل این شرکت با ضرری حدود ًا سی میلیارد تومانی مواجه شده و بابت بدهیهاییکه به
بانک ملت داشت وثیقههایش توسط بانک به فروش رفت .وی در حال حاضر در یکی
از امالکشکه حدود دوهزار مرت به آدرس ش���یخ بهائی جنوبی /کوچه اتحاد /پالک ۲۱
میباشد مشغول فعالیت است.
عالوه برآن ملک جانبیکه در ضلع غربی این ملک واقع است با مرتاژ باالتر متعلق به
اوست .امالک دیگرش عبارتند از زمنی و سولههای مبلریان سابق واقع درکیلومرت  ۱۰جاده
مخصوص تهرانکرج روبروی رنگ هاویلوکس؛ یک قطعه زمنی یک هکتاری در شهر
جدید هشتگرد با بیش از هشتاد واحد آپارتمانی؛ زمنی و سوله در شهرک صنعتی نظر آباد؛
زمنی و سوله در شهرک صنعتی شمس آباد؛ زمنی وسوله در خرازیل نعمت آباد در جنوب
مه آباد؛ زمنی ش���ش هزارمرتی در نمک آبرود؛ زمنی شش هزار مرتی در جمستان؛ خانه
دوهزار مرتی با دوطبقه زیربنای چهار صد مرتی در دربند؛ ملک دوهزار مرتیکلنگی واقع
در تخت جمشید /چهاراه وصال.

1-www.gazette.ir/Detail.asp?CurPage=48&isParent=&Level=&CategoryID=&N
ewsID=932663208014994
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دکرت شجاعالدین شیخاالسالمزاده فرزند سیدحسنی شیخاالسالمزاده وکیل دادگسرتی و
رئیس کانون وکالی آذربایجان ،در سال  ۱۳۱۰در تربیز متولد شد .تحصیالت ابتدائی و
متوسطه را در تربیز به اتمام رساند و وارد دانشکده پزشکی تهران شد و در  ۱۳۳۶دکرتای
خود را دریافتکرد .وی در دانشگاههای پنسیلوانیا و اوهایو دوره تخصصی ارتوپدی را
گذراند و در سال  ۱۳۴۱به ایران بازگشت و در بخش ارتوپدی بیمارستان نمازی شریاز
مش���غول بهکار شد .او یکی از مؤسسان بیمارستان پارس در بلوارکشاورز تهران است.
شیخاالس�ل�امزاده برای اولنی بار در ایران رش���ته تخصصی ارتوپدی را بنیانگذاشت و
سپس در بیمارستان شفا یحیائیان طب توانبخشی را راهاندازیکرد.
اولنی ش���غل دولتی او بنیانگ���ذاری و مدیریت عامل انجمن توانبخش���ی بود .وی در
س���ال  ۱۳۵۳به عنوان وزیر رفاه اجتماعی به دولت هویدا راه یافت .در بهمنماه ۱۳۵۴
وزارتخانههای رفاه اجتماعی و بهداری در هم ادغام ش���د و نام وزارت بهداریگرفت
و شیخاالس�ل�امزاده در رأس آن قرارگرفت .در مردادماه  ۱۳۵۶وی در کابینه جمش���ید
آموزگار وزیر بهداری و بهزیستی شد .راهاندازی اورژانس تهران و اورژانسکشور از دیگر
1
اقدامات مثبت او در دوران وزارت بهداری و بهزیستی بود.
در ش���هریورماه  ۱۳۵۷جعفر شریفامامیکه به تازگی به مقام نخستوزیری رسیده بود
1-www.khabaronline.ir/news/334991
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با اعالم حکومت نظامی دس���تور دستگریی عدهای از مدیران و دولتمردان و بازرگانان
را صادرکرد .در نتیجه عدهای از مقامات سابق از جمله شیخاالسالمزاده طبق ماده پنج
حکومت نظامی بازداشت شدند و به زندانکمیته مشرتک انتقال یافت.
دستگریی و محکومیت به حبس ابد
او پس از سقوط نظام سلطنتی ،از زندان جمشیدیهگریخت و برای چارهجویی نزد دکرت
اسماعیل یزدی برادر ابراهیم یزدی در بیمارستان پارس رفت و به توصیهی او خودش را
به مدرسه رفاه معرفیکرد .اوکه ماهها در نظام سلطنتی زندانی بود و با پای خود به مدرسه
رفاه رفته بود تصور نمیکرد 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
وسیعیکه علیه او بود و مجاهدین و خلخایل پایشان را در یککفشکرده بودند برای
اعدام او ،محمدیگیالنی وی را با یک درجه تخفیف به حبس ابد و مصادرهی اموال و
طبابت رایگان محکومکرد .پس از انتشار حکم شیخاالسالمزاده ،خلخایل در مطبوعات
شدید ًا اعرتاضکرد و خواستار اجرای حکم اعدام در مورد او شد.
مجاهدین نیز با راس���ت و ریسکردن اتهامات عجی���ب و غریبیکه هیچ رنگ و بوی
حقوقی نداش���ت ،حکم دادگاه را محکومکرده 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 برایکامپیوتریکردن سیستم بهداشت و درمان
ایران ذکر شده بود.کیفرخواستنویسهای مجاهد این اقدام را تالشی برای وابستهکردن
کشور به «امرپیالیسم آمریکا» میدانستند و هما ن موقع در نشریه مجاهد هم علیهکامپیوتر
مقاله مینوش���تند .همنی مسئله باعث شدکه شیخاالسالمزادهکینهی مجاهدین را به دل
بگرید و تالفیاش را سر هواداران این سازمان در زندان اوین در سیاهترین روزهای تاریخ
ایران درآورد.
چگونگی نزدیکی به نظام و تقرب به دستگاه
از آنجاییکه شیخاالسالمزاده در نظام سلطنتی دستگری شده بود خود را قربانی آن سیستم
میدید و به همنی دلیل زمینهی الزم برای نزدیکی به نظام والیی را داشت .نزدیکی او به
نظام والیی و به ویژه محمدیگیالنی و الجوردی آهسته آهسته صورتگرفت و پس از
آن ،خدمات بسیاری را به آنها ارائه داد و تبدیل به یکی از مقربانشان شد.
در تابس���تان  ۱۳۵۸محمدیگیالنی پس از مرگ پس���ر ارشدش جعفرکه در اثر تصادف
رانندگی به وقوع پیوست به هراس میافتدکه مبادا این واقعه ،تقاص احکامی باشدکه وی
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صادرکرده است .جعفر و دو پسر دیگر محمدیگیالنی عضو سازمان مجاهدین بودند .به
همنی دلیل خانم آذر آریانپور همسر شیخاالسالمزاده را به قم و منزل خودش فرا میخواند
و از او دلجویی میکند .همسر و اطرافیان محمدیگیالنی معتقد بودند آه و نفرینکسانی
که توسط او به اعدام و زندان محکوم شدهاند دامان فرزندشان راگرفته است .در آن تاریخ
شیخاالسالمزاده آخرینکسی بودکه توسط محمدیگیالنی به حبس ابد محکوم شده
بود .هراس از عقوبتکار و آه و نفرینیکه پش���ت سر او و خانوادهاش بود وی را دچار
تردید میکند .او به همنی دلیل میکوش���د منزل مصادره شدهی شیخاالسالم زاده را به
همسرش پس دهد.محمدیگیالنی در دیدار با همسر شیخاالسالمزاده میگوید:
برای مراسم هفت پسر ارشدم که غفلت ًا وفات یافته ،مراسمی در قربستان داشتیم و
معطل شدم… پس از وقوع حادثه اتومبیل ،همسر شما را از اوین به بالنی فرزندم
آوردیم ویل متاس���فانهکار ازکارگذشته بود … آخرین حکمیکه قبل از شروع ماه
مقدس رمضان صادرکردم ،مربوط به دکرت شیخاالسالمزاده بود .خانوادهام معتقد
1
استکه محتم ً
ال نفرین او دامنگری ما شده و جانب ما طلب بخشش واجب است!
خانم آریانپور از قولگیالنی راجع به همسرش مینویسد:
از حق نبایدگذشت .دکرت شیخاالسالمزاده واقعا طبیب حاذقی است و از این طریق
مص���در خدمات مؤثری بوده ،در بهداری اوین هم ش���بانهروز با صمیمیت طبابت
میکند .فعالیت او نه تنها شامل افراد زندانی میشود ،بلکه شامل برادران پاسدار
هم هست .به همت او وضع درمانگاه خیلی پیشرفتکرده و سبب رضایت خاطر ما
2
شده است ...همسر شما انسان شریفی است .قدرش را بدانید!
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
دیدارگفته بود« :همشریه ،پس از فوت فرزندم ،قصد داشتم با رخصت از امام خمینی در
نجف در جوار حضرت امریالمومننی متحصن بشوم .ویل حاال به شما قول میدهمکه در
همنی مقام بمانم تا شوهر شما را آزاد بکنم .هنوز محاکمه ایشان در اذهان مردم تازه است
و تجدید محاکمه و یا عفو مصلحتآمیز نیست ».حاکم شرع چند روز بعد به نخستنی قول
خود وفاکرد و شخص ًا به آذر تلفن زد .اوگفت« :همشریه ،امام خمینی درخواست شما را
لبیکگفتند .انشاالله منزل مبارک است .ازکمیته برای تحویل آن با شما تماس میگریند.
3
خدا نگهدارتان باشد!»
البته محمدیگیالنی 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 وککاش هم نگزید .او در سالهای بعد حکم
اعدامکودکان و نوجوانان را به سادگی آب خوردن صادر میکرد.
راهاندازی بهداری اوین
شیخاالس�ل�امزاده پس از انتقال به اوین ،با گذاش�ت�ن ریش که مورد توجه الجوردی و
محمدیگیالنی بود ،بهداری زندان را راهاندازیکرد و در همانجا مشغول ارائه خدمات
ویژه به پاسداران ،بسیجیان و مسئوالن نظام شد و امکانات متعددی را نیز برای بهداری
چ یک از امکانات آن در اختیار زندانیان
زندان فراهمکرد .او در مورد بهداری اوینکه هی 
قرار نمیگرفت میگوید:
تمام دستگاههای رسمی ما را قبول داشتند و به عنوان مجهیزترین وکارآزمودهترین
بیمارس���تان تهران میش���ناختند .بهرتین جراحیها و بهرتین خدمات پزشکی در
بیمارس���تان ما ارائه میشد ...مدتی بعد مجروحان جنگی را هم به بیمارستان ما
1
میآوردند .بخصوص فرماندهان برای مداوا زیاد به بیمارستان زندان اوین میآمدند.
دوران جنگ بود و شیخاسالمزاده ضمن تخصص باالییکه داشت جزو مورداعتمادترین
پزشکان نظام به شمار میرفت و امکانات زندان نیز به جای آنکه در خدمت زندانیان
باشد به فرماندهان جنگ و مسئوالن نظام والیی اختصاص مییافت.
سیمای واقعی بهداری اوین
روایتیکه شیخاالسالمزاده و رسانههای دولتی به منظور تحریف وقایع دههی  ۶۰سیاهترین
دوران تاریخ معاصر ایران ،از بهداری اوین میکنند فاصلهی نوری با واقعیت دارد.
افراد زیادی طی س���الهای اولیه ،به علت عدم آش���نایی بازجویان با تکنیک بازجویی
و ش���کنجه ،به سرعت در اثر شکنجههای طاقتفرس���ا و یا نبود امکانات پزشکی و یا
تمهیدات الزم ،جان خود را از دست میدادند و این باعث میشدگاه عناصر و مهرههایی
که به لحاظ اطالعاتی از دید رژیم مهم و ارزشمند بودند ،از دست بروند .از همنی روی
به سرعت تالشکردند تا اوین را از نظر امکانات بهداری تجهیزکنند .اولنی قدمها در این
رابطه آوردن یک دستگاه همودیالیز به زندان اوین بود ،در حایلکه تعداد اندکی از آن در
کشور موجود بود و بسیاری از مراکز استانهایکشور نیز از داشنت چننی دستگاهی محروم
بودند .از آنجاییکه در اثر ضرباتکابل ،پا متالشی میشود و لختههای خون و ...داخل
جریان خون میشوند،کلیهها امکان تصفیهی خون را نمییابند و اصطالح ًا ازکار میافتند
و سموم مختلف وارد بدن و اجزای آن میشوندکه میتواند منجر به مرگ زندانی شود.
1-www.khabaronline.ir/news/334991
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دس���تگاه همودیالیز ،به طور مصنوعیکارکلیهها را انجام میدهد .تا پیش از آن از یک
روش ابتدایی برای دیالیز استفاده میکردندکه به «روش روسی» معروف بود .محلویل را
به بدن فرد وارد میکردند و از طریق آن،که چندانکارساز هم نبود و با درد زیادی همراه
بود ،سعی در خارجکردن سموم بدن میکردند .دکرت نصرالله سورانی ،هوادار اقلیت،که
بر اثر شکنجههای طاقتفرساکف پایش متالشی شده بود ،تعریف میکردکه شبی در
بهداری ،شاهد مرگ دو تن در اثر تجویز اشتباه دارو شده بود و اتفاق ًا خود وی بهکمک
دانش پزش���کیاش زنده مانده بود .وی هر چه تالش کرده بود به آنها بفهماندکه این
تجویز باعث مرگ زندانی میشود ،به خرجشان نرفته بود.
اگر شانس میآوردی وکا َرت به بهداری نمیکشید ،در واقع موهبتی بود .بهداری جزیی
از دستگاه اعمال شکنجه در آن روزها بود 1.پاسداران در لباس پرستار و بهیار ،از انجام
رذیالنهتری���نکارها نیز فروگذار نمیکردند .مث ً
ال به هنگام بازکردن بانداژ روی زخمها،
چنان با سبعیت عمل میکردندکه پوست وگوشت نیز همراه با باندکنده میشد .آنان در
پاسخ به اعرتاض و یا ناله و فریاد قربانی ،با خونسردی میگفتند :هرکس خربزه میخورد
پای لرزش هم مینشیند و یا اینکه بایستی فکر این جایش را میکردی! انگار نه انگار
که وظیفهی پزشکی و پرستاری و تیمارگری را به عهده دارند .آنها دستکمی از جالدان
و شکنجهگران نداشتند.
بهداری درکنار بخش  ۲۰۹اوین قرار داشت و یک در آن بخش نیز در آن باز میشد .این
به بازجویان سپاهکمک میکردکه دائم ًا به بهداری سرزده و به آزار و اذیت زندانیانیکه
در زیر ضرباتکابل و شکنجهی آنها آش و الش شده بودند ،برپدازند .پرسنل بهداری
را در واقع بهداری س���پاه پاس���داران تأمنی میکرد و توابهای زندان نیز به آنانکمک
میکردند .در س���ال  ،۶۰تنی چند از زندانیان ت���واب هوادارگروه فرقان در بهداری اوین
فعال بودند .پزشکانی همچون دکرت فریدون باتمانقلیچ 2و دکرت شمسالدین مفیدی هم در
بهداری مشغول خدمت بودند.
بعضی اوقات دادگاه در بهداری اوین برگزار میشد .در اتاقهای بهداری  ۴تا  ۵نفرکه
شدید ًا شکنجهشده بودند بسرتی بودند .بازجو به همراه حاکم شرع و چند پاسدار ناگهان
وارد اتاق بیماران شده ،و به همه دستور میدادندکه سرهایشان را زیر پتوکنند و سپس نام
زندانیایکه قرار بود محاکمه شود را خوانده و از او میخواستندکه سرش را از زیر پتو

-1هرچند در سال  ۱۹۷۵انجمن جهانی پزشکی با صدور اعالمیه توکیو Declaration of Tokyoکادر
پزش���کی را از هرگونه مش���ارکت حتی به صورت جزیی در امور مربوط به شکنجه و دیگر رفتارهای
وحشیانه ،غریانسانی و توهنیآمیز بر حذر داشت ،اما پزشکان وکادر پزشکی وابسته به رژیم بدون توجه
به استانداردهای بنیالمللی به مشارکت در جنایت ادامه میدادند.
-2وی در سال  ۱۳۵۸بازداشت و روانه زندان اوین شد و در سال  ۱۳۶۱از زندان آزادگردید .باتمانقلیچ
نگارندهکتاب «آبدرمانی ،خود درمانی» استکه نتیجهی تحقیقات او روی زندانیان اوین است.
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بریون بیاورد .درکنار تخت اوکیفرخواست خوانده میشد و حاکم شرع بالفاصله حکم
اع���دام او را صادر میکرد و زندانی روی برانک���ارد یا پتو برای اعدام به قربانگاه برده
میشد .هدایت ای ن امور زیر نظر الجوردی صورت میگرفت.
شیخاالسالمزاده شاهد مرگ بسیاری در زیر شکنجه بود .جنازهی آنها را پس از مرگی
فجیع از بهداری به محل جمعآوری زباله پشت بهداری و محوطهی باز اوین منتقلکرده
به تماشا میگذاشتند .او شاهد شکنجه روی تخت بهداری اوین بود .او میدید بازجویان
و ش���کنجهگران چگونه با چرخاندن پنس در پاهای شکنجهشدهی زندانیان آنان را به
شکل جنونآمیزی آزار میدادند .ادامه همکاری با جانیان پس از آزادی ،نشان از ماهیت
شیخاالسالمزاده داشت.
تجربهاندوزی در جراحی
شیخاالسالمزادهکه ریاس���ت بهداری را به عهده داشتگاه عمل جراحی را روی پای
کسانیکه تری خورده بودند ،بدون بیهوشی و یا حتی بیحسی موضعی ،انجام میداد و
به این طریق قربانی را با درد و رنجی عظیم مواجه میکرد.
برای او ،بهداری اوین آزمایشگاه خوبی جهت ارتقای دانستههای پزشکی و جراحیاش
بود .وی با دس���تی باز ،بدون داشنت هیچگونه مسئولیتی در برابر بیمار ،به انجامکلیهی
جراحیها میپرداخت .از عملهای مربوط به ارتوپدیکه در تخصصاش بودگرفته تا
پیوند اعصاب و پوس���ت و هم چننی جراحیهای داخلی و هر آن چهکه پیش میآمد و
تجربه کردنش برایش مهم بود .در صورتی که اتفاقی برای بیمار میافتاد ،به هیچکسی
پاس���خگو نبود .در اولنی روزهای دس���تگریی در طبقهی دوم ساختمان دادستانی سرباز
وظیفهای را دیدمکه در اثر شکنجه پردههایگوشش پاره شده بود و ناشنوا بود .همچننی
اعصاب دس���تهایش در اثر استفاده از دستبند قپانی قطع شده و ازکار افتاده بودند.
ت وی را عملکرده بود.کل پوست پشت دست برداشته شده
شیخاالسالمزاده هر دو دس 
و عمل جراحی صورتگرفته بود .هنوز بخیهها را نکشیده بودند .بخیهها آنقدر بزرگ
بودندکهگویا پای پارچهای راکوک زده بودند.
یکی از جراحیهاییکه او در آن تخصص یافته بود ،پیوند پوست بود .در اثر شکنجههای
هولناکگوشتکف پای زندانی میریخت و برای ترمیم آن نیاز به پیوند پوست بود .این
پوست از قسمت ران و باسن فرد برداشته شده و بهکف پا پیونده زده میشد .بازجویان
و شکنجهگران با قهقهه از آن یاد میکردند و میگفتند چنانچه اطالعاتات را ندهی
کاری میکنیمکهکف پایت مو در بیاورد .چونگاهی اوقات پوست ران همراه با مو بود
این تهدید را میکردند.

الجوردی ،یاران و همراهانش

505

از حق نبایدگذشت وی خدماتی را هم در اختیار بعضی از بیمارانگذاشت و در بهبودی
آنها س���هم داشت .شبیکه مرا میبردند تا جنازهی موسی خیابانی و همراهانش را در
زیرزمنی  ۲۰۹ببینم .اوکه در چهارچوب در بهداری ایستاده بود ،از دور با دیدن خونی بودن
چشمبند متوجه جراحت ابرویم شد و از پاسدار خواست مرا برای پانسمان ابرویمکه به
تیزی در خورده و شکافته بود نزد وی بربد .هنگام بازگشت به بهداری برده شدم و او با
دقت ابرویم را پانسمانکرد.
ساخت داروی ضدسیانور و امدادرسانی به جانیان
پس از  ۳۰خرداد  ۱۳۶۰و آغاز سرکوبگسرتدهی نظام اسالمی ،اهمیت شیخاالسالمزاده
برای نظام دو چندان ش���د .اگر او تا پیش از این به مداوای سران نظام و وابستگانشان
میپرداخت در این دوران به بخشی از سیستم سرکوب تبدیل شد و خدمات شایانی را به
نظام والیی ارائه داد.
1
برخالف دکرت ش���مسالدین مفیدی وزیر علوم مس���تعفی دولت نظام���ی ازهاری که
یار و غمخوار زندانیان سیاس���ی ب���ود و مورد عالقه و احرتام ویژهی آنان قرار داش���ت
شیخاالسالمزاده مورد خشم و نفرت غالب زندانیان بود .این خشم وکینه آنقدر بارز بود
که الجوردی در ابتدای سال  ۱۳۶۱در حسینیهی اوین به طعنه و تمسخرگفت :ما او را آزاد
خواهیمکرد و چنانچه قادر بودید او را در بریون از زندان ترورکنید.
شیخاالس�ل�امزاده از دانش پزشکی خود برای اعمال فشار هرچه بیشرت به زندانی تحت
ش���کنجه استفاده میکرد .او همچننی از انواع و اقس���ام شیوهها برای زنده نگاهداشنت
-1دکرت مفیدی استاد برجسته و رئیس سابق دانشکده بهداشت بود .وی در دولت ازهاری یک ماه و نیم
وزیر علوم بودکه استعفا داد .انسانی متنی و دوست داشتنی بود .هیچکس را سراغ نخواهید داشتکه
آن روزها در اوین و در بندهای چهارگانهی 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 ارائهی آن چهکه از دس���تش برمیآمد
نمیکرد .او باکیسههاییپالستیکی مملو از داروکه به سختی حملشان میکرد ،چونان فرشتهای در
بندهای اوین ظاهر میشد و اتاق به اتاق میرفت و به مداوای زندانیان میپرداخت و با دردهای آنان
شریک میشد .گاه سیگار هما فیلرتدارش را در گوشهای رها میکرد تا بچهها چند تایی از آن را ،به
ظاهر ،به دور از چشم او بردارند! تواب و جاسوس وگاه افراد ناشناس در اتاقها زیاد بودند و منطقی
نبود بیگدار به آب زند.گاهی داروهایی راکه در اوین یافت نمیشد ،از بریون زندان تهیه میکرد و در
اختیار زندانیان قرار میداد .اولنی بارکه ازگلودرد به او شکایتکردم ،چنان با مالطفت پاسخمگفتکه
دردم را فراموشکردم .با حوصله به پانسمان پاهای مجروح میپرداخت و با مالطفتیکم نظری ،مرهم
بر آنها میگذاشت .داور عزیزی مسئول بهداری اتاق  ۲پاینی بند  ۲میگفت نام بچههایی راکه اعدام
شده بودند ،از او میگرفت تا هنگامیکه نماز شب به جا میآورد ،نامشان را در زمرهی  ۴۰مؤمنیکه در
قنوت میبرند ،بر زبان جاریکند .او در شرایط سخت و ناگوار ،جوهره انسانی خود را نشان میداد.
اینها همه در حایل اتفاق میافتادکه حکمش رو به اتمام بود و انجام هرگونهکمک و برخورد مهربانانه
نسبت به دیگر زندانیان ،میتوانست بهانهای شود برای الجوردی ،تا حکم آزادی او را لغوکند یا برای
مدت نامعلومی به تعویق بیاندازد.
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زندانی استفاده میکرد تا آنها را به زیر شکنجه بدهد.
مسئول تعقیب و مراقبت واحد اطالعات سپاه در مورد حمله به یکی ازخانههای تیمی
مجاهدین در تاریخ  ۱۲اردیبهشت  ۱۳۶۱میگوید:
یادم هست یکی دو نفر راکه بریونکشیدند ،قاسم باقرزاده در آنجاکشته نشد .اینها
را آوردند در اوین ،ریکا در حلقشانکردند .دکرت شیخاالسالمزاده بود و میگفت
سیانور را در مدتکوتاهی خنثی میکند؛ سیانور را باال آوردند.
1
فرمانده عملیات شهری:کف میکردند.
شیخاالسالمزاده خود ش���خص ًا بر چننی عملیاتهایی نظارت میکرد .زندهنگاهداشنت
هریک از این سوژهها ضمن آنکه باعث شور و شعف الجوردی و شکنجهگران میشد
به منزلهی مدایل بود بر سینهی شیخاالسالمزاده.
او چنانچه در زندانگفته میشد توانست در البراتوار خصوصی یکی از وابستگان نظام
س���لطنتیکه زندانی بود آمپول ضد سیانور تولیدکند .این آمپول در تمامی اتوموبیلهای
گشتهای اوین وکمیتهها وجود داشت و با تزریق آن به متهم او را به اولنی مرکز درمانی
رس���انده و از مرگ نجات میدادند و به تیغ شکنجهگران میسرپدند تا ذره ذره جانشان
گرفته شود .مسئول تعقیب و مراقبت واحد اطالعات سپاه در مورد تولید آمپول ضدسیانور
تولید شده توسط شیخاالسالمزاده میگوید:
2
خودش یک دوای ترکیبی ساخته بودکه سیانور را از خون تجزیه میکرد.
یکی از بازجویان اطالعات سپاه مستقر در دادستانی در مورد وسایلیکه «گشت شکار»
همراه داشت ،میگوید:
اکیپ ویژه یا همانگش���ت شکارکه مثل یک سیستم و یک واحدکامل اطالعاتی
عمل میکرد و هر نوع سالح الزم برای درگریی از نارنجکانداز ،مسلسل سبک و
3
اسلحه وگاز اشکآور تا داروی ضدسیانور ،لباس برای تغیری شکل به تناسب نیاز...
ضدسیانور تولید شده توسط شیخاالسالمزاده حتی در شهرستانها نیزکاربرد داشت .یکی
از مسئوالن ارشد مبارزه با التقاط»که در حال حاضر در یکی از بنگاههای معامالتی در
غرب تهرانکار میکند ،میگوید:
در آن زمان هنوز مجهز به ضد س���یانور نبودیم و باید تا بهداری اولنی فرد س���یانور
خورده را میرساندیم که بیشرت وقتها طرف تلف میشد تا داروی فوق را و طرز
4
استفادهی آن را در واحد خود پیادهکردیم.
 -1رعد درآسمان بیابر ،تاریخ شفاهی مبارزه امنیتی با سازمان مجاهدین خلق ( )۱۳۶۷-۱۳۵۷به اهتمام
محمدحسن روزیطلب و محمد محبوبی ،انتشارات یازهرا ،ص ۲۴۶
-2پیشنی ،ص ۲۴۶
 -3پیشنی ،ص ۳۰۴
 -4پیشنی ،ص ۳۰۶
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یکیازمسئوالندادستانیکهبرایانجامعملیاتبهمأموریتگیالنرفتهاستمیگوید:
1
حمیدی سیانور در دهانش بود و خورد و ضد سم به او تزریق شد و خلع سالح شد.
حمیدکه امروز یکی از «دانش���مندان راهربدی» نظام والیی اس���ت و پیش�ت�ر بازجو و
شکنجهگر بوده ،میگوید:
به هرحال آمدند و این آقای حمیدی را نشاندند و دیدند تارهای صوتیاش آسیب
دیده است .البته بچهها داروی ضدسیانور به او تزریقکردند .تزریقاتش را من انجام
دادم و نجات پیداکرد.
«یکی از مس���ئوالن ارشد مبارزه با التقاط» در مورد استفاده از ضدسیانور ساخته شده
توسط شیخاالسالمزاده برای زنده نگاه داشنت زندانی و فرستادن او زیر شکنجه میگوید:
یوزی را به حس�ی�ن دادم .برای اینکه راحتتر بدوم ،اس���لحهیکمری راکشیدم.
ناگهان مثلگنجشک از شیشهی راننده بریون پرید و بمب دستی به نام فانوسکه
ساختهی سازمان بود را به سمت ما انداختکه عمل نکرد و شروع به دویدنکرد
و سعی داشت اسلحه و نارنجک خود را بکشدکه حسنی باالجبار یک رگبار به وی
خایلکرد .یک پریاهن نازک و دامن چنیدار بلند تنش بود و وقتی تریخورد معلق
ش���د و حالت زنندهای درست جلوی در مسجد به وجود آمد .حاال نگو نمایندهی
مجلس در مسجد سخرنانی دارد .در یک لحظه بسیج زن و مرد ریختند روی من و
حسنیکه فالن فالنشدهها چکارش دارید؟ سیانور هم خورده بود و با حسنی داشتیم
کلت و نارنجکاش را از شکمبندش در میآوردیم که ناگهان بوق ماشنی همه را
پراکندهکرد .و مهدیه باکیف امداد پیاده شد و چادرش راکشید روی بدن این خانم
و با جذبه همه را امر به رفنت در حیاط مسجدکرد و فوریکیف امدادش را باز نمود
و سم سیانور را خنثیکرد و سوژه را به بیمارستان انتقال دادیم ....به هر صورت سوژه
2
در بیمارستان قابل بازجویی به علت زخمهایش نبود.
بسیاری از قربانیان الجوردیکه سبعانهترین شکنجهها را متحمل شدند و حتیکسانیکه
به جرکه توابنی پیوستند و جنایات زیادی را مرتکب شدند و سپس به جوخهی اعدام سرپده
شدندکسانی بودندکه سیانور خورده بودند و وقتی چشمبازکردند خود را در زندان اوین
یافتند و یکسره به شکنجهگاه برده شدند.
زنده نگاهداشنت زخمیها و سرپدنشان به دست جالدان
مسئول تعقیب و مراقبت واحد اطالعات سپاه در مورد هدف قرار دادن یک دخرت چادری
-1پیشنی ،ص ۳۲۹
-2پیشنی ،ص .۳۱۳
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و زندهکردن او توسط شیخاالسالمزاده و سرپدنش در دست جالدان میگوید:
بچهها بدون ایست او را زدند .در عملیات نمیتوانی ایست بدهی .زدند و افتاد و
ماگفتیم ای دل غافل! نکند اشتباهکردیم .باالی سرش دویدیم و دیدیم زنبیلش پر
از نارنجک است ....در همان دایره میدان  ،۲۳در حاشیهاش افتاد .یک پسر داشت
پشت سرش میدوید و او را ندیدیم ،چون پشتمان به او بود .نمیدانم میخواست
به ما حملهکند یا بیاید باالی سر این دخرت .بچهها او را هم زدند و آنجا افتاد .آن پسر
در جا مرد .دخرت را صندوق عقب انداختیم و تختهگاز بردیم و به شیخاالسالمزاده
تحویل دادیم .آن موقع زنده ماند .حاال اگر اسمش در میانکشتهها هست ،مال آن
عملیاتنیست.
مسئول تعقیب و مراقبت واحد اطالعات سپاه در مورد وضعیت شیخاالسالمزاده هنگام
حمله به خانههای تیمی میگوید:
1
شیخاالسالمزاده در علمیاتها  Stand byبود.
وظیفهی شیخاالس�ل�امزاده در چننی شرایطی نجات جان زخمیها به هر قیمتی بود تا
بازجویان و شکنجهگران بتوانند با شکنجههای هولناک از آنها اطالعاتکسبکنند.
مسئول تعقیب ومراقبت سپاه در مورد یکی از زندانیان زخمی میگوید:
«پس���ری بودکه هیکل پرورش اندامی داشت و خیلی خوش هیکل بود؛ نمیدانم
اس���مش براتی بود یا چیز دیگری .در آنجا تری بهکتفش خورد و شیخاالسالمزاده
بدون بیهوش���ی تری را درآورد .س���ر چاقویشگریه داشت وگلوله را بریونکشید و
گفت» :ماشاءالله! ماشاءالله! عجب عضلههایی!» هم واقع ًا تعجبکرده و هم شری
شده بود و بدون بیهوشی تری را بریونکشید و یکمرتبه خون فواره زد .فکرکنم روی
2
رگ بود .زود پدگذاشت و جلوی خونریزی راگرفت.
احمدرضا محمدیمطهری3که در بهداری اوین بسرتی بود برایم تعریفکردکه در بهار
 ۱۳۶۱شیخاالسالمزادهکنار تخت یکی از زندانیان مجروح با خوشحایل و شور و شعف
بسیاری فریاد میزد زندهاتکردم و او را به دست بازجوسرپد.
فرمانده عملیات شهری واحد اطالعات سپاه در مورد میزان همکاری شیخاالسالمزاده با
دستگاه امنیتی میگوید« :خیلی به بچههاکمککرد».
-1رعد درآسمان بیابر ،تاریخ شفاهی مبارزه امنیتی با سازمان مجاهدین خلق ( )۱۳۶۷-۱۳۵۷به اهتمام
محمدحسن روزیطلب و محمد محبوبی ،انتشارات یازهرا ،ص  ۲۵۸و .۲۵۹
 -2پیشنی.
-3با آنکه حس���ن بلوکی برادر زن وی و باجناقش از اعض���ای وزارت اطالعات بودند با این حال
احمدرضا در زمستان  ۱۳۷۱توسط جوخههای رژیم ربوده شد و به قتل رسید و رژیم هیچگاه مسئولیت
آن را به عهده نگرفت .دس���تگاه امنیتی از طریق حسن بلوکی تنها بطور غریرسمی خرب مرگ او را به
خانوادهاش دادند.
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یکی از زندانیان مجاهد برایم تعریفکردکه روز  ۱۲اردیبهشت  ۱۳۶۱در  ۲۰۹اوین شاهد
بوده اعضایگروه ضربت اوین و بازجویان در حایلکه جنازه مجاهدینکش���ته شده در
درگریی خانههای تیمی صبح آن روز را باگرفنت موی سرشان روی زمنی میکشاندند ،با
فریاد شیخاالسالمزاده را صدا میزدند.
رفتار بریحمانه با مجروحان
یکی از دوستانم به نام «پ ،فلا»که در سال  ۶۱در بند  ۲۴۶باال محبوس بود برایم تعریف
کرد ،یک شب معصومه قجر عضدانلو را اشتباهی به جای اینکه به  ۲۰۹بربند ،برای چند
ساعتی به بند آنها میآورند.
معصومهک���ه در درگریی با نریوهای رژیم در  ۱۳فروردی���ن  ۱۳۶۱از ناحیه فک وگردن
تری خورده و ش���دید ًا مجروح بود تعریف میکندکه «هرچ���ه از درد دادم میزدم ،دکرت
شیخاالس�ل�امزاده به من مسکن نمیداد ».او به معصومهگفته بود «همنیطور باگلوله
در گردن نگهت میدارم تا بازجوییهایت را درست پس بدهی ».همنی کار را هم کرد.
آنقدر معصومه را عمل نکردند تا حکمش اجرا شد .اوکه باردار هم بود به خاطر شکنجه،
جننیاش را س���قطکرد و در  ۷مهر  ۱۳۶۱اعدام شد .دادستانی انقالب اسالمی هنگام
دستگریی وی اعالمکرده بود او در درگریی با نریوهای نظامکشته شده است و به همنی
دلیل دستشان باز بود هر بالیی سر او بیاورند .یکی از دوستانمکه دخرتی  ۱۸ساله بود و
در خرداد  ۱۳۶۰دستگری شده بود برایم تعریفکرد:
بعد از انتقال به اوین ،بردنم بهداری برای پانسمان .بچهها موقع شکسته شدن سرم،
یک تیکه پارهی روس���ری اضافیکه یکی داشت،گذاشته بودن روی زخم سرم تا
خون بند بیاد .بعد از دو سه روز حسابی خشک شده بود خونها و با موهام به هم
گوریده بود و چسبیده بود به سرم.
دکرت شیخ ،یکهو از روی سرمکند .یک عالمه موی سرم باهاشکنده شد .خیلی دردم
اومد .از عصبانیت سرش دادکشیدم «اوهوی ساواکی! یواشتر!»
نمیشناختمش اون موقع و بدترین فحشیکه به نظرم رسید ،ساواکی بود .او هم با
خونسردی برگشتگفت :ساواکی باشم ،بهرته تا منافق باشم!
شاهد قتل آیتالله الهوتی
طبق دستخط انتشار یافتهی شیخاالسالمزاده در نش���ریه «رمز عبور» شماره  ،۲۱وی با
آمبوالنس���یکه از اوژانس تهران تهیه میکند همراه آیتالل���ه الهوتیکه درکما بود به
بیمارستان قلب میرود و شاهد مرگ وی در این بیمارستان میشود .از محتوایگزارش
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تهیه شده توس���ط شیخاالسالمزاده مشخص اس���ت که پس از قتل آیتالله الهوتی به
درخواست الجوردی و در تأیید ادعاهای وی تهیه شده است.گزارش بهگونهای تنظیم
شدهکه از آن هم خودکشی نتیجهگرفته شود و هم سکتهی قلبیکه داستان به هر طرف
چرخید توجیهی برای آن داشته باشند .نکتهی قابل تأمل آنکه شیخاالسالمزاده روز بعد
در پزشکی قانونی و مراسمکالبدشکافی هم حضور داشته است .از قرار معلوم الجوردی
فردی مطمئنتر از او سراغ نداشته است و وی با آنکه زندانی بوده در تمامی صحنهها
حضور داشته است.
براساس روایت رسمی جمهوری اسالمی مرگ آیتالله الهوتی در اثر سکته است .اما
خانواده الهوتی از جمله حمید ،فرزند وی ،و نیز فائزه و فاطمه هاشمی ،عروسهای وی،
در مصاحبه با هفتهنامه «شهروند امروز» اعالمکردندکه پزشکی قانونی در معده آیتالله
الهوتی اثر سم اسرتیکننی به دست آورده و این نشان میدهدکه آیتالله الهوتی در زندان
به مرگ طبیعی نمرده است .داستانسرایی شیخاالسالمزاده مبنی بر چندین بار انفارکتوس
نیز تنها در جهت تأیید ادعاهای الجوردی است.
آموزش به بازجویان و شکنجهگران
به دستور شیخاالسالمزاده بازجویان موظف بودند قبل از شکنجهی زندانی ،به زور یک
پارچ آب به خورد او بدهند تا خونش رقیق شده پس از تحمل ضرباتکابلکلیه قادر به
دفع سموم باالی بدن باشد .به این ترتیب امکان ازکار افتادنکلیه پاینی میآمد و احتمال
مرگ زندانی زیر شکنجهکمرت میشد .همچننی زندانیان اجازه نداشتند پس از شکنجه آب
بنوشند و هنگام توالت رفنت نیز بازجو مواظب بود زندانیکه پس از شکنجه عطش هم
داشت آب ننوشد .شایعات دیگری نیز در مورد خدمات و آموزشهای شیخاالسالمزاده
ب���ه بازجویان در زندان مطرح بودکه به خاطر ع���دم اطمینان از صحت آنها از بیان آن
خودداری میکنم.
آزای زودرس و روابط با مسئوالن نظام
در رسانههای نظام والیی در ارتباط با نحوهی آزادی شیخاالسالمزاده آمده است:
آیتالل���ه محمدیگیالن���ی تصادف س���ختی میکن���د .راننده او را ب���ه یکی از
بیمارستانهای تهران میفرستند و آیتاللهگیالنی برای مداوا به زندان اوین میرود.
آیتالله با اس���تخوانهای شکسته و تنی خونآلود زیر تیغ جراحی پزشکی میرود
که مدتی قبل در دادگاه رای به حبس ابد او داده بود ....آیتالله پس از مداوا ،در
دیداری خصوصی شرح حوادث رخ داده در بیمارستان را به اطالع امام میرساند.
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نتیجه مذاکرات به آزادی شجاع ختم میشود.
این همهی ماجرا نیست .شیخاالسالمزاده به خاطر خدمات ویژهایکه در سالهای ۶۲-۶۰
در اختیار بازجویان و ش���کنجهگرانگذاشت در تابستان  ۱۳۶۲از 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 آریانپورکه همراه فرزندانش در آمریکا به سر
میبرد جدا شد و دوباره ازدواجکرد.
پس از آزادی از زندان همچننی س���هام او در بیمارستان پارسکه مصادره شده بود به او
بازگردانده شد و وی بهکار 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 محمدیگیالنی داش���ت و به خانهی او رفت و آمد میکرد .چشمهای
شیخاالس�ل�امزاده را وزیر بهداش���ت دولت روحانی عملکرد .وی به علت ابتال به سه
س���رطان پانکراس ،پروستات و سرطانی با منشاء ناشناخته به امریکا رفت ،لیکن بعد از
مدتکوتاهی برای ادامه درمان به ایران بازگشت و ماهها در بیمارستان پارس بسرتی بود.
2
در این مدت بسیاری از مسئوالن عایلرتبهی نظام والیی به دیدارش شتافتند.
شیخاالس�ل�امزاده در روز  ۱۷بهمن ماه  ۱۳۹۲در مراسمیکه برای تقدیر از او برگزار شد
ش���رکتکرد و در  ۲۷خردادماه  ۱۳۹۳در تهران درگذش���ت و متأسفانه بخشی از تاریخ
شکنجه وکشتار میهنمان همراه او دفن شد .هیچکس به اندازهی او در مورد جوانانیکه
در زیرشکنجه در سال های  ۶۲- ۶۰به قتل رسیدند اطالعات نداشت .هیچکس به اندازهی
او در مورد جوانانیکه در سالهای یادشده زیرشکنجه معلول شدند اطالعات نداشت.
او یکی از بهرتین شاهدان جنایات رژیم در سیاهترین دورهی تاریخ معاصر میهنمان بود و
میتوانست دایرهالمعارف جنایت و شکنجه را قلمیکند.
رس���انههای نظام والیی در تمجید از وی و حتی س���وابقاش در نظام پهلوی از چیزی
3
فروگذار نکردند
رئیس سازمان نظام پزشکی درگذشت پدر ارتوپدی ایران ،عالم عامل ،استاد فرزانه و آیینه
تمام نمای اخالق و پزشک وارسته را تسلیتگفت .مقامات نظام اسالمی مسابقهی تسلیت
گذاشتند .اما هیچکدام به روی خودشان هم نیاوردندکه انسانی به این خوشسابقهای چرا
در دادگاه «عدل اسالمی» با یک درجه تخفیف به زندان ابد محکوم شده بود؟
-1نشریه شهروند امروز شماره ۰۷

2-www.khabaronline.ir/news/334991
3-www.khabaronline.ir/news/334991

احمدرضاکریمی «تواب دو نظام»

احمدرضاکریمی در سال  ۱۳۳۰در خانوادهای فرهنگی ،روشن وکتابخوان در جهرم به دنیا
آمد و ازکودکی با کتاب وکتابخوانی آشنا شد .پدر و مادر وی پس ازکودتای  ۲۸مرداد
 ۲سال منفصل از خدمت شدند .در سال  ۱۳۴۷پدر وی رئیس اداره اوقاف قم بود و با
جریانها و شخصیتهای ملی و مذهبی ارتباط داشت.
احمدرضاکریمی در س���ال  ۱۳۴۸در 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 ...قرارگرفت اما به عضویت این سازمان درنیامد .در سال  ۱۳۵۱از آنجاییکه
مجاهدین،کریمی را عنصری فاقد مسئولیت و ضدتشکیالت میدانستند ارتباطشان را با
وی قطعکردند.
در  ۳۱فروردین  ۱۳۵۲وی همراه با فاضلالبصام (مصلحتی)یک دانش���جوی عراقیکه
ارتباطاتی با الفتح داشت دستگری و به اعرتافات تلویزیونی تن دادند .این دو از پاییز ۱۳۵۱
ت انفجاری در تهران و شریاز انجام داده بودند و ساواک انرژی زیادی
یک رشته عملیا 
برای دستگریی آنها صرفکرده بود.
همکاریگسرتده با اکیپهایگشت ساواک
احمدرضاکریمیکه حافظهی عجیبی داشت در دوران بازداشت به همکاریگسرتده با
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کمیته مشرتک و بازجویان پرداخت و درگشتهای خیابانی ساواک همراه با واحدهای
تعقیب و مراقبت شرکت میکرد و به جستجوی چریکها و مجاهدین میپرداخت .او
همچننی سرقرارهای تشکیالتی میرفت و در چهارراههای بزرگ شمارههای اتوموبیلهای
مشکوک را چک میکرد .او درکنار چهرههای خائنی همچون عباس شهریاری ،شاهمراد
دلفانی ،سریوس نهاوندی ،محمد توکلیخواه ،امری فطانت ،وحید افراخته و ...ضربات
سهمگینی به نریوهای سیاسی واردکردند.
ویکه شهره عام و خاص بود درگفتگو با نشریه مهرنامه  ۴۲میکوشد موضوع شرکت
در اکیپهایگشت ساواک را منحرفکرده و به دورهای خاص و محدود تقلیل دهد .او
توضیح میدهدکه به بخش عملیات ساواک منتقل شده و عضدی به او میگوید:
ش���ما را با اکیپ برایگشت میبرندکه اگر احیان ًا کسی را شناختی دستگریکنند.
حدود بیس���ت روز مرا هر روز میبردند و در خیابانها میگرداندندکه شایدکسی
را بشناس���م و دستگریکنند ویل به نتیجهای نرسیدند و اغلب هم عمد ًا وقت تلف
میکردند و به جایگش���ت در خیابان میرفتند دربند و آن جا قلیان میکشیدند و
من هم چای میخوردم و سیگاری میکشیدم و بر میگشتیم .بعد از بیست روز به
مصطفویگفتم اینگشتها وقت تلفکردن است و من هم از خیابانگردی خوشم
نمیآید ،مصطفوی همگشتهای روزانه را متوقفکرد .یکی از دالیل نارضایتیام
این بودکه اکیپها بنا بر شرح وظایفشان اگر به فرد مشکوکی برخورد میکردند
بازرسیاش میکردند و اگر چیزی داشت او را میگرفتند ،بعد هم طبیعت ًا درگزارش
یا صورت جلسه خود مینوشتند هنگامیکه در معیت فالنیگشت میزدیم به این
مورد برخوردکردیم .ماجرای بهمن روحی آهنگران از مواردی اس���تکه در همنی
1
گشتها – البته در سال  – ۵۴پیش آمد و بعدا برایتان توضیح میدهم.
کریم���ی خصلت شناختهش���دهای دارد :دروغگویی .از این نظرکمنظری اس���ت .وی در
فروردین  ۱۳۵۲دستگری میشود و طبق اسناد انتشار یافته توسط مؤسسات اطالعاتی نظام
اس�ل�امی وی تا پایان  ۱۳۵۴به مدت سه سال همراه باگشتها و اکیپهای ساواک به
گشتزنی در خیابانها میپرداخت و چریکها و مجاهدین را شناسایی میکرد .چنان
میگوید از «خیابانگردی » خوشم نمیآید و بازجوی ساواک میپذیردگویا شاهزادهای
بودهکه ندیمههایش او را بهگردش اطراف شهر میبردند و او با اظهار دلتنگی از رفنت به
سریو سیاحت امتناع میکند.
-1فاضل مصلحتی یکی از معاودین عراقی بودکه س���اواککوش���ید با اعرتافات تلویزیونی او رابطه
مجاهدین وگروههای سیاسی مخالف با عراق را نتیجه بگرید .مصلحتی در زندان به مجاهدین پیوست
و پس از انقالب یکی از مس���ئوالن بخش دانشآموزی مجاهدین ش���د .در بهار  ۱۳۶۱در درگریی با
نریوهای امنیتی نظام اسالمیکشته شد.
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بر اساس اسناد منتشر شده از سوی دستگاه اطالعاتی نظام اسالمی ،وی در تاریخ  ۱۷دی
 ۱۳۵۴همراه با اکیپهای «بهروز» و «داریوش» کمیته مشرتک ،بهمن روحیآهنگران
یکی از اعضای مهم سازمان چریکهای فدایی خلق راکهکاله پشمی بر سر و پالتو به
تن داشت در خیابان هنگام وارد شدن به یککیوسک تلفن شناسایی میکند .درگزارش
س���اواک آمده است ،بهمن روحیآهنگران «ضمن مقاومت شدید و دادن شعار سیانور
بلعیده و تصمیمگرفت از نارنجک استفاده نمایدکه با ضرباتی چند او را از پای درآوده
و خلع سالح شد ...در بازرسی بدنی تعداد دو عدد نارنجک جنگی و اسلحهکمری۱۴ ،
عدد سیانور و اعالمیه و چند شناسنامه وکارت جعلی و تعدادی فشنگ همراه داشت...
1
پس از ترخیص از بیمارستان نامربده زنده به پایگاه داللت و تحویل نگهبانیگردید.
بهم���ن روحیآهنگران پس از لو رفنت توس���طکریمی و دس���تگریی ،توس���ط عضدی
(محمدحسن ناصری) تحت شدیدترین شکنجهها قرارگرفت و  ۶روز بعد در بیمارستان
ارتش جان خود را از دست داد .در هنگام دستگرییگویا یادداشتی حاوی نام و شماره
تلفن از او به دست میآورندکه موجب ضربات سنگینی به سازمان چریکهای فدایی
خلق میشود.
دروغگویی راجع به زهره مدیرشانهچی و چگونگی شناسایی روحیآهنگران
احمدرضاکریمی درگفتگو با مهرنامه به دروغ خود را همسر زهره مدیرشانهچی معرفی
میکند در حایلکه تنها به خواستگاری وی رفته بود .زهرهکه برای ازدواج با وی تحت
فش���ار خانوادهاش بود جهت خالصی از شرکریمی از بهمن روحیآهنگرانکه دوست
پسرخالهاش بود و او را به نام مستعار میشناخت میخواهدکه باکریمی دیدارکند و بگوید
که با هم ارتباط عاطفی دارند تا بلکهکریمی پایش را از زندگی وی بریون بکشد.کریمی
که متوجه شده بود زهره مدیرشانهچی تمایالت مارکسیستی دارد به دروغ خود را نزد وی
مارکسیست جا زده بود.
همان یک مالقاتیکهکریمی و بهمن روحیآهنگران با یکدیگر داشتندکافی بود تا
او بتواند به هنگامگشتزنی با مأمورینکمیته مشرتک ،روحی آهنگران را بازشناخته
2
و لو دهد...
کریمی پس از دس���تگریی ،زهره مدیرشانهچی را نیز لو میدهدکه پس از شش ماه آزاد
میشود .زهره مدیرشانهچی بعد از آزادی از زندان به چریکهای فدایی خلق پیوست و در
-1ماهنامه مهرنامه  ،شماره  ،۴۲تریماه .۱۳۹۴
-2منت بازجوییهای  ۲۲و  ۲۶تریماه  ۱۳۵۲زهره مدیرش���انهچی .چریکهای فدایی خلق :از نخستنی
کنشه���ا تا بهمن  ،۵۷محمود نادری ،مؤسس���ه مطالع���ات و پژوهشهای سیاس���ی ص  .۶۳۱منت
بازجوییهای زهره مدیر شانهچی.
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سال  ۱۳۵۵در درگریی با ساواککشته شد .احمدرضاکریمی جنازهی او را در بیمارستان
شهربانی شناساییکرد .در دههی  ۵۰جنازهیکشتهشدگان بهکمیته مشرتک و بیمارستان
شهربانیمنتقلمیشدواحمدرضاکریمییکیازکسانیبودکهجنازههاراشناساییمیکرد.
روایت شاهدان از همکاری وی باکمیته مشرتک
کریمی که چند سایل است از پرده بریون آمده در گفتگو با رسانههای نظام والیی ادعا
میکند بهطور مستقیم تنها در لو رفنت یک نفر دخیل بوده است!
من فقط در مورد دستگریی یک نفر خودم راکام ً
ال مقصر میدانمکه میتوانست از
1
طریق من دستگری و شکنجه نشود ...این فرد عزتالله مصلینژاد بود.
وی به س���ادگی دروغ میگوید دهها نفر توس���ط وی لو رفته و دستگری شدند و یا خود
مستقیم ًا در دستگرییشان شرکت داشت و یا در بازجوییشان حاضر بود .از جمله این
افراد میتوان به مهدی براعی ،محمد ضابطی ،اصغر محکمی ،منصور زاهدی ،حس���ن
ابراری ،بهروز اسداللهزاده ،احمدکالهدوز و ...اشارهکرد.
عزت شاهی دربارهیکریمی و این دست ادعاهایش میگوید:
در شب سیام آذر ۱۳۵۴که مرا به اتاق بازجویی میبردند ،وقتیگفتند بلوز را از رو
سرت بردار ،دیدمکه در طرفی وحید (افراخته) و احمدرضاکریمی و در طرف دیگر
حسن ابراری نشستهاند ...احمدرضاکریمی آنقدر با رسویل[بازجویکمیته مشرتک]
2
راحت شده بودکه حتی از جیب او سیگار بر میداشت.
با وجود شناختکاملیکه عزت شاهی از سابقهی احمدرضا کریمی و دروغگوییهای
3
وی داشت ،درکنار او در مستندیکه دستگاه امنیتی علیه مجاهدین ساخت ،ظاهر شد.
کریمیکه از میزان نفرت زندانیان سیاسی سابق از خودش واقف است میگوید:
آقای رجایی در سال  ۵۸با وجود اینکه دیگر ضد مجاهدین بود ،اما اگر راجع به
من از او سؤال میکردید همان حرفی را میزدکه مجاهدین میگفتند.
رجایی بهرتین ش���ناخت را راجع به احمدرضاکریمی داشت چراکه نزدیک به دو سال
در کمیته مشرتک زندانی و تحت شکنجه بود و از نزدیک شاهد همکاری و خریهسری
احمدرضاکریمی بود.
پرویز معتمد مسئول تیمهای تعقیب و مراقبت ساواک درگفتگو با نگارنده تأکیدکردکه
در طرحگس�ت�رده ساواک برای خانهگردی در جنوب تهران به منظور شناسایی اعضای
سازمانهای چریکیکه تحت پوشش واکسن زدن بهکودکان صورتگرفت ،احمدرضا
-1ماهنامه مهرنامه شماره  ،۴۲تریماه .۱۳۹۴

2-http://newspaper.fdn.ir/newspaper/BlockPrint/41652

-3ماهنامه مهرنامه شماره  ،۴۲تریماه .۱۳۹۴
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کریمی وی را همراهی میکرد .آنها با پوش���یدن روپوش س���فید و با محمل مناسب به
محلهی عوالدج���ان در خیابان پامنار روب���روی بازار آهنگرها میرون���د .در این طرح
کالهسبزها شرکت داشته و با همکاری بهداری اوین طی  ۵روز آمپولزدن را فراگرفتند.
پرویز معتمد در مورد چگونگی دستگریی مهدی براعیکه هماکنون با نام مستعار «احمد
واقف» یکی از رهربان مجاهدین است برایم تعریفکرد:
انتهای بازارکفاشها روبروی سیدنصرالدین جلوی یک مسجد یک شری آب فشاری
بود .از قبل در محل مستقر شده بودیم .من با دستمال تاکسی ام را تمیز میکردمکه
براعیکنار فشاری آب دوال شد تا آب بنوشد .احمدرضا عالمت داد منهم از پشت
مهدی براعی راکه حواساش نبود بغلکردم.
در جریان این دستگرییگلولهای از اسلحه پرویز معتمد شلیک شده و به پایش اصابت
میکند و متعاقب ًا در یککلینیک
در خیابان تختجمش���ید بسرتی
میش���ود .کریمی هنگام مراجعه
معتمد بهکلینیک حضور داشت و
در دوران بسرتی بودن پرویز معتمد
درکلینک ،همراه با سرهنگ ناصر
شقایق به مالقات وی میرفتند.
پرویز معتمد همچننی برایم تعریف
کرد:
در خیابان پامنار نزدیک منزل آیتاللهکاش���انیکوچهای بود بنام زاگرس؛ داخل
آنکوچه منزل آخوند سرشناس���ی بودکه نامش را به یاد ندارم .او از پسربچهای ۱۴
ساله سوءاستفاده جنسی میکرد .رد وی را احمدرضاکریمی داده بود .یادم نیست
احمدرضا با او چه رابطهای داشت ۵ .روز وقت صرفکردیم تا وی را با پسربچه به
دام انداختیم .تا آمدم به خودم بجنبم احمدرضا با صندیل تو سر آخوند دستگری شده
زد .بعد تماسگرفتم و اکیپ آمد و او را بهکمیته تحویل دادند.
او همچننی میگوید سه روز قبل از خروجم ازکشور در دیماه  ۱۳۵۷هنگامیکه از ساختمان
کمیته مشرتک خارج میشدم احمدرضاکریمی را دیدمکه به داخلکمیته میرفت.
انکار لودادن شریعتی و خربچینی از او و ارائه پیشنهاد جنایتکارانه
یکی از دالیل اشتهارکریمی در دوران پهلوی ،همسلول بودن او با شریعتی و خربچینی از
اوست؛ تخصصیکه بعدها نظام اسالمی هم در مواردگوناگونکوشید از آن استفادهکند.
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وی درگفتگو با مهرنامه رذیالنه میکوشد این اتهام را از خود زدوده و آن را متوجه غال م
حسنینژاد یکی از اعضای سابق مجاهدین و مرتجم ارشد مسعود رجوی و دیگر همسلول
ش���ریعتیکند .او به دروغ میگوید شریعتی به او هشدار دادهکه نزد حسنینژاد صحبتی
نکند .دلیلکینهیکریمی از حسنینژاد آن استکه وی یکی از شاهدان دادگاهش در سال
 ۱۳۵۸بود.کریمی در جریان دادگاه و نزد محمدیگیالنی اشارهای نکردکه شاهد خودش
منبع و خربچنی ساواک بوده است .چراکه آن زمان حمایت نظام اسالمی را پشت خود
نمیدید و نمیتوانست هر ادعای دروغی را در دادگاه مطرحکند.
غالم حسنینژاد در پاسخ به یاوههای او جوابیهای دادکه در نشریه مهرنامه شماره  ۴۳درج
شده است .از جمله وی تأکیدکرد:
خود مرحوم دکرت شریعتی به شدت ازش متنفر بود به علتکارهای لودادن بچهها
و حت���ی معلمش در جهرم یعنی ابراریکه خودش تعریف میکرد و همکاریها و
رهنمود دادنهایش به س���اواک برای دستگریی مجاهدین و فداییهاکه خودش
برای من و دکرت ش���ریعتی با آب و تاب و افتخار ش���رح میدادکه من به س���اواک
پیشنهاد دادمکه یک مینیبوسکودکان دبستانی را بربایند بعد روزنامهها بنویسندکه
آن را خرابکاران (مجاهدین و فداییها) ربودهاند و چون احساسات مردم برانگیخته
میشود ساواک بدون مخالفت و نارضایتی مردم میتواند تمام خانهها را بازرسی
کند و بدینگونه همهی خانههای تیمیگروههای مس���لحکشف میشود و افرادش
دستگری میگردند! یعنی چیزیکه هرگز به فکر ساواک نمیرسید و آنقدر رهنمود
کثیف بودکه س���اواک هم نپذیرفته بود! (اینها را اینجانب در دادگاه محاکمهی
احمد رضاکریمی در سال اول بعد از انقالب یعنی تابستان  ۵۸به عنوان شهادت
گفتم و در روزنامهیکیهان آن موقع منتش���ر شد) .احمدرضا وقتی از سلول بریون
میرفت دکرت به من میگفت واقع ًا چقدر این آدمکثیفی استکه به ساواک درس
جنایت میدهد! ...و میگفت این سربازهای بیسوادکه زندانبان ما هستند هزار بار
نسبت به روشنفکرها و تحصیلکردههای اینجوری شرف دارند.
از آنجاییکه ش���هادت حسنینژاد در دادگاه احمدرضاکریمی در سال  ۱۳۵۸نیز تکرار
ی نمیگذارد که او راست میگوید و کریمی از فرصتیکه نظام
گردیده بود تردیدی باق 
اسالمی در اختیار اوگذاشته استفاده میکند تا انتقام بگرید.
ترس «ساواکیها» ازکریمی و اهمیت او برای ساواک
احمدرضاکریمی در مورد ترس ساواکیها از خودش میگوید:
ساواکیها یک ترسی داشتند و میگفتند این با باالییها بسته .مث ً
ال فکر میکردند
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اگر ارادهکنم میتوانم با ثابتی صحبتکنم و زیر آبشان را بزنم .چون مصاحبه و
نحوه بیان من جلب نظرکرده بود ،خیلیهاکنجکاو بودندکه بیایند و مرا ببینند .مث ً
ال

اگر روزی ثابتی بهکمیته مشرتک میآمد ،مرا به ستاد مرکزی صدا میکردند و ۵دقیقه
مرا میدید .همنیکنجکاوی باعث افزایش ش���کها و ترسها ش���ده بود و تصور
میکردند من به جاهای پرنفوذ دسرتسی دارم ،اما واقعیت قضیه این بودکه من یک
زندانی بودمکه نمیتوانستند مرا با زندانیهای دیگر هم سلول و هم بند بکنند .چون
کسی راکه مصاحبه تلویزیونی میکند ،نه می توانند به بند عمومی بفرستندش و نه
میتوانندکسی را با او هم سلولکنند؛ تز ترسکشنت وی یا تغیری جهتش.
تریدی نیست دیدارهای پرویز ثابتی باکریمی اهمیت او نزد دستگاه امنیتی را میرساند
وگرنه با وجود سلس���له مراتب ساواک محال بود یک منبع و یاگزارشگر و یا متهمیکه
در بازجوی���ی تن به همکاری داده با پرویز ثابتی بتواند دیدارکند .ویکه حمایت مرکز
اس���ناد انقالب اسالمی را پشت سرش دارد از خود چهرهی یک مبارز ساخته و مدعی
میشود یک روز حبس او در نظام اسالمی قابل توجیه نیست چراکه او مرتکب خالفی
نشده است!
احمدرضاکریمی تلویح ًا ادعا میکند همکاری وی باکمیته مش�ت�رک و س���اواک علیه
مجاهدین و فداییها بوده و منجر به وارد آمدن ضربه به آنها شده و به همنی دلیل نباید
توسط نظام اسالمیکه خصم آنهاست دستگری و محاکمه و زندانی میشد.
او توضیحی نمیدهد چرا فاضل مصلحتیکه با او مصاحبهکرد به بندهای عمومی قصر
فرستاده شد و مشکلی هم برای او ایجاد نشد .دلیل نفرستادنکریمی به بندهای عمومی
قصر و اوین همکاریگسرتدهی وی با بازجویان و حضور درگشتهای ساواک و همچنی
نیاز به در دسرتس بودن وی درکمیته مشرتک و مشارکت در طرحهای امنیتی بود.
پرویز معتمد مسئول شنود و تیمهای تعقیب و مراقبتکمیته مشرتک برایم تعریفکرد:
کریمی همچون وحید افراخته ،مسئول شاخه نظامی مجاهدین و خلیل فقیهدزفویل
کلیه اطالعاتش را در اختیار بازجو قرار داد .تیم من مسئول دستگریی تمامکسانی
بودکه احمدرضاکریمی لو داده بود .وی ش���خص ًا در دستگریی اکثرکسانیکه لو
داده بود شرکت میکرد.کار اوکه با بازجو تمام شد ساواک تصمیمگرفت به دلیل
همکاریهای ارزن���دهاش ،اتاقی خارج از زندان در اختی���ار او قرار دهد .وی در
مسافرخانهای 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 میخورد و از
امکاناتیکه بازجویان برخوردار بودند استفاده میکرد.
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ی کارکرده
قائم مقام بخش التقاط واحد اطالعات س���پاه پاسدارانکه روی پروندهی و 
1
میگوید:
قبل از آنکه من روی مجاهدین خلقکارکنم روی ساواککار میکردم مث ً
ال روی
تهرانی و آرش و احمدرضاکریمی .....بعدش به ماگفتند حاال بیایید با این دستگری
شدهکارکنیدکه همان احمدرضاکریمی بود.گفتند مگر تو راضی نیستی با ساواک
کارکنی؟ این هم با ساواک همکاری داشت .خود من هم میدانستم او چه ضرباتی
به مجاهدین زده بود .انگیزه پیداکردم .احمدرضاکریمی دستگری شده بود .منتهی
چون میدانستم از روی چهره تشخیص میدهد و آدم بسیار دقیقی است ،به آقای
الجوردیگفتمکه من با او رودررو صحبت نمیکنم؛ همنیکه بازجوییاشکردید،
برگهای را بیاورید ،من میخوانم و توضیح مینویسمکه از او پربسید .با اینکهکار
شاقی بود قبولکردم.
وی در ادامه میگوید:
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 میداند ....االن
پریمرد است ویل آدم توانمندی است .ساواک توسط او چندین نفر را دستگریکرد.
چنان حافظهای داشتکه اگر یک بار شما را میدید ،مشخصاتتان تویذهنش
میماند.
او تأکید میکند اطالعاتیکه احمدرضاکریمی داشت حتی تقی شهرام نداشت و برای
او نیز جالب بود .طبیعی استکه اینگونه باشد به خاطر اینکهکریمی درکمیته مشرتک
همکار وحید افراخته بود و از نزدیک در جریان بازجویی ازکسانیکه توسط وحید افراخته
لو رفته بودند قرار داش���ت .هیچکس او را جدا از ساواک ارزیابی نمیکرد و امروز این
همکار ساواک یکی از محققان «مرکز اسناد انقالب اسالمی» است.
دستگریی پس از انقالب
احمدرضاکریمی ادعا میکند در سال  ۱۳۵۷در ارتباط با علیاصغر مروارید و آذریقمی
دو روحانی برجسته نزدیک به خمینی بود .اوکه پس از آزادی از زندان ازدواجکرده بود
به همراه همسرشکه به تدریس اشتغال داشت در خوزستان با نام مستعار زندگی میکرد.
وی در تری  ۱۳۵۸شناسایی و در اهواز دستگری شد ،در حایلکه همچنان ارتباطاتش را با
مروارید و آذری قمی حفظکرده بود .خودش میگوید:
-1نشریه رمز عبور شمارهی  ،۲۱تری 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 میخواستم خودم را معرفی کنم تا تکلیفم روشن شود
اما آقای آذری قمیگفت« :مجاهدین هنوز هستند و االن فضا ضد توست یککم
بیشرت صربکنی دارند مجاهدین را از دادگاههای انقالب بریون میکنند ».با فضایی
که علیه ما ساختند در اهواز ما راگرفتند و دادستان انقالب اهواز هم اطالعیه دادکه
شکنجهگر دکرت شریعتی ،قاتل صدها نفر دستگری شد.
در تهران تیم آقای غرضی در فرودگاه مهرآباد مرا از دستکسانیکه از اهواز آورده
بودند ،درآوردند و به لویزان بردند .بعد آقایان موسوی اردبیلی و مهندس سحابی از
طرف شورای انقالب یک ناظر فرستادند پیش منکه ببینند ماجرای اهواز چه بوده
چون یکی دو تا نامه مخفی فرستاده بودمکه دارند تحت عنوان مبارزه با ضدانقالب
1
آدمهای بیگناه را میکشند.
ویکه به توطئهچینی مشهور بود ظاهر ًا برای مقامات دادستانی اهواز نیز با نامهنگاریهایش
پاپوش دوخته بود .وی از همان ابتدا به همکاری با محمد غرضی و علیمحمد بشارتی و
اصغر صباغیانکه فرزندان آیتالله طالقانی را نیز دستگریکردند پرداخت.
در خدمت الجوردی و دادستانی
احمدرضاکریمی پس از دستگریی بالفاصله به خدمت الجوردی و دادستانی درآمد و
به فعالیت علیه مجاهدین پرداخت .نشرییه «رمز عبور» از عزتشاهی یکی از نزدیکان
الجوردی میپرسد:
حاجآقا!کمی درباره احمدرضاکریمی بگویید .مجاهدین میگویند قبل انقالب با
ساواک همکاری میکرد و بعد از انقالب هم با شهید الجوردی بود و مجاهدین
را شناسایی میکرد .شما این اتهامات را درست میدانید؟
ن���ه ،احمدرضاکریمی بریون از زن���دانکه بود با مجاهدین در زمینه اعالمیه و این
چیزها کار میکرد ،اما خودش یکسری پراکندهکاری داشت .کارهایی میکرد و
خودش ادعا داشت با یک عراقی به اسم فاضل مصلحتیکار میکند .پراکندهکاری
هم زیاد داشت ،لذا بچههای سازمان از این جهت و نه به عنوان نفوذی ساواکی ،از
این نظرکه این به آن صورت زیر پوشش نمیرود ،با احتیاط با او برخورد میکردند.
حسن ابراری بیشرت با او ارتباط داشت .تا وقتیکه بریون بود ،اگر هم شکی به او بود
در حد محدود بود .بعدکه دستگری شد ،همکاریکرد.
مجاهدین میگویند خیلی ازکسانیکه لو رفتند و دستگری شدند را او معرفیکرده بود؟
-1مجله مهرنامه شماره  ،۴۲تری .۱۳۹۴
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یادم نیست ،ویل یادم هست بچههاییکه دستگری میشدند ،اکثر ًا میگفتند احمدرضا
کریمی ،مس���تقیم یا غریمستقیم آنها را لو داده است؛ منتهی بعدکمکم برید و این
سلول و آن سلولش میکردند و از این و آن حرف میکشید.
بعد از انقالب ،احمدرضاکریمی را چون قب ً
ال با ساواک همکاریکرده بود،گرفتند.
چونکچویی و بچههای دیگر او را میش���ناختند و او هم به خاطر مسائل خودش
یک مقدار موضع ضدمجاهدینگرفته بود ،اوایل او را به زندان عمومی نربدند و در
جاهای دیگری به او اتاق دادند وگفتند اطالعاتت را راجع به مجاهدین بنویس .او
یکسری اطالعات دادکه آن موقع یک جزوه  ۴۰ – ۵۰صفحهای راجع به مجاهدین
نوش���تندکه در تریاژ وسیعی چاپ و پخش شد .ظاهر ًا مثل اینکه بادامچیان اینها
هم چاپکردند .البته به نام احمدرضاکریمی چاپ نکردند و به نام دیگری چاپ
کردند .مدتی نگهاش داشتند و الجوردی هم وقتی دید ضدمجاهدین است،گفت
1
آزادشکردند.
دلیل نگهداری احمدرضاکریمی در زندان استفاده از او علیه مجاهدین بود.
امری فطانت 2عامل و منبع ساواککه باعث دستگرییکرامتالله دانشیان و همراهانش
شد پس از دستگریی توسطکچویی آزاد و ازکشور خارج شد .چراکه او باعث دستگریی
ت»هایی شده بودکه بعدها دشمن نظامی اسالمی شدند.
و اعدام «مارکسیس 
پاپوشدوزی جهت اعدام سرگرد افشار
کریمی بالفاصله پس از دستگریی با هدایت کچویی و بادامچیان به یکی از مهرههای
نظام اس�ل�امی در زندان تبدیل ش���د و از همان زمان در خدمت دستگاههای امنیتی و
اطالعاتی و همچننی مراکز «تاریخسازی» و «اسنادسازی» قرارگرفت.
یکی از اولنی اقدامات جنایتکارانه او پس از دستگریی در سال  ۵۸پاپوش دوزی برای
سرگرد افشار معاون زندان اوین بودکه به اعدام وی منجر شد.
ت شاهی یکی از مسئوالنکمیته مرکزی انقالب اسالمی در خاطراتش مینویسد:
عز 
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 دادکه تو با زدن تخم مرغ به سلول بغلی پیام میدادی ،او (سرگرد
افشار) سرو ته قضیه را هم آورد.
حال او دستگری شده بود .برای دیدنش به اوین رفتم.گفت:گزارشهای خیلی بدی
-1رمز عبور شماره ،۲۱تری و مرداد .۱۳۹۵

2-www.youtube.com/watch?v=FqFmllyKAAE
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برایم دادهاند ،اینکه سه روز آب را به زندانیان بستهام ،پتو و غذا ندادهام و چننیو
چنانکردهام و… به او حبس ابد داده بودند .من رفتم سراغ آقایگیالنی وگفتم:
این سرگرد افشار آن طوری نیستکهگزارشکردهاند .آدم بدی نبوده است.گفت:
س���ه روز آب را به روی زندانیان قطعکردهاست.گفتم :نه دروغ است .به نظرم آن
موقع آب اوین آب چاه بود ،ش���اید موتور آب خراب میش���د و یکی ـ دو ساعتی
آب قطع میشد و یا اگر لولهکشی بود به دالیل دیگر چننی اتفاقی میافتاد در این
صورت آب با تانکر میآوردند .این بابا آدمی نبودکه آب را قطعکند .مگر میشود
در زندان با آن جمعیت ،سه روز آب قطع شود ،توالت ،حمام ،غذا ،بهداشت و…
میدانید چه میشود؟
با توضیحاتیکه به آقایگیالنی دادم حکم حبس ابد او تبدیل به پانزده سال زندان
شد .یکی ـ دو ماه بعد در حال خوردن صبحانه بودمکه 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 مزخرفاتیکه
احمدرضاکریمی نوشته وگفته ،او را اعدامکردهاند .احمدرضا دستکمی از وحید
افراخته نداشت .حسابی خودش را آن موقع در اختیار ساواک قرار داده بود .بعد از
انقالب همکه دستگری شدگویا بادامچیان وکچویی با او صحبت میکنندکه تو بنشنی
خاطراتت را بنویس یا بگو .او هم برای اینکه ایشان را راضی بکند ،راجع به برخی
افراد ،بازجویان و مسئوالن زندان و حتی علیه مجاهدین مطالبی نوشته بود .با توجه
به شناختیکه از او داشتم میدانستمکه حرفهای او قابل اعتنا و اعتماد نیست و او
1
برای زنده ماندنش حاضر بود دست به هرکاری بزند.
تالش برای خربچینی از تقی شهرام
تقی شهرام  ۲۲تری  ۱۳۵۸به اوین منتقل شد .پس از مدتی مسئوالن زندانکه از سابقهی
همسلویلبودن احمدرضاکریمی با شریعتی و خربچینی او مطلع بودند این بارکوشیدند
همنیکار را با تقی شهرام رهرب جناح مارکسیست لنینیست مجاهدین انجام دهند.
آنها احمدرضاکریمی را مدتی با نام مستعار ،همسلول تقیشهرامکردند تا از او حرف
بکشد .تقی شهرام از دوران شاه با ماهیت اوکه به خدمت ساواک در آمده بود و انقالبیون
را به تور دستگاه امنیتی میانداخت ،آشنا بود ،اما او را به قیافه نمیشناخت .تا این که
از طریق پاسداریکه در زندان به خاطر برخورد با او به مارکسیسمگرایش پیداکرده بود،
متوجهی نام اصلی احمدرضاکریمی ش���د و او را با داد و فریاد وکتک از س���لول بریون
1-www.fardanews.com/fa/news/310355
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کرد .بعدها در حسینیه اوین احمدرضاکریمی فاشکردکه پاسدار مزبور نیز شناسایی و
اعدام شد.
او مدتها در اتاق  ۲۲آموزشگاه اوینکه بنی سالنهای یک و دو قرار داشت با علینقی
منزوی 1همسلول بود .منزوی متهم بودکه در نگارشکتاب « ۲۳سال»که نگاهی انتقادی
دربارهی زندگی پیامر اسالم است با علی دشتی همکاری کرده است .مأموریتکریمی
حرفکشیدن از منزوی بود.
احمدرضاکریمی هیچگاه نه در زندان زمان شاه و نه در زندان خمینی به بندهای عمومی
منتقل نش���د و با دیگر زندانیان در سلولهای جمعی همسلول نشد و در زندان بروبیای
خودش را داشت.
وی بسیاری اوقات مانند یککارمند به ساختمان دادستانی برده میشد .وی و الجوردی
چ ابایی نداش���تندکه این موضوع را انکار و تکذیب کنند .وی در کتابی که راجع به
هی 
مجاهدین نوش���ت ،اعرتافکردکه در زمستان  ۱۳۶۰در بدو دستگریی حسنی روحانی از
رهربان پیکار با او برخورد داشته است .در زندانی که به چشمهای لطفالله میثمی که
از بینایی محروم بود چش���مبند میزدند او هیچگاه چشمبند نداشت و از مرخصیهای
طوالنی مدت برخوردار بود و در خانه شخصیاش زندگی میکرد.
دوران برهکشان «تواب دو نظام»
احمدرضاکریمیکه پس از دستگریی توسط نظام والیی با توجه به شناختیکه از مسئوالن
دادستانی انقالب اسالمی و زندان اوین داشت از همان سال  ۱۳۵۸به توطئهچینی علیه
مجاهدین مشغول بود .وی به اعرتاف خودش در جریان بازجویی از دستگریشدگانگروه
فرقان در س���ال  ۵۸قرار داشت و نزد الجوردی اصرار میکردکه آنها را هرطور شده به
مجاهدین بچسباند .وی میگوید « :من روی این قضیه اصرار داشتمکه ترورهاکار این
گروه ابله نمیتواند باشد اما الجوردی چون خودش بازجوییکرده بود ،زیر بار نمیرفت
2
که این افراد از جای دیگر خطگرفتهاند».
وی همچننیکتابی تحت عنوان «شرح و تاریخچه سازمان مجاهدین خلق ایران» نوشته
استکه هیچ ارزش تاریخی ندارد و توسط «مرکز اسناد انقالب اسالمی» انتشار یافته است.
 -1منزویکه یکی ازکتابشناس���ان بزرگ ایران به شمار میرفت در سال  ۱۳۵۹دستگری شد و عاقبت
به اتهام ترجمه و نقدکتاب درسهایی دربارهی اس�ل�ام ،اثر پروفسور ایگنازگلدزیهر به  ۵سال زندان
و اخراج از دانش���گاه محکوم ش���د ،در حایل ویکه بازنشسته بود .منزوی عالوه بر تألیفکتابها و
مقالههای متعدد و ترجمههای ارزشمند ،مدتها در تألیف لغتنامه با علیاکرب دهخدا و محمد معنی
همکاری میکرد .وی در زندان نیز دو جلد ازکتاب تاریخی تجارباالمم نوشتهی ابن مسکویه را از
عربی به فارسی ترجمهکرد.
2-www.ion.ir/news/378108/
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پس از  ۳۰خرداد  ۶۰وی ارج و قرب دیگری یافت و با دراختیارگذاش�ت�ن تجربیاتش از
مبارزه مخفی و تعقیب و مراقبت و ...به بازجویان و شکنجهگران و مسئوالن امنیتی در
مبارزه با مجاهدین و دیگرگروههای سیاسیکمکهای شایانیکرد .خودش میگوید:
الجوردی در رفتارش خیلی احرتام من را نگه میداشت ویل به همه سفارشکرده
بودکه حق صحبتکردن با فالنی را ندارید ،اگر صحبتکنید سمپاتش میشوید.
الجوردی هم نسبت به قالتاقی او اشراف الزم را داشت اما از او استفادهی الزم را میبرد
و او از امکانات ویژه ،مرخصیهای متعدد و ...بهره میبرد و ترک موتور پاس���داران از
زندان خارج میشد.
در بهار  ۱۳۶۱وقتی دکرت عباس شیبانی نماینده مجلس شورای اسالمی و عضو شورای
مرکزی حزب جمهوری اسالمی وی را در حسینیه اوین دید ،با تمسخرگفت «به به تواب
دو نظام» .تا پیش از آن عدهای در اوین معروف به «زندانی دو نظام» بودند .یعنی در
دوران شاه و خمینی سابقهی زندان داشتند .اما احمدرضاکریمیکسی بودکه در هر دو
ال مشخص بود از
نظام به خدمت دستگاه امنیتی درآمده بود .از چهرهی دکرت شیبانیکام ً
رو در رو شدن با وی نیز چندشاش میشود.
خدمت بزرگکریمی به جانیان
یکی از خدمات بزرگ احمدرضاکریمی به الجوردی و محمدیگیالنی و دیگر جانیان
اوینگزارشهایی بودکه علیهکاظ م افجهای عامل قتلکچویی داده بود.
او در حس���ینیه اوین به عنوان یکی از افتخارات و نشانههای تیزهوشیاش عنوانکردکه
وقتی در سلولهای  ۳۲۵اوین نگهداری میشد به نوع رابطهیکاظم افجهایکه پاسدار
 ۳۲۵بود با سعادتی مشکوک شده و به مقامات زندان اطالع داده بود .پس از این ماجرا،
احمدرضاکریمی مدتی در سلولهای ،۳۲۵که به «اوین قدیم» معروف بود ،سعادتی را
زیر نظر داشت.
صبح هش���ت تری  ۱۳۶۰به خاطر حساس���یتهاییکه از قبل و به ویژه پس ازگزارشهای
احمدرضاکریمی رویکاظم افجهای به وجود آمده بود او را خلع سالحکردند و سالح
کالشینکفاش را گرفتند .مسئوالن دادستانی و زندان پس از شنیدن خرب انفجار دفرت
حزب جمهوری اسالمی از سایهشان نیز میترسیدند.
افجهای صبح هشت تری قصد داشتگردهمایی مسئوالن دادستانی و حکام شرع در دفرت
محمدیگیالنی را به رگبار ببنددکه موفق نمیشود.
فرمان انجام عملیات در اوین و قتلکچویی و الجوردی و حکام شرع از سوی سعادتی
صادر نشده بود و او روحش نیز بیخرب بود .وی  ۲۵خرداد  ۱۳۶۰به سلولهای انفرادی
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 ۲۰۹منتقل ش���ده بود و حتی از  ۳۰خرداد و انفجار  ۷تری و تغیری موضع مجاهدین خرب
نداشت .دستور عملیات فوق از طرف محمد ضابطی مسئول بخش اجتماعی مجاهدین
بهکاظم افجهای ابالغ شده بود و اسلحهیکمری را نیز ضابطی شب قبل به او داده بود.
وی در جای دیگری در مورد پاپوشدوزیاش علیه محافظ محمدیگیالنی میگوید:
محافظ آقای محمدیگیالنی ،دوس���تکاظم افجهای(قاتل شهیدکچویی) بود و
افجهای در مدرسهایکه با هم بودند ،پشت سر این محافظ نماز میخوانده .من به
یکی از مسئولنی گفتم که شواهد و قرائن نشان میدهد این محافظ ،به لحاظ رتبه
س���ازمانی ،از امثال افجهای هم باالتر است؛ میدانید آن مسئول به من چهگفت؟
گفت اگر نفوذی بودکه تا االن آقای محمدیگیالنی را زده(ترور) بود! به آن فرد
گفتم ،برای سازمان ،بودن درکنار آقایگیالنی ،مفیدتر از ترور ایشان است؛ اینها
1
اطالعات را جمع میکنند.
کس���ی نمیداند چه تعداد از طرحهای جنایتکارنه وی توس���ط الجوردی و دس���تگاه
اطالعاتی رژیم به مورد اجراگذاش���ته شده است چراکه الجوردی و همکارانش مطلق ًا
پرنس���یبهای ساواک و دستگاه امنیتی شاه را نداشتند و از هر شیوهای برای رسیدن به
هدف استفاده میکردند.
ت گشتهای امنیتی و اطالعاتی سپاه وکمیته و دادستانی
هدای 
احمدرضاکریمی به خاطر تجربهایکه از تیمهای تعقیب و مراقبت ساواک داشت ،نقش
مهمی در تعقیب و مراقبت از اعضا و تیمهای عملیاتی مجاهدین در سالهای  ۶۰و ۶۱
داشت .هنگامیکه مجاهدین در جریان «عملیات مهندسی» چند پاسدار و عضو تیمهای
تعقیب و مراقبت اوین وکمیته انقالب اس�ل�امی را ربودند و مورد بازجویی قراردادند،
سرنخها به احمدرضاکریمی رسید .در عملیات مهندسی» به اعرتاف طه طاهری (مسعود
صدراالسالم) یکی از بازجویان اصلی  ۲۰۹در دههی  ۶۰دستگاه امنیتی  ۱۲تلفات داد .در
نشریه امنیتی «رمز عبور» آمده است:
ت خانههای تیمی با احمدرضا
 ...آنهاگمان میکردند همسر عفتپیشه برایگش 
کریمی همراه است و میخواستند از شگردهای آنها مطلع شوند .تنها اطالعات
به دس���ت آمده از بازجویی عباس عفتپیشه ،نشانی خانهکریمی بود؛ در حایلکه
خود وی و همس���رش نیز متهم به ردگریی خانههای تیمی بودند ....پس از آن که
تنها اطالعات حائز اهمیتکفاش به دس���ت آمد ،بخش ویژه بر آن شد تا به منزل
احمدرضاکریمی مراجعهکند و او را از مقابل منزلش برباید.
1-http://didarnews.ir/fa/news/8435
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خس���رو زندی یکی از اعضای واحده���ای ویژه عملیاتی مجاهدین به اتفاقاتیکه حنی
مراجعه به منزل احمدرضاکریمی رخ داد اشارهکرده و مینویسد:
 ...در ساعت  ۸به محل فوق رسیدیم .سوار بر ماشنی شدیم و به جلوی منزل فوق
رفته ،رسول به جلوی خانه رفت و با زن وی صحبتکرد وگویا خود شخص نبود.
سپس ما به داخل خانه رفتیم .رسولگفته بودکه ما ازکمیته آمدهآیم و چند سؤال با
وی داریم ،میکنیم و بعد میرویمکه پس از  ۴۵دقیقهکه آنجا بودیم او نیامد .رسول
از آنها خداحافظیکرده وگفت فردا صبح میآییم...
در خانه به جز همسرکریمی و دخرت و پسرشکسی نبود .در نشریه «رمز عبور» آمده است:
باوجود آنکه افراد بخش ویژهگفتند برای صحبت باکریمی بازمیگردند ،به خاطر
لو رفنت عملیات ،مراجعه مجدد ناممکن شد .خرب مراجعه افراد مشکوک به منزل
کریمی در بی سیم نهادهای انتظامی و امنیتی منعکس شد و ادامه عملیات از این
1
مسری به خطر افتاد.
از آنجای���ی نریوهای مجاهدین از طریقگوش دادن به «صامت» متوجه میش���وندکه
نریوهای امنیتی رژیم از حضور تیم عملیاتی مجاهدین در خانهی وی مطلع شدهاند دیگر
پروژه را دنبال نمیکنند وکریمی از مهلکه جان به درمیبرد .در حایلکه شاهرخ طهماسبی
«اپراتور اصلی شبکه بیسیم عبدالله پیام»که با معاون عملیاتی واحد اطالعات نیز ارتباط
داشت به همنی ترتیب توسط واحدهای عملیاتی مجاهدین از خانهاش ربوده وکشته شد.
در دوران فوقکریمی یک پایش در زندان و یک پایش در خانهاش بود و بیشرت بهکارمند
دادستانی انقالب شبیه بود تا به یک زندانی امنیتی.
سخرنان سریایل در حسینیه اوین
وی در اواخر زمس���تان  ۶۰و اوایل  ۶۱مدتها س���وژهی اصلی حس���ینیه اوین بود و به
س���خرنانیهای ماللتبار میپرداخت .او هر بار در میان تمس���خر و تیکه انداخنتهای
پیدرپی زندانیان بخصوص نوجوانان زندانی در بند  ۶آموزشگاه ،در حایلکهکالهی بر
سر داشت و ریشی به چهره ،با عشوه و ناز همراه باکتابی در بغل داشت طول حسینیه را
طی میکرد تا پشت تریبون قرارگرید.
اوکه پیش از انقالب درکمیته مشرتک روابط نزدیکی با وحید افراخته داشت در جریان
تحوالت درون س���ازمان مجاهدین در س���الهای  ۵۳تا  ۵۶قرارگرفته بود .او برای اولنی
بار در حسینیه اوین مطرحکردکه مجید شریفواقفی هم هیچ فرقی با بقیه مجاهدین و
مسعود رجوی و ...نداشت .دعوای او با تقی شهرام و بخش مارکسیست لنینیست دعوای
-1نشریه رمز عبور  ،۲۱تری و مرداد .۱۳۹۵
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تشکیالتی بود و نه بر سر اسالم و الجوردی گفتههای او را با تکان دادن سر تأییدکرد.
بعدها مشخص شدکه تقی شهرام نیز همنی نظریه را به مقامات دادستانی داده بود.
با این حال او درگفتگو با مهرنامه تصدیق میکندکه شو ساواک با حضور خواهر مجید
شریفواقفی و شرح ماجرایکشنت او توسط سیدمحسن خاموشیکه از تلویزیون پخش
شد به پیشنهاد او بوده است .و منت مصاحبهی تلویزیونی خلیل فقیهدزفویل یکی از افراد
بخش مارکسیست لنینیس���ت مجاهدین را او نوشته است .او همچنی مدعی میشودکه
به پیش���نهاد او س���اواک روحانیون زندانی را جمعکرده و بیانیه تغیری ایدئولوژی بخش
مارکسیست لنینیست مجاهدین را به آنها میدهد و زمینه صدور فتوای روحانیون علیه
چپها و مجاهدین فراهم میشود.
او در سخرنانیهایش در حسینیه اوین بهکتاب «ظهور و سقوط رایش سوم» اشاره میکرد
و در حایلکه یک دم جوخههای اعدام ازکار نمیایستادند و بریحمانهترین شکنجهها در
اوین اعمال میشد مجاهدین را مصداق «رایش سوم» و فاشیسم هیتلری معرفی میکرد.
الجوردیکه متوجهی واکنشهای منفی زندانیان به س���خرنانیهای او بود ،در حسینیه
اوین با لودگی ویژهی خود عنوانکرد حاالکه در خدمت ماس���ت ،هروقت آزاد شد اگر
توانستید او را ترورکنید.
پاپوشدوزی برای دکرت ملکی و دروغگویی در مورد مجاهدین
وی همچننی به همکاری با شعبههای بازجویی و تهیهکیفرخواست برای برخی چهرهها
میپراخت.
الجوردی از طریق ویکوشید برای دکرت محمد ملکی پاپوش درستکند و او را به جوخهی
اعدام بسپارد .به همنی دلیل کریمی در حسینیه اوین دکرت ملکی را تحت فشارگذاشتکه
با وی به بحث و مناظره در مورد روابطاش با فرقان و اکربگودرزی برپدازد .پس از آنکه
دکرت ملکی حاضر نشد باکریمی بحثکند وی در سلسله سخرنانیهایش در حسینیه اوین
به ایراد اتهاماتی در این زمینه پرداختکه همانها عین ًا در دادگاه دکرت ملکی نیز طرح شد.
معلوم بودکه وی در تهیهکیفرخواست علیه دکرت ملکی مشارکت داشته است .دکرت ملکی
هیچگاه رذالتیکه احمدرضاکریمی در ارتباط با او به خرج داد را فراموش نمیکرد و تا
سال ۱۳۶۴که با او همبند بودم همیشه با نفرت از توطئهی الجوردی وکریمی یاد میکرد.
در حایلکه فرمانده عملیات شهری و مسئول تعقیب و مراقبت و مسئول و قائممقام بخش
التقاط واحد اطالعات سپاه پاسداران درگفتگو با نشریه «رمز عبور» جزئیات چگونگی
لو رفنت خانهی موس���ی خیابانی و اشرف ربیعی در خیابان زعفرانیه را تشریحکردهاند،
کریمی به دروغ مدعی میش���ودکه جریان لو رفنت پایگاه فوق مشکوک است و تلویح ًا
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ی خیابانی و همسرش زنده
ادعا میکندکه مسعود رجوی از آنجاییکه نمیخواست موس 
1
باشند آنها را دم تیغ الجوردی داد.
ی ابریش���مچی و مریم عضدانلو نیز در پایگاه
وی همچننی به دروغ ادعا میکندکه مهد 
خیابانی بودند ویل قبل از حمله نریوهای سپاه و دادستانی وکمیته با یک تلفن خانه را
ترککردند .این هم دروغی بیش نیس���ت .طه طاهری (مس���عود صدراالسالم) یکی از
مسئوالن اطالعات سپاه و بازجویان اصلی  ۲۰۹اوین در دههی  ۶۰میگوید« :محدودیت
نریو داشتیم و نریوهایکمیته انقالب را هم بسیجکردیم ،ما فقط توانستیم پنج تا خانه را
بزنیم .خیلی از خانهها را به علتکمبود نریوهایکیفی نرسیدیم » .یکی از مسئولنی تعقیب
و مراقبت هم میگوید اشتباهکردیم و هول شدیم اگر  ۲۴ساعت دیگر پایگاه خیابانی را
2
زیر نظر داشتیم ابریشمچی را هم میزدیم.
ضربه  ۱۹بهمن به خاطر بیکفایتی و سهلانگاری مهدی ابریشمچی مسئولکل حفاظت
ی است پر آب چشم و هیچگاه مجاهدین مسئولیت آن
مجاهدین وارد شدکه خود داستان 
را نپذیرفتند و از خود انتقاد نکردند و حتی توضیحی در مورد آن ندادند و با زشتکاری
عجیبی مسئولیت لو رفنت پایگاه را به دروغ بهگردن حزب توده انداختند.
وادادگی و سرسرپدگی مطلق ابریشمچی به مسعود رجوی از همانجا ناشی میشد .در
اثر بیکفایتی او اشرف ربیعی همسر مسعود رجویکشته شده بود .یکی از دالیلیکه او
بدون اعرتاض از همسرشگذشت و حتی پیشقدم شد تا وی با مسعود رجوی ازدواجکند
نیز از همنیجا ناشی میشد.
در اطالعیهی مورخ  ۱۲بهمن  ۱۳۷۳پرویز یعقوبی عضو ارش���د سابق مجاهدین تصریح
ش���ده استکه مهدی ابریشمچی و همسرش مریم عضدانلو در خانهی دیگری [خیابان
خانه را
پاسداران] به سر میبردند و از ترس اینکه مبادا اشرف ربیعی دستگری شده باشد 
ی خیابانی در همنی اطالعیه آمده است.
ترک میکنند .شرح چگونگی لو رفنت خانه موس 
دس���تگاه تبلیغاتی نظام اس�ل�امیکریمی را به دروغ همرزم مسعود رجوی وکسیکه از
نزدیک با مؤسس���ان مجاهدین ارتباط داشته معرفی میکند و وی در مورد طرحکشتار
زندانیان سیاسی توسط ساواک میگوید:
رژیم میخواس���ت یک طرحکثیف تروریس���تی جعلی را پیش بربد مبنی بر اینکه
عدهای را در زندان ُ
بکشد و بگوید اینها میخواستند فرارکنند.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 میکرد؛ چون حقوقدان بود و بعدها هم پس
-2رمز عبور شماره ،۲۱تری و مرداد .۱۳۹۵

1-www.youtube.com/watch?v=OYhqpscrtgY
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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 آنجا با مینیبوس ،به یکی از
تپههای محوطه زندان اوین بردند و همان جا تریباران کردند؛  ۹نفر تریباران شدند و
1
رجوی هم قرار بود نفر دهم باشدکه توسط برادرش نجات یافت.
تردیدی در دروغگوییکریمی نیست .تعدادکسانیکه در آخرین لحظه از طرح ساواک
برایکشتار زندانیان سیاسی مطلع شدند از تعداد انگشتان دست تجاوز نمیکرد و همگی
اعضای جوخهی اعدام بودند .دکرتکاظم رجوی پس از دستگریی برادرش مسعود رجوی
یک منتقد جدی رژیم در سطح بنیالمللی بود چگونه میتوانست 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 میگذاش���ت در حایلکه بسیاری از مسئوالنکمیته مشرتک
ضدخرابکاری نیز در جریان این کش���تار نبودند .خود کریمی نیز ادعا میکند این یک
«طرح فوقسری» بود .نکتهی ابلهانهتریکه وی مطرح میکند مدیریت ساواک توسط
مجاهدین اس���تکه نش���انگر زوال عقل درکریمی است .او همچننی همهی اعدامهای
اول انقالب راکار مجاهدین جا میزند و خلخایل را حاکم ش���رع مجاهدینی مینامد
و به دروغ ادعا میکند مجاهدین خواهان اعدام  ۶هزار ساواکی وکلیه وابستگان حزب
«رس���تاخیز» بودندکه سر به میلیونها نفر میزد .و یا دادستانی ،امریانتظام را از اوین به
قزلحصار منتقلکردکه مجاهدین او را نکشند!
مسعود رجوی و دستگاهیکه او اداره میکرد نیز در دروغگویی و اتهامزنی و زیرپاگذاشنت
مرزهای اخالقی و انسانی دستکمی از احمدرضاکریمی ندارند.
اتهامزنیبههاشمیرفسنجانی
احمدرضاکریمی چهرهای امنیتی است و سمت و سوی قدرت را خوب میشناسد .وی
که از نگاه خامنهای و بخش سختسر حاکمیت به رفسنجانی مطلع است پس از مرگ
وی خاطره جعل میکند و به رفسنجانی حمله میکند.
وی درباره دیدارش با هاشمی رفسنجانی در سال  ۵۱و در خانهی وی میگوید:
به آقای هاشمیگفتم که شما چرا این طورگفتید(اشاره به اینکه چرا چو انداختیدکه
امامگفته باید به سازمانکمککنیم) آقای هاشمیگفتکه ما از امام استفتاءکردیم،
ایشان همگفت به خانوادههاییکه فرزندانشان دارند در چارچوب اسالمی مبارزه
میکنند،کمک شود .آقای هاشمی بر اساس این استفتاء اینگونه برداشتکرده بود
که امام طرفدار سازمان است وگفتهکه باید به سازمانکمک شود.
1-http://didarnews.ir/fa/news/8435
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در سال  ۱۳۵۱کریمی خود را در ارتباط با مجاهدین معرفی میکند و طبیعی است
که ازکمک به این سازمان استقبالکند نه آنکه علیه آن بکوشد .از اینگذشته در
سال  ۱۳۵۱نه تنها رفسنجانی بلکه بقیه روحانیون از آیتالله منتظری و ربانیشریازی
گرفته تا مهدویکنی و ...همگی از مجاهدین حمایت میکردند وکمک مایل در
اختیار آنها میگذاشتند .فتوای خمینی نیز موجود استکهگفته بود از «سهم امام»
به خانواده اعضای مجاهدینکمک شود .از اینگذشته مراجع تقلید و روحانیون
بلندمرتبه برای جلوگریی از اعدام بنیانگذاران مجاهدین در سال  ۱۳۵۱تالشکردند.
دیدار با رفسنجانی وگفتگوی فوق از اساس غریواقعی و تولیدیکریمی پس از مرگ
1
رفسنجانیاست.
تقلید صدای شاه یک دروغ مشمئزکننده
کریمی استعداد تقلید صدا داشت و صدای شریعتی را نیز تقلید میکرد و شایعاتی بود
که ساواک میخواست او با تقلید صدای شریعتی نوارهای جعلی به نام وی تولیدکند.
کریمی برای رد این شایعه دروغ بزرگی را تولیدکرده و میگوید:
م���ن فقط یک نوار جعلی را یک زمانی از ش���اه پرکردم؛ هم���ان نوار معروفیکه
میگفتند مال ش���اه اس���ت و در دوران قبل از انقالب پخش شده بود .البته خیلی
ناشیانه بود ،اماکارشناسان آمریکایی تشخیص داده بودندکه صدای خود محمدرضا
شاه است! محتوای آن هم این بودکه شاه با نظامیان جلسه دارد و در جلسه میگوید
کمکشتید ،بیشرت باید میکشتید .در فالن شهر باید این قدر بیشرت بکشید ،در بهمان
شهر آن قدر بیشرت .اص ً
ال چننی جلساتی شاه هیچ وقت نداشت .این نوار را ما پرکردیم
2
و برای اینکه فضا علیه شاه تندتر شود.
کریمیکه تا آخرین روزهای حیات نظام پهلوی از انجام هیچ رذالتی بر علیه انقالبیون
کوتاهی نکرده وکام ً
ال در خدمت س���اواک بود امروزکه در خدمت نظام اسالمی است
ادعا میکند نوار مزبور راکه در سال  ۵۷ضربهی سنگینی به وجههی شاه و نظام سلطنتی
واردکرد و در تهییج افکار عمومی علیه نظام پهلوی مؤثر بود او تهیهکرده و تقلید صدای
شاهکار اوست .این یک دروغ محض است .او حتی در دادگاه انقالب اسالمی یادش
نبودکه بهعنوان مبارزهاش علیه شاه صحبتی از تقلید صدای شاهکند.
ساواک تصور میکرد اینکار توسط عبدالکریم اصفهانیکه استعداد عجیبی در تقلید
صدا داشت و در شوهای تلویزیونی دههی  ۴۰شرکت میکرد صورتگرفته است.
1-http://didarnews.ir/fa/news/8435
2-www.fardanews.com/fa/news/457127
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ویلالله چهپور 1داماد آیتالله طالقانی و عضو حزب جمهوری اسالمیکه اوراقچی بود و
مدتی نیز ریاست شرکت واحد اتوبوسرانی را به عهده داشت ،میگوید:
روزی یکی از جوانان به دفرت آمد و اظهار داشتکهکار جدیدی طرح نمودهام و آن
تقلید صدای شاه است و بنا دارم یک سخرنانی خداحافظی به تقلید از صدای شاه
و به نام وی جعل نمایمکه 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 هلیکوپرت
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 عنی صدای شاه به
نظر میرسید .بچههای دفرت نوار را به پشت شهرداری (میدان توپخانه) برده و تکثری
کردن���د و به تعدادکافی بنی مردم پخ���ش نمودندکه اثر مثبتی در روحیه انقالبیون
2
داشت.
تقلید صدای ش���اه در سال  ۱۳۵۷توسط محمد حقیقتگو صورتگرفت .او بوکسور و
بچهی خیابان اربابمهدی نظامآباد بود .من در سال  ۱۳۶۰در روابط تشکیالتی مجاهدین
مدتکوتاهی مسئول او بودم .وی دو هفته پیش از دستگریی من در دیماه  ۱۳۶۰در یک
رابطهی دیگر دستگری و در سال  ۱۳۶۳اعدام شد .او در شعبه «یک فلا» و من در شعبه
«یک ب» بازجویی میشدم اما بازجویان به سطح ارتباط من و او پی نربدند.
برادرکوچکرت او محمدحسنی حقیقتگو یکی از دوستان نزدیک و همسلویلهای من در
گوهردشت و قزلحصار بود .حسنی در سال  ۱۳۵۹دستگری شده بود و تا سال  ۱۳۶۱با نام
مستعار زندانی بود .او  ۵سال پس از پایان محکومیتاش همچنان در زندان بود و روز ۸
مرداد  ۱۳۶۷جزو اولنی دسته از زندانیان درگوهردشت به دا ر آویخته شد.
حسنی اطالعی نداشتکه محمد پس از دستگریی او به فعالیت تشکیالتی روی آورده
و همراه با پروندهی سنگینی دستگری شده است و از طریق من در جریان پرونده او قرار
 -1خان���واده آیتالل���ه طالقانی به دلی���ل اقدامات چهپور پس از س���کتهی آیتالله طالقانی به وی
مش���کوک بودند .مهدی طالقانی فرزند آیتالله طالقانی میگوید :ظاهر ًا قرار برکالبد شکافی بود.
آقای آسیدجوادیگفتندکهکالبد شکافی شود ،اماگفته شد ،صالح نیست یک مجتهدکالبد شکافی
دو تا خانه در تهران داشتکه در خیابا ن های طالقانی امروز و ایران قرار داشتند.
شوند ....آقای طالقانی 
جالب ،این استکه هر دو خط تلفن در یک ساعت قطع شده بود .رانندهایکه قرار بود همیشه با آقا
باشد ،مرخص شده بود .وقتی قلب آقا ناراحت میشود ،آقای چهپوردر حایل که در اطراف منزل ۵
ت آباد میرود تا دکرت عباس شیبانی را بیاوردکه ایشان هم در
بیمارستان بود ،با پای پیاده تا میدان عشر 
خانه نبودند .آقای چهپو ر بعد از فوت آقا پستهای مختلفی در نخستوزیری و . .میگرید .البته من
گناه ایشان را نمیشویم.
2-/www.fardanews.com/fa/news/457127
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گرفت .او تصور میکرد محمد به خاطرگزارش محلی دس���تگری شده باشد .در یکی از
روزهاییکه با هم درددل میکردیم حس�ی�ن به منگفت آیا میدانی محمدکسی بودکه
تقلید صدای شاه را قبل از انقالبکرده بود؟ با تعجبگفتم مسبب آن همه جنجالکه
ی را هم به میان آورد و سوژهی اخبارکانالهای تلویزیونی
حتی پای کارشناسان آمریکای 
آمریکا شد محمد بود؟ حسنی با تأسفگفت :محمدکه نمیدانست پشت داستان چیست
و حدس نمیزد چه استفادهای قرار است از تقلید صدای شاه شود .یکی از دانشجویان او
را تحریک به تقلید صدای شاهکرد .منت صحبت را نیز خودشان تهیهکرده بودند و محمد
فقط صدای شاه را تقلید کرد.
تالش برای پاککردن جنایات الجوردی
ی آن «شکنجه به
کریمی پس از انتش���ارکتاب «دوزخ روی زمنی» و ترجمهی انگلیس��� 
نام الله» به صحنه فرستاده میش���ود تا موضوع «تابوت» و «قفس» یکی از جنایات
ث کند .او درگفتگو با
بزرگ الجوردی و حاجداوود رحمانی در زندان قزلحصار را لو 
خربگزاری مهرکه به دستگاه قضایی نظام والیی نزدیک است میگوید:
خط توبه از اواخر مردادماه سال  ۱۳۶۰از سوی سازمان اعالم شد اما به زندان نرسید؛
برای همنی ،بسیاری از اعضای سازمانکه اعدام شدند ،به دلیل ایستادن بر سر موضع
و بد و بریاهگفنت 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 زندانها ب���ود؛ توابها خط خود را از
سازمان میگرفتند .جریان تابوتها و قفسها و آن ماجراهای عجیب و غریبکه به
مرگ افراد منتهی میشد ،همگیکار توابها بود...
ماجرای این قفسها و تابوتها چه بوده؟
جعبهای به شکل تابوت را به طور عمودی ،سمت دیوار یا یک تکیهگاه میگذاشتند
و یک آدم را درون آن جای میدادند؛ غذاکه میدادند ،آن ِ
فرد درون تابوت به سختی
میتوانست غذا بخورد .معموال ،افراد درون تابوت ،قبل از  ۲یا  ۳ماه میمردند چون
دائما در حالت ایستاده بودند .همه اینکارها را توابها انجام میدادند.
درکجا اینکارها انجام میشد؟
در یک���ی از بندهای زندان قزلحصار .ع�ل�اوه بر تابوت ،در قفسهایکوچک و
تنگی ،مث ً
ال  ۸نفر را به زور جا میدادند؛ معمو ً
ال چندتا از اینها در همان حالت،
از بنی میرفتند.
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هدف توابها از انجام چننیکارهایی چه بود؟
توابها در ظاهر ،به اس���م افراد انقالبیکه طرفدار جمهوری اسالمی بودند ،این
کارها را انجام میدادند تا چهره انقالبیها نزد زندانیها مخدوش شود .سازمان
با اینکارها میخواست ،انگیزه اعضایش در ضدیت با جمهوری اسالمی و نفرت
از آن ،بیشرت شود .به نظر من زندانهای سیاسی ایران طی سالهای  ۶۰تا  ۶۷توسط
اعضای سازمان اداره میشد....
ادعاهایی نظری اداره زندانهای سیاس���ی ایران طی سالهای  ۶۰تا  ،۶۷توسط اعضای
مجاهدین ،قراردادن افراد درون تابوت توس���ط توابنی و م���رگ آنها قبل از  ۲و  ۳ماه،
قراردادن  ۸نفر به زور در یک قفسکوچک و تنگ توسط توابنی و مرگ آنها در همان
حالت دروغهای عجیب و غریبی اس���تکهکارشناس «مرکز اسناد انقالب اسالمی»
میسازد .از طریق تعمق در چننی روایاتی استکه میفهمیم افرادی همچونکریمی چه بر
سر اسناد تاریخ معاصر ایران آوردهاند و «مرکز اسناد انقالب اسالمی» چه رسالتی دارد.
او همچننی دروغ مضحک دیگری سرهمکرده و در دفاع از مرشدش الجوردی میگوید:
یک مورد دیگر از فعالی���ت توابها بگویم؛ یکی از توابهاکه ادعای توبهکردن
داش���ت ،یک عدد دمپایی به آقای الجوردی نشان دادکهکف این دمپایی ،تصویر
امام را به شکل کلیشه درآورده بودند .آن تواب برای آقای الجوردی تفسریکرد که
منافقنی میخواهند با اینکار ،به امام اهانتکنند؛ چون با این دمپاییها به دستشویی
هم میرفتند؛ آن توابگفت برای اینکه حال اینها(منافقنی) را بگرییم ،افرادیکه
به هواخوری میروند ،موقع ورود و خروج باید سرود «خمینی ای امام» را بخوانند.
دو تا تواب را هم باکابل مأمورکرده بودندکه اگرکسی 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
الجوردیگفتم چرا اینکار را میکنید؟ آقای الجوردی همگفت :اینها(منافقنی)
اقدام زشتی مرتکب شدهاند و ما میخواهیم برای تنبیه ،بگوییمکه سرود خمینی ای
امام را بخوانند .منگفتم اینها س���رود خمینی ای امام را نمیخوانند؛گفتم «ای
مجاهد ،ای مظهر شرف» جملهای استکه مخاطبش مجاهد و مجاهدین است! به
آقای الجوردیگفتمکه من مطمئنم خط این ماجرا از سازمانگرفته شده است۹ .
ماه این سرود را خواندند! بعد ًا فهمیده شدکه تبلیغ برای این سرود و خواندن توسط
اعضای سازمان در زندان ،در واقع خط خود سازمان بوده است.
واکنش آقای الجوردی به صحبتهای شماکهگفتید این سرود خوانده نشود ،چه بود؟
گفت ای ن حرفها توهم است .پس از  ۹ماه آقای الجوردی پشت بلندگوگفت :از
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دفرت امام به من اطالع دادهاندکه من به عنوان دادستان شخصا باید اعالم کنم که
1
دیگر در زمان هواخوری ،خواندن سرود الزامی نیست.
مزخرفگوییه���ایکریمی تمامی ندارد .اوکتاب خاطرات من را خوانده اس���تکه به
موضوع سرودخوانی و چگونگی پایان یافنت آن اشارهکردم .نظام اسالمی برای وارونه
کردن حقایقکسی «خوشسابقه» تر ازکریمی نیافته است.
هنگام رفنت به هواخوری زندانیان مجبور به خواندن سرود خمینی ایامام بودند وگرنه
اجازه استفاده از هواخوری را نداشتند .حتی غفورگیوی نماینده مجلس و برادر صادق
خلخایل راکه در دعواهای درونی نظام دستگری شده بود مجبور میکردند این سرود را
بخواند .زندانیان بهانه میآوردندکه سرود را بلد نیستیم .منت سرود را به صورت تابلوهای
بزرگ در هواخوریها زدندکهکسی بهانهای نداشته باشد .زندانیان بخشهایی از سرود
را جا میانداختند ،یا تند تند و به شکل مسخره میخواندند و هنگامیکه به «ای مجاهد،
ای مظهر ش���رف ،ایگذشته ز جان در ره هدف» میرسیدند آن را محکم ،قاطع و بلند
میخواندند .الجوردی مجبور ش���د اعالمکندکس���ی حق ندارد این بخش از سرود را
بخواند .هیأت مأمور از سوی خمینی مرکب هادی خامنهای و محمود دعایی و محمدعلی
هادینجفآبادیکوشیدند خواندن این سرود را حذفکنند 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 نهادهای امنیتی
ویکه توسط محمدیگیالنی به حبس ابد محکوم شده بود وکمرت در زندان به سرمیبرد
در سال  ۱۳۶۵با حکم حسینعلی نریی بطور رسمی از زندان آزاد شد .پیشرت حکم وی به ۱۲
سال زندان تقلیل پیداکرده بود .وی پس از آزادی به مرکز اسناد انقالب اسالمی پیوست
و همراه با روحالله حس���نیان و تعدادی از عوامل اطالعاتی و بازجویان و شکنجهگران
مشغول تحریف تاریخ معاصر ایران شد.
فرج سرکوهی در مورد احمدرضاکریمی مینویسد:
پس از آزادی از زندان در پوش���ش فعالیتهای فرهنگیک���ار خود ادامه داد و در
2
مجلهیکلک و یکی دو نشریهی دیگر با نام احمدکریمی مینوشت.
سایت امنیتی تسنیم،کریمی را چننی معرفی میکند« :او در محافل خصوصی به عنوان
نویسنده ،محقق وکارشناس نهادهای انقالبی مطرح است» و سپس به بهانه اکران فیلم
«س���یانور» به سراغ او میرودکه نظرش را در مورد آخرین ساختهی بهروز شعیبی جویا
ج سرکوهی ،نشرباران ،سوئد ،ص .۴۷
-2داس و یاس ،فر 

1-www.tabnak.ir/fa/news/829816
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ش���ود.کریمی ضمن برخی نقدها روند س���اخت و روایت این فیلمکه علیه مجاهدین و
تحوالت درون است را مثبت ارزیابی میکند وگلهمند است چرا از امثال او در تهیه این
1
فیلم استفاده نشده است.
در نظام والیی نهادهاییکه به جعل تاریخ مشغولند از امدادهای توابینی همچون احمدرضا
کریمیوعبداللهشهبازیو...برخوردارند.عبداللهشهبازیمؤسسهمطالعاتوپژوهشهای
سیاسی ،وابسته به وزارت اطالعات جمهوری اسالمی ایران را بنیانگذاشت و به مدت
یک دهه مدیریت آن را به عهده داشت .مهدی پرتوی و مسعود فراستی و ...دیگر توابینی
هس���تندکه در عرصه قلم و سینما و ...به رژیم یاری میرسانند .نظام اسالمی چهرههای
مخفی بس���یاری داردکه به خدمتاش درآمدهاند و از خدمات آنها برخوردار اس���ت.

1-www.tasnimnews.com/fa/news/1395/08/12/1229813

الجوردی به همراه پاسدارانش در مراسم عمومی

الجوردی در حلقهیدهها پاسدار در مراسم سینهزنی محرم

الجوردی و قدیریان به همراه دستهسینهزنی در «پیچ توبه»
الجوردی و بازجویان میگفتند در این پیچکه نرسیده به زندان اوین است،
افراد میبایستی «توبه» میکردند.

الجوردی و اسدالله جوالیی به همراه بازجویان و شکنجهگران
در سفر با هواپیمای اختصاصی

الجوردی در میان پاسداران و بازجویان و مسئوالن دادستانی

الجوردی به همراه محافظانشن مجتبی محراببیگی ،سیدعباس ابطحی ،اصغر عیاری ،قاسم و ...
در سفر به جبهه جنگ

الجوردی و هادی منافی وزیر بهداریکه پسر  ۱۳سالهاش شهرام زندانی اوین بود.
پدر همواره چاپلوسی الجوردی را میکرد.

