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  شهادتنامه

 دستگيري

 هيئتعضو  ،ايران حزب توده پيش از غيرقانوني شدن. دستگير شدمصبح  ٨حوالي  ١٣٦٢اسفند  ١۵در . ١
ما به فعاليت سياسي . حزب توده به استفاده از خشونت در امور سياسي باور نداشت. جوانان بودم ي رهبري شاخه

ن را نمود خواست اكثريت بوديم و آ دسلطنتيضو  استقالل طلبانهحامي انقالب . قانوني و شفاف باور داشتيم
 ١٣٦٢فعاليت حزب توده را در ارديبهشت  اسالمي رژيم ،با اين وجود. مردم ايران براي تغيير مي دانستيم

در پيش تر بسياري از رهبران را . آن را دستگير نمود رهبري عده ي بسياري از اعضا و غيرقانوني اعالم كرد و
و دستگير اعضاي حزب را تعقيب  آناز  پس. بودند برده جهدستگير كرده و زير شكن ١٣٦١بهمن ماه  ١٧

 اسالمي شكنجه قرار گرفتند تا اطالعات بدهند، توبه كنند و يا با رژيم زير فشار و آنان كردند كه اغلب
 .همكاري كنند

  
اخراج فني دانشگاه تهران ي دانشجويي از دانشكده    و صنفيِخاطر فعاليت هاي سياسي ه ب در زمان دستگيري. ٢

در سال  اسالمياز انقالب فرهنگي كه رژيم  پسو دگربار  ١٣۵۵در سال  توسط رژيم سلطنتييكبار .  شده بودم
و تمام دانشجويان و اساتيدي كه جمهوري  نددر اين دوره تمام دانشگاه ها تعطيل بود. آن را آغاز كرد ١٣۵٩

متوجه شدم كه گروهي لباس  ،قبل از دستگيري .شدند اخراجيا دگرانديش بودند اسالمي را حمايت نمي كردند 
. كه ناموفق بود كنمفرار تالش كردم كه دليلبه همين  . مرا تحت نظر دارنداز جهت هاي مختلف شخصي 
آنها با بيسيم با . به ناچار تسليم شدم را بيرون كشيد و من دخو ي كمري اسلحه گروه تعقيب و مراقبت فرمانده

اوين  ٢٠٩به بند  به سرعت. اوين منتقل كردندزندان به  بالفاصله آژيركشان مرامافوق خود صحبت كردند و 
 .زندانيان سياسي مورد استفاده قرار مي گرفت ي براي بازجويي و شكنجه به طورعمدهمنتقل شدم كه 

  
از پس بالفاصله . برد شروع شد كه مرا به سمت اوين مي خودروييو بازجويي از درون  كتك زدن، آزار. ٣

نمي توانستم تشخيص دهم چند . كه در راهرويي بود مورود به اوين به من چشمبند زدند و به اتاق بازجويي بردند
رده ي  ، ارتباطاتم وو فعاليت هايم خودم در مورد كاغذ دادند و خواستند تا برگ چند. نفر حضور داشتند

بعد از . ز حزب توده از دانشگاه اخراج شده امفقط اسمم را نوشتم و اينكه به علت حمايت ا  .بنويسم ام سازماني
گفتند كه شلوارم را . زيرزمين ساختمان بود بردنددر كه  اي سپس مرا به اتاق شكنجه. آن سكوت اختيار كردم

 لباس. دراز بكشم ،كه وسط اتاق بود ،با تخته هاي يك در ميان چوبيو فلزي  با چارچوب يتخت رويو  درآورم
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و پاهايم  ها بعد دست .بخوابم روي تختكردند به صورت دمرو  موادارو آنها  درآوردم زير،م را، بجز لباس هاي
به كف پاها  شالق زدن سپس .گيردهايم روبه سقف و جفت يكديگر قراركه كف پا به طوري را به تخت بستند
براي  آب شلنگ تكه هايگاهي از . براي شالق زدن استفاده مي شدبرق  هاي كابلانواع  از. درا شروع كردن

دردناك شدن بيشتر  در نتيجه و به جريان خون بهتر و را بگيرند مردگيخونكردند تا جلوي  استفاده ميزدن 
زدم تا درد را  فرياد مي موجودتمام با ،اي با هر ضربه. غيرقابل تحمل بود اواقع وبسيار دردناك . كمك كنند

 .تر تحمل كنمراحت 

  
جز به ولي . مكنفاش  را رفقايمبا  مخفي هايقرار خواستند تا  از من مي ،زدند يپاهايم مبر كف همزمان كه . ٤

تخت فشار سمت به روي پتويي سربازي را  صورت و دهانم بازجو. نگفتم ديگري  سخنزير شكنجه  هايمفرياد
بعد . ندبود همتورم شدبسيار پاهايم بي حس و . را بسيار سخت مي كردتنفسم اين . را خفه كند ممي داد تا صداي

باال و پايين پريدم و خوني كه باعث تورم پايم شده . پايين بپرم و از مدتي مرا مجبور كردند تا بلند شوم و باال
آب  كردندبعد از مدت كوتاهي مرا مجبور . ندشدمي  كبود رفت و پاهايم مي بود به ساير قسمت هاي پاهايم 

 .درا شروع كردن زدن كابلو دوباره  منوشب

  
ديد و  م راادرار .خواست در را باز بگذارمبازجو . ه دادند تا از دستشويي استفاده كنمزحوالي ظهر باالخره اجا. ۵

. نداز كار مي افتاد مكليه هاي ،زدن را به همان سبك ادامه مي دادندكابل اگر . بود شده آلود خون كه متوجه شد
ولي  .تزريق كنند شان افتادن جلوگيري از ازكار وهايم  كليه تحريك براي يسعي كردند تا داروي بنابراين

و ضعف  ، سرمااحساس خستگي. فشار خونم شديدا افت كرده بود. را پيدا كند توانست رگممي ن پاسدار بهيار
درست پس از اين . موفق به تزريق دارو شد ،كه مرد بود عذاب آور پاسدار بهيار،تالش  هابعد از بار. مي كردم

به آنها گفتم . ادامه دادم متناوبممن كالمي نگفتم ولي به فريادهاي . زدند كابل  ا دراز كردند ومردوباره تزريق 
به سمت اوين مي  مرا خودرويي كه درهمين را  .مي كنم فرضاست چون من خود را مرده  هودهتالششان بي

 .مه بودگفت بازجويي مي كردند به آن ها مي زدند و بردند، 

  
به من دمپايي دادند . زدن پايان يافت و تصميم گرفتند مرا به قسمت ديگري از زندان ببرندكابل  ،هنگام شب. ٦

تر  وخيم موضعيت. نمي توانستم راه بروم. كوچك بود مهم براي شمارهحتي بزرگ ترين به علت تورم شديد ولي 
 ٢٠٩كه ديوار به ديوار بند  ،مرا به بيمارستان زندان. بودندو پيگير اطالعات از من قاطع  كسب براي شد اما مي
 به تاپا از پله ها باال رفتم  ناچار چهاردست وه ب .بايد از پله ها باال مي رفتم اما نمي توانستممي . بردند ،بود

. دريچه ي بازديد نگهبان داشت با سه تخت و دري آهنين كه شدم يسلول وارد بيمارستاندر  .رسيدم بيمارستان
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ولي  ندنمي دانم چند زنداني در بيمارستان بود. را باندپيچي كردند يمپاها. دارمرا بر  مدچشمبنمجاز نبودم نان چهم
و  كبود يارزانو بسباالي تا پانسمان مي كردند متوجه شدم كه  پاهايم را وقتي. ديدم سلولراهرويي با چندين 

شكنجه او به شدت . ن خلق بودعضو مجاهدي يكي شان. ندزنداني ديگر هم با من در اتاق بوددو . شده اند متورم
 جراحي بسيار، يش در اثر كابل زدنهاكف پا متالشي شدنبه دليل  .بود شده و حالش بسيار وخيم تر از من

و تمام مدت زير  يا صحبت كند و نمي توانست از تخت بيرون بيايدا .بود انجام شده كف پاهايشروي پوست 
 يزندان براي شيمي درماني آنجا بود و حدود دوسال) به كاكو معروف(، محمدعلي پژمانزنداني ديگر .پتو بود

 كه سرانجام همانجا فوت كرد يكبار هم به طور اتفاقي در سلول ديگري محسن علوي را در حال مرگ ديدم .بود
مكانيك دبيرستان هاي تهران و آموزگار دبيرستان من هم بود و در زندان شاه يك -او دبير برجسته ي فيزيك(

 .بيشتري در مورد شرايط او داشت محمد علي پژمان اطالعات). لج شده بوددستش ف

  
 ممجبور. ردندب ٢٠٩بازجويي بند  اطاق مرا مستقيم به ،از مداوا پس. بودم زندان بيمارستانسلول يك هفته در . ٧

 بزنم كه بتوانم را فقط به اندازه اي باال مكردند كه روي صندلي در گوشه ي اتاق رو به ديوار بنشينم و چشمبند
جواب كوتاهي به بعضي از سوال ها دادم و . بنويسم د و خواستند كه پاسخ چند سؤال راكاغذي دادن. بنويسم

 م كه آنهاه بوددر حين بازجويي متوجه شد. جزئياتي اضافه كردم تا از دادن اطالعات جديد خودداري كنم
حفظ كنم مي  خواستم مي كه را بعضي اطالعاتي. دتا به من رسيده بودن هگرفتزيرنظر  اعضاي شاخه ي مرا

تا پاسخ هاي مرا . منعكس كردم و برگ پاسخ را به بازجو دادم ممن هم همين اطالعات را در پاسخ هاي. دانستند
زدن را از  كابل بازجو دستور داد تا مرا به همان اتاق شكنجه ببرند و. ديد سيلي محكمي به من زد كه گيج شدم

 .سر بگيرند

  
. يا من متوجه نشدم زماني گذشت اما كسي به اتاق نيامد. به من گفتند دوباره روي تخت دراز بكش پاسداران. ٨

دراز كشيدم ولي  باز. گفت روي تخت دراز بكش باخشونت و داخل شدناگهان كسي  كه روي تخت نشستم
بعد از زي را چندين بار ادامه دادند تا اين با. مرا بشكند وانينزد بلكه تهديد كرد و سعي كرد تا با فشار ر كابل

 آسانيوقتي متوجه شد كه به . سكوت كردم .يا نه را بدهم اطالعاتم ممدتي بازجو آمد و پرسيد كه آيا حاضر
كابل آنقدر . بزنند كابل ،بود پيچيكه هنوز باند ،ي متورم مراهادستور داد تا پا شكنجه گران شوم، به تسليم نمي

، كه بايستم وادارم مي كردند هراز چندگاهي. خون آلود شد هم ي و كف اتاقخون اژ هاباند د تاادامه دادن زدن را
 كشيدم و نمي درد ميشدت ه ب .را بگيرندو بي حسي پاها و راه بروم تا جلوي تورم بيشتر  پايين بپرم باال و

 مپاهايشرايطم و . ادامه دادم مقاومتبه متا شب اما . مي كردند ممجبور يمبا كابل زدن روي پاها ستم ولي آنهانوات
نمي توانستم راه بروم، پله ها را تا . كردند مبه بيمارستان منتقل دوبارهبراي همين  نددر وضعيت بدي بود
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ها زخم هايي دائمي كابل زدن .  نداشتم عادي را تا شش ماه پس از اين واقعه توانايي راه رفتن. بيمارستان خزيدم
 .است محو نشده ت كه هنوز بعد از دو دههبجا گذاش مروي پاهاي

  
و  تمام عضالتم منقبض شده بودبه سختي نفس مي كشيدم، . محس كردم در حال مرگناگهان در بيمارستان . ٩

متوجه شدم كه  پس از نجات يافتن، .دهانم قفل شده بود .فرياد بزنم نمي توانستم حركت كنم، حرف بزنم يا
انگار . حالم بحراني شده گفته بود كهپاسداران به در كوبيده بود و به  شدت به )محمدعلي پژمان( امسلولي هم

. از مرگ نجات داده بود مرا مق دارو و سرُتزريبا و  ه بودآمد تعسربه پاسدار بهيار  .شوك شده بودمدچار 
و  باندپيچي ،ز متورمپاهايم هنو. ماندم نيز در بيمارستان ي ديگرهفته يك و مدتي ادامه يافت براي م رُتزريق س

يك توالت  انفرادي سلول در .فرستاده شدم ٢٠٩از بيمارستان به سلول انفرادي بند . بودتا باالي زانوها كبود 
همسلولي  ولي يك ساخته شده بودهرچند كه سلول براي يك نفر . را شبيه توالت مي كرد سلولفرنگي بود كه 

از چپ هاي  ام هم سلولي. شد كرد، ديگري رو به ديوار مي ه مييكي از ما از دستشويي استفاد گاههر. داشتم
هم اين است كه بازجو مرا با يك تواب همسلول كرد تا  محدس. بود و نمازهايش را مرتب مي خواند شده تواب
 بود و ماما حواس .از تماس با ديگران يا خودكشي جلوگيري كنديا  ي كسب كنداطالعات هم بياورد روحي فشار
 .بوديم انفرادي سلول ايندر  نفر دو براي بيش از دو هفته ما. صحبتي نمي كرديم فعاليت هاي سياسي مورددر

  
متوجه با نرفتن سر قرارهايم، رابط هايم انگار متوجه شده بودند كه . براي مدتي مرا به بازجويي نبردند. ١٠

كساني را دستگير كرده بودند كه شايد هم . و فشار بر من ديگر فايده اي نداشتشده بودند  ام دستگيري
سوال . گذشت و سپس مرا به بازجويي بردند يك تا دو ماه حال مدتبه هر. روزتري از من داشتنده اطالعات ب

نكردند ولي گفتند كه روزهاي آخرم هست و بزودي  خشنياين بار برخورد . هايي پرسيدند و پاسخ هايي دادم
. نيز دستگير شدند از شاخه ي ما فرار كردند ولي عده اي رابط هايم ا متوجه شدم كه هبعد. اعدام خواهم شد

كه تحت نظر بودند دستگير  رده هاي ديگرداخلي فرار كرده بودند اما بعضي اعضاي  ي كميتهرهبري اعضاي 
 ١٣٦٧در تابستان ، و چند نفري از شاخه هاي ديگر محمد جواد الهيجانيان اعضاي شاخه ي من،از  يكي . شدند
 .دام شدنداع

  
. يك سلول بوديم زنداني در ٤اما اين بار . منتقل شدم ٢٠٩از مدتي به سلول انفرادي ديگري در بند  پس. ١١
كه هردو از لطف اهللا زاده منوچهر سرحدي و خليل  :اسم بقيه را به خاطر ندارم ،سلولي هاجز دو تن از همه ب

 هابعد. متر بود ٢متر در  ۵/٢سلول  اندازه ي .دام شدنداع ١٣٦٧اكثريت بودند و در تابستان  ي فداييان شاخه
. مي دادندجا  ي انفراديين سلول هاهمدر  را نفر ١٢تا  ٦، ١٣٦٠سال ي ها  يمتوجه شدم كه در اوج دستگير
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مي  حمامما را براي  يگاه .تقريبا هميشه گرسنه بوديم. شتيمبه هواي آزاد و غذاي كافي دسترسي ندا ،در سلول
. بودند خبربي به كليم و در آن زمان خانواده ام از من يمالقاتي نداشت. ي نه بيشتر از يك بار در هفتهول بردند

. فرستادند رايملباس و اندكي پول ب مبعد از آن بود كه والدين. يك دست لباس داشتمو نيم براي بيش از يك ماه 
در  البته ؛داشته باشم والدينم اكوتاه ب يتلفنتماس يك  دادند تابه ياد دارم كه اجازه . مالقات نكردمها را  آنالبته 

 .در بيمارستان مبا احتساب دو هفته بستري شدن ٢٠٩اواخر حضورم در بند 

  
 باالي زندانياني را ديدم كه به. بودم شاهد را با زندانيان پاسداران ي رفتار ظالمانه ،زماني كه در سلول بودم. ١٢

آنها . اين وقايع سخت بودي مشاهده . بايستند روزها و هفته ها سرپا مجبور بودنددستبند شده بودند و فلزي دري 
بعضي از . هاشان آويزان بودند ديگر توان ايستادن نداشتند ولي دستشان به در بسته شده بود و در واقع از دست

ستادن، بي خوابي و مدت ها ايپس از به دليل نرسيدن خون كافي به مغز، جمع شدن خون در پاها اين زندانيان 
  .فقدان استراحت به جنون و ديوانگي دچار مي شدند

  
اعضاي حزب توده و  شعبه ي پنچ بود كه ويژه ياو بازجوي . رحيمي بود ام بازجوي اصلينام مستعار . ١٣

ه و شكنج( با حكم تعزيربدرفتاري با زندانيان را شكنجه و در اوين روحانيوني بودند كه . فداييان اكثريت بود
روحانيون چون شبه قضات . مي كردند صادرشرعي يا حدها مجوز شكنجه  آن. مي دادندمشروعيت  )شالق زدن

 كسببراي  و شكنجه روش هاي سخت پوششي بودند در اجراي از لحاظ شرعيدر زندان عمل مي كردند و 
از اين  ،ترپيش ،ردي راكين عملچني در واقع ما از بعضي بازجوها شنيديم كه آنها اجازه . اطالعات از زندانيان

 ،پي درخواست بازجو براي شكنجهدر نروحانيون معمولاين  در ظاهر،. اخذ كرده بودند كام شرعيا ح روحانيون
براي شكنجه اين بود كه زنداني دروغ مي  شرعي كاله ن،معمول. زنداني را صادر مي كردند به شالق زدن وزمج
همچين ارتباطي بين بازجو و شاهد  گاههيچمن شخص البته . نجه استكه مجازات شرعي اش شالق و شك ويدگ

 .روحاني نبودم

  
در سينه ي شمالي زندان  انتهاياين بند در . به بند ديگري در زندان اوين منتقل شدم ،نيم از سه ماه و پس. ١٤
در دو طرف  كبلومجموعه اي سه طبقه بود كه دو  »آموزشگاه« .مي گفتند »آموزشگاه«به آن  و بود كوه

 ،»آموزشگاه«ساختمان . كه هريك در يك بلوك بود هر طبقه دو بند داشت. داشت و پلكان مركزي ورودي
از من » آموزشگاه«زندان حسين زاده مسئول  ،شدم ساختمانوقتي وارد . بند و سه حياط داشت شش  ،عوجممدر 

 دليل همين بهمنفي بود  مپاسخ. داشته باشم ييويويد ي پرسيد كه آيا حاضرم توبه كنم، نماز بخوانم و يا مصاحبه
مي آورم  رطور كه به خاط آن. فرستاده شدم ،بود و سرِموضع نخواناي نمازكه مختص چپي ه ،دربسته ٣به بند 
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اغلب در  .متر ٦در متر  ٤اتاق ها بزرگ بودند، . ختم  می شد ٧٣ و بهشروع مي شد  ٦١اتاق ها از  ي شماره
كركره ي كه از بيرون با  ،اي بزرگو پنجره  لزي براي وسايل زندانيان، يك تخت سه طبقهي فا قفسه اطاق ها

هواي تازه نور و به گونه اي بود كه  زاويه ي كركره هاي ثابت فلزي. وجود داشت، پوشيده شده بود ثابت فلزي
 .شد مي اطراف چشم انداز و ي زندان محوطه را به درون راه مي داد ولي مانع از ديدن

  
نفر كاهش  ٤٠ تا ٣٠سال شمار زندانيان به  بعد از يك. ندزنداني در يك اتاق بود ٤۵تا  ٤٠ ،بيشتر اوقات. ١۵

نفر  60( شلوغ نبود ١٣٦٠سال  ي چند كه زندان به اندازهره. نفر افرايش يافت ٤٠يافت و بعد دوباره به حدود 
كس كنار سر پاي هر. بخوابيم راحتمي توانستيم ن. ما نبود ي براي همه ي كافيولي جا )و بيشتر در هر اطاق

به ناچار به . نمي توانستيم به پشت بخوابيم. بود انپاي ديگر نماسردر هر دو طرف موقع خواب، . ديگري بود
و گاهي دو ماه يكبار با  انهماه مي توانستيم. مي خوابيديم» كتابي«يا به اصطالح  فقط به پهلو دليل كمبود جا
 .كنيم خانواده ديدار

  
بسته بوديم و در ما در اتاق هاي . بود )»آموزشگاه« 3بند (زنداني در بند ما ۵٠٠الي  ٤٠٠ درمجموع حدود. ١٦

 و اكثريت بسياري از زندانيان اين بند از اعضاي حزب توده. بخوابيمخارج شويم يا در راهرو حق نداشتيم از اتاق 
 .راه كارگر، پيكار، فدائيان اقليت، رزمندگان و غيره بودندباقي از گروه هاي سياسي ديگر چپ مانند  .بودند

پس از غيرقانوني شدن  بقيه و دستگير شده بودند توده حزببعضي بسيار پيش از ممنوع شدن  .بهايي ها هم بودند
به، بند ما از تو زندانيان ي تقريبا همه. بعضي صراحتا خود را به عنوان فعال سياسي حزبشان معرفي مي كردند. آن

  .خودداري كرده بودند خواندن و نماز ي ويديويي مصاحبه

  

 بدوي ي محاكمه

  
را ببينم  منمي توانستم محيط اطراف. به من گفته شد كه چشمبند ببندم و اتاق را ترك كنم ١٣٦٤در بهار . ١٧

كنم  نميفكر . بوس فقط چند دقيقه حركت كرد زيرا ميني ؛اوين خارج نشدم ي اما يادم هست كه از مجموعه
در كه  به من گفتند ،شدم يوقتي وارد اتاق. در آن زمان زندانيان براي محاكمه به خارج از اوين برده مي شدند

از آن نه از دادگاهم مطلع  شپي. بودمنشده در آن روز مطلع  مدادگاهتشكيل  از. دادگاهم و چشمبندم را باز كنم
 .نداده بودندبه من  هم نامه يا كيفرخواستيهيچ . بودم و نه از اتهاماتم
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نيري قاضي . اشراقيمرتضي يكي حجت االسالم نيري و ديگري  ،بودند نشسته در دادگاه دو نفر پشت ميز. ١٨

ها  من روي صندلي روبه روي آن. نيري عمامه داشت، اشراقي خير. شرع زندان اوين بود و اشراقي دادستان بود
زيرا فعاليت ( مي شدشامل  را همكه محاربه   ،را ماتهامات فهرستقي اشرا. در دادگاه نبود پاسداريهيچ . نشستم

حزب توده، پخش اعالميه و روزنامه،  در عضويت. خواند ،)را پس از غيرقانوني شدن حزب ادامه داده بودم مهاي
به من وقت زيادي براي دفاع از . را خواند باور به ماركسيسم، پرداخت حق عضويت به حزب و چنين مواردي

ها گفتم كه هرگز با  به آن. را خواندند و من فقط چند جمله راجع به اتهامات گفتم مدرواقع اتهامات. خود ندادند
حزب هنوز قانوني بود و من مطلع نبودم  ،نكرده ام، زماني كه حق عضويت پرداخت مي كردم اي محاربهرژيم 

 م، استدالل هايدادگاه انقالب تهران ، دادستاناشراقي. يا سازمان مخفي دارد كه حزب توده در ارتش نفوذ كرده
ساكت بود و به مكالمه  دركلقاضي چند سوالي پرسيد ولي . رايي صادر نشددر همان زمان . را به چالش نكشيد

 .شدم بازگرداندهتمام شد و به اتاقم  ام دقيقه محاكمه ١۵از حدود  پس. بين من و اشراقي گوش مي كرد

  
زيرا بسياري از زندانيان كه محاكمه شده  ؛سختي بود ي دوره. بودم ام محاكمه ي يجهمنتظر نت پس از آن. ١٩

آمد و  پاسدارييك روز  .سه چهار ماهي گذشت. بسيار نگران بودم. بودند به مرگ محكوم و اعدام شده بودند
 ندگفت. طلع مي كردشان م وميتحكميزان مبود كه زندانيان را از  ياجراي احكام بيايم كه دفتر دفتر گفت كه به
وقتي به آنجا رسيدم . همراهي كرد اجراي احكام مرا تا دفتر پاسداريو  بستم م راچشمبند. ببندم م راكه چشمبند

مدت . محكوم شده ام زندانبرگه را خواندم و متوجه شدم به ده سال . ي دادند و گفتند امضا كنكاغذبرگ 
را امضا  محكم .محسوب نمي شدزمان بازداشتم تا محكوميتم و  از زمان راي دادگاه شروع مي شداجراي حكم 

 .آسوده شدم كه اعدام نخواهم شد. كردم و به اتاقم برگشتم

  

  )رجايي شهر( قزلحصار و گوهردشتزندان هاي انتقال از اوين به 

ز يك كمتر ادتي م. ميثم بود باقزلحصار مديريت . قزلحصار در كرج منتقل شدم زندان به ١٣٦٤در سال . ٢٠
 درِ. نبود و وخيم اوين مشوش كننده ي اوضاع رندانيان در قزلحصار به اندازهدر زمان ورودم، . سال آنجا بودم

رفت و آمد كنيم و با  بند مختلف به سلول هايمي توانستيم  .و فضاي بيشتري داشتيم بندها باز بود سلول هاي
برويم و از هواي آزاد استفاده بندها حياط  يشتر بهمدت يك نيمروز يا ب حق داشتيم به .صحبت كنيمزندانيان 

آنجا راحت تر بوديم  طبيعتن .مي كرديم ورزشمي رفتيم و  راه ،مي مانديم طگاهي براي ساعت ها در حيا. كنيم
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بعد از آن . تمامي زندانيان سياسي از قزلحصار به گوهردشت منتقل شدند ١٣٦۵سال  اوايل ولي در .تا در اوين
 .ان غيرسياسي در قزلحصار ماندندفقط زنداني

  
همه ي زنداني سياسي از  ٢٠٠تا  ١٠٠بند بزرگي بود كه . دندبربند يك  بهگوهردشت مرا زندان در . ٢١

اين بند دو تفاوت عمده با بندي كه . ديگر تا سازمان هاي اسالمي خلق داشت، از چپ ها و مجاهدين گروه ها
كسي كه حكمش تمام شده باشد و يا منتظر حكمش يا . داشتند اول آنكه همه حكم. در اوين بودم داشت
شدند زيرا  درصد از زندانيان بند ما حكمشان تمام شده بود اما آزاد نمي ٤٠تا  ٣٠در اوين . دادگاهش باشد نبود

يا  كتبي و ابراز توبه(يا حاضر به قبول شرايط معين شده براي آزادي نبودند  بر باورهايشان ايستادگي مي كردند
زنداني  ي به پروندهنوع آن كه  مصاحبه ي ويديويي يا ، تعهد همكاري اطالعاتي ودر حضور جمع زندانيان

كساني كه   ،متعلق به زندانياني بود كه حكم اعدام داشتند و يا حبس ابد به طور عمدهاوين . )بستگي داشت
ها در  سال ها بعضي. حكمشان بودندغ ابالمنتظر يا و  )»ملي كش«حبس تا اطالع ثانوي يا ( حكمي نداشتند

گوهردشت منتقل  به ها به قزلحصار و بعد آن ابالغ محكوميت زندان،از  پس. حكمشان بودندابالغ اوين منتظر 
 .مي شدند

  
بند  ي نمايندهمسئول يا ما خودمان . يا شناخته شده نبودند گوهردشت نبودند يك همچنين توابين هم در بند. ٢٢

مي  تنظيمزندانيان را  ي روزانهمشترك نماينده بند بودم و امور مدتي  ١٣٦۵در سال . كرديمرا انتخاب مي 
احكام  .صحبت مي كردممسئولين زندان يا و  بند پاسدارِاز طرف زندانيان با درصورت لزوم همچنين . كردم

ما دسترسي منظمي به  .سال ٣٠و  ٢۵ ،٢٠سال تا احكام سنگين  ۵سال تا  ٢از . زندانيان بند ما متفاوت بود
به دليل ( گوهردشت بسيار كوتاه تر از قزلحصار بود حياط بند هاي هواخوري و مالقات داشتيم اما هواخوري در

 .)داشت يك طبقهتنها گوهردشت سه طبقه بود درحاليكه قزلحصار  -ي متعددتعداد بيشتر زندانيان و بندها

  
. شديم مي فراخوانده يگاني يا پركردن پرسشنامه هاي متعددهم براي بازجويي گاهيما گاه ١٣٦٦در سال . ٢٣

باورهاي  مي خواستند ازمقامات زندان تقريبا هميشه  ييهاچنين پرسش در . معمول بود  پرسش هاي آماري
بعضي اوقات اين بازجويي . ما متوجه نبوديم چرا به اين بازجويي ها اصرار دارند. مطلع شوندسياسي و اعتقادي ما 

زندانيان را براساس  مقامات كه به گذشته كه نگاه مي كنم فكر مي كنم. عمولي با خشونت همراه مي شدهاي م
در و  پايدار ماندهش هاي اينكه چه كسي توبه كرده، چه كسي حاضر به توبه است و اين كه چه كسي بر آرمان

  .دمحسوب مي شود، طبقه بندي مي كردن براي حكومت بعد از آزادي تهديدي هنتيج
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  زندانيان ندباره يچ طبقه بندي و دسته بندي 

شان تقسيم بندي وميت حكمم ميزانگوهردشت زندانيان را براساس  مقامات زندان ١٣٦٦در اواخر سال . ٢٤
كساني كه همه ي شدند و  بازگرداندهبه اوين  بودسال  15بيش از  حكم زندانشان كه يزندانيانهمه ي . ندكرد
در تقسيم بندي بزرگ بعدي، آغاز زمستان،  بامدتي بعد . اشتند در گوهردشت ماندندسال يا كمتر حكم د ١۵

چپ ما . دندكرجدا  ،بودندمجاهدين خلق  اكثريت قريب به اتفاقشان ازكه  ،مذهبياز زندانيان را زندانيان چپ 
، الي اواخر زمستانحو. ديگري در همان زندان منتقل شدند هايبند يك مانديم و زندانيان مجاهد به بند در ها

 و سخنگو فعالدر زندان ، بودند پايبندشان ها آرمان بههنوز كه  را كساني ،بازجوها و زندانبانبراساس شناخت 
بر عهد  ،م تهديد جانيغعلي ر ،اول ي زندانيان دسته. دندكرو توبه نكرده بودند از زندانيان منعطف تر جدا  بودند

مسئولين  ا حضوردادند و بمي زندان ادامه  ي ض به ظلم و قواعد محدود كنندهها به اعترا آن. خود استوار بودند
و  با صراحت نگراني هاي خود را به هيئت ها ،وجود خطركردند و بامي بلند صدايشان را زندان  ي بلند پايه
فرعي  يه بنداين زندانيان از بند يك ب با همراه من. بازديد مي آمدند منتقل مي كردند رايب يي كه گاهمقامات

و دست  حمامسه اتاق، يك راهرو و يك  فرعي بندهر . اصلي بود هاي ورودي بند كناربند فرعي . ممنتقل شد
بندهاي  .و ديگري بزرگ بود يكي متوسط ،يكي خيلي كوچك. اتاق ها متفاوت بود اندازه ي. شويي داشت

  .نوان زندان استفاده مي شدبه ع ها لي از آنو ندساخته شده بود طراحي و فرعي در واقع براي نگهبانان هر بند

  
 نسبت به قبل، .ندما بودفرعي و انتقال در بند  اين طبقه بندي نهاييدر  زنداني مصمم چپ ۵۵يا  ۵٤حدود . ٢۵

زندانيان را براساس پاسخ واقع، در .بود شده محدود به شدت ميزان تحرك و تماس هايمانفضاي كافي نداشتيم و 
را  انرفتار رنداني به طور جدي مسئولين. تقسيم كرده بودند دوران بازداشت و حبسدر  هاشانتارالت و رفاسوبه 

زندان فعال  انسانيقررات غيرميا مرتبا عليه  مطيع و سربه راه بودهكه آيا  و مكتوب مي كردند نظر داشتند تحت
درصد باقي مانده از  ١٠. دادندرا تشكيل مي  فرعي درصد اين بند ٩٠ب توده نزديك به زاعضاي ح. اند بوده

كه  زماني. ندبود )محمد علي بهكيش( از چريك هاي فدايي خلق شاخه اقليت ي هميك واكثريت  خلقفداييان 
بنا به درخواست خودشان در يك  زنداني اجازه مي دادند كه برادران پاسدارانكردند  آغازرا  طبقه بندي زندانيان

ياد دارم به . به ما بپيوندند كه درخواست كردندان سه زنداني همراه ما برادر زي،در زمان جداسا. بمانند باهم بند
ما  جمع ، بهاز فداييان اكثريت برادر محمود بهكيشمحمدعلي بهكيش  برادران دو زنداني توده اي و همچنين كه

 زندان سال ١۵تا  ٣م احكا فرعي ما اعضاي بند. اعدام شدند ١٣٦٧سال  در قتل عام اين دومتاسفانه . ندپيوست
  .داشتند
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ما مالقات خانوادگي داشتيم اما . شدتر  كم مان هم بسيار هواخوري مدت مي كردند و يبا ما بسيار بدرفتار .٢٦
با اين . محروم كنند ،ممكن حدتا  ،ساير بندها زندانيان  هرگونه تماس باما را از  طوري باشد كه سعي كردند

مي  نمتوجه تالش ما پاسدارانوقتي . ايجاد كنيم هابندساير تماسي با زندانيان كرديم كه راه مي ما سعي  ،وجود
با ساير  هجبه هيچ و ما را ديگر ولي چندبار تكرار شد تعويض بنداين . كردندمي  عوض ازهمرا ب نمابندشدند 

و  بودند بندي شدهطبقه براساس تصميم قبلي مسئولين زندان  ي زندانيان همهكه زندانيان قاطي نمي كردند زيرا 
  .ما مي بايست به شدت منزوي مي شديم

  
غربي آن بلوك هاي و  رقييك بلوك اصلي سه طبقه داشت كه از دوسمت شگوهردشت ساختمان زندان . ٢٧

هر . بلوك هاي بزرگ و بلوك هاي كوچك تر :بودنددو نوع  اين بلوك هاي فرعي. متعددي منشعب مي شدند
بعنوان  و داشت يبزرگ اتاق هاي بزرگ بلوك. بودبند  ود كه در هر طبقه يكطبقه ب دو يا سه بلوك فرعي

بندهاي بزرگ واقع  ييك سالن بزرگ هم در انتهاي راهرو. آن ها بودنددر يكي از در  يك و دو هاي بندمثال 
سلول هاي  يي بابندهابلوك هاي كوچك . ترين بندهاي گوهردشت بودند سالن بزرگ داراي بندهاي . بود
سالن بزرگ در انتهاي آن  و بزرگ برابر بود بند هاي يبا طول راهرو شاناما طول راهرو ؛داشتندهم نفرادي ا

اين سلول هاي انفرادي را باز مي گذاشتند و بنابراين اين بند انفرادي را به  درِ ،اغلب ،مسئولين. وجود نداشت
 را همچنان به شكل انفرادي دو تا از اين بندهايكي . تبديل مي كردندبا گنجايش بيشتر،  ،با درهاي باز يبند

اين  سلول هاي انفراديطوالني در  هاي را كه مي خواستند تنبيه كنند براي مدت انيو زنداني حفظ مي كردند
 ،و حاضر به همكاري و دادن اطالعات نبودند بازجويي بودند زيركه را زنداني هايي . بندها زنداني مي كردند

. بيش از يك سال در مواردي . مي فرستادند تا بقول بازجوها در سلول انفرادي بپوسنداين بندها به  ،براي ماه ها
  .بازجو معموال آنها را مي فرستاد تا بشكنند و با رژيم همكاري كنند

  
بعد مارا فقط براي يك شب  يمدت. ما را از بند فرعي به يكي از اين بندهاي انفرادي منتقل كردند سرانجام. ٢٨
. كه قبل از آن محل نگهداري زندانيان عادي در يك انتهاي ساختمان بود يك بند انفرادي ديگر انتقال دادند به

را  از ديگر زندانيان انزوا   حداكثرمارا از مكاني به مكان دبگر منتقل مي كردند تا مكاني را بيابند كه مرتب 
منتقل شده  و متعلق به زندانيان عادي شدت كثيف كه به ،كل بند جديد را بوديمهربار ما مجبور . ازندممكن س

ماه قبل از قتل  چهار تا سهاين . جا دادند ٢٠انفرادي  بندما را در  سرانجام. يميبشو بعدي به جاييقبل از جا ،بود
واقع  آنانتهاي يك در  بلوك هاي منشعب از ساختمان اصليدر طبقه همكف يكي از  ٢٠انفرادي بند . عام بود
  .شده بود
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ي در سمت ديگر رما را به بلوك ديگبار  يك، فرعي بردندبه بند  ما را پس از طبقه بندي زندانيان،وقتي . ٢٩

نزديك تر مي شديم  ١٣٦٧هرچه به تابستان . اين چندين بار اتفاق افتاد. زندان براي يك بازجويي مفصل بردند
ها شبيه هيچ يك از بازجويي هاي پيشين كه اين بازجويي . شد مي بيشتر و پرسش وپاسخ ها جويي هااين باز

 من اين بازجويي ها را تفتيش. بود تنظيم شدهو  مفصلبازجويي ها جامع، جدي، . من تجربه كرده بودم نبود
 ،باورهاي سياسي درباره يبلكه از ما  اطالعات در مورد فعاليت هايمان نمي خواستندچون از ما  ؛مي خوانم عقايد

. مي دادندبه ما  پاسخ كتبيبراي  يسواالت بلندباالي مجموعه. سايل سياسي روز مي پرسيدندو م مان ايدئولوژيك
 1367تابستان  قبل ازكنم اين فرم ها را دو يا سه بار  فكر مي. ها را كامل كنيم كشيد تا آنمي ساعت ها طول 

ان ما را از ساير زندانيان چپ جدا زماني بود كه مسولين زند ،اولين بار كه اين فرم ها را به ما دادند. پركرديم
ه معتقدي؟ بعضي يآيا نماز مي خواني؟ آيا توبه مي كني؟ آيا به واليت فق: فرم شامل سواالتي بود مانند. كردند

آخرين فرم حدود دو ماه پيس از . را انتخاب مي كرديمبود و ما بايد يكي  و يا چند جوابي پاسخ ها بله يا خير
به  وضع اعتقادي زندانيان ن بار براي آمارگيرييچند پاسدارانبه عالوه . ن ما توضيع شداعدام هاي تابستان بي

نام و مشخصات ( زنداني را مشخص مي كردموضع فعلي بود كه  يجدول آمار شامل اطالعات. آمدندمي  بندها
به مصاحبه است يا نه، شناسنامه اي، نماز مي خواند يا نه، توبه كرده يا نه، حاضر به انزجار است يا نه، حاضر 

اين سبك جمع آوري اطالعات معمول . شد در مقابل او پرمي و) حاضر به همكاري اطالعاتي هست يا نه و غيره
  .شدمي تكرار  پيشبيش از  قتل عامهاي پيش از ه بود ولي در ما

  

  روند قطع كامل ارتباطات و قرنطينه

دو  ،آن در طول با كشيدن ديواري وسط راهرو. شد مل ميبند انفرادي را شايك  در واقع نيمي از ٢٠بند . ٣٠
وقتي كه از سلول ها براي تنبيه استفاده مي  ،دور ي اين در گذشته. نده بودبند انفرادي كامال همانند درست كرد

برعكس سلول هاي انفرادي  -شد به ديوار راهرو باز ميرو سلول  هر درِ ،به خاطر همين. انجام شده بود ،كردند
انتهاي در يك  محوطه فضاي باز سمت بهما  هاي سلول ي پنجره. ولي كه در هر دو طرف راهرو سلول بودمعم

ارتباط با  كم ترين امكانِ. بود ي ماانزواشرايط براي ترين مطلوب اين  ،براي مسولين زندان. بودزندان  ساختمان
، در زمان هواخوريگاهي تنها . داشتيم اخوريهودر حياط زندان  ،مدت كوتاهي ،روزانه. يمداشت راساير زندانيان 

گاهي با زندانياني آنجا  .مي توانستيم با ساير زنداني ها صحبت كنيم طوري كه پاسداران نگهبان متوجه نشوند،
دندان  را به كسيزماني كه  همچنين -كه مربوط به دادستاني شهر كرج بودند و كم تر از آنان شناخت داشتيم

بوسيله  با نمايش شماره ي حروف زدن بود ديگر مورس وشر. مي بردندپزشك عمومي  نراي ديدبپزشكي يا 
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دو طرف مي بايست مي توانستند انگشتان هم را از فاصله ي  .سلول ها بود ي پنجره طريق از ،انگشتان دست ي
  .دور ببينند

  
 ، موج جديدي ازدام هاو شروع اع )رجايي شهر( در زندان گوهردشت اتروز قبل از قطع ارتباط ينچند. ٣١
يا بند بازداشتي هاي باال  ي به طبقه دستگيرشدگان قبل از آنكه. زندان رسيد به تازه دستگير شده زندانيان ورود

باالي طبقه (دوم زندانيان جديد در طبقه . آن ها را مي آوردندبوس  ديديم كه با مينيمي  ،برده شوندكرج 
 ي مقابل آن كه حياط هواخوري را محصور مي كردباال و سه طبقه  طبقات. شدند جا داده ميسوم و  )همكف

 ،چندين بار در هواخوري .شدند زنداني ها همانجا بازجويي مي. تحت كنترل دادستاني و بازجويي شهر كرج بود
ه از اين صداها بسيار آشفت. شنيديممي سوم  ي طبقه در هنگام شكنجه زندانيان را ناله و زاري ها وصداي فرياد

در واقع . شدندمي معترض به اين شكنجه ها  نسبت برعليه بازجويان و فريادشعار با بعضي از رفقايم . شديم مي
يك شب ما صداي زني را . به ياد مي آورد هم اين صداها شكنجه هاي سخت خودمان را ،براي بسياري از ما
. هاي او چندين ساعت طول كشيدآن شب فرياد . مي كرد شيون و زاري و فريادترش خشنيديم كه براي د

زنداني نيز  يك مقطع زماني،همان  در. ما نفهميديم علت چه بودا. صداي فرياد و زاري دختر جواني را هم شنيديم
 يتالشاين فكر كنم . ، افتادزير پنجره ي يكي از سلول هاي ما ،سوم به بيرون پريد و ناتوان روي زميناز طبقه 

راف زندان با دو ديوار زندانيان مي دانستند كه فضاي اطي همه . براي فرار نبود چون راهي بودخودكشي  براي
از آينه . شد ميهم  ديده بانيدر برجك ها  يپاسداران توسطشده است كه مرتبا  و محصورمحافظت  تشدبه  بلند
بدن   .ببينيم ودرا كه همكف سلول هايمان ب از پنجره مان بيروناستفاده كرديم تا  كه پنهان كرده بوديم اي

زمانيكه ناصريان آمد تا او را منتقل كند و  .ديديم ،بود به بيرون پريدهسوم  ي كه از طبقه ،را اي مجروح زنداني
او . هبود خلق مجاهدين ي متوجه شديم كه او از اعضاي تازه دستگير شده ،خطاب مي كرد» سگ منافق«او را 

  .بپرد به بيرون شكند وآهني سلول را ب كركره هايموفق شده بود كه 

  
. اخبار دسترسي داشتيمبرخي ما به  ،قبل از قطع ارتباطات براي قتل عام تا اين محدودبت هاي باوجود همه    .٣٢

 سلول هايدر . مي ديديمزيون يكرديم و تلو راديو گوش مياز طريق بلندگوها ي زندان . گرفتيم روزنامه مي
با تحليل اخبار و مطالب  .بس را پذيرفتسازمان ملل و آتش ۵٩٨ ي بوديم وقتي شنيديم خميني قطعنامه مان

كشور در . رژيم چاره اي جز پذيرفتن آتشبس نداشت .پيش بيني كرده بوديم كه اين اتفاق مي افتد روزنامه ها
. و خبر از شكست هاي فاجعه بار بود جنگ با عراق خوب پيش نمي رفت. بود بحران و ويراني همه جانبه

عالوه براين تنش زيادي بين مقامات بلند پايه در . ندكشته هاي بسياري در خطوط مقدم داده بود نظامي نيروهاي
  .خميني جام زهر را خواهد نوشيد دير يا زودما مي دانستيم كه . مديريت جنگ وجود داشت
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به . ان يافتو جنگ خانمانسوز براي هردو طرف پاي بس را پذيرفتخوشحال بوديم وقتي رژيم آتشخيلي . ٣٣
از مسموم كردن مردم دو كشور طي هشت سال با رد  آن هم پسنوشم،  وقتي خميني گفت جام زهر را مي ويژه

و وقتي عراقي ها از ايران بيرون رانده شدند  ،)١٣٦١خردادماه (حزب توده مدت ها پيش . پيشنهاد هاي صلح
جنگ . اما روحانيون نپذيرفتند. و صلح كند از جمهوري اسالمي خواست آتش بس را بپذيرد ،خرمشهر آزاد شد

شوك انفجار . منفجر شدزندان  ينزديكدر عراقي  موشكوقتي در بندفرعي بوديم يك . دو كشور را ويران كرد
آنها مي خواستند جنگ را ادامه . هوايي و موشكي در زندان نبود ه هايهيچ محافظتي براي حمل. لرزاندبند ما را 

  .ود كه راه بيت المقدس از كربالستشعارشان اين ب. دهند

  
يا در آخرين  هاي مجاور مورس با مجاهدين در بند از طريق در تماس ها صلح در آستانه ي پذيرش. ٣٤

باور . مجاهدين حمله اي را از غرب آغاز كرده اندارتش كه  اطالع مي دادند. كرديمارتباط برقرار هواخوري ها 
  .ا گذشته و به زودي به تهران مي رسنداز مرز همجاهدين ارتش داشتند كه 

  
از اينكه  البته. را قطع كردند ها را بردند و بلندگو بندزيون يتلو پاسداران ١٣٦٧ ماهمرداد ٧در روز جمعه . ٣۵

مثال مصاحبه . شد مي شعارها و تبليغات دولتي از آن ها پخشيرا معموال ز. بلندگوها را قطع كردند شاد شديم
قرآن، اخبار پيروزي در تالوت هاي مذهبي،  دعا ها و نوحه همينطور. ستند و توبه كردندرنداني هاي كه شك

 اجباري آنچه از بلندگوها پخش مي شداز شنيدن  .شد جبهه هاي نبرد و شكست گروهاي مخالف پخش مي
  .)نوع شكنجه ي رواني دائمي در زندان بود اين خود يك( بوديم منزجر و خسته

  

  اخوانده شدندزندانيان مجاهد فر

را به  معموال اول هر هفته دو زنداني از بند ما. كه لغو شدمالقات خانوادگي داشتيم  ي شنبه برنامه. ٣٦
دارد رخ مي اتفاق عجيبي حس كرديم كه . را به دندانپزشكي نبردند كساين هفته هيچ. دندانپزشكي مي بردند

هل داد  داخل بندغذا را به  چرخ دستي يپاسدارديم كه دي ،روز بعد. مي گذرداما نتوانستيم دريابيم چه  .دهد
ي بودند و در زندان افغان كه معموال زندانيان غيرسياسي ،قبل از آن. يا خود را نشان دهد بدون آنكه حرفي بزند

م كه در زندان كار ينديد را آن ها ديگر ،از آن روز پس. بودند هم توزيع غذا در بندها، مسئول كار مي كردند
همه ي زندانيان عادي كه در زندان كار مي كردند را از زندان  ،در تدارك قتل عام و طبقه بندي زندانيان .دكنن
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 تعدادي پاسدار در محوطه ي بياباني خارجحوالي عصر ديدم كه  .منتقل كردند) احتمالن به قزلحصار(گوهردشت 
بيشتر . ه هاي لباس و چشمبند زندانيان شبيه بودديدم كه چيزهايي را آتش مي زنند كه به تك. انداز سالن حسينيه 

  .ولي سرنخ كافي براي پي بردن به ماجرا نداشتيم مطمئن شديم كه اتفاقات غيرعادي اي دارد رخ مي دهد

  
كه سه  ،پلكان انتهاي بند از هاييصداي پااز پشت در  در راهروي بند ما ١٣٦٧مرداد  ٨آخر شب شنبه . ٣٧

بين بند  هواخوري رد و ضمنن دري هم به محوطه ي بيرون زندان و دري هم به حياططبقه را به هم وصل مي ك
مشكوك شديم و به . صدا براي مدتي ادامه يافت. مي آوردندباال به پايين  اتاز طبق را زندانيان. شنيديم ها داشت

ي دور  جاده از طريقبوس  با مينيرا ديديم كه زندانيان . مي دهدسمت پنجره ها رفتيم تا بيبينيم كه چه رخ 
هاي زندانيان از بنداين انتقال . اين زندانيان هيچگاه بازنگشتند. مي برندبه سمت سالن حسينيه  محوطه ي زندان

ولي هيچگاه نديديم كه كه مي روند شنيديم  را مي شانما صداي پاي. ادامه يافتبااليي ما براي چند شب  طبقات
  .بازگردند

  
. حسينيه شنيديم محوطه ي خارجِ صداهاي عجيبي از سمت ،١٣٦٧ ماهمرداد ١٠به در نيمه شب يكشن. ٣٨

گاز آشپزي كپسول هاي كه كسي بود  مثل اين. شد شنيده مي شبصداي عجيبي كه مرتب از حسينيه در طول 
دو يك يا . بار در آن شب ۵۵. عالمت زدمكه شنيدم در تقويمم  را من تعداد صداهايي ،آن شب. بار مي زندرا 

انتقال  هايكاميوني مانند . به حسينيه رفت و آمد مي كند كانتينردار يا يخچال دار يديدم كاميون ،شب بعد
 همچنان هر شب حدود .شنيديم حسينيه مي بيرونمحوطه ي بعد از ديدن كاميون ما صداهاي مشابهي از . گوشت
شايد بيشتر از اين ها بود . شدمي ا كم تناوب و شدت صداه ،بعد از آن  .شمردممي را  بارزدنصداي بار  ۵٠

  .شنيده نمي شد اديگر صداهولي 

  
بين  ات و بحث هامكالم مي توانستيمما  پس از قطع كامل ارتباطات عادي بند،روزهاي همان اولين در . ٣٩

 يمرگ  ابتدا در اتاق بند فرعي طبقه  هيئت. ندمرگ بود هيئتدر بعدها متوجه شديم  كهبشنويم  را كساني
پنجره ي اتاق آن ها . داشتجلسه مستقر شده بود و ، )طبقه همكف بود هك( باالي بند ماي يا طبقه ، دوم

 پنجره ي از. باز گذاشته بودند اتاق را يپنجره . تابستان بود و هوا گرم. بند ما بود پنجره هاي درجهت عمود به
از پنجره باال ( داديممي لمات گوش ابه مك )نداولين سلول نزديك به ورودي ب( نزديك ترين سلول به اتاق آنها

. بحث مي كند ييفتوا اجراي هيئت در مورد مصداق ها و چگونگي ما شنيديم كه . )مي رفتيم تا بهتر بشنويم
در اين  آنها. خميني مطلع شديم ياز فتوا بود كه سال ها بعد  .گويند كه از كدام فتوا سخن مي برايمان سئوال بود

كه يي آن ها چگونه د؛را پنهان كنن شان باورهاي حقيقينتوانند  انزنداني ند تاكنكردند كه چه  صحبت مي باره
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را براساس فتواي  حكم درستي انآنمورد و چگونه در  ؛مواضع سياسي خود پايدارند را شناسايي كنند هنوز بر سر
  .صادر كنند خميني

  
اما توانستم به جلسه . سر چه توافق كردندبر بگويم نمي توانم با قطعيت ،چون شنيده هايم پراكنده بود. ٤٠

كه آيا او هنوز به باورهاي سياسي اش  ندپرسيد يكي از آناناز . مجاهد گوش كنم از چند زنداني استنطاق آن ها
او گفت كه . عراق به جبهه برود جنگ باد كه آيا حاضر است براي شاز او پرسيده . او گفت كه نه. عقيده دارد
بعد   او گفت آري. د كه آيا از فعاليت هاي گذشته اش توبه كرده استشبعد از اين از او پرسيده . حاضر است

او گفت كسي را نمي شناسند . مي كندمعرفي از او پرسيده شد كه آيا زندانياني را كه تظاهر به توبه مي كنند 
 كمك كندكه توبه نمي كنند  انشبند به اعدام هم است در نهايت از او پرسيدند كه آيا حاضر. كه متظاهر باشد

آنها مي خواستند كه او ثابت كند كه . آنها او را از اتاق بيرون كردند. كه او گفت نمي تواند اين كار را بكند
كه تا اين حد معيار ها براي اعدام نكردن  شنيدم باور كنمرا مي نمي توانستم آنچه . يك تواب واقعي است

 .ستزندانيان مجاهد سخت شده ا

  
را  ها اعدام و بيشتر تر چه سريعاجراي هر تجهيزات الزم براي شيوه و مورد دريك بار هم مكالمه اي . ٤١

كه در هر حركت  گفت اعدام مي برايمرگ از تجربه اش در استفاده از جرثقيل  هيئتكسي از اعضاي . شنيدم
كساني كه قبل از اعدام بازگشته بود از  بعد ها از يكي. حلق آويز كرد بوسيله ي جرثقيل مي توان عده اي را

تعدادي از بازماندگان به طرز معجزه آسايي از پاي . بردند شش نفر شش نفر براي اعدام ميرا كه زندانيان  شنيدم
به آن  ).بازمانده بود انيدر زندان شتريترس و وحشت ب جاديا يبرا يبرنامه ا نيا ديشا اي( چوبه دار برگشته بودند

پس از نوشتن وصيتنامه و قرار دادن وسايل شخصي مثل ساعت و عينك در  آن هم ،اشتباه شده ده بودها گفته ش
يا زندانيان تا آخرين لحظات نمي دانستند  اكثر قريب به اتفاقمتوجه شديم كه  اين را هم. يپالستيككيسه اي 

بعضي فكر مي . را مي ديدندحتي وقتي چوبه هاي دار . استباور نمي كردند چنين سرنوشتي در انتظارشان 
اين از مكالمات  .آن ها را از لحاظ رواني بشكنند و وادار به همكاري كنندمصنوعي است تا  يكردند كه اعدام

دادن نداني در زمان اعدام، شعاردادن زماني كه از صحنه هاي اعدام، شعارز: هيئت كاملن مشهود بودشنود شده ي 
كت داشتند، بهت و تعجب زنداني پس انداختن طناب دار به گردنش و غيره هاي پاسداراني كه در اعدام ها شر

  . صحبت مي كردند

  
يكي از پاسداران خشني كه نقش مهمي  ،يكي از آخرين روزهايي كه به اين مكالمات گوش مي كرديم در. ٤٢

سي اوضاع ما و اينكه حدس زديم كه براي برر. شدبند ما  ناگهان براي بازرسي وارد در زندان و اين وقايع داشت
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هاي  يكنم كه به يكي از هم بند فراموش نمي گاههيچ. بويي برده ايم آمده استتا چه حد از آنچه مي گذرد ما 
وقتي اين را گفت ما همه مي  ».تو وزنت مناسب است« :گفت ونگاه كرد  ثه اي سنگين داشتجكه  مسن ما

. كرد اشاره ميدار زدن درمورد كسي كه وزنش زياد است موثرتر بودن شيوه ي او به . دانستيم منظورش چيست
بعد از آن مكان جلسات . متوجه شده ايم كه چه مي گذردكه ما  بو برده بوداحتماال  آن پاسداركه  فكر مي كنم

  .و پايان يافت شايد هم اين جلسات تنها مربوط به زندانيان سياسي شهر كرج بود .مرگ را عوض كردند هيئت 

   
تقويم را پنهان نگه . كردم را شروع ، ثبت اتفاقات نامعمول در تقويممپاسدار به بندآن  سركشياز  بعد. ٤٣

را كه در محوطه مي  مكرريي هاصداآن كه  شبيهر . داشتم و موفق شدم موقع آزادي از زندان آنرا خارج كنم
، تقويمم را دوبار 1367مرداد  12مثال در . عالمت مي زدمم مشنيدم يا كاميوني مي ديدم در تقويمي  پيچيد
ندارد يعني  يبعضي شب ها كه تقويم عالمت. اطراف حسينيه ديدم در دو كاميونآن شب يعني  ،امده ز عالمت

  .من چيزي نديدم و صدايي نشنيدم

  
. ولي بيشتر روزها ساكت بوديم. شديم مان مشكوك ميو بر ما بيشتر و بيشتر به اتفاقات عجيب دور. ٤٤

براي اينكه متوجه كل قضيه  ،كرديم سرنخ هاي بيشتري همزمان سعي مي. وق العاده نگران بوديمترسيده و ف
 نبراي همه ما و وحشتناكي بعد متوجه چيزي شديم كه اوضاع را به طور دردناك. به دست بياوريم ،بشويم

براي  .پوشيده نبودش بنددر مقابل حسينيه كاميوني ديديم كه بار. بود ١٣٦٧مرداد  ١٢ انگاهشب. روشن كرد
براي رسيدن به . آنجا زير سقف بود هاي پنجره. بند انفرادي بود يبه دستشويي رفتيم كه در انتها مشاهده ي بهتر

  مي گذرد را در جلوي حسينيه پنجره توانستيم آنچه درز كركره ي فلزياز . رفتيم پنجره بايد اندكي باال مي
از آن منشعب مي شد و حسينيه در امتداد ساختمان اصلي در  مان اصليساخت يك انتهاي در ٢٠چون بند  .ببينيم

خروجي حسينيه در يك  و درِ ال بود يانتهايك دستشويي در . التينال مثل حرف  -انتهاي آن قرارداشت
  .را ببينيم در حسينيه مي گذشتآنچه در مقابل و ما مي توانستيم به وضوح  انتهاي ديگر

  
زده  بهتاز آنچه ديديم . كمك كرديم تا باال برويم و ببينيم آن بيرون چه خبر است به هر حال ما به هم. ٤۵

را بار  ياجساد پاسدارانديديم . در طول مدت زندان نديده بوديم را ما همچين منظره اي. باور كردني نبود .شديم
شديم كه زندانياني كه از  آنجا متوجه. كه در حسينيه اعدام شده بودندرا هايي  انساناجساد . كاميون مي كنند

منتقل اجساد را به انتهاي كاميون  پاسدارانديدم كه . اعدام شده بودندهمه طبقه باال به حسينيه منتقل شده بودند 
فهميديم كه . تا جا براي ساير اجساد باز شود و روي آنها راه مي روند جنازه ها را جابجا مي كنند ،مي كنند
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. شد شد صدا قطع مي وقتي كف كاميون پر مي. نازه ها در كاميون خالي بودصداي پرتاب ج ،صداهاي عجيب
  .بودتعداد اعدام ها  گويايشنيدم  كه مي  اجسامي صداي انداختنتعداد 

  
جا مي كه جنازه ها را جابراني پاسدا يبيمارگونه و بيرحمانه ما با رفتار  ،وحشتناك ي صحنه  عالوه براين. ٤٦

درون كاميون  به در حالي كه از يك تا سه مي شمردند و اجساد را تاب مي دادند .كردند مشوش شده بوديم
. جنازه ها را مسخره مي كردند شان رخيو ب مي دادند هاي هيستريك سر هقهقه شان بعضي. مي كردند بپرتا

 ر ميآنان در آن شب هنوز در گوشم تكرا هاي هقهقه پژواك. سيگار مي كشيدند ،در حين كار ديگران ،بعضي
  ؟سقوط كندمي تواند به اين حد از ظلم و بي احساسي  انسانچگونه يك . شود

  
مرداد  ١٤و  ١٣در . پر شداز اجساد مرداد دو كاميون  ١٢دهد كه در  م نشان ميمتقوي هاي عالمت. ٤٧

گيري مرداد دو كاميون بار ١٧در . مرداد يك كاميون بارگيري شد ١۵در . يا من متوجه نشدم كاميوني نيامد
هيچ، بيست و يكم دوتا، بيست و دوم  مرداد بيستم. مرداد دو كاميون ١٩. نديدممرداد هيچ كاميوني  ١٨در . شد

يا من متوجه آن  و ديگر فعاليتي نبود. چهارم يكي، بيست و پنجم دو كاميونو يكي، بيست و سوم يكي، بيست 
  .ل شهريور ماهيتا او نشدم

  
در آن زمان ما سعي كرديم به مجاهديني كه در بند . ندنشد فراخوانده تل عامقزندانيان چپ در فاز اول . ٤٨

بود پيام برسانيم و آنها را از  و در امتداد عمود بر آن ما ي پنجره مشرف بهبودند و پنجره شان  موسفرعي طبقه 
گفتند  .ار مي كرديمنها ارتباط برقربا آ )از طريق نشان دادن انگشتان( ما با مورس .آنچه مي گذشت مطلع كنيم

اسامي شان را به  همچنين قبل از آنكه اعدام بشوند، فهرست. كه راجع به اعدام ها مي دانند و منتظر مرگ هستند
  . ما دادند

  
هنگام شروع كه  و در خاطراتشان نوشته اند ا اطالع دادندهبند هاي هفت و هشت بعداز زندانيان  تعدادي. ٤٩

 )٢٠در جهت متضاد بند (زمين باير محوطه ي اطراف حسينيه در  دار يا يخچال دارتريلي كانتينريك اعدام ها 
 جادهدر واقع آنجا . يت بودؤحسينيه قابل ر آن سوياما از . يت نبودؤاز جهت ما قابل ر تريلياين . ديده بودند

 شايدهم( رده بودگير ك محوطه تريلي در زمين بايرچرخ هاي  به نظر مي رسيد كهبود و  باريك براي دور زدن
با پمپ مخصوص  پاسدارانيكردند و ديدند كه مي زندانيان بوي زننده اي حس . )براي تكميل بارش ايستاده بود

من شخصا هيچگاه اين . را مي پاشند) احتماال ضدعفوني كننده(پاشيدن مايعات به درون كانتينر تريلي موادي 
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چون افراد متعددي از آن بندها آن را ديده  معتبر استكاملن كنم كه شهادت آنها  را نديدم ولي فكر مي تريلي
  .و تاييد كرده اند

  
نكردند  تيربارانمطمئنم كه  اما. استفاده كرد انسان همهمطمئن نيستم رژيم از چه راهي براي كشتن اين . ۵٠

شت در گوهرد كه معتقدم. ه بودندنشنيد تيراندازيصداي  ،در گوهردشت ،يان آزاد شدهنهيچيك از زنداچون 
  .به طوري كه هيچ سروصدايي نشود و آثاري برجاي نماند دار زدند را در دسته هاي شش نفري زندانيان

  
از  مقاماتامد كه  نظر ميه ب. اوايل شهريور ايجاد شد و يك وقفه يك يا دو هفته اي در اواخر مرداد. ۵١

 وارسيرا  مابند كسي در آن زمان . ده شده بوديمما تا حدي آسو. شده اندجنايتشان عليه زندانيان مجاهد راضي 
حدس . ديگر نشنيديم ،شنيديمدر آن روزها مي چندين بار كه هليكوپتر را رفت و آمد صداي  ضمنا. نمي كرد

مي روند تا هم سرعت و هم سري بودن عمليات قتل عام را از زنداني به زندان ديگر  باالزديم كه مقامات مي 
  .دشاوايل شهريور نوبت ما . ادامه نيافتسكوت اين اما . حفظ كنند

  

  زندانيان چپ فراخوانده مي شوند

بين خودمان به صورت ، در زماني كه كشتار زندانيان مجاهد جريان داشت و در روزهاي آرامش پس از آن. ۵٢
طبيعتن  .چگونه به سواالت پاسخ بدهيم ،مرگ فراخوانده شديم هيئتاگر به كرديم كه مي بحث دونفر دونفر 
خودش به  ستبايمي هر فردي  سرانجامچون . برسيم قطعيي ابه نتيجه تصميم جمعي بگيريم و يا  نمي توانستيم

كه من با آنها  يولي اكثر زندانيان ؛مرگ از ما چه خواهد پرسيد هيئتما نمي دانستيم . مي گرفتتنهايي تصميم 
بعد از آنكه شاهد بوديم چه بر  ،فكر مي كنم اكثر ما. صحبت كردم تصميم داشتند كه پاي باورهايشان بايستند

  .تصميم به تسليم نداشتيم ،ه بودسر زندانيان مجاهد رفت

  
ما اين را . دندانپزشكي احضار كردند راي نوبتدو تن از زندانيان بند ما را ب ،١٣٦٧شهريور  ۵روز شنبه . ۵٣
اه بود كه هرگونه ارتباطي با خارج از بند قطع چون بيش از يك م ؛معمولي تر شدن اوضاع فرض كرديم ي نشانه
   زندان گوهردشت، مدير داخلياحضار آنان، داوود لشكري،  دقايقي پس ازاما . بود

. و از بند خارج شوند و دستور دادند همه دست از هر كاري بكشند وم آوردندجهبه بند ما  ين پاسدارو چند
اهميتي نمي  پاسداران. مي شستند شان رادست و صورت د ودندر دستشويي بو ديگران. بعضي هنوز خواب بودند
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فرصت نكردند حتي بعضي از زندانيان . و آزار ما را به زور بيرون مي كردند با توهين، ضرب و شتمآنها . دادند
    .رانده شدنداز بند بيرون به و حتي بدون دمپايي با لباس زير و پيژامه  و بپوشند لباس مناسب

  
زندانيان را . شديم مرگ زندان گوهردشت حاضر مي هيئت برابردرزندانيان چپ بوديم كه  بند ازما اولين . ۵٤

ي سوابقشان و طبقه بندي هاي انجام شده  پرونده، بر اساس پاسخ هايي كه به پرسشنامه هاي پيشين داده بودند
ناصريان . ها شروع كردنداولويت با بندهاي سرموضع بود و اول از آن . فرا خواندند در شش ماهه ي گذشته

تصميم در حد خودشان و امنيت هم مدير داخلي يس زندان گوهردشت و داود لشكري ئر) شيخ محمد مغيثه اي(
در . د و چه كسي در نوبت زودتر قرار گيردند يا نرونمرگ برو هيئتبه  نيكه از هر بندي چه كسا مي گرفتند

  .كردند تخليهبند را ا، مورد م

  
در  نفري را كه زودتر براي دندانپزشكي برده بودند لولمان خارج شديم، متوجه شديم كه دووقتي از س. ۵۵

 نقش كه باور داشتندرا كساني . ما را به صف كردند ،بنداز خروج از  پس. نگه داشته بودند ي خارج از بندراهرو
، هوشنگ قربان نژاد( دادندسر صف قرار  محترم تر بودند يانزندانميان و يا در  ي يا خط دهنده دارندرهبر

. بردندجلوي صف  بههم  را ن و لشكري بودنداكه مورد نفرت ناصري يشماري از زندانيان. )...و مرتضي كمپاني
نقش در آينده كه  ،كه هرچه زودتر و هرچه بيشتر از زندانيان سياسي شتابزدگي آنها بود بود آنچه بسيار آشكار

جايي كه مي بود و مي خواستند تا پايانانگار زمانشان رو به . شونداعدام  ،ايفا كنندكليدي تري مي توانستند 
آرام و قرار  .مانع شونديا اتفاقي غيرقابل پيش بيني قبل از آنكه برخي از مقامات  توانند زندانيان را بكشند

  .نداشتند و در راهروها شتابزده به اين سو و آن سو مي رفتند

  

  مرگ هيئت برابرحضور در 

كه اين اتاق در  ياددارم. بردند مستقر شده بودمرگ  هيئتكه  اتاقي صف را به سمت ي اصلي،در راهرو. ۵٦
 ،٢٠در بند . مي بردندرسيديم ما را تك تك به درون اتاق  آنجاوقتي به . همكف بود ي وسط راهرو در طبقه

محكوميت پايان و دو زنداني مسن با  ابوالفضل پورحبيب قبل از اين اعدام شده بود( بوديم مانده نفر ۵٢تقريبا 
داخل اتاق فرستاده  تعداد زيادي قبل از من به. ا وسط صف بودمبمن تقري. )شده بودند يا منتقل آزاد ه شانسه سال
او را از گذشته . تا وارد اتاق شدم نيري را شناختم. اندكي پيش ازظهر به اتاق فراخوانده شدم .رسيد منوبت. شدند

. اشراقي را هم شناختم. كرد محكوممرا به ده سال زندان  كه زماني ؛بود حاكم شرع ام محاكمهدر او . مي شناختم
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او را هرگز نديده . شناختممي او را ن كه ديگري بود آخوندنفر سوم . بود دادستان محاكمه ام در اويناو هم در 
. باشدبوده مصطفي پورمحمدي بايد او  كه متوجه شدم ،از طريق اطالعاتي كه كسب كردم ،بعد ها  .بودم

رفت و او به اتاق . و نقش پادو داشت كه زندانيان را مي آورد و مي برد شد ناصريان هم به اين افراد اضافه مي
اما او هيچ نقش مستقيمي . ي مرگ مي گفت را به هيئتزنداني  درموردو نظرات كينه توزانه اش  دآمد مي كر

  .حكم نهايي نداشتصدور در 

  
جنگ تمام شده . رمحمدي به من نگاه كرد و گفت رژيم ديگر نمي خواهد هيچ زنداني سياسي داشته باشدپو. ۵٧

بعد . تصميم گرفته اند كه زندانيان را مورد پرسش قرار بدهند تا ببينند چه كساني را مي توانند آزاد كنند  و آنها
پرسيدند كه آيا . بي تعلق داشتم، گفتم تودهپرسيدند به چه حز. شروع شدسوال و جواب  ،كوتاه ي از اين مقدمه
 در زمينه ي اقتصادي و اجتماعي حزب ،پاسخ دادم كه آري برنامه هاي سياسي .را قبول داري هنوز حزب

مثال . پرسيدند ام باورهاي مذهبيدر باره ي آنها . را قبول دارمو عدالت اجتماعي  براي همه فرصت هاي برابر
همين زندان  اندور يپرسشنامه هابازجويي ها و  همه ي در. گفتم آري مسلمانم پرسيدند آيا مسلماني و من

 ي شدنگفتند چرا؟ گفتم براي اينكه قبل از زندان .از من پرسيدند نماز مي خواني؟ گفتم خير. داده بودمپاسخ را 
تظاهر چيزي  بهان نمي خواهم در زند. نمي خواندم و فكر مي كنم اگر در زندان بخوانم تظاهر است و نه عبادت

. پرسيدند به خدا باور داري، گفتم بله. اين نماز اجباري ارزشي نزد خدا ندارد. كه بيرون از زندان نبودم كنم
نمي خواستم براي چيزي غير از فعاليت . گفتند به معاد معتقدي گفتم آري. پرسيدند به پيامبر باور داري گفتم بله

  .اعدام شوم ام ها و عقايد سياسي

  
ناصريان مرا از اتاق . نماز بخواند تاريد و آنقدر بزنيد بنيري به حرف آمد و گفت او را از اتاق بيرون ب. ۵٨

اين . تكرار شده بودپرسيده بودند  مرگ هيئتهمان سواالتي كه در  در آن بيرون برد و كاغذي به من داد كه
بود كه پاسخ منفي به هريك از  ... ، قيامت ووت، توحيد، نب)شهادتين( اسالم دين اصول درباره اعتقاد به سوالت

آيا به ماركسيسم  :اين بوديكي از سواالت . آن ها در شرع نشانه ي كفر و واجب بودن مجازات مرگ است
 ي همه. آن چيزي نمي دانم ي از فلسفه و معتقدم مپاسخ دادم به نظريات سياسي و اقتصادي ماركسيس ؟معتقدي

  .كه قبال پاسخ داده بودم پاسخ دادم اي سواالت را به همان شيوه

  
وقتي پرسيدند كه آيا نماز مي . را براي وضو ببردما آمد تا  پاسدارانمدتي در راهرو بوديم تا يكي از . ۵٩

. بردند سوم ه يصبر كرديم و سپس ما را به طبق تا غروب. ديگري نيز رد كردند عده ي. خواني من رد كردم
من باز هم رد . از ما پرسيدند كه آيا نماز مي خوانيمبه بندهاي مختلف راه داشت، كه  ، در راهروي اصليآنجا
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برده شديم و  يتخت سويكرده بوديم به  امتناعكه  عده اي ديگرمن و . قبول كردند نماز بخوانند عده اي. كردم
وعده ضربه براي هر  ١٠. زدن كردند كابل بعد شروع به. به تخت بستند به نوبت ما را. دراز بكشيم دادنددستور 

 ٢٠ هريك -خورديم كابلنماز مغرب و عشا  دو وعده يمن و جليل شهبازي براي هر  تنها. نمازي كه نخوانديم
در كابل  پاسدارانمد كه آ نظر ميه ب. اول قبول كردند نماز بخوانندي ضربه  10زندانيان بعد از  ي بقيه. ضربه

  .مي زدند تا دستشان خسته نشود و زنداني حداكثر درد را حس كند به نوبت كابل. در رقابت بودند زدن باهم

  

  در انتظار مرگ

اتاق  اول بهي مرحله  كابل زدنِ پايانآناني كه قبول كردند نماز بخوانند بعد از . تمام شدكابل زدن الخره اب. ٦٠
كه نزديك ورودي بند و  به اتاق ديگري برده شديم شهبازي من و جليل. بزرگ برده شدند يبند هاي دربسته ي

و  گفت در اين اتاق طناب ما را به درون اتاق انداخت،وقتي كه . ناصريان ما را همراهي كرد. رهروي اصلي بود
كه از  ،جليل. براي خودكش هست از خودتان پذيرايي كنيد )ظروف شيشه اي مربا و ترشي و غيره( ابزار الزم

، داستان آنچه را بر ما گذشته بود و وقتي ناصريان رفت. دهد ميچه رخ  نوز خبر نداشت بند ديگري بود، ه
  .دادم ش شرحبراي كشتارها را

   
بود  گرايانياو هيچگاه حكمي دريافت نكرده بود و يكي از چپ. در زندان بود ١٣۵٨جليل شهبازي از سال . ٦١

او . يت و حزب توده باور داشتاكثر ي او به فداييان شاخه. از انقالب را داشت پس زندانِ ي كه بيشترين سابقه
 آزار و آسيب بسيار ٦٣ تا ٦٠ سال هاياز شكنجه ها و اعدام هاي . توبه نمي كرد چون آزاد نكرده بودندرا 

او . توبه و همكاري كرده بودند ،شكستهدوران زير فشارهاي غيرانساني بسياري از زندانيان در اين . ديده بود
در . شكنجه و اعدام هاي گسترده را ندارد توابسازي، ديگر از ي ك دورهچندبار به من گفته بود كه تحمل ي

  .نشده بوداعدام  تعجب مي كرد كه چراو  بوده كمونيستگفته بود كه  مرگ هيئت برابر

  
به او گفته بودم . اعدام شويمبهتر است  به جاي تحمل اين شكنجه ها، كه رسيديم به اين نتيجهمن و جليل . ٦٢

و او هم  شويم روز سوم اعدام مي پس ازطبق شريعت اسالم  ،م و نماز نخوانيمينجه را تحمل كنكه حتي اگر شك
ببرد تا بگوييم اگر  مرگ هيئتنزد  دوباره ما تصميم گرفتيم به ناصريان بگوييم تا ما را. اين را مي دانست

اما خبري از . راغ ما آمدندبه س پاسداران سحرگاه روز بعد. مسلماني اين است ما نمي خواهيم مسلمان باشيم
ه ب ،ديگر ضربه ي كابل 10ما  ،درنتيجه. را از تصميمان مطلع كنيم پاسدارانسودي نداشت كه . ناصريان نبود
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 مي تا مدتي از شدت درد. ما را به اتاقمان بر گرداندند آنبعد از . تحمل كرديم ،نماز صبح امتناع ازخاطر 
  .لرزيديم

  
زنيد؟ ما را به  فرصت را غنيمت شمرديم و گفتيم چرا ما را مي. آمد به سراغمانهر ظبراي نماز ناصريان . ٦٣

 دوباره ظهر نماز امتناع ازو بعد براي . »د غلط كرديدخفه شي« :گفت. ببريد تا بگوييم مسلمان نيستيم هيئت
 ي دوباره خواسته ان،ناصري قبل از رفتن. دنداتاق برگردانهمان به ما را و  به كف پاهايمان زدندضربات كابل 

ناصريان آمد و  ،از مدتي پس. ضربه شالقي كه خورده بوديم متورم بود ٤٠پاهايمان از . را تكراركرديم خود
به  كشان كشان سپس مرا. داشتيم و نمي توانستيم راه برويمدرد شديدي . مرگ برويم هيئتدستور داد كه به 

يم را نشان دادم و هاپا ،بودم هيئت برابروقتي در . نيستمبرد و گفت كه من گفته ام كه مسلمان  مرگ هيئت
مي « :اشراقي به من گفت. گفتم نماز اجباري بي معني است. گفتم اگر اسالم شما اين است من مسلمان نيستم

فكر كنم او مي دانست  ».ت نكن و برو نماز بخوانو خانواده ا كار را با خود اين. ندمسلمان ات دانم خانواده
چپ سمت  نيري دخالت كرد و گفت مرا به. چون اجباري است نمي خوانمگفتم نماز  .ه ما سيد هستندخانواد

  .نگهبانان مرا به خارج از اتاق و به صف اعداميان بردند. اتاق ببرندخارج از 

  
بايد . ندخواندمي تقل مي شدند نكه بايد به حسينيه م را آمدند و اسامي كسانيپاسداران مي . ما منتظر بوديم. ٦٤

بلندم ديدم كه پشت  من به خاطر قد .ندبود كشيده مشكي اي رفتم پشت آنها پرده هيئتبگويم كه وقتي به اتاق 
 فكر كنم آنها پرونده. به شدت مشغول كار هستند پاسداران ، بازجوها وپرده تعداد زيادي از مامورين اطالعات

ي كه مجاور و روبرويم زندانيانصف اعدامي ها هستم به  دروقتي متوجه شدم . زندانيان را بررسي مي كردند ي
غيرقابل تحمل ي زنداني جوانبراي . هر زنداني واكنش خاصي داشت. ه در انتظارمان استچگفتم  نشسته بودند

هنرهاي ي ه ، استاد دانشكداصغر محبوب( ولي يك زنداني ميانسال .توان از دست داد و كف راهرو خوابيد ؛بود
  .و سرافرازتر نشست بخند غرور آميزي زدل )دراماتيك

  
 پاسداريدر اين مدت از . منتظر نام خود بودم ،به هر حال هربار كه مي آمدند و نام ها را مي خواندند. ٦۵

در آنجا اسمم را روي . چشمبند به دستشويي برد مرا با همان كرد و قبولاو . خواستم كه مرا به دستشويي ببرد
ديده بودم كه . و مي خواستم قابل شناسايي باشمشوم اعدام  ديگر يدقايق بودم تاا منتظر زير ؛لباس زيرم نوشتم

ولي در آن  ؛االن برايم مضحك است. اعدامي ها را با همان لباس هاشان بار مي زدند و براي دفن مي بردند
زند به راه حل هايي اين چنيني دست ميانسان  ،استيصال شرايط.  
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يد و به اتاق كنار شبعد كسي آمد و مرا از صف بيرون ك. بودم اعدامي ها ازظهر در صفتا پاسي از بعد. ٦٦

 پاسداريكسان ديگري هم بودند كه لباس . حضور داشت هيئتاين بار فقط اشراقي از اعضاي . برد هيئتاتاق 
مرا به نماز خواندن سعي كرد  دوبارهاشراقي . و اطالعاتي ها هستند جوهابازبه تن داشتند و من حدس زدم كه از 

 بعدتر. گرداندندازب ي هاپس دوباره مرا از اتاق خارج كردند و به صف اعدام. زدم سربازتشويق كند و من 
از من سواالتي . بودم ي هاهنوز در صف اعدام كه هنگامي -پيش من آمد زمان دستگيري امرحيمي بازجوي 
را از زمان ورود  خواندندم نيست ولي پرسيد كه آيا نمازآنها را ياي همه . ها پرسيد پرسشنامهشبيه به سوالت 

وقتي وارد دانشگاه شدم خود را  .را رد كردم اين تصور او .، ترك كرده ام١٣۵٣سال در ، كده ي فنيبه دانش
فكر . همه را رها كرده بودم مولي از سال دو. بعضي از رسوم را رعايت مي كردمگاهي مسلمان مي دانستم و 

يا در بازجويي  آن زمان با رژيم كار مي كردند من كه در اي ين اطالعات را از دانشجويان هم دورها بازجوكنم 
 بااين وجود رحيمي به سواالت ادامه داد تا بتواند. كرده بود كسبمرا مي شناختند  كه از دانشجويان دستگيرشده
  .ماعدام و سزاوار كافر شدهثابت كند كه من  از من اعترافي بگيرد و

  
و هنوز بعضي از ما در صف  غروب شدسرانجام . هرگز خوانده نشد مولي نامدم مانمنتظر همچنان در صف  .٦٧

رسيدگي فردا به آنها تا باال  يدمرگ از اتاق بيدون آمد و نيري گفت آنها را ببر هيئتناگهان . بوديممانده 
و با وجود حضور مجدد در برابر هيئت  بود ابا مهم ل شهبازي يجل. باال بردند به صف كرده و پس ما راس. كنيم

. پرسيدند كه آيا ما حاضريم نماز بخوانيم پاسداران ،رسيديم سوم ي قهطب ي وقتي به راهرو. محكوم به اعدام نشد
به كارم رسيدگي شده ا درا تحمل كنم اگر به هرحال فر كابلاين بار ضربه هاي فكر كردم شايد الزم نباشد كه 

  .كردخواندن امتناع  نمازاز جليل همچنان . تصميم گرفتم كه بگويم نماز مي خوانم بار اينپس  .مي شوماعدام و 

  
سپس جليل و يك زنداني . خوردند كابلضربه  ١٠جليل و تعدادي از زندانيان كه نماز عصر را رد كردند . ٦٨

اين . ر آنجا بوديم برده شدندخوردند و به اتاقي كه من و جليل ديشب د براي نماز عشا ضربه ديگر هم ١٠ديگر 
 كهاي  از طريق زنداني ،اهبعد. بردند بزرگ دربسته ي ديگري اتاق ديگر بهزنداني  ٢٠ تا ١۵با مرا همراه  بار

اي  شيشهشكستن ظرف برند با مي شدم كه صبح كه او را به دستشويي  مطلع ،با جليل هم سلول بود شب آخر
او از خودكشي . بريد )يا شريانش را( شكمش را در سلول گذاشته بودند، عمد به زندانبانان مربا، كه چند تايي را

  .دندهند نجاتش ن هم نمي خواستنازيرا زندانبا جان به در نبرد

  
بند دو يا شايد . باال بردند ي به يكي از بندهاي بزرگ طبقه ،كه قبول كرده بوديم نماز بخوانيم ،ما را ي بقيه. ٦٩
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 ، گروه گروه،را زندانيان. داشتيمو دردناك متورم  يپاهاي ،چندين بار كابل خورده بوديمه ك ،بعضي از ما. بند سه
نه وقتي غذا آوردند . چيز هيچ. نبود ابتدايي زندگي در اختيارمانهيچ وسايل . نگه مي داشتند دربستهدر اتاق هاي 

نداشتيم و تمام لوازم  هم مسواك سايل بهداشتي ووصابون و . كه با آن غذا بخوريمظرفي داشتيم و نه قاشقي 
 پاسداران پس از فراغت از كشتار و كابل زدن روزانهنهايتا . شخصي و لباس هامان در بندهاي قبلي جامانده بود

از ما . جلو رفت و نماز خواند پاسدارانيكي از . بند هدايت كردند يما را به سالن انتهاي راهرو و آمدند ديروقت
  .بسياري نمي دانستند چطور نماز بخوانند. كنيمخواستند از او تبعيت 

  
را بخوانند و براي اعدام ببرند چون نيري گفته بود به كارمان  مناممنتظر بودم هرلحظه  ،در چند روز آينده. ٧٠

عده اي را هم در همين چند روز خواستند، به انفرادي بردندشان كه چند نفرشان . در روز بعد رسيدگي مي كند
و تك  به اتاق ما پاسداراندر روز سوم ناصريان و . با وجود اينكه قبول كرده بودند نماز بخوانند. اعدام شدند

من . جلو بيايند باور دارنددند و گفتند كساني كه هنوز به سازمان هاي سياسي شان مآ تك ديگر اتاق ها
ي آنها همه . به كارم رسيدگي كنند و قراربوده هنوز به باورهايم پابندمبه ناصريان گفتم بالفاصله جلو رفتم و 

با  فوالدي يبا كابلبار  اينبردند و  كه درش به راهروي اصلي باز مي شد كه جلو آمدند به اتاقي را كساني
پس از تمام شدن دور . كه ده تا پانزده نفر بوديم از ما يكهر  به كف پاهايضربه  ١٠. زدند پالستيكيروكش 

 اين آغازِ. صدايي درنيامدكسي از اينبار . از ما پرسيد كه آيا به حزب مان معتقديم با فرياد ناصريان دوبارهاول 
وقتي ما را به . نمي توانستيم ادامه بدهيمديكر  ،و شكنجه اراز آن همه كشت پس. مقاومت ما در زندان بود پايانِ
ه گريستم و هم بنديانم سعي در من براي مدتي طوالني بدون وقف. مان بر گرداندند و در را بستند گريستمها اتاق

    .نگريستمهيچ وقت در زندگي آنگونه . داشتند مآرام كردن

  
و دائم شرايط رعب و وحشت را حفظ  ما را از بندي به بند ديگر منتقل مي كردند ،در روزها و ماه هاي بعد. ٧١

پس از بردن ما . خود را برداريمبندهاي قبلي مان بردند تا تنها وسايل شخصي  به روزي ما را .و تداعي مي كردند
. برخي حتي دمپايي نداشتند. به هيئت مرگ، بيش از يك هفته بود كه هيچ وسايل شخصي يا بهداشتي نداشتيم

 ،از آن پس. هيچ چيز باخود برنداريم و بالفاصله در هر لباسي كه هستيم خارج شويمبودند كه  خواستهما  چون از
فهرست اسامي (نفر  ٢٦بودند،  ٢٠نفري كه در بند  ۵٢متوجه شديم كه از  .دندرا در بند بزرگي جا دا نهمه ما

مي . كه همه مي دانستند پرسش و پاسخ ها براي اعدام است در حالي ديگر با ما نيستند) شان ضميمه است
مواضع  اعداميان كساني بودند كه قبول كرده بودند نماز بخوانند و يا مياندر . ندبوددانستيم كه اعدام شده 

 دورانكساني بودند كه در طول در ميان اعدام شدگان حتي . و تندروي نمي كردند داشتند زندانمنعطفي در 
ولي اجازه نداد  مسلماني معتقد بودكيوان مهشيد عضو حزب توده كه  مانند .نماز و روزه شان قطع نشد سحب
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از افسران  عده اي. ش دست برداردا سياسينبود از باورهاي  هم و حاضر مسولين از باورش سوءاستفاده كنند
 نقش سرنوشت سازي ايفاهم  يعراق متجاوزين حزب توده بودند و در جنگ عليهمخفي ارتش بودند كه عضو 

عده اي صرفنظر از اينكه . مشخص مي شدمرگ  هيئتبه  شانپاسخ هاي بابعضي اعدام سرنوشت و . كرده بودند
هاشان و توانايي هاي اورب ،پيشينه سياسي دليلبه  )در ليست سياه بودند( شدندمي اعدام  چه پاسخي مي دادند
 ،مرگ مي دادند هيئتكه به  هم پاسخي هر ،تمامي اين افراد ست كها اين باورم. شاني اتسازماندهي و مبارز

به  صراحت كه باهم بودند  انيزنداني. همچنان كه بسياري از تواب ها در زندان اوين اعدام شدند. مي شدند اعدام
با باورهاي كمونيستي  اي و يا در خانواده) مانند جليل شهبازي( ندو يا كمونيست مسلمان نيستندگفتند كه  هيئت

 هيئت، دستگاه اطالعاتي و مسئولين زندان هااعضاي  زياد، احتمالبه . اعدام نشدند اين با وجود ؛نده ابه دنيا آمد
خواهند نتهديدي براي رژيم  در آينده داشتند و يانموقعيت مهمي  سازمانشان دركه اينان  تشخيص داده بودند

  .بود

  

  پيامد ها

اعدام ها . شد و شرايط عادي تر مالقات ها برقرار ١٣٦٧مهر  ١٩ از سرانجامكنم  رفكمطمئن نيستم اما . ٧٢
مجاهدين از از  كمي عده ي بسيار .آنها مرتبا ما را در زندان جابجا مي كردند. ه بوداندكي پيش از اين تمام شد

بعدها، بند هاي خالي با  .از آنان نگه داشتندجدا اما ما را همچنان . در واقع هيچكدام را ديگر نديديم اعدام رستند
اسراي ايراني جنگ كه از عراق بازگشتند پر شدند تا از آن ها بازجويي كنند و مطمئن شوند در عراق ضدرژيم 

. را به اوين منتقل كردند ي زندانيان بازمانده بعد از اين همه. بود 1367بان آ ٩مالقات  فكر كنم دومين .نشدند
مشروط براي عفو  مقامات حكمبود كه  آناين انتقال بعد از . انجام شد 1367بهمن  ٢٦ به گمانماين انتقال 
زادي زندانيان براي آ براي توقف قتل عام ها و در پاسخ به كمپين بين المللي البته ؛صادر كردندبازماندگان 

 اين مالقات. حضوري داشته باشندشان ديدار زندانيان با خانواده ها ي اجازه دادند كه همه ،قبل از انتقال. سياسي
  .كه اعدام ها رخ داده بود، در حسينيه انجام شدهمان جايي بسيار دردناك بود چون  همگاني

  
ما . آنها را لحظاتي قبل از اعدام ديده بوديم. ستيموقتي اوضاع آرام شد ما براي آنان كه نابود شدند گري. ٧٣

عزيزانشان را زنده و  ي كه براي ديدن عزيزانشان آمده بودند و ديگر هرگز چهرهستيم براي خانواده هايي گري
زندگي مان  مالقاتي كه ما با خانواده هايمان بعد از قتل عام داشتيم يكي از سخت ترين لحظات. يا مرده نديدند

  .بود
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مقابل دفتر  ،در ميدان آرژانتين راهپيمايي يك براي آزاد شدن مي بايست دركه  از ما خواستنددر اوين . ٧٤

وانمود كند، كه برخالف  ميمنظور تدارك شده بود كه رژ نيبه ا ييمايراهپ نيا. شركت كنيم متحد سازمان ملل
پيش از همچنين  .شوند ياند و همه آزاد م زنده انيزندان ،ياخبار منتشر شده درمورد قتل عام چندهزار زندان

آنجا از ما خواستند . برگزار شد تاالر وحدتاين مراسم در . ديگري بردنددر مراسم  را براي شركتما  ،آزادي
ند عفو كه توبه كرد مي خواستند تبليغ كنند كه زندانياني واضح بود كه. كه قبل از آزادي توبه نامه امضا كنيم

  .ندشد

  
. كمتر از دو هفته در اوين مانديمپيش از آزادي ياددارم كه  به. آزاد شديم 1367اسفند  ٤در  جامسران . ٧۵

 كه ،شخصي به عالوه از زندانيان يك ضامن. آزادي ما وقتي ممكن شد كه خانواده ها برايمان وثيقه تهيه كردند
خود را به يكي از مراكز امنيتي  رتبم ستبايمي  ،از آزادي پسحتي . مي خواستند نباشد، از اعضاي خانواده

ضامن ما را بازداشت مي  ،يمنمي كردمراجعه   اگر. معرفي مي كرديم تا بازجويي شويم) كميته ها( پاسداران
اگر . شد يباقيمانده ي حكم زندانمان تعليق كهنآ ضمن بود مشروطادي ما زآ. يا خانه مان مصادره مي شد كردند

  .حكممان را بكشيم ي ستند ما را به زندان برگردانند تا بقيهمي توان ،خطايي مرتكب مي شديم

  
در زندان  كهاندكي قبول نكردند ي عده . امضا مي كردند را همه ي آزادشدگان مي بايست فرم توبه نامه. ٧٦

ما را سوار اتوبوس كردند و به تظاهرات از پيش سازماندهي  ي در نهايت همه. و چند سال بعد آزاد شدند ماندند
ما مانند از گور برخاستگان . راه انداختند آنجا نمايشي از عفو زندانيان. ساختمان سازمان ملل بردند برابرشده در 
كه مراقب بودند همه چيز درست پيش برود  لباس شخصي پاسدارِتواب و  در ميان ما عده ي زيادي. بوديم
هريك از گروه هاي  معروفران برجسته و يكي از رهب ،در تاالر وحدت ،از آن در مراسم پس. كردند همراه
 .كلكسيون كاملي بود .را كه براي پنهان كردن قتل عام اعدام نكرده بودند براي سخنراني آوردند مختلف سياسي

از حزب سوسياليست ، يكنفر از رهبران اكثريتاز جمله سخنرانان سعيد شاهسوندي، نورالدين كيانوري، 
هم در اين نمايش  ...)،آيت اهللا جنتي(ضمن يكي دو نفر از مقامات رژيم در  .ندبود... و از ملي گراها ،كارگري

   . شركت كردند

  
 مقابل مجلسكه  ه بودندخانواده ها خواست ي از همه. آزاد شديم و مراسم تاالر وحدت روز بعد از تظاهرات. ٧٧

خيابان را براي مراسم بسته . گيرندزنداني شان را تحويل ب تا در خيابان امام خميني تجمع كنند شوراي اسالمي
رئيس يا (يك مقام مجلس . انجام دادند و پوششي ديگري براي جناياتشان كار تبليغاتي از اين طريق. بودند
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مان  ما وقتي توانستيم به خانواده ها .سخنراني كرد براي زندانيان و خانواده هايشان از بالكن ساختمان، ،)معاونش
چند  و ديدم كردم هرگز آن لحظه را فراموش نمي كنم كه به آسمان نگاه. تمام شد كه سخنراني ويمملحق بش

  .باوركردني نبود .بودندسفيدي  كبوتر مشغول شكار مجلسكالغ سياه بر فراز ساختمان 
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