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 زیونییهای تلوماه و نمایشاردیبهشت
 

ردم. شب قبل، شرکت ک 12سال  حزبی اردیبهشتِ یدر جلسه
کرده بود. در این را پخش  کیانوریرفيق  ی«مصاحبه»تلویزیون قسمتی از 

آوری سالح و توطئه عليه نظام صحبت شده بود. در آن مصاحبه، از جمع
یک از حاضران در جلسه، هيچی حزبی شرح مصاحبه را گفتم. جلسه

حزبی من بود، گفت:  فقا که مسئولِرا ندیده بودند. یکی از ر «مصاحبه»
عليه حزب زبان باز کرده باشد. اما، ما آرمان حزب  کیانوریممکن است »

ایم، نه برای رفيق ای همين آرمان، به حزب وارد شدهرا دوست داریم و بر
ز به رهبران حزب ني نشينی تمامِيانوری. اصول حزب ما در صورت عقبک

سعادت و پيروزی مردم  ترین راهِنظر ما بهقوت خود باقی خواهد بود. به
 .«ی حزب را قبول داریم نه شخص راههمين راه است. ما اهداف و برنام

چند ماه پيش یکی از »ی حزبی گفت: یکی دیگر از اعضای حوزه
مصاحبه کرده است. اما  یانوریکهای ما به حزب گزارش داده بود که فاميل

مضمون مصاحبه مشخص نبود. همه گيج و مبهوت بودیم. جلسه شکل 
عليه  کیانوریکردیم، حاال که خود را از دست داده بود. فکر می عادی

ی حزب حرف زده است، چه پيش خواهد آمد؟ اضطراب و هيجان جلسه
فيق حزبی دادیم و ه رشده را بهای مالی جمعحزبی را فرا گرفته بود. کمک

 ل امنيتی، حوزه را تعطيل کردیم. به دليل مسای
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عمومی گذاشتيم.  های فردی در معابرِاما برای دیدارهای بعد، قرار
سازمان حزبی،  شود، شکلِزمانی که فاشيسم حاکم می»رفيق مسئول گفت: 

باید دیگر را نين باشد. در این شرایط، اسم همایای و از باال به پباید زنجيره
ها را از د آننای هم گرفتند، باید بگویست. اگر از کسی اعالميه یا نشریهدان

طرفه دارد. او اضافه کرد اگر م که با من تماس یکیگيرفرد ناشناسی می
شده و ارتباطش فردی در قرارهای بعد حاضر نشود، قرار او سوخته تلقی 

کنيم. شما را اجرا می ا از فردا این قرارهاشود. پس، مبرای هميشه قطع می
 هم با دیگر رفقا، این شکل از ارتباط را برقرار کنيد.

را بعد از اخبار  کیانوری یعجله به خانه برگشتيم تا مصاحبه همه با
کيانوری رسيد. آمد. سپس، نوبت به  آذینبهدر تلویزیون ببينيم. ابتدا 
رفيق  های لرزان او ما را به وحشت انداخت.صورت بادکرده و دست

های چندین بار، ظاهر او حکایت از شکنجهرا بارها دیده بودم. این کیانوری
خواست به چه را که رژیم میرا واداشته بودند تا آن کیانوریماهه داشت. 

وگو زبان آورد. من و دیگر رفقا که مصاحبه را دیدیم با هم به گفت
ویژه رفقای ما و بهها از بود که این مصاحبهروز ایننشستيم. نظر من آن

جای او به تلویزیون احتمال قوی کس دیگری را بهنيست. به کیانوری
کس نظری داشت. یکی وت بود. هربا قبل متفا اش کامالًاند. چهرهآورده

های کس کارایی کابلاما هيچ. «اندشاید دارویی به او تزریق کرده»گفت: می
  6آورد.جمهوری اسالمی را به ذهن نمی

                                                           

ای آن هم مداوم و های جيرهابلرژیم را به زبان آورده بود. کهای گاهنجههایی که قهرمانان فاتح شک. کابل6
یزیونی کشاند. چه کرد. چه بسيار دالوران و نازنينانی را که به مصاحبه تلوها را باز میطوالنی که زبان
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*** 
های گير آن روز، دالیل و انگيزههای رایج و همهیکی دیگر از بحث

ترین خالف تبليغات رژیم مهماست که بریورش به حزب بود. واقعيت این
ها در توده شدن جنبش کمونيستی و متشکل دليل سرکوب حزب، رشد

 های صنفی خود بود. تشکل

کوتاه  یدر فاصلههای حزبی سازمانن واقعيت انکارناپذیر است که ای
نست به نيرو و قدرت چهار سال فعاليت علنی خود، پس از انقالب توا

ی سياسی و اجتماعی جامعه و در مبارزه کننده در حياتِموثر و هدایت
 کشان تبدیل شود. این موضوعی نبود که از چشم رژیم پنهان بماند.زحمت

اعی خود، ار ارتجمانده و ساختعقب ین رو، رژیم که بنا بر ماهيتِاز ا
ی سياست ها پيش آغاز کرده بود و بر ادامهچرخش به راست را از مدت

ترین خطر و خود در منطقه مصمم بود، حزب را مهم یطلبانهجنگ و جاه
ش با ها و دستاوردهای انقالب و نيز سازگردانی خود از آرمانمانع روی

ها ایوب حزب تودهبنابراین سرک 2دانست.بورژوازی و ارتجاع جهانی می

                                                                                                                   

ی داد. البته، کسانی دژخيم این فرصت را به آنان نمیکردند، ولی مرگ میزوهای شریفی که زیر کابل آرانسان
نسبت محبوبيت و شهرت آمدند بهمقدار فشاری که به رهبری حزب می .تندهم بودند که زیر کابل جان باخ

 ها در ميان جنبش کمونيستی و در حزب بود. آن

در جنبش کمونيستی رسيدن به یک اتحاد اصولی با رفقای سازمان  کرد حزبترین عمل. یکی از مهم2
که  فعاليت علنی حزب نگذشته بودچنين هنوز چندان زمانی از ریت( بود. هميان خلق ایران )اکثفدای

ی کار های حزب در زمينهعالوه برنامههای چپ به حزب پيوستند. بهبسياری از اعضای دیگر سازمان
ها ادهای دموکراتيک در جامعه، روستاها و در مراکز صنعتی و تعاونیای ميان مردم برای تقویت نهتوده

. جنبشی که مستقيماً عليه ای داشتهای مردم رشد فزایندهی یافته بود. جنبش مطالباتی تودهبازتاب وسيع
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عالوه شعار حزب مبنی بر صلح و ا در دستور کار خود قرار داد؛ بهر
ش کُین خار چشم مقامات دولتی و آزادیترتماميت ارزی کشور بزرگ

ف ویژه آن حزب در تقویت یا تضعيروز جمهوری اسالمی بود. بهآن
و اعتبار نفوذ کالم ارزشی داشت. گير و باهای جنگ نقش بسيار چشمجبهه

نظامی مقامات رژیم را به هراس افکنده های نظامی و غيرحزب در ارگان
ميسر نبود. از این بود. سپس، سرکوب جنبش صلح بدون سرکوب حزب 

براندازی و نيز اتهام واهی و  یسازی مبنی بر توطئهرو، با پرونده
 جاسوسی به سرکوب حزب برآمد. یشدههکهن

راف سازمان رژیم در اط یپایهم و بیروشن است که تبليغات مسمو
گردانی خود از راه کردن افکار عمومی از رویمخفی حزب نيز برای گم

است های انقالب و توجيه این یورش ضدمردمی بود، اما واقعيت اینآماج
حزب به داخل  دوران مهاجرت و ورود رفقای رهبری وقتِ که در پی پایانِ

 مود داده شد که این گروه به دليل شرایطنکشور به اعضای گروه نوید ره
تر هایی چون رژیم جمهوری اسالمی، بهویژه و ناپایدار آزادی در حکومت

 است به صورت مخفی به فعاليت خود ادامه دهند. 
 کارِ اندازی و تداومِمخفی حفظ اسناد، کمک به راه وظایف بخشِ

ر مراکز دولتی و داران حزب دنشر و انتشار حزب و نيز حفظ دوستمراکز 
رد، بود. این کگيری آنان را تهدید مینظامی رژیم که خطر برکناری و دست

های بسيار جسور و آگاه و باتجربه که شرایط مخفی ایبخش عموماً از توده

                                                                                                                   

ویژه در های اجتماعی و بهها در تمام این عرصهایگرا بود. نقش حزب و تودهکام راستداری و حُسرمایه
 ناپذیر بود. توکلی انکار مبارزات کارگران عليه قانون کار
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تر این رفقا شد. بيشبا آن بزرگ شده بودند، تشکيل می ده ورا لمس کر
 های محوله.ر عرصهامالً آشنا به وظایف خود دجوان بودند و ک

فر در مرکز نمخفی نيز به این شکل بود که یک سازمانی بخشِ شکلِ
... قرار داشت. در رأس ها وها، حوزهها، شاخکبود و بعد از او شاخه

بود و هيات مرکزی  خسرومعروف به  مهدی پرتویمحمدسازمان مخفی 
رضا )علی شایگان، جهانگیری شاهرخ، فردین سیمینباخته ی جاناز رفقا

  5شد.تشکيل می آذرنگ سعیددليری(، 

                                                           

ویژه نقش بسيار مخربی ایفا کرد. ابتدا خسرو هه بهای نظامی بود کها هم معزز مسئول شاخه. یکی از آن5
يالت کاری داد. خسرو در تشکگير شد. بعد از لحظاتی کوتاه قول همدست 12اردیبهشت  1در روز 

سر  هم برایبار آن، حتا افرادی که فقط یکاطالعات افراد یکرد؛ یعنی همهمخفی مانند کامپيوتر عمل می
سر، فرزند و خالصه تمام بيوگرافی آنان بود، مثل نام، شکل، مشخصات، همهای حزبی دیده زدن به شاخه

 یترین ضربه را به پيکر شبکهبسيار قوی خسرو بزرگ یچون کامپيوتر ضبط کرده بود. حافظهرا هم
ی شاخه را مخفی حزب زد. خسرو نمودار تشکيالتی کشيد. سر قرارهای حزبی رفت. معزز و دیگر اعضا

عدودی بر سر قرارها لو جز تعداد مها قرار داد، همه را بهرد. آنان را تحت بدترین شکنجهبُه گابه شکنجه
 یگير شدند. سپس، فشار مرحلهترتيب تمام اعضای حزب در سپاه و ارتش شناسایی و دستداد. بدین

راه مه 51مشترک شدند. خسرو در سال  یکميته یمخفی روانه یبعدی آغاز شد. خالصه اعضای شبکه
های واکی که با اسلحه به یکی از خانهمخفی در هنگام بازجویی از یک سا یبا تعدادی از اعضای شبکه

ن افراد ها را به عنوا، آنمجاور این خانه یسایهشوند. همگير میمخفی حزب برده شده بود، دست
کند. گير میافراد را دست یریزد و همهکنند و کميته نيز، به آن خانه میمشکوک به کميته معرفی می

گویند کنند و میی عضویت خود را در حزب مطرح میشدگان در همان بازجویی اوليه مسئلهگيردست
حزب برای ی نيز از طرف ایم. رفيق عمویبرای بازجویی به این خانه آورده این فرد ساواکی است. آن را

وان عضو شوند. در این ماجرا پرتوی به عناد میشود. آنان بعد از چند ماه آزآزادی آنان وارد عمل می
مهمی در  یمخفی در زندان شناسایی او را مسئله یشود. رفقای شبکهحزب برای رژیم شناخته می

 دانستند. ی مخفی و تفتيش و مراقبت میسرکوبی شبکه
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تعداد افسران حزب در نيروی هوایی، زمينی، ژاندارمری، دریایی، 
علنی  یتعدادی از رفقای عضو شبکه 9نفری بود. 626شهربانی نيز نزدیک 

جمله وزارت  ها و مراکز مهم دولتی ازه در رادیو و تلویزیون، خبرگزاریک
دادند. این بخش نيز علنی را تشکيل میخفی و نيمهمکار بودند، بخش نيمه

اعضای  یهای بخش علنی متالشی شد و تقریباً همهگيریزمان با دستهم
 زندان شدند.  یآن روانه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

شدید قرار دادند. های ی تلویزیونی تحت شکنجهشده را برای مصاحبهگيرنظاميان دست یتقریباً همه. 9
گانگان اعتراض کردند؛ بسياری به دفاع از حزب پرداختند اما اکثر آنان در مقابل اتهام جاسوسی برای بی

آنان و از جمله  نفر از 66، 12اسفند  1و از خود نيز در مقابل اتهامات دفاع کردند. با این حال، در روز 
ه شدند. سرنوشت رفقایی که در سپاه بودند، اکثراً در اعدام سپرد ییکم افضلی به جوخهرفيق شهيد ناخدا

با آنان گيری اعدام کردند. ولی دو رفيقی که ابهام مانده است. خبری بود که آنان را بالفاصله پس از دست
شان دفاع کردند، مانند حبيب جانانه از حزب و مرامباخته محقق و ابوالفضل پوردیدار داشتيم: رفقای جان

 ترجيح دادند.  خيانت و قهرمانانه مرگ را بر ننگِفتند و سرافراز وارطان نه گ
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 16اردیبهشت و  16های بهمن یورش  

 
و  خمینیپاسداران رژیم به دستور مستقيم  ییورش وحشيانه

ترین سطوح پایيناز باال تا اعضای حزب  یگيری مرحله به مرحلهدست
ترتيب، آغاز شد و ادامه یافت. بدین 16ل بهمن سا 61حزبی در روز 

های گاهشکنجه یهای فعال روانهایهزار نفر از کادرها و توده 66به نزدیک 
برد و اجرای این گونگی پيشهجهل و جنایت شدند. چ وسطایی رژیمِقرون

تعقيب  خمینیی و شخص لحظه مقامات درجه اول قضایبهحظهعمليات را ل
مردانه، دادستانی اسامی ناجوان اول این یورشِ یکردند... در مرحلهمی

ولی  گير شدهدستراه با کادر رهبری تعدادی از اعضای حزب را که هم
های دولتی نيز نوشتند: د، اعالم کرد. روزنامهدنان کرده بوهمان روز آزادش

تعداد دیگری از اعضای رهبری حزب در رابطه با جاسوسی و  کیانوری»
ان رهبری جدید اند. ولی اگر حزب افراد دیگری را به عنوگير شدهدست

 تواند فعاليت خود را ادامه بدهد. زیرا افرادِخود معرفی کند، می
 «ایران!! ینه حزب توده «مجرمند»گيرشده دست

سندگان برجسته، ز شعرای نامی، نویدر این ميان تعدادی ا
سياسی های صنفیتشکلدهندگان زنان و ی قدیمی، سازمانهاسندیکاليست

گير کشان شهر و روستا دستجویان، دهقانان و دیگر زحمتمعلمان، دانش
های صنفی غيرقانونی اعالم شده تر نيز تعدادی از انجمنشدند. البته پيش

ن تهران و توابع یورش کشابستگی کارگران و زحمتبودند و به انجمن هم
زندان شده بودند. بعد از  یشده بود و تعدادی از رهبران آن روانه
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گيری رهبران و اعضای حزب اکثر کشورهای سوسياليستی، احزاب دست
کمونيست، احزاب دموکراتيک جهان از جمله نيروهای دموکراتيک  برادرِ

ی اوج تازهنيز گسترش مایران سرکوب حزب را یورش مجدد به آزادی و 
ن چناکار مخفی همکرد بههمه، حزب با روی. با ایناز اختناق اعالم کردند

رهبری و کادرهای حزب و از جمله  یماندهبه فعاليت خود ادامه داد. باقی
نيز با تصميم به ماندن در کشور و مقاومت کردن، بر  جوانشیر و طبریرفقا 

 دهی کنند.ازمانآن شدند تا دور جدیدی از فعاليت حزب را س
( یعنی دو روز قبل از 12اردیبهشت سال  1دار )روز در همين گيرو

 66را به تلویزیون آوردند و در روز  یعمویکارگر، رفيق روزجهانی
تانی های رسمی و دولتی از قول دادسمه( روزنامهماهردیبهشت )شبِ اولا

يرقانونی اعالم ایران غ یفعاليت حزب توده»درشت نوشتند:  رژیم با تيترِ
ی ایران باید تا روز تمام اعضا و هواداران حزب توده»و نيز نوشتند: « شد
ماه در تهران خود را به دادستانی مستقر در لوناپارک اوین و در خرداد 25

زندگی خود معرفی کنند.  حلِم شهر یا های واقع درها به دادستانیستانشهر
شوند و حکم اعدام شناخته می االرضفیصورت محارب و مفسد غيرایندر

  .«شان صادر خواهد شدبرای
دانيان سياسی را محارب و روز دادستانی رژیم هزاران تن از زنتا آن
بار نيز های اعدام سپرده بودند. ایناالرض اعالم کرده و به چوبهمفسد فی

 ایودهخونين رفقای ت مقامات رژیم به این نتيجه رسيده بودند که با کشتارِ
کار جهانی را هموار کنند. پس در این راه سازش با بورژوازی و ارتجاع

ر سوال برد. در رژیم احتياج داشت که حيثيت حزب و رهبری آن را زی
سرگيجه، شکست  هت،ها نيز دچار بُایای از تودهچنين شرایطی، عده
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ق ها و عالیسو، آرمانه بودند. چرا که از یکروحی و تشکيالتی شد
سو، رژیم مرتب با استفاده از خواست. اما از آنان ادامه راه را میشحزبی

های می خود، اعم از تلویزیون و رسانهامکانات تبليغاتی و نظا یهمه
آموزان و های اسالمی دانشهای علميه، اتحادیهگروهی، سپاه و کميته، حوزه

را زیر حزب  «نام وزارت اطالعاتسربازان گم»البته با جویان و صددانش
 حمله گرفته بودند. 

ساخته، دليل محکمی های تلویزیونی خودی مصاحبهتر از همهمهم
خ برای ادعاهای مقامات دولتی عليه حزب بود. در تاریخ ایران و نيز در تاری

ی و سياسی برای تبليغات رکشیِجنبش کمونيستی جهان یک چنين لشک
ق و شکنجه در زندان سابقه بود. در شرایطی که شالسرکوب وحشيانه بی

وقفه کار کشور بیاز داخل و خارج در ليغاتی رژیم کرد، ماشين تبداد میبی
باری حزب و اعتها و مجامع بسياری برای بیکرد. ميزگردها، کنفرانسمی

 های آن تشکيل شد.تحریف تاریخ و برنامه
درست در همين شرایط، ماشين نظامی سپاه و کميته به یاری سربازان 

گرد های شهر را برای تعقيب و پیخيابانروز زارت اطالعات، شبانهنام وگم
چنين، چه بسياری از نظاميان، ای تحت کنترل داشت. هممبارزان توده

ها با آن «فرصت طالیی»مردمی که رژیم در این  ندان شریفِمعلمان و کارم
ت بمانند، که ساکوه بر اخراج از کارشان، برای آنحساب کردند و عالتسویه

 آنان را تهدید به زندان کرد.
ی رهبران حزب ها و شوهای مسخره و تحميلپس از پخش مصاحبه

، از رفقای نظامی یا شدههای زیر شکنجه گرفتهنوبت به پخش مصاحبه
را که  افضلیباخته ها رسيد. رفيق جاندادگاههای آنان در بیپخش بازجویی
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گيری او هيچ ارتباطی با حزب تگير کردند، اعالم کردند که دسدست
ی در زمينه کیانوریندارد، اما بعد از مدتی اعالم شد او با رفيق 

ترسيدند تباط مستقيم داشته است. زیرا، میگانگان اربرای بی «جاسوسی»
ای چون او که از نفوذ قبلی اعالم کنند که افراد برجسته یابتدا و بدون زمينه

ای بودند و در جنگ فعاليت فداکارانهرخوردار و احترام بسياری در ارتش ب
ها به راین، زمانی اعالم شد که شناساییداشتند، عضو حزب بودند. بناب

ظاهر در جامعه فراهم شده های ذهنی آن بهتمامی صورت گرفته و زمينه
 بود. 

*** 
در آن زمان با مسئول حزبی خود تماس گرفتم. کسی که تا چند روز 

ميت دارد نه رهبران حزبی، ه و مرام حزب برای ما اهقبل گفته بود را
هایی از آن امتناع دیگر را ببينيم، به بهانهکه تلفنی از او خواستم همهنگامی

به من ارتباطی ندارد. هر تو  یهمسئل»د و در آخر نيز با عصبانيت گفت: کر
جا خواهی بکن. من هيچ مسئوليتی در قبال تو ندارم. دیگر هم اینکاری می

د. اما گفتم شاید مصلحت بسيار دشواری بو روز برای من روزِ. آن«ن نزنتلف
اش را یگيربعد از مدتی خبر دست. طور برخورد کندکرده که ایناقتضا می

ی بعد از دیدن مصاحبه ،یکی از رفقا که مسئوليت باالتری داشت شنيدم.
را به سپاه و  ی. پس ليست اسامی بسيارودشرهبران در زندان شکسته می

یم نيز با این اطالعات به سراغ افراد و . گزمگان رژدهدمسئولين زندان می
او نيز اسم افرادی را که با او در ارتباط . از جمله مسئول من آمده بودند
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ند شنيدم که زمان زیادی در زندان نمابعدها  .ها گفته بود، در بازجوییبودند
 و بعد از مدتی به خارج رفت. 

ی که دادستانی اعالم کرد اعضای حزب باید خود را معرفی کنند، زمان
نمودی از طرف حزب آمد که با در نظر گرفتن شرایط از معرفی خود ره

از این  ی اعضاها همهشدن ارتباطاسفانه به دليل گسستهاجتناب کنند، مت
طور تلویحی به معرفی هنمود شفاهی مطلع نشدند. رادیوی ملی ایران بره
ای در آن شرایط بالتکليف بودند. به ردن اعضا نظر داشت. رفقای تودهنک

يز افرادی ترشان نهر حال در تهران تعداد کمی خود را معرفی کردند و بيش
 شان با حزب سست شده بود یا در حزب زیر سوالبودند که از قبل رابطه

های يزهدور از انگ هق شخصی و ببودند. البته، افرادی هم که بنابر عالی
اجتماعی وارد حزب شده بودند، شرایط را برای خالص کردن گریبان خود 

 دیدند. رای انتقام گرفتن از آن آماده میاز حزب یا در مواردی ب
رفتند و از ایشان ی رفقای حزبی میتعدادی از آنان به خانه

يه حزب خواستند خود را معرفی کنند یا به شایعات جمهوری اسالمی علمی
ای عليه حزب به جراید دولتی فرستادند و بعد زدند. چند نفر نامهن میدام

رسمی از جمهوری اسالمی به  از معرفی کردن خود و گرفتن ویزای
سانی که با ایمان راسخ به غربی پناهنده شدند. در این ميان نيز بودند کآلمان

الی و های روزبه استوار ماندند و فعاليت را با تمامی مشکالت ماندیشه
های تلفن ها، باجهها، زیر پلدند. از این رو، ناچار در خيابانجانی پذیرا ش

رساندند. آن روزها ها شب را به روز میهای مسافربری، ترمينالیا اتوبوس
سر رین شرایط جسمی و روحی و مالی بههای مخفی در بدتایتوده
بر آنان بسته ن را شدمخفی هاید. یورش وحشيانه به حزب تمام راهبردنمی
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شدگان در ا گزمگان رژیم به کمک بعضی شکستههدر خيابان بود. حتا
 بردند. ها میچالبازجویی، افراد را شناسایی و به سياه

ند و کردموضع با رفقا ارتباط برقرار میرای ستعدادی نيز با ظاهر توده
ایجاد کرده گشودند. رژیم چنان جوی ای میبزرگی برای فعاالن توده دامِ

، او را از همان گرفتندکس را مینتوان اطمينان کرد. هر بود که به کسی
های ی زیر بدترین شرایط جسمی و شکنجهگيرهای دستاولين لحظه

خواستند، شان را میدادند و از او قرارهای حزبیفرسا قرار میطاقت
ایط بسيار کرد. زندگی در آن شرت خود را برای این شرایط آماده یسبامی

نی دست به دشوار بود. چند نفر از رفقای حزبی به دليل فشارهای روا
نقيض و شایعات فراوان بود. حزب هنوز خود خودکشی زدند، اخبار ضدو

 را ترميم نکرده بود.
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  16ی حزبی بعد از ضربه یفعالیت در هسته

 
ها ناحيه سئوالنایالتی تهران و م یکميته یاعضا یماندهدر ابتدا باقی

کار مغایر با جایی که اینی داخلی حزب کردند. ازآناقدام به تشکيل کميته
مرکزی  یتمرکز در داخل کشور بود، کميتهکاری یعنی عدماصول مخفی

دهی و ای نوع سازمانهجدهم )خارج از کشور( با اطالعيهحزب در پلنوم 
ی داخل هترتيب کميتهای حزبی را مشخص کرد. بدینفعاليت هسته کارِ

شده برای بایست از افراد مطمئن و شناختههای حزبی میمنحل شد. هسته
بایست ها نيز میباشند. تعداد اعضای آن حزب و ناشناخته برای دشمن

شکل از فعاليت توجه به کاهش نفر باشند. در این  1حداقل سه و حداکثر 
های هستهبه یکی از این پذیری و کار در مراکز صنعتی بود. من هم ضربه

ی های کميتهکاری با این هسته اعالميهحزبی پيوستم. در ابتدا قبل از هم
مک از کسی و با ابتکار فردی کردم و بدون کداخلی را پخش می

دادم. در یک محيط کارگری کار یسی و چسباندن تراکت را انجام مینوشعار
شده بودم. به ناچار شناخته که در محيط تحصيل و کارکردم. به دليل آنمی

ر این محل سابق را ترک کردم و به کار و محل زندگی جدیدی رفتم. د
شناخت و از محل زندگی من اطالع نداشت. محل هيچ فرد سياسی مرا نمی

. از صبح آوردمجا میهای کامل را بهتياطنيز احام در روابط خود با خانواده
ها بردم. اعالميهمی سرن محيط کار بهردم و شب را در هماکتا شب کار می

ادیو کردم. به رنویس و آماده و پخش میجا دستهای حزبی را آنو تراکت
روحی برای  یترین ضربهدادم. البته بزرگملی و رادیوهای دیگر گوش می
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تر اثر این فشار روحی بيش طوری که برهاتفاق افتاد. ب 12من در سال 
ولی با  داد. عموماً کسل و پژمرده بودم.ست میاوقات فراموشی به من د

ها پيش برای چنين ورزیدم. خودم را از سالتمام وجود به حزب عشق می
گيری از رای من عدم فعاليت سياسی و کنارهشرایطی آماده کرده بودم. ب

حزب به معنای نابودی و از بين رفتن بود. از وقتی خودم را شناختم، 
نمایی و کردن راهیشدن و انساندر راه انسان زوی پرتوان حزب مرابا

که حزب از کرد. حاضر بودم تا آخرین لحظه حتی بدون اینبانی میپشتی
کار من اطالعی داشته باشد،  فعاليت خود را به شکل فردی ادامه دهم. 

ثل این م ،دیدمنوشتم یا میاری در دفاع از حزب روی دیوار میوقتی شع
ام را به زندان برده د خانوادهزیادی از افرا ام. تعدادگرفته بود که دوباره نيرو

ام نسبت کردند. هنوز کينهدی نيز در بدترین شرایط زندگی میبودند و تعدا
به حزب بعد از به رژیم جمهوری اسالمی خيلی شدید نبود. اما عشق 

ر طوالنی با اسم مستعا چندانتر شد. بعد از مدت نهورسرکوبی در من شعله
ها و از کردم و در این رابطه، اعالميهحزبی آغ یفعاليت سياسی را با هسته

استفاده از  یکردم. اولين اعالميه هم، دربارهنشریات حزب را پخش می
قدر نوشته بودم شب آنرهبران حزب بود. آن یشکنجه مواد شيميایی برای

ها را نيز به ميهگذشته از پخش تعدادی از اعال که مچ دستم درد گرفته بود.
مرکزی حزب  یهای کميتهکردم. سپس، اعالميه های گوناگون پستآدرس

 کردم.نویسی و پخش اعالميه شرکت میروز در شعاربه دستم رسيد. شبانه
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 گیری و زنداندست

 
گير شدم. بعد از چند ها دسترتباط با پخش یکی از این اعالميهدر ا

سه نفره  . ابتدا در انفرادی، بعد در سلول دوماه بازجویی به اوین منتقل شدم
 بودم. یمتر62سی نفری  یاق دربستهتسال در او مدت یک

مخصوص به  یام با یک پيکان و رانندهگيریوقتی از محل دست
دست در کنار من جویی منتقل شدم، دو نفر اسلحه بهباز یزندان برای ادامه

من و  یگ را یکی در شقيقهتفن یدر صندلی عقب نشسته بودند و لوله
ند؛ طوری که دیگری در کمرم فشار داده بود، سرم را زیر صندلی برده بود

کرد ماشين معمولی است با دو نفر دید، فکر میاگر کسی از بيرون می
ن جلوی صندلی نشسته بود و من صندلی پشت. بازجوی م مسافر در

ها حتا ی لباسشتند. همهبند داشتم. وقتی وارد زندان اوین شدم، مرا گچشم
ام را هم وسایلم حتا ساعت مچی ها را از تنم درآوردند. تمامجوراب

جا اوین است. جایی که این»زجو بعد از تهدید و توهين گفت: گرفتند. با
شدید دستم را گرفت و هل داد،  ، با فشارِپس .«هم به حرف آمد کیانوری

قدر محکم بسته بود که م را آنبندطوری که چند بار زمين خوردم. چشمهب
ان ای برای تحویل اشيای خود از زندرفت. سپس، برگهچشمانم سياهی می

چرا »گفتم: «  سریع امضا کن و  بدو برو!»قبلی جلوی من گذاشت و گفت: 
ام را ساعت مچی .«ی تحویل اموالت استبرگه»گفت: « باید امضا کنم؟

با  .«جا هم که نيستاین: »گفت .«ساعت من نيست: ». گفتمنگرفته بودم
. بعد از مدتی ساعتم را آورد. اصرار من مجبور شد به دنبال ساعت بگردد



 21                     ی ملیهای زندان و فاجعهیادمانده

قول معروف شان آمده بود و بهدانستم نگهبانان قبلی از ساعت من خوشمی
 ند. نک« مالخور»خواستند آن را می

برای »نفر گفت: ، شنيدم یکبوس شدمبند سوار مينیوقتی با چشم
بندم را چشم. جرأت باز کردن همه صلوات فرستادند«. متی امام صلواتسال

ی را الهای حزبه بودم که چه خبر است؟! شاید عدهنداشتم. تعجب کرد
اند. ها سوار کردهبوس آناند و مرا هم در مينیبرای بازدید از زندان آورده

... گاه وآموزش ...گاهمتهمين آسایش»زد: اما نگهبان در هر مسيری فریاد می
 کردند.را نيز پياده میای از زندانيان عده .«پياده شوند

بند و چادر هم داشتند. ، چشمزندانيان دختر عالوه بر روسری و مانتو
شد فهميد که آنان زنان آنان چنان پوشيده بود که مشکل می یبنابراین چهره

اش مشخص يان لمپنیا آنان بود که از لحن بپاسدارند یا زندانی. اما زنی ب
داد، توی زنان زندانی را هول می شد فهميد که پاسدار است.بود و می
 کشيد.زد و بر سرشان جيغ میسرشان می
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 گاه انفرادیسایشآ

 
جا باری بر آنفرستاده شدم. سکوت مرگ گاهآسایشبه محلی به نام 

گونه شعار تن هرنوش ای چسبانده بودند کهآن اطالعيه حاکم بود. روی درِ
دیگر حال از شعارهای توابين پر بود، ولی شعارهای کرد. بااینرا ممنوع می

گونه تماس با ها را بخوانم. هرتوانستم آنرا پاک کرده بودند. مشکل می
خواندن با صدای بلند را کردن یا نمازممنوع بود. حق صحبتسلول مجاور 

یست رو به دیوار بنشيند و بايم. زندانی هنگام ورود نگهبان مینداشت
 بند خود را بزند. عدم رعایت آن مجازات داشت.چشم

سواد داری؟ : »پرسيدزدن را هم بلد نبود، میپاسداری که حرف
پرسيد و سم، مشخصات و اتهام زندانی را میبعد، ا «ای؟اطالعيه را خوانده

در را کشی. چراغ زنی. سيفون توالت را هم نمیهرگز در نمی»گفت: می
کردن بسيار آرام حرف بزن. هنگام پرسش کن و وقت صحبت روشن
گرانه اتهام را گيرتر بود. با لحن پرخاشاتهام بسيار سخت یدرباره

رد. اگر زندانی اتهام چپ داشت کپيچ میپرسيد. سپس زندانی را سوالمی
اگر  و« قبول داری، امامان را قبول داری؟خوانی، خدا را نماز می»گفت: می

کردند. بعضی از می« ایپذیرایی جانانه»دادی، خواست نمیجوابی را که می
 ،دانستند. از این روتهامات را که زیاد مشخص نبود، نمیآنان معنی برخی ا

بی. پس به سواالت بعدی ادامه فهميدند زندانی چپ است یا مذهنمی
 دادند.نمی



 22                     ی ملیهای زندان و فاجعهیادمانده

بشقاب اشق روحی، یکقکرد و یکسلول را آهسته باز می نگهبان درِ
ام کرد. تنها هنگام نهار و شسلول پرت می ليوان داخلِسته و یکشک مالمينِ

کنار سلول یک لگن به عنوان کرد. در و برای پختن غذا در را باز می
ت و بوی خيلی بد وجود داشت که فرنگی بدون در، پر از کثافتوالت

چرا که  ،صابون هم نداشتيمکردیم. بایست از آن برای توالت استفاده میمی
 چون مثالً ،زندانی بود. از این رو یصابون جيرهفقط اول یا آخر هر ماه یک

 شدیم.بایست منتظر اول ماه میسه روز از ماه گذشته بود، می
کردند و ز این بود. زندانيان را به صف میوضع حمام به مراتب بدتر ا

هيچ تند با یک دوش و بیانداخهای سرپوشيده و تاریکی میبه محفظه
کردند. در می بود. در را هم از پشت قفل حمامروزنی به بيرون که نام آن 

دیدند. حمام کوچک داخل حمام را می از پشت درِ مدت استحمام چند بار
گرفت. کرد، صورت میبار آن هم اگر نگهبان ترحم میای یکهفته

 شد.تر میی آن طوالنیصورت فاصلهدرغيراین
)زبان ارتباط صوتی یا  «مورس»گونگی استفاده از هحمام چ روی درِ

ن وزنی حک شده بود تا زندانی جدید آدیگر( با ستصویری زندانيان با یک
زنجيریان بسيار کار همدیگر زندانيان یاد بگيرد. از اینرا برای تماس با 

حال شدم. جدولی بود با چهار ردیف افقی و در هر ردیف هشت خوش
های اول ضربهها با تعداد تکالفبا. شماره ردیف حروفِ به ترتيبِرف ح

متد بعدی حرف آن ردیف را مشخص های مربهشد و تعداد ضمشخص می
دو « سگ»ی از واژه« س»برای مثال، برای مشخص کردن حرف  کرد.می
ممتد  یشد و هفت ضربهضربه برای ردیف آن )ردیف دو( زده میتک

که  سگ هم به معنی آمدن پاسدار بود یاین ردیف کلمهبرای حرف هفتم 
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این  با استفاده از کليد اصلی رمز بين دو سلول مشخص شده بود. بنابراین با
 شد.ضربات بالفاصله تماس قطع می

 ح    ـچ  ـج  ـث  ـت  ـپ  ـب  ـا      :ردیف اول
 ش            ـس  ـژ  ـز  ـر  ـذ  ـد  ـخ ردیف دوم:     

 ممتد( ی+ هفت ضربه = دو ضربه با مکث «س» )حرف
  ق ف ـ ـغ  ـع  ـظ  ـط  ـض  ـص      :ردیف سوم

 ی     ـه  ـو  ـن  ـم  ـل  ـگ  ـک    :ردیف چهارم
متر شکلی بود که حدود هفت سانتیهای مستطيلسلول روزنه زیر درِ

غذا فِ که اگر ظر طوریهشد. بجا غذا وارد سلول میارتفاع داشت و از آن
ی هم بود که نگهبان کوچک دیگر یریخت. دریچهغذا میی ، اضافهپر بود

. بارها هنگام نشستن کردخواست، از آن به داخل نگاه میهر وقت که می
شد و نگهبان با والت یا هنگام خواب دریچه باز میروی لگن ت

ها همان موقع کرد. بعضی وقتتمام داخل سلول را نگاه میشرمیبی
بند دادیم یا چشمتوالت باید ظرف غذا را به او می شستن روی لگنن

 رفتيم.زدیم و بيرون میمی
را کاغذ و دارو عکس، خوراکی، ورود اجناسی از قبيل حوله،  یاجازه

بایست چراغ را روشن خواستيم میبه داخل نداشتيم. اگر قرصی می
 1خوردیم. ساعت یم کردیم و قرص را با اجازه و در حضور نگهبانمی

 کردند.را برای روشن کردن سيگار باز می کوچک سلول یشب هم دریچه
حدود  ،رو کشيدند و او را با چوبی بلندرا به راه کیانوریروزی رفيق 

 کیانوریها فهميدم رفيق بحث آنها و جروزدند. از صحبتدو ساعت می
مرکزی حزب  یميتهرا به دليل تالش برای تماس با یکی دیگر از اعضای ک
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وشتم برای روشن کردن سيگار زیر ضرب به هنگام باز بودن دریچه
مرکزی به صورت انفرادی یا جمعی در  یاند. اکثر اعضای کميتهگرفته

ه گاآسایش های مخوفِبردند و چندین سال در سلولسر میههمين سلول ب
 دشت بودند.و زندان گوهر

ی مرکزی ده نفر از اعضای کميته که 966سلول دیگری بود به شماره 
 انوشیروان لطفیشدند. رفقای شهيد داری میجا نگهی اعدام در آنهتا لحظ

دیگر مدت چند سال را در این از دوستان قدیمی یک فریبرز صالحیو 
رفعت ، صابر محمدزادهباخته چون سر بردند. رفقای جانها بهسلول

از فدایيان  هبت معینیو رفقایی چون  نشدا ،جوانشیر() میزانی، محمدزاده
 ند.ها گذراندخود را در همين سلول ترین زندانبيشآذر،  61پيرو 

بود که هر طبقه  چهار طبقه «گاه انفرادیآسایش» این بند اوین به نام
اول مخصوص زندانيان زن بود و  یفرادی داشت. طبقهسلول ان 666حدود 

چون رفيق اول شيرزنانی  یمرد. در طبقهزندانيان  یطبقات ویژه یبقيه
راه با سال را هم 5)سيمين فردین( حدود  فاطمه مدرسی تهرانیباخته جان
زنان دوش با شيرو... و هم محمدی هملك ،مریم فیروز ،فاطمه ایزدیرفقا 

روز را به شب و شب را به سحر ی با استقامت و شجاعت، مجاهد و فدای
های سلول به مقاومت شت ميلهشان از پزیبایرساندند و با صدای می

چون بخشيدند. این شيرزنان با جمالتی همای میی زندانيان نيروی تازههمه
کردند. به همين دليل بارها خستگی را از وجود ما دور می« خسته نباشید»

های رو شدند. آنان به زحمت خود را به باالی ميلههبا تنبيه شدیدی روب
کنان زندانيان را به های آهنين فریادردهالی نهساندند و از البرسلول می
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 داشتن حسابِخواندند. یا با نگهتر فرا میچه بيشداری هرمقاومت و پای
و نيز  کارگرجهانیروز، بهمن61، مهر61قدری چون روزها، روزهای گران

تبریک شان رفقای ی... را به همهو دربهسیزده،  عیدنوروزروزهایی چون 
کردند و داری میشان نگهگفتند. زنان زندانی در سلول خود از فرزندانمی

. تعدادی از زنان زندانی ندشان در سلول متولد شده بودتعدادی هم فرزندان
چنان مقاومت نيز شوهر یا برادرشان را از دست داده بودند، ولی هم

 فشردند.کردند و بر موضع و تفکر خود پای میمی
زنان زندانی را شنيدم که زن پاسداری آنان را کتک  یصدای ناله بارها

گفت. زنان زندانی هميشه با پاسداران خود زد و به ایشان ناسزا میمی
آميزی پاسداران همواره لحن زشت و تحقيرزدند، ولی مؤدبانه حرف می

 داشتند.
 وارِدليل شرایط دش تر اشاره کرده بودم که تعدادی از زندانيان بهپيش

ر بيماری روانی های شدید و سلول انفرادی طوالنی دچازندان و شکنجه
کردند. این زندانيان نه مالقات داشتند، نه حواس پيدا میشدند و اختاللمی

  5های انگليسی چون راجر کوپر.ری و هواخوری. البته به جز جاسوسبهدا

                                                           

5
گفتند: دادند. هميشه هم به او میکردند، به او روزنامه میاور من فردی بود که او را صدا میسلول مج .
ترین مواد کنجکاو شدم و بعد از مدتی دریافتم که برای او خوراکی از به «.شوی؟تو چرا مسلمان نمی»

ها، ترین شربتهای جلوی در سلول او پر از بهآورند. شيشهیی مانند خرما، مربا و کمپوت میاغذ
بردند. بعد از ز دو ساعت او را برای هواخوری میهای متنوع بود. هر روز نيها و آبميوهکنسروها، کمپوت

ن شخص همان روز نگهبان اسم او را برای بازجویی خواند: راجر کوپر. متوجه شدم ایمدتی، یک
کرده است. او زبان فارسی را تقریباً خوب ها برای انگليس جاسوسی میانگليسی است که مدت جاسوسِ

 بلد بود و فکر کنم تنها مشکل او مسلمان نبودنش بود. 
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سلول را آمد و در کوچک میبار پاسدار خيلی آرام چند لحظه یکهر
کاری است. روزها به همين منوال ببيند که زندانی مشغول چهکرد تا باز می

قول ، صدای یک زندانی را شنيدم که بهروزکه یکشد. تا اینسپری می
چه آخوند ناسزا کشيد. به هرزده بود و فریاد می آخرمعروف به سيم

صدای زندانی سلولی را شنيدم و بعد  گفت. ناگهان صدای باز شدن درِمی
مطلق برقرار شده بود. از قرار معلوم پاسداران وارد اً سکوتِ یبقطع شد. تقر

کنند. دوباره « ارشاد»های اسالمی د زندانی را به شيوهشده بودند تا فر
. سکوت بود «آی پام»ای برآمد که از حمام بلند بود: شدهصدای فریاد بریده

 و دیگر صدایی بلند نشد.
شده در روزهای سپری ول عالمت ضربدر نشان ازروی دیوار سل

بودند، تاریخ ورود  سلول داشت. هر ضربدر دو روز بود. برای مثال، نوشته
 یافت.و به دنبال آن ضربدر ادامه می 5/2/51

 یشعار و شعرهای زیادی نيز حاکی از رنج و درد زندانيان و روحيه
 وزخ شرری ز رنجِد»خورد. شعارهایی چون: به چشم میمقاوم آنان 

در »، «شاد بودن هنر است، شاد کردن هنری واالتر»، «ماست یهودهبی
، «ایهميشه زندهر خلق اگر باشی، داراز»، «عشق جز نکو را نکشند مسلخِ

 .«، گویمت گردیدر این ميدان اگر پيروز گردی»
ن شعار یا هر عالمت دیگری اگر نگهبان زندانی را در حال نوشت

 فرستاد.بازجویی می یگرفت و فردا به شعبهزیر مشت و لگد می ،دیدمی
 
 



 27                     ی ملیهای زندان و فاجعهیادمانده

 بستهدر اتاقِ
 

بایست به پهلو جای خوابيدن برای افراد نبود. میدر سلول دربسته 
زنجيری از خواب بيدار هم ترین تکانِخوابيدند. با کوچککنار هم می

ت. در وجه وجود نداشهيچ شویی بهشدیم. امکان استفاده از دستمی
د. صبح و ظهر و عصر، و حداکثر بردنیشویی مساعت مقرر ما را به دست

ظروف و لباس،   وشویکوتاه نيز باید استحمام، شست ربع. در این مدتِیک
ندرت موفق به شد که بهشویی، زدن مسواک و غيره انجام میرفتن دست
ی ظهر و شب برای دادن غذا اق دو یا سه بار در روزشدیم. اتانجام آن می

مالقات، بهداری و جاهای دیگر  بند ما را به بازجویی،شد. با چشمباز می
های مجاور را ی تماس با سلولوجه اجازهبردند. در این مدت ما به هيچمی

ها کردند. جزوهک ورق و خودکار هم از ما دریغ مینداشتيم. حتا از دادن ی
 یدادند. مجلهيار ما قرار نمیمتی را هم در اختهای اسالمی و حکوو کتاب

د. هر گونه سرگرمی و بازی جرم محسوب جمهوری اسالمی هم ممنوع بو
ی ورزش کس حق نداشت با دیگرشد و تنبيه داشت. در این مدت هيچمی

بایست به تنهایی قدم دقيقه بود، می 26کند. در هواخوری که زمان آن 
انجام  بانان راد تأیيد زندانهای مورزدیم و یا به صورت انفرادی ورزشمی
شد. اگر توپ به باغچه صورت هواخوری قطع میغيرایندادیم. درمی
گرفتند. تومان پول می 256تا  656ل ی هر گُشکست برالی میافتاد و گُمی

کردیم. در طول مدت ورزش یک وجه نباید پابرهنه ورزش میبه هيچ
ای برای ممنوع کردن بهانه د. در این مدت ممکن بود هرنگهبان مراقب بو
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ی پاچه»، «پيراهنت کوتاه است آستينِ»گفت: ی میورزش بگيرد. گاه
يه رقص و خالف شئونات اسالمی حرکات تو شب»، «شلوارت باالست

درست کردن  «!ی باالی سرت عالمت دادیبه پنجره»که ، یا این«است
شد. افراد می جر به قطع هواخوری تمامِگونه کاردستی در هواخوری منهر

زندان و  معمولِ یبازی و خندیدن زیاد یا باال رفتن صدا بيش از اندازهبرف
بر قطع زدن ممنوع بود و عالوه گونه سيم یا طناب برای طنابن هرداشت

ها سلولیی هم. مالقات و دیگر امکانات همههواخوری، تنبيه شدید داشت
ساعات غيرعادی در  شد. روزهای تعطيل هواخوری تعطيل بود.قطع می

 1الی  5:56یا ساعت  نهار در تابستانظهر یا بعدازمثل ساعت یک بعداز
کردند و به زور به ندانيان خواب بودند، بيدارشان میکه زصبح، هنگامی
بود و باالی بردند. اطراف هواخوری دیوارهای بلند و بزرگ هواخوری می

ین برج نگهبانی دیده شکل و چندخاردار مفتولیرشته سيم 65هر کدام 
 شد. نگهبانان به دقت ما را زیر نظر داشتند. می

ت، نامرغوب و قيموماً از مواد غذایی گياهی، ارزانغذای زندان عم
خاکی، سوسک، ند. بارها خودم در غذا، کرمدزده بوگاهی گندیده و سوسک

های دمپایی، سنگ شکسته، تکه الستيکِ پِالم یشپش عدس، نخود، شيشه
سبزی، بلغور و  موالً آشِبار ميخ دیدم! غذاها معيلی درشت و حتا یکخ

شد. یا آبگوشت و سوپ بود تر شب داده میرشته بود که این نوع غذا بيش
تر شباهتی به این شان کمها محتویاترغم نام آنمرغ و راگو که بهمثل سوپ

ينی، زمخبری بود و نه از گوشت، فقط سيب داشت. نه از مرغها غذا
دان، لوبيا بود. گاهی . غذای دیگر زنگندیده و آب فراوان لوبياچيتی و هویجِ
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حلوا و کره، و در تابستان،  در زمستان خرما، العاده ناچيزنيز به مقدار فوق
 شد. يار و گوجه برای غذای شب یا بعدازظهر داده میخوردن، خسبزی

کمی سبزی  برنج شفته، مقدار سبزی بود باترین غذا قورمهبه
دیگر غذاهای زندان،  قرمز و آب فراوان. ازخوردشده، چند عدد لوبيای

های مانده در گاهی آشغال گوشتزرد بود. گهخانگی و شلهقيمه، حلوای
مناسبت هم بهکردند و آن را با نام کباب اسالمی، آنآشپزخانه را چرخ می

به زندانيان  دیگر«اهللیوم»یا « تأسيس مقدس جمهوری اسالمی»روز 
 ند.ددامی

توان گفت که صفر بود. تعداد زشکی میبهداری و امکانات پ یدرباره
ردند و یا رسيدگی یا مُزندانيان مسن و جوان به دليل عدمچندان کمی از نه

های روانی د. برخی نابينا و برخی به بيماریناپذیری گرفتنهای عالجبيماری
های پوستی چون کچلی، گال، قارچ، یکنترل دچار شدند. بيمارغيرقابل
که با یافت؛ بلتنها بهبود نمیو رایج زندان بود که نههای عادی بيماری

 چنين، به دليل عدمشد. همن غذاها و فشارها هر روز بدتر میوجود ای
طور وسيع شيوع ها بهوجود ویتامين و پروتئين غذایی مناسب انواع بيماری

کردند. یکی از های جزئی واکسينه نمیابر بيماریداشت. زندانی را در بر
توجهی و بی مننژیتبر اثر بيماری  حسن صدیقیرفقای راه کارگر به نام 

رغم فشارهای مکرر زندانيان جان سپرد. تعدادی بر اثر بانان بهمطلق زندان
نداشتن عينک یا نياز مبرم به عمل جراحی چشم، نابينا شدند. تعدادی به 

کچلی  دسترسی به دارو عقيم شدند و تعدادی نيز برای هميشه بهدليل عدم 
 جا مقدور نيست، مبتال شدند. ها در اینهای دیگر که ذکر نام آنیا بيماری
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رغم شد، اما بهها نوشته میبار بود. اسمروز یک 65نوبت بهداری هر 
ر نف 56یک یا دو نفر از ميان  اصرار زندانيان تنها تعداد مشخصی یعنی

یض توانستند به بهداری زندان یا دکتر داخلی بروند. اگر کسی امروز مرمی
رد یا دیگر به مُماند. در طی این مدت میبود، دو هفته باید در نوبت می

بهداری احتياجی نداشت. ولی به اجبار باید دو هفته بعد به بهداری برود. 
داری احتياجی گفت دیگر به بهاسمش در ليست بهداری بود. اگر میچون 

زدند بند می. بيماران را چشمفرستادنددارم، کس دیگری را به جای او نمین
بردند. بعد از کردند و با مقداری طعنه و کنایه به بهداری میو به ردیف می

آمد. بيماران را ساعت، دکتر می 9تا  6ن یعنی بين ها سرپا ایستادمدت
ری نشسته بود و یک پاسدار کنار بردند. دکتیکی به داخل بهداری مییکی

کشيد. نه معاینه نه آزمایش، فقط تر طول نمیاو. حدود یک یا دو دقيقه بيش
شتی یا این بيماری را دا دو یا سه سوال، اسم و بيماری شما چيست؟ قبالً

مر نداشت. تر ثرسيد. اصرار و توضيح بيشنه؟ بعد نوبت فرد دیگر می
بود. مسکن یا  ها هم مشخصقرص یخت. همهانداپاسدار او را بيرون می
پول، هنگام تزریق آور، قرص معده و گاه تعدادی آمسرماخوردگی و خواب

ی. بعضی زدند که برای هميشه بهداری رفتن را فراموش کنچنان آمپولی می
 ها هم تواب بودند.از دکترها پاسدار و بعضی

ار بود. ليست بکماه ی 5گاهی  .پزشکی هم بدتر از اینوضعيت دندان
ها افرادی را موماً بچهع باال بود. اماپزشکی بلندنيازمندان به دندان

شان خراب بود و توانایی غذا هایدندان % 16الی  16تادند که حدود فرسمی
پزشک شان بيرون بود. دنداندندان از تحمل اشتند یا درد شدیدِخوردن ند

را پر کنند. اگر افتاد که دندانی می تر اتفاقکشيد. کمدرنگ دندان را میبی
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 ها بهشد. بچهیخت و به سوراخ قبل منجر میرکردند، میدندانی را پر می
شدند که به های روده و معده و غيره میدليل نداشتن دندان، دچار بيماری

های اختالل روحی و روانی بود. دندان دنبالش ضعف جسمانی و بعد هم
لگد، ووشتم و مشتران بازجویی یا زیر ضربها در دوتعدادی از بچه

های لثه نيز بسيار طور کلی سياه شده بود. بيماریبهشکسته یا آسيب دیده و 
 شایع بود. 

در تمام مدت زندان  پزشکی بدتر از این دو بود. شایدامکانات چشم
هم به همه گفت: زشک را دیدم که به زندان آمد. آنپمن دوبار چشم

شود. هم رفع میقط کمی ضعيف است که آناست. ف سالم تانهایچشم»
های چشم که بسياری از زندانيان از بيماریحال آن«. نک نيستاحتياج به عي

ود. یکی از رفقای های چشم مشهود ببردند. تراخم و دیگر بيماریرنج می
که چشمش نياز مبرم به  آبادیاصغر منوچهرعلیای، توده یباختهجان

نابينایی کامل بود. او نيز  یت، به دليل عدم رسيدگی در آستانهجراحی داش
علی اعدام سپرده شد. یکی دیگر از رفقا ) یهی ملی به جوخدر فاجعه
( به دليل عدم امکانات پزشکی فوت کرد. یکی دیگر از زندانيان، شناسایی

که قلب، با آن مدتِدراز )اقليت( در اثر بيماریِ ياناز فدایتیمور راوندی 
های زیادی نوشته بود، به علت بان هشدار داده و نامهر به زندانچند با

خصوص در وميرها بهگونه مرگوجهی مسئوالن زندان فوت کرد. اینتبی
زندانيان اوین و  یوردهخقدر از پای کابلوران بازجویی بسيار زیاد بود. آند

 دادند. رفت که جان میها خون میدیگر زندان



 32                     ی ملیهای زندان و فاجعهیادمانده

بردند. بسياری از آنان های بسيار زیادی رنج میز بيماریدانی ازنان زن
. در حالی که استحمام و عدم دسترسی جان سپردندبه دليل احتياج مبرم به 

های معمولی زنده بعضی از آنان فقط با زدن واکسن یا خوردن قرص
ی بیمار. بيماری دیگری در زندان رایج بود که در ميان زندانيان به ماندندمی

به آن مبتال شده بود. این  بهجتمعروف بود، زیرا ابتدا خانمی به نام  بهجت
به این  سالکشنده بود. این زن زندانی مدت یکبيماری بسيار زجرآور و 

گير بود. تازه اگر زمانی امکانات ناچيزی هم بيماری مبتال شده و زمين
ویی نباشد یا وجود داشت، مشمول زندانی بود که در انفرادی یا زیر بازج

به دليل تنبيهی، این امکانات را از او سلب نکرده باشند. بعدها که امکانات 
پر  یهزینهشد. هداری و دارو از زندانی گرفته میتر شد و پول بکمی به

کردن و ساختن دندان یا خرید عينک و دیگر خدمات پزشکی نيز به تمامی 
 زندانی بود.  یبر عهده

و نداشتن  «مطيع بودن»و « م ارتکاب به خالفعد»زندانی در صورت 
دقيقه  65تا  66بار به مدت یکروز  65ممانعتی از طرف بازجو، هر 

شيشه تلفنی فقط با پدر و مادر یا با  توانست از پشتِمالقات داشت و می
امکانات روزنامه و مجله و  15تا سال  سر و فرزندان خود صحبت کند.هم

بسيار ناچيز بود. کاغذ و  فرهنگی وجود نداشت یا خانه و دیگر امکانکتاب
شد که داشتن آن جرم بود. یعنی اگر کتابی از تنها به زندانی داده نمیقلم نه

تر اوقات کردند، تنبيه داشت. بيشداخل سلول پيدا می شریعتییا  مطهری
ای ای بود. زیرا تعداد اندکی روزنامه )برها و کتاب دقيقهاستفاده از روزنامه

 دادند.می نفر یک روزنامه( 96الی  56هر 
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 ،هاوکاست حتا با آگهیکمبیها را ی روزنامهبعد از پایان هفته همه 
ند. اگر چيزی از آن بریده گرفتمیهای دیگر آن تحویل ها و ضميمهسعک

روزنامه برای مدتی یا برای هميشه قطع بود. بارها  ،شدیا بر آن نوشته می
گفتند از بردند و میزیاد روزنامه زیر فشار می یمطالعهه خاطر زندانيان را ب

خواند تر میکس روزنامه بيشکشی. هريرون میدرون روزنامه خط سياسی ب
 شد.موضع و مؤمن به تفکرش قلمداد میسر

ای از دیگر رهبران حزب یا مصاحبه طبریای از روزنامه مقالهدر اگر 
شد. قيف یا بخشی از روزنامه حذف میتوروزنامه در داخل زندان  ،بود
روز که روزنامه اماین یای داشت به بهانهچنين اگر منتظری مصاحبههم

های سياسی آن را کنترل زدند. یادداشتنرسيده از تحویل آن سرباز می
شد. ولی بعد ، حذف میای بر ضد وضعيت موجود بودکردند. اگر مقالهمی

ها را مرتب چنان روزنامهبهبود یافت. اما هم کم این امکاناتکم 15از سال 
 گرفتند.پس می

های توان گفت فقط کتابخانه بسيار ناچيز بود و میامکانات کتاب
در  سروشو  بادامچیانمؤتلفه و از آن جمله  حجتيه و جمعيتِ انجمنِ
فقه اسالم، اصول و احکام اسالم، حکومت  یها دربارهرس بود. کتابدست

ندرت کتاب مسایل مذهبی بود. به ر اسالم و همگی مربوط بهو والیت د
کردند. مثل ها را هم ممنوع میوجود داشت. حتا بعضی از این کتابسياسی 

« نقد و بررسی مارکسیسمِ» ،مطهری «گریِعلل گرایش به مادی» کتابِ
 ی طالقانی. برای مجاهدین حتانوشته« امام علی»الدین فارسی، جالل

خانه و امکانات کتاب 15. اما در سال غه و قرآن هم ممنوع بودالبالنهج
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های تخصصی، مهندسی، علمی یا تر شد. یعنی برخی کتابفروش کتاب به
رس بود. دليل آن نيز این مرتبط به آموزش زبان خارجی تا حدی در دست

المللی آن زیر فشار شدید بين یبود که رژیم در خصوص جنگ و خاتمه
قاق صنفی و سياسی زندانيان سياسی برای اح یاز طرفی مبارزه قرار داشت.

ای به خود گرفته بود. اعتصاب یافتهحقوق خود شکل متشکل و سازمان
غذاهای مکرر به دالیل صنفی و سياسی و برای به رسميت شناختن 

عقاید و قطع جنگ یا پایان دادن به تفتيش زندانيان به عنوان زندانی سياسی،
 افزونِ گرفته بود. رشد روزمذهبی باالکر مذهبی به زندانيان غيرتف حميلِت

، به وحشت انداخته بود. از این رو زندانيان سياسی رژیم را یجنبش اعتراض
المللی و های بينرژیم برای به سکوت واداشتن زندانيان و کاهش اعتراض

و از جمله امکانات  یزندانيان به استفاده از همه یخانواده نيز کاهش فشارِ
جا پيش رفت که زمانی روی آورد. این وضع تا آن چماق و حلوا یشيوه
سيلی زدن به زندانی را پاسدارها بدون اطالع از مقام باالتر حق  حتا

مالقات حضوری و دادن امکانات های طوالنی و مرخصی، مالقاتنداشتند. 
و هواخوری از صبح تا شب و نيز کتاب و مجالت رواج یافت و عف

فزونی یافت.  ،خود اعالم ندامت کرده بودند یزندانيانی که از گذشته
یافت سال کاهش می 65حکم او به طور مثال کسی که حکم ابد داشت، هب

ها مختص گونه آزادشدنشد. اینهفته با عفو دوم آزاد میو در عرض یک
گ خود اظهار ندامت کرده یا برای مدتی سن یافرادی بود که از گذشته
 خود زده بودند.  یرژیم را در زندان به سينه
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 به بعد 11های ها در سالزندان یتِوضع

 
ها ریختند، کردند و به خيابان جهاد اکبرکه مجاهدین اعالم  16سال 

تری، از ها به قتل رسيدند و تعداد فزونشماری از آنان در خيابانی بیعده
های رژیم شدند. ی زندانروانه ساله 15ساله تا پيرزن و پيرمرد  62کودک 

ها این تعداد زندانی سياسی در زندانتا آن زمان در تاریخ کشورمان، حضور 
 شماری از هواداران و سابقه بود. در آن سال جمعيت بیبی

دسته با کاميون و های چپ را دستههای مجاهدین و دیگر گروهسمپات
در ميان آنان بسياری فقط  .کردندبوس و اتوبوس به زندان روانه میمينی

های سياسی خوانده بودند. این افراد را مانیک اعالميه یا یک نشریه از ساز
زندان  راه خود به داخلِزندانيانی که به هر دليل بریده بودند، هم

 ولیکشيدند. از جمله فردی بود از هواداران سابق مجاهدین معروف به می
با خود به زندان آورده بود؛ یا فرد دیگری  ، یعنی هزار نفر را آقای ولیهزار

تر از ولی هزار به چندان کمکه او هم تعدادی نه بهزاد نظامیبود به نام 
ب به منتسزندان آورده بود. این افراد حتا به پدر و مادر برخی از افراد 

توان گفت در آن زمان ها رحم نکرده بودند. میمجاهدین و یا دیگر گروه
بردند. بعد از ترور سر میصد هزار زندانی در زندان به چند نزدیک به

ش بود. در آن زمان در یک چنان رو به افزایمجاهدین این جمعيت هم
های شلوغ فر را جا داده بودند. مثل اتوبوسنمتری، سی 5/6و5/6سلول 

کنند. صبح و افراد را دو پشته روی هم سوار میشرکت واحد تهران که 
ای شد. حتا آب جيرهکوچکی کره داده می یما و تکهمی خرشب مقدار ک
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نی و مفهومی نداشت. برای هر بود. بهداری و دیگر امکانات اصالً مع
 زندانيان را بهتیر 7کردند، از جمله ای که مجاهدین آغاز میحمله

دادند و تعدادی را زیر شکنجه جمعی شکنجه میشدیدترین وجه و دسته
و در  بردندی مخوف میشد، به شعبهوارد می کشتند. هر زندانی کهمی
و امثالهم آنان را زیر کابل  فروتن و رحیمیجا بازجویانی چون آن
سر ها و بدترین اعمال اخالقی یعنی تجاوز به همو بدترین توهين گرفتندمی
زندانيان، یا دیگر  ینفر در مقابل دیگری و پخش نوار آن برای شکنجهیک

قول گی یا بهفرهنهای مستهجن، غيراخالقی و ضدبهگرفتن و پخش مصاح
ساله را  62ساله و دختران جوان  15شد. زنان ده میاستفا اسالمیخودشان 

کردند و گاه اوین به صف میراه با زنان حامله در استخر مقابل آموزشهم
دادند. جسد گلوله قرار می یمان آنان را آماجِابا رگبار مسلسل قلب پر

زهرا و ی بهشتها ریخته و روانهدسته به کاميونشده را دستهاعدامزندانيان 
ن بازمانده از آن دوران تعریف کردند. بعضی از زندانيان خاوران میگلستا

ود سی زندانی فقط یک نفر باقی ها با حدکردند که از بسياری سلولمی
خالی  درپیشدند، و پیاز تمام افرادی که وارد سلول می ماند. یعنیمی
الً شماری اصماند. تعداد بیتا آخر شب، کسی از آنان باقی نمیشد، می

 شدند.بازجویی نمی
آورند. پسربچه ی پاسداران درمیدختران را شب قبل از اعدام به صيغه

بردند. اینان ر، برادر یا دیگر اقوام خود میکشی اجساد خواهرا برای نعش
صورت ا به کاميون بياورند؛ درغيرایناجساد ر بایست بعد از تيرباران،می

شد. در این ميان، تعدادی هم که حتا در اجرای شان صادر میحکم اعدام
ان تير خالص زده اعدام دوستان و خویشاوندان خود شرکت کرده یا به آن
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شماری را که نپذیرفته بودند، نيز اعدام شدند. تعداد بیبودند، اعدام می
دليلی بود برای  اشرف ربیعیو  موسی خیابانیف کردن به جسد کردند. تُ

همه رغم آنسيار ناچيز بود. حتا بهاعدام شدن یا نشدن. غذای زندانيان ب
 رسيد.ها، غذا به همه نمیاعدام

 بيرونِ یها، جادهها با کاميونشدهدسته از اجساد تيربارانانتقال دسته
 خون نزدیک به ران هایرنگ کرده بود. درون استخر دلمهزندان را سرخ

رسيد. تنها در این حالت بود که بردند، میافرادی که دوباره برای اعدام می
در »گفت: ای میشستند. یک رفيق تودهها را میانداختند و خونمیشلنگ 

شنيدم. همسایگان میمن از صبح تا شب صدای تير خالص  آن روزها
کرده بودند و وحشت  صداان اوین از این همه کشتار و سرواطراف زند

دین شاید کردند. متأسفانه اعضا و هواداران مجاهگاهی نيز اعتراض می
تر سياست بيش ریزی و کشتارِاکتيکی و به دليل جلوگيری از خونطور تبه

توبه را در پيش گرفتند. از آن به بعد، دیگر کسی از اعضای مجاهدین نبود 
منافق و نادم از گروه خود را  که از سازمان خود دفاع کند. همه خود

 خواندند. می
 ذهنِشماری که بی های ها رسيد. مصاحبهسپس نوبت به مصاحبه
ها از داد. این مصاحبهخورد و آزار روحی میزندانيان را از صبح تا شب می

شب و  1و  1بعدازظهر تا  2ظهر و از ساعت تا یک بعداز 1صبح ساعت 
دادند و باید با ق زندانيان را تشکيل میب به اتفادر حضور افرادی که قری

شد. حتماً کردند، انجام میا تأیيد میها رکنندههای مصاحبهشعار دادن حرف
اند. های رژیم دیده یا شنيدهها را در رسانهچندان کمی از آنتعداد نه

بردند تا ران را به زور کابل به حسينيه میموضع چپ و دیگزندانيان سر
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ان را تأیيد کنند. بدترین شرایط موجود برای زندانيان ایجاد های دیگرحرف
 شده بود. 

ليلی بر سر موضع بودن ارزیابی ها را دعدم حضور در مصاحبهتوابين 
ول از مواضع صنفی و سياسی خود کردند و زندانيان را به عدمی
زمان اکثر زندانيان سياسی توان گفت که در این خواندند. به جرأت میمی
بانان تبدیل شده و مفهوم زندانی وچرای زنداندست بدون چونآلتبه 

ترین ترین و رذیالنهبود. یعنی اکثر زندانيان به پست سياسی لوث شده
 یکنندهشخصيت تعيينگی تن داده بودند و یک پاسدار بیشرایط زند

شد که از ندرت کسی پيدا میان شده بود. بهروابط و ضوابط زندگی آن
ترین اعضا خود دفاع کرده و برای حقوق صنفی خود تالش کند. بهتفکرات 

دادند. شان به سياست کجدارمریز تن میترینو هواداران مجاهدین و مقاوم
ند یا اطالعات خود را به رژیم کردی خود را محکوم مییعنی گذشته

پذیرفتند. در این وکاست میشرایط زندگی در زندان را بدون کمو  دادندمی
)مجيد( مسئول بخشی  پسر قدوسیمسئول زندان اوین  و  الجوردیزمان 

حصار را به عهده مسئوليت زندان قزل داوود حاجیاز زندان اوین بودند و 
زندانی نزدیک به یک سال در  داشت. در زندان گوهردشت حدود سه هزار

 حاجی محمودو  ریلشكبردند. در این زندان سر میهای انفرادی بهسلول
حصار بدترین های زندان بودند... در زندان قزلسئول رسيدگی به بندم

حاجی روای مطلق آن های جهان حاکم و فرمانزندانشرایط موجود در 
 بود. داوود



 39                     ی ملیهای زندان و فاجعهیادمانده

در بند عمومی  ،خود پشيمان بودند یتمام زندانيانی را که از گذشته
ر پا نهاده ها که تمام وجدان خود را زییخته بودند و خائنينی از ميان آنر
های مکرر کتبی و کشيدند. به گزارشدند، زندانيان را به چهار ميخ میبو

ترین هم به کثيفروحی بر زندانيان آن جسمی و یشفاهی به عنوان شکنجه
کار فراوان ادامه ابتکارات شخصی خود با پشت اده ازاشکال و با استف

بيدند. به دو دست زندانی کوزندانيان را با ميخ به دیوار می دادند. گوشِمی
 های چوب با طناب وصل کرده یا دو دست زندانی را به دو ستونِتکه

دند و در زمستان آورکردند و او را به صورت صليب درمیتوالت نصب می
انداختند. موی زندانيان را تراشيده و به ای در محيط باز میاو را داخل حفره
و بعد برد زندانيان را به حمام می نظامیبهزاد دادند. ها میزور به خورد آن

 کرد. ها تجاوز میدادی از آنافتاد یا به تعها میاز حمام با شلنگ به جان آن
وتی بود به ابعاد یک انسان تاب قیامتگذاشتند. می قیامتزندانی را در 

باز د و چندین ماه او را به صورت طاقکردنقد که افراد را داخل آن میکوتاه
دادند. فقط یک الی دو قاشق غذا به او میداشتند و در روز ن نگه میدر آ

بردند و مثل حيوان زنجيرشان ای تاریک و نمور میهزندانيان را به سلول
کردند تا های طوالنی سروته آویزان میتر زندانيان را مدتکردند. بيشمی

مغز حاضر به مصاحبه شوند. بعضی از آنان به دليل نرسيدن خون به 
های خود پشت ، به گفتهافتادند. از این روهوش و به حال اغما میبی

کردند و های زندانيان سوزن فرو مینداشتند. زیر ناخن تریبون هيچ تسلطی
چندین بار آنان یا زمستان  ،کردندجوش به زندانيان تزریق میبا سرنگ آب

افتادند، گاز ند. با مشت و لگد به جان آنان میبردرا زیر آب سرد می
بوکس، زنجير، دمپایی و نوک فشردند، با پنجهشان را میگرفتند، گلویمی
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وبيدند. زندانی را توپ کلو، صورت، کتف و ساق پای آنان میپوتين به په
زدند که منجر به کر ردند. چنان سيلی به صورت آنان میکفوتبال می

انجاميد. شکستگی می پيچيدند که بهشان را میشد. چنان دستشان میشدن
ها البته فحش و ناسزا و تحقير و توهين بود. وشتمی این ضربچاشنی همه

در مقابل دیگر ها زندانيان را به اعتراف وشتمها و ضرباین شکنجه با
های خود کوتاه خواستند که از خواستهها میکردند و از آنزندانيان وادار می

وجه مربوط ی زندان بود و به هيچزمرهبيایند. این وضع، وضع عادی و رو
های نجهآرامش بعد از شک یشد. یعنی، به دورهبه دوران بازجویی نمی

شد. اعمالی بود به عنوان تنبيه و ناپذیر دوران بازجویی مربوط میپایان
ری حق داشت که به اگر! البته هر پاسدگرمی برای پاسداران شکنجهدست

کرد. ی داوود نيز ناظر بود و تأیيد میا کند. حاجميل خود هر تنبيهی را اجر
ها چه ه و از آن کابلوقفهای مداوم بیها با آن شکنجهحال از بازجویی

 شد! قص عضو و شکستن استخوان کف پا میتوان گفت که منجر به نمی
تر زندانيان بسيار مهم تر و وسيعنقش توابين در سرکوبی هرچه بيش

ترین آزار و بان بيشدست زندانانيان به عنوان آلتین عده از زندبود. ا
 کردند. این عده تمامِرزم و دیروز خود اعمال میشکنجه را به رفقای هم

ز اعدام یا برای عفو حاضر به خود را فراموش کرده و برای فرار ا یگذشته
که صداقت خود را به مسئوالن برای آن 1کاری با رژیم بودند.گونه همهمه

                                                           

بوس شدم، دیدم کسی پشت سر من نشسته است. رفتن به بند چند نفری وارد مينی روزی که برای. 1
سال. خيلی متأثر شدم. رو کردم  61بند دیدم. بسيار جوان بود. حدود را از زیر چشمی او نيمی از چهره
بند را باال زد و نگاهی به من کرد. جوابی نداد. چشم« آیی؟از کجا میی چند هستی؟ شعبه»به او و گفتم: 

م. نگاه کرد و بان نبود. فرصت خوبی بود تا بار دیگر اتهامش را بپرسکس به جز زندانبوس هيچدر مينی
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سر یا پدر و مادر خود ابایی گزارش عليه هم ین نشان دهند، از تهيهزندا
تير برادر خود، پسرخاله و زدن  دار بر گردنِ ینداشتند و به انداختن حلقه

دادند. زمانی با ظاهر سرموضع درون خالص به خواهر و برادر تن می
دافع کردند. زمانی نيز مها را شناسایی میکردند و آنها نفوذ میبچه
مرتب زندانيان  از آش بودند.تر ی داغچرای رژیم و به قولی کاسهوچونبی

واندن نماز، نگاه کردن را داخل سلول زیر نظر داشتند. آنان را با زور به خ
شد، ی که از ویدئو و تلویزیون پخش میها و درس فقه اسالمبه مصاحبه
در تمام اوقات  ردن قرائت قرآنکردند. زندانی را به گوش کمجبور می

کردند و یا دعای پيش از خوردن عصر و شب وادار میصبح و ی گانهسه
صبح زود برای دعا و مناجات وا ناچيز زندان و بيدار شدن  یجيره

ی و شویداشتند. کارشان به صف کردن زندانيان برای بردن آنان به دستمی
ین کذایی بود. ا هایی زندان، به هنگام مصاحبهحمام و بهداری و حسينيه

توابين گاه بيش از  راه بود.شتم هموکارها نيز همه با خشونت و ضرب

                                                                                                                   

ت دنبال من را به من نزدیک کرد و سعی داش شکه خود مبوس دیدی نداد. هنگام پياده شدن از مينیجواب
صف شدیم اسم و نام پدرمان را  خواهد چيزی بگوید. نزدیکش شدم. وقتی بهبياید. فکر کردم می

از پيش من به را شناخت و تند فرستادند. نوبت به من که رسيد، جوانک صدای مخواندند و به بند میمی
پچی کرد و پاسدار مرا نگه داشت. از او تشکر کرد و او را به بند فرستاد. بازجویی سمت پاسدار رفت. پچ

گفتی و چه چيزی از او به زندانی پشت سرت چه می»راه با کتک آغاز شد. پاسدار پرسيد: من هم
م داشتند و سيلی و مشت اساعت سرپا نگه 9حدود  را انکار کردم. مهای خودی گفتههمه «خواستی؟می

هایت را برادر افشين همه حرف»همه تنبيه پاسدار گفت: ن سرازیر کردند. خالصه بعد از آنو لگد بر م
کنی. ما از این هامت چيست و حاال آن را انکار میچندی و ات یای شعبهبه ما گفته است. تو از او پرسيده

زندانيان تواب  همه فجایع کهی کوچکی از آناین بود گوشه .«است جمع باشد!افراد خيلی داریم. حو
 قول خودشان منفعل ایجاد کرده بودند. برای زندانيان سرموضع و یا به
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جایی که گاه به پاره شدن لب  گرفتند تاداران زندانيان را به باد کتک میپاس
بان این را به عنوان درگيری ميان . زندانانجاميدو نقص عضو می هابچه

عدم  یا این افراد را با .پاسخی نبودو حاضر به هيچ  کردزندانيان قلمداد می
 کرد.می پذیرش قوانين زندان توجيه

های شکنجه ترین شيوهکه به اميد آزاد شدن به کثيفها را بعضی
ها را به اعدام سپرده شدند. زندانيان آن یزندانيان تن دادند، به جوخه

ه بعد از استفاده دور کردند کبار مصرف شبيه میدستمال کاغذی یک
شوند. یکی از این قربانيان قبل از اعدام با مشت لب زندانی انداخته می

 دیگر را پاره کرده بود. 
ل خارج از شيستی حاکم بر زندان به دليل مسای، جو فا 16در سال 

المللی مقداری کاهش پيدا کرده به دليل فشار افکار عمومی و بين زندان و
الهی یا ی حزبهاوابسته به گروه د تعدادی خبرنگاربود. زندان را برای ورو

اشتند و خياطی در حسينيه گذدی چرخکردند. تعدامیفروخته آماده خود
مزد تومان دست 96الی  56ازای فرسا در روز بهزندانيان را به کار طاقت

عالوه تمام خدمات کشيدند. بهها میترین کار را از آنواداشتند و بيش
روهای شویی و حمام، نظافت راهشستن دست داخل زندان مانند غذا پختن،

ها و خالصه اری و نيز رسيدگی به باغچههای بازجویی، بهدزندان، اتاق
اردوگاه »گفتند: به عهده زندانيان بود. این را میتمام کارهای زندان 

موضع کرد، یعنی سراردوگاه اختياری اگر کسی کار نمیدر این  .«!اختياری
ر زندانيان تواب را به کار د که در جهاد کار کند. به زوبود و تحریم کرده بو

کسی چند  گزارش از زندانيان بودند. اگر یداشتند. توابين مامور تهيهوا می
بر سرموضع بودن های قطوری مبتنی کرد، پروندهدقيقه از کار سرپيچی می
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که  فرستادند. در این زمان، مقامات زندان پول ناچيزی رااو برای بازجو می
گرفتند و خرج جهاد یا کمک گرفت، از او میی خود میزندانی از خانواده

ریه و خرید وسایلی چون های جنگ، دفتر امام، پرداخت فطبه جبهه
در یکی از « جالد الجوردی»کردند. سردکن، فالسک و غيره مییخچال، آب

پولی ما هيچ »ی تهران با پررویی تمام گفت: جمعههای خود در نمازگفته
ی زندان را صرف کمک به کنيم. حتا بخشی از بودجهخرج زندان نمی

 . «ربوط به سازندگی کشور خواهيم کردل مو دیگر مسایها جبهه
بشر برای بازدید دوست و حقوقنيروهای صلح گيرِپی بعد از تالشِ 

 ها، فضای زندان را برای ورود خبرنگاران آماده کردند. حسينيه را بااز زندان
تعدادی از زندانيان تواب پر کردند و تعدادی را که حاضر به شعار دادن 

شان نشاندند. چند خبرنگار ها و تفکر خود بودند، در ميانعليه گروه
اعتبار و دوربين ونشان و بینامجی از کشورهای آفریقا و ژاپن، بیخار

اب دست وارد شدند و در حضور پاسداران، با برخی از زندانيان توبه
روز جلوی برداری کردند. الجوردی آنوگو کردند. مقداری هم فيلمگفت

وجود دارد  «ایتوبه پیچِ»قبل از رسيدن به زندان اوین »فت: خبرنگاران گ
ند و به حقانيت کنتوبه می« پيچ»ها تا رسيدن به این که تمام اعضای گروه

 .«برنداسالم پی می
ن خبرنگاران اطالع نداشتند یا در بسياری از زندانيان حتا از ورود ای

ها سازیتمام صحنه رغمحال و بهزیر کابل بودند. بااینهمين موقع 
ها ای را به ما نشان دادند و اینشدهزندانيان تربيت»خبرنگاران اعالم کردند: 

 . «ی زندانيان نبودندهمه
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ی ایران و گرانه به حزب توده، یعنی آغاز یورش سرکوب12در سال 
ر جو زندان به شرایط پيش از گيان خلق ایران )اکثریت( بار دیازمان فدایس

وهای چپ ها هزار کمونيست و نيرهای کشور دهو زندانبرگشت  16سال 
حصار و بعد زندان اوین ی مشترک، زندان قزلکميتهرا در خود جای دادند. 

و مدت  ییمگی زیر بازجومشترک ه یاز زندانی انباشته شد. زندانيان کميته
خود محروم بودند. در این مدت  یسال از هر گونه ارتباط با خانوادهیک

نگه داشته بودند و صبح تا شب  گاهشکنجه کنارِ را در سلولِ کیانوری
قدر به کف پای داد. آنرفقایش گوش می ییست به صدای شکنجهبامی

دیاليزشان  شد و ناگزیر بایدشان منقبض میزدند که عضالترفقا کابل می
قدر آنو دیگران را  دیده، عموییآصف رزمباخته کردند. رفيق جانمی

کابل زده بودند که انقباض ماهيچه پيدا کرده بودند. برای غذا ریختن در 
کردند. زندانيانی که با فک او را با آچارفرانسه باز می آصف دهان رفيق

زنجير به شوفاژ وصل شدند و با داری میروی کميته نگهبند در راهچشم
کرده از جلوی با پاهای ورم کیانوریشده بودند، هر روز شاهد گذشتن 

 خود بودند. 
ر بود و طول آن به چند صد متر مت 26رو که عرض آن در یک راه

بایست ار هم نشانده بودند. زندانيان میرسيد، زندانيان را با فواصل کنمی
باخته و روز را بگذرانند. رفيق جان شب بند و رو به دیوارجا با چشمهمين

بند رو دستای از این راهسال گوشه)سيمين فردین( را یک فاطمه مدرسی
هایش نده بودند. به همين دليل استخوانحالت چمباتمه نشادست بهبه

های دليل ندیدن نور آفتاب به بيماری چنين بهآسيب دیده بود. او هم



 45                     ی ملیهای زندان و فاجعهیادمانده

، از او اعتراف بستندرا به تخت می سیمینفراوانی مبتال شده بود. وقتی 
اش به بازجو نفیاز مقاومت و جواب قاطع م سیمینخواستند، فریاد می

را در برابر دختر  سیمینداد. اشت و به سایر زندانيان روحيه میحکایت د
 !«نه»کشيد: چنان فریاد میدادند. و او همشکنجه می نازلیاش سالهیک

بر دشمن کوتاه نيامد. همسرش در اتاق بازجویی گاه در براهيچ سیمین
 یمردان و زنان زندانی روحيه یدژخيم بود. همه یدیگری زیر شکنجه

حتا حاضر نبود  سیمینکردند. دانستند و به او افتخار میرا آهنين می سیمین
تعریف  حسن محمدزادهشده را تأیيد نماید. رفيق شهيد اطالعات سوخته

رو به یاد او بودم. گير کردند. در راهرا هم با من دستسر مهم»کرد: می
سرم در کنار گرمی برای من بود که همرا شنيدم، این دل سیمینوقتی فریاد 
رو صدای مظلوم زنی را شنيدم، که بازجو او . یک روز در راه«سيمين است

را زیر مشت و لگد گرفته بود. زن خيلی مودبانه و متين به بازجو گفت: 
من گناهی  یباردارم. مشت و لگد را فقط به شکم من نزنيد. آخر بچه من»

های راه با فحشای هموقيحانه آميز وندارد. بازجو با لحن بسيار توهين
تری به شکم او زد. های محکمکه قابل گفتن نيست، این بار مشت رکيک
ای او را هم بر«. نزنيد»د: يکشعصبانی شد و فریاد  محمدزاده حسنرفيق 
 ی مشترک سه نسلِآن روزها در کميته گاه بردند.کردنش به شکنجهساکت

مخفی و  یشبکه سالِيد، رفقای ميانشد: رفقای موسفای دیده میتوده
یک سازمان جوانان. اما هيچ ی نوجوانِحزب یا حتا رفقا جدیدِ رفقای جوانِ

 دند. فرسای جسمی و روحی در امان نبوهای طاقتاز آنان از شکنجه
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دسته از زندانيان که گرفتند و برای دستهاز اعضای رهبری مصاحبه می
 کیانوری یبار زمانی که مصاحبهکشد. یآوردند، پخش میها میبه سالن

نيز در ميان آنان بود. بازجو از او  مریم فیروزشد، برای زندانيان پخش می
، دبودی انوریکیسر سال هم 96شما که  یانفرمایفرمانخانم »پرسيد: 

ها این گفته»جواب داد:  مریم «دانستيد این فرد جاسوس و خائن است؟نمی
 .«نظر، از نزدیک با او دیدار کنم برای من اعتباری ندارد. باید برای اظهار

داشتند. به آنان ماً از زندانيان دیگر جدا نگه میزندانيان نظامی را عمو
 یند اگر مصاحبه کنيد و گذشتهدر حالی که تحت شکنجه بودند، گفته بود

د. برخی از آنان را نظر شوکوم کنيد، شاید از اعدام شما صرفخود را مح
های تلویزیونی شدید روحی و جسمی به مصاحبههای بعد از شکنجه

شان دفاع کرده کشاندند. اما صدا و تصویر کسانی را که از خود و حزبمی
ها رجی هم گفتند که این قسمتاران خاکردند. به خبرنگبودند، حذف می

را باید حذف کنيد. حتا در مطبوعات خود هم اعالم کردند که یکی از 
حزب خود دفاع کرده است. ولی مخفی حزب توده از  یافسران شبکه

ای از آن درج نکردند. یکی دیگر از افسران نظامی نيز از عضویت کلمه
م حذف شده بود. تمام هاما آن ،حزب و مسلمان بودنش دفاع کرد خود در

و با این دید که شاید این گفتند ما تحت فشار روحی و جسمی افسران می
د، مصاحبه کردیم. هيچ ها و حکم ما بيانجامشکنجه ها به تخفيفِمصاحبه

ها را جسمی و روحی این مصاحبه لت سالمتِاختياری نداشتيم. اگر در حا
ملی  یاری از این رفقا در فاجعهپذیرفتيم. بسيخواستند، هرگز نمیاز ما می

. قهرمانانه دفاع کردند لنینیسممارکسیسمبا سرافرازی از حزب و ایدئولوژی 
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بيند را می معزز، «بیژن کبیری»باخته روزی رفيق جانپذیرای مرگ شدند. 
این مزخرفات چيست که تو »گوید: کند و میرو به او حمله میو در راه

چه؟ تو گانگان یعنیجاسوسی برای بی یسئلهکنی؟ مگویی و پخش میمی
وجه جاسوسی عيار هستی. من به هيچت یک جاسوس تماماالن خود

گزارش او را به مقامات  معزز. بالفاصله «ام. این کذب محض استنکرده
قول خودشان سر فرستند تا بهگاه میرا به شکنجه بیژنرساند و مسئول می

 عقلش بياورند. 
اصطالح گاه بردند و بهنظامی را به همين شکل به شکنجهن تمام افسرا

که تصميم بر این های داوطلبانه کردند. در اسفندماه، هنگامیی مصاحبهآماده
را به  بهرام افضلیو از جمله رفيق  ده نفر از نظاميان و غيرنظاميان بود

اد شب اعدام بسپارند، آنان را به زندان اوین منتقل کردند. این افر یچوخه
گاه اوین گذراندند. پاسدارها آموزش 1سالن  11قبل از اعدام را در سلول 

چرا نماز »د: کننفقا چندین بار به آنان اعتراض میضمن آزار و اذیت ر
ترتيب بود که بدین«. نماز معنی و مفهوم ندارد ان بدونخوانيد؟ مسلمنمی
آماده  زندانيان عِاوین و در حضور جم یرا برای مصاحبه در حسينيه آنان

که سرسختانه از حزب خود دفاع  ای راکردند. سپس زندانيان توده
 5کردند، به یک صف کرده و به اجبار و با زور و کتک از سالن می

گاه به حسينيه آوردند. پيش و پس هر صف از این زندانيان را صفی آموزش
 دیگر وسایلِ بوکس، سوزن و پوتين وز توابين مسلح به ميخ، سيخ، پنجها

ها به حسينيه ایادند. به هنگام ورود اجباری تودهشکنجه آرایش د یآماده
 «ای تيربارانباران، تودهجماران گل»در صف منظم و با شعار  توابين
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کردند و با مشت و لگد به ای را به داخل هدایت میزندانيان توده
طرف دیگر آن  دختران، و در کوفتند. یک طرف حسينيهشان میرویسرو

زندانيان مرد را نشاندند. حسينيه که آرام شد، رفقای نظامی را برای 
کنندگان به عيان هویدا مصاحبه ید. اکراه و اجبار در چهرهمصاحبه آوردن

پشت تریبون آمد و از آن ده رفيق خواست به پشت تریبون  الجوردیبود. 
جهاد مت کنند. رفيق خویش اظهار ندا یبيایند و با معرفی خود از گذشته

ر به مصاحبه نشد و به هنگام خروج از دور انگشتان خود را برای حاض
ای فرستاد. بعد از رفتن این المت پيروزی گشود و برای او بوسهرفيقی به ع

این ده نفر »پشت تریبون آمده و گفت:  الجوردیده نفر از ميان جمعيت، 
روند. این گفته دریایی از رذالت دانستند که برای اعدام میتا همين االن نمی

شان صادر شده دانستند که حکم قطعیرا آشکار کرد. زیرا این رفقا نمی
است. از این رو، شاید به اميد کاهش فشارهای جسمی و روحی که از 

گاه، الجوردی دنبال ود، به مصاحبه تن داده بودند. آنطاقت آدمی بيرون ب
به او عالمت  فرزاد جهادانی را که سخنان کریه خود را گرفت و آن زند

مشت  پيروزی نشان داده بود، پشت تریبون خواند. سپس توابان او را با زورِ
شناختی؟ و آیا او را می»رسيد: پ الجوردیو لگد پشت تریبون نشاندند. 

ای زندانی پشت تریبون توده« که رد و بدل شد، مفهومش چه بود؟ عالمتی
این »شترک بودند. او از حزب دفاع کرد و گفت: م یکميته جهادو با رفيق 

صحبت او ها با فشار زیاد صورت گرفته است و توابان در طول مصاحبه
هر نماز به بوکس، مُسوزن، پونز، پنجدادند و با مکرراً عليه حزب شعار می

کوفتند. زندانيان که سرموضع حاضر به شعاردادن نبودند، میروی سر و 



 49                     ی ملیهای زندان و فاجعهیادمانده

دیگر بار زندانی دیگری را  الجوردیکردند. را تشویق می هابانان آنزندان
آیا »ایی )اکثریت( بود. از او پرسيد: خواند. او از رفقای فدا پشت تریبون فر

او « کنی؟بول داری و حزب توده را محکوم میمصاحبه این افراد را ق
غربی شرقی تعدادی به آلمانهر سال از آلمان»جواب نداد. بعد به او گفت: 

ستی که شما برایش از جان مایه کنند. این حکومت کمونيفرار می
غربی آلمان شهروندِ اگر من»زندانی در جواب گفت: « گذارید، چيست؟می

آن چند زندانی دیگر را که در به دنبال  .«رفتمشرقی میلمانبه آ بودم، حتماً
ی کردند، پاگير شده بودند و از حزب دفاع میدست 16و  51های سال

همه را با مشت  ،کارتریبون خواند. آنان نيز از عقاید خود دفاع کردند. پایان 
اسفندماه رادیو و  1روز یعنی فردای آن شان فرستادند.هایو لگد به سلول

صبح خبر اعدام این ده نفر را اعالم کرد. بعد از این  1زیون در ساعت یتلو
گير شده بودند، برای دست 16و  51های ، تعدادی از زندانيان که سالماجرا

شکل جدیدتری فراخوانده شدند. جدید به  بازجویی و گرفتن اطالعاتِ
از  تری بگيرند. آن عدهکردند، تا اطالعات بيشها را شکنجه میبچه

ه بود، تجدید محاکمه کردند و شان پایان یافتزندانيان را هم که حکم
که در تمام این مدت، آنان سال باال بردند، در صورتی  66شان را تا حکم

دید بگيرند. زندانيان در زندان بودند و خالفی نکرده بودند که حکم ج
که شرایط جا حصار فرستادند. یعنی همانای را نيز به قزلنظامی توده

 بینایی خلیلباخته م بود. در این ميان نيز رفيق جانحاک «حاجی داوود»
زندان، به قرنطينه یا  یی روزمرهرا به دليل نخواندن نماز و دعا ماسوله

ر که مت 1×  5فرستادند، گاودانی اتاقی بود به ابعاد  حاجی داوودگاودانی 
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غذایی روزانه،  یدادند و در هر وعدهجا می نفر در آن 16الی  16بيش از 
ها هيچ نوری نداشت و شد. سلول آنها داده میتنها یک قاشق غذا به آن

دست نبود. امکانات اس زندانيان بيش از یک. پتو و لبناک بودنم
شویی، بهداری، مالقات، روزنامه و غيره هم معنا نداشت. رفيق شهيد دست
را  مخفی بود که او ینيز یکی دیگر از اعضای شبکه سرهنگ غیاثوند دکتر

دانی تنبيه  اصطالح خودشان در همين گاوروز به 56تا  96هم برای مدت 
از مواضع خود دفاع شد که تر کسی پيدا میحصار کمکردند. در زندان قزل

رفته جو حاکم کردند، رفتهها که از تفکرات خود دفاع میایکند. اما توده
سابقه  «حاجی داوود» حصارِجا را شکستند و این در زندان قزلبر آن

جای او  میثمکنار رفت و فرد دیگری به نام  15سال  حاجی داوودنداشت. 
ی و گروه وی برای تحقيق درباره منتظری یر این زمان نمایندهرا گرفت. د

وارد زندان شدند. و اکثر زندانيان  داوود حاجیهای آزار و اذیت و شکنجه
منتظری، ناصری،  ای )دامادعمامهاطالعات خود را به این افراد عموماً 

 ...( دادند. خلخالی و دیگران
را در طول این  حاجی داوود ها جنایاتها و اکثریتیایابتدا توده

ی زندانيان به افشای بود که همه هاها افشا کردند. به دنبال اینسال
هایی که در جنایت»گفتند: می منتظریها دهان باز کردند. نمایندگان جنایت
ترین ضربه به اسالم بزرگ»در زندان صورت گرفته،  حاجی داووددوران 

گاه برای شما که ی سالم مانند دانشکنيم محيطما تالش می«. بوده است
این مسایل دور از  یهمه»گفتند: ، یا می«، بسازیمهستيد «بیمارهای سیاسی»

چشم امام امت و مسئوالن صورت گرفته است. کارهای توابين همه 
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«. دن در دل مسئولين زندان بوده استکره و برای جاخوشخودسران
های جمهوری این خط منافقين بوده که زندان»گفتند: ها نيز میبعضی

بليغ کنند و جمهوری اسالمی را جا بکشانند، تا برای خود تاسالمی را به این
کس یک گذرد. از این به بعد هرطور میهایش اینبدنام کنند که در زندان

ی حقوق شود. ما حقانيت اسالم را دربارهچک هم بزند باید قصاص 
ئت کردند که ما )هيجا اعالم میدر همه« زندانيان ثابت خواهيم کرد.

یم. این موضوع ميان زندانيان اها آمدهمنتظری( برای رسيدگی به زندان
و  حاجی داوودکم گيری اميدهایی را برانگيخت. کمطور چشمحصار بهقزل
اصطالح دمکرات شان افراد بهفی کرده و به جایخاش را مداران جانیپاس

کم کاهش پيدا کرد. اما در کم را روی کار آوردند. خشونت در آن زمان
ه فشار خود بر زندانيان مسئوالن زندان اوین ب 15ن زمان یعنی بهمن همي

ای و ی تودهشدهتر از رفقای بازداشتبيش 5دادند. زندانيان سالن ادامه می
جا برده ی مشترک به آنبودند. این زندانيان را از کميته 12سال  اکثریتی در

که از گذشته و مواضع خود دفاع زندانيانی بودند  یبودند. آنان از زمره
نی که جمهوری اسالمی را خواندن نبودند. زندانياکردند و حاضر به نمازمی

شان قائل نان بر ایبازندان هایی کهکردند و از پذیرش محروميتمحکوم می
رت فردی یا جمعی لب به اعتراض زدند و به صوشده بودند، سرباز می

 گشودند. می
م مالقات به کابين دیگری نگاه در زندان اوین، هرگاه کسی هنگا

اگر کسی با زندانی دیگر تماس  گرفتند. یاکرد او را به باد کتک میمی
ان را در دادگاه د با آنبرخور یها و نحوهگرفت و خبری از حکم بچهمی

دادند رفتند و شدیداً زیر فشار قرار میگکرد، او را به باد کتک میمنتقل می
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ها با ود. حتا گاهی برای عدم تماس سلولتر شچه کمها هرتا ارتباط
کردند و هر ت خاصی را برای هر سلول تعيين میدیگر ساعات مالقایک

بانان ی زنداندند. ترس عمدهفرستامالقات می بار به ترتيب یک سلول را به
چند هزار زندانيان بود. یعنی در ميان  یالعادهی فوقاز این بند، روحيه

نفر زندانی این  266بانان داده بودند، های زندانزندانی که تن به خواسته
های خواسته خواندند و در برابرِلن، زندانيانی بودند که نماز نمیسا

 دند. کرخم نمیبانان سر زندان
ای که از سالن مالقات بهمن، یکی از زندانيان توده 26ز برای مثال رو

بان متوجه ا زندانی دیگری تماس گرفت؛ زندانبه سلول خود بازگشت، ب
ای سرسختانه فریاد وشتم گرفتند. اما این رفيق تودهشد. او را زیر ضرب

انقالب  هایباد دستاوردزنده»، «ی ایرانباد حزب تودهزنده»کشيد: می
 .«بهمن

ولی این  بود فشار به زندانيان را کم کند، که رژیم تصميم گرفتهبا این
 5بان پذیرای آن نبود. در سالن در اوین عملی نشد؛ چرا که زندان تصميم
بان های چپ بودند که زندانگاه تعداد زیادی زندانی از گروهآموزش

ست آوردن حقوق سياسی و دهتوانست جلوی اقدامات آنان که برای بنمی
شان بود، بگيرد. این زندانيان از زمره زندانيانی بودند که در بدترین صنفی

مشترک از گذشته و تفکر سياسی خود دفاع  یشرایط بازجویی در کميته
بان ان ماليده بودند. بنابراین زندانشمشکالت را به تن یکرده و پی همه

 ی کند. نشينخواست در برابر آنان عقبنمی
های سی تا چهل نفره جا داده بودند و غذا و زندانيان را در سلول

رزش و زود با آهنگِ شد. صبحِت به حداقل ممکن به آنان داده میامکانا
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شد، شده در سلول با صدای بلند پخش میباستانی که از بلندگوهای نصب
داشتند. در می ها را به نمازخواندن واکردند؛ با زور و کتک بچهبيدارشان می

د دقيقه هواخوری بردند و بيش از چنشویی میبار آنان را به دستروز سه
 همه موفق نبودند. نداشتند. با این

بان به این نتيجه درپی، زندانجمعی و تنبيه پیطی چند برخورد دسته
ی های هميشگی خود یعنی اعمال زور به شيوهبایست از شيوهرسيد که می

تادن تعدادی استفاده کند. در پی این تصميم اقدام به فرس «دیحاجی داوو»
شده، تر این توابان انتخابکردند. بيش 5های سالن زندانی تواب به سلول

حسین  ،)پيکار(رادمنش های چپ بودند، از جمله قبالً هوادار گروه
 وطنشاهین صدای ،)حزب( رضا عابدینی ،)نظامی حزب( شجاعی
 )مجاهد(. پرورمصطفی نظام ،)مجاهد( مجید اسدی ،)حزب(

برای  11را از سلول  زادهمحققپيش از ورود این افراد، رفيق شهيد 
های بود که در سپاه پاسداران مسئوليتاعدام بردند. این رفيق همان رفيقی 
عهده و آموزش سپاه را در آذربایجان بهمهمی از جمله مسئوليت گزینش 

من خود »از رفقای شانزده آذر گفته بود:  یداشت. او پيش از اعدام به یک
خویش هستم. تا آخرین لحظه به حزبم وفادار ماندم و مرگ  ینامهوصيت

 .«تریمم. ما از مرگ قویرا با آغوش باز پذیرای
 یو را برای بردن، خواندند، همهسلول باز شد و ا که درِهنگامی

ها که به اشک خداحافظی ترین بوسهوجود و با گرم هایش با تمامِسلولیهم
باخته بدرود گفت و با استواری او را در ميان گرفتند. رفيق جان آميخته بود،

سلول، سکوت مطلق برقرار خاص خود، لباس پوشيد و رفت. ساعتی در 
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دژخيمان گاه، لحظاتی بعد دیگر بود. آندردی با یکها آکنده از همشد. نگاه
 و ننگ و استثمار دریدند.  های جهلقلب عاشق او را با گلوله

های شرعی جمهوری اسالمی برای دادگاهبی 15در اوایل سال 
د را برای دفاع رفقا خو یای و فدایی آغاز شد. همهی زندانيان تودهمحاکمه

اال به پایين دادگاه، آنان را به ترتيب از بشان آماده کردند. بیجانانه از اندیشه
اکم شرع جالد، آن روزها سرش خيلی ، حنیریتشکيالت احضار کرد. 

ی خود کردند در صورت دفاع از گذشتهی زندانيان فکر میشلوغ بود. همه
 یابد محکوم خواهند شد. ولی رژیم با وجود مسئلهبه اعدام یا به حبس

، توانایی اعدام، 16سال  یاز آن کشتارهای وحشيانه و گستردهجنگ و بعد 
از داشت که با چهره و . رژیم آن روز نيآن هم به این وسعت را نداشت

 المللی معرفی کند. خواهی خود را به مجامع بينآزادی نقابِ
انزجارنامه  حزب را با گرفتن تعهد و یبه همين دليل، هواداران ساده

ابد محکوم کرد. سال و حبس 61تا  2به ترتيب، از  کرد و بقيه را نيزآزاد می
 16یا   51کسی را از ميان زندانيانی که در سال ناگفته نماند در همان زمان 

ها( کششدند )ملیو حاضر به پذیرش انزجارنامه نمی گير شده بودنددست
نژاد، ستار بابا ،حسن جاللیباخته: نمطلقاً آزاد نکردند. از جمله رفقای جا

توان نام برد که همگی در جریان را می باباپور، اصغر قباخلوحسین خان
به دار کشيده شدند. رفيق  11شهریور  1ملی و در یک جوخه در  یفاجعه
حکم خود و سئواالت مربوط  یکه ورقهرا قبل از اعدام به دليل این اصغر

های فاشيستی چون فقط رژیم»ه بود: به ارتداد و رد مارکسيسم نوشت
به  .«پرسندچنين از زندانيان سياسی میسئواالت این« جمهوری اسالمی»
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کردند، او را به اتاق که قبل از اعدام باید سرخش می« الد نیریج»حکم 
 اکبر خونين کردند وهای اهللتازیانه شریفش را با شکنجه بردند و تمام بدنِ

 انداختند، پيکرش کبود و خونين بود.بر گردنش میگاه که طناب دار را آن
 آخن حماسه آفرید و داغ گفت وارطانمثل هميشه و مانند  اصغررفيق 

 اش گذاشت. و پاسداران جهل و خرافه ریلشكو  جالد ناصریرا در مقابل 
اوین، ابتدا به صورت  5های سالن توابين با ورود به داخل سلول

کارها حتا خرید اجناس  یکم مسئوليت همهمکردند. ولی کمخفی عمل می
ان زندرا به عهده گرفتند و به این وسيله در داخل سلول سياست مسئوالن 

 کردند. را به بدترین شيوه اجرا می
ای عادی به گوش رسيد و اعالم شد عدهروز از بلندگو صدای غيریک

دان به انقالبی در سالن و عدم رعایت مقررات زنبه دليل دادن شعارهای ضد
در سالن  یر اسالمی رااند. بعد، تخت تعزفالن ضربه شالق محکوم شده

مان را به تخت بستند. سپس، با کابل و زنجيریمستقر کردند و رفقای هم
 شان زدند. همه سکوت کرده بودیم. شالق به کف پای

شدگان بود. اما توابين برای دردی ما با شکنجهاین سکوت به معنی هم
ر . با هر ضربه تکبيیکی باز کردندها را یکیاتاق ین سکوت درِشکستن ا

رو که خم به ابری و بدون آنشده با استواگفتند. با این حال، رفيق شکنجه
 یبان که از این راه برای شکستن روحيهبياورد، سکوت کرده بود. زندان

مقاوم افراد توانست فردی از توابين را به دليل درگيری با تواب دیگر به 
کور شروع کرد به ه او چند ضربه شالق زد. زندانی مذسالن آورد و ب

دیدیم تعجب کردیم. اما بعد از چند تماس و زاری. ما که بيرون را نمیال
 روز متوجه قضيه شدیم. 
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م، ليست خرید را هم خود تعيين کهای ما کمشده به اتاقتوابين وارد
ها خوابيدن و ممنوع بود. حتا آن ایردند. هرگونه سرگرمی با هر وسيلهکمی

 وجه زیربه هيچ»گفتند: کردند و میدیگر تعيين میزدن ما را با یکحرف
تر از چند دقيقه با هم قدم نزنيد. با هم آرام صحبت یک پتو نخوابيد. بيش

نکنيد. با هم غذا نخورید. شامپو و صابون و مواد غذایی خود را به 
بندیان خود ندهيد و با هم خود را به همای دیگر ندهيد. غذای جيرهیک

ندید. زیر لب روز مسواک نزنيد. نخبار در شبانهتر از یکلباس نشویيد. بيش
بار! استفاده از صابون ای یکزمه نکنيد. اصالح سر و صورت هفتهآواز زم

ندیدن  .«ن لباس آستين کوتاه مطلقاً ممنوعای ماهی یک عدد. پوشيدجيره
مرکزی زندان پخش  یشب از ویدئو های ایدئولوژیک که صبح تاکالس

بایست ان میشد و تعزیر )شکنجه( داشت. زندانيشد، جرم محسوب میمی
در تمام ساعات دعا و نيایش پروردگار و دعای سفره )که معموالً قبل و 

کردند. ای کاش زمان غذا بود( سکوت مطلق را رعایت می بعد از هر وعده
بار دعا از بلندگو چند لحظه یکد. زیرا مدام هردعا همين چند ساعت بو

ر سلول ساکت و دبایست شد. هنگام نمازخواندن، توابين نيز میپخش می
 نشستند. بدون هيچ حرکتی می

ع جمعی ممنوليوان و خرید ميوه به صورت دسته نوشيدن آب با یک
بایست یک هندوانه چهار کيلویی با یک بود. مثالً یک زندانی حتماً می

دار بند که صورت به پاسسرو ماهی را به تنهایی بخورد. درغيراینقوطی کن
  ،«قارپوز»، «چیقهوه»کردند، مثل اسم تعيين میها معموالً رفقا برای آن

پوزولی »گفت: ی آذری می)به معنی فضولی، چون با لهجه «پوزولی»
ها شدیم. توابمی... معرفی و« مهدی ساواک»و « اسکاسرخه»و یا  («نکنيد
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د، بالفاصله با ارشد خود تماس کردنها معرفی میکه ما را به آنبعد از این
 گذاشتند. گرفتند و آن را به اجرا میدستور تنبيه میگرفتند و می

اشکال فاشيستی فشار و تحقير  یبان که بعد از استفاده از همهزندان
ی هستند و حاضر به متوجه شد رفقای زندانی به نيروی ایمانی قوی متک

در  ناک کهوحشت ینشينی نيستند، فردی بود با هيکل گنده و قيافهعقب
ها ، داخل سلولزادهحسینزندان،  يسِطرف ری ای ازاطالعيه همان روز نيز،
 ای بود دارای چند ماده و از جمله:آورد. اطالعيه

 یندارند، چون اشاعه دیگر رامتهمين حق استفاده از وسایل یک .6
 فرهنگ مبتذل کمون است.

های مجاور را هنگام گونه تماس با افراد سلولمتهمين حق هيچ .2
 ... ی خود ندارند ومالقات با خانواه

ها، ی سلولهمه ای روی درِماده 66از چسباندن این اطالعيه  بعد
بلند و لباس سياهش با لحن  با آن هيکل گنده و ریش اصغر قصاب

م این قوانين اجرا بشه. خواتم. میمن سياسی نيس»آميزی گفت: توهين
 .«ها رو اجرا نکنه با من طرفهاین هرکس

گفتند هر جا کردند و میتشبيه می بولدوزررا به  اصغر قصابتوابين 
ود سلول، آزار و از بدو ور قصاب اصغرکند. رود، زندانيان را درست میمی

های د، فحشزبا آن هيکلش به زندانيان تنه می کرد.اذیت را شروع می
های ترین شيوهداد. خالصه از کثيفکيک به خواهر و مادر زندانيان میر

کرد. در جواب مقاصد مسئوالن زندان استفاده می بردپيشحيوانی برای 
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ام، ولی مرا آزاد من چهار بار مصاحبه کرده»گفت: پرسش زندانيان می
 .«د کردبار اگر موفق شوم مرا آزاد خواهناند، گفتند ایننکرده

ها مرتب صدای مصاحبه پخش شده در سلولاز بلندگوی نصب
ای زندانی که ردند و او را در حضور عدهآوشد. زندانی را به زور میمی

بردند دند و به زور مشت خود را باال میجا آورده شده بوآنان نيز به زور آن
توانستند صورت نمینایکردند. درغيردادند، وادار به مصاحبه میو شعار می

معروف( باید مصاحبه  )پسر قدوسی آقا مجید قدوسیحاجآزاد شوند. تازه 
شد. چه بسا، زندانی چند بار مصاحبه از نو تکرار میرنه، کرد وگرا تأیيد می

ا زندانی چند بار چه بس .شدبود ولی مصاحبه از نو تکرار میمصاحبه کرده 
ا طور بود که ابتد. ترتيب مصاحبه هم اینو رد شده بود مصاحبه کرده

 و درود برن ای از قرآگرفت و با آیهزندانی در پشت ميکروفن قرار می
بایست . سپس میکردرهبر کبير انقالب و... مصاحبه را شروع می

برای مثال روزی  .بازگو کند «های منجنایت»های خود را با عنوان فعاليت
عمده  و ...نام من صدیقه»روفون آمد و گفت دختر جوانی به پشت ميک

و سپس  «فروختن نشریه و پخش اعالميه منافقين بوده است جنایات من
واقعيت »يوستن به توابين را بعد از دیدن ی از زندان و دالیل پشرح حال

بعد از حدود نيم  .شمرد، برکه مغایر با تبليغات منافقين بود «درون زندان
بعد از  ، به پایان رساند.که به صورت مکتوب بود های خود راساعت حرف

و را . اگر کسی ارسيدنوبت به شناسایی زندانی توسط نادمين می این مرحله
. بایست پشت ميکروفن بياید و افشاگری کند، میشناختدر جمع می

فراد حاضر در بایست امی« تواب بودن خود»کننده نيز در صدق مصاحبه
 .جمع را شناسایی کند
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چند سئوال و چند متلک  )قدوسی( آقا مجيدی آخر حاجدر مرحله
فق نيستی اسم ی نفاق در تو پيداست. اگر مناچهره»گفت پراند و میمی

را که  یا کسانی« ، بدهحصار تشکيالت زده بودندکه با تو در قزل را کسانی
 او را ،بردکننده کسی را نام نمی. اگر مصاحبهنام ببر ،هنوز سر نفاق هستند

ترتيب . بدینشدداشتند و قبول نمیبه عنوان سرموضع در زندان نگه می
که دوباره برای اظهار توبه به نبایست تا اطالع ثانوی و تا آزندانی می

انيان چندین سال پشت سراغش بيایند، در زندان بماند. بعضی از این زند
 که چيزی به آنان گفته شود.  ماندند، بدون آنها میهمين مصاحبه

بارها پيش آمد که زندانی از مرز آزادی به اعدام رفت. اینان کسانی 
وسطایی اطالعات های قرونهکه بعد از فشارهای مکرر و شکنج بودند

تشکيالتی خود را لو نداده بودند؛ ولی حاضر به مصاحبه شده بودند. اما 
معرفی کرده بودند.  بانانچند تواب را شناسایی و به زندان هنگام مصاحبه

جای ای بهشد. از همين رو بود که عدهدین ترتيب بازجویی از نو آغاز میب
ین خلق بودند! تر از سازمان مجاهدراد بيششدند. این افآزادی اعدام می

ه تن به مصاحبه دادند؛ ولی های سياسی بودند کسانی کی گروهالبته از همه
ها در کرد آنجا که اکثریت زندانيان از سازمان مجاهدین بودند، عملاز آن

 طور کلی نقش مهمی داشت. زندان به
های چپ به ران گروهای از رهبکنندگان زیاد بود. عدهتعداد مصاحبه

را انجام دادند. اما به  جمعی در حضور زندانيان این مصاحبهصورت دسته
هایی که تواب شده ها، چه آنکنندهی مصاحبهتوان گفت که همهیقين می

هایی که تواب نبودند، برای آزادی یا کاهش فشارهای بودند و چه آن
شدند. برای مصاحبه می ایی از اعدام، حاضر بهجسمی و روحی یا برای ره
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از گروه خود دفاع کرد. بعد از  ل دختری بود که جلوی ویدئو و جمعمثا
روزی او را وادار به های شبانهفرستادند و با شکنجه 261و را به مدتی ا

 یهای قبلی خود کردند. سپس مصاحبه مسخرهاحبه و تکذیب گفتهمص
به نمایش « حقایق»گونگی پی بردنش به هویدئویی او را مبنی بر چ

 !!گذاشتند
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 زندانیان شرایطِ بهبودِ تغییرات به سمتِ
 

گاه اوین تا خروج آموزش 5های سالن از هنگام ورود توابين به سلول
برای ما به شکسته  دندانو  دست شده و چندینندین لبِ پارهچ ،آنان

وسطایی ی شدید قرونفشارها ماه اعمالِ 1د بعد از حدو یادگار ماند.
 منتظریبه عنوان داماد  ناصریو  خلخالیهای آخوندهایی به نام «چماق»

خواهيم ما می»و گفتند: های ما آمدند ها به سلولیا هيئت بازدید از زندان
ای دارد، کس شکایت و مسئلههر«. ی شما را جامه عمل بپوشانيمهاخواسته

سلول زنان، هم عفو، البته ما در بگوید. ما در اسالم هم مجازات داریم 
تو که جرمت »گفتيم: «. کنممن مصاحبه نمی»گفت: دختری را دیدیم که می

ما «. و حزبم را قبول دارم من جاسوسی نکردم»گفت: «. جاسوسی است
ک مالی به این حزب کم»کنيم و به او نيز گفتيم: هایی را آزاد نمیچنين آدم

ی جاسوسی است و زمانی که از گذشته های آن به معنیو پخش اعالميه
  «خود نادم نشوی، مهمان ما هستی!

ل و مشکالت خود، از زندانيان شروع کردند به طرح مسای یهمه
شود نام شما این افراد را که نمی»انی با عصبانيت گفت: جمله رفيق جو
 یاجازه اید که به ماجا فرستادهاین ،)منظور توابين است( انسان گذاشت

ای خودمان را به جيره گذارند پنيرِدهند و نمینمیرا آب یک ليوان  وردنخ
تواند آش بخورد، بدهيم.  مریض است و زخم معده دارد و نمی کسی که

 «زنيد؟گونه از حل مشکالت ما حرف میهوقت شما چآن
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ن را طرح کردند. در شابالتکليف بودن یچند نفر دیگر نيز مسئله
حال کسی بدون مصاحبه آزاد نشده است. باید شرایط هبتا»جواب گفتند: 

تری را کنيم وضع غذا و هواخوری بهزندان را بپذیرید. ولی ما سعی می
 .«برای شما به وجود بياوریم

هنگام رفتن آنان، توابين به سرعت سراغ پاسدار بند رفتند و همه را  
هيد، تخت اجازه بد»گفت:  خلخالیگزارش دادند. پاسدار جلوی آخوند 

ندانی )منظور جا بياوریم و حد افرادی را که به دو نفر زرا به این« تعزیر»
، نه: »در جواب گفت خلخالیآخوند  اند، اجرا کنيم.توابين( توهين کرده

  .«جا تمام شودجا گذشته همينچه اینبگذارید هر
ها شناسایی بعد از رفتن هيئت بازدیدکننده، زندانيانی را که طی مدت

دیگر بردند. به بعضی از آنان  هایبندی کردند و به سلولکرده بودند، دسته
شان م خود را روی کولکم توابين نيز دُکم«. های سلولسرخطی»گفتند: می

 گذاشتند و زحمت ما را کم کردند.
رفتن به حسينيه های تلویزیونی یا کردن به مصاحبهتدریج گوشبه

صوص خها بهسالن اجباری خارج شد. ها از حالتبرای دیدن مصاحبه
خود  یخواندند و به ظاهر از گذشتهسالن توابين که همگی نماز می

 پشيمان شده بودند، عمومی بود. 
افزون مبارزات مردم و انزوای دليل رشد روز واقعيت این بود که به

های حکومت و بحث بر سر ی جهانی رژیم، درگيری بين جناحفزاینده
 خود گرفته بود.ی جنگ شدت یافته و شکل آشکاری بهامهخاتمه یا اد



 63                     ی ملیهای زندان و فاجعهیادمانده

های ثباتی و سياستسامان اقتصادی، بیهای غربی از اوضاع نابهرسانه
رژیم  یترین مسئلهکردند. مهمیماستفاده  خمینیرژیم  یطلبانهجنگ

  1نيز در آن زمان جنگ بود. خمینی
کرد و شعار می ای استفادهاین رو، جناح مخالف از هر مسئله از
ناح حاکم که اکثریت را داشت، داد. بنابراین، جی جنگ سر میخاتمه

جنگ  ی... مسئلهعی مثل کشتار زندانيان، اعتصاب ول فرخواست مساینمی
در  اهلل منتظریآیتالشعاع قرار دهد. جناح خارج تحترا در داخل و 

يشه محل ر منتظری همحکومت، خواهان جو آرامی در زندان بود. دفت
 های زندانيان سياسی بود. تجمع خانواده

عاطفی و شخصی او با  هایها و نيز تا حدی وابستگیخانواده فشار
مورد رژیم در های بیرا از خشونت و فشار اهلل منتظریآیتها، این خانواده

او، جو  یدیدکنندهزندان عصبانی کرده بود. بنابراین، بعد از آمدن هيئت باز
 ها و فشارهای روحی و روانی بربانان از شکنجهزندانم شد. زندان آرا

های رفقا تقریباً تمام شد و طور قابل توجهی کاستند. دادگاهزندانيان به

                                                           

طلبانه و ارتجاعی خود در منطقه و شعارهای پرطمطراق اما های جاهسياست رژیم خمينی با پافشاری بر. 1
. «تا کربال راهی نمانده» .«صدام باید برود». «ایمهم طول بکشد، ما ایستادهيست سال اگر جنگ ب» توخالیِ

های اقتصادی و سياسی در داخل کشور و در سطح در بروز و تعميق بحران«. صدام راهی جز خودکشی ندارد»
ن سازمان ملل را که قریب به اتفاق کشورهای جهان به آ 511 ینامهمنطقه نقش موثری داشت، پذیرش قطع

دید. از این نابودی مرام و ایدئولوژی خود می طلبانه و در نتيجههای جاهأی مثبت داده بودند، پایان سياستر
سطح  روز بر انزوایش در افکار عمومی در داخل و خارج کشور و درو، اصرار رژیم بر تداوم جنگ، روزبهر

دها در درون حاکميت و آشکار شدن آن در افزود. تشدید تضاالمللی میها در منطقه و در مقياس بيندولت
 جو کرد.وجامعه را باید در همين نکته جست
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تر زندانيان حکم گرفتند. رژیم حدود پانزده هزار زندانی در تهران بيش
 داشت. بنابراین، عفو و آزادی زندانيان فزونی یافت. 

... داخل زندان آزاد شد. زندانيان ، مطالعه، ورزش وکم خرید کتابکم
مومی تبدیل شده ها به بندهای عدیگر داشتند. انفرادیامکان تماس با یک
دشت نيز که حدود سه یا چهار هزار گوهر« شگوهرکُ»بود. زندان مخوف 

ن داده بود، تخليه شد. زندانيا نی را به صورت انفرادی در خود جازندا
گوهردشت را هم با زندانيان حصار فرستادند. ه اوین یا به قزلبازمانده را ب

 شده از زندان اوین انباشتند. تبعيد
دشت دارای بند عمومی شد. زندان گوهر 19اولين بار در سال  برای

س کردند. اما بر اسان زندان از اعتقادات خود دفاع میتر زندانيان ایبيش
شدند. رو میهدمکراتيک با ما روب اصطالحدستور مسئوالن زندان با لحن به

د که ما از اعتقادات خود دفاع دیدنپرسيدند و میهمين که اتهام ما را می
دشت وهرماندند که چه خبر شده؟ در زندان گکنيم، انگشت به دهان میمی

همه لقات حزبی خود دفاع کند؟! با ایناز تع دتوانهم مگر کسی می
 نشوند.  ند که فعالً با زندانيان درگيرمسئوالن زندان سفارش کرده بود
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 دشتگوهر« شگوهرکُ»هیتلری زندان  گاهِمخوف
 

يلی در زمان شاه اه به دست طراحان و مهندسان اسرایگاین مخوف
برداری گشت. شکل ی بهرهآماده 51بنای ساختش گذاشته شد و در سال 

شده است  ای طراحیو به گونه Hظاهری و سبک معماری آن به صورت 
 یاشته باشند. زندان از سه طبقهددیگر نبا یکترین تماسی که زندانيان کم

ول و از مان فقط از داخل سلکف، اول و دوم، تشکيل شده است و آسهم
آن پيدا است.  های آهنينمحصور به نرده هشتادهای کوچک هشتاددرپنجره

ادی ت سلول انفرهشوبند و هر بند دارای سی 1ن زندان ای یدر هر طبقه
 سلول است.  259با های آن برابر است. بنابراین مجموع انفرادی

های تاریک، ها و زیرزمين و سلولها در جمع با فرعیاین سلول
تا  266دهد. بندهای عمومی هم ای میزندانی را در خود ج 5666تا  2566
قات و گيرد. وسط ساختمان زندان سالن مالنفر زندانی را در بر می 966

 بند جهادجلوی آن آشپزخانه و در زیر سالن مالقات، محل کار معروف به 
 جا هم چند هزار نفر زندانی بودند. قرار دارد که عمومی است و در این

... مل، نانوایی، بهداری، اتاق عمل وکا یاین زندان دارای آشپزخانه
صول آن تر محکردند و بيشجات کشت میی زندان صيفیاست. در حاشيه
 فروختند. را به زندانيان می

های آن بوسی که پردهی زندانی را با مينیهنگام مالقات، خانواده
 کردند. اوبردند و بعد زندانی را آماده میشيده شده بود، به سالن انتظار میک

آوردند تا با تلفنی که های زندان )شيشه( میبند تا پشت ميلهرا با چشم
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بارها پيش آمد که نگهبانان  خود صحبت کند. ینوادهشد با خاکنترل می
 کردند. اش را رو میهای زندانی با خانوادهگفته

ساعت سالن ساعت بود، ظرف یکبعد از مالقات که مدت آن نيم
ی زندانيان را کردند. بعد، همهای زندانيان خالی میهمالقات را از خانواده

دیگر یک یها روی شانهدست بند در یک صف و به حالتبا بستن چشم
فرستادند. اگر کسی در جریان مالقات خالف کرده به سالن خودشان می

م داده بود، برایش تنبيه مجازی انجاثالً عالمتی داده بود یا کار غيربود، م
دی یا قطع مالقات برای چند شدند. تنبيهی از نوع فرستادن به انفراقائل می

 ... ماه و
گاه از ی طراحی شده است که زندانيان هيچانهبنای زندان به گو

دیگر برقرار کنند. فکر ساختمان خارج نشوند و نتوانند هيچ ارتباطی با یک
پنج متری و وهوده بود. دیوارهای بلند بيستفرار بی یکردن درباره

نگهبانی های راه با برجخاردار به ارتفاع دو متر باالی آن همری از سيمحصا
روز روشن بود و نيز های اطراف زندان که شبانهسالن و نورافکنباالی هر 

ی نظامی باش و رژهمی که هر روز صبح با شيپور آمادههای نظاگشت
ند روزی چهای شبانهچنين نگهبانیکردند و همحضور خود را اعالم می

کرد. هنگام هواخوری در حيات دیده، فرار را محال میصد سرباز آموزش
مستطيل توانيم یکدر یک قوطی کبریت هستيم و فقط میبود که مثل این 

ترین خود ببينيم. به راستی که طراحان این زندان به به رنگ را باالی سرِآبی
شکل و با زبدگی و مهارت خاص امکان فشار مضاعف روحی و جسمی 

 زندانی را مهيا کرده بودند.
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دشت به گوهر خصوص زنداناست. به دشت بسيار سردی گوهرمنطقه
تر روزی بود که دليل فضای سبز اطراف آن بسيار سرد بود. در زمستان کم

رم، شوفاژ و از این رو، درون سلول معموالً بدون پتوی گ .برف نبارد
ی سلول بارید پنجرهشد زندگی کرد. برف که مینمیهای دیگر کنندهگرم

طراف پنجره دید. ای یخ را در اهشد تودهزد و فردای آن روز مییخ می
ها به دليل عدم وجود پتو مجبور بودیم با بيش از دو ساعت نرمش و شب

يرقابل تحمل جا غم کنيم تا زنده بمانيم. سرمای آنحرکات بدنی خود را گر
 بود.

دشت به دليل گوهر زندان یزمستان، تمام شوفاژخانهحدود یک
زمستان با آب سرد  تعميرات تعطيل بود و ما مجبور بودیم در سرمای برفی

درد، های استخوان، تعدادی از رفقا دچار بيماریروحمام کنيم. از همين 
ها گرفتيم، تا مدتبودند. دست خود را که زیر آب می ... شدهکمردرد، و

دادیم حرارت دهان قرار میبایست آن را در معرض شد و میحس میبی
با همين آب سرد بایست کم گرم شود. ظروف چرب غذا را میتا کم

بعد از تعميرات شوفاژخانه،  گرفت.ها وقت ما را میبشویيم که خود ساعت
نفر باید در  26تا  65ساعت حدود ، اما طی یکبار حمام داشتيمای یکهفته

 کردند. دوش حمام می 5
مکانات، تعدادی از زندانيان تابستان هم از گرمای شدید و نبود ا

بختانه با وجود شدند. خوشزده مید و گرمازدنسوز میهای عرقتاول
، رفقای زندانی معالجه غیاثوندباخته ویژه رفيق جانرفقای پزشک و به

 شدند. می



 68                     ی ملیهای زندان و فاجعهیادمانده

به دليل عدم تابش آفتاب به  ای چون قارچ و گالهای پوستیبيماری
های سلول بيش از حدود سه و فراوان بود. زیرا پنجرهها رایج سلول
های ترین حاالت فقط رگهشد و در بهباز نمیتر متر بيشسانتی

 کرد. ها نفوذ میمتری به داخل سلولسانتییک
يانی طرف است که بان دانست که با زندانچندان نگذشته بود که زندان

اند شان دفاع کردهها از آرماندادگاهبیر ترین شرایط و ددر بدترین و سخت
کم خود را با آنان برند، پس کممی سرتنها به همين دليل، در زندان به و

ن تطبيق دادند. از این رو، برای اولين بار در زندان مسئول بند را خودما
های صنفی خود را به انتخاب کردیم و از طریق او مسایل و خواسته

 کردیم.بان منتقل میزندان
ناگفته نماند که اولين اعتصاب غذای زندانيان سياسی در اوین، در 

 حسین، صالحی فریبرزباخته گاه آغاز شد که رفقای جانآموزش 2سالن 
بان فشار را بر آنان بردند. زندانسر میهای آن بهو دیگران در سلول قلمبر

شدند، به اعتصاب نفر می 56ی زندانيان که حدود مضاعف کرد. اما همه
 غذا پيوستند.

تری حاکم تر مجاهد بودند، شرایط آزاددر بندهای دیگر هم که بيش
ای هم از کردند و عدهان نيز از حقوق صنفی خود دفاع میشده بود. آن

ای نيز زدند و عدهادی یعنی مصاحبه در جمع سرباز میدادن به شرایط آزتن
 کردند. ی منافق به اتهام خود خودداری میاز اطالق واژه

له و از جم چماق و حلواهای گوناگون بان با استفاده از حربهنزندا
های ویدئویی، غذای خوب، سالن ادن عفو، تحفيف مصاحبه به مصاحبهد

ورزش و استخر و مالقات حضوری سعی داشت زندانيان را به بندهای 
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تر زندانيان آن بریده بودند، ببرد معروف بود و بيش جهاد بندعمومی که به 
 و بعد از مدتی کوتاه آنان را آزاد کند. دیگر شرایط آزادی ندامت یا

کاری نبود.  فقط پذیرش مصاحبه در جمع و نوشتن انزجارنامه حتا برای هم
 کرد.تر داشتند، کفایت میکسانی که حکم پانزده سال و بيش

ناگفته نماند که مسئوالن زندان از نيازهای زندانيان و از جمله نيازهای 
بی خواستند، درخواست کت. از زندانيان میکردندءاستفاده میجنسی آنان سو

خود را در اتاق دربسته یا رفتن به مرخصی یک  سرمالقات حضوری با هم
 شان را بررسی کند.روزه به دادیار بنویسند تا دادیار درخواستیا چند 

بردند، تابستان زندانيان را به استخر میدر بعضی از روزهای گرم 
ه جا ببيش از هزاران زندانی را در آن 16همان استخرهایی که در سال 

 گلوله بسته بودند. 
بایست جای خود را به می الجوردیای چون شدهعنصر شناخته

ای در تهران حاضر داد. به همين علت، در نمازجمعهداران دیگری مینقاب
سخن راند. در پی شد و از رفاه در زندان و امکانات فراوان برای زندانيان 

را افراد  ابی شد. جای اوحصار آفتهای اوین و قزلزندانتر در آن نيز کم
 سو رفت. سو آشکارا پرده به آندیگری گرفتند و از این

تری یافت زندانيان ارتقای بيش یشرایط، روحيه با این حال، با تغيير
ه گاای پيدا کرد. زندان به دانششان شکل تازهی صنفی و سياسیو مبارزه

  1انقالب تبدیل شده بود.
                                                           

باخته جان )هوشنگ ناظمی( را در این سلول، رفيق ینآینیکباخته . هنگام ورود به بندها رفيق جان1
دیدید که مشغول را در جای دیگر می جاویدفرباخته دکتر را در آن سلول و رفيق جان محجوب

ی جمعی ای به مطالعهکردند. عدهن دانش سياسی و علمی خود تالش میبرداند. همه برای باالشآموز
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 زندانیان! اعتصاباتِ جِزندان و او حساسِ دورانِ
 

ها از زندان آزاد افته بود و اکثر وازدگان و بریدهتعداد زندانيان کاهش ی
 ترین افراد سياسی در زندان بودند.ترین و سالمشده بودند. حاال دیگر به

تر نثار ایستاده بودند. کمکردند و جانیعنی کسانی که صادقانه پيکار می
 کارِ اش او را به راهِبودهای شخصيتیدی و یا کمهای فرکسی بود که انگيزه

 سياسی کشيده باشد.
اعتصابات غذا در زندان امری عادی شده بود. گاهی چند بند در یک 

های زدند و خواستهمی ت به اعتصاب غذاروز و به صورت هماهنگ دس
کردند و در برابر فشارهای می صنفی و تا حدی سياسی خود را مطرح

گونه فشار و اذیت ر هرکردند. زندانی در برابرژیم مقاومت می ایدئولوژیکی
بان گشود. از طرفی، زندانزنجيری خود لب به اعتراض میو آزار هم

گذاشتند. ولی زندانيان اعتصابی را تحت فشار میتوانایی توهين و تحقير 
تر کسی بود که خالف دادند. کمنشان می زندانيان به صورت متحد واکنش

 خروشان زندانيان حرکت کند.  مسير
رسيد. دادیار زندانيان می چندان مهمی به مشامی تغييرات نهکم بوکم

و از آنان تقاضای انزجارنامه  خواندکه زیر حکم اعدام بودند، فرا می را
ا او را عفو دادند یپذیرفت، حکمش را کاهش میکرد. اگر زندانی میمی
ودند اگر انزجارنامه بنویسند، حکم کردند. حتا به تعدادی گفته بمی

                                                                                                                   

جا بحث برخورد کردند. ولی همهی علمی و درسی خود را دنبال میای دیگر مطالعهمشغول بودند و عده
 با مسئوالن زندان رواج داشت.
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)دادیار وقت( رفيق  ناصریان جالدشود. برای نمونه، شان لغو میاعدام
را به دادیاری خواسته بود و پيشنهاد کرده  حبیبابوالفضل پورباخته جان

ن رفيق شهيد . اما اینندبود که انزجارنامه بنویسد تا حکم اعدام او را لغو ک
دارم و  من اعتقادات خود را»تر فریاد کشيده بود که: چه تمامبا شجاعت هر

رضا علی، علی شعبانی باختهرفقای جان«. بندمتحت هر شرایطی به آن پای
)سيمين  فاطمه مدرسی تهرانی، فردرجالی، کیومرث زرشناس، دلیلی

هایی از ر چنين درخواستمرکزی در براب یفردین( و اکثر اعضای کميته
 زدند.شدن سرباز تسليم

ان به ستوه آمده بودند و زنداني یمسئوالن زندان از مقاومت قهرمانانه
ا آخوندهای دیگری را به ی ناصری، خلخالیکشيدند. گاهی آخوند زوزه می

چه در ماه شان تأثير زیادی نداشت. چنانفرستادند، ولی آمدنزندان می
ا در زندان ون مچ»گفتند: های چپ میبسته به گروهرمضان زندانيان وا
گيریم، حق داریم غذای خود را نه به هنگام سحر یا هستيم و روزه نمی

م  موضع زندانی بود . و این، اعال«که مثل روزهای دیگر بخوریمافطار، بل
 پیچِکه زندانيان تا به جمهوری اسالمی دایر بر این ایعاتِشدر برابر آن 

دارند، ی خود برمیتهرسند، دست از کارهای گذشاوین می زندان یتوبه
 پيوندند!!اهلل میشوند و به صف حزبنادم می

*** 
ون شکل جدیدی یافته بود. های زندانيان در بيرفشارِ خانواده

کاری نظرها و اعتقادات خود همرغم اختالفهای زندانيان بهخانواده
 ومار و مراجعه به دفترِی طمشترکی داشتند و با اقداماتی از قبيل تهيه



 72                     ی ملیهای زندان و فاجعهیادمانده

های سازمان ملل متحد در تهران برنامهقم یا به دفتر  دراهلل منتظری آیت
دامات و تظاهرات مکرر و وسيع دادند. این اقاعتراضی مشترکی ترتيب می

های تهران و قم خطری بود برای حکومتيان که بر سر جنگ با در خيابان
ات یا دیگر در حکومت درگير بودند. هر جناحی دليل رشد این اعتراضیک

بر  دید و آن را شاهدیکرد جناح رقيب میپيدایش آن را در عمل یریشه
 خواند. اثبات حقانيت ادعاهای خود می

معاصر کشورمان اعتراض  توان گفت که در طول تاریخِبه جرأت می
زندانيان با این وسعت و هماهنگی سابقه نداشته است. حتا بندهایی چون 

بان دست به اعتراض زده هم در برابر زندانندانيان منفعل بند جهاد و ز
بودند و عليه کمی غذا و دیگر امکانات آشکارا معترض بودند. بند 

بایست فعالً بندی است که حکم ملی داشتند و میکه به معنی  1هاکشملی
حکم بکشند تا مگر شرایط آزادی آنان تغيير کند، در بدترین شرایط قرار 

سوم زندانيان این بند را ت برخوردار بود. دوترین امکاناداشت و از کم

                                                           

کردن آنان آمدن و آزادبان نيز حاضر به کوتاهدند و زندانپذیرفته بوزندانيان این بند چون شرایط آزادی را ن. 1
نيان این بند تر زنداشد پایانی برای آن متصور بود. بيشحکم تا اطالع ثانوی داشت و نمی نبود، این بند معنی

ولی حاضر به پذیرش این شرط توانستند با نوشتن یک انزجارنامه آزاد شوند، ها پيش میکسانی بودند که سال
کردند. برخی دان دفاع میبان نشده بودند و از نخستين کسانی بودند که از اعتقادات سياسی خود در زنندانز

شان و سرباززدن از در این بند بودند و بقيه نيز به ترتيب بعد از اتمام حکم 16و  51های از آنان از سال
ها پيوسته بودند. زندانيان این کشصف ملی وین منتقل شده بودند و بهبان برای آزادی به اپذیرش شرط زندان

ست که رشد و دانبان به خوبی میکردند و زندانمسئوالن زندان برخورد میبند از موضع بسيار محکم و باال با 
سر هآن تنها به دليل اعتقادات سياسی خود در زندان ب افراد یکش یعنی بندی که همهگسترش جو زندانی ملی

ن خطرناک است. موضوع این بند حتا در کميسيون حقوق بشر سازمان ملل نيز مطرح شده شابرند، برایمی
 بود.
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های چپ )اکثریت( یا وابسته به سایر گروهرفقای حزب و رفقای فدایی 
سوم بقيه مجاهدین خلق بودند که قریب به اتفاق دادند و یکتشکيل می

ماه اعدام شدند. عام زندانيان در مردادی ملی و قتلآنان در جریان فاجعه
 16بند، اولين کسانی بودند که در تاریخ زندان از سال  زندانيان مجاهد این

اهد را در برابر منافق به کار به بعد در بازگویی اتهام خود عنوان مج
ها و زنجيرهای پاسداران حتا در زیر بدترین کابلبردند. برخی از آنان می

چنان اتهام خود را مجاهد عنوان شدند، اما همهوش میاگرچه خونين بی
 ند.دکرمی

ی برد کارهای خود از ارتباط ارگانيکها برای پيشکشبند ملی
کردند نظر میهای صنفی در ميان خود تبادلبرخوردار بود. در این بند گروه

گاه، پس از گذاشتند. آندیگر به بحث میل گوناگون را با یکو مسای
خود  تدا هر اتاقی نظرشدند. ابجمعی وارد عمل میرسيدن به تفاهم، دست

تمام افراد را به  بندی آن، نظرِکرد، سپس مسئول بند با جمعرا مطرح می
رساند. گاه، زندانيان ا شفاهی به گوش مسئوالن زندان میصورت کتبی ی
ن اعتصاب غذای باهای خود و مقابله با فشار زندانه خواستهبرای رسيدن ب

مونه، به عنوان نگزیدند. در این حالت مسئول بند، یک یا چند روزه برمی
وشتم زندانی... مدت کرد ما زندانيان بند... به دليل توهين و ضرباعالم می

 .«زنيمروز دست به اعتصاب غذا میکی
ی شدیدی را بر زندانيان بان فشارهاصله بعد از تصميم بند زندانبالفا
نان کرد و سپس آپذیرایی می بتدا با مشت و کابل و... از آنانکرد. ااعمال می

همه زندانيان بر داشت. با اینمدت نامعلومی در انفرادی نگه می را برای
خود در سلول  اساس همان پيمانی که در بند بسته بودند، به اعتصاب غذای
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مناسبت نيست که از رفقای جا بیدادند. در اینانفرادی ادامه می
مهرداد نيم. جوان ما بود، یاد ک که سروِ مهرداد دستگیرای چون باختهجان

قط ای زندانی بود. در آن هنگام او فترین تودههنگام اعدام، جوان دستگیر
بهار آن نيز در گذشت که هفتاش میمندانهبهار از زندگی شرافت 25

که او زیر شکنجه سپری شده بود. هنگامی های انفرادی یازندان و در سلول
دامه داد. بعد از حدود غذا ارا به سلول انفرادی انداختند، به اعتصاب 

شد( ای تر )که فقط آب و قند خورده میوچند روز اعتصاب غذبيست
اعتصاب غذای خشک )گرسنگی و تشنگی مطلق( دست زد که چند روزی 

نگهبانان و مسئوالن  یطول کشيد. اعتصاب غذای این زندانی شگفتی همه
لحظه در بههسفارش شده بود که زندانی را لحظزندان را برانگيخته بود. 

در آخرین لحظات که کنترل داشته باشند تا از بين نرود. بدین ترتيب، تنها 
دید خود را از دست داده بود و ناتوان از  مهرداد دستگیرباخته رفيق جان

مهرداد حرکت به زمين افتاده بود، پاسداران بهداری را خبر کردند. رفيق 
و با تزریق سرم او را زنده  هفته تحت معالجه قرار گرفتمدت یک دستگیر

نگه داشتند. پزشک بهداری به پاسداران گفته بود اگر فقط چند دقيقه تأمل 
 کرده بودید، از دست رفته بود. 
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عزیز، این  مهرداداما در آن روز، این واقعيت انکارناپذیری بود که 
آوردن در برابر فرودمسئولين زندان را به سر ، موفق شددالور قهرمان

 66بازگردادند.« هاکشملی»ری خود وادار کند. او را به بند استوا

*** 
از  شده که عموماًگيردستن پر شده بود از زندانيان دوبارهزندا

 هواداران مجاهدین خلق بودند و در حال فرار از مرز به چنگال دژخيمانِ
  66گذاشت.بانان رو به شدت می. فشار زندانافتاده بودند خمینی

مقاومت زندانيان و موج اعتصاب و تحریم غذا باال گرفته  یدر نتيجه
 62بود. تعدادی از زندانيان دست به خودکشی زدند.

رزات مردم و به دليل سو با مبابند زندانيان زیر اعدام، هم
جانی در برابر بمباران هوایی دست به اعتصاب غذا زده و امنيتعدم

                                                           

داکاری و از خودگذشتگی جزء بسيار باالیی برخوردار بود. ف یاز روحيه مهرداد دستگیرباخته . رفيق جان66
تجلی کرد که عاشقانه  انسانی به هنگام اعدام چنان بارز در او یبرجسته صایصِناپذیر او بود. این خجدایی

 سرود پيکار را خواند. 

تر فرو رفته و نيروی جنگ در انزوای جهانی بيش یشد که رژیم به دليل ادامه. این فشارها زمانی اعمال می66
هاجمات نظامی در دفع ت ترعراق با برخورداری از تحرک نظامی بيشاش تحليل رفته بود. رژیم نظامی

فرستادند. مردم خسته از جنگ، های جنگ میزور به جبهه نمود. افراد را بهیتر مجمهوری اسالمی موفق
وسيع و  یله اعالم کرده بودند. جبههترین مسئهای سياسی صلح را به عنوان مهمخواهان صلح بودند. سازمان

لی شدت الملهای بينفشارهای داخلی و خارجی بر سازمانکردند. يری شعار صلح و آزادی را مطرح میفراگ
 روزافزونی یافته بود. 

گوهردشت یکی از زندانيان در ساعت ده شب خود را با آغشتن به نفت به آتش کشيد. اکثر  2. در بند 62
مرز حدويل آن را فشارهای غيرانسانی و بیرا پخش و دل رادیوهای خارجی خبر خودسوزی این زندانی

 کردند. والن زندان به زندانيان اعالم میمسئ
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های تهران را فرا زندانجنگ بودند. این خبر سراسر  یخواستار خاتمه
 کشان و صدای مجاهد آن را پخش کردند. گرفت و رادیو زحمت
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  ی چماقسویهیک سياستِ یآغاز دوباره
 زندانيان یمقاومت قهرمانانه

 
شد که در های اوین و گوهردشت پيدا میتر بندی در زنداندیگر کم

 ک اعتراض نزده باشند. یا همگی دست به ی سر نبردهاعتصاب به
د استفاده کرد. هميشگی خو یبان دیگر تحمل نداشت و از شيوهزندان

از مدتی سکوت، تصميم گرفته شد:  شينی کرد و پسندر ابتدا کمی عقب
  65«!اعدام»

ترین شرایط خود را این چند ماه رژیم بدترین و حساس طی
ها دیگر ی جبههادارهجنگ به دليل ناتوانی رژیم در  یگذراند. ادامهمی

ممکن نبود. انزوای روزافزون داخلی و خارجی به دليل رشد مبارزات 
بست کامل رژیم را در بن خمینیاعتراضی مردم و نيز موضوع جانشينی 

های پنهان و آشکار، این رو، پس از مدتی سکوت و تماس فرو برده بود. از
دهای گوناگون و جنایت و نيز زدوبن با بيتِ ایخامنهو  رفسنجانی

آینده را  حکومتِ ، طرحِرفسنجانیو  ایخامنهپرده با جهان غرب پشت

                                                           

کردند و در  ... را اعدامرفيق کيومرث زرشناس، ابوالفضل پورحبيب و 11ازین بهار سال های آغماه . در65
بندش لب به وداع با رفقای هم ماه رفيق انوشيروان لطفی را. او قهرمانانه در واپسين لحظاتِخرداد

ی همه ادِهان اتحکش خوااز اعتقادات سياسی زندانيان ملی اعتراض عليه حکومت فقها گشود و با دفاع
د بيرون بردند. در بند راه رفيق دیگری از بنویژه وحدت در جنبش کمونيستی شد. او را همزندانيان و به

ای سکوت اعالم شد و بدین ترتيب زندانيان در بند با دو خاطره آنان را رنگی از کينه نسبت به چند دقيقه
 شان ثبت کردند.دشمنان خلق، در قلب
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اما رژیمِ  69جام زهر سر کشيد. خمینیبرکنار شد.  منتظریریختند. 
صدد انتقام آن ه تاب شکست در جنگ را نداشت، درک خمینی کارِجنایت

فتوای  خمینیترین فرزندان خلق برآمد. چنين بود که ترین و شایستهاز به
یست از شر این باام زندانيان سرموضع را صادر کرد. چرا که رژیم میاعد

های گيرترین فرزندان خلق به آرمانترین و پیمثابه وفادارزندانيان سياسی به
انقالب و شعارهای اساسی آن، یعنی صلح، دموکراسی و عدالت اجتماعی 

 شد. می ی حکومت خود خالصدر ادامه
روی ارتش ک مجاهدین و ارتش عراق و نيز پيشات مشترخبر عملي

داد، تا جایی اطق به مجاهدین در زندان نيرو میبخش در بعضی از منآزادی
را سال سرنگونی ناميدند. از این رو، با تمام نيرو در جهت  11که آنان سال 

 بانان برآمدند.براندازی، ایجاد درگيری با زندان
 
 

                                                           

اش بود. یعنی شکست تمام عنی مرگ خود و ایدئولوژی خرافاتیکه خمينی نوشيد، به مجام زهری . 69
همه ی آنانی بود که طی ایننتيجه ورشکستگی سياسی همه جنگ و در یساله 1 طمطراقِپرشعارهای 

دار، ها را داغنگی که در پی آن خيل عظيمی از خانوادهام مرگ فرستادند. جسال چند صد انسان را به ک
مادر برجا گذاشت. جنگ پدروهزار کودک را بی شوهر و چند صدشماری را بیکش بیزنان زحمت

. آری، «کندرا هدایت می« اسالم» الزمان سوار بر مرکب سفيد، سپاهِصاحب»سوزی که گفته شد: ومانخان
ر کرده بود که را ک جهانيان سوز که گوشِومانگر و خاننی و شخص او به آن شعارهای ویرانرژِم خمي

، صلح بين اسالم و کفر گذردایم، راه قدس از کربال میسال هم طول بکشد ما ایستادهاگر جنگ بيست»
که به خود آید و به جبران آن برآید، به انتقام از خلق و ن، پس از این شکست، به جای آ«معنی ندارد

 ترین فرزندان آن برآمد. شایسته رین وتبه
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 خلق فرزندانِ جنگ از شکستِ انتقامِ 
 

صلح  راهِ مبارزانِ ینامه برای همهاین پيروزی، یعنی پذیرفتن قطع
روزی در کوبی شبانهپایگير و ها ایرانی به جشنی همهونخصوص ميليهب

ها تبدیل شده بود. چرا که مبارزات مردم برای پایان بخشيدن به خيابان
 ریزی به ثمر رسيده بود. جنگ و خون

ای ین پيروزی را جشن گرفته و برنامهتصميم داشتند اد مبارزان دربن
های نامه برای انفرادیبينند. اخبار مربوط به پذیرش قطعبرای آن تدارک ب

زدند ، بلند فریاد میتندزیون نداشیمجاور بندهای عمومی و بندهایی که تلو
ها خش این اخبار که آنخصوص، زندانيان مجاهد در پهشد. بمیو گزارش 

سرنگونی و شرایط بحرانی  ن را دليلی بر تأیيد نظریات خود مبنی بر سالِای
بخش را زادیآبودن و عمليات فروغ جاودان ارتش تردانستند، فعالرژیم می

زندانی سياسی آزاد »آوردند، شعار کردند. خبر میمیلحظه گزارش بهلحظه
چندان طوالنی هنها در عمليات به شعار روز بدل شده و زندان« باید گردد

ی ح خواهد شد. از این رو، مردم همهبخش فتآزادیدست هواداران ارتشبه
 زندانيان را به زودی آزاد خواهند کرد.

« شِگوهرکُ»را از اوین به زندان  تر زندانياندر این زمان بيش
زندانيان مشهد و رشت را به تهران  یدشت منتقل کرده بودند و همهگوهر

  آورده بودند.
سال، بند زندانيان باالی ده به ترتيبِ دشتهنگام انتقال به زندان گوهر

یکی صدا یکیها را کشو بند ملی 525سال، بند بند زندانيان باالی سه
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فرستادند. هنگام ورود به ها میکردند و با زنجير و کابل به سلولمی
دمپایی، چوب، که از بل شد،تنها از زنجير و شالق استفاده میها نهسلول

زندانی را زجر داد، استفاده  شدای که با آن میسيخ و خالصه از هر وسيله
و مجاهد رضا معظمی کردند. تعدادی از زندانيان و از جمله رفيق شهيد می

به عمل جراحی کشيده شد. اما  هوش شدند و کارشانبی آفریننیکشهيد 
اتهام خود نام بوط به کس پاپس نکشيد و هر کس در پاسخ به سوال مرهيچ

فدایيان »، «ی ایرانحزب توده»زد: طور کامل فریاد میسازمان خویش را به
ی مجاهدین اتحادیه»، «خلق ایرانی های فدایچریک»، «خلق ایران )اکثریت(

های مردانی که تا آستان مرگ بر آرمان... شيرزنان و شيرو« هاکمونيست
 خود پای فشردند.  یدوستانهانسان
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 سیاسی زندانیان عامِقتل و ملی یفاجعه  
 

ها و دیگر سداران بند، خبر لغو تمام مالقاتپا 11در مردادماه سال 
. زندانيان که علت ... را اعالم کردندو امکانات هواخوری، بهداری، ورزش

دانيم به ما نمی»گفتند: دادند و یا میشدند، یا جواب نمیآن را جویا می
دست بهوالن قضایی و اداری زندان دستتمام مسئ .«اندطور دستور دادهاین

زندانيان را فراهم  یهم داده بودند تا مقدمات سرکوب و کشتار وحشيانه
های دان حاکم شده بود. سکوتی که حملهباری بر زنآورند. سکوت مرگ
 د. کردفاع غيرنظامی را تداعی میسالح و بیی بیارتش آلمان به منطقه

داشتند. ن دست از اعتراض و اعتصاب خود برنمیزندانيا همهبا این
کردند. گاهی دی یا دو نفری داخل بند تنبيه میتعدادی را به دليل ورزش فر

دادند. گاهی نيز العملی نشان نمیگونه عکسها هيچییبه دستور باال
راه را گم دادند تا زندانيانکردند و خود را ضعيف نشان مینشينی میعقب
اعدام برای به دار  هایدر حالی که صبح تا شب را به برپاکردن جوخهکنند 

سرد نفر مشغول بودند، در انتهای شب خيلی آرام و خونکشيدن چندصد
مدند و واکنش چندانی نسبت به مسایل بند نشان آارگيری میآمبرای 

زدوران ریشه کثيف این م کشی و جنایت چنان در روانِدادند. خوی آدمنمی
ه برای آنان چنان ساده و بستسالح و کتدوانده بود که کشتار زندانيان بی

 ند.امرغ مشغول نمود که گویی به کندن سرِعادی می
کردند. روز بایستی کار میباش بودند و شبانهدهپاسداران زندان همه آما

و  دیگر را نداشتندکردن و مشورت با یکبعضی از آنان حتا حق صحبت
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شان نيز از آنان سلب شده بود. از آنان سر و فرزندانحق تماس با هم
خود بگویند که به دالیل خاص و  یخواسته بودند که تلفنی به خانواده

برای مدت کوتاه باید در زندان بمانند و از رفتن به مرخصی خودداری 
 کنند. 

، محموداجحهای مستعار چون دیگر را با اسمهمبانان که زندانبا آن
، پاسدارنعمتی، ناصریان، ریلشك، حبیب، مصیب، مهدیحاج، فتوت

دیگر شناختند، باز هم از یکو... می فرج، عباسی، مقعرنشان، موسوی
های قبل از اعدام را مستقيم اعمال شکنجهشدند و مسئوليت مخفی می

 یشد. دربارهکار معموالً محرمانه انجام میکردند. اینمشخص نمی
زدند. این شده بود، اصالً حرفی نمی ابالغ های زندان که به همهنامهشبخ

و جنایت بودند. این مزدوران  کشیی آدمگان مزدور شيفتهپيشجنایات
هر   16چون روزهای سال ها منتظر چنين لحظاتی بودند تا همکش سالآدم

فردی با فالن شخص، او را به  یکدام بر اساس تمایل شخصی و کينه
ها منتظر بودند تا زنان ریز، سالی اعدام بفرستند. آری جالدان خونجوخه

نه داده بودند و و دختران زندانی را که در تمام مدت زندان به آنان جواب 
ر های کثيف این مزدوران سر تسليم خم نکرده بودند، بدر برابر خواسته

با راه ا همزنان زندانی ردست و پای خود بگيرند و قلب پرمهر این شير
 رزم خود از تپش بازدارند. قلب آکنده از مهر شيرمردان هم

های شرع اسالم، از صبح تا شب با دادگاهریيس بی« جالد نیری»
بر  کرد ورفت، حکم اعدام صادر مین میکوپتر از این زندان به آن زنداهلی

ظه لحوقفه و بدون یکزود تا غروب بیاجرای آن نظارت داشت. از صبحِ 



 83                     ی ملیهای زندان و فاجعهیادمانده

جرا بود و هيچ بخششی در االکرد. حکم واجبدرنگ حکم اعدام امضا می
 ميان نبود. 

تری به صحنه آمده بودند. آنان کش با تکنيک مدرنبار جالدان آدماین
جمعی زندانيان، اینک ی فراوان خود در کشتار دستهبا برخورداری از تجربه

های دار در بند هم کردن جوخهکه با فراها را نه به شکل تيرباران، بلاعدام
کار نيز دو هدف را دنبال ی گوهردشت عملی کردند. در اینو حسينيه 261
ت خون رفتن زیاد از اجساد، که تيرباران به علکردند: نخست آنمی

کرد و ای انتقال به خارج از زندان و دفن آنان خطرناک مینقل را بروحمل
دادن عزیزان ود. هدف دوم آنان، زجرنمتميزکردن محل اعدام نيز مشکل می

ثواب »شان و نيز کسب مندانهشرافت زندگیِ ما حتا در آخرین لحظاتِ
 آنان بود.   برای قاتالن« اخروی

زندان اگر با کسی خصومت شخصی  هر پاسداری حتا پاسدار نظافت
 سپرد. می« جالد نیری»دادگاه بیکشيد و به و را از بند بيرون میداشت، ا
 سیدمحمد، ناصریان، ریلشك، دیمه، حاجحبیب، فتوت، اسیعب
بودند  ریزیی خونآنان تشنه قماشهم و دیگر اوباشانِ یکربالی، موسوی

ها بفرستند. ق را به جوخهتر فرزندان خلچه بيشو خواستار آن بودند که هر
تند و تا سرشان را رفترین فرزندان خلق میانگيزی سراغ بهبا لبخند نفرت

 بردار نبودند. دیدند، دستاالی دار نمیب
خواندند، ابتدا سراغ زندانيان سرشناس، مسئوالن اسامی افراد را که می

ادات خود داری و وفاداری به اعتقبند و کسانی که ميان زندانيان به پای
بودند؛ زیرا  رفتند. دیگر همه متوجه اوضاع شدهمعروف شده بودند، می
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ر اعدام زندانيان مجاهد های زندان اوین آمدند، خبیچپزمانی که سراغ بند 
مرکزی نيز بر  یجا پخش شده بود. اعدام اعضای کميتهدر مردادماه همه

سایر همگان آشکار شده بود. حال نوبت به دیگر اعضای حزب و 
از زندانی خالی شده  261و  525های چپ رسيده بود. تمام بندهای گروه

بند انفرادی  گاهِانيان این بندها بالتکليف در آسایشکمی از زند بودند. تعداد
کرد که بان سعی میی اعدام بودند. ولی زندانبردند و منتظر لحظهسر میهب

 زندانيان را با اميد هيئت عفو یا اميدهای واهی دیگر فریب دهد. 

*** 
بود. در ابتدا گوهردشت وضع به شکل دیگری  «گوهرکُش»در زندان 

( رفتند، که اکثرشان 26)بند  نفر زندانیِ 55 ندِب ماه سراغِشهریوریعنی اواخر 
ی بودند. این رفقا جزئيات اعدام را به ای و تعدادی نيز از رفقای فدایتوده

چنان خود را برای اعدام آماده کرده بودند. چشم خود دیده بودند. ولی هم
ندانيان مشکل بود. آنان تصميم خود را گرفته بودند. اما باور آن برای سایر ز

برای این زندانيان و سایر زندانيان معتقد به اصول خود، مشخص بود که 
یم آنان باید بهای شکست رژیم جهل و خرافات را پس دهند؛ زیرا رژ

معتقد و ها پيش تفکر اعدام زندانيان فاشيستی جمهوری اسالمی از مدت
کرد. ال میگيرانه دنبهای خویش را پیوفادار به اصول و اندیشه

خود را با  شکستِ استند انتقامِخوخوردگان در جنگ میشکست
های بسيار و سران زندانيانی که روزها و ساعتکردن مادران و همدارداغ
شدند و خواهان لغو را جلوی دفتر سازمان ملل جمع می شماریبی

 ممنوعيت مالقات و فشار روی زندانی اسيرشان بودند، بگيرند. 
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اسامی افراد را  فتوتو  ریلشك، به کمک و یاری ریانجالد ناص
ای که انتخابی حتا از روی چهره یا جملهصورت خواند. برخی را بهمی

بردند. گاه میکشيدند و به مسلخکار برده بود، از بند بيرون میزندانی به
سر خط اعتصاب »کس که فالننيز شهادت یک پاسدار مبنی بر اینگاهی 

 کرد. ، برای اعدام کفایت می«با من درگیر شده بود»یا  « بوده
کردند. زیرا لحظه هم صبر نمیبعد از جداکردن و خواندن ليست، یک

یا هر ای پارچه، ملحفه بندی از تکهه بعد زندانی را با پيژامه و چشمچند ثاني
جا به بند آن دست بود، به سالن برده و از دیگری که دمِ یپارهکهنه

کردند. سرنوشت این )بند بازجویی( روانه می 525بند  ه یاگاآسایش
بردند  می« جالد نیری»دادگاه اً مشخص بود. اکثر آنان را به بیزندانيان تقریب

 شد.شان صادر میجا حکم اعدامو در آن
مخصوص  زمينِآنان را به حسينيه یا زیر گاه، لحظاتی بعدآن 
زدند. اجساد این و سپس، دارشان می بردندهای بازجویی در اوین میشعبه
و از زندان به مکان نامعلومی  ریختندزان را در کاميون و کانتينرها میعزی
زندانيان را در سالن روی زمين شدند و بردند. گاهی هم وارد بند میمی
کردند. سپس با یکی انتخاب میبين آنان افراد را یکینشاندند و از می

فرستادند. ، برای تصميم نهایی به دادگاه میرواهپرسيدن چند سوال در ر
م، فاميل، چشم، اسبندبهچشم ا لحن بسيار آرامی از زندانیِابتدا در سالن ب

پرسيدند. هرکس اتهام خود را به شرح کامل مذهب و اتهام او را می
جواب مثبت بود، او را  پرسيدند اتهام را قبول داری یا نه؟ اگرمی گفت،می
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ماندند ها زنده میراستینشاندند وگرنه سمت راست. سمتمیسمت چپ 
 شدند.و بقيه تقریباً اعدام می

ای و اکثریتی از حزب و سازمان خود دفاع کردند. تر رفقای تودهبيش
تر از مصاحبه و انزجارنامه های چپ بيشما زندانيان وابسته به سایر گروها

 تری  نشينی بيشتر بود، عقبزدند. هرچه موضع زندانی منعطفسرباز می
 .«گرفتند تا به تب راضی شویمبه مرگ می»قول معروف کردند. بهمی

شدند. آنان را داخل بند سمت راست به دادگاه فرستاده نمی افراد
صورت، به بخوانند. درغيراین خواستند که نمازبردند و از آنان میمی

تا زندانی  زدندربه کابل میضبستند و برای هر رکعت نماز دهشان میتخت
 جواب مثبت بدهد! 

بردند و دادگاه در آن بود، میگروه سمت چپ را به سالنی که بی
کردند و به بندشان را باز میکردند. بعد چشمیکی وارد دادگاه مییکی

وباره او را به راست یا آوردند. سپس دآنان را بيرون میچند ثانيه  یفاصله
 یافت.چنان ادامه میاین وضع هم بردند وبه چپ می

 اگر حکم اعدام بود، زندانی را به سمت چپ و اگر هنوز مشخص
 صورت قطعی صادر نشده بود، زندانینشده بود و رأی اعدام زندانی به

م بين افراد چپ و فرستادند. گاهی هبالتکليف را به سلول انفرادی می
ه و سرشان شلوغ بود ک قدر عجله داشتندشد. زیرا آنراست اشتباه می

باخته رفیق جانکردند. یکی از رفقا )فرصت سرخاراندن را هم پيدا نمی
ده بود، که به سلول تعزیر )کابل برای نماز( وارد ش( هنگامیرخحمید پاک

او نيز در جواب «. مازنخوان نداریمن ما مسلمانِ»پاسدار به او گفته بود: 
خوانم. ارکسيست هستم و نماز هم نمیکه م من در دادگاه گفتم»گفته بود: 
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بالفاصله دست او را « جالد فرج»پس « اید؟جا آوردهپس چرا مرا به این
اعدام قرار  یبرد و او نيز در جوخهگيرد و به سمت چپ سالن میمی

 گرفت. 

*** 
 کرد و همواره از تلفرا صدا می ارانری با عصبانيت پاسدجالد لشک

ی قبل اشتباه نشود. اول مثل دسته»گفت: و میکردن وقت شکوه داشت. ا
  «شان را چک کنيد و بعد خالص!اسم

 *** 
بند زندانی را . با دستهای دار برپا شده بوددر حسينيه چوب

افتادند. داد با کابل و زنجير به جانش میبستند و هرکس شعار میمی
ی سفيدی به هبردند و کيسقبل از اجرای حکم به انفرادی می زندانيان را

بيل ساعت مچی، حلقه، عينک دادند تا وسایل شخصی خود را از قآنان می
ه ورق و خودکاری برای ریزهای دیگر را داخل آن بریزند. سپس تکو خرده

ی کسی لحن تند ینامهدادند. اگر وصيتنامه به آنان مینوشتن وصيت
 کردند. داشت، او را شکنجه می
 دار! حسينيه بود و طنابِ بزرگِ آهنیِ درِ نامهبعد از اتمام وصيت
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 هنگام اعدامی رفقای شهید بهروحیه 
 

اری از نویسندگان بزرگ را بسي یهای حماسی و برجستهرمان
که شهامت و شجاعت این عزیزان  توانم بگویمام، اما به جرأت میخوانده

هيان حقيقت آور بود! این راای عقل و تصور است. شگفتخفته ورخونبه
ی وداع تنها به دفاع از چنان پاک و ناب عاشق راه بودند که در آن لحظه

ه صف رفتند و اندیشيدند. بساز خود میهای واالی انسانی و دورانآرمان
های اعدام ایستادند. رفيقی کرده در جوخههای گرهمانند سرو و با مشت

65«مان را بخوانيم!سرود حزب»شت: بانگ بردا
شهيدان »ی فریاد کشيد: دیگر 

 يم!فدایمن یک»جا رفيقی دیگر ندا داد: آن 61«شوند!تر میمان بيشحزب
 .«خلق و مارکسيستفدایییک

 61«شما! دنيا از آنِدنيا و آناین»سو فریاد کشيد: فراز از آنردی گردنگُ 
وار ده، استنام ما افتاحال که قرعه به »سو بانگ برآورد: دالوری دیگر از این

 61.«پذیریممرگ را می
دام نهادند دیگر پا بر سکوی اعدردست یکو چنين بود که آنان دست

ی خوان، با نام حزب و با ایمان به رهایی طبقهو با چشمان باز، سرود
بستند تا مگر دژخيمان تصور های طناب را بر گردن خویش کارگر، حلقه
 ! را نکنندشان هایلرزش دست

                                                           

 .ستگيررفيق مهرداد د. 65

 .رفيق حسن جاللی. 61
  .کردستانی. رفيق کسری اکبری61
  .رفيق رضا معظمی. 61
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*** 
صت داشتند، شب قبل از اعدام صورت خود را اصالح آن عده که فر

سر، مادر و یا دیگر کرده بودند و با ظاهری آراسته و لباسی که یادگار هم
عشق بودند و جز عشق  رفتند. آنان سراپاشان بود، به سالن اعدام میعزیزان

نمای زبونی دژخيمان ی تمامتراوید. سرافرازگانی عاشق و آیينهاز آنان نمی
تيرگی و تباهی! فردایی هم  هایچالجو! مبشران فردای نو در سياهربدهع

 ! طراوت و رخشندگی که اینان بودند بدان

*** 
ترسيدند و نسبت به حتا از پيکر رفقای شهيدمان هم میاین جالدان 

مان را کردند. آنها دست و پای پيکر عزیزانها با خشونت کامل رفتار میآن
انداختند. سخره جسد آنان را داخل کاميون میخی و مگرفتند و با شومی

اش سياه و دختری را با موهای بلند که چهره جانبی ده بود پيکرِدیده ش
 کنان روی اجساد تلنبارشده در کاميون کبود شده بود، شوخی

 کردند. خود را آشکار می ع رذالت و فرومایگیانداختند و در واقمی

*** 
اندیشم، تر به آن روزها میزمانی بيش یا فاصلهاکنون و هر بار که ب

توان این گونه میهافکند که آخر چجانم پنجه می تر بردردی فزون
نظير را به تمامی توصيف کرد؟ ای کاش در آن روزها دوربينی ی کمحماسه

ناپذیر را های وصفصحنه این دالوریبهلحظه و صحنهبهد که لحظهبا من بو
ی صدیق، قلم برگيرم  گرسان روایتاما افسوس! امروز باید به کردم.ثبت می
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خویش را با جوانان و با  دورانِ خان رستميانِهایی از این هفتتا مگر گوشه
و قلم یاری  ای کاش که حافظه ميان نهم. و بوم دری این مرزومردم آزاده

 کنند! 

  *** 
ن کم بود. آنان لی برای جالدام یکشتار زندانيان در روزهای فاجعه

که آوردهایی نی از حقوق زندانيان سياسی و دستخواستند هيچ نشانمی
طی چندسال مبارزه و از  باختهزندانيان و از جمله رفقای جان

ین رو، بعد از آن دست آورده بودند، باقی بماند. از اگذاشتن بهمایهجان
بند زندانيان چشم ر در تاریخ و سوزاندن لباس ونظيکشتار بربرمنشانه و کم

دند، به سراغ زندانيان در آتش بزرگی که در کنار حسينيه برپا کرده بو
که گفتی جانوران هاری که زنجير پاره دربرده از کشتار آمدند. چنانبهجان

 کرده باشند! 
بزرگ  یشد که مانند یک تپهيه انبوهی دمپایی و... دیده میحسين در

دارها جمع کرده دام شده بودند. ولی وسایلها اعآن ی صاحبانبود و همه
 بودند.
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 آزادی از زندان 
 

شمار اندکی از آنان باقی  11مجاهدین در مرداد  وسيعِ بعد از کشتارِ
نفر از مرگ رسته نفری تنها دو  26مانده بودند. برای مثال، از یک بند 

 25یم و بشقاب دار 666ای غذا کدام بر ما هر»گفتند: بودند. آن دو می
بينيم، از غذا خوردن که هيچ، از اش. وقتی وسایل این شهيدان را میپنمک

ن را همه جواماهه اینطور یکهبينی چمی«. شویمزندگی هم سير می
 کشتند؟!  

ها از نيروهای چپ بودند، دامیتر اعماه که بيشبعد از کشتار شهریور
ای ما توده»گفتند: زدند. میمیبستند و حد ها را به تخت تعزیر میماندهزنده
م دادگاه حکبی«. نداریم. همه باید  مسلمان و نمازخوان شوندنخوان نماز

نيامد، « عقل»ضربه بزنند. اگر زندانی سر داده بود برای هر رکعت نماز ده
ست، به آنان یادآور شوند. اما دار را که هنوز پابرجا یها و چوبهدادگاه

د که ما مارکسيست کردناز رفقا به صراحت اعالم میای که عدهرغم آنبه
کنيم، عجله نداشته باشيد. گفت شما را هم مسلمان میهستيم، جالد می

کرد و آنان را با مشت و لگد به ان زندانيان افرادی را انتخاب میجالد از مي
کيلویی به ی پنجاهبرد. سپس آنان را با زنجيری متصل به حلقهحسينيه می

پا به تخت قفل انداخت تا ای میبست و حلقه را داخل حفرهیتخت م
خواندن شدی دستت را گفت هر وقت حاضر به نمازشود. سپس دژخيم می

ر از مزدورانش روی کمر زندانی نفگاه یکبه عالمت آری باال ببر. آن
خواه کف پای و به تعداد دل 61یا  69نشست و با کابل بزرگی به شماره می
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شد که دیگر کرد و پا چنان متورم میزد. زندانی مقاومت مییزندانی م
انداختند و با زنجير دنبالش دن نداشت. او را از تخت پایين میجایی برای ز

رکعت بعدی  یدواندند که پایش ورم نکند و آمادهکردند؛ زندانی را میمی
وپِ فوتبال گرفتند و او را تاز کابل، زندانی را به مسخره می نماز شود. بعد

انداختند. چندی گرفتن، دوباره به سلول میکردند. بعد او را برای جانمی
شد، ولی این مان سوال و همان سرنوشت تکرار میگذشت که دوباره هنمی

قدر زیاد بود که بار خيلی شدیدتر از قبل. شدت ضربات کابل و زنجير آن
باخته ه رفيق جانه خودکشی زدند. از جملچند نفر از زندانيان دست ب

شت ویی کُشبود که خود را با شکستن شيشه مربا در دست جلیل شهبازی
شد اگر چه خوب می»گفت: می جالد ناصریانروز و قهرمانانه جان داد. آن

تا در خواهيد بگویيد شتيد. اگر میکُما همه با شيشه و طناب خود را میش
 . «اختيارتان قرار دهيم

اند، به ی رژیم شاه و جمهوری اسالمی بودههارفقایی که در زندان
 کفتر تخمِای که به هم کابل جيرهچه؟ آنیعنی کابلدانند که خوبی می

کم بردند، اما کمای میم شاه زندانيان را زیر کابل جيرهمعروف بود. در رژی
ه مقاصد کامل خود بان حریص بود. هنوز بد. ولی زنداناز شمار آنان کم ش

ی جسمی را برا یکردن زندانيان نرسيده، شکنجهسلماندر خصوص م
 ها فشارهایپيمایی آغاز کرد. ساعتمصاحبه، انزجارنامه و سپس، راه

شان کردند. زندانيان را بر اساس نوع پاسخروحی زیادی به زندانيان وارد می
های دار را در ی چوبهبرپایی دوباره یکردند. شایعهمیها تفکيک به سوال

سازی چپ و راست را دادند. چندین بار همان صحنهنيه رواج میحسي
کردند برای اعدام جایی که زندانيان سمت چپ فکر می دادند تانمایش می
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 یتوان گفت تقریباً همهواهند شد. از این رو، به جرأت میفرستاده خ
 آگاهانه اعدام را انتخاب کرده بودند.  ،افرادی که جواب مثبت داده بودند

 یفاجعه خواست جریانِالمللی میباالخره رژیم تحت فشار افکار بين
عفو عمومی »از این رو، از رادیو و تلویزیون ملی را از اذهان دور کند. 

 را مطرح کرد.  «زندانیان گروهكی
اما حتا پس از طرح آن در رادیو و تلویزیون، بار دیگر تفتيش عقاید 

روید. از جمع پيمایی نمیبه راه»گفت: یدانيان آغاز شد. جالد ناصریان مزن
این همان جمالتی بود که  «جدا شوید. اصالً نترسيد. اعدام مطرح نيست.

گفت. سواالت مربوط به تفتيش ی قبل از دادگاه به زندانيان میلحظه
بقيه »گفت: کوتاه، می زندانيان نيز به همان شکل بود. پس از سوال و جوابِ

سپردن زندانيان به  . همان جمله رمزگونه که هنگامِ«را ببرید به بندشان
ببریدشان باال توی »کرد: اش برای اعدام ادا میسالخ اسدارانِدست پ

 . «ندشان، ببریدشان باال توی بندشانب
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 به حزب  
 

 سرکش با تو هستم باز هم سروِ
 مستم باز هم ت مستِااز شميم

 شدکُتو گرمای کویرم مییب
 پرستم باز همرا میات سایه
 رفيقان هيچ بود تعزیرِ بذرِ

 من همان دیوانه هستم باز هم
 بهمن اگر مرگ آفرید حاصلِ

 بر بهارش دیده بستم باز هم
 ماهی مقصود اگر حاصل نشد

 اش پيوسته هستم باز همدر پی
 
 
 
 
 
 

 
 


