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 انيزندان عام قتل ادمانی يبرگزار تهيکم "سيپار باردر نينخستی برا ١٣٧٣ ماه وريشهر در که ميکنی آور ادي

 برگزار فاجعه نيای شهدا بزرگداشت و ميعظ تيجنا نيا تيمحکوم دری مراسم و گرفت شکل ١٣۶٧ سال رد رانيای اسيس

 همی طرحهائ. ديگرد منتشر مزبور تهءيکم توسط دارد را» دشت گوهر در ۶٧ سال «عنوان که کتاب نيا از فصل ک يو شد

  .است تهيکم همان انتشارات از ميا آورده نجايا در که

  .کرد انيشای ها کمک کتاب نيا اول چاپی راستاريو در کهی زيتبری حاجب دايو خانم از وانفرا تشکر با و

  کاريپ و شهياند انتشارات -  ١٣٨۶ نيفرورد
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   نياو زندان
  

   ميبردار رهتوشه ايب"

   ميبگذار برگشتی ب راه در قدم

  "است؟ رنگ نيهم ايآ کجا هر آسمان مينيبب

  )سلول درب بر شده حک ثالث، اخوان ازی شعر(

  

 در گمرگ، دانيم و نيقزو دانيم فاصل حد در دوستانم ازی ک يبا ،١٣۶١ زمستانی انيپای روزها ازی ک يغروب

 اتفاق به او و من بود قرار. ميبود کرده دايپی کينزدی اسيس رابطه سال همان تابستان از. داشتم قرار ابانيخی غرب ضلع

ی ط. نبود نشستمان نياول نيا. ميباش داشته گفتگو و نشست بود، افته يارتباط ما معج بای تازگ به کهی فرد با گرمانيد قيرف

 از را او من جمع هم دوستان گريدی ول بودم شده آشنا او با تازه من چند هر. ميداشت فرد آن بای گريد جلسات رياخی ها ماه

 روز سه دو ايگو. داد ميداشت گفتگو او با شب نآ که رای فردی ريدستگ خبر دوستم قرار، آن در. شناختندی م دوری ها سال

 فرد توسط جمعمان افراد و خانه محل رفتن لو احتمال از راه نيب در. بودند کرده رشيدستگی ابانيخ قرار ک يدر ، قبل

 تجربه بای فرد و بود شده آورده خانه به" بسته چشم "شهيهم او که آنجا از اما ميداشت صحبت گريکد يبا شده ريدستگ

 در. ميشد وارد تهران شهر جنوب محالت ازی ک يدر واقع خانه، آن به ،ینگران از فارغ و آسودهی اليخ با شد،ی م محسوب

 او رفتن لوی چگونگ و رياخی ريدستگ خبر برسر نفر سه هر ورود، بدو از. بود منتظرمان مان جمع هم گريد دوست خانه،

  .ميکردی م بحث ممکن احتماالت سر بر شتريب و مينداشت اوی ريدستگ خيارت وی چگونگ ازی قيدق اطالع اما. ميکرد صحبت

 ۶٠-۵٠ی مرد که صاحبخانه که ميبود شام خوردن مشغول نفر سه هر و ميبود کرده آماده زين را شام حال نيهم در

ی م محل مسجد طرف از که گفت قميرف به و زد را اطاق درب داشت ما بای خوب اريبس رابطه کنون تا و نمودی م ساله

 بود او مخاطب که رفبقم همان. ديايب در دم به جيبس دفترچه با شما از نفر ک يلطفا. بزنند مهر را شما جيبس دفترچه خواهند

 ريغ و ميدوخت چشم گريکد يبه قميرف و من. رفت در دم بود ثبت آن دری ای جعل مشخصات کهی جيبس دفترچه همراه به

 حرکت بود مشرف خانه کوچک اطيح به که پنجره طرف به و ميبرخاست دو هر. ميردک احساس را تيوضع بودنی عاد

 با زين گريد پاسدار دو او سر پشت. شد گشوده هم از بدست کلت پاسدار ک يلگد ضربه با اطاق درب ناگهان، که ميکرد

 و مينيبنش مانيسرجا که ددا هشدار ما به داشت، تن بری شخص لباس و دست بهی کلت کهی فرد. شدند اتاق وارد مسلسل

 به داست قرار سرشی رو دستانش و رفته در دم به که را قميرفی پاسدار ها آن سر پشت. ميبگذار سرمانی رو را دستانمان

 احتمال جهت از را دهانمان داشت، همراه به انوريس ضد محلول شهيش ک يکهی حال در پاسدار، همان. داد هل اطاق درون

 اطاقی بازرس ضمن. ليوسا ختنير هم وبه اطاقی بازرس به کرد شروع گريدی پاسدار. کردی وارس انوريس از استفاده

 ک يداخل را همه و کرد دايپ نوار و کتابی مقدار ،یدست چاپ دستگاه ک ي،یاسيس اناتيجر اتينشر و جزواتی مقدار

 کهی پاسدا به خطاب و شد ظاهر ربد چارچوب در هم صاحبخانه مرد نيح نيهم در. برد رونيب اطاق از ختهير مالفه
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 مورد تيوضع نيا. کردن تبرئه را خودش به کرد شروع آمد،ی م گروه فرمانده نظر به و داشت تن بهی شخص لباس

 و ميديپوش را لباسمان همه او رفتن از بعد. ببرد رونيب اطاق از را او که خواست پاسدار آن از و گرفت قرار قميرف اعتراض

 گريد. اند ستادهيا اسلحه با پاسدار چند زين اطيح در که ميشد متوجه اطاق از از خروج از بعد. ميدش خارج اطاق از

 تماشا را ما ستاده،يا شانيها اتاق درب کنار در زين داشتند، اتاق اطيح همان در که مجرد کارگر دو خانه، نيمستاجر

 خود حرکات مراقب ستيبای م نيماش شدن سوار زمان تا که داد هشدار ما به پاسدار همان خانه از خروج از قبل. کردنديم

 در. ميشد خارج منزل درب از و ميکردی خداحافظی گرم به آن نيمستاجر گريد و صاحبخانه از نفرمان سه هر. ميباش

 . ادندافت راه زده دستبند ما تک تک دست به شدن سوار از بعد. بودند منتظر و کرده پارک بنز نيماش سه زين منزل رونيب

 فرو شبی خاموش در شهر و خلوت کامال ها ابانيخ. بودند حرکت در ما عقب در بنز نيماش ک يو جلو در بنز نيماش کي

 مين از پس! بردندی م خود با رای خطرناک انيجانی گوئ رفتند،ی می ا لعاده ا فوق سرعت با و رکشانيآژ بنزها. بود رفته

 داخل در حرکت لحظه چند از پس نيماش. زدند بند چشم ما تک تک چشمان به رودو از شيپ. ميشد نياو زندان وارد ساعت

 صف ک يدر و کرده خارج نيماش از را نفرمان سه هر. کرد توقف )١(نياوی مرکز دفتر بداريش نگيپارکی جلو در زندان

 سمت به ،ی قدم چند از پس. ميافتاد راه نگيپارک داخل طرف به و ميداد قراريی جلو فرد شانهی رو را خود دست کدام هر

 و بردندی اتاق داخل به را ما از ک يهر . ميشد شکل مربع راهرو ک يوارد و ميديچيپ نگيپارک چپ قسمت دری در

 ،یبدن شيتفت اتمام از پس مانی بدن شيتفت به کرد شروع است جوان اريبس که زد حدس شدی م شيصدا لحن از کهی پاسدار

 ، خودم مسخصات به پاسخ در من. کردی هائ پرسش مانی اسيس وتعلق مستعاری اسام ات،مشخص مورد در پاسدار همان

 بری مشت رانهيغافلگ ضربه با که کردم اعتراض شيخو بازداشت به و شدمی اسيس تعلق و مستعار اسم گونه هر منکر

 مراقب ستيبای م گفت و داد ارمهشد بود زده را ضربه کهی فرد . زدم زانو زيخ مين حالت به درد از و گرفت نفسم شکمم،

. اوشدم هيکنا متوجهی خوب به بعد روز اما ، نبردمی پ او طعنه به لحظه آن در. نشود بزرگ اديز که باشم خودمی پا شماره

 ازی ا گوشه در زين دوستانم گريد که شدم متوجه. برگرداندند شکل مربع کوچک راهرو همان در  اول،ی جا به مرا مجددا

 داده لو را ما که بودی کس همان نم،يبب هم رای چهارم فرد توانستم ميبندها چشم زدن باالی کم با نيهمچن. اند تهنشس راهرو

 پلکان از جلوزز فرد شانهی رو مانيها دست دادن قرار با. کرد صف به مجددا را مای پاسدار لحظه، چند از پس. بود

 بود مطلب نيا متوجه حواسم و ذهن تمام. است شدهی ناش کجا از ضربه که بود شده مسجل ميبرا گريد. ميرفت باال سلختمان

 او ازی تنفر چيه باشد؟ گذاشته ارياخت در است ممکن رای اطالعات چه و باشد داشته من از توانستهی می اطالعات چه او که

 را او که شدم مطلع بعدی چند. است شده متحمل رای اديز فشار که بودم مطمئن و بود قميرف شيپ روز چند نيهم تا. نداشتم

 همان با و کرده ريدستگ شيپا بهی ريت کيشل با است بوده فرار حال در که را او پاسداران و اند کردهی شناسائ ابانيخ در

 شيپ از شيب م،يديشياندی م مانيريدستگی ماجرا به که بعدها. بودند داده شکنجه تمام روز سه نياو در را او تيوضع

ی ها شکنجه تحمل به نسبت مانی گرائی ذهن و مقاومت از مانی ا اسطوره درک. افتمی يم تر نيسنگ را نخودما تيمسئول

 در را او که کشاند بدانجا را کار ما دادن لو و مرحله نياول در او ضعف نيا حال، هر به. شدی م بارزتر مراتب به جانفرسا

 بعدی مدت. داشتندی وامی اسيس عناصر شکار به و گرداندندی م رمعاب و ها ابانيخ در داشت تن بهی پاسدار لباس کهی حال

 تيشخصی کوب درهمی برا که شدمی ميرژی گريوحش عمق متوجه شيپ از شيب دميشن او تيوضع از را اخبار نيا که

  .شناسدی نمی مرز و حد چيه خود انيقربانی انسان

 قرار راهرو ک يمانيروبرو قسمت در. ميشد زرگب سالن ک يوارد طبقه، نياول در پلکان، از رفتن باال از بعد



 ٦

 روز همان شدگان ريدستگ زين ها آن آمدی م نظر به و بودند نشسته ا يو دهيخواب پتو کی يرو بند چشم بای نفر چند که داشت

 که تگف مان تک تک گوش در بود آورده را ما کهی پاسدار. آمد جلو ما گرفتن ليتحو جهت سالن آن مسئول پاسدار. باشند

 سالن آن مسئول پاسدار. دادند قرار هيبق کنار در زين را ما سپس. ديهست )٢( ۶ شعبه جزء آمدند، شما سراغ به اگر صبح فردا

ی صدائ تنها. بود حاکم سالن بری نيسنگ سکوت. مينشست راهرو گوشه در نفرمان چهار هر و داد پتو ک يما از ک يهر به ،

 ديسف نور. انداختی م نيطن سالن کفپوش بر رفتن راه نيح در که بود سالن پاسدار یها نيپوتی صدا شدی م دهيشن که

 که بود مراقب حال نيع در پاسدار آن. آزردی م بند چشم ريز ازی حت را ها چشم د،يسف کفپوش سطح بر سالن،ی های مهتاب

 او و بردندی دستشوئ به را مانی همگ شب،١١ ساعتی حوال. نزند حرف گريدی کس با ا يو نزند باال را خود بند چشمی کس

 از لحظه چندی دستشوئ در من. ميبکش گاريسی دستشوئ در بند چشم به زدن دست و صحبت بدون ميتوانی م که کرد اعالم

 گرمانيد قيرف با که خواستم ها آن از و کردم صحبت قانميرف با نبود متوجه او کهی حال در و کرده استفاده پاسدار غفلت

 متيق گران اريبس شب آن فرصت که شدم متوجه بعدها. شوند ايجو گذاشته ارياخت در کهی اطالعات حد از و دکنن صحبت

 جور و جمع جهت بودی مناسب فرصت نيا. بودند بردهی بازجوئ ريز بهی فرصت نيچن بدون را کسان اريبس رايز. است بوده

  .است استواری زندانی ذهن انسجام شکستن بر جوباز تالشی تمام که چرا ،یبازجوئ در شيخو حواس و ذهن کردن

 چند از بعد. کشدی م گاريس دارد و است ستادهيا من کنار در او که شدم متوجهی دستشوئ در گاريس دنيکش نيح در

 ورم شدت به شيپاها دم،يدی م اورا کليه بند چشم ريز از. نشست نيزمی رو و ستديبا تواندی نم که کردم احساس لحظه

 بودم مطمئن. بود شدهی خون و سوراخ شلوارش راست، رانی باال قسمت در. گرفتی می جا کفش داخل زور به و دبو کرده

  .باشد کرده تحمل رای اديز فشار ستيبای م که

. دارد قرار درب نيچند ميا نشسته ما کهی قسمت در که شدم متوجه بازگشت هنگام. برگرداندند مانيسرجا را ما مجددا

 ٢ شعبه "آن کنار درب و" یاسالم انقالب دادگاه ١  شعبه " بود شده نوشته آنی باال در داشت قرار منی رو هب رو کهی درب

 ١ شعبهی رو به رو و بودم داده هيتک آن به من کهی گريد دربی رو". احکامی اجرا "سوم درب و" یاسالم انقالب دادگاه

 آن به وار،يد به رو و شده پانسمانی پاها بای فرد که داشت قراری شوفاژ ١ شعبه کنار در". راتيتعز "بود شده نوشته بود،

 ضربه زدن با سالن پاسدار همان گهگاهی ول. برگردد شيها دست بودن بسته ليدل به توانستی نم و بود شده شوفاژبسته

ی بازجوئ تحت ٧ شعبه در که باشد مجاهد انيزندان از ديرسی م نظر به. آوردی درم را او حالی ب ناله او بدن ا يپا به نيپوت

 شدم متوجه قميرف دستان ضربه با بعد، لحظه چند. دميکش سرمی رو را پتو و دميکش داز نيزمی روی مدت از بعد. داشت قرار

 گذشته، روز سه شکنجهی پ در که شدم متوجه ميداشب گريکد يبا نجوا به کهی صحبت ضمن. کند صحبت من با خواهدی م که

 گفته دانستهی م مان گذشته مورد در که هم آنچه هر و است گذاشته بازجو ارياخت در را جمعمان به بوطمر اطالعاتی تمام

 و شد خواهند اعدام گرمانيد قيرف و او حال هر به که شد ادآور يمن به ،یصحبت ضمن قميرفی تيوضع نيچن در. است

 من انيم نيا در را ماندن زنده شانس که کرد اضافه و کرد خواهند دفاع خود نظرات از دادگاه و های بازجوئ در نيبنابرا

 صحبت ضمن زين من. کرد خواهندی بازجوئ جداگانه صورت به و جدا گريکد ياز را ما فردا اديز احتمال به و داشت خواهم

 نيرابناب. دادی م جمعمانی ها تيفعال به رای تر کمرنگ نقش حال نيع در و رفتيپذ شدی م که کردم اشارهی موارد به

 گفته قمانيرف که رای موارد تنها و ميکنی خوددار آن رشيپذ از امکان حد تا دتر،يجد موارد طرح صورت در که شد قرار

ی نم فکر. ماست داريد نيآخر نيا و ديد نخواهم را آنها گريد که دانستمی م. ميفشرد محکم را گريکد يدستان. ميريبپذ است

 زد،ی م قدم سالن در کهی پاسداری ها نيپوتی صدا شکنجه، دشمن، زندان،. ببرم اد ياز را شب آن خاطره بتوانم هرگز کنم
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 دوستانم و من سرنوشت بر کهی ابهام آورد،ی م خود به و شکسته را سالن سکوتی گاه از هر کهی هائ ضجه و ادهايفر

 شيب نبرد نيا در ما دشمن که کردی م هنکت نيا متوجه مرا همه و همه ها،ی مهتاب دهنده آزار دويسف نور بود، انداخته هيسا

 در که آموختم شب آن از. گشت بدل ميبرا ريناپذ انکاری موضوع به زندان،ی ها سالی ط کهی ا نکته. است بودهی جد ما از

ی وسعت و شودی م خارج مانيفرد حوزه از کهی هنگام را تيجد نيا بار و گرفتی جد ستيبای م را زيچ همهی زندگ نيا

  .ميکنی م درک و احساس تر نيسنگ مراتب به ابد،ی يمی اجتماع

ی م دمانيجد تيموقع متوجه شيپ از شيب را ما و ديچيپی م سالن دری اديفری صدا گهگاه. بخوابم نتوانستم صبح تا

 آن کهی پاسدار و آوردند ريپن و نانی مقدار بزرگ سيد ک يدر بعد و بردندی دستشوئ به مجددا را ما صبح ۶ ساعت. کرد

  .نداشتم خوردن بهی ليم وجه چيه به. است نفر ١٠ی برا سيد نيا که شد ادآور يآورد را

 دستانمان صف، به و ميبرخاست ميبود ۶ شعبه به مربوط که نفرمان چهار و آمد ما دنبال بهی پاسدار صبح، ٨ ساعت

 تيحکا خنک و تازهی هوا هجوم.ميشد بازی فضا وارد و رفته نيپائ ساختمان پلکان از و داده قراريی جلو فرد شانهی رو را

 نيآخر که دانستمی م. کردم احساس خود برشانه را قميرف نوازشگرانه و ميمال فشار. داشت بهار کينزدی بايز روز ک ياز

 عواطف و احساسات کردم تالشيی جلو قيرفی ها شانه ميمال فشار با زين من. بود ميخواه گريکد يکنار در که استی لحظات

 در رياخی ها سال حوادث تمام در کهی رفبقان ازيی جدا با و بود ناشناخته و مبهم کامال بود شيپ در آنچه. کنم انيب را خودم

 ام حافظه به که آنجا تا و نبود مهم ميبرا لحظه آن در خودم سرنوشت. ديرسی م خود اوج به فاجعه م،يبود گريکد يکنار

 قانميرف سرنوشت به زيچ هز از شيب. دميشياندی نم ديآ سرم بر بود ممکن که آنچه و خودم تيوضع به چيه کنمی م رجوع

  .شد خواهند اعدام ميبود مطمئن که دميشياندی م

ی حاک الکل تندی بو. ميگذشتی ا طبقه از و ميرفت باالی ساختمان پلکان از باز،ی هوا دری رو ادهيپ لحظه چند از پس

 شده پانسمانی پا اد يبه. داشت قرار پله راه کنار در که لچرشدميو چرخ ک يمتوجه لحظه همان در. بودی بهدار محل از

ی درب کنار در گر،يد پلکان چند از رفتن باال از پس. بود شده بسته شوفاژ به منی رو به رو در قبل، شب که افتادمی فرد

 در تمام سپس و چهيدر ابتدا که کردم احساس. آورد در صدا به را در زنگ کردی م حرکت ما شيشاپيپ کهی پاسدار. ميستاديا

ی ا عده.بود حاکمی خاصی شلوغ شعبه داخل. قرارداشت )٣(٢٠٩ ساختمان در که ميشدی بازجوئ ۶ شعبه وارد و شد باز

 وکتک اديفری صدا هرگوشه از و بودند ابستاده ا يو نشستهی بازجوئی ها اظاق کنار در و درراهرو در بند چشم بای زندان

 جدا نفر چهار ما انيم از بود داده لو را ما کهی قيرف تدايا. داشتند نگه اتاق ک يکنار در را ما. ديرسی م شگو به خوردن

ی اسام وی اسيسی وابستگ مشخصاتمان، از و آمد سراغمان به داشت دست دری قلم و کاغذ که نفر ک يسپس. بردند و کردند

ی نم را او چهره. شدم مستعار نام داشتن وی اسيسی وابستگ نهگو هر منکر گذشته شب چون هم من. شد ايجو مستعارمان

 تن بهی سرباز شلوار. دميدی م کردی م حرکتی تند به که را او درشت دستان و کليه بند، چشم ريز از اما نم،يبب توانستم

 و بود افتاده ارششلوی رو ام،يا آنی های الله حزب لباس سبک به راهنشيپ. بود خوابانده زين را خود کفش پشت و داشت

ی اضطراب من در برخورد نيا. کردی م برخورد باال از و مسلط کامال. کردی می خودنمائ راهنيپ ريز از برآمدهی شکم

  .داندی م مرا به مربوط اطالعات همه او ديشا کردم احساس. ختيبرانگ

 گرفته خود بهی تدافع نقش ش،يپ ازی زندان. اوست با برخورد لحظات نيمهمتر از کس هر با برخورد لحظات نياول

 نقش بازجو به است ارعاب سراپا که طيمح خود باالخره و کندی م مختل طيمح با را اوی عيطب ارتباط هم بند چشم و است

 هيروح و تيشخص کوفتن درهم ،یزندان با بازجو برخورد نينخست از. دهدی می  تدافع شيپ از شيبی نقشی زندان به و مسلط
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 و زنندی می زندان بهی محکمی ليس برخورد، لحظه نياول دری برخ. داردی خاص سبک بازجو هر . شودی م آغازی زندان

  .کنندی م آغاز را جواب و سئوال سپس

. نبود مهم ميبرا اما. است نکرده باور مرا حرف که شدم متوجه بود شيصدا در کهی شخندير و زيآم تحکم لحن از

 همان ،یقبل اطالع چگونهيه بدون من که دميفهم کردم دايپ اطالع زين گريد انينزندای بازجوئ نحوه ازی وقت بعدها،

 آن خاطر به کهی زهائيچ آن تمام انکاری عن ياند کرده ام داشته برخورد آنها با کهی انيزندان اغلب که ام کرده رای برخورد

  .بود خودمان نيب مزاح هيما ها مدت تا برخورد نحوه نيا و. ميبود شده ريدستگ ها

 بر آرام، آرام. امدين سراغم به ظهری کينزد تا و برد ها اتاق ازی ک يداخل به خود با مرا قيرف دو بازجو ،یبار

. کردم مرور خود ذهن در باشد، داشته من از ميبازجو بود ممکن که رای اطالعات تمام گريد کباري. آمدم قيفا خود اضطراب

ی هائ راه تمام. کردمی بررس مجددا خود ذهن در رم،يبپذ ستيبای نم وجه چيه به که را آنچه و رميبپذ توانستمی م که را آنچه

ی منطق مرای زندگ ستيبای م کهی هائ دروغ. کردم مشخص خودی برا کند کمک من به رفتنينپذ نيا در توانستی م که را

  .کردم مرور ذهن در گريد بار ک يرا همه کرد،ی سرسخت ديبا ها آنی رو که رای نکات و دهد جلوهی عيطب و

 نيا فاصل حد در. دارد گريکدی يمواز راهرو دو ٢٠٩ ساختمان. شدم ساختمان وضع متوجه شتريب لحظات نيا در

 و است افته يليتشکی فيرد کی يها سلول از بندها نيا که دارد قرار بندهای راهروها ساختمان، طول در بزرگ راهرو دو

 فيرد و داشت زن انيزندان به اختصاص زمان آن در ٣٠و ٢٠ و ١٠ی بندها فيرد. دارد قرار سلول ١٠ راهرو هر در

. دادندی م قراری بازجوئ مورد مستقل بطور را افرادی بعض که) ٢٠٩ ساختمانی انتها (سپاه به زين ١٠٠ و٩٠ی ها سلول

 اصطالح در و بود شده دهيشپو مشبکی ها لهيم با تنها و بود باز آن سقف که داشت وجود سلول ک يراهرو هری ابتدا در

. شدی م بازی هواخور نيهم به آن جهيدر که بود حمام کی يهواخور کنار در. بود معروف ٢٠٩ی هواخور به انيزندان

ی هواخور جهت فقط نه ٢٠٩ی هواخور. داشتند قرار راهرو چپ سمت در که شدی م آغازی انفرادی ها سلول فيرد سپس

 رو بودم، ستادهيا من کهی قسمت در راهرو، گريد طرف در. بود انيبازجو استفاده مورد نگوناگو امور جهت بلکه انيزندان

 ان،يبازجو از ک يهر. بودندی جمعی ها سلول واقع در ها اتاق آن. داشت قراری بازجوئی ها اتاق بندها، راهروی رو به

  .بود ارشانيتاخ در انيزندان ازی بازجوئ جهت زين اتاق چند و داشت خود به مختص اتاق کي

 قه يگرفتن با و آمد سراغم به باشد بازجو آمدی م نظر به و بود کرده سئوال ما از صبح کهی فرد همان ظهری حوال

 منکر نکهيا از ظاهرا. زدن کتک و گفتن راهيب و بد وی فحاش به کرد شروع و کشاند های هواخور ازی ک يداخل به مرا ام،

 داخل به و کرد خارج آنجا از مرا زدن، کتک ساعت مين از بعد. نمودی م نيخشمگ و یعصب بودم شده خودی اسيسی وابستگ

 آن، راست قسمت در که بودی انفراد سلول کي. بردارم را بندم چشم توانستم شد بسته سلول درب کهی هنگام. برد سلول کي

 توالت ک يآن، به متصل و کرده دايپ هيزاو واريد ،یدستشوئ کنار در. داشت قرار سرد و گرم آب ريش بای دستشوئ کي

 خصوص در هياطالع ک يفون،يس دکمهی باال و بود آمده رونيب واريد ازی دستشوئ فونيس دکمه توالت،ی باال. بودی فرنگ

 در. ندشتم را آن خواندن حوصله. شدی م دهيد چيباتمانقلی امضا به معدهی ماريب به مبتال مارانيبی برا آب از استفاده زانيم

 با ديخورش نور و بود شده مسدود لهيم توسط و بود باز آنی ها چهيدر ازی ک يکه داشت قراری ا پنجره سلول،ی باال قسمت

 العاده فوق و بود کفپوش سلول کف. کردی م جاديای هائ روشن هيسا سلول درون در ها لهيمی البال ازی خاص لطافت

ی م نگه سلول نيا در دهد نظر بازجو کهی زمان تا را شده شکنجه انيزندان ا يموقت انيزندان که شدم متوجه بعدها.( فيکث

 نيهم در. بود شده مسدودی ميس تور ک يبا آنی جلو که داشت قرار شوفاژ ک يوار،يد داخل در سلول،ی انتها در.) دارند
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 و سن نظر به و داشتی ترک لهجه کهی پاسدار و شد باز داشت قرار سلول درب نيپائ قسمت در کهی کوچک چهيدر اثناء

 داخل در او باالخره. دميندی ظرف کردم نگاه سلول در چه هر. بدهم غذا جهت را ظرفم که خواست من از آمد،ی م سالدار

 در و استی مسن پاسدار او که شدم بعدمتوجهی چند (داد ليتحو من به چهيدر همان از و ختهير رشته آشی مقدار ظرف کي

 رهيغ و تيکبر ا يو گاريس مورد در انيزندانی ها خواست به زين گهگاه و است ميمال اريبس انيزندان بای ظاهری برخوردها

 حوصله و حال.) شناختندی م ٢٠٩" آقا عباس "نام به را او انيزندان و کندی م توجه وی دگيرس شکنجه، از بعد ژهيبو

  .نداشتمی زيچ خوردن

 و زدم را بندم چشم بالفاصله من. بزن را بندت چشم گفت من به سلول درب پشت ازی صدائ بعد، ساعت ک يديشا

 خودش. نشاندی چوب دار دستهی صندل کی يرو و بردی بازجوئی ها اتاق ازی ک يداخل به مرا مجددا شدو وارد ميبازجو

 نام مشخصات، از. کرد نوشتن به شروع آنی رو و آوردی بازجوئ برگ بسته ک يو گذاشت من کنار گريدی صندل کي

 مشخصاتم، به پاسخ از پس من. ديپرسی ريدستگ لحظه تا ابتدا ازی اسيسی ها تيفعال هيکل شرح وی اسيسی وابستگ مستعار

 از اند شده ريدستگ من با کهی افراد که شدمی مدع و کردم انکار رای اسيس تيفعال گونه هر گريد سواالت به پاسخ در

ی حال در بود آمده خشم به که بازجو جمالت، نيا نوشتن از پس. دارمنی اسيس ارتباط ها آن با وجه چيه به و هستند بستگانم

 احساس. کرد تکرار بار نيچند را کار نيا و ديکوب ميروبرو واريد به محکم را سرم فشرد،ی م دست دو با مرا گردن که

 داد دستور ديکوبی م بدنم به کهی حال در بازجو. افتادم نيزمی رو و شدم شل. نداشتم ستادنيا پای رو توان و کردمی می خفگ

 من سر پشت دری ا فاصله به کهی فرد به خطاب بازجو لحظه منيه در نشستمی صندلی رو مجددا. نميبنش و شوم بلند که

. است رفته لو زيچ همه: " گفت من به فردخطاب آن و" آمد خواهد سرش بر چه که ديبگوئ او به.... یآقا: "گفت بود نشسته

 همان شدم متوجه شيصدا از." را ات گذشتهی ها تيفعال و جمع نيا با ترا ارتباط جمله از دانند،ی م را زيچ همه ها آن

 زدی ليس من به نانهيخشمگ بازجو" برود؟ لو که ام داشتهی ارتباط چه مثال "گفتم پاسخ در است داده لو را ما که استی فرد

 بد بارها راه در و کرد خارج اتاق از کشان کشان بود، گرفته را راهنميپ قه يکهی حال در و کرده بلندی صندل از مرا باز و

 کردم احساس. ميرفت نيپائ آن پلکان از که داشت قراری راهروی ورود کنار در. ميديرس ٢٠٩ی ورود قسمت به. گفت راهيوب

ی رو از. ميشد در تخت ک يکنار از. ميشد) ۴(نيزم ريزی فضا واردی در از سپس شود،ی م تر کمرنگ رفته رفته نور که

 آن ازی قدم چند. نداشتم نانياطمی ول باشد من جمع هم رفبق ديشا که زدم حدس بود، دهيخواب آنی رو کهی فرد لباس رنگ

 چند از پس. آمد وارد بدنم بری اپيپی لگدها بالفاصله. کرد نيزم نقش مرا شکمم بری مشت رانهيغافلگ ضربه نشده، رد تخت

 تن به کهی جوراب و ژاکت سپس و کفش ابتدا.برد تخت ک يطرف به مرا ديکشی م را ميموها کهی حال در بازجو لحطه،

 اکبر اهللا شعار کهی حال دری پاسدار و بستند تخت سر ک يبه محکم را ميپاها. خواباندند شکمی رو بر مرا. آوردم در داشتم

 در که بازجوها بر عالوه افراد نيا. بودندی ثابت ميت نيرزميز گران شکنجه. (ميپاها کف به کابل زدن به کرد شروع دادی م

 آنان نيتر برجسته. شدندی م محسوب نيرزميز ثابت گران شکنجه جزء کردند،ی م شکنجه رای زندان شخصا مواردی برخ

 به پاها ازی کيالکتر شوک ک يچون هم ضربات نياول.) شناختندی م نام نيا به را او انيزندان که بود" یحاج "نام بهی فرد

 بدون را ضربه ١۵ تا ١٠ حدود. آمدی م فرودی شتريب شدت با ضربه هر و بودی اپيپ ضربات. افتاد انيجر به سرم طرف

 اديفر به شروع نيبنابرا. شودی م گر شکنجه خشم موجب موضوع نيا که کردم احساس آن از پس. کردم تحمل زدن اديفر

 از را تفکر قدرت. کردمی م احساس درخود هوا بهی ديشد ازين. بود داده دست من بهی ديشدی خفگ احساس. کردم زدن

 کشان ريوصفی اپيپ ضربات. شودی م جدا مغزم از دارد سرم کاسه که کردمی م احساس حال همان در و بودم داده دست
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 ميادهايفر. شکندی م دارد ميپا کف استخوان که کردمی م احساس. شدی م واردی ديشد شوک ضربه هر با و آمدی م فرود

 کي. رفت باال پشتم و کمر و ران سمت به ميپا کف از ضربات و انداخت سرمی رو رای پتوئی پاسدار و بود گرفته شدت

 هوشيب و شد نيسنگ سرم آرام آرام. شدمی م خفه داشتم کامال. بزنم اديفر توانستمی نم پتو ريز. بود نشسته گردنمی رو نفر

 ختهير ميرو به آب آمدن بهوشی برا ظاهرا.است سيخ ميموها و سر که شدم توجهم. بود سکوت آمدم هوش بهی وقت. شدم

 غيت ازی تلی رو دنيکش دراز چون همی بيعج درد. شد شروع مجددا ضربات. بودند برداشته سرمی رو از زين را پتو. بودند

 به لحظه چند. بودم داده دست از را زمان. گذشت منوال نيبد مدت چه دانمی نم. کردمی م احساس کمرم و پشت در خار و

 خود که بود آور تعجب ميبرا (بزن درجا و ستيبا: گفت و کرد باز را ميپاها و آمد سرمی باالی پاسدار. شدم رها خود حال

ی خونمردگ ازی ريجلوگی برا زدن جا در نيا که شدم متوجه بعدی ول کنندی م را ها هيتوص نگونهيا بعد و دهندی م شکنجه

ی برا همی دستشوئ به بردن و آب خوراندن. دارند نگه آمادهی بعدی ها شکنجهی برا چنان هم را پا کف تا ستپاها کف در

 و ستميبا پای رو نتوانستم لحظه چند از شيب.بود کرده ورم و سرخ ميپاها. ستميبا توانستمی نم) است زشدنياليد ازی ريجلوگ

ی ول توانستم زور به باالخره. یکن ادرار ديبا شده طور هر گفت و بردی دستشوئ طرف به و کرد بلند مرا. افتادم نيزم بر

  .بودی خون کامال ادرارم

 تداوم اثر در. شدندی م" هيکل افت "اصطالح به ا يهيکلی ها عفونت دچار ها شکنجه نيا اثر در انيزندان ازی اريبس

 زدن کابل ادامه. دنديگردی می بستر نياوی بهدار در هشد مبتال زياليدی ماريب به انيزندان ازی برخ ها، شکنجه نيا تکرار و

 دو خر که ام دهيد رای زندان کي. عفونت به مواردی برخ در و شودی م منجر پا کف گوشت و پوستی پارگ به پاها کف به

 وکف پوستی پارگ اثر در مواردی اريبس در. رفتی م راه زانوی رو و بودند بسته کيپالست با عفونت، شدت از را شيپا

 کبود انگشت ناخن دو ا يک يانگشتان، و ها ناخن با کابل برخورد اثر در ا يو شوديم جاديا پا درکفی اضاف گوشت توده پا،

  .افتدی م سپس شده، اهيس و

 تخت به را ميپاها و خواباندند تختی رو مرا مجددا. داشتم ماريب و آلود تبی وحالت کردمی می ديشد عطش احساس

 شتريپ که رای کس و استی خال زين گريد تخت که شدم متوجه تخت،ی رو دنيخواب هنگام. نشد شروع کابل زدنی ول بستند

 بعد، روز صبح تا. کنم فکری زيچ به توانستمی نم و بودم ناتوان و حالی ب العاده فوق. اند برده آنجا از بود دهيخواب آنی رو

 آنجا به شکنجهی برا را او کهی دختری ادهايفر و ها ضجه از بار نيچند شب، هنگام. بودم افتاده تختی رو منوال نيهم به

ی ادهايفر و ها ضجه همراه زدی م کابل با را او کهی پاسدار اکبر اهللای صدا ، نيرزميز سکوت در. دارشدميب بودند آورده

 لحن ازی ول شد،ی م او دنيد از مانع بند چشم وجود و نيرزميز کيتاری فضا. آوردی م خود به حال آن در مرا دختر، آن

ی م کردندی م آمد و رفت او با کهی افراد و برادرش مورد در او از. باشد جوان اريبس ديبا که شدم متوجه شيادهايفر و صدا

. بردند آنجا از را او) ديکش طول چقدر دانمی نمی درست به ( ساعت چند از پس. کردی می اطالعی ب اظهار او و دنديپرس

 هم ديشا ا يمن به هشداری برا ظاهرا زد، ميپا کف به کابل ضربه نيچند زدی م را او کهی پاسدار همان او بردن از شيپ

ی ها رشته تمام آن بهی کوچک ضربه هری ول شده حسی ب و نيسنگ ميپا کردمی م احساس. یک يآن شتريب وحشتی برا

 دختر، آن بردن ار پس. افتادی م انيجر به بدنم تمام دری قوی کيالکتر شوک ک يهمچون و کردی م متشنج را اعصابم

 آدم: "گفت زنان وطعنه کرد باز را ميپاها و آمد سراغم به بازجو بعد روز صبح. شد حاکم زندانی فضا بر سکوت مجددا

 دری ديشد درد ن،يزم با ميپاها تماس محض به. نداشتم رفتن راه قدرت. برد باال ساختمان به کشان کشان مرا" نه؟ ای يا شده

. نشاندی صندل کی يرو و بردی بازجوئ اتاق ک يبه مرا. نداشتند را بدنم وزن تحمل قدرت ميپاها. ديچيپی م بدنم تمام
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ی بازجوئ شروع از شيپ بازجو. زدمی م نفس نفس ميپاها ديشد درد از. هستند اتاق همان در زين قانميرف که کردم احساس

 شيپ رای بازجوئ برگه همان و" سديبنو ديبا رای زهائيچ چه که ديبگوئ شانيا بهی فالنی آقا: "گفت قانميرف از ک يبه خطاب

 ايقضا و هستند مطلع اتی اسيس گذشته و آنی ريگ شکل و جمعمان روابط از ها نيا: "گفت من به خطاب قميرف. گذارد ميرو

 بازجو. امدين رمنتظرهيغ چندان او گفته داشتم، قانميرف بای ريدستگ شب همان در کهی هائ صحبت به توجه با." است رفته لو

ی صندلی رو ميروی جلو را ها برگه همان دوباره و برد گريدی اتاق به مرا کشان کشان و گرفت را راهنميپ قه يمجددا

 داشتم جمعمان با کهی هائ تيفعال و گذشتهی اسيس تيفعال ازی هائ بخش ظهر، هنگام تا. رفت رونيب اتاق از خود و گذاشت

 اصرار است خودم شخص محدوده در و شده رو کهی اطالعات سر بر نيا از شيبی ستينبا که بود شده مسلم ميبرا. نوشتم

 به را بازجو ،یاسيس تيفعال هرگونه به نسبت گذشته روز در من هياول انکار از پس که بودم شده مطمئنی طرف از. بورزم

 آنی کنجکاو اطالعات حداقل نيا ايآ بدانم که بود نيا منی برا هممی ول. ساخت خواهد قانع خودم جانب از اطالعات حداقل

 ظهر هنگام بازجو. رفتمی م شيپ گام به گام و محتاط کامالی ستيبا نيبنابرا ر؟ياخ يبرد خواهد نيب از من به نسبت را ها

  .برد ولسل ک يدرون به کشان کشان مرا و انداختی بازجوئ برگه بهی سرسری نگاه. آمد سراغم به مجددا

  یانفراد

 و کردم باز را خود بند چشم. افتادم نيزمی رو ميپاها درد شدت از آن، درب شدن بسته و سلول به ورود محض به

 کهی قسمت ، سلولی انتها در ديسف شير و مو با ساله ۶٠ بايتقری مرد. هست زينی گريد فرد سلول در که شدم متوجه

 مقابل واريد به رو سلول، دربی صدا دنيشن محض به هستند مجبور انيزندان. ( بود نشسته واريد به رو داشت، شوفاژوجود

 را خودی رو مجددا توانندی م درب شدن بسته از پس فقط و شود ممانعتی زندان توسط بازجو چهره دنيد از تا ننديبنش درب

 سلولی باال قسمت وبه داد راکمکم شد منی بدحال متوجه تا. برگرداند را خودی رو شد بسته که سلول درب.) برگردانند

 کاريپ سازمان نيفعال از که پسرش تا بودند گرفته گروگان عنوان به را او )۵(.شناختم  اخوت آقا حاج نام با را او من. برد

 از و داد ماساژی سيخ پارچه تکه با را وپشتم پاها عصر روز همان. بود مهربان اريبسی مرد. کندی معرف را خود بوده

 نکهيا ازی ول بودی راض اند، نشده پسرانشی ريدستگ به موفق نکهيا از. کرد درست قند آب ميبرا سلول در خود قند هاندوخت

 سلول درب مجددا بازجوها، کار اتمام از قبل غروب، هنگام. بود ناراحت برد بسر زندان در بود مجبور سال و سن نيا در

 بود کرده ورم و سرخ شيپاها کف و بودند آورده بدانجا نيرزميز از را او. آوردند سلول درون به رای گريد فرد و شد باز

 از. کردی معرف انيرودگر اهللای ول را خود او. بود مشخص کامال هنوز بود خورده کهی هائی ليسی جا صورتشی رو بر و

ی ليتر راننده را خود او. بودند نشده اوی شناسائ به موفقی ول بود شده ريدستگ ۶١ تابستان در که بود کاريپ سازمان نيفعال

 محمد نام بهی فرد آخر، دستی ول بودند برده هم )۶(یآزاد اتاق به و کنند آزاد را او خواستندی می حت و بود کردهی معرف

 را انيرودگر اهللای ول بود، دهيکشی همکار به کارش و شده ريدستگ و بود، کاريپ سازمان نيفعال از زين او کهی رينص رضا

 دفاع سميمارکس از دادگاه در او. بودند کردهی دادگاه هفته ک ياز پس و آورده ٢٠٩ به مجددا را اهللای ول. کندی می ئشناسا

ی بشر جامعه سبد سری ها گل ها آن "بود گفته نيلن و انگلس و مارکس مورد در دادگاه شرع حاکم پاسخ در و بود کرده

 ٢٠٩ به را او باز که بود شده موجب امر نيهم." است سبد سر گل غمبريپ" که بود آمده در نانهيخشمگ شرع حاکم و" هستند

 اعدام را او که دانستی م. آمدی م نظر به خود بر مسلط و هيروح با اريبسی فرد. دهند قرار شکنجه تحت آنجا در آورده،

  بود برآمده صدد در شيبازجو م،سيمارکس از او دفاع و دادگاه از پس. ديرسی نم نظر به نگران چوجهيه بهی ول کرد خواهند

. شوند رهيچ تشيشخص بری آسان به بتوانند که بود آن از استوارتر و تر مسلط او اما. بشکند را او تيشخص و هيروح تا
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 )٨(ینيعابد قاسم ،)٧(یروحان نيحس ببرند، نيزم ريز به را او نکهيا از قبل صبح، روز همان که کرد فيتعر مانيبرا خودش

 - ويرادی ا برنامه در و رديبگ پس را خود دفاع که خواستندی م او از آمده سراغش به اوی بازجو با )٩(زادهيعل صمد و

 را او سبب نيهم به. بود نشدهی شرط نيچن رفتنيپذ به حاضر عنوان چيه به اوی ول کند دفاعی اسالمی ازجمهوری ونيزيتلو

  .بودند داده قرار شکنجه تحت ردند،آو سلول به کهی زمان تا و برده نيرزميز به صبح همان

 شدم متوجه او صبحت از. بود ديارمفيبس گذاشت ارمياخت در های بازجوئ و زندان وضع از شب آن او کهی اطالعات

 پس شب آن. کندی می بازجوئ را کاريپ سازمان به وابسته افراد که )١٠("ميرح "نام به استی بازجوئ نظر ريز ما سلول که

 ظاهرا. شد خواهد اعدام که دانستی م. شدم ايجو او سرنوشت از ميديکشی م گاريس گريکد يبا کهی حال در شام، خوردن از

 محبوب شهرستان آن در اش خانواده و او. بودند کرده اعدام ۶٠ سال در آمل شهرستان در را انيگر رود لياسماع برادرش،

ی دفاع به توجه با. بودند کرده اعدام آمل شهرستان در هم را نامزدش ۶١ سال در. بودندی مردمی ا وجهه از برخوردار و

 لو هم گريد روز چند اگر که بود نيا از او تاسفی ول کردندی م اعدام هم را خودشی قو احتمال به بود کرده دادگاه در که

  .شدی م آزاد حتما رفت،ی نم

 محل رو چيه به نکهيا جملهاز. کرد من بهی هائ هيتوص شکنجه از بعدی ها مراقبت خصوص در شب، همان

 انجام ميبرا سيخ دستمال با آقا حاج او ورود ار قبل را کار نيا چند هر( ندهم ماساژ آب با را بدن پشت ا يپا کف شکنجه،

 از و بازجوها هيکل نام از او توسط نيهمچن. شد زين نگونهيهم و شودی م پوست برآمدن و تاول زدن باعث رايز!) بود داده

ی عل نام بهی فرد که بود ميرح نان بهی شخص گفتم، که همانطور کار،يپ نيفعالی بازجو. شدم باخبر خودمی وبازج جمله

" حامد "ستها،يکمون هياتحادی بازجو" احسان. "داشتند عهده به زين را" سهند "نيفعالی بازجوئ ندويا. بود معاونش رضا

 توفان ليقب از گريد اناتيجر و کارگر راهی بازجو" یانصار. "دبو انيزندان زبانزد شکنجه و خشونت در که تياقلی بازجو

 که شدم متوجه زود صبح همان. قند عدد چند رويوپن نانی مقدار با آوردندی چا بعد، روز صبح ۶ ساعت. بود رنجبران و

 آغاز بازجوها رکا صبح ٨ ساعت. کردمی می خوددار آن ترکاندن از ستيبا اهللای ول هيتوص به. است زده تاول ميپاها کف

 اخوت آقا حاج با همراه سلول درهمان را ناهار. برد رونيب  به خود با را او آمدو او سراغ به اهللای ولی بازجو ابتدا. شد

 ترس از و بروم راه توانستمی نم. زدم بند چشم بالفاصله. زد صدا مرا ميبازجو و شد زده سلول درب ناهار، از بعد. ميخورد

 از و بردی اصل راهرو به کشان کشان مرا بازجو. گذاشتمی م نيزمی رو گوشه از را خودی پاها بترکد ها تاول مبادا نکهيا

 در، شدن باز محض به. ميستاديا سلول ک يدرب کنار در و دهيچيپ راهروها ازی ک يدر و گذشته سلول چند فيرد از آنجا

 گفتم و کردم مطرح را ميپا کفی ها تاول موضوع ميبود ادهستيا که سلول درب کنار. بست را در و داد هل آن داخل به مرا

 سلول درب و" یبرو نيرزميز دوباره ديبا شدن خوبی برا "داد پاسخ تمسخر به او. دارم دکتر به ازين و ستين خوب حالم

 زدرين قاشق و بشقاب چند و بود شده دهيچ مرتب بطور سلولی باال قسمت در پتو چند. نبودی کس سلول در. رفت و بست را

ی می ديشد تب احساس. بود کرده خراب شدت به را حالم ميپا کف تاول. داشت قراری دستشوئ ريز در سلول،ی ورود قسمت

ی م نظر به داشت، قرار آن در من سلول کهی فيرد. نداشتم غذا خوردن بهی ليتما و بودم شده ناتوان العاده فوق و کردم

ی م دهيشن بودم آن در قبل شب کهی سلول به نسبتی کمتری صدا سرو رايز داردی اديز فاصلهی بازجوئی ها اتاق از د،يرس

 و کردمی م عرق. شد خرابتر رفته رفته حالم گر،يد شب نيچند تا شب آن. بودم سلول نيهم دری تنهائ به ماه پنج مدت. شد

ی م. زدمی نم دست را پوستشانی ول بود دهيترک ها تاول. کرد دايپ بهبود حالم رفته رفتهی ول دادی م دست من بهی ديشد تب

ی چا وعده سه روزی ط. شدی م شتريب غذا خوردن به مياشتها و بهتر آرام آرام کمرم و پشت درد. هست عفونت خطر دانستم
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 بای گاه از هر و بودم کرده رهيذخ آن ازی مقدار قند، مصرف دری جوئ صرفه با. قند تا سه وعده هر با همراه و دادندی م

 شدی م خوردهيی چا تين به رايز گفتندی م" يیآ "قند و گرم آب نيا به انيزندان. خوردمی م قند شربت سلول درون گرم بآ

 بر حاکم سکوت آن در و بود نديخوشا ميبرايی آ دنينوش ،یبازجوئ کار ساعت اتمام از پس روزها، آن در. بودی چا فاقدی ول

 ساعت صبحها. بود شده رميدستگ ٢٠٩ی زندگ بر حاکم روال ج،يتدر به. بردمی م آن خوردن ازی خاص لذت ٢٠٩ی فضا

 به و گرفتندی م صبح ١٠ که شدمی م روزنامه خواندن مشغول صبحانه خوردن از پس. خاستمی م بری چا آوردن با ،۶

 را قبل روز اخبار روز هر واقع، در و ديرسی م دستمان به روز ک يفاصله با ها روزنامه. دادندی م ديجد روزنامه آنی جا

 ک يشب هر البته. ديرسی م اتمام به بازجوها کار ۵ی ال ۴ ساعت از بعد. دادندی م ناهار ١ تا ١٢ ساعت از. ميخواندی م

 ها سلول چراغ شب ١٠ ساعت. بود سوپ ا يو آش اغلب که دادندی م شام شب ٨ ساعت. ماندی م شب کيکشی برا بازجو

ی م باز را سلولی نيپائ چهيدر داست، دست دری قلم و کاغذ کهی پاسدار صبح، ٨ تساع روز هر. کردندی م خاموش را

ی م بازجوها را ها درخواست نيا. کردی م ادداشت يداشتند رهيغ و دکتر ،یبازجوئ مورد دری درخواست اگر انيزندان و کرد

ی هفتگ رهيج عنوان به صابون عدد کي زين صبح ها شنبه. دادندی نم ا يدادندی م اثر بيترت خودشان، صيتشخ به و دنديد

 سلول تيجمع چه هر و داشت وقت قهيدق ٧ فقط حمامی برا سلول هر. بود ها سلول حمام نوبت هم ها جمعه و دادندی م

  .شدی م تر مشکل مراتب به گرفتن حمام بود، شتريب

 خوب هنوز ميپاها کفی ها ولتا اما بود شده بهتری کم حالم. ميشدی م کينزد ۶٢ سال ديعی روزها به رفته رفته

 شکنجه شدت به هم را آنها ازی ک يو بودند شده ريدستگ تازه ايگو که را کرد نفر دو د،يع به مانده دوروزی کي. بود نشده

 شدت به ها آن ازی ک يها، سلول چراغی ازخاموش پس لحظه چند شب، همان. آوردند من راست سمت سلول به بودند کرده

 لهجه بای زندان و کرد باز را سلول دربی پاسدار بعد، لحظه چند. زدی م صدا را نگهبان اديفر با و ديوبکی م سلول درب به

. شد شروع راهرو در پاسداران وآمد رفت بالفاصله. است کردهی خودکش اشی سلول هم که دادی م حيتوض نگهبان بهی کرد

 از پس. کردند خارج سلول از برانکار با را نفر ک يکه دميد و دوختم چشم راهرو به زحمت به سلول،ی نيپائ چهيدر از من

 متوجه که دادی م حيتوض چه هر او و گرفتند کتک باد به را او و رفتند گريدی زندان سراغ بهی همگ پاسداران، آن،

 دوستش که دميفهم او حاتيتوض از. شدندی نم قانع پاسداران ده،يخواب قشيرف که است کردهی م فکر و نشده قشيرفی خودکش

 قشيرف سراغ به و شده سيخ نيزم و پتو که شودی م متوجهی مدت از بعد. است رفته پتو ريز و دهيبر شهيش با را خود رگ

 و آورد بار به اوی برای نيسنگ تاوان اشی سلول همی خودکش حال، هر در. است زده را خود رگ که نديبی م و رودی م

 سلول در واقعه نيا ازی پ کهی ماه ک يمدت در. برگرداندند سلول به دوباره اديزی ها شکنجه از پس را او بعد، روز

ی هائ شکنجه از پس ديشا. دادی نمی پاسخ من به متاسفانه رميبگ تماس او با کردمی م تالش چه هر برد،ی م بسر منی کنار

 سلول دری فرد با تماس داشتن ،٢٠٩ سلول نيسنگ سکوتی روزها در منی برا. است کردهی نم اعتماد گريد بوده دهيد که

 سلول واريد بهی ا ضربه نواختن آن از کمتری حت و سادهی احوالپرس ک يکردن وبدل رد ،ینشناس را او چند هر ،یکنار

  . باشد توانستی م رابطه نيتر بخش لذت هستم، توی کنار سلول در هنوز منی بگوئ او به نکهيای برا

 دانستمی نم. بودم قانميرف سرنوشت نگران همی طرف از. بود نشده خوب کامال نوزه حالم. گذراندمی انفراد در را ديع

 از که ميسی ا تکه با حمام، دری رو کباري. هستند ٢٠٩ نيهم در هم ها آن که بودم مطمئنی ول است آمده ها آن برسر چه که

 به را ها آن توجه تواندی م و است قانميرف عالقه مورد دانستمی م که نوشتم رای شعر قطعه بودم کنده سلول شوفاژ حفاظ

ی بازجوئ د،يعی ليتعط اميا در. دميند قسمت آن دری جواب بعد، هفته حمام نوبت در متاسفانهی ول کند جلب بند در من حضور
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 ام بينص روزها آن در که بودی لذت تنها نيا. بود گرفته فرا قيعمی سکوت را ٢٠٩ ساختمان سراسر. بود شده ليتعط زين ها

 و ميباش امان در بودند، شکنجه تحت کهی هائ انسان ناله و وضجه اديفر از ميتوانست کوتاه، چند هر کم دست. شد های زندان

 راهرو دری بلندگوئ از که ويراد ٢ ساعت اخبار در که بود نگذشته ۶٢ سال ازی روز چند هنوز. ميکن تجربه را آرامش

 زيانگ بر تعجب و منتظره ريغ ميبرا کهی خبر. دميشن را توده حزبی رهبر و اعضاءی ريدستگ خبر شد،ی م پخش ها سلول

ی ليخ ما وگرنه رديگی نم صورت ٢٠٩ در ها آنی بازجوئ که دميفهم حال هر در. بود دهيرس هم توده حزب نوبت پس،. بود

 توده حزب اناتيجر به تصاصاخ که کردندی می بازجوئ ۵ شعبه در را ها آن معلوم قرار از. ميشدی م مطلعی ستيبا زودتر

  .داشت تياکثر و

 برنامه لذا و ماندمی م سلول نيهم در ستيبا رای مدت ظاهرا. بود افته يبهبود نسبتا ميپاها. گذشتی م همچنان زمان

 تا صبحانه، خوردن از بعد. خاستمی م بر خواب ازی چا آوردن با ۵/۶ و ۶ نيب ها صبح.دادم بيترت خودمی برای ا روزانه

 و ١٢ ساعت تا سپس. انداختمی م ترهايت بهی نگاه ديجد روزنامه افتيدر از پس. خواندمی م روزنامه صبح، ١٠ عتسا

 تا سپس و سپردمی م گوش شد،ی م پخش گو بلند از که ويراد اخبار به ناهار از پس. زدمی م قدم سلول در ناهار هنگام

 در چون. کردمی م ورزش وصدا سری ب ،۵/۵ تا ۵ نيب زجوها،با کار ساعت اتمام از پس. خواندمی م روزنامه ۵ ساعت

ی عن يشستمی م را بدنم ورزش، از پس. نشوند متوجه ها نگهبان کردمی م کوشش بود، ممنوع ورزشی انفرادی ها سلول

 همان در ان،يزندان ازی برخ ها تابستان در که دميشن بعدها. شستمی م را تنه باال قسمت و کردمی م سيخ را امی راهنيپ ريز

ی م شام شستشو، از بعد. شستندی م را خود بدن آن لهيوس به ،یدستشوئی رو سپس و کردندی م پر آب از را آفتابه سلول،

ی روزها. دميخوابی م ها چراغی خاموش با ،١٠ ساعت و کردمی م درست خودمی برا" يیآ "وانيل ک يآن از پس و خوردم

 قانميرف سرنوشت از. گذشت بيترت نيبدی ماه چند. کردمی م حذف روزانه برنامه از را ورزش بود، حمام نوبت که جمعه

 و نميبب را ميرفقا بتوانم سلول، از رونيب ديشا تا ببردی بازجوئ به گريد بار مرا بازجو خواستی م دلم. بودم اطالعی ب

 از پس معلوم قرار از. نداشت مرا دوبارهی بازجوئ اليخ عنوان جيه به ميبازجو ايگوی ول. شوم مطلع ها آن ازسرنوشت

 نگهی انفراد سلول نيا در مرا ليدل نيهم به. ندارم ارياخت دری ا زنده اطالعات که بود کرده دايپ نانياطم ه،ياولی بازجوئ

ی اطالعات به بود مسلم. آورد دست به من تيوضع و تيموقع ازی شتريب اطالعات د،يجدی های ريدستگ با ديشا تا بود داشته

  .بود مشکوک من تيوضع به نسبت و نبود قانع داشت ارياخت در من از هک

 سرشار را آن دم،يشياندی م ٢٠٩ کوچک سلول نيا در خودی زندگ به کهی هنگام زندان، دوران در بعد،ی ها سال

 از شيب. ردمکيم مرور شيخو ذهن در رای گوناگون افکار زدم،ی م قدم سلول در کهی ساعات. افتمی يمی غنی ها تجربه از

 در که آنچه از بتواند تا دادی فرصت بازجو به دينبا ممکن، بيترت هر به. داشتی م مشغول خود به مرای بازجوئ فکر همه

 اطالعات های ريدستگ با اگر و کرد؟ ديبا چه شوند ريدستگی ديجد افراد اگر اما. اورديدربی تناقض ام گفته اولی بازجوئ

ی افراد مشاهده و رفتنمان لو سپس وی ريدستگ تجربه. بود زينی طيشرا نيچن بای اروئيرو مادهآ ديبا پس! برود؟ لوی گريد

 نيچن در افراد العمل عکس که ساختی م متقاعد شيپ از شيب مرا کردند،ی می همکار مختلف سطوح در ٢٠٩ در که

  ......اما. بودی متک ديبا خودی های توانائ بر تنها ان،يم نيا در و ستينی نيب شيپ قابلی طيشرا

 روزنامه هيحاش در توانستمی م و بود ارمياخت دری قلم داشتم دوست چقدر. نداشتم ادداشت يلهيوس چگونهيه سلول در

 کهی ا آزاردهنده افکار از کرد،ی م خطور ذهنم به و دميدی م که آنچه هر از ز،يچ همه از سم،يبنو خودمی برای زهائيچ ها

ی م مرا چنان هم) شدی نم باز حمام وعدهی برا جمعه،ی روزها جز سلولم درب که ماه ندچ از پسی حت (روز، طول در
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  ......دوستانم سرنوشت به نسبت ميهای نگران از م،يدهايام و ها ترس از سم،يبنو آزرد،

 به هک کردمی م هيتوص حتما سميبنو بودند زندان رونيب در کهی رفقائی برای ا نامه توانستمی م روزها آن در اگر

  ....کردم،ی م مقابله آن با شدت به قبل،ی چند تا کهی ا هيتوص شوند، خارج کشور از ممکن، بيترت هر

 شده نوشتهی متعددی های ريدستگ خيتار درب،ی ها چارچوب کنار در زين و سلول شکل مربع وی آهن چهيدر کنار

 خودکار با" ثالث اخوان "از شعر ک يازی قسمت چه،يدر کنار. بود ۶٠ سال بهشتيارد به مربوط آن نيتری ميقد و بود

 سندهينو که بود نيا احساسم و کردميم نگاه آن به ارياختی ب دميرسی م درب کنار به زدن، قدم هنگام بار هر. بود شده نوشته

  :داشت زيشورانگی مضمون نظرم به شعر رايز کردهی قيدق انتخاب

 مضمونی رو" است؟ رنگ نيهم ايآ کجا هر آسمان مينيبب/ ميذاربگ برگشتی ب راه در قدم/ ميبردار رهتوشه ايب"

 گريد رای زندگ کهنهی ها قالب کهی جوانان ژهيبو مان، جامعه در رياخی ها سالی زندگ با را آن و کردمی م فکر شعر نيا

  ....یگرائ ارداه وی گريانقالب ازی بيترک دم،يدی م کينزد افتند،ی ينم کننده قانع

 خيتار گر،يدی ها خيتار کنار در و کندم رای ميس گوچک قطعه سلول،ی انتها شوفاژی ميس حفاظ از زين من

 آن در که کننده خفه و تنگ سلول آنی برا داشتم دوست. نوشتم کوچکم اسم با همراه را خودی اسيس تعلق وی ريدستگ

  ...بگذارم بجا خود ازی ادگار يبود، منی ايدنی تمام روزها،

  

  دادگاه
 دانستمی نم. شد سلول وارد ميبازجو ۶٢ سال تابستانی روزها ازی ک يدر ،یانفراد سلول در ماه پنج تگذش از پس

 افراد ديشا. کردمی م مرور سرم در را مختلفی ها فرض. ها بازجو کار اول و بود صبح. است آمده سراغم به چهی برا

 راهرو وارد دوباره ماه نيچند از بعد. کنند منتقل )١١(هآموزشگا به مرا است قرار ديشا ا يو باشند کرده ريدستگ رای ديجد

 آنجا در قانميرف ازی نشان بند، چشم ريز از کردم، هرچه. بودم انتظار دری بازجوئ اتاق درب کنار در و بودم شدهی بازجوئ

 ٢٠٩ی ورود درب طرف به. آمد سراغم به ميبازجو تا ماندم منتظری ساعت اند؟ برده ٢٠٩ از کنون تا را ها آن ديشا. دميند

 اما. بودم کرده آماده نيزم ريزی برا را خودم. ببرد نيزم ريز دوباره مرا خواهدی م ديشا که کردم احساس لحظه کي. ميرفت

 پلکان از مرا بود، گرفته را پراهنم قه يکهی حال در پاسدار. رفت و سپردی پاسدار دست به مرا ٢٠٩ی ورود درب کنار در

 ميمال مينس و آزادی هوا. ميشد بازی فضا وارد آن از پس و ميشد رد نياوی بهدار طبقه از گريد ارب. برد نيپائ ٢٠٩

 که ميشدی سالن همان وارد دوباره و ميرفت باالی ساختمان پلکان ازی رو ادهيپی مدت از بعد. بود بخش لذت چقدری صبحگاه

 ريز از. ديرسی م گوش به انيزندان اديفر و زدن کتکی صدا سرو. بودند کردهی نگهدار آنجا در را مای ريدستگ اول شب

 انقالب دادگاه ک يشعبه: "بود شده نوشته آنی رو که ها اتاق ازی ک يدرب کنار در. کردمی م نگاه اطرافم به مرتب بند چشم

 و گرفت را راهنميپ هق ينفر ک يو شد باز اتاق درب انتظاری مدت از بعد. ورفت گذاشت همانجا مرا پاسدار. ميستاديا" یاسالم

 تر نيپائ را بندم چشم سپس و نزن دست را بندت چشم است، دادگاه نجايا که داد تذکر من به آهسته و کشاند اتاق داخل به مرا

 دميشن ميروبرو ازی صدائ. بود نشسته درکنارم او و نشستمی صندل کی يرو. است ميبازجو که شدم متوجه شيصدا از. ديکش

 موارد خواست فريک دنيشن از بعد که داد تذکر وسپس برشمرد مرا مشخصات و کرد شروع" ميالرح الرحمن اهللا بسم "با که

 مراحل در قيحقا کتمان آن، در اتهام بند نيآخر که خواست فريک خواندن به کرد شروع. کنم اعالم را خودم رشيپذ عدم
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 ارياخت خود را اسالمی زمان چيه: "گفتم ؟یهست مسلمان ايآ ديپرس سپس. دادمی نمی پاسخ و بودم کرده سکوت . بودی بازجوئ

 وگرنه ام شده زاده مسلمانی مادر و پدر از که بوده ليدل نيا به فقط شدمی م دهينام مسلمان اگر. بگذارم کنار تا ام نکرده

 دانش و اطالع من: "ادمد پاسخ" ؟یا کرده انتخاب خود را سميمارکس ايآ ن،يبنابرا: "ديپرس سپس." ام نداشتهی انتخاب خود

 خودت سازمان ون،يزيتلو – ويراد دری حاضر ايآ: "ديپرس." بنامم ستيمارکس را خود که ندارم سميمارکس به نسبتی قيعم

 محکوم را خود سازمان زندان، هينيحس در ن،ياو انيزندان جمع دری حاضر ايآ: "ديپرس. ريخ دادم پاسخ" ؟یکن محکوم را

 برگه سپس. ريخ: دادم پاسخ" ؟یکن محکوم را خود سازمان دادگاه نيهم دری حاضر ايآ: " ديپرس هم باز. ريخ گفتم" ؟یکن

 امضاء باشم، داشته را آن خواندن فرصت نکهيا بدون بود، شده نوشته آن در دادگاهی ها جواب و سئوال متن ايگو که رای ا

 دادگاه همان درب پشت غروب تا. دينکش طول قهيدق ١٠ از شيب دادگاهی تمام زنمی م حدس. آوردند رونميب دادگاه از و کردم

 ريز محوطه وارد ،یرو ادهيپی مدت از پس. برد خود دنبال به مرا و آمد سراغم بهی پاسدار غروب،ی حوال. بودم ستادهيا

 امی اسيس تعلق و مشخصات بهی نظر و آمد سراغم به داشت دست در برگه ک يکهی گريد پاسدار. ميشد" آموزشگاه "هشت

 باز. خوانمی نم نماز ر،يخ دادم پاسخ نه؟ ا يخوانمی م نماز و نه ا يهستم مسلمان ايآ ديپرس بعد. انداخت ادداشت يآن در

 مرا و آمد سراغم بهی گريد پاسدار و گذشتی مدت. دادمی منف پاسخ که نه، ا يهستم مصاحبه انجام به حاضر ايآ که دنديپرس

 قرار گريکدی يروبرو که (۴ و ٣ سالن هشت ريز محوطه در طبقه ک ياز عبور از بعد. دبر باال آموزشگاه پلکان از

 راهرو چپ سمت در واقع ،٣ شماره سالن در ۶٣ شماره سلول به مرا که دادی گريد پاسدار ليتحو مرا. ميستاديا) داشتند

 و خورده که ي،یتنهائ آنهمه از بعد. ستای زندان از پر سلول دميد برداشتم، را بندم چشم و شد بسته که سلول درب. برد

 از. کنمی زندگی اديز افراد با توانستمی م و بودم شده خالصی تنهائ آن دست از بالخره. کردم فراموش را دادگاه انيجر

. بود جالب دميجدی های همسلولی برا کار نيا. کردمی معرف را خودم و دادم دست اتاق افراد تک تک با ،یخوشحال فرط

 پشت روز همان کهی دادگاه وی انفراد سلولی ماجرا از. کردم بازگو ها آنی برا را خودم داستان و نشستم اتاق وسط بعد،

 ستين نطوريا که شدم متوجه تعجب کمال در اما اند، کردهی ط را پروسه نيهم هم هيبق کردمی م فکر. گفتم بودم، گذاشته سر

 هر که )١٣(یرازيش احمد و )١٢(یخسرو ديوح. ميا کردهی ط رای ا پروسه نيچن ميهای اتاق هم از گريد نفر دو و من تنها و

 ريز همچنان اتاق افراد شتريب که افتميدری شگفت با. بودند افته يانتقال آموزشگاه به وسپس رفته دادگاه به ٢٠٩ همان از دو

. بردندی م بسر انتظار در نياوی ها سلول در محاکمه، بدون زمان، آن تا ۶٠ سال از ها آن ازی برخی حت و هستندی بازجوئ

 سازمان از دادگاه در و بودند شدهی دادگاه بعد ماه دو و شده ريدستگ ۶١ اسفند در که بودند کاريپ نيفعال از احمد و ديوح

 دخوی ريدستگ به نسبت کهی حاتيتوض از. شوند اعدامی زود به که دادندی م احتمال و بودند کرده دفاع سميمارکس و خود

 در ان،يگر رود اهللای ول با خودمی آشنائ از ها آنی برا من. اند رفته لوی رينص رضا محمد توسط زين آندو که دميفهم دادنديم

 ١١ در و بودند آورده ۶٣ سلول همان به ،٢٠٩ در شکنجه از پس را اهللای ول گفتند. کردم صحبت م،يريدستگ اولی روزها

 خبر. اند سپرده اعدام جوخه به و اند برده سلول از خواندهی م وناليانترناس سرود کهی حال در را او ۶٢ سال بهشتيارد

ی قيعم ريتاث سلول آن در من شب آنی آشنائی ول شناختمی نم کامال را او گرچه بود، زيانگ تاسف اريبس ميبرا" یول "اعدام

  .بود گذاشته من بر

 از مملو ها، سلول ريسا چون هم ٣ سالنی ها سلول. شدم اآشن انيزندان و زندانی زندگ نحوه و روال با آرام آرام

 قرار ليوسا گذاشتنی برا نيپائ تا باال ازی سرتاسری ا قفسه آنی انتها در که متر ۴ در متر ۶ ابعاد بای اتاق. بود تيجمع

ی بلند تپهی رو هآموزشگا ساختمان. کردی می ريجلوگ رونيب محوطه به انيزندان کردن نگاه و تماشا از ضمن، در و داشت



 ١٧

 پنجره رون،يب به کردن نگاه از ممانعتی برا. ديد را نياو هتل و اتوبان شدی م کامال آن،ی ها اتاق داخل از که داشت قرار

ی تماشای برای ا روزنه ها،ی تور نيا کردن کج با انيزندان حال هر بهی ول بودند پوشاندهی آهن ميضخی های تور با را اتاق

 انيم از نوبت به ما گر،يدی ها سلولی هواخور نوبت در. بودند کرده درستی خور هوا محوطه زين و رونيب محوطه

 دوستان وضع و حال از و ميپرداختی م ها آنی تماشا به بود، شده جاديا پنجرهی آهنی ها پوشش انيم در کهی کوچک روزنه

ی جستجو در که من خود. ميگشتی م خبر با هم اهی ريدستگ وضع از لهيوس نيبد گاهی وحت ميشدی م مطلع خود انيآشنا و

ی هواخور در روزنه، از را ها آن توانستم بار ک يباالخره. شدم مطلع ها آن اتاق شماره از قيطر نيا از ، بودم قانميرف

 ها آن اغسر به تابستان،ی روزها ازی ک يظهر از بعد در بعد،ی چند رايز. دميدی م را ها آن که بودی بار نيآخر نيا. نميبب

  .بودند کرده اعدام را ها آن هنگام، شب و بودند رفته

 وقت ربع، ک يآدم، نهمهيای برا. بود نفر ۵٠ تا ۴۵ ما اتاق تيجمع. ميداشتی دستشوئ نوبت وعده سه روز در

 انزم ميتنظ که ميداشت نظافت مسئول کي. داشت قرار دوش ٣ و توالت فيرد چهار ،یدستشوئ داخل. دادندی می دستشوئ

 تيوضع. ميديرسی نم درستی کار چيه به و ميآوردی م کم وقت دائم. بود او عهده بهی رختشوئ و گرفتن دوش وی دستشوئ

 هر تيجمع زمان، آن در. است بوده تر ميوخ مراتب، به وضع ،۶٠ سال در که ميبود دهيشن های ميقد از چه گر بودی سخت

 سلول ک يتيجمع کلی برای دستشوئ دو ا يک يتنها و بوده خراب ها التتو ازی اريبس. بود دهيرس هم نفر ١٠٠ به سلول

 نوبت دو در سلول افراد. نداشته وجودی کافی فضا هم دنيخوابی برا زمان، آن در معلوم، قرار از. است داشته وجود

 اما. اند کردهی م عوض ار نوبت صبح هنگام و اند دهيخوابی م هيبق و ستادهيای م پا سر دسته کي. اند دهيخوابی م جداگانه

ی م هم پيک افراد خواب، هنگام هم زمان آن در نهمهيا با. بود شده تر تحمل قابل وضع آموزشگاه،ی ها سالن به انتقال از بعد

 فرد عمال سمت، آن به سمت نيا از دنيچرخی برا و ميبخواب پهلو به شهيهم ميبود مجبور. شود باز همهی برا جا تا دنديخواب

 ساعت در ناچار و گشتی م بدلی ا همهمه به زين سادهی ها پچ پچی حت ت،يجمع آن وجود با. ميکردی م داريب را انمی کنار

  .ميبود آن تيرعا به موظفی همگ و شدی م برقرار اتاق در مطلق سکوت شب، ١١

 افراد توسط کهی مسئول هر. ميبود کرده تيمسئول ميتقس سلول، تيوضع به دادن وسامان سر و کارها ميتنظی برا

  تجربه نيچن هم و شاه دورانی ها زندان از تيمسئول ميتقس نوع نيا. گرفتی م عهده به رای کار اداره شدی م انتخاب سلول

. بودند رفتهيپذ را آن همه و ديرسی م نظر بهی ضرور انضباط و نظمی برقرلر بود، دهيرس ارث بهی اسيسی ها تشکل

 مراتب به) بودن همسازمان ليدل به منجمله ديشا (مجاهد انيزندان انيم دری انضباط و نظم نيچن ابعاد و گسترش گرچه

 گذشت از بعد. نداشت گريکد يبای تفاوت چندان زين شکلی حت و محتوا در اما. بود چپ انيزندان از تری جد و تر ريچشمگ

  .شد انيزندان نيب دری اريبس الفاتاخت هيما و کرد رييتغ جيتدر به ،ینظم نيچن به نسبت انيزندان نگرش سال، چند

 کهی راديا و انتقاد هر جلسات، نيا در. شدی م برگزار اتاقی عموم جلسه ها، شب جمعه معموال و شب کی يا هفته

. رفتيپذی م را انتقاد ا يو دادی م حيتوض و پاسخ ا يهم مسئول فرد و ميکردی م انيب ميداشت اتاق مسئول افراد به نسبت

" اتاق مسئول. "شدی م محسوب های زندان ندهينما واقع در که داشت عهده به اتاق مسئول اتاق، در را تيلمسئو نيمهمتر

" اتاق مسئول. "کردی م منتقل رونيب به را انيزندانی ها درخواست و مشکالت و بود پاسداران بهی پاسخگوئ به موظف

 انيم از که گرفتی م صورت تالش امکان، حد تا و دشی م انتخاب داشتندی مقبولتر وجهه کهی افراد انيم از شتر،يب

 نيا دوره. دادندی نمی را او به شد،ی م دايکاند اناتيجر نيا افراد ازی کس اگر. نباشد تياکثر ا يتوده حزب انيزندان

  .بود شتريبی حت و ماه ک يتيمسئول
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ی م مالقات، هر از بعد اتاق، افراد. داشت تياهم فروشگاه مسئول اي" صندوق مسئول "،"اتاق مسئول "از بعد

 صندوق،ی مالی موجود به توجه با او. دهند ليتحو صندوق مسئول به اند کرده افتيدر مالقات در که رای هائ پول ستيبا

ی درخواست اقالم ازی برخ و گرفتندی م ها سلول از کباری يا هفته را ستيل نيا. کردی م هيته فروشگاه از ديخری برای ستيل

 وی دستشوئ بيترت و ساعات ميتنظ تيمسئول که بود" نظافت مسئول "صندوق مسئول از بعد. آوردندی م نمايبرا را

ی عني" یکارگر "فهيوظ نفر، ١٠ تا ٧.بود او با هم اتاق در" یکارگر "فيوظا ميتنظ. داشت عهده بر را افراد لباسی شستشو

 گرفتن ليتحو که ميداشت هم" غذا مسئول "کي. داشتند هدهع بر را روزانهی کارها گريد وی ظرفشوئ اتاق، روزانه نظافت

 نفرهم کي. بود او عهده بر آن مصرف و تنقالت تدارک و هيته نيهمچن و افراد نيب در غذا کردن پخش سلول،ی غذا

 شعری ها شب ميتنظ و دار دنباله مقاالت دنيبر و ها آنی نگهدار ها، روزنامه دادن ليتحو کار که بود" مطبوعات مسئول"

 کروز ياز بعد را عصر و صبحی ها روزنامه ٢٠٩ خالف بر آموزشگاه، در. داشت عهده به را پنجشنبنهی ها شب در

 ،یفرهنگ گوناگون مقاالت سلولی ها بچه. گرفتندی م پس سلول از هفته ک ياز پس را روزنامه هر و دادندی م ريتاخ

 از شدی م منتشر دار دنباله مقاالت سلسله صورت به و بود شده هترجمی خارج منابع از شتريب که رای اجتماع ،یاقتصاد

. شدی م محسوب کتاب و منابع همچون مقاالت، نيای نگهدار واقع در. کردندی می نگهدار سلول در و جدا ها روزنامه

 جمله از. داشتی فراوانی کارآئ و ارزش گريدی ها زندانی حت و آموزشگاه در آن صفحات و روزنامه ن،يا بر عالوه

ی برای هائ قفسه آن با و ميکردی م هيتهی محکم و فشردهی کاغذ لوله که بود نيا ميکردی م روزنامه از کهی هائ استفاده

 بار ک يهرچند و شدی م محسوب زندان مقررات خالف بر کار نيا البته. ميساختی م سلول وسائل و اثاثهی نگهدار

 گريد از. کردندی م خارج ازسلول ا يو بردندی م نيب از را های بند طبقهی امتم و ختنديری م ها سلول درون به پاسداران

 فروشگاه از که خرما مصرف از پس. بود خرما هسته با گوناگونی های دست کار کردن درست انيزندانی های سرگرم

 شکل و نرم کامال ها هسته. شديم خوابانده هفته ک يمدت به آب ظرف ک يدر و شدهی آور جمع ها هسته ميديخری م زندان

  .کردندی م هيته گريدی های دست کار ا يو بند گردن ا يحيتسب ها، هسته کردن سوراخ و دنيتراش با بعد،. گشتی م ريپذ

 که ميبخوان رای زهائيچ ميبود ناچار البته. ميداشتی خوان آواز و سرود و شعر برنامه شام، از بعد ها، شب شنبه پنج

ی م حال مناسبی آوازها و اشعار داشتی بهتری صدا که هرکس. اوردين بار بهی اساسی لمشک شدن، دهيشن صورت در

 تا دور افراد همه. ميخواندی می آذری آوازها و بنان ه،يمرض ،)دارمی شور سر در امشب (نيپروی ها ترانه شتريب. خواند

ی صدا زينی گهگاه. کردندی م ها انهتر و آوازها خواندن به شروعی تن چند و ميکردی م سکوت و مينشستی م دورسلول

 اتاق، از او خروج از قبل بردند،ی م اعدامی برا رای ک يکهی هنگام افتادی م اتفاق گاه. کردی می اريهم را ها آن جمع

 ميرفتی م فروی قيعمی تنهائ در شد،ی م برقرار سلول در شعری ها شب در کهی سکوت در. ميخواندی م او با را آواز نيآخر

 کرده برگزار را شعری ها شب هم اتفاق به ش،يپی چند تا کهی زانيعز و دوستان به بود شيپ در کهی نامعلوم سرنوشت به و

  .ميديشياندی م.....و نبودند ما انيم در گريد و ميبود

 اش دسته و دار وی الجورد توسط ها تيفعال نيا هيکل ها، زندان در سرکوب استيس ديتشد با که نگذشتی چند اما،

. شدی می ريجلوگی تيفعال نوع هر از ان،يزندان عيوس شتم و ضرب و سلول هر در تواب چند فرستادن با. شد ممنوع نياو در

  .ميداد دست از را اتاق نيمسئول انتخاب و اتاقی هفتگ جلسات و شعری ها شبی برگزار امکان گريد

 رهبران گريد وی طبر ،یانوريکی ونيزيتلوی طوالنی ها مصاحبه انجام با بود همزمان آموزشگاه، به من ورود

 مصاحبه نيا انجامی ول بودند گرفتهی ونيزيتلو مصاحبه سال، همان بهشتيارد در ها آن تمام از ايگو. توده حزب سرشناس
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 زا روزی ط که بودند کرده هيتعبی ا بسته مدار ونيزيتلو ن،ياو زندان داخل در نيهمچن. داشت ادامه همچنان زگردهايم و ها

ی م پخش را... و اسالم آموزشی ها برنامه و گوناگونی ها مصاحبه ظهر، از بعد ۴ تا ٢ ساعت از و ظهر ١٢ تا ٩ ساعت

 کردنی اجبار. بود افتاده جدای سالن که ٣ سالنی برا بخصوص نبود،ی اجبار ها برنامه نيا به کردن نگاه زمان آن در. کرد

 ها برنامه نيا رفته رفته ها سلول درون به نيتواب فرستادن با بعدی مدتی ول. .نبودی آسان کار زندانبانانی برا ها برنامه نيا

  .شدی اجبار

 نيحس که کردندی م فيتعر. بودند دهيدی فراوانی ها مصاحبه و ماجراها بودند شده ريدستگ ۶٠ سال در کهی کسان

 آن و برندی م" نياو هينيحس "در انيزندان تجمع محل به را ها آن. کنندی م موافقت مصاحبه انجام بای هدائ ژهيمن وی روحان

 بعد شب. کنندی م ديتائ رای اسالمی جمهور و محکوم را کاريپ سازمان و کنندی می ا مصاحبهی الجورد حضور در را ها

 خودی اسيس انيجر به که دينمای م اعالم و کندی م انتقاد خود گذشته شب مصاحبه بهی هدائ ژهيمن ابتدا مصاحبه، ادامه در

 در را او مواضع کرده خطابی روحان نيحس به بعد. کند ديتائ رای اسالمی جمهور شودی نم حاضر و است وفادار همچنان

 سازمان و پردازدی م خود از انتقاد به رفته بلندگو پشتی روحان نيحس او از پس. کندی م افشا زندان درون در و رونيب

 خواهدی می روحان نيحس ازی ا کننده ديتهد لحن با و روديم بونيتر پشتی الجورد حال، نيهم در. کندی م ديتائ را کاريپ

 نيحس ،یالجوردی ها صحبت از پس ... و کندی م ديتهد" نيزم ريز "به را اوی حت و باشد شيها صحبت عواقب فکر به که

ی اسالمی جمهور ديتائ به گريد بار و خواهدی م پوزش شيخو لحظه چندی ها صحبت از رفته بونيتر پشت دوبارهی روحان

 کيئولوژيا مواضع ازی هدائ ژهيمن که گذارنديم قرار بعد شب در آن، از پس. پردازدی م شيخوی اسيس انيجر تيمحکوم و

 ٢٠٠ است توانسته که شدهی مدع" یموسو "نام بهی آخوند. (کند دفاع" تناقضی آقا "به معروفی فرد مقابل در شيخو

 نيا. بود کرده منتشر" سميمارکس از تناقض ٢٠٠ "نام بهی ا جزوه و ابديب سميمارکس دری اقتصاد وی اسيس ،یفلسف تناقض

 انيزندان انيم دری سرگرم وی شوخ هيما بودی فارس نيالد جالل نوشته" سميمارکس و مارکس " کتاب از سيرونو که جزوه

 مضمونشی ول بود چندم تناقض دانمی نم که دارم اد يبه بود کرده دايپ سميمارکس در او که رای تناقضات ازی کي. بود چپ

 که دهد حيتوض تواندی می کس چه. هستند مربوط گريبکد با جهانی ها دهيپد همه که استی مدع سميمارکس: "بود نيچن

ی آقا به انيزندان نيب در آقا نيا" است؟ داشتهی وی زندگی ها سال آن تحوالت دری ريتاث چه کلئوپاترا دماع بودن بزرگ

 زيم بودم، شاهد خود من و کردند پخش آموزشگاه داخل در کهی دئوئيوی ها مصاحبه ازی ک يدر. بود مشهور زين وانهيد

 بود خواسته ها آن از که گوناگون، اناتيجری اعضا از گريد تن چند و القلم عيسر ديوح ،یطبر ،یانوريک شرکت بای گرد

 کرده دايپ سميمارکس در او کهی تناقضات به بتوانند و کنند دفاع سميمارکس از او مقابل در اگر اند کرده ندامت نکهيا وجود با

 ديگوی م و رودی م بونيتر پشتی هدائ ژهيمن بعد شب!) داد خواهدی تومان هزار اسکناس ک يکدام هر به دهند، پاسخ

 بحث تا کندی م اصراری وموس هرچه. کند دفاع شيخوی اسيس مواضع از و بپردازدی اقتصاد-یاسيس بحث به است حاضر

. کند بحث است حاضر جامعهی اقتصاد- یاسيس معضالت رامونيپ فقط ديگوی م و شودی نم حاضر او اندازديب راهی فلسف

 سال انيزندان ازی برخ. کنندی م اعدام را او. ديآی نم انيم بهی هدائ ژهيمن ازی صحبت گريد آن از پس و ابدی يم خاتمه جلسه

 دری روحان نيحسی برا کهی وضع به اعتراض در که کردندی م اد يکاريپ سازمان از گريدی زندان ود از نيچن هم ،۶٠

ی م موضعی اسالمی جمهور هيعل و کاريپ سازمان از دفاع به برخاسته، تيجمع انيم از بود، آمده شيپی الجورد برابر

 عارف نام به رای گريد و بوده زاده ميرح ژنگاری ک يکه را آندو. کنندی م پرخاشی روحان نيحس وی الجورد به و رنديگ

  .کنندی م اعدام و فرستندی م شکنجه ريز به همانجا از اند، شناختهی م
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 خود، سازمان از مصاحبه، آغاز دری و. کردندی م اشاره زينی ا گارهيج مسعود ازی ا مصاحبه به ها تری ميقد

 مقدمه فقطی الجوردی ول. را خود هم و داندی م ستيمارکس ار انيجر آن که ديگوی م اما. کندی می انتقادهائ کار،يپ

 شده پخش زندان در مصاحبه کامل لميف کهی حال در کند،ی م  پخش ونيزيتلو و ويراد از داشتی انتقاد جنبه که را مصاحبه

  .بود

 محافل در آن بازتاب و زندان و جامعه در شکنجه و سرکوب استيسی رياوجگ و خردادی س از بعد ۶١ زمستان در

 آن، از قبل تا. کندی م ديبازد نياو زندان ازی ا خامنهی هاد استير به مجلس طرف ازی ئتيه جامعه، درون در وی خارج

. بود ها دست مچ از کردن زانيآو و بدن به کابل زدن ،یطوالن مدت بهی قپان دستبند ن،ياو زندان در جيرای ها شکنجه

 مچ از ماندن زانيآو و مدتی طوالنی های قپان اثر در های ليخ که گفتندی م بودند شده ريدستگ ۶٠ سال در کهی انيزندان

 در دچار شانه هيناح ازی برخ و شدهی موضع فلج دچار دست مچ هيناح ازی برخ. بودند دهيدی ديشدی ها بيآس دست،

 مچ ا يو رفته دری ها کتف شکنجه، آثار های زندان نيا ئت،يه آن ديبازد در. بودند شده کتف مفاصلی پ شدن پاره ای  يرفتگ

 بدن و پا کف به زدن کابل همان متداول شکنجه بعد، به ۶١ زمستان از آن از پس. دهندی م نشان را خود شده اهيس دست

ی اديز مقاومت کهی افراد مورد در بخصوص. شدی م اعمالی موارد در زين کردن زانيآو و زدنی قپان دستبند هرچند بود،

ی م جمله آن از. شدی نمی خودداری ا شکنجه چگونهيه اعمال از کنند، اعدام را آنها بود قرار ا يو دادندی م نشان خود از

 در اعدامشان و شکنجه ريز در آنان مقاومت از انيزندان که کنم اشاره) کاريپ از دو هر(ی داوری عل و جناب شهرام به توانم

 کهی مقاومت ليدل به ٣ سالنی ها بچه. بود شده اعدام ۶١ زمستان در که انيسفر وازگن از نيهمچن. کردندی م اد ي۶٠ سال

 رييتغ " نگفت سخن وازگن "به را" نگفت سخن وارطان "شاملو معروف شعر بود، داده نشان خود از شکنجه ريز در او

  .خواندندی م ها اتاق درون در شعری ها شب در داده

) تياقل (سچفخا و کاريپ سازمان نيفعال و عناصری های ريتگدس عيوس موج ۶٢ خرداد و بهشتياردی ها ماه در

 غالم نام بهی فرد انيم آن از. بودند آورده ٣ سالن بهی بازجوئ از پس را شده ريدستگ افراد ازی تعداد. بود شده شروع

 به ٢٠٩ دری بازجوئ زا پس زين را او. آوردند ما سلول به بود شده ريدستگ ماه خرداد در که کاريپ سازمان نيفعال ازی دريح

ی م و بود کرده دفاع شيخو مواضع از و سميمارکس از دادگاه در. بودند آورده ٣ سالن در ما سلول به سپس و برده دادگاه

 از گريد تن چند که ميشد متوجه ميداشت گريدی ها سلول با کهی تماس قيطر از ما. شد خواهد اعدام اديز احتمال به که دانست

 برده گريدی ها سلول به را )١٧( احسان ريم احمد و )١۶ (ینورائ محمد و )١۵(ی ميکر رضا محمد جمله از مانساز نيا نيفعال

 ازی اديز تعداد و آمده وارد تياقل سازمان بری ديجد ضربات که ميشد مطلع ميبود دهيشن غالم قيطر از کهی اخبار با. بودند

  .اند کرده ريدستگ را سازمان نيا افراد

ی بازجوئ به دوباره مرا خواهندی م ايآ دانستمی نم. خواندند بلندگو از مرا اسم ، مردادماهی روزها ازی ک يصبج

 آن در دادگاه که بردی محل همان به مرای پاسدار سلول، از خروج از بعد. کنند ابالغ من به را دادگاه حکم نکهيا ا يببرند

 ميجلو رای ا برگه داشتم چشم به بند چشم کهی حال در. ميگرفت رارقی زيم پشت و ميشدی اتاق وارد بالفاصله. داشت قرار

 از پس. ام شده محکوم زندان سال ٧ به چون گفتند دميپرس را کار نيا ليدلی وقت. کنم امضا را آن که خواستند و گذاشتند

 خودم. گفتندی م کيتبر و ندبود شده خوشحال من حکم دنيشن از ها بچه تمام. برگرداندند سلول به مرا دوباره برگه، امضاء

. بود زين نياو دوران انيپا بمنزله حکم گرفتنی طرف از. داشتم هم را نهايا از شتريب تيمحکوم انتظار. بودمی راض اريبس هم

 آوردندی م نجايا به ، دوبارهی بازجوئی برا دشت، گوهر ا يحصار قزلی ها زندان از کهی افراد چه اگر ،یمدت تا کم دست
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 ثابت جزء سرکوب و فشار حال هر در. دادندی م حصار قزل و دشت گوهری ها زندان تيوضع وخامت از یخبرهائ

 و مالقات حق نداشتن انيم نيا در و کردمی م آماده ديجد تيوضعی برا را خود آرام آرام. شدی م محسوبی زندانی زندگ

 دادگاه، حکم افتيدر از بعد هفته نکهيا تا. دادی م آزارم شتريب روز به روز مدت نيای تمام در ام، خانواده از ماندن خبری ب

ی م و بودم کرده افتيدر را خود حکم هم رايز بودم خوشوقت اريبس. خواندند مالقاتی برا هم مرا اسم صبح، روز کي

  .بود آمده مالقاتم به ام خانواده هم و ماند خواهم زندهی مدت تا که دانستم

 محوطه در مالقات سالن طرف به و کردند سوار بوسی نيم در گر،يد عده با ههمرا مرا اتاق، از خروج از پس

 از رتريپ و شکسته دوشان هر چهره. دميدی م را پدرم و مادر ها، مدت از بعد باالخره مالقات سالن در. ميکرد حرکت زندان

 دادگاه حکم خبر ديشا. بود دهيفای ب کنم آرام را ها آن که کردمی می سع چه هر. ختنديريم اشک مدام. ديرسی م نظر به شيپ

 اوج به شانی ناراحت و آمد فرود سرشان بر پتک چون ام، گرفته زندان سال هفت که دنديشنی وقت اما. باشد نيتسک شانيبرا

  .داشت بهمراهی نديناخوشا خاطره هاشان، خانواده و انيرندان همه مثل هم، منی برا مالقات نياول ب،يترت نيبد. ديرس

 سلول درب صبح، ١١ ساعتی حوال مرداد، ٢٢ در حصار، قزل به من انتقال از شيوپ مالقات، از پس روز چند

 ناهار از بعدی برا و کنند جمع را لشانيوسا هيکل تا خواند رای رازيش احمد وی خسرو ديوحی اسام سالن، پاسدار و شد باز

 که را ها آن نام. بودم کرده دايپی قيعم وعالقه بودم شده دوست آنان با من بودند، ما سلول در ها آن کهی مدت. باشند آماده

 که ميدانستی م همه. گرفتند آغوش در تک تک را سلولی رفقای تمام ها آن. شدی جار چشمانم از اشک ارياختی ب خواندند،

 سال ٢٢ ديوح شدند؟ی م اعدام ديبا جوان دو نيا چرا چرا؟ آخری ول. کرد خواهند اعدام را ها آنی دو هر گر،يدی ساعت تا

 نيهم وی انقالب و جسور و بودند جوان شدندی م اعدام کهی کسان شتريب دميفهم بعدها. بود ساله ٢۴ احمد و نداشت شتريب

 شوند، خارج سلول از نکهيا از شيپ. ميخورد گريکد يبا را ناهار نيآخر. انداختی م وحشت به را ميرژ که بود جسارت

 گريهمد به چشم ريناپذ وصفی ولع با سلول، در شدن بسته از شيپ لحظات، نيآخر در. ميخواند الونيانترناس سرودی همگ

  !"ديکن زنده را ما نام! دينکن فراموش را ما: "چديپی م درگوشم همچنان آنها کالم نيآخر. ميبود دوخته

  .ميکرد برگزار سلول دری شعر شب ها، آن اد يبه شب، آن. ستميگر را شب آن تمام
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  حصار قزل
  

ی م ها غروب ت،يازجمع مملوی ها سلول در. دادی م زيپائ به را خودی جا آرام آرام کننده وخفه گرم تابستان

ی ها حفاظ انيم در ،یکوچک چهيدر انيازم ا يو سلول شده مسدود پنجره کناره از رای زيپائ خنکی ها مينس و بادها ميتوانست

 را زيپائ حضور و مينيبب را زندان اطراف عتيطب چهره رييتغ ميتوانستی م کوچکی اه روزنه همان از. ميکن احساس پنجره

  .ميکن لمس صانهيحر

 مرا نام داشت، دست در کهی کاغذی رو از کرده، باز را سلول دربی پاسداری زيپائی روزها نيهم ازی ک يدر

 به کهی افراد مورد در ، عبارت نيا ها، سالن گريد ايو سلول نيا در..." ليوسا تمام با. "کنم جمع را شيخو ليوسا تا خواند

 را خود حکم کهی افراد مورد در و بود اعدامی برا شدن آمادهی معن به بودند، نکرده افتيدری حکم چيهی ول رفته دادگاه

  .بود حصار قزل به انتقالی معن به بودند، کرده افتيدر

 رای هائ انسان کردمی م احساس. بود مشکل ميبرا باشم، اشتهد آن از توانستمی م کهی نفرت همه با ن،ياو ازی جدائ

 کردهی زندگ گريکد يا يمدت نيا کهی دوستان سرنوشت به نسبت. گذارمی می باق همانجا در ميبود داده دست از همانجا در که

  .بودم نگران زين ميبود

ی ها انسان با ستنيز. بود اوتمتف ٢٠٩ی انفراد سلول در ستنيز با که بودی ا تجربه ،یجمع سلول دری زندگ

 هيکل رغميعل کهی کسان تيموقع به توجه و داشته وجود شانی اجتماع وی فردی زندگ در کهی متفاوتی ها خيتار با گوناگون

 زندان، دوران مشترکی ها رنج و سرنوشت و دارند گريکد يبای اريبسی های کينزد و تشابه ،یاسيس وی فکری ها تفاوت

 سلول خود، ذهن در. گذاشتی م ارمانياخت در چپی اسيس جنبش اتيخصوص در دقت و دنيشياندی برای اريبس مواد

ی م چپی اسيسی فکری ها انيجری تمام از سلول نيا در. کردمی م تصور جنبشمانی نما تمام نهيآئ را ٣ سالن ۶١ شماره

 کهی هائ ارزش در شان، روزمره رفتار در: بودند هيشب گريکد يبه متفاوت افراد نيا چقدر. ابميب رای افراد ا يفرد توانستم

  ...و زندانی فشارها و های سخت برابر در هاشان العمل عکس و ها قضاوت در کردند،ی م تحمل را زندان رنج آن بخاطر

 کردم،ی م درک را ها آن عالقه، وی نگران احساس با داشتم، ها آن با کهی ای اسيس وی فکری ها تفاوت رغميعل

 بر اعدامی دائم هيسا با و مجدد شکنجه ا يو رفتن لو ترس با خود، مبهم سرنوشت با نياو در که بودند من خود ها آن رايز

  .بودم ها آن ترک به مجبور من ماندندوی م بجا همچنان داشتم، زين من که خود،ی درون تناقضات با شان،ی زندگ

 ورود، محض به. ميشد منتقل حصار قزل به ۴ و ٢ و ١ و ۵ و ٣یها سالن از انيزندان از گريدی ا عده با همراه من

 چشم همه. بودند گروه جز چپ، اتهام به ٣ سالن از زين گريد نفر دو من، از ريغ. بردند ک يواحد هشت ريز به را مان همه

 همی گريد سؤاالت ها چپ ما از. ديپرس را مانی اسيس اتهام و مشخصات مان تک تک از و ديرس سری پاسدار. ميداشت بند

 دو هر به نفرمان سه هر نه؟ ا يميهست انيزندان جمع در مصاحبه به حاضر ايآ و نه؟ ا يميخوانی م نماز ايآ نکهيا جمله از کرد

ی اسيس اتهام ها آن. شد ها سؤال نيهم زين بودند نيمجاهد سازمان بهی وابستگ به متهم کهی کسان از. ميدادی منف پاسخ سؤال

 درباره نياو در چند هر. کردندی می آمادگ اعالم زين مصاحبه انجامی برا و گفتندی م" نيمنافق" بهی وابستگ را خود

 شاهد پاسداران با را ها آنی برخوردها که بود بار نينخست نيای ول بودم دهيشنی زهائيچ ان،يزندان از دسته نيای برخوردها
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  .بودم

ی ا کشته کار تواب که بند مسئول گريد بار بند، رهشتيز قسمت در. بردند ١بند به را ما عصر شش ساعتی حوال

 و کرد تکرار را ها سؤال همان بود، ربوده پاسداران از را سبقتی گو انيزندان شتم و ضرب در وی نور امکيس نام به بود

 ساعت .بود رفته فرو قيعمی سکوت در بندی تمام. ميماند هشت ريز همان در صبح تا. ميداد را ها پاسخ همان زين ما

 درب بود نيتواب به متعلق که اول سلول چند بجز. ميگذشت بندی ها سلول فيرد از شب ١٢ ساعتی حوال. بود بندی خاموش

 همانجا. بودند گرفته قرار کدگری يروبرو بند راهرو طرف دو در و داشتندی ا لهيمی ها در ها سلول. بود بسته ها سلول هيبق

 نيا در. هستند زوجی ها شماره به چپ سمتی ها سلول و فردی ها شماره به راست سمت فيردی ها سلول که شدم متوجه

 و کوچکتر گريد سلول ١۶ و داشتند قرار بندی انتها قسمت در و بودند بزرگتر ها آن از تا ٨ که داشت وجود سلول ٢۴ بند

ی رو و داشت قرار لولس عرض و طول در طبقه سه تخت فيرد سه کوچکتری ها سلول داخل در. بودند شکل ليمستط

 دور تا دور طبقه سه تخت شش بودند شکل مربع که بزرگتری ها سلول در. بودند دهيخواب گريکد يکنار انيزندان زين نيزم

 راهرو طول در صبح تا بند نگهبان تواب نفر دو. بودند دهيخواب گوش تا گوش انيزندان زين نيزمی رو و داشت قرار سلول

 انيزندانی ازهاين آوردن بر منظور به تواب دو آنی نگهبان که کردمی م فکر شب آن. بودند انيزندان مراقب و زدندی م قدم

ی هيتنب بند به را بند نيا زندان، سيرئ ، )١٩( داوودی حاج که استی روز چند دميفهم روز آنی فردای ول است شب طول در

  .اند مشغول انيزندان رفتار از مراقبت وی باننگه به تواب نفر دو شب و روز تمام و است کرده ليتبد مجرد و

 تيجمع ما ورود با. دادند جا گريدی ک يدر را سوم ونفر بزرگی ها سلول ازی ک يدر را ما نفراز دو بعد روز

 ٢٠ تا ١۵ تر کوچکی ها سلول تيجمع و بود نفر ۴٠ تا ٣۵ نيب گريد بزرگی ها سلول تيجمع. ديرس نفر ٣٨ به سلول

 وی هيتنب بند به داوودی حاج توسط بند ليتبدی ماجرا از شناختمی نم هم رای کس و بودم وارد تازه نکهيا با روز همان. نفر

ی ک يبود حصار قزل زندان سرشناسی ها تواب ازی ک يکه بند مسئول ما، ورود از شيپ روز چند ايگو. شدم مطلع مجرد،

 و کنندی م اعتراض کار نيا به های زندان ريسا. رديگ یم ولگد مشت ضربات ريز و بردی م هشت ريز را انيزندان از

 مسئول کردن هو به کنندی م شروع کنندوی م تجمع هشت ريزی جلو و زنديری م رونيب خودی ها سلول از های زندان شتريب

 ضرب با ها آن. کندی م خبر را پاسدارها بالفاصله و افتدی م وحشت به های زندان اعتراض و کپارچه يعمل نيا ازی و. بند

 در مجرد بند حالت به بند تمام پس آن از. بندندی م را ها سلول درب و گردانندی م بر سلول داخل به را های زندان شتم، و

 سه بند، چشم با را ها آن. بردی م بند رونيب به را های زندان ازی تعداد و ديآی م بند داخل به داوودی حاج روز همان. ديآی م

  .گرداندی م باز بند به روز سه از پس و زندی م کابل و وباچوب داردی م نگه سرپا حدوا هشت ريز در روز

 روز تمام بودند مجبور انيزندان ازی ا عده نيبنابرا. نداشت وجود افراد همه نشستنی برای کافی جا سلول، داخل

 ان،يزندان ازی اريبسی برا. کنند ضعو گريد انيزندان با را خودی جا زدن، قدمی برای گاه از هر و ننديبنش ها تختی رو

 صورت به را بندها و کرده هيتنب را های زندان بار نيچند کنون تا داوودی حاج رايز نبود تعجبی جا چندان تيوضع نيا

 کمتر بار نيا و بکشد درازا به چندان توانستی نم تيوضع نيا های زندان ازی اريبس نظر از. بود آورده در مجرد زندان

  .ديکش درازا به سال ک ياز شيب که باشدی ا سرکوبگرانهی ها استيس آغاز سر بند کردن مجرد که کردی م باوری کس

 مانده بجا من ذهن در لحظه نيا تا او بارز تيشخص که شناختم رای فرد سلول، به ورودم هياولی روزها همان در

 تيمحبوب رفتارش و طنزها با و بود هيروح پر و مقاوم اريبس. بود کارگر راه هواداران از )٢٠(" خامنهی سرخاب نادر: "است

 هيتنب مورد انيزندان به دادن هيروح" جرم "به بارها و بارها را او داوودی حاج خاطر، نيهم به. داشت انيزندان انيمی خاص
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 رفته لو شيها تيالفع ازی ا تازه اطالعات چون و بردند نياو به دوباره اورا که نگذشتی چند. بود داده قرار وشتم ضرب و

  .کردند اعدام ۶٢ زمستان در و محاکمه دوباره را او بود

 مجرد که بود شده مسلم ما همهی برا گريد و افتی يم شيافزا ها سلول تيجمع دتر،يجد انيزندان آمدن با جيتدر به

 ک يکه ميشد متوجه شيپ از شيب ميديشنی م ١ واحدی بندها گريد از کهی اخبار با. ستين ساده هيتنب ک يفقط بند شدن

 بند داخل نيقوان رفته رفته. اند آمده دری هيتنب و مجرد صورت به زين ١ واحدی بندها ريسا و است کار دری همگان استيس

 امکانات. گرفت قرار نظر ريز انيزندان رفتار نيکوچکتر و شدی م اعمالی ديشدی ها تيمحدو. شد تر خشن و دتريشد

 هر. گشت ليتبد روزانه استيس به اساسی ب وی واهی ها بهانه به آنان کردن هيتنب و شد حدودترم چه هر انيزندانی زندگ

ی م کابل با و داشتندی م نگه پا سر روز چند و بردندی م" هشت ريز "به گوناگونی ها بهانه به را انيزندان ازی ا عده روز

 هر روز،ی ط. بود شده شتريب ها تواب عمل محدوده وی زورگوئ انيم نيا در و دادندی م قرار وشتم ضرب مورد و زدند

 حق فقط سلول هر. سلول داخل در نه و ميداشت کردن ورزش حقی هواخور در نه گريد. داشتی هواخور ربع ک يسلول

 ١٠ تا ٧ کوچکی ها سلولی برا و قهيدق ١۵ تا ١٠ بزرگی ها سلولی برا آن زمان که داشتی دستشوئ وعده نوبت سه

 گاه. گشت افزوده هاتيتنب رهيدا به زين سلول تمام ا يو افراد روزانهی دستشوئ نوبت داوودی حاج هاتيتنب سترشگ با. قهيدق

 روز دو ا يک يرا سلول افراد تمام گاه و کردندی م قطع روز ٣ ا ي٢ را سلول افرادی بعضی دستشوئ نوبت که افتادی م اتفاق

  .کردندی م محرومی دستشوئ نوبت از

 تا ١٠ وعده، هری برای نيماش نان ک ينصف از بود عبارتی غذائ رهيج. شدی م بدتر روز به روز غذا تيوضع

ی ا هفته. یچا وعده هری برا قند عد دو و هفته در صبحانه وعده دوی برا مربا و کره گرم ۵٠ صبحانه،ی برا ريپن گرم ١۵

 ک ياستخوان، با همراه بود گوشت کوچک تکه ک ينفر هری برا که دادندی م آبگوشت شام، ا يناهار روز، چهار ا يسه

 به ميداشت برنج هم هفته روز چند. دادندی م آش ا يسوپ ها شب اکثر. نخود ا يايلوبی کم و آن آب مالقه کيوی نيزم بيس

ی م تر الغر و تر فيضع جيتدر به و بودند شدهی جسمان ضعف دچار افراد اغلب. نفر هری برا قاشق ١۵ تا ١٠ اندازه

  .دشدن

 مورد" دهدی م خط "که بهانه نيا به ساختی می زيچ که کس هر و شد ممنوع همی دستی کارها رفته رفته

 بند" هشت  ريز "در روز ۴ تا ٣ از را انيزندان ،یدست کار بخاطر که افتادی م اتفاق گاه. گرفتی م قرار هاتيتنب نيدتريشد

  .زدندی م و داشتندی م نگه سرپا

 او به بند مسئول و شدی م رد ها سلول فيرد از و آمدی م بند درون به پاسدارانش با همراه هگا چند هر داودی حاج

" هشت ريز "دندويکشی م رونيب سلول از بند چشم با را افراد نيا. دادی م نشان او به رای خاص افراد گاه و دادی م گزارش

 ها سلولی صدا و سر و انداختی م هيسا جا همه بر قيعمی سکوت شدی م بند وارد که بار هر. زدندی م کتک و بردندی م

 بردن و ها سلول درب شدن باز و بند راهرو کفپوش بر همراهش پاسداران و اوی ها نيپوتی صدا تنها و کردی م فروکش

  .ديرسی م گوش به ها بچه

 ازی ا عده با داوودی حاج وکله سر ناگهان که شام، وقت کينزد بود، ۶٢ سال زيپائی روزها ازی ک يغروب

 ما سلول مقابل دری حاج. شد حاکم بندی تمام بر نيسنگی سکوت. رفتندی م بزرگی ها سلول سمت به که شد دايپ پاسداران

 ميدانستی نم. گذراند نظر از را ما تک تکی حاج. بودند نشسته سلول گرداگرد نيزمی رو و ها تختی رو انيزندان. ستاديا

ی سکوت در زين گريدی ها سلول. ميبود زده زل او به همه. ديکش خواهد رونيب رای سک چه و استی کس چه نوبت بار نيا



 ٢٥

 وضع از و ستاديای حاجی جلو در سلولی ها لهيم کنار و برخاست جا از انيزندان ازی ک يناگهان. بودند رفته فرو قيعم

 به نوبت از خارج هستند مثانه ا يوی ويکلی ماريب دچار کهی افراد دهد اجازه خواست او از و کرد گلهی دستشوئی ها نوبت

 که را نفر چند سلول هر از که داد دستور بند مسئول به خودی شگيهم منشانه الت لحن بای حاج او پاسخ در. بروندی دستشوئ

 عدب به نيا از اوال: "گفت بود کرده صحبت او با کهی فرد به سپس. ببردی دستشوئ به نوبت از خارج دارندی دستشوئ به ازين

 خواست که است نشده بار ک يها ستيکمون شما ايثان. کند طرح جداگانه را خود مشکل ديبا کس هر و ميندار" ما "گريد

 خشن لحن بلندتروی صدا با سپس." ديهستی مادی ها خواست دنبال به مرتب د،يباش داشتهی ماد مسائل و شکم از ريغی هائ

ی مادی ها خواست کند جراتی کس اگر. رميگی م را ها ستيکمون شما نفس بعد به نيا از "که داد تذکر سلول افراد بهی تر

 گذشت ما سلولی جلو از سپس." ديهست اتيماد و شکم دنبال اش همه د،يستين آدم ها شما. آورمی م در را جگرش کند طرح

 حال هر در. نبردند هشت ريز را او که آورد شانسی ليخ بود کرده صحبت او با کهی کس. رفت گريدی ها سلول سمت به و

 صحبتی برای جائ گريد واقع در. کردندی م صحبتی حاج با هاشان خواست رامونيپ های زندان که بودی بار نيآخر نيا

 نيا با. کرد قرائت مای برا را داوودی حاج ديجدی ها العمل دستور بند مسئول بعد،ی چند. بود نماندهی باق هامان خواست از

ی جمع ديخر هرگونه پس آن از نيقوان نيا طبق. افتی يم تيرسم بود شده اعمال کنون تا کهی شارهائف تمام ديجد نيقوان

. دينما استفادهی فرد صورت به خود ليوسا از و کند ديخر خودش شخصی برا ستيبای م کس هر. شد ممنوع سلول افراد

 افراد با تماس هرگونه. داشت همراه به را ها هيتنب نيدتريشد سلول،ی فضا و تخت از ريغ ،یزيچ هر از مشترک استفاده

 در ورزش گونه هر العمل دستور نيا طبق. شدی انفراد بند مقررات همان بند مقررات و شد ممنوع هم گريدی ها سلول

 زدن قدم حق نفر ٢ از شيب ها سلول داخل در. شد برداشته انيم ازی جمع زدن قدم حق و ممنوع ها سلول ای يهواخور

 هم وار رهيدا ا يو صف صورت به زدن قدم. ميداشت گريکد يبا زدن قدم حق دونفر -نفر دو فقطی هواخور در و نداشتند

 آموزشی ها درس پخش زمان ا يو انيزندان گريد ا يو تواب انيزندان مصاحبه پخش زمان در دستور نيا طبق. شد ممنوع

 آن از. نداشتندی کار چيه انجام حق و کردندی م سکوت ديبا اه سلولی تمام بندی گوها بلند قيطر ازی اسالم وفلسفه اسالم

ی م نيتوهی تواب به هرکس و شدی م محسوب زندان در هيفقی ول ندهينما زندان مسئول و زندان مسئول ندهينما تواب هر پس،

 رشيپذ دربستهی اه سلول از خروج شرط تنها. بود ها هيتنب نيدتريشد مستوجب و است کرده نيتوه هيفقی ول بهی گوئ کرد

  .بود شدن تواب و انيزندان جمع در ومصاحبه نماز خواندن و اسالم

 کمر انيزندان شتريب چه هر سرکوب استيس به ميرژ که بود شده روشن ما همهی برا ها العمل دستور نيا صدور با

 انيزندان شکنجه و بسرکو گسترش و کردن محدود و شتريب چه هری ريسختگ با کوشندی م که بود معلوم. است بسته

  .بشکنند هم دری کل به را آنان مقاومت

 به تعلق آنهای تمام اتهام. آوردند ما بند به قم زندان از را کرد انيزندان ازی ا عده ،۶٢ زمستان لياوا در بعد،ی مدت

. بودند شده ديتبع ارحص قزل به سپس و قم زندان به ابتدا که بودند سنندج انيزندان ازی تعداد ها آن. بود چپی ها گروه

 و کردندی م محکوم داشتند تعلق ها آن به که رای اسيسی ها گروه و خواندندی م نماز هيبقی معدود بجز . بود اديز تعدادشان

 دربستهی ها سلول ازی ک يدر خواندندی نم نماز و کردندی م مقاومت که ها آن از رای کسان. بودند شده تواب کالم ک يدر

  .نفر ٣۵ تا ٣٠ تر کوچک ها سلول در و بود دهيرس نفر ٧٠ حدود به سلول تيجمع روزها آن در. دادندی جا

 عهده به را ها بچه رفتار بر نظارت کار تواب ک يدربسته،ی ها سلول از ک يهر در تواب،ی های زندان شيافزا با

 اساس بر. کند گزارش و رديبگ نظر ريز را رفتارها نيکوچکتر و باشد های زندان تک تک رفتار مراقب ستيبای م و داشت
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 جدا قيطر از و دنديکشی م رونيب ها سلول از را ها آن کردند،ی م هيتنب را افراد داودی حاج و بند مسئول اوی ها گزارش

ی حاج کهی عنوان" (انيزندان التيتشک رهبران"ی شناسائ به" رندهيگ خط "افراد از" دهنده خط "اصطالح به افراد کردن

  .پرداختندی م) بود کرده باب روزها آن در داوود

 عده شب هر. شدی م دشوارتری ستيز طيشرا و تر ميوخ روز هری زندگ وضع ها، سلول درون به ها تواب ورود با

 پا سر روز چهار ا يسه مدت به گاه و صبحدم تا گاه و بردندی م هشت ريز بهی واهی ها بهانه به را ها سلول افراد ازی ا

 تواب تعداد شيافزا و خواندندی م نماز کهی کرد انيزندان ورود با گر،يدی سو از. زدندی م کتک مرتب و داشتندی م نگه

 ۶ ا ي۵ ساعت از زين ها صبح. خواندندی م جماعت نماز نيتواب همه بند، راهرو در شب، و ظهر نماز هنگام روز هر ها،

ی ا لحظه چيه. کردندی م پخش بود، کرده کار به آغاز تاره اميا آن در که را قرآن ويراد برنامه بند،ی بلندگو قيطر از صبح

 را ما کشتن اليخ آنها اما. بود خواهد ما فرجام نيبهتری وانگيد ا يمرگ آمدی م نظر به. گذاشتندی نم رها خود حال به را ما

  .خواستندی م مارا شدن خرد و ميتسل آنها. نداشتند

 و دادند تن داوودی حاج طيشرا به و شدند ميتسل دربستهی ها سلول افراد ازی تن چندی سخت طيشرا نيچن گسترش با

. شدی می ستادگيا داوودی حاجی فشارها برابر در و بود مقاوم همچنان انيزندانی عموم هيروح اما. وستنديپ ها تواب جمع به

 شعار و زدندی م تظاهرات به دست مای ها سلول مقابل در ها تواب گاه بندها، داخل در وحشت و رعب استيس گسترش با

 به روز هر ،یا روزمره و دائم وحشت و رعبی فضا نيچن در. دادندی م" یموضع سر بر مرگ "،"ستيکمون بر مرگ"

ی روح وی عصبی های ماريب دچاری نوع به های زندان هيکل هرچند. شدی م افزوده بندی روح وی عصب مارانيب شمار

 نيبد و نداشت وجود مارانيب به همی خاصی دگيرس چگونهيه مورد نيا در. کرد یم تفاوت آن عمق و شدت اما بودند،

 خواب در و بودند کابوس دچاری نفر چند شب هر. شدندی می روان وی  روح تعادل عدم دچار انيزندان ازی برخ بيترت

 رفتار قبلی چند کهی هائ بچه نديد روزها، آن در. کردندی م داريب خواب از خودی ها اديفر با را بند کل و زدندی م اديفر

 بودند شدهی عصب و نامتعادلی رفتارها دچار بند، تحمل قابل ريغ و خشونتبار وضع تداوم با رفته رفتهی ول داشتندی مقاوم

 داوودی حاج که بود نجايا از هم. بود دشمن بای همکار به حاضر افراد نيا ازی کس کمتر نهمهيا با. بود اندوهبار و زيانگ غم

ی نم) نماز و اسالم رشيپذی عني (ما جبهه به و شوندی م" تری سرموضع "شوندی م وانهيد که ها نيا چرا: "گفتی م رتبم

 افراد نيا ازی ا پاره زين گاه." زنندی می وانگيد به را خودی ول هستند سالم ها نيا "که گرفتی م جهينت سپس و" وندند؟يپ

 و بردندی م هشت ريز به را ها آن فورا. شدندی م ها آنی خودکش از مانع انيزندان گريدی ول زدندی می خودکش به دست

  .گرداندندی م بر ها سلول به مجددا را ها آن مداوا، وی بهدار به انتقال از پس

 وستنيپ و شدن تواب از بهتر مراتب بهی سرنوشت شدن وانهيد که دادمی می دلدار خودم به بار، فاجعه اوضاع آن در

 دشانيشد مقاومت بخاطر زيچ هر از شيب شوندی می هائی ماريب نيچن دچار کهی کسان ديشا. است گران کنجهشی اردو به

ی م ما بود چه هر. گرددی م شانی روح تعادل شکستن درهم به منجر که باشد ميرژی اردو به وستنيپ فشار مقابل در

 های دگيرس و ها محبت نيهم. ميبکاه طيمح خشونت زای کمی مهربان و بامحبت و ميکنی شتريب مراقبت ها آن از ميديکوش

 دارندی م نگه " سرموضع "و کنندی م قيتشو را مارهايب که بهانه نيا به را های ليخ. ماندی نم دور ها تواب چشمان از زين

  .کردندی م هيتنب

 ما سلولی جلو بند لمسئو ميبود خود شبانهی دستشوئ نوبت انتظار در که شام از بعد زمستان،ی روزها ازی ک يدر

 را گريدی ها سلولی ها بچه از نفر دو و ما سلول از گريد نفر کي. ديکش رونيب سلول داخل از مرا من به اشاره با و آمد
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 ها سلول وانهيد افراد با چرا: "که گرفت سوال ريراز مای پاسدار آنجا در. برد" هشت ريز "را همه و ديکش رونيب هم

 چه هر چون است، الزم ها آن با  صحبت که دهم حيتوض کردمی سع من" د؟يدار چکار آنها با واصال ديکنی م صحبت

 پس. آوردند را ليدال نيهم نوبت به زين گريدی ها بچه.  است الزم آنها به توجه و شودی م ديتشد شانيماريب شوند تری منزو

 به پاسداری تعداد بعد لحظه چند. داشتند نگه واريد به رو واحد راهرو در و بردند رونيب بند باچشم را ما نفر چهار هر آن از

ی ک ينيپوت باضربه زدند،ی م لگد و مشت وقفهی ب. جانمان به افتادند بعد و ما تمسخر به کردند شروع اول. آمدند سراغمان

 ازی مدت از پس. زدندی م لگد هم سر پشت ها آن. کردمی م محافظت دستانم با را صورتم و شدم نيزم نقش پاسداران از

 به  داشته نگه ستادهيا را ما سپس و زدند کتکی حساب را نفرمان هرچهار. داشتند نگه واريد به رو و کردند بلندم نيزمی رو

 جا نيهم به هيقض و باشد ارمان يبخت اگر تازه. ميهست ها آن" مهمان "روز سه کم دست که ميدانستی م. رفتند خود کار دنبال

 انجام به حاضر چرا ا يو ميخوانی نم نماز چرا نکهيا و کيدئولوژيای فشارهای برا نباشدی ا بهانه اماجر نيا و شود ختم

ی آلودگ خواب احساس کم کم. گرفت ضرب ريز را ما همی زمستان سوز و سرما شب،ی ها مهين در. رهيغ و ميستين مصاحبه

. دميپری م خواب از و خوردی م واريد به سرم و ردبی م خوابم بودم ستادهيا سرپا که حال همان دری لحظات و کردمی م

 با را او است داده هيتک واريد بهی کس که ديدی می پاسدار اگر و ميده هيتک آن به مينتوان که بود آنقدر واريد از ما فاصله

 لحن همان اب. شد ظاهر پاسدار چند با همراهی حاج که بود گذشته شب مهين از ساعت. کردی م دور واريد از لگد و مشت

 کنار در سپس." ميدار هم دکتر زندان نيا در که دانستمی نم: "که داد قرار خطاب مورد رای همگ اش جاهالنه و منشانه الت

 اديفر برسد خودش هرکس. برسد جهينت بهی تنهائ به خودش ديبا کس هر نجايا در کهی دانی نم مگر: "گفت و ستاديا من

 دهانم از کلمه نياول" د؟يدهی م خط ها آن به و ديکنی م کار ها وانهيدی رو که دهيرسی ئجا به کار گريد حاال. زد خواهد

 چک چند. خوردم رو به رو واريد به سر با و دادم دست از را تعادلم. زد کمرم بهی محکم لگد نيپوت با که بود نشده خارج

 ولگد مشت با و ختندير سرمانی رو که بود سدارهاپا نوبت او از بعد. رفتی بعد نفر سراغ به و کرد صورتم نثار هم محکم

. مياندازيب نيزمی رو را خودمان کردن، دری خستگی برا تا بودی مناسب فرصت اما نبود صحبت مجال. افتادند جانمان به

ی سدارپا زدند خوب را نفرمان چهار هر نکهيا از بعد. زدندی م همچنان زين ها آن و نشستم نيزمی رو چمباتمه حالت به پس

 و داردی ديشد دردی حاج نيپوت ضرب شدت از کمرم کردم احساس ستادميا که سرپا. ميستيبا واريد به رو کرد مجبور را ما

 کردم احساسی مدت از بعد. ختير خواهند سرم به دوبارهی همگ نميبنش اگر که دانستمی م اما. ندارم ستادنيا پای رو قدرت

 وی خستگ از تا شدمی م پا آن و پا نيا. ستادميا دهيخم حال همان در. شودی م خم کمرم و ستميبا راست توانمی نم گريد که

ی برا که ميافتی يفرصت و آوردند غذا مانيبرا بعد روز ظهر. ميبود ستادهيا همچنان بعد روز ناهار تا. بکاهم کمرم درد

  .ميستيبا سرپا کردند وادار را ما دوباره غذا خوردن از بعد. نداشتم هم نشستن قدرت کمر درد شدت از. مينيبنش غذا خوردن

ی مفصل راکتک ما هم آنجا. شدی م دهينام نهيقرنط انيزندان اصطالح در که بردندی اتاق داخل به را ما ظهر از بعد

 ميبرا خوردمی م کهی ا ضربه هر خواب وی خستگ شدت از. برگرداندند ميبود ستادهيا که اول محل همان به دوباره و زدند

 شبی ها مهين. ميگذراند منوال نيهم به هم را دوم شب. بمانم داريب تا بخورم کتک همچنان خواستی م دلم و بود بخش لذت

. مينداشت او از بهتری حال و ميبود جيگ هم گريد نفر سه. راهرو در رفتن وراه گفتن انيهذ به کرد شروع ها بچه ازی ک يسوم

 تيوضع نيا. شد تر آرام بار نيا. برگرداندند شيجا سر و زدندی مفصل کتک را او و آمدند سراغش به پاسدار دو بالفاصله

 انيهذ دچار سوم روز در افراد شتريب. بود آمده شيپ شدندی م متحمل رای هائ هيتنب نيچن کهی کسان شتريبی برای بحران

. شديانديبی مشخص زيچ به ستين ادرق و شودی م احوالی شانيپر دچاری کل به آدم ،یخوابی ب فشار ريز. شوندی می گوئ
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 رفتن راه قدرت که بود گرفته درد آنقدر ميپاها کف. ميشدی م" ريتعز "شالق با کهی مواقع مثل درست. بود کرده باد پاهامان

 ذهن در و بودم افتادهی خودکش فکر به تحمل قابل ريغ فشار شدت از. کردی نم آراممان هم زدن کتکی حت گريد. نداشتم

 سر باز چهارم شب. آمدی می عمل ريغ و آور خنده نظرم به ها راه آن ها بعد. کردمی می بررس رای خودکشی ها اهر خود

 بند به ورود از پس. فرستادند بند داخل به و زدندی مفصل کتک را ما هم باز. همراهش و پاسدار چند با شد دايپی حاج وکله

ی ليس و مشت ضربات شدت از صورتم. رفتمی م راه دوال دوال کمر درد تشد از. است آمده سرم به چه که شدم متوجه تازه

 ها بچه. بود لبانش بری شخندين آوردی م سلول داخل به که مرا بند مسئول. بود کرده ورم توپ ک يهمچون ميپاها و شده کج

  .کردی م درد مچنانه کمرم ها مدت تا و دميخواب بعد روز صبح تا و افتادم تختی رو و کردند آماده ميبرای تخت

 را ها بچه ازی کی يحاج کهی هنگام بار کي. شدی م اعمال روزه هر و بود شده فراوان و جيرا هاتيتنب نگونهيا از

 و کردند منتقلی بهدار به را او. کندی م پاره را رگ و دهيبری ا شهيباش را خود گردن او زده،ی م کتک و برده" رهشتيز"

 اطراف بهی براحت را گردنش توانستی نم گريد او که بود ديشد آنقدر گردنشی دگيبر ماا. دادند نجاتی حتم مرگ از

 گريد نفر چند. داد دست ازی کل به را ها گوش ازی کی يشنوائ ،یليسی ها ضربه شدت از های زندان از گريدی کي. بگرداند

 سرانجام خوردن، کتک وستهيپ و ستادنيا پاسر جهينت در هم نفر چند. شدند سکيد دچار کمر هيناح در ديشدی ها ضربه ريز

  .بودند داده نجاتشان دهيفهم گرانيد اما بودند زده خودکش به دست

ی م نشان بودند زندان در ۵٨ سال از که فرقان گروه اعضاء بهی خاص نهيکی الجورد و داوودی حاج انيم نيا در

 به و بود کرده منتقل چپ انيزندان بند به بود سال ٨ از شيب حکمشان که را های فرقان شتريب داوودی حاج ،۶١ سال از. دادند

 در همی الجورد خود کله و سر بار کی يحت. دادی م قرار هيتنب مورد و بردی م هشت ريز را ها آن گوناگونی ها بهانه

 حکم کهی الجورد و فرستاد بود گرفته ابد حکم که های فرقان ازی ک يسراغ به را بند مسئول و شد دايپ ما بند" هشت ريز"

 کهی و. کند محکوم انيزندان جمع در را فرقان گروه است حاضر ايآ که ديپرس او از داشت ارياخت در را او مشروط عفو

 فرقان گروه ستيحاضرن وجه چيه به گفت و دادی منف پاسخ شناختی م خوب را او همی الجورد و بودی ملک نيحس نامش

  .کرد پاره و آورد در بيج از را او مشروط عفو محک همانجای الجورد. کند محکوم را

 و مقاومت دوره ک ياز پس که بودندی کسان نانيا. شد آغاز زين زن انيزندان بای هائ مصاحبه که بود اميا نيهم در

 به ٨ و ۶ی هيتنبی بندها از حصار قزل زندان همان در ا يو بودند شده منتقل دشت گوهری های انفراد بهی جوئ مبارزه

 اتاقی حاج جهنم. بودند شده منتقل بود معروف" جهنم "به انيزندان اصطالح در و شده جاديا داوودی حاج ابتکار به کهی حلم

 و بودند خوابانده نيزمی رو عرض به را طبقه سهی ها تخت ها اتاق نيا در. بود نهيقرنط به معروف ١ واحد و ٣ واحدی ها

 تخت نيبی فضا نيا در بند چشم با را مردها بعد و زن انيزندان. آورندی م وجود بهی ا زولهيای فضا اي" جعبه "بيترت نيبد

 نيا ريغ در و نداشت صدا سرو جاديا ا يو حرکت چگونهيه حق زده چمباتمبه وضع نيا دری زندان و نشاندندی م ها

 خواب هنگامی حت. بودند های ندانز نيا مراقب پاسدار ا يتواب چند اتاق در. شدی م رو به رو کابل و لگد و بامشت صورت،

 ازی تعداد. داشت ادامه افتادی نم کردن توبه بهی زندان کهی زمان تا وضع نيا. نداشتند را شانيبندها چشم برداشتن حق هم

 نيا ازی برخ که ميبود دهيشن. کنند" توبه "شدند حاضر باالخره بودند مانده" جهنم "نيا در که ماه نيچند از بعد زن انيزندان

ی فشارها آن ريز کهی افراد. کنند" توبه "بودند نشده حاضر و بودند کرده تحمل را" جهنم "نيا ماه هفت ا يششی حت ها زن

 از رونيبی مبارزات تجارب که بودند مقاوم و مبارزی های زندان انيم از شتريب دادندی م تنی هائ مصاحبه نيچن به بيعج

 هم، داوودی حاج. گرفتندی م قرار فشار ريز وی شناسائ زندانبانان توسطی براحت و دنددای م ميتعم زندان داخل به را زندان
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 نيبد تا بود داده ميتعم  مقاوم انيزندان گريد به را ها برنامه و ها روش همان سرکوبش، برنامه و طرح تيموفق از سرمست

 انتخابی طور هم را ها مصاحبه نيای اصل نمضمو و محتوا. شکند هم در انيزندان جانب از رای مقاومت گونه هر بيترت

 دنيکوب درهم آن از هدف بلکه شد،ی نم محدودی اسالمی جمهور ديتائ وی اسيسی ها گروه رد به تنها که بودند کرده

 شدن خرد زندان، بر حاکم وحشت و ارعابی فضا آن در که استی عيطب و بودی زندان تيثيح به اهانت و تيشخص

  ...انيزندان ريسا انهيجو مقاومت هيروح به بودی ميمستق حملهی زندان هری نانسا تيثيح و تيشخص

ی حال در شبی ها مهين داوود،ی حاج" جهنم "ماه نيچند تحمل از پسی زندان زن ک يکه است نرفته ادم ياز هنوز

 از) شدی م پخش" جهنم "و ١ واحدی بندهای برا ٣ واحدی راهرو از که (زندانی بلندگو قيطر از خت،يری م اشک که

ی هائ مصاحبه نيچن که نبودی کس نياول او. کردی م تنفر و انزجار ابراز بود شده اعدام و ريدستگ او با همراه که همسرش

" جهنم "ماه نيچند تحمل از پس ٨ و ۶ی بندها مقاوم و مبارز زنان ازی اديز تعداد. زدی می هائ حرف نيچن و دادی م انجام

 ک يکه افتادی م اتفاق گاه. دادندی هائ مصاحبه نيچن به تن فرسا، طاقتی فشارها تحمل و دشت گوهری های انفراد ا يو

 تمام از و کردی م رد را شيخوی مبارزاتی زندگ کل آن،ی ط کننده، مصاحبه و ديکشی م درازا به ساعت ۶ تا ۴ مصاحبه

 هواداران و اعضاء بودند شده منتقل داوودی حاج" جهنم "به کهی دخترهائ شتريب. نمودی م ندامت و تنفر ابراز اشی زندگ

" جهنم "بهی کسان زين ما انيم از که ميدانستی م. بود شده حاکم ما بند بری نيسنگی فضا نيبنابرا. بودند چپی ها سازمان

 نفر ١٠ بلندگو، از دختران مصاحبه گرم گرما و اوج در ماه، بهمن همان در. شد نطوريهم و شد خواهند منتقل داوودی حاج

 همان هيقض که ميکردی م تصور ابتد. بردند رونيب و زدند بند چشم و کردند صدا مختلفی ها سلول از را ما بندی ها بچه از

. گشت خواهند باز بند به خوردن کتک و ستادنيا پا سر وی داريب روز چند از پس ميدادی م احتمال. استی شگيهمی ها هيتنب

 رای گريد کسان بعد، و اند برده داوودی حاج" جهنم "به را ها آن که ديرس خبر ها تواب زای ک يقيطر از روز چند از پس

 اگر ها آن. دميد دشت گوهر زندان در بعد سال چند را نفرشان ک يتنها. دميند هرگز رای برخ افراد، آن از. برد خواهند رين

 ريگ گوشه وی منزوی افراد بهی ول بودند، نشده همصاحب رشيپذ به حاضر داوودی حاج" جهنم "ماه نيچند تحمل از پس چه

 به عده نيا انتقال از پس. دنديبرگز زندان در رای فردی زندگ امکان، حد تا و بودند شده نيبدب تجاربی تمام به نسبت و

. برسدفرا نوبتشان که بودند آن منتظر ها بچهی تمام و افتی يم گسترش روز به روز ارعاب و فشار داوود،ی حاج" جهنم"

 داوودی حاجی ها کتک تحمل و" هشت ريز "در ستادنيا سرپا هفته کی يحت و روز چهار ا يسه تحمل ،یطيشرا نيچن در

  .کردی م جلوهی عاد اريبس مانيبرا

 به هرگز مدت نيا تمام در و بود گذشته ميريدستگ از سال کي. ميرفتی م ۶٣ سال استقبال بهی اوضاع نيچن در

 بند کل تيجمع کنمی م فکر. ديرسی م نفر ۶٠ به بزرگی ها سلول تيجمع روزها آن در. بودم نرفتهی معمو بند ا يها سلول

ی دشوار به تنفسی حت گاه.  بود کرده دشوار اريبس رای زندگ بسته دری ها سلول در تيجمع تراکم. بود نفر ١٠٠٠ تا ٩٠٠

ی باال نوبت به ها بچه که شدی م نيسنگ چنان هوا گاه. بود تنفس قابل ريغ و نيسنگ بند داخلی هوا. گرفتی م صورت

 تراکم با زين غذا تيوضع. نبود ريپذ امکان هم شهيهم کهی کار. دنديکشی م قيعم نفس و رفتندی م سلول پنجره کنار تخت،

 نچو م،يبود کرده ميتحر خودمان را وهيم وی خوراک مواد بخصوص فروشگاه، از ديخر. شدی م بدتر روز به روز تيجمع

 آن ازی ناشی های ماريب وی بدن ضعف. ميکن مشخص را آن از استفاده نحوه مينداشت حق خودمان داوود،ی حاج نيقوان طبق

 را شترمانيب کوتاه، اريبس  فرصت در هم آن روز، دری دستشوئ نوبت سه تحمل ها ماه. بود شده ريگ همه انيزندان نيب در

 حاکم وحشت و ارعابی فضا دری زندگ ازی ناشی عصب وی روحی های ماريب. بود کرده هيکل ا يمثانهی های ماريب دچار
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  .داشت خودی جا هم حصار قزل و نياو بر

 به مقاومت به جز شود،ی م کترينزد او بهی شکارچ لحظه هر و ندارد زيگر راه گريد کهی شکار همچون نهمه،يا با

 از دفاع به سره ک يوجودمان تمام. ميکردی م دفاع خودی انسان تيهو و تيثيح از خود، از ديبا. ميديشياندی نمی گريد زيچ

  .بود شده ليتبد تمانيثيح

 نگه سرپا و زدند بند چشم بردند،" هشت ريز "به بندی ها بچه ازی گريد تعداد همراه مرا نوروز، از شيپ روز

 شب مهين. زدندی مفصل کتک ما به شب آن و روز آن. ميبود کردهی تند ها تواب با که ميآمدی م شمار بهی کسان ماجز. داشتند

 از بند مسئول نو، سال ليتحو هنگام. فرستاد بند داخل به و زد کتک ما به داوودی حاج خود و بردند رونيب را تکمان تک

 را ها بچه از نفر دو نو، سال ليتحو از پس. است ممنوعی روبوس و گريکد يبه گفتن کيتبر گونه هر که کرد اعالم گو بلند

 در ها، بچه از گريد نفر ١٢ همراه بيترت نيبد. بودند کرده اضافه" هشت ريز "در ما جمع به گر،يکد يبای روبوس ليدل هب

 بند داخل به را مان همه سوم روز. ميماند آنجا در همچنان نو سال دوم روز تا و ميرفت ۶٣ سال استقبال به" هشت ريز"

  .برگرداندند

 و کاريپ ست،يکمون مبارزان اتحاد رزمندگان،ی ها سازمان در فعال افراد از رنف چند ۶٣ بهشتيارد اواخر در

 به توانمی م ها آن انيم از. آمدند ما بند داخل به بودند کردهی عيوسی همکار ها بازجو با نياو در که ستهايکمون هياتحاد

 هياتحاد از (القلم عيسر ديوح ، )٢٢() کاريپ از دو هر (بيغر فرهاد وی قيصدی عل ،)٢١() کو.م.ا از(ی مراد روسيس

 ک يمدت به. دادند قرار مجددی بازجوئ مورد را ٣ خط به موسومی ها انيجر تمام به وابسته افراد که کنم اشاره) ستهايکمون

. دبردنی می بازجوئ به و کردندی م صدا بندی بلندگو از بودند ها انيجر نيا با تيفعال به متهم که رای هائ بچه روز هر ماه

 وی الجورد ها، آن رهبران و کادرها اری اريبسی ريدستگ و ها گروه نيا به عيوس ضربات دنبال به که ميبردی پ بعدها

 مصاحبه. کنند ليتکم را خود اطالعات و ها پرونده نيتواب ازی ا پارهی همکار قيطر از بودند آمده بر صدد در بازجوها

  .داشت ادامه همچنان هم بند زنانی ها

 بخورد غذا روز در ندارد حق چکسيه کرد اعالم داوودی حاج. بود بهشتيارد با مصادف رمضان ماه ،۶٣ الس در

 غذا بار دو از شيب روز شبانه در. کرد خواهد هيتصف او با را حسابش شخصا شود، دهيد خوردن غذا حال دری کس اگر و

 چشم از پنهان ديبا بود گرسنه کهی کس هر ناچار. افطار هنگام بار ک يو سحر از قبل شب مهين ٢ ساعت بار کي. دادندی نم

  .خوردی می زکيچ ا ينان تکه ها، تواب

 کهی حال در شب، مهين از بعد ٣ ساعت غذا، خوردن از پس شب ک يکه بود مانده رمضان ماه انيپا بهی روز چند

 را بزرگی ها سلول تک تک درب گر،يد تواب چند همراه بند مسئول باره ک يبودند،ی دستشوئ نوبت منتظر ها سلول تمام

 به هم باز. دنديکش رونيب را گريد نفر سه و من ما، سلول از. بردند" هشت ريز "به را ها بچه ازی اديز تعداد و کردند باز

ی م نفر ٢۶ بودند دهيکش رونيب ها سلول از کهی هائ بچه کل تعداد. بردند رونيب بند از و زدند بند چشم همه به ورود محض

 را ما ها تواب کردند، خط واريد به رو واحد، راهرو در را همه نکهيا از پس. بود منتظرمان بند رونيب در داودی حاج. شد

 که نبودی بار نياول. ما زدن به کردی م شروعی کالم بدون و بود ستادهيا راهرو وسط در کهی حاج جلو بردندی می کی يکي

 خالف بر. زدی می شتريب حرص و نهيک با بار نيا اما. بود آمده دستم به اوی ناسروانش گريد خوردم،ی م کتک او دست از

ی نفرت و حرص با بار نيا دهند، ادامه تا سپردی م پاسداران دست به را ما بعد و زدی م کتک خودش اول که گذشته دفعات

 و ديکشی نم دست نهمهيا با. بود افتاده نفس نفس به. زدی م را ما تک تک ديرسی م زورش که آنجا تا تنه ک يب،يعج
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 همچنان بعد، روز ظهر تا و داشتند نگه واحد راهرو در مجددا را ما بعد. زدی م را تکمان تک نفرت و حرص با همچنان

 نحو نيبدی مدت. ما زدن به کردند شروع همه دوباره و آمد سراغمان به پاسدارانش همراهی حاج هم باز. ميبود ستادهيا پا سر

 که ها بچه ازی تعداد. کوفتندی م ديرسی م دستشان که بدنمان ازی جائ هر به و گرفتند لگد و مشت ريز را نمای همگ

 از پس. زدی م بودند افتاده حال از که هم را ها آنی حاج حال نيا با. بودند رفته حال از بودند، دهيکوب واريد به را سرشان

 نيا. ديبگوی کالم آنکهی ب فرستاد، بند داخل به را ما زدی م نفس سنف کهی حال دری حاج م،يخورد کهی مفصلی ها کتک

  .دميدی م را او که بودی بار نيآخر
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  یواقع جشن کي
 نظر به و بود شده عوض فضا. بردند رونيب ها سلول از را ها تواب آن از پسی مدت و ديرس انيپا به رمضان ماه

 سال، همان زيپائ تا. اند گذاشته کنار رای الجورد و داوودی حاج که ديسر خبر بعدی چند. است کرده رييتغ زيچ همه آمدی م

 پاسدارها. بردندی نم" هشت ريز "رای کس گريد. بود کرده رييتغ کباره يبرخوردهای ول ماندی باق بسته در همچنان ها سلول

 چندان گريد" داوودی حاج نيقوان "ازی اريبس به و نديآی م بند داخل به که ميديدی م رای ديجدی پاسدارها. بودند شده عوض

 دوباره ميتوانستی م نکهيا از و ميکن شروع را فروشگاه از ديخر سفارش ميگرفت ميتصمی مدت از بعد. کردندی نمی توجه

 که بود مسلم گريد. بود شده شتريب همی دستشوئی ها نوبت تعداد. ميبودی راض ميکن نييتع را آن از استفاده نحوه خودمان

 استير به شده جاديا" ها زندان سازمان "ک يکه ميافت ياطالع روزنامه قيطر از. است دادن رخ حال دری تحوالت و رييتغ

 ازی ول اند آمده کاری رو ميرژی داخل اناتيجر از کيکدام که نبود روشن مانيبرا". یانصار االسالم حجت "نام بهی فرد

 بشر حقوقی ها سازمان که ميدانستی م. است نظام تيکل به مربوط تاسيس نيا که بود شده مسجل مانيبرا روزنامه قيطر

 استيس که کندی م کوششی اسالمی جمهور و اند کرده محکوم بارها رای اسيس انيزندان بر فشار و شکنجه اعمالی جهان

 که بود نيا بود مهم مای برا آنچه. دينما ارائه خود ازی بهتر چهره جهان سطح در و دهد رييتغ ها زندان در را سرکوب

 گريد. بود افکنده هيسا زندان در مانی زندگ بر که بودی ارعاب و وحشت و فشارها انيپای معنا به نيا و بود رفتهی حاج

  .آمد مينخواه دری پا از هايزود نيا به که ميبود مطمئن

ی طيشرا نيچن دری زندگ ندچ هر. ميرساند انيپا به دربستهی ها سلول داخل در نفره ۶٠ تيجمع همان با را تابستان

 بود رفته کنار رعب و وحشت هيسا که حال. ميبردی م هم بای زندگ ازی اريبس لذت لحظات، آن دری ول بود مشکل اريبس

 کار گريد د،يرسی م گوش به مختلفی ها سلول از ها بچهی صدا و سر. ميشيانديب گريکد يبای زندگ لذت به ميتوانستی م

 صحبت بلند بلند گريکد يبا داشت قرار بندی انتها در که بزرگ سلول نيآخر با بزرگ سلول نياول زا که بود دهيکش بدانجا

 نيا لذت موضوع نيهم و دادندی نم نشانی العمل عکسی ول شدندی م متوجهی نگهبان بند راهرو داخلی ها تواب. ميکردی م

 ميتوانستی م روز کی يا هفته. آمد دری هفتگ صورت به خانواده با مالقاتی مدت از بعد. کردی م چندان دو را ها تماس

  .مينيبب را هامان خانواده

 به استی منتظر بستگان از شدی م گفته که حصار قزل زندان ديجد مسئول" ثميم "زيپائ لياوای روزها ازی ک يدر

 سلول ٨ بجز بعد، هفته کي. رفت رونيب بند از و شد رد دربستهی ها سلول تمام فيرد ازی صحبت چيهی ب . آمد بندمان

 آن درب ابتدا بند،   مسئول بعد، روز چند. کردند باز را کوچکی ها سلول هيبق درب کوچک، سلول ۴ و بندی انتها بزرگ

 دهند تعهد خواست سلول نيا انيزندان از. شد بزرگ سلول نياول ١٨ سلول وارد سپس و کرد باز هم را کوچک سلول ۴

 داشته نگه سلول در بند نيقوان تيرعا عدم ليدل به را ما مگر "که کردندی م استدالل زين ها بچه. کنند تيرعا را بند نيقوان

 تيرعا را نيقوان اگر که کرد ديتهد بند مسئول سرانجام." ميدهی نمی تعهد نيچن رند؟مايبگ تعهد ما از خواهندی م که اند

 باز را درها همه و گريدی ها سلول سراغ رفت و اشتگذ باز را سلول درب. شودی م برقرار طيشرا همان مجددا دينکن

 را سلول درب و آمدند ما سراغ به بود شده باز هاشان سلول کهی هائ بچه. بودم بزرگ سلول نيآخر در روز آن در من. کرد

 از. تندسيگری می تعداد. ميگرفتی م آغوش در را گريکد يهمه. بود وحشت دوره آنی ها رنج تمام انيپا نيا و کردند باز
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 وی شاد نيچن شب، آن تای ريدستگ لحظه از. ديرسی م گوش به" باد خجسته بهاران "سرودی صدا ها سلول ازی کي

 و ها ديتهد و فشارها تمام مشترک تحمل ها مدت از پس و ميا زنده واقعا ميکردی م احساس. بود نداده دست من بهی سرور

 تا بود ما دست در بند شب آن. ميبگوئ شادباش هم به و ميبکش آغوش در ار گريکد يمانهيصم ميتوانستی م حال ها، شکنجه

 گذاشته خود حال به کامال را ما. شدی نم دهيد بند دری تواب چيه. ميبود گرفته جشن و ميخواندی م سرود شب ١٢ ساعت

 حقوق حداقل نيا و ميريگی م جشن و ميشادمانی طيشرا نيچن ازی رهائی برا ما که بفهمند توانستندی م ها آن ديشا. بودند

  .ماست

 تحوالت و رييتغ و شدی م دهيشن ها بچهی برخ از روزها آن در ريتعب نيا چند هر م،يبود شده روزيپ ميبگو توانمی نم

 نيا و مينداشتی ابيارز نيچن ما ازی اديز عدهی ول دانستندی م انيزندان مقاومت ازی ناش زيچ هر از شيب را زندان داخل

 چهره ک يارائه به ميرژ ازين زين و ميدانستی م ميرژی ها جناح انيمی درون اختالفات ازی ناش ز،يچ هر از شيب ار تحوالت

) مانی همگ ميبگو است بهتر ديشا (ما ازی اريبسی برا صورت هر دری ول. یجهان هيسرمای برا" معتدل "و ثبات با

 رای عيوس تجارب مانی همگ گريد طرف از. مقاومت ازی ديجد دوره آغاز و بود زندان دری زندگ ازی ديجد سرفصل

 تيشخص شکستن درهمی برای مرز کهی زندانبانانی خوئ درنده و های گريوحش از نيسنگی تجارب. ميبود گذاشته سر پشت

 ميفاهم و شهياند در قيعمی های کاست و ها ضعف از تيحکا آن گريدی رو. نبود تجارب آن تمام نيا اما. نبودند قائلی انسان

ی اريبسی چراها و چون اما نداشت، تيعموم همه نزد چه اگر م،يا داشته کهی تجاربی نيبازب به ازين. دارد مان شده رفتهيپذ

 نوی ميمفاهی زيری پ وی ذهنی ها بت دنيکوب هم در به ازين بدانها پاسخ که بود آورده وجود به ها بچه ازی برخی برا

 ميبودی ديجدی ها پاسخ ازمندين ما. بود دهيرس انيپا به ريناپذ بيآسی ها شهياند تقدس وی ساز اسطوره دوران ،یآر. داشت

 ستنيز گريد. ميکن اعالم رسای باصدا م،يندار آنی برای پاسخ و ميدانی نم که را آنچه و ميکن نييتب رای تجارب نيچن ميبتوان تا

" جمع تيکل "انيم در مانيها خواست و خود کردن پنهان گر،يد. است بس ميباش گرانيد" مقبول "آنکهی برا کردن رفتار و

  .ميباشی م مانی اجتماع وی فردی ها زهيانگ و شيخو ازی تر قيعم شناخت ازمندين ما. است بس

 و مقاومت چند هر که گشت روشن ميبرا شيپ از شيب نکته نيا م،يبود گذاشته سر پشت کهی دوران ازی بند جمع در

 آن(ی فکر شيپاال به که رای ازين اگر اما باشد،ی م زندانی زندگ ريناپذ انکار موضوع ميرژی ها خواست به ندادن در تن

 م،يريبگ دهيناد م،يدار تری غن و تر قيعمی ميمفاه به افتن يدست به و) چپ جنبش تيکل در بلکهی فرد عرصه در تنها نه هم

 شده تمام ارعاب سراپا دوره آن گريد. ميکردی م تالش دياب نيبنابرا.شد ميخواه رو به رو تر بار فاجعهی شکست با بار نيا

 آن رفعی برا شيخو توان هر از و مينيبب را خودی های کاست. مينيبنش گريکد يبا بحث بهی شتريب اعتماد با ميتوانستی م و بود

 آور درد نيا و دادندی نم صيتشخ رای ضرورت نيچنی اريبس نکهيا تر مهم و بودی خال مای ها دست اما..... ميکن استفاده ها

  . بود

" یحکم ريز "و اند نکرده اعدام را او نکهيا جمله از و دميشن را )٢٣( پور ديکا وشيداری ريدستگ خبر اميا همان در

 رونيب در اناتيجر تيفعال تداوم از تيحکا کسو يازی ريدستگ نيا. ميداشتی متناقض احساسات خبر نيا دنيشن با. است شده

ی بی عناصر نيچن اعدام داشتن نگه معلق. بود عيسر اعدام استيس در ميرژ چرخش نشانه گريدی سو از و داشت زندان

  .رانيای اسيس جنبش سرکوب عرصه در ميرژ ديجدی ها استيس انيب و بود کتاب و حسابی رو از شک

 مسئول "ک يتخابان با وی دستجمع بطور م،يکرد شروع را ورزش بند، شدنی عموم و ها سلول درب شدن باز با

 امکانات و ازاتيامتی برخ دادن نيع در دارندی سع د،يجد استيس نيا در زندانبانان و ميرژ که آمدی م نظر به". ورزش
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  .کنند کنترل زين را انيزندانی جوئ مبارزه وی ستادگيا ،یستيز

 ميشد خبر با بعدی مدت. بردند رونيب ليوسا هيکل با و کردند صدا گو بلند از را بندی ها بچه ازی تعداد و گذشتی چند

 ما بند به را مجاهد انيزندان ازی تعداد هم بعدی مدت. اند برده مجاهد انيزندان به مربوط بخش ،١ واحد ۶ بند به را ها آن که

 یقو احتمال به و دارند چپ و مجاهد انيزندان اختالط دری سع زندان ديجد مسئوالن که بود نيا بود مسلم آنچه. آوردند

 دوران تجربه. کنند کنترل بهتر را انيزندان انهيجو مبارزه و انهيگرا مقاومت حرکات قيطر نيا از که بود نيا قصدشان

 وی اعتراض حرکت امکان و نهيزم چپ، و مجاهد انيزندانی جدائ صورت در که بود کرده اثبات ها آنی برای الجورد

 از که بود نيا قصدشان. باشند کجا يهم با نهايا که استی زمان از تر فراهم و شتريب مراتب به انيزندان انهيجو مبارزه

  .بزنند دامن را آن و نديجو بهره چپ و مجاهد انيزندان انيمی اسيس وی فکری ها اختالف

 بندها گريد و ما بندی برا زندان تيريمدی سو از رای ديجدی ها العمل دستور و نيقوان سال، همان زمستان در

  . خواندند

ی کس و باشدی م) دربسته (مجرد حالت به بند صبح، ٧ ساعت تا ،یخاموش ساعت شب ١١ ساعت از نکهيا جمله از

 موارد نيا ازی چيسرپ و ندارد را بند گريدی ها اتاق به ورود حقی کس زين روزی ط. ندارد را آنی ها اتاق از خروج حق

  .داشتی پ در هيتنب هم

 نيا. ديانجامين طول به ماه سه از شيب د،يجد تيريمدی ماب دمکرات پز و رت تحمل قابل نسبتای فضا ب،يترت نيبد

 درب نشدند حاضر بزرگی ها سلول از کيچيه در قانون، نيای اجرا شب نياول در. شد مواجه ها بچه اعتراض با هيقض

 بند درون به پاسدار چند ند،کرد خبر را پاسدارها بالفاصله ها تواب. کنند تيرعا را ديجد قانون و ببندند را شانيها سلول

 نيزمی رو سلول درب کنار درست و بودم بندی انتها بزرگ سلول نيآخر در من. ستادنديا ها سلول فيرد برابر در و آمدند

 پاسخ کس وهر ببندند را سلول درب که خواستندی م ها آن از کرده داريب را نفر ک يسلول هز از پاسدارها. دميخوابی م

 به بودم نشده حاضر که هم مرا. کردند داريب مرا دنديرس که ما سلول به پاسدارها. بردندی م رونيب بند از دادی می منف

 واحد" هشت ريز "در و زدند بند چشم مان همه به. بردند رونيب بند از های زندان ازی گريد تعداد با کنم عمل ها آن دستور

 و زدندی مفصل کتک را ما و افتادند جانمان به لگد و مشت و چوب اب پاسدار نيچند هم دوبار صبح، تا داشتند نگه پا سر

 ميگرفت ميتصم ميبود بزرگی ها سلول در که ما. شد تکرار نحو نيهم به هيقض شب، چند تا. گرداندند باز بند به دوباره صبح

 کليه کهی هائ بچهی راب ژهيبو هيقض نيا. باشد خوردن کتک داوطلب نفر ک يشب هر و ميبخواب سلول در کنار نوبت به

 شد قرار و مينشست گفتگو به گريدی ها سلول با چهارم، شب از بعد. بود آمده دری شوخ صورت به داشتندی تر درشت

 ميکن اعتراض ها دستورالعمل و فشارها به نسبت که بود نيا مهم. مينده نشانی سرسخت نيا از شيب و ميريبپذ را فوق نيقوان

  .ميبود کرده را کار نيا شب چهار و

 اتمام به حکمشان که بودندی کسان نيا. خواندندی م گو بلند از بودند" کشی مل "که رای هائ بچه ستيل بعدی مدت

 سال نيچند تا گاه و ها مدت داوود،ی حاجی سو از تيصالح عدم صيتشخ ا يو مصاحبه رفتنينپذ ليدل بهی ول بود دهيرس

 آزاد بودند دربسته اتاق ک يدريی دئويو مصاحبه انجام به حاضر که رای کسان نانيا انيم از. بودند مانده زندان در همچنان

 ازی ک يکه دارم اد يبهی بخوب. ماندندی م زندان در همچنان نبودند، مصاحبه نيا انجام به حاضر که رای آنهائ و کردندی م

 به تنها وی حکم چيه داشتن بدون سال ۶ مدت ،بود دهيرس اتمام به او حکم ۶١ سال در و شده ريدستگ ۶٠ سال در که ها بچه

. شد آزادی دستجمعی ها اعدام از پس ،۶٧ سال در او. بودند داشته نگه زندان در نبود مصاحبه انجام به حاضر نکهيا ليدل



 ٣٥

 ار مصاحبه انجام و بود دهيرس اتمام به حکمشان ۶۶ و ۶۵ی ها سال در که بودندی گريد کسان چون بود، ارش يبخت تازه

 آزادی کسان تنها ها سال نيا در. شدند سپرده اعدام جوخه به ۶٧ سال در سرانجام بودند، مانده زندان در همچنان و رفتهينپذ

ی م ها کشی مل بند در و شدندی م منتقل نياو به صورت نيا ريغ در. بودنديی دئويو مصاحبه انجام به حاضر که شدندی م

  .ماندند

 در که را چهارم و سوم دستی ها کتاب. دادند بيترت ١ واحد راهرو در کتاب شگاهيانم ک يسال، همان زمستان در

 مطالعه تشنه که های زندانی برا حال هر در. کردندی م عرضه شگاهينما اصطالح به نيا در نداشتی داريخر گريد بازار

  .بود متيغن اريبس هم بند مين شگاهينما نيهم بودند،

 وی اقتصاد مطالب خواندن و ميبود نخواندهی گريد زيچی اسالم کتب گريد وی مطهر یها کتاب از ريغ بود ها سال

. شودی م آغاز شگاهينما نيهم از ان،يزندان نيب دری فکری ها شيگرا جلوه نياول واقع، در. بودی نعمت مانيبرای اجتماع

 ديشد تيمحدود به توجه با چند ره. زدندی م کتاب انتخاب به دست خود، نگرش با متناسب زندان درونی فکر اناتيجر

. ابد يراه بند درون بهی شتريبی ها کتاب امکان حد تا که بود نيا مهمی ول بود، مشکل اريبس انتخاب شده، عرضهی ها کتاب

 هر از شيب گوناگون موضوعات انيم از ،یخاصی هدفمند با که کردندی م فکر زين ميرژی ها استيوس ها هدف بهی برخ

 از و انيزندان کردن سرگرم سو ک ياز ميرژ هدف که شدی م گفته. کردی م عرضه رای سيانگل زبان شآموز کتب ز،يچ

 هدف نيا با مقابله وی ستادگيای برا انيزندان ازی برخ ليدل نيهم به. باشدی ستيفيپاسی ها شيگرا به زدن دامن گريدی سو

ی ابيارز روشنفکرانه وی ستيفيپاسی حرکت را آن و ندبود کرده ميتحر را زبان مطالعه بخصوص و مطالعه هرگونه م،يرژ

ی م. جامعه در و ها زندان در سرکوب و فشار بر استی سرپوش ميرژی ها استيس که بودند معتقد افراد نيا. کردندی م

ی افشای برا ديبا ها تالش و کردی خوددار زندی م دامن سميفيپاس به کهی کار هر از ديبا ميرژ هدف نيا با مقابلهی برا گفتند

  .بود شده معروف ها نينش آفتاب انيجر به برخورد طرز نيا. شود گرفته کار به ميرژ سرکوبگر چهره

ی داريخر زبانی ها کتاب زيچ هر از شيب گوناگون، موضوعات انيم از شگاه،ينما انيپا از بعد که بود نيا جالب

 که شدم متوجه شدم آشنا گريدی بندها مجاهد انيزندان با که دشت گوهر زندان در بعدها. بود افته يراه بند درون به و شده

 کتاب مطالعه ازی استقبال چندان مجاهد انيزندان. است داشته وجود چپ انيزندان بند در جا، هر از شيب ،یخوان کتاب شيگرا

ی رييتغ چندان ها آنی راب اوضاع که ديرسی م نظر به نيهمچن. اند دادهی نم نشان خود از آموزش بهی ليتما چندان و نکرده

 ريغی دهدسئوالی نم اجازه خود به چگاهيه" ديمر. "بودند افته يپرورش" یمراد و ديمر "ستميس تحت ها آن. بود نکرده

  .بود شده مغشوش و ختهير هم به که بود های چپی ايدن ظاهرا. بکند" مراد "از استاندارد

 شيخو روزانه مطالعهی برا ها بچه اکثر. بود شده تر برنامه با انيزندانی زندگ" شگاهينما"ی برگزاری فردا از

 وی هواخور در زدن قدم به ها ساعت هيبق و پرداختندی م مطالعه به نيمع ساعت چند روز،ی ط و بودند کردهی زير برنامه

 بند، راهرو در بزرگ، رهيدا ک يدر زين شب ١١ تا ٨ ساعت از شام، از بعد. بود افته ياختصاص ها بچه گريد با زدن گپ

ی م قدم هم کنار در که نفر دو که شدی می ا همهمه آنچنان بند، راهرو در گاه. ميپرداختی م گريکد يبا صحبت و زدن قدم به

ی ها سلول تيجمع و بود شده کاسته بند و ها سلول تيجمع بعد به زيپائ از. دنديشنی م را گريکدی يصدای سخت به زدند

  .ديرسی م نفر ٣۵ تا ٣٠ به بزرگ

 اد يو ما همهی برا بودی هشدار ناگوار اتفاق دو زمستان، همان دری ول ميشدی م کينزد ۶۴ سال ديع به رفته رفته

 در و بود شده ريدستگ ۶١ سال در او. درگذشت کومله هوادار و سنندج اهل کرد، انيزندان ازی کي" ليجم. "زندانی تلخ آور
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 سپس و قم زندان به کرد انيزندان ازی اديز تعداد همراه ،۶٢سال زمستان در. بود شده محکوم زندان سال ١٠ به خود شهر

 به حصار، قرل زندان به ورود بدو از که بودی کرد انيزندان جمله از ليجم. بود شده ديتبع ما بند و حصار قزل زندان به

 گروهی پا ک يوقتها شتريب او. ودب گرفته قرار داوودی حاج خاص توجه مورد مصاحبه، رشيپذ عدم و نماز نخواندن ليدل

 داود،ی حاج دوره اواخر در. دادی م قرار شتم و ضرب موردی خاص نهيک با را او همواره داوودی حاج و بودی هيتنبی ها

 بند از را های زندانی حاج کهی بار نيآخری حت. شدی نمی توجه نياوکوچکتر وضع به اما بود، شدهی ماريب دچار ليجم

ی م بدتر روز به روز او حال مدت، نيا تمام در. بود زدهی مفصل کتک بود ناتوان و ماريب که زين را او ودب دهيکش رونيب

 قزلی بهدار از را او که ميديشنی مدت از پس. برنگرداندند بند به هرگز گريد و بردند بندی بهدار به را او سرانجام. شد

 ٢۴ از شيب مرگ هنگام. است گذشته در گلو سرطانی ماريب از که ميشد خبر بعد و اند کرده منتقل نياوی بهدار به حصار

 به نسبت و بودم سلول هم او بای مدت من. بود زيانگ تاسف ما همهی برا پرشور، و قيصد انسان نيا مرگ. نداشت سال

 ميبود ستادهيا اسرپ راهرو در و ميبود شده هيتنب هم با کهی بار نيآخر خاطره. ميداشتی خاصی مهربان و احترام گريکدي

ی م که آنجا تا را شيکرد شال. دارد نگه سرپا را خود توانستی نم گريد و ناتوان و بود ماريب او. ستينی شدن فراموش

ی حاج از کهی هائ لگد و مشت و ها کتک از پس. بماند سرپا شال کمک به ديشا تا بود زده گره کمرش به محکم توانست

 و بود تلخ اريبس مرگش. شد تر ميوخ و ميوخ حالش بعد به روز آن از و بازگشت سلول به شهيهم از تر ناتوان او ميخورد

  .ما همهی برای هشدار

 کاريپ سازمان هواداری نيحس رضای عل. آورد در لرزه به را ما بندی گريد ناگوار اتفاق که ميبود ليجم سوگ در

 نادر برادرش با و بود شده محکوم زندان سال ۴ به او. داد دست ازی کل به را خودی روان تعادل نداشت سال ١٧ از شيب که

 و کردندی دادگاه دوباره را نادر ۶٢ زمستان در. بردی م بسر بند ک يدر) سهند (ستيکمون مبارزان اتحاد هوادار ،ینيحس

 بود، رفته لو کهی ديجد اطالعات از ريغ نادر، فرخواستيک در که ميبود دهيشن. سپردند اعدام جوخه به ۶٣ سال لياول در

  .بود شده برشمرده او اتهامات جزء زندان درون التيتشک در شرکت و حصار قزل زندان در او بودن" یسرموضع "مساله

ی قيعمی انزاوا وی افسردگ دچار او اعدام از پس داشت، نادر خود برادر بهی ديشدی وابستگ و عالقه که رضای عل

 و زندان وتحوالت رييتغ از پس. داد دست از را خودی روان تعادل ۶٣ مستانز در و شد تر ميوخ حالش رفته رفته. شد

 گونه چيه ها آنی ول ميبود  کرده صحبت ها آن با رضای علی روح حال وخامت باره در بارها د،يجد مسئوالنی نيگزيجا

ی م بسر ما انيم در همچنان ماا بود، شده شناخته بند درون دری روان ماريب ک يعنوان به او که آنجا تا کردندی نمی توجه

 شدن آزاد از پس معالجات دارم اطالع که آنجا تا. کردند آزاد تشيمحکوم حکم اتمام از پس ،۶۵ سال در سرانجام را او. برد

  .است افتهين باز را خودی روح تعادل هنوز او و نشده واقع مًوثر
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  ديع نياول
. ميبود دهيچ را آن تدارکات قبل،ی مدت از ليدل نيهم به. ميريبگ نجش ميتوانستی م که بودی ديع نياول ،۶۴ سال ديع

 و رنگ به را سبزهی سلول هر. ميکرد فراهم ديع سبزه هيتهی برای گريد دانه ا يگندم دانه بود ممکن که همی قيطر هر از

 به هم ها سلول ازی ک يو "باد خجسته بهاران "شکل بهی گريد ران،يا نقشه شکل به را سبزهی کي. بود آورده دری خاص فرم

 زدهی هفتگ رهيج کره و ريپن رهيذخ به دست هم قبلی مدت از. بود آورده در" دهان دری خنجر با کوچولو اهيسی ماه "شکل

  .ميکن هيتهی کيک ديع روزی برا تا ميبود

ی ب ريپن. گرفتندی م را آن نمک و خواباندندی م آب دری مدت را ريپن بودند تر تجربه با امر نيا در کهی هائ بچه

ی م هيته کيک آرد ميبود کرده رهيذخ کهی هائ نان خرده با بعد. کردندی م درست خامه هيشبی زيچ و مخلوط را کره و نمک

ی م مخلوط شکر و" خامه "آن با و کردندی م سيخ شدی م هيته فروشگاه از کهی هائ کمپوت آب در را نان خرده نيا. کردند

 ک يسر آخر و دادندی م قرار بود شده هيته فروشگاه از کهی هائی سوخار نان انيم هيال هيال ار مخلوط نيا سپس. کردند

  .داشتی خاص لذت مای برا ها کيک نيا. ختنديری م کيکی رو هم" خامه "هيال

 هسفر ها، سلول تمام در. ميبود دهيپوش زيتمی ها لباس و ميبود کرده مرتب و زيتمی حساب را ها سلول د،يع از قبل

 ک يو" ليجم "خاطره بزرگداشتی برا سکوت قهيدق ک يبا ابتدا را نو سال ليتحو. بود شده دهيچ سبزه و کيک با نيس هفت

 و ميکردی روبوس مانيهای سلول هم با آن از پس. ميکرد آغاز بودند رفته ما انيم از کهی هائ آن همهی برا سکوت قهيدق

 و ميکردی روبوس همه با و ميرفت گريدی ها سلول سراغ به بعد. ميخواند را" باد خجسته بهاران "سرودی دستجمع بطور

 جشن ميتوانستی م ها سال از پس که بودی ديع نياول نيا. شد برگزاری خوان سرود و آواز مراسم ها سلول همه در سپس

. ميبرسان بودند، هراس در امی شاد احساس نيا از همواره کهی زندانبانان گوش به را خودی شاد ويغر و ميباش شاد م،يريبگ

  .ميکردی م غرور احساس بابت نيا از ها بچه ازی اريبس و من

. آمد" بند "به ما با گفتگوی برا زندان ديجد سيرئ ثم،يم بار، نياولی برا ،۶۴ سال نيفروردی روزها ازی ک يدر

 او با بود بند امکانات وی زندگ تيوضع حول که را هامان خواست و مشکالت و ميشد جمع بند راهرو در های زندان همه

 تيجمع نيا نسبت داوود،ی حاج زمان با سهيمقا در چند هر. است حد از شيب ها سلول تيجمع نکهيا جمله از. ميکرد مطرح

 گريد نکات. مشکلی زندگ و بود حد از شيب تراکم هم باز بود، دهيرس بزرگ سلول هر در نفر ٣۵ تا ٣٠ به و افته يکاهش

ی م اعمال پاسداران توسط همچنان که هاتيتنب و وشتم ضرب و شود جبرانی غذائ مواد رهيج کمبود نکهيا از بود عبارت

 بودند، شده محروم ليتحص ادامه از که جوان انيزندان بخصوص ان،يزندان ليتحص ادامهی برا نيهمچن. گردد متوقف شد،

 در ها ساعت بودند مجبور که ها خانواده مالقاتی رابی تر مناسب امکانات و التيتسه و شود نظرگرفته دری امکانات

  .شود جاديا ستند،يبا نوبت انتظار در سوزان آفتاب ا يبوران و برف ريز تابستان، و زمستان در سرپوش، بدون و باز محوطه

 در ليتحص ادامه امکان شدن فراهم از ريغ. داد زندان تيوضع بهبود بابتی هائ وعده زين زندان، ديجد سيرئ ثم،يم

  .ماند پاسخی ب همه مای ها خواست گريد ها، خانوادهی برا انتظار سالن جاديا و زندان

 که داد حيتوض و آمد ما بند به کرج پرورش و آموزش وزارت طرف ازی ندگينما بهی شخص ن،يفرورد اواخر در

 تواندی می زندان و گرفت خواهد قراری زندان ارياخت دری درسی ها کتاب. است شده فراهم پلميد سطح تا تنها ليتحص امکان
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 کهی هائی زندان سال، دو مدت ب،يترت نيبد. کند آماده – شودی م برگزار ٣ واحد راهرو در که – امتحانی برا را خودش

  .رفت انيم از امکان نيا ١٣۶۶ سال در اما. داشتند را پلميد امتحان گذراندن اجازه بودند، شده ريدستگ پلميد گرفتن از شيپ

 به و کردند افتيدری درسی ها کتاب بودند، پلميد امتحان گذراندن خواهان کهی کسان ۶۴ – ۶۵ی ليتحص سال رد

 روز دری نيمعی ها ساعت در پلميدی برای آمادگ درسی ها کالس. نمودند آماده امتحانی برا را خود گريد انيزندان کمک

ی ها کالس ليتشکی برا شدی ا زهيانگی زندان معلمان ا يو انيدانشجو توسطی درسی ها کالس ليتشک. ميبود داده بيترت

  .دانستندی می خارج زبان کهی هائ بچه توسط زبان

. بود زندان دوره آنی ها تيمشغول گريد از زين مطالعه نفره سه دوی ها جمعی ريگ شکل ها، کالس نيا با همزمان

 زندان گذشتهی ها سال تجربه از کهی ميب ليدل به اما. دندکری م مطالعه هم با داشتندی فکر تر کينزد شاتيگرا کهی افراد

 سازمان قصد به هم دور به آمدن گرد اتهام به را انيزندان ازی ا پاره که ،یالجورد و داوودی حاج زمان در (داشت وجود

 با ممکن حد در را مانی جمع مطالعات ميديکوشی م ما ،)بودند سپرده اعدام جوخه به زندان، درون در التيتشک وی ده

  .ميده انجامی کار پنهان تيرعا
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  دشت گوهر
 ١ واحدی بندها از. بود شده شتريب بند داخلی ها تواب و انيزندان انيمی های ريدرگ و مناقشات ،۶۴ سال لياوا از

 هم ما بند در. ديرسی م گوش به ها تواب و های زندان انيم وخورد زد ازی حاکی اخباری حت بودند، مجاهد شترشانيب که

 افراد ازی ک يورود از مانع زور به داشت قصد کهی هنگام داوود،ی حاج دوره فعالی ها تواب ازی کي. نبود کمی ريدرگ

ی ها سلولی های زندان شتريب ماجرا نيای پ در. ديکش فرد آن با خورد و زد به کارش شود، گريد سلول به بزرگی ها سلول

ی حاج دوره فعالی ها تواب ازی ک يخودش که هم بند مسئول. ها تواب کردن هو به کردن شروع و ختندير راهرو به بزرگ

 ستادهيا راهرو در کهی تيجمع انيم از و ختندير بند درون به پاسدارها ازی ا عده. آورد در صدا به را بند زنگ بود، داوود

 و بردند ١ واحد نهيقرنط به بعد و زدند یمفصل کتک داشته نگه سرپا روز ک يرا ها آن. بردند خود با را نفر ٣٠ حدود بود

 و آمد در روزمره شکل به ها تواب بای ريدرگ ماجرا نيا از بعد. گرداندند باز بند به و داشته نگه آنجا دری ماه پنج را ها آن

 به ماا. شد ليتبد مختلفی ها بندی ها بچه مهم وی اصل خواست به انيزندان ريسا از ها توابی ساز جدا و اخراج خواست

 در همچنان – فشاربودند و سرکوبی برای مهم لهيوس که – را ها تواب است صدد در زندان ديجد سيرئ که آمدی م نظر

 آورده گرد جهاد بند و ۶ ،۴ ،٢ی ها سالن در را ها تواب همه ،یالجوردی برکنار از بعد نياو در چه اگر. دارد نگه بندها

 به ها تواب از همچنان ان،يزندان خاص کنترل امکان عدم و بندها خاص وضع ليدل به حصار، قزل زندان در اما بودند،

  .شدی م استفاده کنترل ابزار عنوان

 پاره در زين و) واحد راهرو (بند رونيب محوطه نظافت در انيزندان که بود داده دستور زندان سيرئ ۶۴ زمستان در

 تجربه با های زندان اما. بود کردهی بند نوبت را ها سلول کار، نيای برا و ندينمای همکار و شرکت گر،يدی کارها ازی ا

 نگونهيا. کردندی م محول ها تواب به را بند رونيب به مربوطی کارها و نبودندی گاريب به حاضر داشتند، گذشته از کهی ا

 در......و آوردندی م ندانز آشپزخانهی برای غذائ مواد کهی هائ ونيکام کردنی خال واحد، راهرو نظافت ليقب از های گاريب

 که ميبود دهيشنی حت ما. بود افتاده جا انيزندانی برا وشتم، ضرب و زور به و شدهی اجبار سه واحد در داوود،ی حاج زمان

 که ١ واحد در اما. بود آمده در ها آن دائم وی اجباری کارها جز مواد، گريد و برنج کردن پاک زندانی بندها ازی برخ در

 سراغ به واحد راهروی اجبار نظافتی برا ،۶۴ اسفند در. بود نشده معمولی کارهائ نيچن آمد،ی م شمار به های هيتنب واحد

. ميکن نظافت را بند از خارج راهرو ميستين حاضر که ميکرد اعالم ميهای سلول هم از گريد تن چند و من. آمدند ما سلول

 در و زدند بند چشم برده، رونيب ها سلول از را مانی همگ و آمدند ام سراغ به پاسدار چند همراه بند مسئول بالفاصله،

 به حاضر کس هر که کرد اعالم و آمدی پاسدار لحظه چند از بعد. ميشدی م نفر ١۵ مجموع در. کردند خط به واحد راهرو

 از بعد و گرفتند لگد و شتم ريز را ما بالفاصله. ميکرد نيچن مان همه که بگذارد جلو به گام ک يست،ين واحد نظافت انجام

 درون به را ما بعد روز غروب. زدند کتک نوبت چند و داشتند نگه سرپا همچنان بعد، روز غروب تا را ما مفصل کتک

. داشت وجودی دستشوئ ک ياتاق داخل در. بردند بود نهيقرنطی ها اتاق ازی ک يکه ١ واحد" هشت ريز"ی ها اتاق ازی کي

 که آوردندی م نجايا به را مای زمان و ميبود بند چشم با شهيهم شيپ دفعاتی ول شدمی م اتاق نيا وارد که نبود بار نياول نيا

 ميون ماه ک ياتاق نيا در را ما بار نيا اما. اندازدين نيطن واحد راهرو در شب، مهين در زدن کتکی سروصدا خواستندی م

. ميده انجام را واحد رونيب نظافت کار ميشو حاضر که برندی م نجاآ از را مای شرط به تنها بودند گفته ما به. داشتند نگه
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 ديع ريناگز. بود شده بدتر مراتب به همی غذائ وضع و ميرفتی نم همی هواخور م،ينداشت مالقات ميبود اتاق نيا در کهی مدت

  .ميکرد برگزار بند،ی ها بچه از بدور و همانجا در را ۶۵ سال

 کهی صورت در گفت او. ميبود نشسته اتاق گرداگرد همه. شد اتاق وارد ثميم صبح روز ک ي،۶۵ سال نيفرورد در

 تعهد مينشد حاضر ما از کيچيه. فرستاد خواهد دشت گوهر به روز همان را ما مينباش کار انجام به حاضر و مينده تعهد

 را لباسمانی ها ساک و وسائل. بردند نرويب اتاق از رای همگ و زدند بند چشم ما به بالفاصله. ميريبپذ رای گاريب و ميبده

 زندان طرف به. کردند بوسی نيم ک يسوار بعد و گرفتند لگد و مشت ريز اول را مان تک تک. بودند آورده بند از زين

  .ميديرس آنجا به ظهری حوال و ميآمد در حرکت به دشت گوهر

. ميداد قراری جلوئ فرد شانهی رو را دستمان کدام هر. کردند صف به را ما بند چشم با بوس،ی نيم از خروج از پس

 چشم برداشتن و بند به ورود از بعد. ميشد دشت گوهری بندها ازی ک يوارد و ميگذشت چيچاپيپ پلکان و راهرو ک ياز

 اماتم گوهردشت،ی بندهای ها سلول. اند آورده بدانجا قبال زين را ١ واحد ٣ و ۴ی بندهای ها بچه که ميشد متوجه مان،يبندها

 ها، سلولی داخلی فضا. بودی انفراد ها سلول بندها ريسا در داشت، بزرگی ها سلول که ٢ و ١ی بندها بجز. بودی انفراد

 داشت وجودی انفراد سلول ٢۴ مجموعا بند هر در. یفرنگ توالت ک يوی دستشوئ کي. بود ٢٠٩ی انفرادی ها سلول هيشب

 انيزندان داوود،ی حاج وی الجورد استيری ها سالی ط. بودند داده اختصاص بند وتوالت حمام به را ها سلول از تا وچهار

 مدت نيا تمام در. ديکشی م طول مين و سال دو تا گاه که داشتندی م نگه دونفره ا ينفره تک بطور ها سلول نيا در رای اريبس

 منتقل آنجا به حصار قزلی بندها از را انيزندان شتريب ،یالجوردی برکنار از بعد. نداشت همی هواخور حقی حتی زندان

 افته يگسترش ها تواب با انيزندان مشکالت و های ريدرگ حصار قزل در آنکه بخاطر سو ک ياز ،۶۵ سال از. بودند کرده

 که بودند گرفته ميتصم بود، شده زبانزد شکنجه، و آزار و فشار بابت از حصار قزل زندان آنکه بخاطر گريدی سو از و بود

 و ١ واحد گوناگونی بندهای ها بچه دسته دسته بعد،ی ها ماه در. کنند استفاده دشت گوهر زندان از و هيتخل را رحصا قزل

 ۵ و ٣ی ها سالن و نياو زندان زبهين را ها انيزندان ازی تعداد حال نيع در. کردند منتقل دشت گوهر زندان به را ٣ واحد

  .کردند منتقل بندها ساختمان و نياو زندان به آنان، ازی معدود عده بجز زين را زن انيزندان دادندو انتقال آموزشگاه

ی رو طبقه، سهی ها ساختمان صورت به بندها و بود شده ليتشک بند ٣۶ ا ي٣٣ از مجموع در دشت، گوهر زندان

 انيزندان تا شدی م هاستفاد انيزندان قراردادنی انفراد در وی هيتنب موارد در فقط اول، طبقهی بندها از. داشتند قرار هم

 بند دو نيب فاصله در و بودند گرفته قرار همی رو به رو فيرد دو در بندها. رنديبگ تماس هم بای هواخور ساعات در نتوانند

 ک ياز بند هر. داشت عرض متر ١۵ تا ١٠ و طول متر ٣۵ تا ٣٠ اطيح نيا. داشت قراری هواخور اطيح هم مجاور

 ظهر هنگام گريد بند و صبح بندها ازی ک يب،يترت نيبد. نبود ساعت ۴ از شيب که شتدای هواخور نوبت به ساختمان

 ١۵٠ تا ١٠٠ به بندها نيا تيجع حصار، قزل زندان هيتخل از بعد. شدی م جا به جا هفته هر بندها نوبت و داشتی هواخور

 نوبت بهی تعداد م،ينداشت خوابی برای کافی فضا کهيی آنجا از و ميکردی می زندگ نفر ۵ تا ٣ سلول هر در. بود دهيرس نفر

  .ميديخوابی م بند راهرو در

 حضوری تواب چيه دشت، گوهری بندها داخل در. خوردندی نم چشم به ها تواب دشت، گوهر به انتقال و نقل نيا در

 تواب که ميافتي اطالع بعدها. حصار قزل زندان در ها توابی جداسازی برای ريدرگ آنهمه از پس ،یتيموفق چه و نداشت

  .بود شدهی خال ها تواب وجود از ها سالن زين نياو در. اند کرده منتقل نياو در جهاد بند به را حصار قزل زندانی ها

  ديجدی اختالفات د،يجدی ا دوره
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 انيم از. بود آمده فراهم مانی اسيس تيهو حفظ وی زندگی برای تر مناسب امکانات و نهيزم دشت، گوهر زندان در

 کردی م مطرح زندانبانان با را بند مشکالت و ها خواست که ميبود کرده انتخاب" بند مسئول "عنوان به را نفر ک يمانخود

 جمله از ميبود کرده انتخاب زينی گريدی ها مسئول. بود او عهده به بند داخلی کارهای هماهنگ و ميتقس فهيوظ نيهمچن و

 به را رهيغ و بندی برای نظافت مواد ديخر سفارش کارها، انجام بر نظارت وی زير برنامه فهيوظ که بند" نظافت مسئول"

 زين و بود او عهده به روزانهی دستجمع ورزش ميتنظ و مسابقاتی سازمانده که ميداشت" ورزش مسئول " کي. داشت عهده

 کتابی بند نوبت وی آور معج کار" مطبوعات و کتابخانه مسئول. "بود ها سلول نيب غذا ميتقس اش فهيوظ که" غذا مسئول"

 زندان در شاه دوران از که زندان دری زندگ وهيش و ها تيمسئولی بند ميتقس. داشت عهده به را بند درونی ها روزنامه و ها

ی حاج وی الجورد استير به فشار و سرکوب دوره در بود، معمول هم حصار قزل و نياو در آغاز، در و شده جيرا ها

 ژهيبو. شد آشکار ما انيم دری جمعی زندگ حيصح شکل تنها عنوان به مجددا بار نيا اما. بود رفته انيم ازی کل به داود،

 توجه با کردمی م فکر باخود اميا آن در. بودندی جمعی زندگ نيچن خواهان چپ انيزندان ازی اريبس و مجاهد انيزندان آنکه

 به نسبت تر ارانهيهوش و تر قيعم ديبا داده، نشان رای جمع یزندگ شکل نيچنی شکنندگ بارها کهی قيعم و عيوس تجارب به

ی سنت تفکری ارهايمع که بود نيا شد ثابت من بر ها نيا همه خالف بر آنچه اما. ميشيانديب خود انيمی ارتباط اشکال نيچن

 و ميکنی زندگی ائه روش و اشکال همان به که ميا آموخته ما. است کرده حفظ مای زندگ بر را خود نيسنگ هيسا همچنان

  .ميتر آسوده نگونهيا واقع در. ميا گرفته خو ها بدان که ميشيانديب

 اداره خواهان ها آن. بودندی جمعی زندگ ازی شکل نيچن مخالف که بودند هم انيزندان ازی ا عده انيم نيا در اما

 و تيمسئول جعل بهی ازين قانه،يرف و یجمعی زندگ کی يبرا که کردندی م استدالل و بودند" بندی کارگر "توسط بند امور

 داشته شرکتی جمعی زندگ به مربوطی کارها در داوطلبانه بطور توانندی م افراد بلکه باشد،ی نمی کارهائ ميتقس نيچن

 یبانيپشت مورد شتريب اول برداشت که آنجا از اما. گرفتندی م قرار هم برابر در دائما زندانی زندگ در ها برداشت نيا. باشند

  .ماندی باق بندها دری جمعی زندگ غالب شکل عنوان به همچنان بود، انيزندان

  

 همچنانی ول شده محاکمه که داشت اختصاصی انيزندان به ٣ سالن. بود بيترت نيهم به وضع زين نياو در

ی شيقر رضا ر،پو ديکا وشيدار آنان جمله از. بردندی م بسر حکمشان افتيدر انتظار در همچنانی عن يبودند،ی رحکميز
 شده منتقل بدانجا که بود شده داده اختصاص حصار قزل انيزندان به ۵ سالن. شناختمی م را )٢۵(ی محمود محمود ، )٢۴(

 نام بهی ديجد محل بود، افتهين انيپا هنوز آنانی بازجوئ و بودندی بازجوئ تحت کهی انيزندانی نگهداری برا. بودند

 تازه افراد که بودی انفرادی ها سلول از متشکل دشت گوهر زندان مانند شگاه،يآسا نساختما. بودند ساخته" شگاهيآسا"

  .داشتندی م نگه آنجا رای بازجوئ تحت و شده ريدستگ

 نام به شد، بند وارد پاسدار چند همراه ،یآخوند لباس بای فرد روز ک يدشت، گوهر زندان به ما ورود از پسی مدت

 و ستادهيا بندی انتها در او. بود دشت گوهر زندان سيرئی مرتضو. شناختندی م را اوی ميقدی های زندان که ،یمرتضو

 ۵ تا ۴ی ها سلولی شلوغ و بند اديز تيجمع مسأله جمله از کردندی م مطرح را هاشان خواست و بند مشکالت های زندان

  .شد مطرح استحمامی برا گرم آب ننداشت و مناسب بهداشت نبود و زندانی غذا بودن نامناسب ون،يزيتلو نداشتن نفره،

ی ها خواست فقط های زندان شما چرا " ديپرسی زيآم تمسخر لحن با زندان سيرئ ان،يزندان صحبت انيپا از پس

ی گريد صحبت هر که بود روشن" د؟يدار ازين همی معنوی ها خواست به و ديهست انسان که انگار نه انگار و ديداری ماد
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 گوهر زندان سيرئ با مای گفتگو نيآخر و نياول نيا. ميبازگشت خودمانی ها سلول به و ميشد کندهپرا فورا. است دهيفای ب

 نيا به اعتراضی نوع زين ما شدن متفرق. است مشکل اريبس زين حقوقمان حداقل بهی ابيدست امکان که بود روشن. بود دشت

  .بود وضع

 چيه اما بود، برداشته دست بندها، ريسا در ،یآنچنانی اخالقی ها موعظه از گريد زندان سيرئ آن، از پس ايگو

 خودمان را مانيها خواست بهی ابيدستی چگونگ ستيبای م گريد پس آن از. دادی نمی خواست چيه به همی روشن پاسخ

 بخصوص (ها زندان و بندها گريد اخبار از نکهيا نخست ميکردی م توجه مهم عامل دو به ديبا کار نيای برا. ميکن مشخص

 نموده، تيتقو زندان از رونيب با را مان رابطه نکهيا دوم. ميباش داشته اطالع آنها مقاومت زانيوم ها خواست زين و) نياو

  .ميکن جلب هامان خواست از تيحما به را ها آن نظر

ی سزائب تياهم خبر افتيدر و بود مشکل انيزندان گريد ازی ريخبرگ بدون ما، جانب ازی اقدام گونه هری کل بطور

 مان رامونيپی ايدن با را ما رابطه بند، چشم زدن با زندان به ورود لحظه همان از که بود نيا بر زندانبانان کوشش. داشت

ی تيموقع نيچن در. ميماندی م محرومی ارتباط هرگونه از ها مدت که دادندی م قراری تيموقع در را ما بسا چه و کنند قطع

 بهی بار فاجعهی آمدهای پی درشت و زيری خطا هر کهی طيمح در هم آن بود، اديز اريبسی زندان جانب از خطا احتمال

ی زندان هر کنند، قطع رامونيپ طيمح با رای زندان ارتباط که نستيا زندانبانان تالش که همانگونه نيبنابرا. آوردی م همراه

 اطالع علت نيهم به. کند برقرار رابطه خود رامونيپ طيمح با که نستيا بر تالشش م تما ،یريدستگ لحظات همان از زين

 دربحبوحه بندها، ريسا با تماسی برقرار در تالش نيهم کهی حد به داشتی بسزائ تياهم ها زندان و بندها اخبار از افتني

 در. رديگی م صورت مختلف اشکال به زندان در تماس. شد های زندان ازی اريبس جان نجات  موجب ،۶٧ سالی ها اعدام

ی م قرار بر تماس های زندان انيمی ا ضربه مورس زدن با ،ی هيتنب مواقع در ا يوی بازجوئ هنگام ،یانفرادی ها ولسل

ی مخاطرات رغم به ها تماس نيا اما. داشت دنبال به را شکنجه جمله از ،یاديز مخاطرات تماس نيا رفتن لو چند هر شود،

  .افتی يمی تگبس ما ونبود بود به و بودی اتيحی امر داشت، که

ی انفراد شکل به انيزندان شتريب که ها زندان در اش دسته و دار وی الجورد سلطه زمان از دشت، گوهر زندان در

 در. بود انيزندان روزانه برنامه ثابت جزء مورس،ی ها ضربه با ها تماس نيا شدند،ی می نگهدار ها سلول دری ومنزو

 بر بودند توانسته ها تماس نيا قيطر از بودند، مانده دشت گوهری های انفراد در مين و سال دو مدتی حت کهی کسان واقع

  .کنند غلبهی انفرادی ها سلول کشندهی تنهائ و انزوا

 که ميشد متوجه زود و ميافتاد تالش به مجاوری بندها با تماسی برقراری برا دشت، گوهر زندان به انتقال از پس

 از استفاده و نور انعکاس قيطر از: بود مجاوری بندها با ما تماس امکان تنها نيا. ميکن استفادهی نور مورس از ميريناگز

 را مورسی الفبا د،ينما برقرار تماس بودند مجاوری بندها در که دوستانش با خواستی م کس هر بودی کاف فقط. ها هيسا

 شدند،ی م گريکد يبا انيزندان تماس متوجه پاسدارها اگر. رديبگ تماس دوستانش با ، نيتمر بار نيچند از پس و کند حفظ

 و زدندی می مفصل کتک و بردندی م رونيب به خود با بودند تماس حال در که رای کسان و ختنديری م بندها داخل به ناگهان

  .انداختندی می انفرادی ها سلول به را ها آن

 خطر ازی خال البته زين نيا که اشتد وجود زينی هواخور ساعت در مجاوری بندها با تماس امکان ن،يا از ريغ

ی برا. ستادنديای م گوش طبقه نيا در ها نگهبان و پاسدارها اوقات، ازی ليخ و بودی خال شهيهم اول طبقهی بندها رايز نبود،

 از عمد، به نجايا در. (ميکردی م  بدل و رد را اخبار) مختلف اشکال به (نوشته انتقال قيطر از شتريب خطر، نيا با مقابله



 ٤٣

  .)رديگ قرار انيزندان استفاده مورد بتواند همچنان نرفته، لو اگر تا شدی خوددار تماسی ها وهيش قيدق حيتوض

 رديبگ انجام ها تيواقع براساس و کيدموکراتی نحو به ممکن، حد در ستيبا تماس، کردن برقرار وی ريگ خبر اما

 اخبار انتقال دری اسيسی بردار بهره اناياح ا يوی اسيس خط شبرديپ جنبهی عن يباشد، کارساز رزندان دی راست به بتواند تا

ی م ديتاک ها تماس نيای اسيس جنبه بر شتريدشت،ب گوهر در چه و نياو در چه های زندان ازی اريبس اما. باشد نداشتهی نقش

 نمودندی می ريجلوگ زين اخبار درز ازی حت گاه. کردندی نم بدل و رد را اخبار خودشانی اسيس شيگرا افراد با بجز و کردند

 اتيح الزمه که زندان، دری ريگ تماس وی رسان خبر امر بهی برخورد نيچن که است واضح. کردندی م بلوکه را خبری عني

ی ها آمدی پ کهی همگانی کشتارها بحبوحه و ۶٧ سال در ژهيبو کرده، وارد انيزندان بهی اديزی ها بيآس استی زندان هر

  !بيمه و نيسنگ چه و م،يپرداخت شيخو روح و جان با را آن

ی نگاه با. ميبودی جد مشکالت دچار زين رونيب با ونديپ ميتحک و تيحما جلب و زندان از رونيب با ارتباط مورد در

 نيای اجتماع وی ا توده ونديپ ضعف که افتيدر توانی می سادگ به ران،يای اسيس اناتيجری اجتماعی هست به تر قيعم

 به م،يافزائيب زين را ميرژ انهيوحش ورش يضعف، نيا به اگر. کندی م ريپذ بيآس رای اسيس انيزندان حد چه تا ها، انيجر

 تمام رغم به کهی هائ خانواده. بودند هامان خانواده ها، توده و جامعه با انيزندان مای ارتباط پل تنها که مينيبی می خوب

 ابعاد سو نيا به ۶۴ سال از ما، از تيحما در آنانی اعتراضی ها حرکت. دکردنی م تيحما ما از وجود تمام با مخاطرات،

 ا يو" انقالبی دادستان "مقابل در ها خانواده که ميشدی م خبر هفته هر. بود گرفته خود به دارتريپا و رتريگيپ دتر،يجدی 

ی سع زين ما. شوندی م جمع جاها گريد ا يوی منتظر خانه مقابل در ا يزنندی م دست تجمع و تحصن به" ها زندان سازمان"

 در را زندان دری ستيز امکانات گريد وی بهداشت وی غذائ تيوضع به اعتراض در غذا،ی ها اعتصاب اخبار ميکردی م

  .بود انيزندانی ها مقاومت و ها اعتراضی رياوجگ سال ١٣۶۶ و ١٣۶۵ی ها سال. ميبرسان ها آن اطالع به مختلفی بندها

 بهی تری جد ابعاد ۶۴ سال از ،یاسيس انيزندانی ها خانوادهی اعتراض حرکات کردم اشاره هم رت شيپ که همانطور

 مردم نيب دری عيوس نسبتا بازتاب م،يرژ مختلفی نهادها مقابل در ها خانواده تحصن و ها اعتراض اخبار. بود گرفته خود

 درونی ها مقاومت با همزمان زين را ها خانواده یاعتراض حرکات که آنستی پ در ميرژ ديرسی م نظر به. بود کرده دايپ

  .کند سرکوب زندان

 کهی هنگام ،۶۵ تابستان در که بوده قرار نيا از هيقض ميشد خبر با ها، خانواده قيطر از جمله از ما، که آنجا تا

 در را ها آن همه ند،بود زده تحصن به دست معلم، ابانيخ در" انقالبی دادستان "مقابل دری اسيس انيزندانی ها خانواده

 ها جوان به نسبت کرده،ی بازجوئ را همه نياو در. کنندی م منتقل نياو به اتوبوس با و زنندی م بند چشم ،یدادستان محوطه

 هفته ک يتای حت را ها آن ازی برخ. کنندی نم غيدر زين ها خانواده شتم و ضرب از و دهندی م خرج بهی ادتريز تيحساس

 انيجر. کنندی م صادر حکم سال ۶ تا ک يازی بعضی برا و کنندی می دادگاه هم رای تعداد. دارند یم نگه بازداشت در

 و واکنش دو به زين زندان داخل در. کرد دايپ ها خانواده انيم دری عيوس بازتاب انيزندانی ها خانوادهی اعضای ريدستگ

 قرار مردمی اعتراض ابنده يرشد حرکات مقابل در ميرژ که بود نيا تيوضع ازی ابيارز نينخست. ديانجام متفاوتی ابيارز

ی اعتراض حرکات تيظرف اما. ندارد سرکوب جزی ا چاره جنگ، وی اجتماع وی اقتصاد مشکالت به توجه با و است گرفته

 وی ابيارز .بود خواهدی نينش عقب به ريناگز سرانجام و کند سرکوب آخر به تا را آن بتواند ميرژ که آنست از باالتر ها توده

 و هاست خانواده نيب در نيمجاهد سازمانی سازمانده بهی متک زيچ هر از شيب ها خانواده حرکات که بود نيا دومی تلق

 تودهی اعتراض جنبش سطح مالک رای اسيسی روهاين افتهيسازمان حرکات دينبا و ندارد ها تودهی اعتراض جنبش بهی ربط
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  .است زده سرکوب به دست جرات با ميرژ که است ليدل نيهم به و دانست ها

 از کهی کسان. ديانجامی م انيزندان انيم در متفاوت برخورد وهيش دو بهی ابيارز دو نيا از ک يهر واقع در 

 دری اعتراض جنبش بای همگام و زندان دری اعتراض حرکات گسترش خواهان داشتند را اولی تلق طرزی عموم تيوضع

. بردارند گام تر شده حساب که بودند آن خواهان برعکس، داشتند، را دومی تلق طرز کهی سانک اما. بودند جامعه رشد حال

 - یاسيس تيهو از دفاع و مصاحبه رشيپذ عدم زندانبانان، بای همکار عدم زندان، در مقاومت صرف ها آنی برا

 حرکات و رفتار به محدود تنها یاجتماع - یاسيس تيوضع به نسبت نگرش دری جدائ نيا. بودی کاف انيزندان کيدئولوژيا

ی دوست وی شخص مناسبات در که آنجا تا. افتی يم گسترش زين ها عرصه ازی اريبس به بلکه شد،ی نم انيزندانی مبارزات

 باند استير زمان در که های زندان ازی اريبس که افتادی م اتفاق بسا چه. گذاشتی م فراوان ريتاث بند هم افراد انيم

 بهی ازيامت دادن به حاضر کسان يبه و کردندی م تحمل را فشارهای همدل با و گريکد يدوشادوش داوود،ی حاج وی الجورد

 در. باختی م رنگ رفاقتشان وی دوست و بودند گرفته فاصله هم از متفاوتی تلق طرز ليدل به دوره نيا در نبودند، زندانبان

 و طرد استيس عوض، در. داشت رواج" نظرها هم "انيم  فقط کيدئولوژيا–ی اسيسی ها جدل و بحثی حت دوره، نيا

 و نظر تبادلی فضا ب،يترت نيبد و شدی م اعمال گريکد يبه نسبت شتريب چه هر شدت با مخالف، نظر و شيگرا کوتيبا

 دنديکوشی م نيمجاهد سازمان هواداران و اعضا چه اگر. شدی م تر تنگ روز به روز کيدئولوژيا–ی اسيسی گفتگوها

  .داشتی همسوئ بند داخل در خودشان استيس با که کردندی م دفاعی نظر آن از غالبا اما کنند، ارياختی نينابيبی عمواض

 شتريب ن،ياو و دشت گوهر به حصار قزل از انيزندان انتقال و زندانی ها استيس در تحوالت و رييتغ از پس ،یبار

 و کردندی می معرف ستيمارکس را خود گرفت،ی م صورت گاه چند از هر کهی هائ جواب و سئوال تمام در چپ انيزندان

  . دادندی می منف پاسخ د،يکنی نف ديدار تعلق آن به که رای ای اسيس انيجر ديهست حاضر ايآ که پرسش نيا برابر در

" نيمنافق "سازمان هيعل مصاحبه به حاضر ايآ که سئوال نيا برابر در  ،۶۵ سال از ز،ين مجاهد انيزندان شتريب

 شيگرا و - بودند شده معروف سازمان نيا چپ ونيسياپوز به که - انيزندان نيا ازی تعدادی حت. دادندی می منف پاسخ د،يهست

 زندان در و خواستی م ميرژ که آنطور (را خود سازمان نبودند حاضر گريد ،۶۴ سال همان از داشتند،ی تر انهيجو مبارزه

 ريگ همه ۶٧ سال لياوا در شيگرا نيا. کردندی می معرف نيمجاهد نام به را خود کهبل بنامند،" نيمنافق) "آوردندی م فشار

  .کردندی می معرف نيمجاهد سازمان به متعلق را خود پس، آن از مجاهد، انيزندان غالب و شد

 ميرژ هآنچ برابر در مقاومت بود، شده گشوده زندانبانان با انيزندان جدال و مقاومتی ها عرصه نياول ب،يترت نيبد

ی برای ستادگيا جلوه نياول واقع، در مقاومت،ی ها عرصه نيا. کردی م ليتحم انيزندان به فشار و کابل و شکنجه زور به

 مورد نيا در. ميکردی م اثبات را تيهو نيا ستيبای م آغاز، مرحله نيا از پس. بودی اسيسی زندان عنوان به تمانيهو حفظ

 هيعل تعرض و اعتراض مرحله به ديبا مرحله نيا از پس که بود آن بر نظر کي. داشت وجود متفاوت نظر دو انيزندان نيب

 تيهو قيطر نيا از و ميکردی م مبارزه مانی صنفی ها خواست بهی ابيدستی برا و ميپرداختی م زندانی زندگ طيشرا

 مبارزه قيطر از شانی اسيس تيهو نشاندنی کرس بهی برا انيزندان مبارزه که افزودی م و ميکردی م اثبات را مانی اسيس

. ديآی م بر سرکوب صدد در شدت به ها، اعتراض و ها خواست شدن تری اسيس صورت در ميرژ رايز است، سريمی صنف

ی سو از آن شدن شناخته تيرسم به و مان کيدئولوژيا- یاسيس تيهو اعالمی عن ياول، مرحله از پس که بود نيا دوم نظر

ی اسيس تيهو ميبتوان تا ميبگذار دستور در رای تری اسيسی ها خواست و ميبگذار فراتری گام ستيبای م م،يرژ و زندانبانان

 نيا. باشدی اسيس حقوق بهی ابيدست جهت تالش هيپا بر ديبای اسيسی زندان مبارزه که بود آن بر نظر نيا. ميکن تيتثب را مان
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 در و داشتی شتريب طرفدار دشت گوهر زندان در نخست نظر. رفتی م شيپ ها زندان در هم، موازات به نظر، دو هر

 تياکثر دشت گوهر زندان در چون و بودند نيمجاهد از شتريب نظر، نيا طرفداران. شدی می عمل آنی بندها ازی اريبس

 و ۶۵ی ها سال در رو نيا از هم. داشتی شتريب طرفداران نياو انيزندان نيب در دوم نظر. بود شده غالب نظر نيا داشتند،

 حول شتريب ن،ياو در ها اعتصاب و ها اعتراض. شدی سازماندهی متعددی غذاها اعتصاب دشت، گوهر و نياو در ۶۶

 شتم و ضرب لغو نيهمچن. یدتيعقی ها جواب و سئوال و ديعقا شيتفت لغو شکنجه، لغو جمله از بود،ی اسيسی ها خواست

 ها اعتصاب و ها اعتراض اما ....و ها دادگاه شدنی علن دادگاه، در ليکو انتخاب حق پاسداران، و زندانبانان توسط انيزندان

 بهبود بندها، تيجمع کاهش بند،ی زندگ طيشرا بهبود جمله از. بودی صنفی ها خواست حول شتريب دشت، گوهر زندان در

  .... ....وی دستجمع ورزش حق ،یزندگ الزم امکانات و ليوسا گذاشتن ارياخت در زندان،ی غذائ تيوضع

 فشار اعمال و آزار با بلکه گذاشت،ی م مسکوت را انيزندانی ها خواست ها، سال نيای ط تنها نه ميرژ مقابل، در

 آنجا از. شد ديتشد ها سرکوب و فشارها که ميبود شده منتقل دشت گوهر زندان به تازه ما. کردی م مقابله ها آن با سرکوب و

 داوود،ی حاج وی الجوردی برکناری پ در آنجا در و ميبود شده منتقل دشت رگوه به حصار قزل زندان از ما شتريب که

ی دستجمع هيبق تن، چند بجز و  ميداد ادامه هم دشت گوهر در را روال همان م،يدادی م انجامی دستجمع طور به را ورزش

ی بندها در و فعاتد به کردند،ی م ورزشی دستجمع که رای کسان دشت، گوهر زندان در ،۶۵ سال. ميکردی م ورزش

. داشتندی م نگهی انفراد در هفته ک يمدت به ابتدا، در. کردندی م هيتنب و بردندی م رونيبی هواخور اطيح از گوناگون،

 دشت، گوهر ١۴ بند مثال کردند،ی م قطع را بندی هواخوری حت و گرفت خود بهی تر خشن اشکال سرکوب ج،يتدر به بعدها

 وضع بهبودی برا مدت، کوتاهی غذاها اعتصاب سلسله ک يآن،ی پ در. ماند محرومی واخوره گونه هر از ماه ۵ از شيب

 ،یلشکر داوود که ديکش بدانجا ۶۶ سال در سرکوب. شد داده پاسخ سرکوب با که گرفت صورت مختلفی بندها در غذا،

 بردند،ی م رونيبی هواخور از د،کردنی م ورزشی دستجمع که رای انيزندان پاسدار، چند با همراه زندان،ی داخل سرپرست

 تعهد تا زدندی م آنقدر رای زندان. زدندی م کابل و لگد و مشت با و کردندی م خط به راهرو در و زدندی م بند چشم را همه

  .داردی م بری دستجمع ورزش از دست که بدهد

 به را انيزندان کابل، و لگد و مشت با شدند موفق باالخره تا دادند، ادامه کار نيا به روزمره طور به هفته، چندی ط

 که رای زندان هر پس، آن از. شد اضافه روزمره جيرا هاتيتنب به هم کابل و لگد و مشت ب،يترت نيبد. وادارندی نينش عقب

ی می انفراد به زدند،ی م غذا اعتصاب به دست هاشان خواستی برا که رای کسان ا يگرفتند،ی م گريد بند با تماس حال در

  .کردندی م هيتنب کابل و وشکنجه آزار با و دبردن

 ۶۶ سال تابستان در. داد رخی بائيز اريبس ما نگاه به و دار خنده اتفتق ببندها، و ريبگ نيا بحبوحه در دوران، آن در

 بندها در آنچه بای متفاوت و بيعجی اهويهی صدا روز ک يگذشت،ی می دستجمع ورزش خواست سرکوب ازی مدت که

 آورده آنجا به نياو از را زنی زندانی ا عده که ميشد متوجهی مدت از پس. ديرسی م گوش به ما مجاور بند از ،بود معمول

ی شگفت و نشاط از سرشار را ما همه ها، سال از پس آنهم زنانه، فيظری صدا دنيشن. بود شانيهواخور ساعت ظاهرا. اند

 متوجه ، ظهر از بعد تابستان، روز ک يدر. گذشتی چند. ميداشت دمانبن کنار دری زندانی زنان ،یسادگ نيهم به ،ی آر. کرد

 مردها ما نيب کهی حرکات و ها نرمش بای کل به هم ها آنی ورزش حرکات. کنندی م ورزشی دستجمع دارند ها آن که ميشد

 هر قدرت با م،چهاری پا ضرب. کردندی می نظام نيتمر داشتند نکهيا مثل درست. داشت فرق بود، معمول گوهردشت در

 سکوت سره ک يها، بچه همه. انداختی م نيطن گوهردشت زندان نيسنگ سکوت در و شدی م دهيکوب نيزم به تر تمام چه



 ٤٦

 جاديا پنجره حفاظی ها لهيم درکنار کهی هائ روزنه قيطر از ما. دادندی م گوش آنان ورزش آهنگ ضرب به و بودند کرده

ی هواخور اطيح درب که ميديد کبارهي. ميريبگ نظر ريز را آنانی هواخور اطيح از یکوچک تکه ميتوانستی م م،يبود کرده

 مشغول و کردند قطع را ورزش ها آن. دهند انيپا رای دستجمع ورزش داد دستور و شد اطيح وارد پاسدار زن ک يو گشوده

 را او خواست و ديکش را ها آن ازی کی يروسر پاسدار زن که آنجا تا گرفت باال انيجر نيا. شدند پاسدار زن با بحث جرو

 همه شد موجب کشاکش نيا. بود شده ريدرگ او با و کردی م مقاومتی زندان زن اما. اندازديب رونيبی هواخور اطيح از

 اديفری صدا. کردن قيتشو و دنيکش هورا زدن، کف به کنند شروع بودند صحنه نيا ناظر ها لهيم پشت از کهی مردهائ

 مردی پاسدارها تا رفت رونيب اطيح از شتاب به. کرد ريغافلگ را پاسدار زن و انداخت نيطن اطيح در رهپنج از ما قيتشو

ی ها سلول در رای کس اما شدند، بند وارد پاسدار دو بود نگذشتهی کم. ميرفت کنار ها پنجره  لهيم پشت از همه ما. کند خبر را

 از را زن انيزندان آن که شد باعث هيقض نيهم اما. رفتند و زدند بند سراسر دری گشت. نکردند دايپی هواخور به مشرف

  .اورنديب تواب زنان ازی تعداد ها آنی جا به و کنند منتقلی گريد بند به ما بند کنار

 سال رمضان در. بود همراه چپی روهاين جانب از ها اعتراض و های ريدرگی سر ک يبا زندان، در رمضان، ماه

 تيرسم بهی برا چپ،ی روهاين هواداران و اعضا حصار، قزل زندان هيتخل از بعد ن،ياو و شتد گوهر زندان در ،۶۵

 فشار ماه شهيهم ماه نيا. زدند غذا اعتصاب و اعتراضی سر ک يبه دست خود، کيدئولوژيا- یاسيس تيهو شدن شناخته

 نيبی اديزی ها بحث غذا، اعتصاب شروع سر بر دشت، گوهر در ،۶۵سال رمضان در. بود چپ انيزندان بر مضاعف

 غذا اعتصاب انيزندان ازی بخش. بودند دهيکش کنار ماجرا از را خود گرفتندی م روزه که نيمجاهد. گرفت در چپ انيزندان

 آن نيق يبه داند،ی نم مجاز را نگرفتن روزه جامعه کل در کهی ميرژ کردندی م استدالل و دانستندی می منطق ريغی اقدام را

 در تالش کردند،ی نم رد را سرکوب احتمال نکهيا با ها،ی زندان ازی گريد بخش اما. کرد نخواهد تحمل ها زندان در را

 در حال، هر به. راه تنها را غذا اعتصاب و دانستندی م الزم را کيدئولوژيا- یاسيس تيهو شدن شناخته تيرسم به جهت

 نيچن چون که شد گذارده نيا بر قرار اما. زدند اعتصاب به دست بودند، غذا اعتصاب موافق کهی  افراد مختلف،ی بندها

 و اعضا که بود نيا های غذائ اعتصابی اصل خواست. باشد مدت کوتاه غذا اعتصاب دارد،ی تازگی کل به زندان دری اقدام

  .کنند افتيدر گرمی غذا گر،يد اوقات معمول ساعات همان در بتوانند چپی روهاين هواداران

 زده غذا اعتصاب به دست کهی کسان همه. شد سرکوب شدت به گوهردشت در چه و نياو در هچ غذا اعتصاب نيا

 ماه انيپا تا زين را انيزندان ازی تعداد. شکستند را اعتصاب کابل، و لگد و مشت زور به و شدند منتقلی انفراد به بودند

 آموزشگاه مسئول زاده نيحس ن،ياو در. گرداندند باز بند به رمضان ماه انيپا از پس فقط و داشتند نگهی انفراد در رمضان

ی انفراد به رای اعتصابی ها بچه تمام سال، آن در. بود دهيرس نياو زندان استير به حصار قزل هيتخل از پس ثميم و بود

 چنده از پس .کردند ديتبع طلب سلطنت انيزندان بند ا يوی عاد انيزندانی بندها به به را تن چندی حت و بردند شگاهيآسای ها

  .گرداندند باز" آموزشگاه " به مجددا ،یانفراد ماه

 وجدل بحث رمضان، ماه شدن کينزد با دشت گوهر زندان در بار نيا. شد تکرار دوباره ماجرا زين ۶۶ سال در

ی عتصابا با همی برخ. بودند غذا اعتصاب مخالف های زندان ازی ا عده زين زمان آن در. شد آغاز چپی ها بچه نيبی هائ

 نسبت به گريدی بندها در. ميکن غذا اعتصاب ميگرفت ميتصم نفرمان دو بودم من که همی بند در. بودند موافق مدت کوتاه

 در را غذا" بندی کارگر. "فرستاد بند داخل به رای سحری غذا ما بند از شتريب کنندگان اعتصاب تعداد چپ، انيزندان تيکم

 هم ما. گرفتندی نم روزه که بود چپی ها بچه به متعلق غذا ماندهی باق. کرد پخش رفتندگی م روزه که مجاهدی ها بچه نيب
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 و ميستينی مذهبی های زندان جز چون که ميگفت پاسدارها به و ميفرستاد بند رونيب به و ميکرد جدا را خودمانی غذا سهم

 سالن پاسدار شب، مهين از بعد ٢ ساعت رمضان، اول شب. نداشتندی اعتصاب چيه که بودند همی بندهائ. بود ميريگی نم روزه

 رونيب بند از را غذا زين سالن پاسدار. ميخواهی م گرمی غذا ناهاری برا ما. ميدار نگه ناهاری برا را سحری غذا ميتوانی نم

 بود مجاهد انيانزند ازی ک يزمان، آن در بند مسئول. آمد بند درون به بند،ی داخل ريمد ،)٢۶(ی لشکر داوود روز، همان. برد

 ما که ميداد حيتوض و ميرفت او نزد خودمان پس. کند دفاعی اعتصابی ها بچه خواست ازی لشکر حضور در نبود حاضر و

 اگر " که کرد ديتهد را ما او. ميکن افتيدری شگيهم روال طبق را مانيغذا که ميآن خواهان و ،یمذهب نه ميهست چپی زندان

 نيهم که ميشد خبر روز همان. شد خارج بند از سپس و" شما و دانمی م من وگرنه بهتر چه ديتگرف را خودی غذا گريد دفعه

  .است داده رخ زين گريدی بندها در ماجرا

 را بند درب بالفاصله سالن پاسدار. ميداد پس باز را آن و ميکردی خوددار خودمانی غذا گرفتن از هم باز بعد روز

 به ميکن غذا اعتصاب بود قرار کهی کسان همه. بروند بند رونيب به خورندی نم غذا که یکسان هيکل داد دستور و کرد باز

 خواهند بر حرکت نيا سرکوبی پ در که بود روشن. داشتند نگه سرپا بند راهرو در و زدند بند چشم ما به. ميرفت بند رونيب

 به پاسدار چند که ميبود ستادهيا همچنان ها،بند راهرو در سحر مراسم اتمام از بعد صبح، ۴ ا ي٣ ساعتی حوال تا. آمد

 نيسوم من. بردندی انفرادی بندها ازی ک يبه مفصل،ی ها کتک از پس و گرفتند لگد و مشت ريز را ما و آمدند سراغمان

 دبن همانی انفرادی ها سلول به ان،يم در ک يفاصله به زين را گرانيد. شدمی انفرادی ها سلول ازی ک يداخل که بودم نفر

 را ١٢ و ١١ بند ميبود دهيشن. ميبود دشت گوهر زندان ١٢ بند در ما اديز احتمال به. ميباش نداشته گريکد يبای تماس تا بردند

  .اند دهيکشی واريد غهيت ک يبند داخل راهرو در اندو درآوردهی انفراد صورت به ،یهيتنب مواردی برا

 خواسته در ميتوانی م که آنجا تا و ميکنی خوددار زين بعد روز حرس و افطار گرفتن از که ميبود گذاشته قرار شيپ از

ی م حدس. بود حاکم بندی فضا بر نيسنگی سکوت. دميخواب آنی انتها قسمت در و بودم تنها سلول در من. ميباش ريگيپ مان

 از ديشا تا آمد نخواهند انسراغم به گريد روز چند تا و هستند گريدی های هيتنب به" یدگيرس "مشغول پاسدارها فعال که زدم

  .ميآئ در پا ازی گرسنگ فشار

ی صدا سپس و سلول نياول درب شدن بازی صدا و دميشن بند داخل به را غذا چرخ ورودی صدا بعد، روز غروب

 نفر دو. شد باز من سلول درب باالخره و شد تکرار ماجرا نيهم سلول نيدوم در. انداخت نيطن بند در کتک و لگد وی ليس

 گفتم. خواستند را بشقابم و شدند ظاهر سلول دربی جلو بودم، شده ريدرگ مختلف مسائل سر بر ها آن با زين قبال که اسدارپ

 مرتب و گرفتند لگد و مشت ريز مرا دوشان هر نشده، تمام حرفم. رميگی نم غذا نکنم افتيدری روشن پاسخ کهی زمان تا

 هنگام. شد تکرار زين گريدی ها سلول با ماجرا نيا." ستين کار دری پاسخ نيا جز د،يهست کافر شماها "زدندی م اديفر

 رهيذخ چيه همی انفراد در و ميبود اعتصاب در که بود روز سه. ميخوردی مفصل کتک ها سلول همه گريد بار ،یسحر

 رو به روی بندها از شد، ینم دهيشنی صدائ جا چيه از. بود انداخته هيسا بند بر نيسنگی سکوت. نداشت وجودی حداقلی غذائ

 سلول نياول وارد پاسدار چند بای لشکر داوود افطار، هنگام چهارم روز. آمدی نم دری صدائ بودی انفراد بند احتماال که هم

 با ماجرا نيهم. زدندی م کابل با را او کهی زندان اديفر و دادی صدا سپس و دميشن را ها آنی گفتگوی صدای ابتدا. شدند

  .اند شکسته را اعتصابی قبلی ها سلول در که ديرسی م نظر به. دنديرس من سلول به تا شد تکرار زين لسلو نيدوم

 در حالی ب من. شد ظاهر سلول درب وسط در غذا چرخ و پاسدار چند همراه درشتش، کليه بای لشکر داوود

 جا از و خوردن کتکی برای ا عجله. وادارند خوردن غذا به زور به خواهندی م مرا که دانستمی م. بودم افتاده سلولی انتها
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 را بندم چشم. دانستی می خوب به را مشخصاتم و اسم. بزنم را بند چشم که داد دستوری لشکر. ندادم نشان خود از برخاستن

 کلش به را مای غذا چرا. رميگی نم روزه که ديدانی م خوب شما و ستمينی مذهب من گفتم ؟یخوری نم غذا چرا ديپرس. زدم

 نيقوان تيرعای اسالم کشور در ؟یهست کجای دانی نم مگر " که شد آور اد يتندی لحن با د؟يدهی نم گريدی ها ماه معمول

 ای يبخور غذای حاضر حاال: " ديپرس سپس."  ميبکن ديبا چکار کهی کن نييتع مای برای توانی نم تو و استی اجباری اسالم

 پاسدار دو سپس و زدند کابل با را بدنم تمامی مدت. کردم حس وبدنم سر بر را کابل تضربا بالفاصله." نه: "دادم پاسخ" نه؟

 ستمين حاضر که کردم اعالم همانجا هم را نيا اما. بخورم غذا شدم حاضر باالخره ن،يچن نيا. گرفتند لگد و مشت ريز مرا

 به زين ها سلول هيبق" یبخور غذای ستيبای ول نه ای يريگی م روزه تو که کندی نم فرق مای برا: "گفت او. رميبگ روزه

 خبر. گرداندند باز بند به وسپس داشتند نگهی انفراد در گريد روز ١٠ تا را مای همگ. شکستند را غذا اعتصاب بيترت نيهم

 به نيوا از کهی اخبار از اما. بود گذشته ما بر که بوده بيترت نيهم به زين گريدی بندها در غذا اعتصابی ماجرا که ميشد

 و بکنندی شتريبی ستادگيا بودند توانسته بوده، اديز تعدادشان که نياو ۵ و ٣ سالنی های زندان که ميديفهم د،يرسی م دستمان

 و زندان از خارج به نياو انيزندانی غذا اعتصاب کردن درز البته. وادارند هاشان خواست انجام به را زندانبانان سرانجام

 نياو انيزندانی ها خواست به زندانبانان دادن تن در اخبار، نيا شتريب گسترش خطر و ها خانواده انيم در آن عيوس انعکاس

  .است نبوده ريتاثی ب

  

  یابروند اد يبه
 مشغولی هواخور در های زندان کهی هنگام تابستان در. داد رخ دشت گوهر زندان دری گريد واقعه ،۶۶ سال در

 همان در و شدی قلب حمله دچار ناگهان ،یابروند محمد نام به بود، تر مسن گرانيد از که انيزندان ازی ک يبودند، ورزش

 و سابقه با کارگران از و بود شده ريدستگ تياقل سازمان ازی هوادار خاطر به ۶١ سال در او. سپرد جانی هواخور محوطه

 ها مدت. بود شده منتقل دشت گوهر ندانز ۶ بند به او حصار، قزل زندان هيتخل از بعد. شدی م محسوب تهران جنوب مبارز

 انيزندان ريسای پافشار اثر در سرانجام. شدی نم او وضع بهی دگيرس چگونهيه و. بردی م رنجی قلبی ماريب از که بود

  .فرستادند بند به دوباره و دادند او به بخش آرام قرص چند فقط بار هر اما بردند،ی بهدار به بار چند را او گوهردشت،

 العاده فوق ريتاث نابهنگامش مرگ و بود برخورداری ا ژهيو احترام و تيمحبوب از انيزندان انيم دری ابروند محمد

 کرده تحمل را او چونی واالئ انسان فقدان چگونه فرزندانش و همسر دانمی نم. گذاشت انيزندان مای زندگ و هيروح دری ا

  .ستينی زدودنی آسان به انيزندان ما خاطره و اد ياز انسان، و ومبارز  سابقه با کارگر نيا ،یابروند ادي. اند
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  :دشت گوهر و نياو در انيزندان مبارزاتی رياوجگ سال ،۶۶ سال
ی بندها انيزندان. بود رهيچ بندها بر همچنان اعتراضی فضا اما شد، سرکوب دشت گوهر در رمضان ماه اعتصاب

 تالشی انسان حقوق حداقل بهی ابيدستی برا و داشتند اعتراضی بهداشت بد تيوضع و تيجمع تراکم غذا، کمبود به گوناگون

 سلول به انتقال و کابل و لگد و مشت با – آن شکل نيتری ابتدائ بهی حت –ی اعتراض هرگونه وی خواست هر اما. کردندی م

 به دست ۵ و ٣ سالن انيزندان. بود گونه نيهم تيوضع زين نياو در. شدی م رو به روی طوالن مدت بهی انفرادی ها

 جمنله، از بودند، خودی انسان وی اسيس حقوق حداقل بهی ابيدست خواهان و بودند زده گوناگون اعتراضات و غدا اعتصاب

 و وشتم ضرب جزی پاسخ زين آنجا... و زندان دری ستيز تيوضع بهبود ان،يزندان شکنجه لغو دادگاه در ليوک داشتن حق

  .کردندی نم افتيدری انفراد به انتقال و کابل

 بود افته يانيپا تشانيمحکوم کهی هائی زندان. ميشدی م کينزد ۶٧ نوروز و سال انيپا به که بودی فضائ نيچن در

 بر روز هر و شدندی م منتقل" ها کشی مل "معروف بند به رفتند،يپذی نمی آزادی برا را ندامت ابراز و مصاحبه شرطی ول

ی سازگار هم ميرژ خود قانون با کهی نحو به ب،يترت نيبد ان،يزندان ازی عيوس بخش. شدی م افزوده ها کشی مل تعداد

  .بودند ماندهی باق ها زندان در نداشت،

 برگزاری مراسم زينی اسيسی ها مناسبت به نوروز، مراسم از ريغ که بود شده معمول رفته، رفته ،۶۵ سال از

ی سالگردها ا يمه ماه اول در جمله ازی مراسم کوچکتر،ی ها دسته و ها درگروه ا ي،یجمع طور به ميديکوشی م ما. شود

 وی اريهم با ميديکوشی م و ميداشت نظر اتفاق آن سر بر همه که بودی جشن تنها نوروز جشن اما. ميکن برگزار گريد مهم

 گوناگونی های تلق وی اسيسی نظرها اختالف اثر در ها سال گذشت با اما. ميکن برگزار را آن شکل، نيبهتر به ،یدستجمع

 نيا ها دسته و های گروهبند ازی ا پاره. آمد بدری همگان شکل از زين نوروزی برگزار ،یومبارزاتی اسيس مسائل به نسبت

 د،يدی م تدارک ديع روزی برا کيک وی نيريشی انيجر و دسته هر. کردندی م برگزار گرانيد از جدا و مستقل زين را جشن

 بهاران سرود و ميکردی می روبوس ها بچه گريد با و ميآمدی م بند راهرو بهی همگ ها، سلول در سممرا انجام از پس اما

ی م ادامه جداگانه طور بهی آوازخوان و سرود مراسم ها، سلول از ک يهر در سپس. ميخواندی می دستجمع را باد خجسته

 ازی تعداد تنها و کردندی م برگزار را مراسم نيا ارچهکپ يوی دستجمع که بودند نيمجاهد هواداران تنها انيم نيا در. افتي

  ی ها بچه با که ها آن

 آنان مراسم در و آمدندی م ها سلول دری های زندان گريد داريد به مراسم، اتمام از پس داشتند،ی بهتر مناسبات چپ

  .کردندی م شرکت زين

 همهی برا. بود متفاوت زندانم هياولی ها سال با که داشتی اتيخصوص گوهردشت زندان در ها سال نيای زندگ

 به ميتوانستی م و بود آورده رونيبی دفاع صرفا موضع از را ما بود شده جاديا زندان در کهی فضائ اندک. بود نطوريهم

 فيط ا يگروه در افراد چند هر. ميشيانديب زين ميخواهی نم ا يميخواهی م که آنچه به و مانيها تفاوت به فکرمان، به خودمان،

ی م بهتر را خود اختالفات که بود نيا مهم اما م،يشدی م دورتر گريکد ياز جهينت در و شدندی می بند ميتقسی نيمعی ها

 بحثی فضا نکهيا از. کردی م آشکار ما بر مانی زندگ در رای اريبس قيحقا و افتی يمی شتريب وضوح روابطمان م،يديفهم

 نيا دامنه که ميدادی م اجازه و مينداشت خود انيمی فکر اختالفات بری رلکنت نکهيا از نداشت، تيعموم نظر تبادل و
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 شده تيترب گونه نيا م،يبود نيا مای ول خوردمی م تاسف کند، رسوخ زين مانی عاطف وی شخص روابط سطح تا اختالفات

  .ميگشتی م رو به رو شيخوی واقع چهره با که بهتر چه و ميبود
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  زندان کتابخانه
 از کيکالس مختلفی ها رمان. داشت حصار قزل زندان کتابخانه به نسبتی شتريب تنوع دشت گوهر زندان کتابخانه

 نيهمچن ...... و نيتوا مارک کنز،يد چارلز ازی آثار ،)یوسکيداستا (مکافات و تيجنا ،)یتولستو  (صلح و جنگ ليقب

 ازی آثار ،یاجتماعی ها کتاب کانت، آثار و) وزدهمن قرن(ی روشنگر عصر فلسفه تا ونان يفلسفه از فلسفه، خيتار دوره

 کردمی م مطالعه صانهيحر. ميبخوان ميتوانستی م را .... وی روانشناخت نقد وی روانشناسی ها کتاب ارنت، هانا فروم، کيار

 احساس وهاگفتگ نيا بهی وحصر حدی ب ازين و بود دوستانهی گفتگو ک يميبرای کتاب هر. بردمی م لذت آنها خواندن از و

 ترجمه ( سياست اثر" هگل فلسفه"زين و خواندم بار نيچند رای گارود روژه نوشته" هگل شهياند شناخت "کتاب. کردمی م

 جنبش به ها بحث دامنه که بودی عيطب و ميکردی م بحث خود دوستان با ها آن مطالب سر بر. فروم ازی آثار و) تيعنا ديحم

 که شدی م نيا به منجر و ختيانگی م بری هائ تيحساس گاه ما محدود و تنگی ايدن در اه جدل نيا. شود دهيکش مانی اسيس

 بود شده تر متنوع زندان کننده خفه و تنگ محدوده در مانيايدن. مينرو گريکد يسراغ به روز چند تا اختالفات نيهم خاطر به

 ازی ک يکهی ريتعب به بلکه، ستين زيچ همه ميردا آنچه که ميديفهمی م و ميشدی م تر متواضعی فکر لحاظ از کم کم ما و

 دری تزهائ "کتاب بعدی مدت. کندی م صدا نگيجر نگيجر ريفق ک يبيج در که استی خرد پول برد،ی م کار به دوستانم

 را آنها من. افت يراه بندمان درون به بود، شده هيته نياو در سيدستنو صورت به که" یآلمانی دئولوژيا "و" باخ فوئر باره

  .کنم احساس را کلمات مزه خود، زبان ريز دميکوشی م و خوردمی م بلکه خواندم،ی نم

  

 شده ريدستگ تازه افراد با که بود ها مدت. شدی م افزوده زندان دری زندگی ها سال به و گذشتی م سال پشت سال

 و ۶٠ی ها سال شدگان ريدستگ از ما شتريب اما بودند، شده ريدستگ ۶۴ سال در ما بند افراد نيتر تازه. ميبود نشده رو به رو

 آزادشدن بهی ديام چندان و بود شده ليتبد دوری اليوخ ايرو به مای برا زندان از رونيب و آزادی زندگ. ميبود ۶٢ و ۶١

  .   مينداشت

  

  



 ٥٢

  

  دشت گوهر زندان ، ۶٧ سال
   "ختنديآوی رکيت بر را قلبم" 

 زندان در ) بعد به ۶۴ سال از ( قبلی سالها در که بودی دهائيع مامت مانند نداشتی خاصی ژگيو ،١٣۶٧ سال ديع 

 همچنان انيزندانی ها خواست کردن خفه و سرکوب وهيش همان. بود نداده رخ همی ديجد حادثه زندان در. ميکردی م برگزار

. بودند تالش در نياو و شتد درگوهر شيخوی انسانی خواستها حداقل بهی ابيدستی برا وقفهی ب زين انيزندان و داشت ادامه

ی زندگ حال هر به. باشند شده  خسته ها تالش نيا ادامه از انيزندان که آمدی نم نظر به نحو، نيبد سال ٧ ا ي۶گذشت وجود با

 تنها و بشناسد تيرسم به مای برا رای حقوق که آنست از تر حيوق ميرژ که کردی م اثبات را نکته نيا تنها زندان، ساله چند

 تار در تالش نيا م،يدانستی م چند هر. بود خواهد خودمان وقفهی ب مبارزه و تالش مان هياول وی انسان حقوق کسب ضامن

 ما تيموقع شکی ب مردم، جانب از عيوس تالش بدون و است شده بافته هم به و خورده گره ها تودهی اجتماع مبارزات وپود

 گوهری ها زندان در ١٣۶٧ سال ديع از شيپی مدت کهی عيوقا نيا وجود با. بود خواهد ديتهد مورد همواره ،یزندان بعنوان

ی رخدادهائ درک به عيوقا نيا ذکر ديشا. بود کرده بدل ديجدی اتيباخصوصی ديع به به را ديع آن بود، داده رخ نياو و دشت

  .دينما کمک ديانجام انيزندان عيوس کشتار به بعدی مدت که

 بعدها ما البته که زدند مهم اريبس جواب و سئوال ک يبه دست دشت، گوهری بندها یتمام در ،١٣۶۶ ماه بهمن در

 است بوده شده نييتع شيپ از برنامه ک يطبق بر افتاد اتفاق بعدها کهی عيوقا سلسله که ميشد متوجه و ميبردی پ آن تياهم به

  .شدی م دهيفهم ها جواب و سئوال نيهم از آن شروع که

 ادداشت يو سينو دست چه هر کردند، شيتفت را انيزندان وسائل هيکل و دشت گوهر زندانی دهابن کيکا يماه، آن در

 بندها از بودند زده بند چشم کهيحال در را بندها انيزندان تک تک بعدی مدت و کردند خارج بند از بود انيزندان به متعلق که

ی ها گروه به افرادی اسيس تعلق بر بنا ها جواب و سئوال. دادند قرار جواب و سئوال مورد را ها بچه کيکا يو بردند رونيب

 از گرفت صورت چپ انيزندان از کهی هائ جواب و سئوال. شدی م ميتقسی اساس دسته دو به ن،يمجاهد سازمان ا يو چپ

  :بود قرار نيا

  یزندان کامل مشخصات - ١

  )اتهام مورد(ی اسيس تعلق - ٢

  ر؟يخ ا يديهست مسلمان ايآ - ٣

  ر؟يخ ا يديدار بولق را سميمارکس ايآ - ۴

   ر؟يخ ا يديهست خود انيجر کردن محکومی برا انيزندان جمع در مصاحبه انجام به حاضر ايآ - ۵

  :بود قرار نيا از بود گرفته صورت مجاهد انيزندان از که همی هائ جواب و سئوال

  یزندان کامل مشخصات - ١

  )اتهام مورد(ی اسيس تعلق - ٢

  نه؟ ا يديدار قبول را) نيمنافق ميرژ گفته به ( نيمجاهد سازمان ايآ - ٣

  ر؟يخ ا يديهست نيمجاهد سازمان کردن محکوم و انيزندان جمع در مصاحبه انجام به حاضر ايآ - ۴
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ی ابيارزی برا کبار يوقت چند هر طرف نيا به ۶۴ سال از و نبودی ا تازه زيچ ها جواب و سئوال نيا چه گر

 آنرا که داشتی تازگ جواب و سئوال نحوه بار نيای ول گرفت یم صورتی جوابهائ و سئوال نيچن آنها از انيزندان تيوضع

 قيدق را حادثه نيا ديبگذار. داشت تيحکا کننده پرسشی برا آنها تياهم از و کردی م زيمتمای قبلی ها جواب و سئوال از

  :بدهم حيتوض تر

 رانوبتيز بودند،ی اخورهو درب شدن باز انتظار در ما بندی های زندان ماه، بهمنی روزها ازی ک يظهر از بعد

ی ها بچه از نفر دهی اسام داشت، دست دری ستيل کهيحال در پاسدار کی يمدت از پس. بود ظهرها از بعد ما بندی هواخور

 دری ا برنامه که ميشد متوجه. نگشتند باز بند به گر،يد کيچيه اما کرد، خارج بند از بند چشم زدن با را آنها و خواند را بند

 هنوز بودند، رفته رونيب کهی هائ بچه آنی سر کهيحال در ،یمدت از پس. نکردند باز هم رای هواخور درب رايز است کار

 که ميشد متوجه شد،ی م خوانده کهی اسامی سر از. خواندند بود گريد نفر ده شامل که رای اسام دومی سر بودند، نگشته باز

 هر شد،ی م خواندهی اسامی بعدی های سر سپس. ستين انيم ردی خاص انتخاب و باشدی م الفبا، حروف طبق بری اسام

 ها بچهی ها ادداشت يو ها سينو دست هيکل ضبط و بند شيتفت با حادثه نيا تقارن. بود شيخو نوبت انتظار در ها بچه از کي

 چشم زدن با. خواندند ها بچه از گريد نفر چند همراه زين مرا اسم سپس. کردی م تر زيبرانگ سئوال و مرموزتر را حادثه نيا

 اسمی آهستگ به مجددا. ميستاديا انتظار در ميداشت چشم به بند چشم کهيحال در بندها راهرو در و ميشد خارج بند درب از بند

 را او دستان کهی فرد ستادم،يا زيم ک يپشت در. بردند )٢٧(بندی فرعی ها اطاق ازی ک يداخل به و خواندند را مان ک يکي

 و مشخصات مورد در سئوال از بعد. کرد جواب و سئوال به شروع بود دهيپوش شلوار و کت و  دميدی م بند چشم ريز از

 که ريخ  ای يهست ستيمارکس ايآ ديپرس سپس و ستمين مسلمان ر،يخ دادم پاسخ که ريخ ا يهستم مسلمان ديپرس ام،ی اسيس اتهام

ی اسيس انيجر کردن محکومی برا انيزندان جمع در مصاحبه جامان به حاضر ايآ ديپرس بعد،. هستم ستيمارکس دادم پاسخ

 را پاسخ و پرسش کهی هائ بچه گريد جمع به و کرده خارج اطاق از مرا سپس و دادمی منف پاسخ که ريخ ا يهستم شيخو

 و سئوال مورد زين را بند فرد نيآخر تا داشتند نگه بند چشم با بندهای راهرو در را مانی تمام. فرستادند بودند داده جواب

 بچه اکثر که ميشد متوجه بند به ورود از بعد. گرداندند باز بند به مجددا را مانی همگ شبی حوال سپس و دادند قرار جواب

 مصاحبه، رشيپذ زين و بودن مسلمان مورد در و اند، داده مثبت پاسخ بودن ستيمارکس به مربوط سئوال پاسخ در چپی ها

 سئوال به پاسخ در و هستند ستيمارکس که بودند نکرده اعالم ها بچه ازی اندک تعداد حال نيع رد (اند دادهی منف جواب

 به وابسته را خود ، شيخوی اسيس اتهام به پاسخ در مجاهدی ها بچهی برخ نيهمچن.) بودند داده مثبت جواب هم مصاحبه

 شتم و ضرب مورد بالفاصله، ،یريموضعگ نينچ دنبال به آنها ازی بعض که (بودند کرده اعالم خلق نيمجاهد سازمان

 از بود نخواهد مناسبتی ب نجايا در و مينشد آنها داريد به موفق گريد که بودند بردهی انفراد به را آنها و قرارگرفته پاسداران

 و ميبود بند هم گريکد يبا دشت گوهر زندان به من ورود زمان از که کنم ادي" یاردستان ديحم "نام به ها بچه آن ازی کي

ی افراد نادر جزء او ليدل نيهم به و بود گرفته شکل ما انيمی قيعمی دوست بود، ما انيم کهی فاحشی اسيس اختالفات رغميعل

 واقعه، نيا از بعد را او. بود کرده حفظ ما با را شيخو جدل و بحث رابطه دوران، نيای تمام در که بود مجاهدی ها بچه از

  .)کردند اعدام را او اعدامهای سر نياول در بعدی چند و داشتند نگهی انفراد دری مدت

 نيبد. زدند بندها بيترک دری اساس تحول و رييتغ ک يبه دست ،١٣۶۶ اسفند در جواب و سئوال نيا از پسی مدت

 گوهر و نياو در آنانی ها استيس جزو چپی روهاين و مجاهد انيزندان اختالط سو نيا به ۶۴ سال از آنکه رغميعل که نحو

: نمودند ميتقس قسمت دو به را زندان واقع در. کردند جدا گريکد ياز را چپ و مجاهد انيزندانی تمام شد،ی م محسوب دشت
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 شامل که را زندانی انتها طرف و داده مجاهد انيزندان به اختصاص بود بندها ساختمانی ورودی بندها شامل که رای قسمت

ی ريجلوگی برا و. دادند چپ انيزندان به اختصاص بود،) دشت گوهر تئاتری آمف اختمانس به متصل(ی انتهائ قسمتی بندها

 و مجاهد انيزندان قسمت که بيترت نيبد. کردند مجزا زين را بندهای گذار شماره بندها، بيترک و وضع از انيزندان اطالع از

 گريکد ياز آنان حکم زانيم حسب بر را انيزندان قسمت، دو از ک يهر در و کردندی گذار شماره مجزا را چپ انيزندان

 بند دو چپ، انيزندان مورد در (دادند جا نيمعی ها بند در بود سال ١٠ ريز شان حکم که رای انيزندانی عن يکردند، کيتفک

 ٩٠ تا ٨۵ حدود با بود، شده واقع زندانی انتها قسمت در که ٨ و ٧ی بندهای عن يداشت، اختصاص سال ١٠ ريز انيزندان به

 انيزندان و) نفر ١٣٠ تا ١٢٠ حدودی تيجمع با ١٢ بند (بند ک يدر را سال ١۵ تا ١٠ به محکوم انيزندان و) بند هر در نفر

 داده مصاحبه به مثبت پاسخ که رای هائ بچه از دسته آن نيهمچن. کردند کيتفک هيبق ازی گريد بند در را ابد تا سال ١۵

 نياو" کشی مل "انيزندانی تمام واقعه، نيا با همزمان. دادندی جا) نفر ۵٠ حدود با ١٢ بند نيريز بند (١۴بند در بودند،

 بودند، بازداشت در همچنان ،یآزادی برا مصاحبه شرط رشيپذ عدم ليدل بهی ول بود دهيرس اتمام به شان حکم که آنهای عني

) نفر ١٢٠ حدود با سال ١۵ تا ١٠ بند و سال ١٠ ريز بند نيماب ( گوهردشت زندان ١٠ بند در و کردند منتقل دشت گوهر به

  .دادندی جا

 تياهم سر بر ون،يزيتلو و ويراد و مطبوعات در قبل مدتها از ميرژ و بود مجلس انتخابات ،١٣۶٧ ماه بهشتيارد

 آنها اغسر به هرگز دادن،ی را در انيزندان مشارکت عدم ليبدل ها، سال نيای تمام در چند هر کرد،ی م غيتبل انتخابات نيا

 )٢٨( انيناصر انتخابات، روز در. نبود دادنی را به حاضری گريدی زندان ،یالجورد زمان در نيتواب جز و آمدندی نم

 را زندان تحوالت و رييتغ ر،ياخ مدتی تمام در ان،يعباس بنامی گريد اريداد با همراه که نياو و دشت گوهر زندان اريداد

 و گشوده را بندها درب کند،ی م عمل گوهردشت زندان سيرئی مرتضوی جا که آمدی م نظر به و کردی می سازمانده

ی م خارج بند از بند چشم زدن با ها بچهی تمام بالفاصله که شوند خارج بند از و زده بند چشم افرادی تمام که دينمای م اعالم

  .ميشو

 باشدی نم دادنی را به حاضر کهی کس هر که کنندی م اعالم سپس و کرده صف به بندهای راهرو در را مانی همگ

 کنندی م اعالم خود مشخصات و اسم دادن با زين ها بچه کيکا يآن دنبال به. کند اعالم را خود مشخصات و اسم ستيبای م

 و است ديعقا شيتفت امر نيا که کنندی م اعتراض ٨ و ٧ بندی ها بچهی برخ انيم نيا در. ستندين دادنی را به ليما که

 آنها شب همان و رنديگی م قرار پاسداران و انيناصر وشتم ضرب مورد جهينت در و باشندی نم خودی اسام دندا به حاضر

 نيهم که ميشد متوجه ميکرد برقرار ها کشی ملی بندها با کهی تماس قيطر از ما همزمان،. گردانندی م باز شانيها بند به را

  .اند کرده اعالم دادنی را به را شيخو ليتما عدم خود مشخصات و اسم دادن با زين آنها و داده رخ زين آنهای برا ماجرا

ی قيدق اطالع آنها وضع از مينتوانست بود شده مجزا مای بندها قسمت ازی بکل مجاهد انيزندانی بندها کهيآنجائ از

 انيزندانی بندها از گوناگونانی غذاها اعتصاب و گسترده اعتراضات ازی متعدد اخبار ماه، خرداد در اما مياوريب بدست

 آنان استيس رياخی ها سال در رايکردزی م آنانی اعتراضی ها استيس دری رييتغ از تيحکا که د،يرسی م بدستمان مجاهد

 آنانی اعتراض حرکاتی رياوجگ اکنون اما بوده استوار شيخوی روين حفظ بر شتريب و کارانه محافظه موارد اکثر در

  .کردی م نآنا استيس دری رييتغ از تيحکا

 ما از بودند ما با رياخی ها سالی ط در که را کرج انقالبی دادستان نيمحکوم هيکل ،۶٧ خرداد اواخر ام،يا نيهم در

 قرار مجاهد انيزندانی بندها به مربوط قسمت در و دادند اختصاص انيزندان دسته نيا به کهی بندهائ ازی ک يدر و کرده جدا
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 به و بود کاريپ سازمان نيفعال از و مبارز نيمعلم از که کنم ادی يدريح داوود از بجاست ها نآ نيب در. دادند انتقال داشت،

  .بود های اعدام ازی سر نياول جزو ها، اعدام شروع با بعد،ی مدت و بود شده محکوم زندان سال ١٠

ی انيپای روزها ازی کي در. کرد ريغافلگ را مای بکل دادی م رخ زندان رونيب در کهی عيوقا ،١٣۶٧ خرداد اواخر

 دری نيخم روز آنی فردا و داده ليتشک را خبرگان مجلس العاده فوق جلسهی رفسنجان که ميخواند ها روزنامه در خرداد،

 از بعد ٢ ساعت در کهيهنگام. نبودی باورکردن مانيبرا. است کرده اعالم صلح رشيپذ با را شيخو موافقت خود مشهور اميپ

 نيسنگی سکوت زندان، سراسر دری حت و بندی تمام در کردند،ی م پخش رای نيخم اميپ بند،ی ابلندگوه قيطر از ظهر

 اريبسی تيوضع در ميرژ که آمدی م نظرمان به. دادندی م گوش اخبار به زده رتيح ان،يزندانی تمام. بود شده برقرار

 را او اميپ ونيزيتلو قيطر از مجددا بش همان شود،ی م کينزد شيخو نقش انيپا بهی نيخم و است گرفته قراری بحران

  .کردند پخش

 ها بچه ازی اديز عده. بود گرفته دری گوناگونی ها بحث) بندها گريد با ارتباطشان دری حت و (بندی ها بچه انيم در

 تحوالت و رييتغ وقوع و دانستندی می ا تودهی اعتراض جنبش فشار و ميرژی بحران تيموقع ازی ناش را حادثه نيا

ی ها استيسی بسو چرخش و ميرژی ستيفاش سرکوبی ها استيس در رييتغ کم دست و کردندی می نيب شيپ رای رگتربز

ی م قدرت دری رفسنجان جناج تيحاکم را صلح رشيپذ ها بچه از گريدی تعداد حال نيع در. کردندی می نيب شيپ رای براليل

 رونيب تيوضع ازی کاف اطالع عدم ليبدل انيم نيا دری ول. است بوده جنگ گرفتن انيپا خواهان قبل ها مدت از که دانستند

  .نبود روشن تحوالت نيا عللی درست به ما از ک يچيهی برا

 پخش به که را بندهای تمامی بلندگو و بردند رونيب بندها از را ها ونيزيتلو پاسداران ماه، مرداد پنجم بعد، روز چند

 و شد ليتعط زين بندها هيکلی هواخور روز آن از و کردند قطع پرداخت یم شب ٨ و ظهر از بعد ٢ ساعت در اخبار

 شدن قطع با و  رفته نيب از ،یبکل خارج،ی ايدن با ما ارتباط بيترت نيبد و کردند قطع زين را بندهای تمام مالقات نيهمچن

 و ها کشی ملی بندها با مورس ابی ريگ تماس ما ارتباطات تنها. ميگرفت قرار انزوا و نهيقرنط حالتی نوع در ،یهواخور

ی برا روز در وعده سه جز و دادندی نم پاسخ ها بچه سئواالت از کيچيه به پاسداران. بود گريدی بندها با آنها قيطر از

 درب ما. شد ديشد تهوع دچار و بد بشدت ها بچه ازی ک يحال شبها نيهم ازی ک يدر. کردندی نم باز را بند درب غذا دادن

 او سراغ به شبی ها مهين در و بسته مجددا را بند درب ها آن اما. ميداد اطالع را او حال وخامت و ميديکوب دتبش را بند

  .گرداندند باز بند به بالفاصله را او دکتر نهيمعا از پس و آمدند

 به ميرژ که ميشد متوجه تعجب کمال در ماه، نيا دنيفرارس با. شدی م کينزد ١٣۶٧ رمضان ماه ام،يا نيهم در

 در گذشته،ی ها ماه سابق روال همان طبق کرده،ی شدستيپ رو نيا از و ستين چپی بندها بای ريدرگ خواهان وجه چيه

 از که آنچه. بردند نيب از را چپی بندها برخورد و اعتراض امکان بيترت نيبد و دادند غذا وعده سه روزانه، ساعات همان

 رغميعل و بود دهيانجام چپ انيزندان عيوسی اعترض حرکات به گوهردشت، و نياو در آن تحققی برا سو، نيا به ۶۴ سال

 کباره يکند، سرکوب را آنان خواسته نيا بود دهيکوش....وی انفراد زندان ا يو کابل ضرب به ها سال نيای تمام در ميرژ آن،

 ها، بچه ازی اريبسی سو از ميرژ استيس نيا حال نيهم در. بود شده رفتهيپذ ميرژی سو از ،یواکنش نيکوچکتر بدون و

 ک يعنوان به وی مردمی ها شورش و زشيخ شروع از او ترس و ها زندان رونيب در ميرژی بحران تيموقع ازی ناش

 با که شدی می نيب شيپ اش، شده فيتضع تيموقع و ساله نيچند جنگ در ميرژ شکست به توجه با و شدی م قلمدادی روزيپ

ی اريبس انيم نيا در و باشد داشته نظام تيوموقع قدرت حفظ دری سعی اسييس بازی فضا جاديا و بازی درها استيس اتخاذ
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 را خود ،یجهان درعرصه تا کرد خواهند آزاد را آنان ازی اريبس دور، چندان نهی ا ندهيآ در که کردندی م گمان انيزندان از

 د،ياين نظر بهی ضرور چندان نکات، نيا ازی اريبس ذکر ديشا. دهند جلوهی اسيس بازی فضای دارا و کيدموکراتی ميرژ

 انگريب واقع در و بوده اجتماع با ارتباط قطع سال نيچند محصول که انيزندانی ذهن وی فکری فضا به بردنی پی برا اما

  .درسی م نظر به الزم کردهی م نييتع زمان آن در را انيزندان ازی اريبس رفتار و العمل عکس که استی ای فکری فضا

 قرارگرفتهی انفراد حالتی ا درگونه و بود شده قطع اجتماع و رونيب با ما ارتباطی تمام کهيحال در ام،يا آن در

 بحث دامنهی حت و بود شده ليتبد مانی دائم مشغله به رخدادها و حوادث ازمجموعه تريقيدق ليتحل حول جدل و بحث م،يبود

 بحث و ها ليتحل نيآخر) ینور مورس قيطر از ( گريدی بندها با تماس ضمن در و شده خارج زين بند طهيح از ها ليتحل و

 که بود نيا کردی م نظرمان جلب - عيوقا نيا از پسی مدت – انيم نيا در که آنچه. ميکردی م بدل و رد گريکد يبا را ها

 از کهی نانياطم با آمدی م ظربنی حت و آوردندی نم بعملی ريجلوگ گريکد يبا چپی بندها تماس از عنوان چيه به پاسداران

ی خاص اخبار توانندی نم ها آن که بودند مطمئن داشتند مجاهد، انيزندانی بندها از آنانی جدائ و چپی بندها بودن نهيقرنط

 در ها کشی مل بندی ها بچه با ساعت ٣ تا ٢ بندمانی ها بچه که افتادی م اتفاق گاه نيبنابرا. کنند بدل و رد گريکد يبا را

 به لحظات آن در نکته نيا چند هر آورند، عمل به آن ازی ريجلوگی برای تالش پاسداران نکهيا بدون بودند، زدن مورس لحا

  .کردی نم جلب را نظرمان عنوان چيه

 بر همه از شيب زين بندها گريدی ها بچه م،يآورد بدست بندها گريدی فکری فضا از کهی اطالعات با مجموع در

 و جامعهی اسيسی فضا کردن زهيدمکرات جهت دری گام بعنوان انيزندانی ساز آزاد احتمال و ميرژ تيموقع فيتضع احتمال

  .داشتند ديتاک بازی درها استيس اعمال

 در ز،ين آنجا در. بود داده رخ حوادث نيهم گوهردشت، همچون) ميشد متوجه بعدی مدت که گونه آن ( زين نياو در

 از را چپ انيزندان و مجاهد انيزندان ، ماه اسفند در بعد،ی مدت و بودند زده مشابه پاسخ و پرسش ک يبه دست ۶۶ بهمن

 آموزشگاهی ها سالن به را زن انيزندان و داده انتقال بندها ساختمان به را مرد انيزندانی تمام و بودند کرده جدا گريکدي

 به را بندهای تمام) گوهردشت زندان همچون (هما مرداد ۵ روز در ميرژی سو از صلح رشيپذ متعاقب و بودند کرده منتقل

  .بودند کرده ممانعت آنانی هواخور از و کرده قطع را آنها مالقات و آورده دری انفراد حالت

 بودند، شده بود وقوع حال در کهی حوادث متوجه گوهردشتی ها بچه از زودتر بمراتب ن،ياوی ها بچه ظاهرا اما

 انتظار در همچنان و بودند شده ريدستگ قبل مدتها که رای انيزندان ،۶٧ خرداد در ن،ياو در ها اعدامی سر نياول در که رايز

 از( ی شيقر رضا دپور،يکا وشيدار ليقب از شدندی م محسوبی رحکميز جهت نيهم به و بودند شيخو حکم افتيدر

ی های سر در و بودند کرده اعدام... ..و) تياقل -انيفدائ سازمان از(ی لطف روانيانوش) رزمندگان سازمان تيمرکزی اعضا

 همچنان ها اعدام علتی ول. کردند اعدام داشتند ابد حکم که رای هائ بچه گرفت، صورت سو نيا به ماه مرداد ۵ ار کهی بعد

ی غربی مرزها به نيمجاهد ظاهرا که ميديشنی خبر پاسداران ازی ک يتوسطی چند از پس ما، بند در. بود مانده مبهم شانيبرا

 و تمسخر با که خبر نيا کردن باور مانيبرا. هستندی رو شيپ حال در و اند کرده حمله کرمانشاهی شهرها و رانيا

 ما با ها کشی مل بند توسط که ٨ و ٧ی بندها قيطر از بعد،ی چند. نبودی کردن باور بود همراه اش کننده نقلی شخندهاير

ی دار خچال يبزرگی ها ونيکام روز هنگامی حت و شب ساعاتی ط را اه بند نيای ها بچه که ميشد مطلع گرفتندی م تماس

 داخل رای اريبس اجساد دشت گوهر زندان در) بود بندها نيا ساختمان به متصل که (تئاتری آمف درمحوطه که ننديبی م را

 مرزها در نيمجاهد لهحم در شدگان کشته به را اجساد نيای ماجرا های زندان ازی ا عده. شوندی م خارج و کرده پر آنها
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 در اجسادی دگيگند و تعفنی بو از ٨ و ٧ بند انيزندان که ميشد مطلع بندها نيهم قيطر از مجددا بعدی چند. دادندی م نسبت

 که اند دهيد رای پاسداران شب هنگام آن، متعاقب و اند کرده طرح شانيبندها پاسدار با را موضوع و اند آمده بستوه شانيبندها

  .شوندی می ريبارگ ها ونيکام در که باشندی م اجسادی پاش سم مشغول

 ديجدی زندانی تعداد که ميشد متوجه شب هنگام در ما، بندی فرع در اخبار، نيا افتيدر از پس روز چند فاصله به

 آنها با دبو واقع آنهای فرع پنجره کينزد که بندمان سلول نياول پنجره قيطر از ميشد موفق شبی ها مهين در. اند آورده

 ازی ک ياو. بود شده ما بندی ها بچه با صحبت خواستار و داده را خود کامل مشخصات آنها ازی ک يابتدا. ميکن حاصل تماس

 گوهر زندان در ماه مرداد ۵ خيتار از که ميشد متوجه او با تماس از پس. شناختندی م را او بندی ها بچه که بود نيمجاهد

 هيکل روزها، نيا تمام در. است شده ليتشکی رين اهللا تيآ وی اشراق اهللا تيآ استير بهی هدادگا) نياو در زين و (دشت

 ا يو کنندی می معرف نيمجاهد سازمان  به وابسته را خود که آنان و کنندی م مجدد محاکمه دسته دسته را مجاهد انيزندان

 تا و زنديآوی م دار به زندان تئاتری آمف در ستند،ين مرزها به نيمجاهد حمله کردن محکوم و مصاحبه رشيپذ به حاضر

  .اند کرده اعدام روزه هر رای اريبسی ها بچه کنون

 با زندان تئاتری آمف در انيزندان ختنيآو دار به و اعدام خبر چند هر بود، مشکل اريبس مانيبرا خبر کردن باور

 بود هولناک آنقدر داد،ی م رخ کهی ا فاجعهی ول آمد،ی م در جور بود دهيرس بدستمان ٨ و ٧ی بندها قيطر از کهی اخبار

  .نداشت تطابق م،يبود ساخته خودی برا کهی اتيذهن با عنوان چيه به که

 ايآ که بود نيا بحث نيشتريب و بودند برخاسته خواب از خبر دنيشن با بندی های زندان ازی اريبس شب، مهين همان در

 رياخ خبر گفتند،ی می برخ. ريخ ا يميبده اطالع ) ٨ و ٧ بند و ها کشی مل یبندها (گريدی بندها به را خبر نيای ستيبا

 انيم در رای دروغ اخبار موارد، ازی اريبس در کنون تا که است نيمجاهد اخباری گوئ غلو وی نمائ بزرگ ازی ناش

 صد چند که بود نيا ميبود ردهک افتيدر نيمجاهد توسط ع،يوقا نيا از قبلی مدت کهی خبر جمله از. بودند کرده پخش انيزندان

 صحت عنوان چيه به خبر نيا که شد روشنی مدت از پس کهی صورت در. اند کرده اعدام نياو در را مجاهد انيزندان از تن

 کرده افتيدر مجاهدی ها بچه توسطی خبر چپ، انيزندان از مجاهد انيزندان کيتفک از قبلی مدت نکهيا ا يو است، نداشته

  .شد روشن آن کذبی مدت از پس که استی سازمانده مشغول داخل از و گشته باز تهران بهی رجو دمسعو که ميبود

 مجاهد انيزندان توسط اخبار، در اغراق وی گوئ غلو همان ادامه زين را رياخ خبر ها،ی زندان ازی تعداد حال هر در

 هيروح آوردن نيپائ ليدل به بندها گريد انيم در خبر نيا پخش با ز،ين ها بچه ازی تعداد حال نيع در. کردندی می تلق

 ما باشد، نداشته چه و  باشد داشته صحت خبر نيا چه که بود هم بحث نيا حال همان در. نداشتندی موافقت انيزندانی مبارزات

 حق نيا باشد، داشته وجود آن صحت احتمالی درصد اگر رايز ميبرسان بندها گريد اطالع به را خبر نيا که ميهست موظف

 من. کنند ميتنظ آن به توجه با را خود واکنش ،یداديرو هر وقوع صورت در و شوند مطلع آن از که است انيزندانی تمام

 ماه وريشهر ۵ بعد، روز صبح. برسانم آنها اطالع به را خبر نيا کشی مل انيزندان با تماسم نياول در که گرفتم ميتصم خود

ی افتيدر خبر انتقال مشغول کهی ا لحظه همان در داشتم، تماس قرار ها کشی مل دبنی ها بچه ازی ک يبا صبح ١٠ ساعت

 تماسی برقرار و هيقض نيا از پس بالفاصله. راخواند ها بچه ازی تعدادی اسام و کرد باز را درب بندمان پاسدار بودم،

 حال نيع در. اند خوانده را) ٨ و ٧ دبن ها، کشی مل بند (بندها ريسا از زينی گريدی ها بچهی اسام که شدم متوجه مجدد،

ی م نظر به. برساند آنها به را خبر ) ٨ و ٧ بند نيهمچن (بند از ها بچه خروج از قبل که نمودم هيتک تماس، انيپا از قبل

  .است دهيرس فرا زين چپی ها بچهی بندها نوبت ، که ديرس
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 دری افتيدر اخبار کردن پخش مورد در زمان آن در چند هر. (بود افته يانعکاس زين بندها گريد در روز همان خبر

ی نمی درست به اما) گرفتی م صورت کنترلی ا گونه ها بچه ازی برخی سو از داشتند، متفاوت شاتيگرا کهی انيزندان انيم

 شده عمطل خبر از بودند، خوانده را شانی اسام ها کشی مل بند با من تماس هنگام صبح، روز همان کهی هائ بچه ايآ دانم

 تا ۵٠ حدود مجموعا (خواندند را شانی اسام روز همان کهی هائ بچه انيم از که دانمی می درست به را نيای ول. نه ا يبودند

 آنان، انيم از. بودند شده اعدام روز همان در ها آنی تمام و نماند زندهی گريد کس تن دوی ک يجز) بندهای تمام از نفر ۶٠

  :کنمی م اشاره نجايهم در ها آن به و است مانده بخاطرم بودند شده اعدام وی دادگاه اول، روز انهم در که رای تعدادی اسام

  دشت گوهر زندان ٨ بند سال، ٨ تيمحکوم مدت ،)تياقل (سچفخا هواداران از سرخوش جهانبخش - ١

  .دشت گوهر زندان ٧ بند سال، ۶ تيمحکوم مدت ،)تياقل (سچفخا هواداران ازی نيحس محمد اهللا ماشاء - ٢

  .دشت گوهر زندان ٧ بند سال، ۵ تيمحکوم مدت ،)تياقل (سچفخا هواداران ازی ول ديمج - ٣

  .شاه دوره انيزندان از سال، ٨ تيمحکوم مدت توده، حزب هواداران از نژاد قربان هوشنگ - ۴

  .دشت گوهر زندان ٨ بند سال، ١٠تيمحکوم مدت توده، حزب هواداران ازی نظر حسن - ۵

   ...دشت گوهر زندان در کرج نيمحکوم بند سال، ١٠ تيمحکوم مدت کار،يپ سازمان نهوادارا ازی دريح داوود - ۶

  

 مای برا شانيبندها به ها آن بازگشت عدمی ول ميشد مطلع بعد روز چند ها بچه نيا ازی اريبس سرنوشت از چند هر

 ها آن سرنوشت ازی عاطال کيچيه و ميداشت تماس گريدی بندها با شب آن و روز آن سراسر در. بودی جدی هشدار

 از بند، چشم با را ٨ و ٧ی بندها افرادی تمام که ميشد متوجه م،يداشت ها کشی مل بند با کهی تماس در بعد، روز صبح. نداشت

 همراه به" یلشکر داوود "و  کرده صف به راهرو در خروج، از بعد را بند دو نيای ها بچهی تمام و کنند،ی م خارج بند

 ايآ و نه؟ ا يديهست مسلمان ايآ ت،يمحکوم مدت جرمشان، نوع ازجمله شودی م آنها از جواب و سئوال مشغول پاسدار چند

 بهی دادگاه به جواب و سئوال نيا انجام از پس روز همان در را ٧ بندی ها بچه ازی اديز تعداد نه؟ ا يخوانندی م نماز

 دار به روز همان را هيبق و مانده زنده نفر ٣٠ تنها بند، نيا تيجمع نفر ٩٠ تا ٨۵ حدود انيم از و بودند بردهی اشراق استير

 در را آنانی تمام و بردهی انفرادی ها بند ازی ک يبه دادگاه، کار ساعت اتمام ليدل به زين را ٨ بندی ها بچه. بودند ختهيآو

 از و کنند برقرار تماس اول روز ماندگانی باق از نفر ک يبا شوندی م موفقی انفراد در نانيا. بودند داشته نگهی انفراد

 روز همان در و کردهی دادگاه بودند، کرده خارج بندها از اول روز در که رای انيزندانی تمام که ابند ياطالع او قيطر

 ماندن زنده بهی اديز کمک بودند شده اعدام اول روز در کهی انيزندان سرنوشت از ها بچه نيا اطالع. اند کرده اعدام

  .بود کرده آنان ازی اريبس

ی رجائ شدن کشته سالگرد ليدل به) ماه وريشهر ٨ و ٧ی روزها (روز ٢ مدت به گوهردشت، و نياو در ، دادگاهها

 ١۴ بند و ها کشی مل بند و ما بند بود ماندهی باق چپی ها بچه از کهی بندهائ تنها روز دو نيا در. بود شده ليتعط باهنر و

 هر روز دو نيا در. مينداشت بودند رفته ٨ و ٧ی بندها از کهی هائ بچه از ک يچيه نوشتسر ازی خبر چوجهيه به که بود

 نيکوچکتر محض به تا ساخته برقرار ها کشی مل بند در خودی رفقا بای دائم و مستمری ها تماس بند داخل اناتيجر از کي

 نيبنابرا و است وقوع شرف دری جد اريبسی عياوق که بود نيا بود مسلم مانيبرا آنچه. ميشو باخبر گريکد يحال ازی اتفاق

 ازی اريبس در ستيبای م باشد، داشته وجود اعدام احتمال کهی صورت در و ميباشی برخورد گونه هر آماده ستيبای م

 وقوع که ميدانستی م حال هر در. ميشيانديبی شتريب تعمق با اند داشته چپی ها بچه کنون تا کهی اسيسی های ريگ موضع
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  .کند ميتنظ را خود مواضع ستيبای م آن به توجه با افراد از ک يهر و استی جد ماعدا

 بچه ازی ک يکه شده مخابره ما بند به مضمون نيا بهی خبر ها، کشی مل بند از ماه، وريشهر ٨ شب ٩ ساعت در

 تمام از موقع آن در که (٨ بند داخل بهی تنهائ به را او باشدی م.....نام به .....بند از و اند خوانده را او اسم اول روز کهی هائ

ی نم نماز و ستندين مسلمان کنندی م اعالم که رای کسانی تمام که داردی م اظهار او و اند آورده) بود شده هيتخل انيزندان

 گفته نينهمچی و. کرد خواهند اعدام باشندی نم مسلمان کنند اعالم زين دادگاه در کهيصورت در و برندی م دادگاه به خوانند

ی و انيناصر نکهيا و اند شده اعدام روز همان اند کرده خارج چپی بندهای تمام از اول روز در کهی انيزندان اکثر که بود

  .اند نکرده اعدامش باشدی م مسلمان که بود رفتهيپذ دادگاه در او کهيآنجائ ازی ول بود کرده اعدام به ديتهد زين را

 که ميدانستی م و بود ها بچه نانياطم مورد افراد از بود، شده ارسال ما بند به وای سو از خبر که نظر مورد فرد

 از او رايز باشد، خودش نرمش و انعطافی برای هيتوج ا يوی ساختگ تواندی نم عنوان چيه به اوی سو ازی ارسال خبر

 از رخدادها انيجر بود مسلم. ميباش تهداش ميتوانستی نم اوی ارسال اخبار دری شک و شدی م محسوب مبارز و مقاوم انيزندان

 و رخدادها و انيجر با ذهنمان انطباقی برا ممکن زمان تنها نيبنابرا. بود متفاوت اريبس ميداشت شيخو اذهان در ما که آنچه

 همان کرد، اتخاذ ستيبای می موضع چه ند،يايب مای بندها سراغ به بعد روز صبح کهيصورت در نکهيا سر بری ريگ ميتصم

  .بود شب

 بند در توده حزب هوادار انيزندان نکهيا آن و ديرس دستمان به ها کشی مل بند ازی گريد خبر شب، ١٢ ساعت در

 رشيپذ به وحاضر کرد نخواهند شيخو مواضع ازی دفاع شوند،ی دادگاه کهی صورت در صبح فردا که اند گفته ها کشی مل

ی اسام به ها بچه از تن چند که ديرس دستمان به ها کشی مل بند همان زا زينی گريد خبر حال درهمان. هستند زين مصاحبه

 از دفاع به حال هر در آنها که اند کرده اعالم) کاريپ سازمان هواداران از دو هر(ی موسائ لياسماع ،یسيرئ عباس

  .است خودشانی شخص ميتصم صرفا نيا و پردازندی م سميمارکس

 اعالم سپس و گشود را بندها درب پاسدار نيچند همراه به انيناصر صبح، ٨ ساعت در ور،يشهر ٩ بعد، روز صبح

 بند از زين را کشی مل انيزندان که ميشد متوجه بند از خروج از پس. شوند خارج بند از زده بند چشم ها بچه همه که کرد

ی م مانيروبرو بندی فرعی ها اتاق ازی ک يدرون به را ها بچه تک تک. اند کرده صف به بند راهرو در و کرده خارج

 اظهار که را ها بچه از ک يهر. بودند جواب و سئوال مشغول و نشسته پاسدار چند همراه به ،یلشکر داوود آنجا در بردند،

 کردندی م اظهار که را ها آن از ک يهر و نشاندندی م راهرو چپ سمت در خوانندی نم نماز و ستندين مسلمان کردندی م

 به حاضر کهيصورت در بودند، نشانده راهرو راست قسمت در کهی  هائ آن و نشاندندی م راهرو استر قسمت در مسلمانند

 وعده هری برا بکنند، خواندن نماز به وادار را آنها کابل زدن با تا بردندی م های انفراد ا يو های فرع به نبودند نماز خواندن

 که رای هائ بچه و بردند،ی م ٨ بند به بودند خواندن نماز هب حاضر که رای کسان و وشب، ظهر و صبح ضربه، ٢٠  نماز

 و استير دفتر آن در که دشت گوهر زندانی ادار قسمت (اول طبقه قسمت به دسته دسته بودند نشانده راهرو چپ قسمت در

 مجددا را جواب و لسئوا نيهمی اشراق مقابل در اتاق ک يدر آنجا در و بردندی م) داشت قرار.....و زندانی داخل ريمد دفتر

 نشاندندی م دادگاه درب چپ سمت در ست،ين مسلمان که کردی م اظهاری کس زين آنجا در کهيصورت در و کردندی م تکرار

  .ختنديآوی م دار به را انيزندان دسته دسته آنجا در و بردندی م دشت گوهر تئاتری آمف به را او آنجا از و

 جر او با بند درون در ا يوی  انفراد در مختلف موارد در که پاسدارها ازی ک يناگهان که بودم نوبت در همچنان من

 آقا حاج گفت او به آنجا در و برد،ی لشکر داود اتاق درون به مرا نوبت از خارج و گرفته را راهنميپ پشت از داشتم بحث و
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 مسلمان ايآ که کرد جواب و سئوال به شروع سپس و زد صورتم بهی محکم چکی لشکر و ديشناسی م را نيا که شما

 به ايآ. ريخ دادم پاسخ که ر؟يخ ا يوی دار قبول امبريپ بعنوان را محمد حضرت ايآ داد ادامه سپس. ريخ دادم پاسخ که ؟یهست

 پاسخ که ؟یخوانی م نماز ايآ. ريخ گفتم که) شدی م دهيشن شيصدا لحن از کهی شخندير با (؟یدار اعتقاد چيه بهشت و جهنم

  .ريخ دادم

ی نم. بودم فکر مشغول موقع آن تا گذشته شب از. نشاندند راهرو چپ قسمت در و کرده خارج اتاق از مرا سپس

 نشده حاضر زين خود دادگاه نياول دری حت من. کنم اتخاد ستيبای موضع چه که کنم مشخص خودی برای بدرست توانستم

. هستم مسلمان که بودم نگفتهی ول هستم ستيمارکس که بودم نکرده هم اظهار دادگاه آن در چند هر. مسلمانم که رميبپذ بودم

 بچه ريسا و من آمدن کوتاه ايآ است؟ ميرژ به بزرگی ازيامت دادنی معنا به آن رشيپذ ايآ گرفتم؟ی م ديبای موضع چه حال

 چه ما مردن ا يماندن هزند ما، رشيپذ عدم ا يرشيپذ م؟يهستی ک ما مگر اما شد؟ خواهد محسوب انتيخ رنديپذی م کهی هائ

 زنده تا بگذاردی باق جامعه دری تر عيوس مراتب به راتيتاث ما مرگ ديشا داشت؟ خواهد ها توده مبارزات دری ريتاث

ی م دوست را ها آن کهی من کنم؟ نگاه مردم صورت به توانمی م چگونه باشد، انتيخ ما رشيپذ اگر دانمی نم ماندنمان؟

 لحظه همان نيا ايآ است؟ دهيرس فرا لحظه آن ايآ پس کنم؟ ها تودهی فدا را ميزندگ و جانم حاضرم که گفتمی نم مگر. داشتم

  خورد؟ی م محک مانيها حرف و ادعاها که ستيا

 که آنها ايآ! مانندی م زندهی اريبس و شوندی م کشته کسانی اريبس ! شوند کشته همه ستين قرار نبرد ک يدری ول

  د؟هستن خائن اند مانده زنده

 نيکمتر نهيزم هر در امکان، حد تا که بود نيا بر ها بچه از گريدی اريوبس من تالش همه زندان، دورانی تمام در

 دچار ايآ امر، نيا رشيپذ بای ول. ميکن اثبات آنها به را تمانيشخص و کيدئولوژيا ثبات عوض در و ميبده ها آن به را ازيامت

 اگر ديشا. بودمی افکار نيچن ريدرگ لحظات، آن و شب آنی تمام. بود سختی ونآزم نيا و.... شد؟ مينخواهی تيشخصی ب

 رايز! شدمی م هم متشکر ها آن از کردند،ی م اعدام مرا همدستانش وی لشکر داوود جواب، و سئوال نيا از پس بالفاصله

  .رفتميپذی م را اعدام لکام تيرضا با من و دادندی م پاسخ ها آن دهم پاسخ من نکهيای جا به سئواالتی تمام به

 خود ،یدار را مرگ رشيپذ توان اگر بگذار: دميشياند نگونهيا خود با و کردم رها را زيچ همه لحظات نيآخر در

 هر بود؟ آمدن کوتاه واقعا ايآ! (آمدی خواه کوتاه باشد، الزمی هيتوج نکهيا بدونی نداشت را آن توان اگر و داد خواهد پاسخ

  !)گذشتی م ذهنم در ميمفاه نيا و دميشياندی م گونه نيا خود با لحظات آن در بود چه

 ها،ی تلخ ها،ی شاد تمام ها، اضطراب همه ها، دغدغه تمام. است افتن يانيپا حال در زيچ همه کردمی م احساس

  .شودی م کينزد شيخو انيپا به همه و همه

. ميشد وارد نيپائ طبقه به ،یفرع کنار پله راه از. آمد سراغمان بهی پاسدار. بودند نشسته درکنارم زين گريد تن چند

 در. نداشتم همی کنجکاو احساس اما. بودم نشده وارد بودند، آورده ،یانفراد به بردنی برا مرا که بار ک يجز قسمت نيا به

 ها بچه ازی شمار بودند، شيخو دادگاه نوبت انتظار در که ها بچه ازی گريد تعداد کنار در. بودم نشسته راهرو ازی ا گوشه

 شيخو اعدام انتظار در و بودند نشسته دادگاه درب چپ قسمت در محاکمه، از پس) ديآی نم ذهنم به نامشان متاسفانه که(

 بهی لگد ضربه با دادگاه درب. گشتی م بدل و رد که بود راهيب و بد و فحش. شد بلند دادگاه درون ازی اديفری صدا. بودند

 انيناصر. دادندی م ناسزا و فحش او، زدن کتک ضمن و بودند ختهير ها بچه ازی ک يسری رو ارپاسد چند. شد باز شدت

 به و اسالم به داد،ی م دشنام و فحشی اشراق به و ها آن به زينی زندان و زدی م لگد وی ليس را او مدام زين) زندان اريداد(
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ی های زندان ازی ک ياو. بودند گرفته خود لگد و مشت ريز را او هم ها آن و دادی م دشنام مدام ها آنی گری وحش تمام

 سر پشت از بردندی م تئاتری آمف طرف به که را او بار نيآخری برا. بودی سيرئ عباس ها، کشی مل بند شده شناخته

  .کردند اعدام روز همان را او......دميد

 که بود رفتهيپذ او ظاهرا. کردند دادگاه دوار داشت، قرار صفمانی جلو در که را انيزندان از گريدی ک يبالفاصله،

 راهرو راست قسمت در خروج، از پس زين را او. یبعد نفر وسپس نشاندند راهرو راست قسمت در را او. است مسلمان

  .نشاندند

 را بندم چشم ورود، از پس و برد دادگاه اتاق درون به گرفته، پراهنم قه ياز مرا انيناصر. ديرس من به نوبت

ی م نظر به آنچنان و بودند انيزندان کشتن حال در اتاق، نيا افراد تمام گذشته، ماه دوی ط. دادی م خونی بو اتاق. برداشت

 و بود نشسته اشی آخوند لباس با ز،يم ک يپشت من،ی جلوی اشراق. بود متشنج وی عصبان انيناصر. رنديناپذی ريس که آمد

 انيزندانی ها پروندهی آور جمع حال در پاسدار چند ز،يمی رو اتاق، ندرو. بود پوشانده رای صندل تمام درشتش کليه

  .بودند

 ايآ افزود بعد و را امی اسيس اتهام سپس د،يپرس مرا مشخصات ابتدا. کرد من از جواب و سئوال به شروعی اشراق

ی گريد پاسخ دينکن امماعد کهيصورت در و هستم مسلمان ديکن اعدام کهيصورت در: دادم پاسخ من ر؟يخ ای يهست مسلمان

 به تا ايآ کرد اضافه سپس. بودم بچه کهی هنگام ،یبل دادم پاسخ ؟یا خوانده نماز بحال تا ايآ کرد اضافهی اشراق. داد خواهم

 سپس. ام نخوانده نماز زندان در حال به تا ر،يخ ؟یخواندی م نماز زندان در ايآ. ام رفتهی بل دادم پاسخ ؟یا رفته مسجد حال

ی م اگر : که دادم پاسخ من نه؟ ای يهست مسلمان باالخره که شد صحبت وارد بود او نفرت ازی ناش کهی خشم با انيناصر

 ک يرفت و ،یبزن هم را تيها ليسب ديبا که کرد اضافه سپس. چيه وگرنه هستم، مسلمان د،يکن مسلمان را ما اعدام با ديخواه

ی ها ليسب که ديکنی م محاکمه نيای برا را من دادم پاسخ من که. زنمی م خودم منی نزن اگر گفت و آوردی سلمان نيماش

 چشمم به مجددا را بندم چشم لگد و چک زدن ضمن او و شدم خارج اتاق از انيناصر شتم و ضرب با سپس دارم؟ی پرپشت

 ثيخب تان همه د،کر اعدام را تان همهی ستيبای م که کرد اضافه بردی م راهرو راست قسمت به مرا کهيدرحال و بست،

  .کرد رها ها بچه ريسا کنار در خود حال به مرا سپس و. ديهست

 گريد پاسدار چند. بردند بود آن دری لشکر داود که طبقه همانی ها اتاق از گريدی ک يبه را ما مجددای مدت از پس

 بود، بردهی لشکر داود اتاق به مرا نوبت از خارج و کرده جدا صف از مرا روز آن کهی پاسدار همان. بودند آنجا در زين

 داود سپس. ؟یهست زنده هنوز تو: ديپرس من از بود، مشخص شيصدا لحن در کهی شخندين ضمن و آمد سراغم به مجددا

 صف از بود نماز خواندن به حاضر که را کس هر و ر؟يخ ا يديخوانی م نماز ايآ که ديپرسی م ها بچه تک تک ازی لشکر

 شروع و خواباندندی م تختی رو اتاق همان در نبودند نماز خواندن به حاضر که رای کسان و فرستاد یم ٨ بند به کرده جدا

  ).کابل ٢٠ نماز وعده هری برا (کردندی م اوی پا کف به کابل زدن به

 مازن خواندن به حاضر که را هيبق و داشتند نگه اتاق همان در را ما. ميخوانی نم نماز که ميگفت گريد نفر چند و من

 کابل زدن به شروع و خواباندهی تختی رو) جداگانه (را ما کيکا يسپس. ببرند ٨ بند به را آنها تا سپردندی پاسدار به بودند

 حرکت را بدنمان و مانيپاها کابل زدن هنگام در آنکهی برا وقت، دری جوئ صرفهی برا و کردند مانيپاها کف و بدن به

ی جا به! شدی م خوانده وعده ک يدر عصر و ظهر نماز کهيآنجائ از را وعده آن. تنشسی م کمرمانی روی پاسدار م،ينده

 درون به دوم طبقه به حال همان در و کرده صف به را مای پاسدار کابل تحمل از پس. زدند کابل ضربه ۴٠ ضربه ٢٠
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 خواهد وضع نيهم نماز وعده هر د،ينباش نماز خواندن به حاضر کهی زمان تا کرد اضافه و برد ٨ بندی روبرو بندی فرع

  . بود

 ريز بند انيزندان ن،ياو در ها اعدامی سر نياول در. است منوال نيهم به زين نياو در وضع که ميشد متوجه بعدی مدت

 گريدی بندها آن از پس و اند کرده اعدام و محاکمه مجددا اند، داشته ابد حکم که رای هائ بچه سپس و کرده اعدام رای حکم

  .بودند افته ياطالع انيزندان کشتار و دادگاهها کار شروع از زودتر، بندهای ها بچه خوشبختانه، ن،ياو در یول. را

 عدم ليدل به که ميباشی م ٨ بند و ها کشی مل بند و خودمان بند ازی رفقائ با که ميشد متوجهی فرع به ورود از پس

 اکثر اول، روز همان. بود تصور حد از خارج انيزندان شتارک وسعت صورت، درهر. اند آورده بدانجا را ما نماز رشيپذ

  .بودند کرده اعدام را ٧ بندی ها بچه

  

 خارج آنجا از را مانی همگ و کرد باز را بندی فرع دربی پاسدار عشاء، و مغرب نماز هنگام روز، همان شبانگاه

 در. نبود چکسيه بند داخل. داشت قرار ٨ دبنی روبرو آن درب و بود بدان متصل مانی فرع که ميشدی بند وارد. نمود

 و خواباندندی م تخت رو را ما تک تک. بودند ستادهيا تخت کنار در کابل، با پاسدار، چند و گذاردهی تخت بند، راهرو وسط

 زده ظهر نماز وعده در کهی ضرباتی جا هنوز. کابل زدن به کردندی م شروع و نشستی م کمرمانی رو همی پاسدار

 پاسداران آمد،ی م نيپائ تخت ازی زندان نکهيا از پس. ضربه ۴٠ زين بار نيا. زدند کابل آنی رو باز که کردی م ردد بودند

 دست با را خود سر ش،يخو از دفاعی برا ها بچه. آوردندی م فرودی جائ هر به را کابل و افتادندی م او جان به کابل با گريد

 ضربات به زين لگد و مشت کهی حال در ،یمدت از پس. رنديبگ را ضرباتی جلو دکردنی می سع امکان حد تا و پوشاندندی م

ی م کابل کهی انيزندان اديفر بندها، راهرو از لحظات همان در. بازگرداندند مانی فرع به را ما بود، شده اضافه کابل

  .انداختی م نيطن آن راهروی فضا در و شکستی م را زندان سراسر بر حاکم سکوت خوردند،

 بچه ازی ک يصورت به کابل ضربه. ميشد نيزم نقش اطاق گرداگرد حال،ی ب مانی همگ ،یفرع به ورود از پس  

 و سرخ مشت، وی ليس ضربات شدت از مان همه صورت. بود کرده جاديای قرمز خط او صورتی رو و بود خورده ها

  .بود کرده ورم همه پاها کف. بود شده ملتهب

 شام حوصله و حال درد، و ضعف شدت از نفر چند. شد برگزار نيسنگی سکوت در" شام ".آوردند شامی مدت از پس

 اورند؟يب فشار نقدريا توانست خواهندی ک تا: ميکردی م صحبت گريکد يبا زمزمه با و آهسته حال، همان در. نداشتند خوردن

 انيم از) اند کرده اعدام مرحله چندی ط را نيمجاهدی ها بچه که همانطور (مجددا که دارد امکان ايآ ماه؟ چند روز؟ چند

 ايآ. خواهندی م را نيهم نهايا ديشا ماند؟ نخواهد زندهی کس گريد صورت، آن در کنند؟ اعدام اند مانده زنده کهی هائ بچه

 حاال تا است؟ ريپذ امکان نيا مگر اما کشت؟ خواهند ديآ بر دستشان از که آنجا تا و باشند داشتهی زندان خواهندی نم گريد

 کهی آورد بر طبق. آمد بدست انياعدام شمار ازی تر قيدق نسبتا آمار بعد،ی چند! اند کرده اعدام را انيزندان ازی اديز شمار

 رانيای ها زندان کل در و ٢۵٠٠ از شيب گوهردشت، و نياوی ها زندان در ور،يشهر و مرداد و ريتی ها ماهی ط م،يکرد

  .باشند شده اعدام که شدی م زده نيتخم نفر ۵٠٠٠ تا ۴۵٠٠

 و داشتند دست به کابل سه هر. آمدند ميبود آن در ما کهی ای فرع درون به پاسدار سه ،١٠ ساعت حدود شب، همان

ی ا چاره. ميکردی م دفاع خود از وصورت سر پوشاندن با وار،يد کنار در ما و افتادند مانی همگ جان به کابل با بالفاصله

 زينی گريدی ها وعده نماز،ی ها وعده از ريغ پس. رفتند زدن، کتک ساعت مين حدود از بعد ها آن. دنبو ها کتک تحمل جز
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 نماز که ديپرس ها بچه ازی ک يازی پاسدار. شد بازی فرع درب مجددا صبح، ۴ ساعت حدود! داشت وجود زدن کتکی برا

ی فرع کهی بند همان به باز. ميشو خارجی فرع از زده بند چشم داد دستور بالفاصله. ديشنی منف جواب و ر؟يخ ا يديا خوانده

 وعده نيا. کردند مانيپاها کف به کابل زدن به شروع و خواباندند تختی رو را ما تک تک. ميشد وارد داشت قرار آن در ما

 آمدن نيپائ از پس. بود انداز نيطن جا همه ادهايفر. داشتی شتريب شدت آن درد ،یقبل ضربات ليدل بهی ول زدند ضربه ٢٠

 ديدوی می فرع درب طرف به لنگان لنگ ها، بچه از ک يهر بار، نيا اما. افتادند جانمان به کابل با گريد پاسداران تخت از

  .بماند امان در کابل ضربات ازی فرع درون به رفتن با ديشا تا

 خواهند نماز که کردند اعالم اه بچه از نفر دوی کي. بودند افتاده حالی ب همه ،یفرع بزرگ اطاق واريد کنار در

 از تا کنندی م اعدام کنند دفاع که رای هائ بچه. داشت نخواهدی ا دهيفا وضع نيا تحمل ن،يا از شيب گفتند و خواند

 که کردند اعالم پاسدار به ها آن کردند، بازی چا دادنی برا رای فرع درب کهی هنگام صبح. بردارند دست مواضعشان

 دربی جلو گريد پاسدار چند با همراهی لشکر داوود. شد بازی فرع درب صبح ١٠ی حوال. هستند ازنم خواندن به حاضر

 نفر چند نفر دو آن از ريغ. نديايب رونيب زده بند چشم هستند، نماز خواندن به حاضر کهی کسان گفتی لشکر. آمدندی فرع

 چشم زين هيبق گفت بعد. ببرد ٨ بند به تا سپردی پاسدار دست به را ها آنی لشکر. افتادند راه زده بند چشم ها بچه از هم گريد

 وارد زدند،ی م بدنمان سرو به کابل با کهی حال در. ميافتاد راه و ميزد را بندها چشم و ميبود نفر چهار سه حدود ما. بزنند بند

. کردند زدن به شروع باز ها آن و سپردند داشت دست به کابل که ی پاسدار به را ما از ک يهر.ميشد مانی فرع بندی فضا

 دست از فرار به شروع ارياختی ب. نبود ريپذ امکان جا ک يدر ستادنيا آن، ازی ناش سوزش و درد و ضربات شدت از

 ازی جائ هر بهی کتاب و حساب چيه بدون و وقفهی ب ضربات. ميشدی م داده پاسی گريد بهی ک يدست از که ميکرد پاسداران

 درد شدت از. ديفهم شدی م آوردندی م وارد ما بر کهی ضربات شدت از را پاسداران نفرت و شمخ. کردی م اصابت بدن

ی برای مجال ضربات اما. بيترت نيهم به زين گريدی ها بچه. زدمی م اديفر وجود تمام با. بود افتاده شمارش به مينفسها

  .دادی نم انيزندان گريد و خودمانی ها اديفر دنيشن

 کتک نوبت گريد ساعت کي. فرستادندی فرع درون به را نفرمان سه هر مجددا اعت،س ک يحدود از پس

 که دانمی م چند هر رفت،يپذ خواهم زين من ظهر، نوبت از پس که گفتم گريد نفر دو آن به من. ديرسی م فرا خوردنمان

 وعده از پس گفتند زين نفر دو آن. باشدی م مواضعمان ک تر به ما کردن مجبور بلکه خواندن، نماز خود نه ها نيا مسأله

  . رفتيپذ خواهند ظهر

 دونفر سپس و من ابتدا. برد بند درون به را مای پاسدار و ميزد را ها بند چشم. آمدند سراغمان به ظهر ۵/١٢ حدود

 نيآخر با ما از ک يهر. ميخوردی م ضربه ۴٠ ستيبای م وعده نيا. کرد کابل زدن به شروع و خواباند تختی رو را گريد

 شده اعدام اکنون هم و ميبود ستهيگرزيکد يبا کهی دوستان درد آورد،ی م درد که نبود کابل تنها. زدی م اديفر شيخو توان

 درد زدند،ی م شخندين مای های ريهمزنج و همرزمان اجساد بر که ريحقی زندانبانانی رگيچ درد شکست، تلخ درد بودند،

  ...ميداشت خود با قبل ها سال از که درد هزاران و بودند کرده خاموش را شانی گزند چراغ زندان همان در کهی جوانان

 پس. فرستادند ٨ بند به زين را ما. ميباشی م نماز خواندن به حاضر که ميکرد اعالم خوردن، کابل وعده آن از  پس

 آن اد يبه...... ستنيگر و گريهمد تنگرف آغوش در بودند، مانده زنده هنوز که دوستان ازی برخ چهره دنيد بند، به ورود از

 گوشه در. ستميگری م نيبنابرا. بکاهد مانيدردها ازی اندک توانستی م ستنيگر ديشای آر... نبودند ما نيب در گريد که  ها

ی م ٨ بند به بودند مانده زنده که رای کسان همه. نبودند گريد که بودی هائ بچهی جا شيپ روز چند تا که ها سلول ازی کي
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 تعداد از. مينداشتی اطالع سرنوشتشان از که بردندی م بسری انفراد در ها بچه ازی برخ هنوز حال، نيع در. آوردند

. بودند مانده زنده نفر ٣٠٠ تا ٢۵٠حدود ،)نفر ۵٠٠ حدود مجموعا (داشت اختصاص چپ انيزندان به که بند ۵ انيزندان

  . بود منوال نيهم به وضع ز،ين نياو در. بودند شده عداما دشت گوهر چپ انيزندان ازی مين به کينزدی عني

 ا يوی لشکر داوود با همراه پاسداران هفته ک يمدت به. بود افکنده دشت گوهر زندان بر را خود هيسا مرگ

 چشم ،کرده انتخاب رای افراد ها بچه نيب از و نشاندندی م بند راهرو در را ها بچهی تمام. آمدندی م بند درون به انيناصر

 ها آن که ميشد متوجه بعدی ول آوردندی م ها آن سر بری بالئ چه که ميدانستی نمی بدرست. بردندی م رونيب به خود با زده بند

 در را انيزندان. شدی م حاکم فضا بر نيسنگی سکوت شدندی م بند د وار تازه شکاری برای وقت. برندی می انفراد به را

 با ، گرفته جمعی البال از رای برخ و گذشتندی م کردند،ی م باز تيجمع انيم از کهی کيبار هرا از و نشاندندی م بند راهرو

 بند به های انفراد از ماه آبان در را ها آن ازی برخ. ميآوردی نم دست بهی اطالع آنان وضع از مدتها تا که بردندی م خود

 زنده است ممکن ميکرد احساس آرام آرام که بود آن از پس تازه. بود بيترت نيبد وضع ماه مهر اواسط تا. گرداندند باز

  .ميبمان

 بچه. خواستند ما از بود، ما نزد زمان آن تا و بندها داخل در که را شده اعدام افرادی ها لباس و ليوسا ماه نيهم در

 بودی رسم که ( کردند ميستق ادگار يعنوان به او کينزدی رفقا نيب در را شده اعدام افراد ازی اريبسی ها لباس و ليوسا ها

 ازی اندک بخش بستگانشان، وضع از ها خانواده نانياطم جهت و) نياو در سال آنی ها اعدام و ۶٠ سال از معمول و نيريد

ی کند با را ها اعدام اخبار ميرژ شدم مطلع که آنجا تا. دادند پاسداران به ها، خانواده به ليتحو جهت را فرد هر وسائل

 ها آن از زانشانيعز اعدام از پس ماه چندی حت و ، ماه آذر تا ها خانواده ازی اريبس. دادی م درز رونيب به شده وکنترل

ی شادی صدای سلول چيه از چگاهيه گريد. ماندگانی باق زده بهتی ها نگاه و بود سکوت زين بند درون در. نداشتندی خبر

  !نشد خواندهی سرود چيه گريد و نخاست بر

  

 خاطرم به فعال که ريزی اسام به توانمی م تنها من گوهردشت، و نياو در شده اعدام انيزندان ميعظ ليخ انيم از

  :کنم اشاره هست

  دشت گوهر در ١٣۶٧ وريشهر اعدام   کاريپ سازمان هوادار  ونيمهد فرهاد .١

ی لم بند در سال ٢ مدت (دشت گوهر در ١٣۶٧ وريشهر ٩ اعدام   کاريپ سازمان هوادار  یموسائ لياسماع .٢

  )بود افته يانيپا حکمش و بوده ها کش

ی مل بند در سال ٢ مدت (دشت گوهر در ١٣۶٧ وريشهر ٩ اعدام   کاريپ سازمان هوادار  ی سيرئ عباس .٣

  )بود افته يانيپا حکمش و بوده ها کش

  
  نياو در ١٣۶٧ وريشهر ٩ اعدام  کاريپ سازمان هوادار  یميقد ديحم .۴

 با ن،يمجاهد ميقدی اعضا از (نياو در ١٣۶٧ وريشهر در اعدام  کيئورت کاريپ هيريتحر همکار  انيزمرد رضايعل .۵

  )١٣۵٠ یها سال معروف مبارز انيزمرد اليل برادر ،یکنون ميرژ در سال ٧ و شاه زمان در زندان سال هفت

 ١٣۶٧ ماه وريشهر در اعدام  کاريپ هوادار منيمعل التيتشک از    یدريح داوود .۶

  .)است بوده کرجی دستاندا نيمحکوم بند در(  دشت گوهر در
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  نياو در ١٣۶٧ وريشهر در اعدام  کاريپ سازمان هوادار   انيالماس ناصر .٧

  دشت گوهر در ١٣۶٧ وريشهر در اعدام  کاريپ هوادارسازمان   یالماس امکيس .٨

  دشت گوهر در ١٣۶٧ وريشهر در اعدام  کاريپ سازمان هوادار یميابراه شمس ريم .٩

 از و آلمان در ونيکنفدراس نيفعال از (١٣۶٧ وريشهر در اعدام کيتئور کاريپ هيريتحر همکار پژمانی عل محمد .١٠

  )کاکوی عل مستعار نام با رازيش اهل خلق، کاريپ گروه نيموسس

  گوهردشت در١٣۶٧ وريشهر در اعدام   کاريپ سازمان هوادار  ....ژنيب .١١

    ١٣۶٧ سال در اعدام   کاريپ سازمان هوادار  یدريح ديحم .١٢

  نياو  ١٣۶٧ سال در اعدام   کاريپ انسازم هوادار  زارع عباس .١٣

 پخش انيجر در ۵٩ سال دری ريدستگ. نياو  ١٣۶٧ سال در اعدام   کاريپ سازمان هوادار  یمقام جعفر .١۴

 را ١۴-افی خلبان دوره که بودهی خلبان انيدانشجوی سر از و  داشته سال ٣٠ حدود اعدام هنگام. درقم کاريپ هياعالم

  .بود دهيگذران

" کامل" گروه نيموسس از و شاه زمان انيزندان از رزمندگان، سازمانی مرکز تهيکمی اعضا زا(    یشيقر رضا .١۵

 ريز بند در و نياو در اعدام، هنگام تا ۶٢ درسالی ريدستگ زمان از که رزمندگان، از منشعب اناتيجر ازی کي

  .نياو در ١٣۶٧ ماه خرداد در اعدام  ) است بوده های حکم

 ،"کامل" گروه نيموسس از شاه، زمان انيزندان از رزمندگان، سازمانی مرکز تهيکمی ضااع از(   پور ديکا وشيدار .١۶

 خرداد در اعدام.) است بوده های حکم ريز بند در اعدام هنگام تا ۶٢ سال دری ريدستگ زمان از و مانيسل مسجد اهل

  .نياو در ١٣۶٧ ماه

  نيوا  ١٣۶٧ سال در اعدام  رزمندگان سازمان از  لو گالب اهللا فتح .١٧

  نياو  ١٣۶٧ سال در اعدام   ها ستيکمون هياتحاد از  اتيب جعفر .١٨

  گوهردشت – ١٣۶٧ وريشهر ۶ در اعدام)  ٣ خط صرفا – نامشخص اتهام(  ....هاشم .١٩

  گوهردشت – ١٣۶٧ وريشهر ۶ در اعدام  تياکثر چپ جناح از پوری قاض محمود .٢٠

  گوهردشت – ١٣۶٧ وريشهر ٩در اعدام  رنجبران حزب از  یرونق بهمن .٢١

  گوهردشت – ١٣۶٧ وريشهر ٩ در اعدام  )تياقل( سچفخا هوادار  یآزاد ونيماه .٢٢

  گوهردشت – ١٣۶٧ وريشهر ۵ در اعدام  )تياقل (سچفخا هوادار  یول ديمج .٢٣

  گوهردشت – ١٣۶٧ وريشهر ۵ در اعدام  )تياقل( سچفخا هواداری نيحس محمد اهللا ماشا .٢۴

  گوهردشت – ١٣۶٧ وريشهر ۵ در اعدام  )تياقل( سچفخا هوادار سرخوش جهانبخش .٢۵

  گوهردشت – ١٣۶٧ وريشهر ۶ در اعدام  )تياقل( سچفخا هوادار انيصفائ هوشنگ ريام .٢۶

 – ١٣۶٧ وريشهر در اعدام  )تياقل( سچفخا هوادار    ....ناصر .٢٧

 نياو در اعدام زمان تا و دهيگرد محکوم سال ١٠ به که" ژهيو کار" گروه به ۶۴ سال ضربه دری ريدستگ( گوهردشت

  .)است بوده

 بوده نياوی ها" یابد" بند در( نياو – ١٣۶٧ ماه ريت در اعدام  )تياقل( سچفخا هوادار  انياسيال اشمه .٢٨

  .)است
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   نياو - ١٣۶٧ ماه خرداد در اعدام شاه، زمان انيزندان از) تياقل - خلق انيفدائ سازمان از (یلطف روانيانوش .٢٩

  نياو – ١٣۶٧ وريشهر در اعدام  )تياقل( سچفخا هوادار  نجاران ميابراه .٣٠

  نياو – ١٣۶٧ وريشهر در اعدام  )تياقل( سچفخا هوادار  یفتاح جالل .٣١

 سال ٧ و شاه زمان در زندان سال ٧ با نيمجاهدی ميقدی اعضا از کارگر، راه سازمان نيفعال از   ديتش رضايعل .٣٢

  ١٣۶٧وريشهر ن،ياو در اعدام ،یکنون ميرژ در

 ونيکنفدراس نيفعال از( گوهردشت – ١٣۶٧ وريشهر در اعدامی  ستيکمون وحدت سازمان از یشوشتری نجف منصور .٣٣

  )سوئد در شاه، زمان در

   نياو -١٣۶٧ وريشهر در اعدام   کومله نيفعال از   یعصمت رضا .٣۴

  دشت گوهر – ١٣۶٧ وريشهر در اعدام   کومله نيفعال از   یناصر داوود .٣۵

   نياو -١٣۶٧ وريشهر در اعدام)  سهند( ستيکمون مبارزان اتحاد از  یصفری عل .٣۶

  نياو -١٣۶٧ وريشهر در اعدام)  سهند( ستيکمون مبارزان اتحاد از  جوان اهللا درتق .٣٧

  گوهردشت -١٣۶٧ وريشهر در اعدام)  سهند( ستيکمون مبارزان اتحاد از  زاده ميرح محمد .٣٨

   نياو - ١٣۶٧ وريشهر در اعدام کارگر، طبقهی آزاد راه دری انقالب وحدتی مرکز کادر ،یُگُرگری صبور محمد .٣٩

   گوهردشت - ١٣۶٧ وريشهر ۵ در اعدام  توده حزب از نژاد ربانق هوشنگ .۴٠

ی و(  گوهردشتی انفراد بند در – ١٣۶٧ وريشهر ٧دری خودکش   توده حزب از ماسولهی نائيب ليخل .۴١

  .)بود افته يشيگرا توده حزب به زندان در و شده ريدستگ سچفخای برا اسلحه حمل جرم به ۵٨ سال در

  .دشت گوهر -١٣۶٧ وريشهر در داماع   توده حزب از   ینظر حسن .۴٢

  دشت گوهر - ١٣۶٧ ماه ريت در اعدام  نيمجاهد از   یاردستان ديحم .۴٣

 گوهردشت – ١٣۶٧ ماه ريت در اعدام  نيمجاهد از   ديسع .۴۴
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  نياو در هم باز
  

  :ميکن پر را آن همه تا دادند ٨ بند انيزندان بهی ا برگه ماه، آبان اواسط در

 در مصاحبه به حاضر ايآ ر؟يخ ا يديهست مسلمان ايآ ت،يمحکوم زانيم اتهام، لد،تو سال پدر، نام مشخصات، و اسم

  ....ر؟يخ ا يديهست انيزندان جمع

 تابستان دری عموم کشتار از پس ان،يزندانی روح وی فکر تيوضع برآوردی پ در ميرژ که بود روشن مانيبرا

 انجام به حاضر کشتار آن از پس بودند، رفتهينپذی زادآ شرط عنوان به را مصاحبه زمان آن تا که ها کشی مل همه. است

 از مصاحبه انجام که بود نيا مهم نداشت،ی چندان تياهم انيزندانی برا ها مصاحبه نيا حدود و حد بار، نيا. بودند مصاحبه

 ريناگز نيا از شيپ که چرا شد،ی نمی تلق تياهم پر چندان گريد مصاحبه زين های زندان نيای برا. شود رفتهيپذی زندان جانب

  .حرف در چند هر رند،يبپذ را اسالم و نديايب نيپائ خود کيدئولوژيا وی اسيس مواضع از بودند شده

 انجام حاضربه ايآ " که پرسش نيا برابر در هيبق نفر، ۵٠ بجز ،٨بند انيزندان نفره صديس جمع در ب،يترت نيبد

  .دادند مثبت پاسخ" ديهست انيزندان جمع در مصاحبه

 ک يگرفتن از پس و کردند منتقل نياو به ،٨ بند ا يو دشت گوهری های انفراد از را ها کشی مل تمام. گذشتی مدت

 به زين را های زندان هيبق. کردند آزاد را ها آن ۶٧ زمستان و زيپائ در ها، کشی مل خود جمع در ها آن تک تک از مصاحبه

 ۵٠ شامل ١٢ بند و بودند مصاحبه رشيپذ به حاضر که شدی می هائی زندان لشام ٨ بند و ٢ بند. کردند ميتقس مجزا رده سه

  .بودند دادهی منف پاسخ مصاحبه، انجام به مربوط پرسش به که بودی نفر

 مالقات اجازه ٢ بند به که ميشد مطلع ماه آذر اواسط در و شد برقرار بندهای برای هواخور دوباره آذرماه، لياوا در

  .دادند مالقات ١٢ بند به آن از بعد هفته و ،٨ بند به بعد هفته ک ياند، داده

ی می نگهدار چپ انيزندان بند از مجزای قسمت در همچنان ها آن. ميبود خبری بی بکل مجاهد انيزندان تيوضع از

 راه بهی اسيس انيزندان عفو سر بری صدائ سرو پر غاتيتبل ميرژ ونيزيتلو و مطبوعات سال همان ماه بهمن در. شدند

 ميداری زندان نفر ٩٠٠ فقط و اند شده عفو مشمول انيزندان تمام که کرد ادعا) اطالعات وقت ريوز(ی شهری ر و انداختند

  !است خطرناک ها آنی آزاد که

 جمع را لشانيوسا بند افراد تمام که داد دستور و آمد ما بند بهی لشکر داوود صبح، روز ک ي،۶٧ ماه بهمن اواخر در

 خارج بند از را ما بند، چشم زدن و لمانيوسا کردن جمع از پس. بدهند رييتغ را ما بند خواهندی م ميکرد فکر اابتد. کنند

 کردند اتوبوس سوار رای همگ. ميديرس بازی ا محوطه به و ميرفت نيپائی پلکان از. ميشد راهروهای انتها قسمت وارد. کردند

 گوهر زندان در که بود سال سه به کينزد. برندی م نياو زندان به را ما که ميداشت نيقي. بردند رونيب دشت گوهر از و

 نشسته اتوبوسی جلو در مسلح پاسدار نفر دو. ميبردار را مانيبندها چشم ميتوانست اتوبوس داخل در. ميبود برده بسر دشت

  .کردندی م اسکورت را ما اتوبوس عقب، در نيماش ک يو جلو در نيماش کي. بودند

 ايآ دميشياندی م خود با. ميکردی م نگاه بودند آمد و رفت حال در که را(!) ی آزاد مردم و ها ابانيخ و مناظر ولع، با

 اند؟ شده کشته ها آنی کينزد نيهم در انسان تعداد چه که دارند اطالع هستند آمد و رفت حال در آرام نينچنيا که افراد نيا
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. بودند شده ختهيآو دار به دفاعی ب نياو ا يگوهردشت در ها آن. ختميری م اشک دندنبو ما با گريد کهی کسان اد يبه ارياختی ب

 جا همه در را ها آن. دميشنی م ها کوچه پس کوچه و ها ابانيخ و شهرها تمام ران،يا سراسر از را ها آنی صدا نيطن اما

  .زندی م حلقه چشمانم در اشک آنان اد يبا فاصله، ها فرسنگ با ز،يکشورن از خارج دری حت. دميدی م

 باال ٢ بند به را ما. ميزد  را مانيبندها چشم و ميگذشت آنی آهن و بزرگ درب از. ميشد نياو زندان وارد سرانجام

 ب،يترت نيبد. اند کرده منتقل نياو نيپائ ٢بند به ما از زودتر روز، همان زين را گوهردشت ٨ و ٢ بند که ميشد متوجه. بردند

 قبل ،۶۵ سال در که ميشد روبرو ها بچه ازی اريبس با باال، ٢ بند در. بودند کرده هيتخل چپ انيزندان هيکل از را گوهردشت

ی ها بچه دنيد از ن،يا جزی تيموقع در ديشا. ميبود هم با حصار قزل زندان ک يواحد ک يبند در گوهردشت، به انتقال از

ی شادی برای جائ تيوضع آن در اما. ميشدی م دلشاد ميبود هگذراند هم با حصار قزل در سال چند کهی هائ بچه ،یميقد

 سرنوشت و تيوضع از بودند مانده نياو در که ها آن. ميگرفت آغوش در را گريهمد های ريهمزنج و دوستان. بود نمانده

 که ميديفهم ودزی ليوخ ميديپرسی بودندم مانده نياو در کهی کسان سرنوشت از زين ما. کردندی م وجو پرس های زندان گريد

  .ستندين زنده گريد مشترک دوستان و رفقا ازی اريبس

 نياو زندان بازماندگان با زين را ما و بودند کرده منتقل نيپائ ٢ بند به را دشت گوهر ٨ بند و ٢ بندی های زندان تمام

 تا ٢٠ بند،ی ها سلول از کيهر در و بود ماه بهمن اواخر. است موقت تيوضع نيا که بود روشن مانيبرا. دادند قرار کجاي

 از گريکدی يبرا و ميزد گپ ميبود افته يرا گريهمد سال چند از بعد کهی دوستان با صبح، تا شب آن. ميديخوابی م نفر ٢۵

  .ميکرد فيتعر ميبود گذرانده سر از کهی عيوقا و گوهردشت و نياو تيوضع

 دوباره ميدانستی نم. های زندان تک تکی اسام واندنخ به کرد شروع و آمد بند به انيناصر بعد، روز ظهر از بعد

 ديبا انيناصری ها سئوال به در پشت و شدی م خارج بند از خواندندی م که را هرکس نام. اند دهيچ مانيبرای ا برنامه چه

  :دادی م پاسخ

 ای يهست حبهمصا به حاضر ايآ ر؟يخ ای يهست مسلمان ايآ ت،يمحکوم مدت تولد، سال پدر، نام مشخصات، و اسم

  ر؟يخ ای يهست بشر حقوق مجامع هيعلی کنفرانس در شرکت به حاضر ايآ ر؟يخ

 دو به کهی کسان. کردندی م فيرد راهرو در دادندی م آخر دوسئوال به کهی پاسخ به بنا را چپی های زندان هم باز

 راست سمت در دادندی م مثبت خپاس آخر سئوال دو به کهی کسان راهرو، چپ سمت در دادندی می منف پاسخ آخر سئوال

  .نشاندندی م راهرو

 سئوال دو آن به نفرمان ٧٠ فقط) نيپائ و باال ٢ بند از ( ميبود تفر ۴۵٠ تا ۴٠٠ حدود که چپ انيزندان تمام انيم از

 و بودند هنشاند راهرو چپ قسمت در را نفر ٧٠ ما. بودند داده مثبت پاسخ سئوال دو آن به همه هيبق. ميدادی منف پاسخ آخر

 هر در. بستند را سلول ٣ هر درب و دادند جا بندی انتها سلول ٣ در و بردند نيپائ ۴ بند به را مان همه کار، انيپا از پس

ی م باز را سلول دربی دستشوئی برا وعده سه روزانه، ابتدا. ميبود نفر ٢۵ تا ٢٠) بسته (مجردی ها سلول نيا از کي

  .دادند همی هواخور ساعت مين روزانه سلول، هری برا روز، چند از پس و کردند

 ليتشک خبر هان،يک روزنامه در اسفند،ی روزها ازی ک يدر. آوردندی م مانيبرا هم را عصر و صبحی ها روزنامه

 رای انوريک عکس. ميبود شده جمع روزنامه برگ آن دور همه. ميديد بشر حقوق مجامع هيعل ان،يزندان شرکت بای کنفرانس

 آزاد کنفرانس، انيپا در اند، کرده شرکت کنفرانس نيا در کهی انيزندان بودند نوشته و بودند کرده چاپ سرش پشت تيباجمع

  .اند شده ملحق هاشان خانواده به و
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 بلندی صدا با را های اعدام ستيل ها رونامه نيهم در و ها سلول نيهم در آن از شيپ سال چند. استی بيغر روزگار

  .ميخواندی م ميداشتی کنفرانس نيچن در را دوستانمان و های زندان همان شرکت خبر امروز و ميواندخی م گريکدی يبرا

 را نفر هزاران شيپ ماه چند که ميرژی برا نفر، ٧٠ ما همه اعدام. کرد خواهند ی رفتار چه ما با که ميدانستی نم

 خواهند نگه زندان در همچنان ا يو کشت خواهند را ما ايآ که ميدانستی نم اما. آمدی م نظر به ساده اريبسی کار بود، کشته

 انجام به حاضر که کردند اعالم بندی پاسدارها به ما سلول سه انيم از نفر چند خبر، آن خواندن از پس روز چند. داشت

 مان همه اررفت در ابهام و ديترد هيسا. بردند کرده جدا ما از را ها آن که دينکش طول شتريب ساعت کي. هستند مصاحبه

  .بود مشهود

 خود با و زد بند چشم ها آن به و خواند را نفر چندی اسام و کرد باز را ها سلول درب انيناصر گذشت،ی روز چند

. کندی م چه دانستی م. زدی م دامن بود، گرفته فرا را فضا ها اعدام موج اثر در کهی ترس و ديترد به کارها، نيا با و برد

ی زندان آن که ميديفهم ها بعد. برندی م کجا به برندی م  سلول از که رای کسان ميدانستی نم. ميبردی م سرب دائمی ابهام در ما

  .بودند برده شگاهيآسای های انفراد به را ها

 در را سلولی ها بچهی اسام ستيل. شد سلول وارد بازهم انيناصر ،۶٨ سال ماه نيفروردی روزها ازی ک يدر

 گريد نفر چند و من. شد خواهد آزاد کرد، نخواهد نظام هيعلی تيفعال چگونهيه که بدهد تعهد کس هر گفت و داشت دست

 ما به بالفاصله. نبودندی کتب تعهد دادن آماده نفر چهار – سه ما، انيم در. ميکرد اعالم تعهد دادنی برا را خودمانی آمادگ

ی تعداد و من اسمی پاسدار روز، آنی فردا. ميشد باال بند وارد دوباره. بردند رونيب سلول از را ما و زدند بند چشم نفر چند

  .ميبود رسانده صبح به را شبی ريدستگ اول روز کهی جائ همان بردند، نياوی مرکز دفتر به را ما. خواند را گريد

 با و کرد مينخواهی اسالم نظام هيعلی تيفعال هرگز نکهيا به تعهد. بود تعهد برگه. گذاشت مای جلوی ا برگه انيناصر

 و ميکرد امضا بود اول برگه مکمل که هم رای گريد برگه. ميکرد امضا را برگه. نمود مينخواهی همکاری مخالف گروه چيه

 را ما امضاها دادن از پس. ميهست مجازات اشد مستوجب ،یاسالم نظام هيعل مجدد تيفعال صورت در که ميداد تعهد آن در

  .بردند باال ٢ بند به دوباره

 رونيب سمت به زده بند چشم. خواندند را مان تک تکی اسام ظهر، از بعد ۵ ساعتی حوال روز، همان ظهر از عدب

 تمام سپس و گرفتند را مانيبندها چشم ابتدا. ميکرد توقف زندانی ورود درب پشت و شدی طی کوتاه مسافت. ميکرد حرکت

  .فرستادند رونيب زندان درب از را مان تک تک و کردند شيتفت را بدنمان

. ستميگری م زين من. فشردندی م شيخو آغوش در را ما و ختنديری م شوق اشک مانيها خانواده. ميبود شده آزاد

 بودند شده خفه آن در کهی ادهائيفر و ها اشک ها، خنده اسارت، دوران نيريش و تلخ خاطرات ازی کوه با را نياو زندان

 ابانيخ منظره اشکی ها حلقه و فشردی م را ميگلو بغض کردمی می ط را خانه تا زندان فاصله کهی هنگام. کردمی م ترک

 گريد که آنان همه و( ی شيقر رضا اد يبه ها بچه ازی ک يکه رای شعر ارياختی ب. کردی م رهيت گانميد شيپ را تهرانی ها

  :کردمی م زمزمه بود، سروده) نبودند

  ختنديآوی رکيت به را قلبم

  وطنم حمجروی ها شانه بر

  آوردند،  وارد گريدی جراحت    

  دخترم،
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  یگذری م کنارم از که آنگاه

    برو آهسته      

  دارم گريدی سخن تو با که رايز

  .گريدی سخن      

  ١٩٩۵ ليآور

  ١٣٧۴ بهشتيارد
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  :ها سيرنويز
ی اداری ها بخش کهی ساختمان. بود شده جاديای ريدستگ اتيعملی برا پاسداران، از متشکلی ضربت گروه ،۶١ سال در .١

 نياوی مرکز دفتر به ان،يزندان نيب در داشت، قرار آن در ن،يمجاهد سازمان افرادی بازجوئ شعب نيهمچن و نياو

  .بود معروف

 داده اختصاص مجاهد انيزندانی بازجوئ به را ٧ و ۴ ،٣ ،١ی ها شعبه ،یمرکز دفتر ساختمان در بعد، به ۶١ سال از .٢

  .داشت اختصاص چپی ها انيجر ريسای بازجوئ به ۶ شعبه و توده، حزب و تياکثر انيجری بازجوئ به ۵ شعبه. بودند

 زن انيزندان به ۶١ سال از و قرارداشت بود بندها ساختمان به متصل که ٢٠٩ ساختمان محل دری بازجوئ ۶ شعبه .٣

  .شد داده اختصاص

 و شالق ها، شکنجه انواع از. شدی م هبرد بکار گاه شکنجهی برا بازجوها، نيهمچن و انيزندان نيب" نيرزميز "اصطالح .۴

  .بود جيرا پا ا يدست از کردن زانيآو وی قپان دستبند کابل،

ی م قراری پا را نيحس ،یريدستگ از پس اخوت خواهر. کاريپ سازمان نيفعال از بود، اخوت نيحس پدر اخوت، آقا حاج .۵

 پاسداران. کندی م فرار و کشدی م رونيب همخمص از را خود شود،ی م مشکوک تيوضع متوجه سرقرار که او اما. کشد

  .اندازندی م زندان به گرفته گروگان را پدرش عوض در

 نيا دری آزاد از شيپ مراحل نيآخر. شودی م گفته نياوی مرکز دفتر دری اتاق به ان،يزندان اصطالح در" یآزاد اتاق" .۶

  ...و ضمانت دادن تعهد، برگه پرکردن جمله از. گذردی م اتاق

. پرداخت زندانبان بای همکار به و داد نشان ضعفی ريدستگ از پس. بود کاريپ سازمان تيمرکز عضوی وحانر نيحس .٧

 اعدام ۶٣ سال در را او نهمه،يا با. داشت شرکت کاريپ سازمان فعاالن و کادرها از های بازجوئی ا پاره در پس آن از

  .کردند

 سازمان نيای اعضای بازجوئ در درزادهيحی مهر خود همسر با همراه و بود کاريپ سازمان نيمسئول ازی نيعابد قاسم .٨

 مقاله ا يداستان گاه اکنون هم و شد آزاد ۶۵ سال در درزادهيحی مهر. کردند اعدام ۶٢ سال در هم را او. کردی م شرکت

  .سدينوی م اطالعات ا يهانيکی برای ادبی ها

 گستردهی ابعاد سازمان نيای اعضا ازی بازجوئ ار اشی همکار. بود کاريپ سازمان نيفعال ازی ک يزادهی عل صمد .٩

  .شد آزاد بعد سال وچند داشت

  .کردندی م استفاده مستعاری ها نام از بازجوها اد،يز احتمال به .١٠

 و شد داده اختصاص زن انيزندان به بود، انيزندان هيکلی برا شاه زمان در که نياوی بندها ساختمان ،۶١ سال اواسط از .١١

 آموزشگاه ساختمان به که افت ياختصاص مرد انيزندانی نگهدار نيبرا شاه، زمان در ساواک زندان یادار ساختمان

 نيا همهی برا و بود گرفته قرار همی رو به رو سالن دو طبقه، هر در داشت، سالن ۶ساختمان نيا. بود شده معروف

 اختصاص مجاهد وی مذهب انيزندان به ۵ و ١ی ها سالن. شدی م استفاده" رهشتيز "عنوان به محل ک ياز ها سالن

 هر. بودند زولهيا ا يمجرد اصطالح به و بود بسته ها سالن درب. خواندندی نم نماز که چپ انيزندان به ٣ سالن و داشت

 شکل به و بود ها تواب مختص ۴ و ٢ی ها سالن. داشتی هواخور ساعت مين وی دستشوئ وقت روز در نوبت سه سلول،
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 ها، سالن نيا بر عالوه. بودند تواب و سال ٢٠ از کمتر سنشان که بودی انيزندان به مختص ۶ سالن. دشی م ادارهی عموم

 بودنشان تواب که انيزندان نيا . کردندی م کار نياوی ها کارگاه در که بودندی تواب انيزندان ز،ين هينيحس محوطه در

  .کردندی م تن بهی طوسی فورمياون بود شده مسلم

 کارخانجات دری محفل تيفعال به سازمان، نيای رهبری ريدستگ از پس که بود کاريپ سازمان نيفعال زای خسرو ديوح .١٢

 و خود مواضع از دادگاه در. شد ريدستگ و رفت لوی رينص رضا محمد توسط ،۶١ اسفند در. آوردی رو تهران

 شرع حاکم. بود کرده فرار زندان از و شده ريدستگ آمل شهرستان در ،۶٠ سال در زين بار ک ياو. کرد دفاع سميمارکس

 از. دادم حکم سال دو تو به قبل دفعه: "بود دهيپرسی رين. بود ها شهرستان همانی اهال از ،یرين اهللا تيآ زمان آن در

 اگر من د،يبده من بهی حکم هر شما: " بود داده پاسخ او و" ؟ینکن فرار تا ميده حکم چقدر دفعه نيا. یکرد فرار زندان

  .کردند اعدام ۶٢ سال مرداد ٢٢ در را او." کنميم فرار هم باز مبتوان

 دری محفل تيفعال به سازمان، نيای رهبری ريدستگ از بعد که بود کاريپ سازمان نيفعال از زينی رازيش احمد .١٣

 شرع، حاکم. شد ريدستگ و رفت لوی رينص رضا محمد توسط ،۶١ اسفند در زين او. آوردی رو تهران کارخانجات

 استخوان هم باز د،يکن خاک مرا اگری حت: "کند اظهاری اسالمی جمهور به نسبت را نظرش تا بود خواسته او از ،یرين

  .کردند اعدام ۶٢ سال مرداد ٢٢ در را او." داد سرخواهدی اسالمی جمهور بر مرگ شعار ام دهيپوسی ها

 در مواردی بعض در و کردی می همکار زندان نيمسئول با که بود ها ستيکمون هياتحاد نيفعال از القلم عيسر ديوح .١۴

  .کردند اعدام ۶٣ سال در را او. داشت شرکت سازمان نيا نيفعال ازی بازجوئ

  زيپائ در را او. کردی م دفاع همواره خودی اسيس مواضع از  زندان در. بود کاريپ سازمان نيفعال ازی ميکر رضا محمد .١۵

  .کردند اعدام ۶٢

  .شد اعدام ۶٢ زيپائ ودر کرد دفاع سميمارکس از دادگاه در و درزندان که کاربوديپ سازمان نيفعال ازی نوران محمد .١۶

ی رو اسالم به فشار ريز و زندان در. شد ريدستگ ۶٢ سال در که بود کاريپ سازمان نيفعال از) سرتوک (راحسانيم احمد .١٧

  .ديگرد آزاد ۶۶ سال در و شدی نروای ماريب دچار ۶۴ – ۶٣ی ها سال در. شد محکوم زندان سال ١٢ به و آورد

 افکار سنجش لهيوس تنها گرفتی م انجام زندانبانان توسطی گاه چند از هر و مرتب که ديعقا شيتفت و ها پرسش نيا .١٨

 سال آن در غالبا نيمجاهد که چرا. بود متفاوت مجاهدی های زندان مورد در سنجش نيا اما. آمدی م شمار به های زندان

 خاطر، نيا به. کردندی می آمادگ ابراز مصاحبهی برا و دندينامی م نيمنافق را خود سازمان و کردندی م ندامت اظهار ها

  .دادندی م قرار مالک را ها آن فعالی های همکار زانيم ها آن افکار و تيوضع سنجشی برا زندانبانان

ی م محسوبی الجورد دسته دارو از و حصار قزل زندان سيرئ بود معروف" داوودی حاج "به کهی رحمان داوودی حاج .١٩

 مشهور نياوی همپا حصار قزل که آنجا تا بود، شده زبانزد کردی م اعمال انيزندان بر او کهی هائ شکنجه و فشارها. شد

  .بود شده

ی پ در. بود شده محکوم زندان سال ۴ به ۶٢ سال در که بود کارگر راه سازمان هواداران از خامنهی سرخاب نادر .٢٠

  .شد اعدام ۶٢ زمستان در و کردندی دادگاه دوباره را او ديجدی اطالعات رفتن لو و ديجد ادافری ريدستگ

 را او نهمهيا با. داشتی همکار انيبازجو با و شد نادم که) سهند (ستيکمون مبارزان اتحاد نيفعال از ،یمراد روسيس .٢١

  .کردند آزاد بعد سال چند

 چند از بعد و داشت بازجوها بای عيوسی همکار زندان در. بود کاريپ سازمان از عباس، مستعار نام با ب،يغر فرهاد .٢٢



 ٧٤

  .طور نيهم زينی قيصدی عل. شد آزاد سال

 ،یشيقر رضا همراه ۶٢ سال در که بود" کامل "گروه و رزمندگان سازمان تيمرکز از) پور تيکائ (پور ديکا وشيدار .٢٣

ی کشتارها در نهمهيا با. بودند نداده او بهی حکم چيه ١٣۶٧ تا. شد ريدستگ سازمان نيای رهبری اعضا از گريدی کي

  .شد اعدام ،یسر نياول در سال، آن

 و بود شيخو حکم افتيدر انتظار در ۶٧ سال تا و شد ريدستگ ۶٣ سال در رزمندگان، سازمان تيمرکز ازی شيقر رضا .٢۴

  .شد اعدام پور ديکا وشيدار با همراه

 افراد از گريدی ا عده با همراه را اوی ريدستگ خبر. شد ريدستگ ۶۴ سال در ت،ياقل سازمان نيفعال ازی محمود محمود .٢۵

 او ايگو. شد اعدام ۶۵ سال در و کرد دفاع دشيعقا و سميمارکس از دادگاه در. ميخواند ها روزنامه در سازمان، نيا

 انتظار در او کهی نزما ل،يدل نيهم به. است کردهی می رهبر خود سازمان درون در را" ژهيو کار " نام بهی انيجر

 و انزوا در او. بودند زده سيپل بای همکار انگ او به تياقل نيفعال ازی ا پاره برد،ی م بسر ٣ سالن در ش،يخو اعدام

  .شد سپرده اعدام جوخه بهی تنهائ

 و فتری م شمار به زندانی داخل ريمد بعد، به ۶۵ سال از و بود گوهردشت زندانی ميقد پاسداران از ،یلشکر داوود .٢۶

  .بود ۶٧ سال کشتاری اجرائ عوامل از و گرفتی م صورت او ميمستق نظر ريز انيزندان سرکوب

 و توالت اتاق ک يو بزرگ اتاق کي ( اتاق دو شاملی ا مجموعه بند، هر کنار در گوهردشت زندان در: بندی فرع .٢٧

 ازی برخ کردن جدای برا موارد، ازی اريبس در. شدی م باز بندها راهرو به آن درب که داشت قرار) حمام وی دستشوئ

 بندی فرع را آن ميقد از انيزندان رفته،ی نم شمار به بند جزء چون و شدی م استفاده های ازفرع گران،يد از های زندان

  .اند کردهی نامگذار

  .بود نياو و دشت گوهر و حصار قزل زندان اريداد ،یالجورد دسته و داری برکنار از پسی و: انيناصر .٢٨



 ٧٥
  


