
 توضیح سایت آرشیو اسناد اپوزیسیون ایران

 

اینترنتی  هایتیساها از ، نوشتهو به هر دلیلی واقعبرخی ماز آنجایی که 

اند، هایی که در این مطلب به آنها لینک داده شدهشوند، نوشتهحذف می

 افزوده شدند.به آخر فایل ها، با مراجعه به آن سایت



مجموعھ ی مقاالت، نوشتھ ھا    -۱۳۶۷فاجعھ ی ملی قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان  
 تا کنون ۱۳۶۲و مصاحبھ ھای یک شاھد از سال 

ھم میھنان، سازمان ھای ملی و بین المللی حقوقی، و  برای اطالع ھمھ ی  بھ مناسبت سی وسومین سالروز این فاجعھ ی ملی،
مقاالت، مصاحبھ ھا، و تحلیل و بررسی ھا بھ این جنایت در سوئد، فھرستی از شھادت ھا،    مجریان یکی از    آغاز محاکمھ ی

 .ارائھ می شود ترتیب تاریخ انتشار
 امیرھوشنگ اطیابی 

 )December 2021 28( ۱۴۰۰ دی ۷
 

 : بھ ترتیب تاریخ لب منتشر شدهمطافھرست 
 )August 2018 28( ۱۳۹۷شھریور  ۶

 روزی کھ ھیات مرگ را دیدیم
 و... ھم منتشر شد. ، اشتراک، ایران گلوبال، مھر گزارش دویچھ ولھ فارسی براساس گفتگویی طوالنی کھ در وبسایت ھای

https://p.dw.com/p/33rQQ  
 

 )March 2018 10( ۱۳۹۶اسفند  ۱۹
AMIR ATIABI (Witness) شاھد  -امیر اطیابی 

ویدیوی شھادت در دادگاه نمادین ایران تریبونال با زیرنویس انگلیسی گفتارھای فارسی کھ در «ھیگ، ھلند» بھ تاریخ پنجم  
 ) انجام  شده بود. October 2012 26( ۱۳۹۱آبان 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=7Y5hYjVrBR8   
این    .قطع شد. توضیح غیررسمی آنھا «مشکل فنی» بود  این جلسھ دادگاه  پخش مستقیم توسط ایران تریبونال بھ محض شروع

رادیو تا باالخره این ویدیو در کانال یوتوب ایران تریبونال بھ اشتراک گذاشتھ شد. تنھا    شش سال ادامھ یافت  »مشکل فنی«
  ۱۰تاریخ    بھ  ، چند روز پس از جلسھ ی دادگاه،جلسھ ی دادگاه را فیلمبرداری کرده بود، آن را، کھ بھ طور مستقل  کردانھ

 بھ نمایش گذاشت. در کانال خود )October 2012 31( ۱۳۹۱ آبان
 

 ) September 2015 09( ۱۳۹۴شھریور  ۱۸
  ۵۷ پایان کودتای خزنده برای حذف گرایش چپ در انقالب-۷۶۱۳قتل عام تابستان 

شده ی  ، و... منتشر شد. این نسخھ ی تکمیل ایران گلوبال، گویا، اخبار روز، تریبون زمانھاین مقالھ ی تحلیلی در سایت ھای 
فردا، « رادیو  در صفحھ ی ویژه ی  کھ  بود  ای  با عنوان «۱۳۶۷تابستان  مقالھ  نسل۱۳۶۷تابستان  »،  دو  بین  »  ؛ گسستی 

 ). ۱۳۹۲مھر Sep 2013۳ 25 -منتشر شده بود (
https://www.tribunezamaneh.com/archives/83198  

 
 )April 2015 09( ۱۳۹٤فروردین ماه  ۲۰

 مرکز اسناد حقوق بشر ایران  -شھادتنامھ امیر اطیابی

ایراننسخھ ی فارسی این شھادتنامھ براساس مصاحبھ ای بسیار طوالنی با     ۱۳۸۸خرداد    ۲۳در    مرکز اسناد حقوق بشر 
)13 June 2009  نھایی و تایید شد. این نسخھ ی فارسی تنھا مرجع ) پس از چندین بار ادیت و تصحیح پس از شش سال

نشود،   انجام  نسخھ  این  دقیق  ترجمھ  تا  است.  تأیید  انگلیسیمورد  ی  توسط    نسخھ  راھنما  عنوان  بھ  تواند  می  تنھا  کنونی 
 انان استفاده شود:انگلیسی زب

https://iranhrdc.org/fa/wp-
content/uploads/pdf_fa/Reports/Deadly_Fatwa_Persian_260764103.pdf  

 ، و... ھم منتشر شد. اشتراک، ایران گلوبال، مھرھمچنین در وبسایت ھای  این شھادتنامھ با عنوان «یادمانده ھا»
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  ۱۳۸۸آبان    ۲۷در    توسط مرکز اسناد حقوق بشر ایران»، کھ  ایران  ۱۳۶۷فتوای مرگبار: قتل عام زندانیان  در گزارش «
)18 November 2009  این گزارش، تصاویر    ۸پیوست  ) منتشر شد، بھ این مصاحبھ ده ھا بار رجوع داده شده است. در

کامیون حمل اجساد قربانیان در ماه مرداد آن   ۱۷نشان داده می شود کھ مشاھده ی حداقل    ۱۳۶۷شخصی از سال    تقویمی
بود. بند    مرداد  ھشتم  روز  در  ثبت شده  دار  چلی یختری  یک  ۷زندانیان  بند  براسامشاھده می کنند.  ال  در   ۲۰س مشاھدات 

پنجم یک کامیون یخچال  و    بیست   تا  و یکمبیست    و  دوازدھم، پانزدھم، ھفدھم، نوزدھمنھم، دھم،  در روزھای  شت،  گوھرد
ان مجاھد را اجساد زندانی  ھم  ون روبازپنجم یک کامی  و  و یکم و بیست  دوازدھم، ھفدھم، نوزدھم، بیست ی  و در روزھا  ؛دار

جسد   ۵۵تا  ۵۰اقل در ھر کامیون حد ،بر شمارش انجام شدهبنا   و بھ بیرون حمل کردند. ندزدباراز حسینیھ یا آفی تئاتر زندان 
اگر  بار شد برابر یک کامیون فرض کنیم ررفیت تریظ.  اعدام شده  لی را دو    بھ   اقلدر گوھردشت حدقم تخمینی مجاھدان 

رسد.    ۱۰۰۰تا    ۹۰۰ می  بند  ۹پیوست    درنفر  موقعیت  از  تقریبی  و  بعدی  سھ  بھ  زندا  ۲۰، طرحی  نسبت  گوھردشت  ن 
سال پس از    ۲۰حسینیھ (محل اعدام ھا) و سایر بندھا نشان داده می شود بھ ھمراه تصویر ھوایی گوگل از زندان گوھردشت  

گرچھ تصویر ھوایی گوگل از ساختمان اصلی زندان دقیق است اما دو ساختمان جدید را نشان می دھد کھ سال  اعدام ھا.
 وجود نداشت.  ۱۳۶۷زندان ساختھ شده یا در حال ساخت است. این دو ساختمان در سال ھای بعد در محوطھ ی اطراف  

https://iranhrdc.org/fa/wp-
content/uploads/pdf_fa/Reports/Deadly_Fatwa_Persian_260764103.pdf  
   

 ) September 2013 05( ۱۳۹۲شھریور  ۱۴
   در گفتگو با امیر ھوشنگ اطیابی ۶۷کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 

 یوتوب: ویدیوی مصاحبھ با «رھا تی وی» در برنامھ ی تفسیر خبر در کانال 
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=FwtxxNd-oiI   

 
   )September 2013 25( ۱۳۹۲مھر ۳

 ؛ گسستی بین دو نسل ۱۳۶۷تابستان 
 و ... منتشر شد. شھرگان، رادیو فردادر سایت ھای این مقالھ تحلیلی 

https://www.radiofarda.com/a/f7-Atiabi-over-executions-of-summer-1367/25117811.html   
 

 )December 2012 28( ۱۳۹۱دی  ۸
 ھمسویی مواضع راه توده و رژیم در مورد عدم مقاومِت زندانیان سیاسی 

 . و ... منتشر شد پژواک ایران ،اخبار روزدر سایت ھای نقدی بر مقالھ ی «راه توده» کھ  
http://www.iran-chabar.de/article.jsp?essayId=50028  

 
 )October 2012 31( ۱۳۹۱آبان   ۱۰

 شھادت در دادگاه ایران تریبونال الھھ 
)  October 2012 26(  ۱۳۹۱ویدیوی شھادت در دادگاه نمادین ایران تریبونال کھ در «ھیگ، الھھ» بھ تاریخ پنجم آبان  

تنھا رادیو کردانھ، کھ بھ طور مستقل جلسھ ی دادگاه را فیلمبرداری کرده بود، آن را در کانال خود بھ نمایش   انجام  شده بود.
 این ویدیو فاقد زیرنویس است. گذاشت.

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=po9FGNi3zG8    
دادگاه قطع شد. توضیح غیررسمی آنھا «مشکل فنی» بود. ی  بھ محض شروع این جلسھ  توسط ایران تریبونال  پخش مستقیم  

تا باالخره   بھ اشتراک را    خودشده ی    آرشیوکانال یوتوب ایران تریبونال ویدیوی  این «مشکل فنی» شش سال ادامھ یافت 
یس انگلیسی برای گفتارھای فارسی (کھ جای تشکر دارد) ولی بدون زیرنویس فارسی برای گذاشت البتھ با افزودن زیرنو

 . گفتارھای انگلیسی
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  )March 2012 11( ۱۳۹۰اسفند  ۲۱
 سخنی با صفحھ ی ویژه ی بی بی سی، «کارنامھ حزب توده ایران» 

 بی بی سی فارسی از انتشار این مقالھ، کھ در نقد صفحھ ی ویژه آن ارسال شده بود، امتناع کرد.  منتشر شد.  گویا  در سایت 
https://news.gooya.com/politics/archives/2012/03/137335.php  

 
  )August 2011 07( ۱۳۹۰مرداد  ۱۶

 ۱۳۶۷، یادی از فاجعھ ملی قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان داستان من و جلیل شھبازی 
خاطراتی است  شرح  این  .  و ... منتشر شد  اشتراک ،  ایران گلوبال،  پژواک ایران  ،گویا  ،اخبار روزدر سایت ھای  این یادنامھ  

ھیئت برابر  حضور در  :تار زندانیان سیاسی چپگرا در زندان گوھردشتکش  )۱۳۶۷(پنجم تا ھفتم شھریور    از سھ روز اول 
اعدامی ھادر    مرگ و بھ  شکنجھ برای وادار کردن    ؛صف  نماززندانیان  ابراز مواضع سیاسی  خواندن  تسھیل و    ؛و عدم 

 . توسط مسئولین زندانزندانیان خودکشی 
http://www.iran-chabar.de/article.jsp?essayId=39694  

 
04 February 2011 ( ۱۳۸۹بھمن  ۱۵ ) 
Witness Statement: Amir Atiabi  
 (شھادتنامھ بھ زبان انگلیسی - فقط بھ عنوان راھنمای نسخھ ی تایید شده فارسی)
Interview with Iran Human Rights Documentation Center conducted on 13.June.2009 and 
published on 04.Feb.2011. This English copy can only be used as a guide until the accurate 
translation of the latest Persian copy is available. The approved and latest Persian copy published 
on 09.April.2015 shall only be referenced. 
https://iranhrdc.org/wp-content/uploads/Atiabi_English____Final_198053046.pdf  
In the report, «Deadly Fatwa: Iran’s 1988 Prison Massacre», which was published by Iran 
Human Rights Documentation Center in September 2009, this witness statement was referenced 
many times. In Appendix 8, there is a scan of a personal calendar from 1988 that was marked for 
observation of at least 17 trucks carrying the corps of victims from the 30th July to the 16th of 
August. In Appendix 9, there is a isometric sketch which shows approximate location of Ward 
20 relative to Husseiniyeh (the location for executions) and other prison wards together with 
Google Earth’s aerial photo of Gohardasht Prison after over 20 years. Although Google’s photo 
of the main prison building is accurate, it shows 2 new buildings which were constructed or 
being constructed. These 2 buildings did not exist in 1988. 
https://iranhrdc.org/wp-
content/uploads/reports_en/Deadly_Fatwa___Iran_s_1988_Prison_Massacre_868709741.pdf   

  
 ************************************************************** **** 

 : ۱۳۸۲-۱۳۸٥در سال ھای  مطالب منتشر شده با نام مستعار پیام آرماندوست
 

 ) September 2006 01( ۱۳۸٥شھریور  ۱۰
 ۱۳۶۷زندانیان در تابستان  جمعی اعدامھاىتابستان مرگ: سالگرد 

 . صدای آلمانمصاحبھ ی پخش و منتشر شده در سایت 
https://p.dw.com/p/A5xs  
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05 September  2004  ( ۱۳۸۳شھریور  ۱۵ ) 
Memories of a Slaughter in Iran (خاطراتی از یک کشتار در ایران) 
An article by Veronique Mistiaen in Toronto Star based on interview with me followed up 
interviews with other survivors and families of victims. This was republished and translated to 
Persian in other websites. 

بازماندگان و    «ورونیک میستیان» در «تورنتو استار» براساس مصاحبھ ای با من و بھ دنبال آن مصاحبھ با سایرمقالھ ی  
ترجمھ ی فارسی بازانتشار یافت. ھیچیک    ا. این مقالھ ھم بھ زبان انگلیسی و ھم بنوشتھ شد  خانواده ھای زندانیان اعدام شده 

نتشار این مقالھ نشدند. سردبیر ساندی تایمز ھم صبح روز انتشار با یک از نشریات اصلی بھ جز ساندی تایمز حاضر بھ ا
 تلفن بھ چاپخانھ آن را بدون ھیچ توضیحی حذف کرد. 

http://antigone88.files.wordpress.com/2011/03/thestar-com_-
_memories_of_a_slaughter_in_iran.pdf 

تاریخ   شده»    ،)January 2006 02(  ۱۳۸۴دیماه    ۱۶در  فراموش  عام  «قتل  عنوان  با  دیگری  ی  مقالھ  ھمچنین  وی 
)Forgotten Massacre ) «در «انترناسیونالیست نوین (New Internationalist.منتشر کرد ( 

https://newint.org/columns/currents/2006/01/01/massacre   
 

 ) September 2003 01( ۱۳۸۲شھریور  ۱۰
 خبرى  -ھا و نشریات سیاسىجھت انثشار در سایت  ۱۳٦۷عام نامھ یكى از بازماندگان قتل . ۱

(1. The letter from a survivor for being published in the media) 
 ، و... منتشر شد.دیدگاه ھا ،گفتگوھای زندان ،گویا سایت ھایدر  این نامھ، کھ بھ ھمراه مقالھ ی زیر ارسال شده بود،

http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=7146  
 

 ) September 2003 01( ۱۳۸۲شھریور  ۱۰
 ترین جنایت ضدبشرى تاریخ معاصر ایران توجھ و رسیدگى الزم نشده و نمی شود؟ چرا بھ بزرگ  . ۲

(2. Why the largest crime against humanity in the contemporary history of 
Iran has not been investigated and recognised?) 

،  گفتگوھای زندان، خاوران، ایران امروز،  عصرنو  ،گویا  ارسال شده بود، در سایت ھایی باال  این مقالھ، کھ بھ ھمراه نامھ  
 و ... منتشر شد.  دیدگاه ھا

https://news.gooya.com/2003/09/02/pdf/0209-p-12.pdf   
****************************************************************************** 

 
 ققنوس مقالھ ی منتشر شده با نام مستعار 

 
 )November 1999( ۱۳۷۸آذرماه 

 ملی ھمین سالروز فاجعھ  ۱۱بھ مناسبت  -از آن روزھای سیاه و ھولناک
ی این مجلھ ھای دنیا.  منتشر شد  ۱  ، شماره، دوره ھفتم، سال اولدر مجلھ ی دنیاکھ    ت بودپس از مھاجر  مقالھاولین  این  

 سالکھ    -تاریخی پیش و پس از انقالببسیاری از نشریات  با  ھمراه    ،مھر۱۰اشت  رنگ تااالخره با ھمت  ب  ،مدت ھا  کھ  دوره  
ا  یرسم  یتاز ساا  ھ   ،برای پنھان ماندن ھویت  منتشر شد.  -ودبن  ھمگاس  دستر  خارج ازو یا  حذف شده    یرانحزب توده 

برای ھمین   .کردصرفنظر    ه بود، ذراندتجربھ ای از سرگو چھ    هکجا بود  ات و اینکھ خودئیخی جز بھ ناچار از بر  نگارنده
 گی اجرای آن چگون  ،زندانیان سیاسی  ز قتل عامبھ نمای کلی ا  این مقالھکم و کاست دانست.    ی بی خطا و بنمی توان آن را  

از    یضمن  بازتابیو    اختالفات درون گروھی و برون گروھی مزمن،  از آن،  پیش و پس  یحلیل رخدادھاو تتجزیھ  در بستر  
 .بود ھپرداخت )۷۶داد روب جنبش خدوران خاتمی و سرکسیاسی روز ( تحوالت
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 روزی که هیات مرگ را دیدیم

 شنبهسه, ۶شهریور  ۱۳۹۷/۶/۶۱۳۹۷

زندان گوهردشت،  ۲۰خواستند همه چیز در خفا انجام گیرد. بند عام از دو سال قبل چیده شده بود اما میمقدمات قتل

 .ها قرار گرفت. روایتی از روز دادگاه امیر اطیابی، یک زندانی جان به در بردهتنها بندی بود که تصادفا در جریان اعدام

یغات ل ب  ت

 هایاعدام شاهدان از یکی ،*اطیابی امیرهوشنگ با وله دویچه طوالنی وگویگفت از است ایروایت زیر، تنظیم و چکیده

 زندان در هااعدام روند و شروع درباره نیز "تریبونال ایران"او در دو مرحله دادگاه نمادین . ۶۷ سال جمعیدسته

 .است داده شهادت کرج گوهردشت

 ۲۰عدام مجاهدین در زندان گوهردشت شروع شد، تنها بندی که در جریان واقعه قرار گرفت بند وقتی ا ۶۷مرداد 

کردند و به حسینیه )سالن سوله انتهای ها را تخلیه میرود. زندانیآید و میبوس میدیدیم که مینیبود. پیوسته می

شت و ما پست نگهبانی و دیوارهای زندان را های گوهردمشرف بود به بیابان ۲۰های بند بردند. پنجرهساختمان( می

 .دیدیمهم می

ها که ها باز بود و از یکی از سلولما در طبقه همکف بودیم و اتاق هیات مرگ، یکی دوهفته مشرف بود به بند ما. پنجره

 .شنیدیمها را میبه پنجره طبقه دوم نزدیک بود، حرف

را کنند، چطور مصداق فتوای خمینی و حکم مرگ را در زندانی کردند که موضوع مخفی بماند. چطور اجطراحی می

 .بیابند، چه جوری سوال کنند که زندانی تظاهر نکند و بفهمند که سر موضع هست یا نه

کرد و شنیدیم. در بند باال زنی در تمام طول شب گریه و ناله میفضا خیلی ملتهب بود. صدای شکنجه و شالق را می

رفت. یکی از روزهای مرداد، یک نفر از طبقه سوم، کرکره سلولش را شکست و خودش را پرت گاش را میسراغ بچه

 .کرد پایین. درست افتاد زیر پنجره ما

. دیدیم را جان نیمه کردیم. حلبی را از الی کرکره بیرون بردیم و بدنیما از حلبی قوطی شیر، به عنوان آینه استفاده می

 .را بردارید ببرید "سگ منافق"با عصبانیت داد کشید که این  آمد زندان رئیس ناصریان، بعد

شمردم. آن موقع دادند و من میشنیدیم. چیزهایی گرومب صدا میپیچید میها صداهایی را که در محوطه مینیمه شب

شب این شمردم. البته هر ها حدود پنجاه تا یا بیشتر میشمردم. شبهاست، فقط میدانستم این صدای جسد بچهنمی

https://www.dw.com/fa-ir/summer67/a-45249362


ها وقتصدا نبود و بعضی 

افتاد. یک روز هم فاصله می

بوی سوختگی آمد که متوجه 

بند شدیم پاسدارها چشم

ها یا چیزهای دیگری اعدامی

را بیرون حسینیه آتش 

 .زدندمی

.......... 

بند دیگری قبل  زندانیان هیچ

از رفتن به دادگاه، 

 الی از سوم طبقه در فرعی بند یک دانستند که قضیه چیست. ما حتی از طریق خود مجاهدین خبردار شده بودیم. ازنمی

 .برندمی اعدام برای را آنها دارند گفتند و زدند مورس انگشت با هاپنجره کرکره

پرسیدند سر پرسیدند به اسالم اعتقاد دارید، بلکه میدانستیم. از آنها نمیپرسیدند، میهایی را که از مجاهدین میسوال

ما که رسید  موضع هستید یا نه. ما به این فکر کرده بودیم که چه جوابی به سوال سر موضع بودن بدهیم اما نوبت دادگاه

ها بل از این که سراغ چپغافلگیر شدیم چون سواالت دیگری هم پرسیدند. یک غافلگیری دیگر هم این بود که ق

 .سازی کردندبیایند، شروع به عادی

گذاشتند داد. میآوردند، هیچ پاسداری خودش را نشان نمیها و استفاده از فروشگاه قطع بود. غذای بند را که میمالقات

اوضاع عادی شد. روزی که  آمد. اما یک مرتبهای نمیبندها را برده بودند و هیچ روزنامه رفتند. تلویزیونپشت در و می

 .ها را شروع کردند، اول صبح لیست گرفتند از بند برای بردن بیمارها به بهداریاعدام چپ

.......... 

 در. کردند جدا هم از را مجاهد و چپ زندانیان که بود این هاگام اولین ها را خیلی وقت پیش دیده بودند.تدارک اعدام

سال حکم داشتند  ۱۵سال حکم داشتند، از گوهردشت به اوین بردند. آنها که زیر  ۱۵ی باال که را کسانی  ها،چپ میان

شان به سر آمده بود اما هنوز آزاد نشده بودند( آوردند گوهردشت. بعد بر ها را )زندانیانی که حکمکشو از جمله ملی

ها و بندی کردند. یک سر طیف، بریدهها در بندهای مختلف دستهشان از سوابق و مواضع زندانیان، آناساس شناخت

ها را در بندی جا دادند که کمترین ها و فعالها و فعاالن داخل زندان. سرموضعیها بودند و سر دیگر سرموضعیمنفعل

بندی و اولویت زندانیان را به نزد هیات مرگ امکان ارتباط و حداقل تسهیالت را داشته باشند. بر اساس همین دسته

 .بردند

ها از ما سواالت زیادی پرسیده بودند. بعدها های مفصلی پر کرده بودیم. یک سال و نیم قبل از اعداما قبال پرسشنامهم

 .نفری تهیه شده برای اعدام افراد ۴۸۰۰ لیست  فهمیدیم یکی از کارکنان اوین خبر داده بود که برنامه تصفیه دارند و



توانند از ه بودند. اول کسانی را به دادگاه بردند که تشخیص داده بودند میها را دقیقا بررسی کردپرونده همه زندانی

 .نظر آگاهی، پیگیری، سازماندهی و میزان سرسختی، تهدیدی برای حکومت باشند

خواست با برادرش باشد که اکثریتی بود. ای بودند و بقیه اکثریتی. فقط یک اقلیتی داشتیم که میاکثرا توده ۲۰در بند 

 .کردند و صدایشان بلند بودهای زندانیان را طرح میزدند، خواستهد ما کسانی بودند که حرف میدر بن

 .کردند  جمع  ها را در یک یا دو بندنفرمان اعدام شدند. دارها را که برچیدند، بازمانده ۲۳نفر بودیم و  ۵۲ما در این بند 

.......... 

آمدند. صبح اول وقت دو نفر را برای بهداری خواستند. ما مرتضی  ۲۰، قبل از همه به سراغ بند ۶۷پنجم شهریور 

نژاد را فرستادیم چون از قبل در اولویت بودند. دقایقی از بیرون رفتن این دو نگذشته بود که کمپانی و هوشنگ قربان

 و بگذارید هست تاندست چی هر سریع گفتند آوردند، هجوم ندب به  داوود لشگری )مدیر داخلی زندان( و پاسدارها

 (۱) .اندنشانده راهرو در هم را نژادقربان و کمپانی دیدیم بیرون رفتیم وقتی. بیرون بیایید

بعضی حتی دمپایی نپوشیده بودند. همه را کشان کشان با ضرب و شتم بیرون کشیدند و به صف کردند. یکی داشت 

مان بند بزنید و سریع بیایید بیرون. دیگر برایی خوابیده بود. یکی توی حمام بود... گفتند چشمشست، یکظرف می

 .برندمسجل شد که دارند برای اعدام می

دانستند که چه کسانی افراد ناصریان و لشگری افرادی را که خیلی رویشان حساس بودند، جلوی صف بردند. خوب می

 .سال زندان کشیده بود۱۲مرداد،  ۲۸نژاد در زمان شاه و پس از کودتای دارند. قربانشان مقاومی هستند و همه قبول

خواهیم دیگر زندانی نداشته ، چند نفر رفته و بیرون آمده بودند. نیری گفت ما می"هیات مرگ"من که رفتم جلوی 

ای بود و پشت سر هیات، پرده کنیم چه کسی شرایط آزادی دارد. اتاق خیلی بزرگباشیم. صلح شده و داریم بررسی می

دیدم که پاسدارها به شدت مشغولند و در آمد و رفت. مشکی کشیده بودند. چون قدم بلند است، پشت پرده را می

  .ای بودغلغله

بله. گفت خدا و پیغمبر را قبول داری؟ گفتم بله. گفت حزب را قبول داری گفتم بله. نیری پرسید مسلمان هستی. گفتم 

 .خوانی؟ گفتم نه. گفت چرا؟ گفتم هیچوقت نخواندم، اینجا هم نخواندم تا تظاهر نکنمز میگفت نما

ها را کتبی جواب گفت مرا بیرون ببرند و بزنند تا نماز بخوانم. ما را که بردند ناصریان آمد و کاغذی داد تا همین سوال

 .بدهم و بنویسم که مارکسیسم را قبول دارم یا نه

خوانم و دم. بعد نشستم به انتظار که پاسداری آمد و گفت بیایید وضو بگیرید نماز بخوانید. گفتم نمینوشتم و امضا کر

نرفتم. در همان راهروی طبقه همکف ماندیم تا غروب که ما را به طبقه سوم بردند. آنجا لشگری و ناصریان دوباره از 

منفی داد، با شدت تمام ده ضربه شالق زدند. تعدادی خوانید و بعد به هر کسی که جواب تک تک ما پرسیدند نماز می

 .خوانیمها آنجا گفتند باشد میاز بچه



.......... 

من و جلیل شهبازی از جمله کسانی بودیم که قبول نکردیم نماز مغرب را بخوانیم و ده ضربه شالق خوردیم. بالفاصله 

یم. ما دو نفر را به اتاقی بردند که هیچ چیزی در آن نبود، پس از آن، باز ما را شالق زدند چون نماز عشا را هم نخواند

 ...جز چند شیشه خالی مربا و طناب. ناصریان با اشاره به اینها گفت بفرمایید از خودتان پذیرایی کنید

 .خوانید گفتیم نهشب سپری شد صبح زود دوباره آمدند، پرسیدند نماز می

های اول زندان جرا خبر نداشت. من او را از بند سه زندان اوین و سالنبود و اصال از ما ۲۰جلیل شهبازی در بند 

شناختم. شب که هم سلولی شدیم برایش تعریف کردم که جریان چیست. هر دو به این نتیجه رسیدیم که باالخره می

 .ص شویمکشند. پس بهتر است صبح بگوییم ما مسلمان نیستیم تا هر چه زودتر خالبعد سه روز مقاومت ما را می

 .صبح که ناصریان آمد گفتیم ما مسلمان نیستیم. گفت غلط کردید که نیستید. اول حسابی بخورید بعد بمیرید

.......... 

 آمدند که ظهر. آمدنمی در صدایمانلرزیدیم و آن روز صبح چنان ما را زدند که وقتی به سلول برگشتیم، هر دو می

لمان نیستیم. اما باز شالق زدند. بعد از نهار ناصریان آمد و من و جلیل را کشان مس ما کنید، اعدام ببرید را ما گفتیم

نشستم. ناصریان گفت  "هیات مرگ"توانستیم راه برویم. دوباره جلوی کشان برد طبقه پایین. از شدت جراحات نمی

خوانم که ن. گفتم نمیشروع کرد به نصیحت م( ۲گوید کمونیست است و حاضر نیست نماز بخواند. اشراقی )این می

 .خوانمنمی

های بند هفت و هشت را دیدم. بند، بچهها بردند. آنجا بود که از زیر چشماز دادگاه آمدیم بیرون و ما را به صف اعدامی

. کردندخواندند و افراد را به صف میدر اولویت تصفیه بودند. پاسدارها اسامی را می ۲۰زندانیان این دو بند، بعد از بند 

شوند. من به هر که توانستم رساندم که جریان چیست. تا عصر دانستند برای چه به صف میها نمیآنجا هم هنوز خیلی

شان روشن اند ببرید تا فردا تکلیفدر راهرو بودیم که نیری از اتاق بیرون آمد و به پاسدارها گفت اینهایی را که مانده

 .شود

آیند، قبول کردم که نماز ا شالق بزنند. این بار، به امید این که فردا به سراغم میدوباره ما را به طبقه سوم بردند ت

زدند. جلیل فریادهای تر و به قصد کشت میها را با شدت هرچه تمامبخوانم ولی جلیل امتناع کرد. این شالق

 .کشیدجگرخراشی می

را دیدم که هیچ از موضوع خبر نداشتند. حتی  هاییدر طبقه سوم بند بزرگ گوهردشت ما را به اتاقی بردند و بچه

 .اند. آنجا تازه خبرها را گرفتندشان اعتصاب غذا کرده بودند که چرا تلویزیون را بردهبعضی

پرسید کی هنوز ها ها، زخمی و آش و الش بود. فردایش ناصریان آمد به بند و از تک تک اتاقپاهای یکسری از بچه

 ."ایسگ توده"را قبول دارد. گفتم من قبول دارم. گفت بیا بیرون سر موضع است و کی گروهش 



 ناصریان. نیست مقایسه قابل برق کابل با آن درد که چیزی خوردیم؛ فلزی کابل شدت به که بودیم نفر ما ده پانزده

ها ما را به اتاق. درنیامد صدایی هیچکس از و بود شده تمام  مانتحمل است؟ موضع سر هنوز کسی پرسید همه از دوباره

 .گریستم زار زار ورود از پس برگرداندند.

های دربسته بودیم. یک جهنم... حتی قاشق نداشتیم. صابون و مسواک و لباس نبود. همان چند روزی در این بند در اتاق

ا پاهای کابل خورده شان نماز بخوانیم. همه را بشدند که پشتنماز شب اول ما را به سالن ته بند بردند. پاسدارها پیش

 .به نحو فالکت باری برای نماز به صف کردند

.......... 

جلیل این بار هم مقاومت کرد. او در دادگاه صریحا گفته بود کمونیست است و متعجب بود که چرا هیات مرگ از او 

 .یمخواهد نماز بخواند. او را با یک نفر دیگر بردند توی همان اتاقی که شب اول با هم بودمی

 افتاده کمیته گیر اسلحه جابجایی موقع که ها بودندزندان بود. آنها یک گروه پنج نفری از سازمان چریک ۵۸او از سال 

ها و گیری، شکنجهسازی، اعترافنفری در اتاق شش در چهار، تواب ۶۰ زندگی جلیل. بودند شده اکثریتی زندان در و

 .نفر در یک سلول دو نفری را داشت ۲۰جربه حضور را دیده بود. ت ۶۰های پس از خرداد اعدام

 .همان شب اول به من گفت دیگر تحمل دیدن این چیزها را ندارد

اتاقی او شنیدم که جلیل بامداد روز بعد و قبل از این که نوبت شالق نماز صبح شود، یکی از همان ها از همبعد از اعدام 

 .اش را پاره کرده استدستشویی شکم مرباهای خالی اتاق را برداشته و رفتهشیشه 

کار »اش گفت وقتی به ناصریان خبر خودکشی جلیل را دادند کمکی برای نجاتش نکرد؛ خوشحال شد و گفت: اتاقیهم

 «.تر کردما را راحت

.......... 

 .هاهای از گور در آمده بودیم؛ مثل زامبیها ما مثل مردهبعد از اعدام

هایتان را بردارید. وارد بند که شدیم انگار زمان دوران اتاق دربسته که تمام شد، به چند نفرمان گفتند بروید ساک

 ...های لنگه به لنگه و پراکندههای نشسته، پتوهای باز و مچاله شده، دمیاییمتوقف شده بود... ظرف

 ...تازه متوجه شدیم کی رفته کی مانده

دند یک بازی روانی کردند. مالقات حضوری و جمعی بود و همه را بردند در همان حسینیه که محل بار اول که مالقات دا

های کردند که خانوادههای هیات مرگ به یادمان آمد. برای هم تعریف میاز صحبت ۲۰اعدام بود. شنودهایمان در بند 

یک دختر مجاهد را بردیم باالی دار فکر کرد اعدام گفت، اند. یکی با خنده به بقیه میها بودهشهدا هم موقع اعدام بچه



مصنوعی است. وقتی طناب را گردنش انداختیم شروع کرد به شعار دادن و ما هم کشیدیم باال و خانواده شهدا تکبیر 

 .گفتند

ما فکر کنیم خواندند تا پریدند توی بند و اسم میها، یک بازی روانی هم راه انداختند. میدر یکی دوماهه پس از اعدام

پرسیدند چند بار تعزیر شدی... حاضری ها میکردند. از بچهپرسیدند و آمار جمع میدوباره شروع شد. مرتب سوال می

کردند و دایم افراد را در یک ات چقدر است؟ حاضری همکاری اطالعاتی بکنی؟ مرتب سوال میانزجار بدهی؟ حکم

 .اندکردیم برای اعدام بردهردند انفرادی که ما فکر میداشتند. بعضی را می بحالت تعلیق نگاه می

.......... 

های حقوق بشری و نهادهای ، سازمان۵۹۸ریزی شده بود اما به خاطر پذیرش قطعنامه هدفمند و برنامه ۶۷های اعدام

 .المللی و غربی، از این ماجرا عبور کردند و آن را جدی نگرفتندبین

ها از موضوع خبر دارند. اما این واقعیت هنوز زندانیان سابق و فعاالن سیاسی ثمر داده و خیلیها و خانوادهاالن تالش 

کاری کامل، برای محو و حذف ریزی دو ساله در راس نظام جمهوری اسالمی با پنهانشود که یک برنامهکتمان می

 .ه تدارک را از خیلی قبل دیده بودندوگرن بود موضوع زندانیان سیاسی جریان داشت. حمله مجاهدین چاشنی و بهانه

های زندان، همه اطالعات ها و گزارشتک تک افرادی که قرار بود اعدام شوند، قبال تعیین شده بودند. در پرسشنامه

دهنده پرداز باشد، چه کسی سازمانتواند نظریهدانستند چه کسی میمربوط به زندانی را جمع آوری کرده بودند. می

های اجتماعی و سیاسی محو کنند ها را به عنوان سرمایهشخصیتی قوی دارد... هدف این بود که این است، چه کسی

 .باشد آسوده شانخیال هاسال تا

------------------------------------------------------- 

ایران،  جوانان حزب توده سازمان مسئوالن از و تهران دانشگاه فنی دانشکده  امیرهوشنگ اطیابی، دانشجوی سابق *

 اینک هم و رساند پایان به انگلستان در را تحصیالتش آزادی از پس  آزاد شد. او ۱۳۶۷دستگیر و اسفند  ۱۳۶۲اسفند 

 .کندمی کار ارشد مهندس عنوان به

آویز حلق سالگی ۶۰ نژاد، مترجم درسالگی و هوشنگ قربان ۴۷مرتضی کمپانی، متخصص کامپیوتر از آلمان در   - (۱)

 .شدند

 .۱۳۶۷های تابستان در دادگاه "هیات مرگ"مرتضی اشراقی، دادستان انقالب تهران و عضو  - (۲)

 



 رادیو زمانهمنبع: سایت 
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پایان کودتایی خزنده برای  -١٣۶٧قتل عام تابستان 

 ۵٧حذف گرایش چپ در انقالب 

 ١٣94ام شهریور, ١8چهارشنبه,  

 امیر هوشنگ اطیابی: نویسنده مطلب امیر هوشنگ اطیابی اضافه شده توسط 

 [١]٧۵ودتایی خزنده برای حذف گرایش چپ در انقالب پایان ک -٧۶١٣قتل عام تابستان 

آغاز شده بود.  ۶٠بود که از سال  ٣٢مرداد  ٢8کودتایی بسیار وحشتناک تر از کودتای  ۶٧قتل عام تابستان 

این کودتا با قدرت گرفتن نیروهای راست در حاکمیت شکل گرفت البته با یاری عوامل اطالعاتی غرب، 

به سلطنت و ساواک، به بهانه ی عملکرد نیروهای سیاسی تندرو و افراطی، درپی تجاوز بازماندگان و وابستگان 

همه ی تالش  ۶٠تا  ۵8و در بستر تداوم جنگ. این نیروها گرچه از سال  ١٣۵9نیروهای عراقی در شهریور 

[ ٣افرجام]و کودتاهای ن[ ٢ها و راه ها را با ترورها و قتل های مخفیانه، کشتارها و جنگ های منطقه ای]

با غیرقانونی کردن و سرکوب همه ی نیروهای سیاسی خارج  ۶٠آزمودند، ولی چرخش واقعی اوضاع از سال 

تکمیل گردید. از آن به بعد است که همزمان با ترور باقیمانده ی مخالفین  ۶٧از حکومت آغاز و در تابستان 

ایی بر جامعه حاکم شد؛ شکاف بین دو برجسته در داخل وخارج و با اغماض کامل غرب، سکوتِ مرگِ کودت

مرداد آغاز شد و بعدها اصالح طلبان حکومتی شدند تنها بدیل در حاکمیت. آنچه دو  ٢8نسل همانند کودتای 

سنتی بود که با آیت اهلل کاشانی شروع شد و با -کودتا را پیوند می داد نقش نیروهای محافظه کار مذهبی

انجمن حجتیه ادامه یافت و به هیئت موئتلفه، جامعه روحانیت مبارز و  فدائیان اسالم، روحانیت درباری و

حکومتی شدن تمامی ساختارهای روحانیت و حوزه های علمیه تحت نظر والیت مطلقه ختم شد. مهندسی این 

 [4].سرنوشت از قبل از انقالب شکل گرفته بود

دند، خود قربانی نیروهایی مذهبی شدند شرکت کر ۵٧نسل جوان و دانشجویانی که با تمام وجود در انقالب 

که انحصارطلبانه حکومت را به دست گرفتند. آن نسل در حالی که به شدت تحت پیگرد و سرکوب حکومت 

شاه بودند، پس از انقالب با نیرویی صدها مرتبه وحشیانه تر، بی رحمانه تر و جنایتکارانه تر سرکوب شدند؛ 

؛ از تحصیل و حقوق اجتماعی محروم شدند؛ ناچار به تبعید شدند؛ و به زندان افکنده شدند؛ شکنجه شدند

نابود شدند. آن ها حتی فرصت آن  ۶٧و قتل عام تابستان  ۶٠سرانجام فعال ترین شان در اعدام های دهه ی 

را نیافتند تا به نسل جوان امروز و فرزندان خویش بگویند که بر آن ها چه گذشت و چگونه امید و آرزوهای 

مذهبی برده شد؛ به طوری که بسیاری از جوانان -به مسلخ انحصارطلبی و تحکیم حکومتی دیکتاتوری شان

امروز حتی پدران و مادران خویش را سرزنش می کنند که چرا انقالب کردید که ما اسیر چنین حکومتی شویم. 
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پدر و مادرهاشان درهمین  «قربانی شدن»ند، این نتیجه ی مستقیم «اسیر»غافل از اینکه اگر جوانان امروز 

 .حکومت است

در حکومت شاه، نسل جوان دیروز، همچون امروز، توسط کمیته های انظباطی از دانشگاه اخراج یا تا چند ترم 

از تحصیل محروم می شدند؛ در دانشگاه ها، گارد ضدشورش همواره حضور داشت و به کوی دانشگاه هم 

مله ی نیروهای امنیتی دستگیر شده و به اوین برده می شدند؛ حمله می شد؛ بسیاری از دانشجویان با ح

دانشجویی غارت -دانشجویان برای اخطار به دفاتر ساواک فراخوانده می شدند؛ و دفاتر و واحد های صنفی

مرداد بود، انقالب  ٢8می شد. آن ها برعلیه دیکتاتوری فاسد دربار و شاه، که دست نشانده ی کودتاگران 

مذهبی و تجار بازار که در زمان شاه نسبتا آزاد بودند، انتقامی -یلی زود، نیروهای راست سنتیکردند. ولی خ

بسیار وحشتناک از نیروهای جوان انقالبی گرفتند و همان اعمال را با شدت بیشتر و با حرص و ولع سیری 

 .ناپذیر تکرار کردند

اولتیماتومی سه روزه چماقداران حزب اللهی با به دلیل پایگاه ناچیز حکومت اسالمی در دانشگاه ها، پس از 

به دانشگاه ها و تشکل های دانشجویی  ۵9کمک انجمن های اسالمی طرفدار حکومت، در اردیبهشت سال 

حمله کردند. در درگیری ها عده ی زیادی کشته و زخمی شدند. به ناچار دانشگاه ها برای بیش از دوسال 

ردید و شوراهای دانشگاهی متشکل از دانشجویان، استادان و کارمندان آغاز گ« انقالب فرهنگی»تعطیل شد، 

منحل شدند. در این مدت تصفیه ی عظیمی صورت گرفت. مدتی پس از تعطیل دانشگاه ها، زمینه سازی برای 

 .سرکوب همه ی نیروهای سیاسی آغاز شد

، میلیون ها تن از جوانان به مسلخ جبهه ۶١در مخالفت با صلح پس از بیرون راندن نیروهای عراقی در سال 

های جنگ فرستاده شدند. تا پذیرش اجباری صلح در آستانه ی قتل عام، دو کشور ویرانه با بیش از یک 

ی به دست نیروهای راست میلیون کشته و زخمی و میلیون ها آواره به جا ماند. این شرایط فرصت مناسب

حاکمیت داد که به بهانه های مختلف با سوء استفاده از خطاها، افراطی گری ها، انحصارطلبی ها و جدایی ها، 

گروه های سیاسی را یکی پس از دیگری سرکوب، غیرقانونی و نابود کنند. زندان ها به مسلخ نسل جوان 

تواب سازی بدل شدند. زندانیان سیاسی زمان شاه، که  دگراندیش، شکنجه گاه هایی قرون وسطایی و ماشین

سال سابقه ی مقاومت در زندان را داشتند، هدف انتقام گیری  ٣٠برخی شان همچون نلسون ماندالهای ایران 

 [۵].وحشتناکی شدند که کمتر کسی از دستگیرشدگان آن ها جانِ سالم به در برد

گروه های سیاسی دگراندیش برنامه ریزی می شد و لیست طی دوساله ی قبل ازپذیرش صلح، برای نابودی 

در آستانه ی صلح، بهترین موقعیت برای ضربه ی آخر [ ۶نفره ای برای قتل عام تهیه شده بود.] 48٠٠سیاه 

 -و برقراری حکومت مطلقه ی والیت فقیه کنونی فراهم شد تا ایران در آینده به چیزی مشابه شیخ نشین ها

)شرق( و « سوسیالیسم واقعن موجود»تبدیل شود. جهان هنوز گرفتار جنگِ سرد بین  -آن البته از نوع شیعی

سرمایه داری جهانی )غرب( بود. قربانی کردن نیروهای چپِ مارکسیست، چپِ اسالمی و نیروهای ملی در 

. قبول کشوری نفتخیز، به مثابه چراغِ سبز و پیشکشی بود برای مطمئن کردن غرب از تغییر جبهه ی حکومت



صلح جامعه ی جهانی را به شدت خرسند کرده بود به طوری که حتی سازمان های ملل، عفو بین الملل و دیده 

بان حقوق بشر هم صدایشان درنیامد که چنین قتل عامی رخ داده یا در جریان است. همه دعوت به سکوت 

در عرصه ی داخلی هم طبیعی [ ٧ل شود.]می شدند تا از ایران برای پایان طوالنی ترین جنگ قرن بیستم استقبا

بود که مردمی خسته از پایان جنگی هشت ساله به شدت استقبال کنند و نفسی به راحتی بکشند. هیچ کس را 

مرداد  ٢8اخوان ثالث که پس از کودتای « زمستانِ»یارایی و توانِ پرداختن به چنین قتل عامی نبود. شعر 

 :سروده شده بود زمزمه می شد

 ت را نمی خواهند پاسخ گفتسالم

 هوا دلگیر، درها بسته، سرها درگریبان، دست ها پنهان

 نفس ها ابر، دل ها خسته و غمگین

 :حافظ را خواند که اشک هامان را جاری ساخت« برآستان جانان»و شجریان 

 قد خمیده ی ما سهلت نماید اما

 برچشم دشمنان تیر از این کمان توان زد

  سرای سلطاندرویش را نباشد برگِ

 ماییم و کهنه دلقی کآتش بر آن توان زد

قربانیان، خانواده هایشان و جان به دربردگان می بایست این بار را به تنهایی بردوش می کشیدند. حتی تا سال 

 [8].ها، نه در جامعه ی جهانی و نه در داخل کشور، کسی حاضر نبود به چنین موضوعی بپردازد

ی سرمست از یکه تازی خویش، قانون اساسی را تغییر داد و والیت فقیه را بسیار پس از آن، حکومت اسالم

مطلقه تر از پیش کرد و بازگشت سرمایه داران و مالکان و خصوصی سازی را تسهیل و تضمین کرد. بانک 

وهای جهانی و صندوق بین المللی پول هم کم کم وارد عرصه ی اقتصاد کشور شدند. بازماندگان پراکنده ی نیر

با توجه به استقبال [ 9مخالف، اینبار هدف ترور ها و قتل های زنجیره ای در داخل و خارج از کشور واقع شدند.]

جامعه ی جهانی از پذیرش صلح، جنایتکاران با دست بازتر و تحت پوشش دیپلماتیک عازمِ خارج از کشور 

تکاران در جهان گسترده شد؛ ضمن آنکه با شدند. در داخل نیز هیچ مانعی در برابرشان نبود. شبکه ی جنای

غارت ثروت ملی به مافیایی ثروتمند بدل شده و سرمست از قدرت و بی قانونی )یا تصویب و اجرای قوانین 

 .خود فرموده( دیگر مانعی در برابر خود نمی دیدند

ند. اصالح طلبان در چنین شرایطی بود که نسل جدید رشد کرد و حتی از پدران خویش بیگانه و بی خبر ما

حکومتی برروی دریای خون دیگر نیروهای سیاسی و دگراندیشان شدند ناخدای کشتی نجات. آن ها شدند 

قبله ی آمال جوانان کشور در سایه ی بی خبری و بی اطالعی؛ درحالی که گروه های سیاسی با انحصارطلبی 

نه در جامعه، نه در زندان و نه حتی تا  -مشغول انشعابات متعدد بودند و هیچ یک دیگری را تحمل نمی کرد



نه فقط از گروه های مختلف  -زیر طنابِ دارِ قتل عام. درس بزرگی گرفتم زمانی که دیدم زندانیان سیاسی

که حتی حاضر نبودند با یکدیگر گفتگو و روابط انسانی برقرار کنند، سرانجام تنها با  -بلکه از یک گروه هم،

. متاسفانه، این داستان هرچند کمتر ولی همچنان ادامه دارد و پیشینه ی وحشتناکش طناب دار به هم پیوستند

ما هنوز داریم می آموزیم که حقوق بشر فراگیر است، انسان نیازمند تجربه [ ١٠به زندان شاه باز می گردد.]

ار کرد و فرهنگ روا است، تغییر می کند و عقایدش نیز. به همه باید فرصت برابر داد، با همه باید انسانی رفت

 .داری و دیگر پذیری را گسترش داد

با کمال تاسف، هنوز برای عده ای خون برخی از شهدا رنگین تر از دیگران است؛ برخی ها مراسم یادبود و 

سالگرد را گروهی و عرصه ی سوء استفاده ی سیاسی می کنند نه فعالیت حقوق بشریِ فراگیر؛ برخی لبه ی 

ه به سوی حکومت و جنایتکارانش بلکه به سوی گروه های سیاسی و قربانیان شان می تیز حمله شان را ن

خود را فراگیر « حقوق بشری»گیرند؛ برخی ها هنوز نمی توانند مراسم، خاطرات، نوشته ها و حتی فعالیت های 

هه، فیلم شهادت دادن کنند و از قربانیان گروه های دیگر نامی هم ببرند؛ برخی ها، در دادگاه ایران تریبونال ال

« مشکالت فنی!»فردی با گذشته ی سیاسی متفاوت را هم از وبسایت خود و هم در پخش مستقیم به دلیل 

ی «قیام مسلحانه»پررنگ می کنند تا  ۶٧را نسبت به قتل عام  ۶٠برخی اعدام های دهه ی [ ١١حذف می کنند.]

را حذف و بی رنگ کنند و برخی هم به عکس.  خود را برجسته کنند و گروه های سیاسی مخالفِ آن قیام

بنابراین تعجبی ندارد که جنایتکاران، غارتگران و فاسد ها در حاکمیت رشد می کنند؛ مسئولین قتل عام می 

و مقامات عالیرتبه را کسب می کنند؛ سازماندهندگان قتل عام ها و ترورهای خارج « بیدادگستری»شوند وزیر 

ی، مصلحت گرا و سردار سازندگی. تعجبی ندارد که مسئولین سپاه، امامان جمعه و از کشور هم می شوند منج

به ترور  ٢٠١۵در اردوگاه اشرف افتخار می کنند؛ در مردادماه  ١٣9٢شهریور  ١٠وزیر اطالعات به قتل عام 

ه های پرونده های چپ و مصاحب[ ١٢و کارگزاری بمب در اردوگاه نیروهای منشعب کومله اقدام می کنند؛ ]

تلویزیونی زندانیان شکنجه شده در نشریات رژیم بازگشایی می شود؛ برای سران فراری ساواک برنامه های 

جمهوری اسالمی در خدمتشان قرار می گیرند تا خدمات خود به هردو « محققان»تلویزیونی ترتیب می دهند و 

ابانی در شهرهای کشور همچنان گسترده و مراسم اعدام های خی[ ١٣نظام را برجسته کنند و راهگشایی کنند؛]

 .و پررونق است و کشورمان رکوددار اعدام در جهان به نسبت جمعیتش است

اکنون نیروهای مخفی کودتا با نیروهای علنی آن، در پی توافق هسته ای، در کارِ ایجاد ارتباطات و توافق های 

-هر نوع جنبش مردمی، تشکل های ملیالبته پس از اطمینان از خنثی و متالشی کردن  -آشکار هستند

(. با 88دمکراتیک و سازمان های غیردولتی )از جمله سرکوب جنبش اصالحات و سبز با کودتای انتخاباتی 

که مهار اقتصاد و -متحد شدن سرمایه داری ایران پیرامون بخش جنایتکار، فاسد، مرتجع و مافیایی حاکم، 

راه برای اجرای  -[١4گ ترین خدمات را به امریکا و غرب کرده]دارایی های کشور را در دست دارد و بزر

توافق، البته با تضمین امنیت متقابل، باز می شود. در این زمینه حاکمیت می باید به قوانین نظام سرمایه داری 

جهانی و به رسمیت شناختن حوزه های نفوذ، چه در داخل چه در خارج از کشور، گردن گذارد و به ماجراجویی 

 .های منطقه ای و جهانی پایان دهد



امید است که با این پیوند های آشکار، کشور از جنگ، فروپاشی و فاجعه ای ملی و انسانی برهد. ولی در این 

مسیر، همیشه خطر تبدیل شدن کشورمان به لیبی، عراق و سوریه هم، علیرغم توافق هسته ای، برجا می ماند. 

سرمایه داری ایران در عرصه ی داخلی و خارجی در جهت تکامل آن است گرچه این اتحاد و قانونمند شدن 

اما همواره نطفه ی غالبی از جنایت، فساد، روابط مافیایی و غارت ثروت ملی را در دل خود دارد و آن را در 

صادی کشور، منطقه و جهان می پراکند. با چنین هسته ی مافیایی و جنایتکار در راس حاکمیت، احتمال تداوم اقت

بیمار، مصرفی و وابسته بسیار زیاد است و نمی توان انتظار داشت کشورمان چیزی مانند کره جنوبی و حتی 

کشور جهان در زمینه ی شاخص سالمت بخش عمومی  ١٧4ترکیه شود. الزم به ذکر است که ایران در میان 

میالدی کسب  ٢٠١4لم( برای سال امتیاز )صفر کاملن فاسد، صد کاملن سا ٢٧ام را با  ١٣۶اقتصاد، رتبه ی 

[ ١۵امتیاز را دارند.] 4۵با  ۶4امتیاز و ترکیه رتبه ی  ۵۵با  4٣کرده است. در مقایسه کره جنوبی رتبه ی 

صرفنظر از تحوالت اقتصادی، دور از انتظار نخواهد بود که طرح مسائل حقوق بشر از سوی امریکا و غرب 

رنگ شود. آنگاه عرصه برای فعالین ایرانی و بین المللی حقوق بشر و نیز، درپی این توافق ها، متوقف یا کم 

حقوق شهروندی دشوارترخواهد شد. رسانه های فارسی خارج از کشور هرچه بیشتر کوچک می شوند، تغییر 

 .جهت می دهند و از افشاگری ها می کاهند تا در خدمت روابط اقتصادی سودآور برای غرب قرار گیرند

 [١۶]یابیامیر هوشنگ اط

 (٢٠١۵سپتامبر  ۶) ١٣94شهریور  ١۵

aaatiabi@yahoo.co.uk 

 زیرنویس ها

منتشر  ١٣9٢رادیو فردا در مهرماه « ۶٧تابستان »این مقاله براساس متن اولیه ای است که در صفحه ی  .١

ن متن، شد. متن اولیه تکمیل، بازبینی، در مواردی بازنویسی و به روز شده است. همچنین برای مستند کرد

 :زیرنویس ها افزایش یافته و تغییر کرده است

-summer-of-executions-over-Atiabi-http://www.radiofarda.com/content/f7
1367/25117811.html 

در ترکمن صحرا و بخصوص در کردستان پس از شکست مذاکرات صلح و تندروی ها و اقدامات عوامل  .٢

مشکوک از دوسو، حکومت به سرکوب و کشتار وحشیانه و اعدام های صحرایی متوسل شد. در مورد کردستان، 

 .جنگ های چریکی پس از سرکوب ها تداوم یافت

حادثه ی طبس که با عملیاتی کودتایی هماهنگ شده بود؛ کودتای  حمله ی نافرجام هوایی امریکا در اثر .٣

 .فاش و خنثی شد ۶١شریعتمداری که در سال -نوژه؛ و تدارک کودتای قطب زاده

توافق های پنهانی آمریکا و آیت اهلل خمینی برای انتقال  -۵٧مهندسی سرنوشت انقالب »به مقاله ی تحقیقی  .4

اجعه کنید. متن تکمیل شده ی این مقاله به زودی به صورت کتابچه ای مر« قدرت با مدیریت نهضت آزادی

 :در دسترس عالقمندان قرارخواهد گرفت

http://www.radiofarda.com/content/f7-Atiabi-over-executions-of-summer-1367/25117811.html
http://www.radiofarda.com/content/f7-Atiabi-over-executions-of-summer-1367/25117811.html


http://www.iranglobal.info/node/31265 

به مدت بیست و پنج  ۵٧مرداد اعدام نشدند، تا پیروزی انقالب  ٢8تعدادی از نظامیانی که پس از کودتای  .۵

سال در زندان بودند: از جمله عباس حجری، رضا شلتوکی، تقی کی منش، اسماعیل ذوالقدر و ابوتراب 

د. حکومت اسالمی نسبت اعدام شدن ۶١ سال در زندان سال شش و دستگیری از پس بردگان نام …باقرزاده

به همه ی آن هایی که در زندان شاه بودند حساسیت ویژه ای داشت و اکثر دستگیرشدگان را اعدام کرد. الزم 

به ذکر است که زندانیانی که تجربه ی زندان در دیکتاتوری جنایتکار شاه را داشتند، سختی آن را برابر چند 

ی کردند و شرایط را قابل مقایسه نمی دانستند. بسیاری از ما روز شرایط زندان جمهوری اسالمی ارزیابی م

 .آروز می کردیم که در اسرائیل یا در کشور نژادپرست افریقای جنوبی زندان بودیم

تجربه کرده اند، در  ۶٧و  ١٣۶۶گذشته از شواهدی در تدارک قتل عام که همه زندانیان در طول سال  .۶

« آموزشگاه»از سوی یکی از کارکنان زندان به یک زندانی در بند سه  ١٣۶۵یا پایان سال  ۶۶ابتدای سال 

زندانی برای کشتار آماده شده است و هشدار داده  48٠٠زندان اوین اطالع داده می شود که لیست سیاهی از 

ن می شود که مراقب باشند و به فکر رهایی خود باشند. میان بخشی از زندانیان توده ای و اکثریتی در مورد ای

خبر به طور پنهانی بحث هایی می شود اما توجه الزم به حساسیت آن نشده و به دلیل بی اعتمادی به خبردهنده 

 .مراجعه کنید ١۶یا دالیل دیگر، موضوع به فراموشی سپرده می شود. همچنین به پیوندهای زیرنویس 

 :منتشر شد ٢٠٠۵ر پنجم سپتامبر مراجعه کنید به مقاله ی خانم ورونیک میستیان در تورنتو استار که د .٧

-com_-https://antigone88.files.wordpress.com/2011/03/thestar
_memories_of_a_slaughter_in_iran.pdf 

منتشر شود که شب قبل از انتشار از طرف  (Sunday Times) «ساندی تایمز»مان مقاله بنا بود در ه .8

سردبیر مانع چاپش شدند. همان نویسنده سال ها تالش کرد که تحقیقاتش را از خانواده ها و بازماندگان در 

ر کند که با شکست مواجه منتش« اکونومیست»و مجله ی « ایندیپندنت»، «گاردین»روزنامه های معتبری نظیر 

شد. اغلب موضوع را کهنه می دانستند و یا از موضع به ظاهر چپ نمی خواستند بهانه هایی برای گسترش 

 .جنگ پس از حمالت به افغانستان و عراق فراهم کنند

صدها نفر در خارج کشور قربانی ترورهای حکومتی شدند. عالوه بر آن ردپای حکومت در عملیات  .9

در آرژانتین و غیر آن( و نیروهای نظامی خارجی در کشورهای « آمیا»تی برعلیه یهودیان )بمب گزاری تروریس

دیگر یافته شده است. مشهورترین شخصیت های ملی گرایی که ترور شدند دکتر کاظم سامی، داریوش 

سامی قربانیان و فروهر، پروانه اسکندری، عبدالرحمن برومند و شاپور بختیار بودند. برای فهرست کامل ا

جزئیات ترور رهبران کرد و فعاالن سیاسی به گزارش های مرکز اسناد حقوق بشر ایران در زمینه ی ترورهای 

 :برون مرزی، مراجعه کنید

 «محکوم توسط قانون: ترور برون مرزی مخالفان سیاسی»

http://www.iranhrdc.org/persian/permalink/3293.html 

http://www.iranglobal.info/node/31265
https://antigone88.files.wordpress.com/2011/03/thestar-com_-_memories_of_a_slaughter_in_iran.pdf
https://antigone88.files.wordpress.com/2011/03/thestar-com_-_memories_of_a_slaughter_in_iran.pdf
http://www.iranhrdc.org/persian/permalink/3293.html


 «پناهگاهی نیست: عملیات جهانی ترور جمهوری اسالمی ایران»و 

00-k/3291.html#.VbVYApUwhttp://www.iranhrdc.org/persian/permalin 

 «قتل در میکونوس: تجزیه و تحلیل یک ترور سیاسی»و 

00-http://www.iranhrdc.org/persian/permalink/3253.html#.VbVZKpUw 

در پنجاه قسمت، تهیه شده توسط، « خاطرات خانه ی زندگان»نوشتاری -تصویری-به مجموعه ی صوتی .١٠

همنشین بهار )محمد جعفری( یکی از زندانیان سیاسی در دو رژیم شاه و والیت مطلقه مراجعه کنید که بسیار 

 :عبرت آموزست

http://www.hamneshinbahar.net/index.php?page=memoris 

قطع می « دلیل مشکالت فنی!»درجریان شهادتم در برابر دادگاه ایران تریبونال الهه، پخش مستقیم به  .١١

این بخش « اشکاالت فنی!»شود. در حالی که ده ها دوربین فیلم برداری مشغول ضبط بودند، حتی پس از رفع 

انتشار « ویمیو»و « یوتوب»ضبط شده نیز نه در وبسایت ایران تریبونال و نه در مجموعه فیلم های آن در از فیلم 

 .نیافته است

 :خوشبختانه بعدن رادیو کُردانه، این بخش سانسور شده را، با استفاده از فیلم های خود در یوتوب منتشر کرد

http://www.youtube.com/watch?v=po9FGNi3zG8 

به ترور  ١٣94درست پس از امضای توافق هسته ای در وین، جنایتکاران جمهوری اسالمی در مردادماه  .١٢

رضا کعبی جانشین دبیرکل حزب کومله زحمتکشان و بمب گذاری در نقاط مختلف اردوگاه حزب کومله 

ن در خاک اقلیم کردستان عراق اقدام می کنند. بمب گذاری ها همرا ه با زمان بندی دقیق برای کردستان ایرا

ایجاد حداکثر تلفات انسانی در اردوگاهی که در مجاورت اردوگاه شاخه ی دیگر کومله بوده است. هردوی 

کرده بودند می گریزند.  این عملیات خنثی می شود و دو عامل نفوذی که سال ها دردو شاخه انشعابی کومله النه

الزم به ذکر است که این عملیات برای تشدید دشمنی و انتقام جویی بین دو شاخه انشعابی سازمان داده شد 

درست زمانی که مذاکرات وحدت بین سه شاخه ی کومله در جریان بوده است. برای اطالعات بیشتر به اینجا 

 :مراجعه کنید

http://www.radiozamaneh.com/232112 

 :فارسی« بی بی سی»در « پرگار»به برنامه های اخیر  .١٣

 بخش اول

LKII-https://www.youtube.com/watch?v=LNFfdb 

 بخش دوم

https://www.youtube.com/watch?v=DsnMZUcAfJg 

http://www.iranhrdc.org/persian/permalink/3291.html#.VbVYApUw-00
http://www.iranhrdc.org/persian/permalink/3253.html#.VbVZKpUw-00
http://www.hamneshinbahar.net/index.php?page=memoris
http://www.youtube.com/watch?v=po9FGNi3zG8
http://www.radiozamaneh.com/232112
https://www.youtube.com/watch?v=LNFfdb-LKII
https://www.youtube.com/watch?v=DsnMZUcAfJg


در صدای امریکا که از همکاری های بازماندگان ساواک با دولت موقت بازرگان و « افق»و برنامه ی اخیر 

ه کنید )این همکاری ها و تضمین های متقابل از به آن ها حکایت دارد مراجع« خدماتش»جمهوری اسالمی و 

 :قبل از پیروزی انقالب آغاز شده بود(

http://ir.voanews.com/media/video/horizon/2896756.html?z=1566&zp=1 

خدمات بی رقیب جمهوری اسالمی به امپریالیسم و تناقضات چپ در مباررزه ی » به مقاله ی .١4

 :مراجعه کنید« ضدامپریالیستی

rooz.com/article.jsp?essayId=46855-http://www.akhbar 

 :یت بین المللی مرتبط با سازمان ملل متحد در اینجا مراجعه کنیدبه گزارش سازمان شفاف .١۵

http://files.transparency.org/content/download/1856/12434/file/2014_CPIBro
EN.pdfchure_ 

 :برای اطالعات بیشتر به وبسایت این سازمان مراجعه کنید

https://www.transparency.org/ 

 :و به این گزارش فارسی از صدای آلمان

  | DW.COM |اقتصاد |الملل: ایران همچنان یکی از فاسدترین کشورها است سازمان شفافیت بین

03.12.2014 

 :مختصری در باره ی سرگذشتم .١۶

 امیر هوشنگ اطیابی

دانشجویی و تظاهرات  -وارد فعالیت های صنفی ٣۵١٣از هفده سالگی با ورود به دانشکده فنی دانشگاه تهران در سال 

توسط کمیته انظباطی از دانشگاه اخراج و به سربازی معرفی  ۵۶١٣ضدسلطنتی شدم. به دلیل همین فعالیت ها، در سال 

اه بازگشته و وارد فعالیت های سیاسی شدم. در اسفندماه سال به دانشگ 8۵١٣شدم ولی نرفتم. پس از انقالب در سال 

دستگیر و در اوین به شدت شکنجه شدم در حالی که هرگز در فعالیت های خشنونت آمیز شرکت نکرده بودم.  ٢۶

و در دادگاهی چند دقیقه ای به ده سال زندان محکوم شدم. پس از قتل عام با تعلیق باقیمانده ی حکمم وسپردن وثیقه 

، ۵١٣٧از زندان آزاد شدم. پس از آزاد شدن وثیقه و ابطال ضمانت شخصی، در سال  ٧۶١٣ضامن شخصی، در اسفندماه 

با نام مستعار پیام آرماندوست در زمینه ی افشای قتل عام  ١٣8٢در شهریور سال .به خارج از کشور مهاجرت کردم

 :ونه به این پیوندها مراجعه کنیدمقاالتی نوشته و مصاحبه هایی نیز انجام دادم. برای نم

12.php-p-http://news.gooya.com/2003/09/02/0209 
13.php-p-09/02/0209http://news.gooya.com/2003/ 

world.de/dw/article/0,,2406212,00.html-http://www.dw 

ر مرکز در سال های اخیر با نام اصلی خود به کار دراین زمینه ادامه دادم. متن کامل شهادتنامه ام به زبان انگلیسی د

 :( انتشار یافت١٣88خرداد ماه ) ٢٠٠9اسناد حقوق بشر ایران در ژوئن سال 

-witness-testimony/3177-sshttp://www.iranhrdc.org/english/publications/witne
atiabi.html-amir-statement 

http://ir.voanews.com/media/video/horizon/2896756.html?z=1566&zp=1
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=46855
http://files.transparency.org/content/download/1856/12434/file/2014_CPIBrochure_EN.pdf
http://files.transparency.org/content/download/1856/12434/file/2014_CPIBrochure_EN.pdf
https://www.transparency.org/
http://www.dw.com/fa-ir/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-18108757
http://www.dw.com/fa-ir/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-18108757
http://news.gooya.com/2003/09/02/0209-p-12.php
http://news.gooya.com/2003/09/02/0209-p-13.php
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,2406212,00.html
http://www.iranhrdc.org/english/publications/witness-testimony/3177-witness-statement-amir-atiabi.html
http://www.iranhrdc.org/english/publications/witness-testimony/3177-witness-statement-amir-atiabi.html


 :منتشر شد 4١٣9و سپس به فارسی در فروردین ماه سال 

00-76.html#.VbVI8pUwhttp://www.iranhrdc.org/persian/permalink/10000005 

 :آنچه در جریان قتل عام برما گذشت را شرح داده ام« داستان من و جلیل شهبازی»در  ١٣9٠در شهریورماه 

0.phphttp://news.gooya.com/politics/archives/2011/08/12597 

داشتم که در آن واقعیت هایی را که کمتر به آن پرداخته « رها»مصاحبه ای با تلویزیون  ١٣9٢همچنین در شهریورماه 

که به برنامه ریزی و سازماندهی  -می شود و در انبوهی از خاطرات، مقاالت و فیلم های مستند گم است را بیان کرده ام

« قرعه کشی مرگ)»تر مربوط می شود. همچنین برداشت هایی از قتل عام  دقیق حکومت برای اعدام ها از دوسال پیش

را که تنها بخشی از حقایق را منعکس می کند و همچنین خطی است که حکومت «( نتیجه ی حمله ی نظامی مجاهدین »و 

 :هم دنبال می کند به طور مختصر نقد کرده ام

oiI-https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=FwtxxNd 

http://www.iranhrdc.org/persian/permalink/1000000576.html#.VbVI8pUw-00
http://news.gooya.com/politics/archives/2011/08/125970.php
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=FwtxxNd-oiI
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  امير اطيابيشهادتنامه 
 

  
  امير اطيابي    :اسم كامل
  1336 ماه م تيرجپن  :تاريخ تولد

  تهران، ايران    :محل تولد

    مهندس ارشد      :شغل
  

  مركز اسناد حقوق بشر ايران  :سازمان مصاحبه كننده

  1388خرداد  23    :تاريخ مصاحبه

  مركز اسناد حقوق بشر ايران    :مصاحبه كننده
امير توسط  1394ماه فروردين  20تهيه شده و در تاريخ  امير اطيابيبا تلفني  مصاحبهدتنامه بر اساس اين شها
 .پاراگراف تنظيم شده است 77شهادتنامه در  .تأييد شده است اطيابي

 

 .باشد ينم رانيمركز اسناد حقوق بشر ا يهادگاهيد ي نظرات شهود بازتاب دهنده
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  شهادتنامه

 دستگيري

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .تر تحمل كنمراحت 

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

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

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

 .درا شروع كردن زدن كابلو دوباره  منوشب

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .سر بگيرند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .روحاني نبودم

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  .خودداري كرده بودند خواندن و نماز ي ويديويي مصاحبه

  

 بدوي ي محاكمه

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

  روند قطع كامل ارتباطات و قرنطينه

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

  اخوانده شدندزندانيان مجاهد فر

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  .شنيده نمي شد اديگر صداهولي 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .ستزندانيان مجاهد سخت شده ا

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

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

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

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

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

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

  . صحبت مي كردند

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

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

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

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

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

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

  .من چيزي نديدم و صدايي نشنيدم

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

  زندانيان چپ فراخوانده مي شوند

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

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

  .تصميم به تسليم نداشتيم ،ه بودسر زندانيان مجاهد رفت

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

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

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

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

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

  .كردند تخليهبند را ا، مورد م

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

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

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

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

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

  

  مرگ هيئت برابرحضور در 

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

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

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

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

  .حكم نهايي نداشتصدور در 

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

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

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

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

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

  .اعدام شوم ام ها و عقايد سياسي

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

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

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

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

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

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

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

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

  

  در انتظار مرگ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ولي در آن  ؛االن برايم مضحك است. اعدامي ها را با همان لباس هاشان بار مي زدند و براي دفن مي بردند
زند به راه حل هايي اين چنيني دست ميانسان  ،استيصال شرايط.  



 از 24صفحه                     امير اطيابيشهادتنامه 
29 

 
 

    

  
يد و به اتاق كنار شبعد كسي آمد و مرا از صف بيرون ك. بودم اعدامي ها ازظهر در صفتا پاسي از بعد. ٦٦

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

    .نگريستمهيچ وقت در زندگي آنگونه . داشتند مآرام كردن

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

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

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

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

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

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

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

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

  .بود

  

  پيامد ها

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  .ندشد

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

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

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

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

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

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

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

   . شركت كردند

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

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

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

  
  با ميزان محكوميتشان همراه زندان گوهردشت 20بند  زندانيان اعدام شده يسامي ا: پيوست

 

 )سال ۵محكوميت  -جوي پزشكي بورسيه ارتشدانش( ابرقويي، خليل .1
 )سال ١٠محكوميت  -استاد تاريخ دانشگاه باكو( افخم، عبدالوهاب .2
 )محكوميت ؟ -مدير فني كارخانه( بهكيش، محمود .3
 )محكوميت ؟ -ديپلمه( بهكيش، محمد علي .4
 )سال ۵محكوميت  -جنوبفرمانده توپخانه در جبهه هاي  سرگرد نيروي زميني،( بينايي ماسوله، خليل .5
 )محكوميت؟ -مهندس(حسن پور شيرازي، ابراهيم .6
 )سال ٦محكوميت  -كارمند وزارت كار( خطيبي، اكبر .7
 )سال ۵محكوميت  -ستوان يكم نيروي هوايي( داوري، غالمعلي .8
 )سال ١٢محكوميت  -؟( دليجاني، محسن .9
 )سال ١٢محكوميت  -وپكوك كارخانه اطلس ،كارشناس اقتصاد( دليلي، محمدرضا .10
 )سال ١٤محكوميت  -همافر نيروي هوايي( غانطُ ربيعي، .11
 )سال ١٠ تيمحكوم -ييهوا يرويهمافر ن( شاهسوند، ناصر .12
 )؟ -؟( شباني، علي .13
 )سال ١٠محكوميت  -آموزگار ادبيات( شهبازي، محمدعلي .14
 )سال ٨ تيمحكوم -ييهوا يروينيكم همافر ( صراف پور، حسن .15
 )سال ۵محكوميت  -مهندس صنايع( صفوي نيا، حسين .16
 )محكوميت ؟ -سرگرد نيروي هوايي( ظفرحيدري، صابر .17
 )سال ١٠محكوميت  -؟( قربان نژاد، هوشنگ .18
 )سال ١٠محكوميت  -افسر نيروي هوايي( قريشي، داود .19
 )سال ١۵وميت محك -كارمند وزارت كار كارشناس علوم سياسي،( قندي، ساسان .20
 )سال ٧محكوميت  -متخصص كامپيوتر و سيستم( كمپاني، مرتضي .21
 )سال ٦محكوميت  -نجار( محمدزاده گازرگاه، حسن .22
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 -در جبهـه هـاي جنـوب    ، فرمانده واحـد تانـك  سرگرد نيروي زميني( معقول، محمد حسن .23
 )سال ۵محكوميت 

 )سال ١٢محكوميت  -اييناوسروان، پزشك نيروي دري( مقيمي، قدرت اهللا .24
در سازمان سنجش، ايزايران و  كارشناس رياضيات و علوم كامپيوترمهندس و ( وانيمهشيد، ك .25

 )سال ١۵محكوميت  -موسسه ي كيهان
 )سال ۵محكوميت  -ناوسروان نيروي دريايي( هاشمي نژاد، عباس .26
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Statement 
 
 
My Arrest 

 
1. I was arrested on March 5, 1984, around 8 in the morning. I was a member of the 

leadership committee of the Tudeh Youth Organization, an affiliate of the Tudeh Party of 
Iran. The Tudeh Party did not believe in using violence for political gain. We believed in 
legal and transparent political activity. We supported the revolution against the monarchy 
as an indication of the will of a majority of Iranians for change. Nevertheless, the regime 
banned the Tudeh Party in May 1983 and arrested its leaders. After that, they went after 
other party members, who were often placed under severe physical and psychological 
torture in order to obtain intelligence, force them to repent, or pressure them to cooperate 
with the regime. 

  
2. I had been expelled from the school of engineering at Tehran University because of my 

political activities with the student union. I was expelled once during the Shah’s regime 
in 1976 and a second time after the cultural revolution initiated by the new revolutionary 
regime, which began in 1980. During this time, all universities were shut down and all 
students and faculty members who did not support the new Islamic Republic were 
removed. Immediately after this, I noticed that I was under surveillance by a group of 
plainclothes agents. I tried to escape, but was unsuccessful. After entering a public 
building on the morning of March 5, I was surrounded by a group of agents. The 
commander drew his weapon and I was arrested. They communicated with their senior 
officer by radio and were instructed to transfer me to Evin. I was transferred to Section 
209 of Evin Prison which was primarily used to interrogate and torture political prisoners.       

 
Interrogations and Torture  
 

3. The beatings and interrogations began while I was in the vehicle en route to Evin. 
Immediately after I was admitted to Evin, I was blindfolded and taken into an 
interrogation room, which was located inside a corridor. I could not tell how many people 
were present. They supplied me with some paper and asked me to write about myself, my 
connections and my rank. I only wrote my name and the fact that I had been expelled 
from the university because I supported the Tudeh Party’s youth organization. After that, 
I remained silent. They then took me to a torture room located in the basement of the 
building. They ordered me to take off my pants and lie down on a bare bed in the middle 
of the room. I stripped down to my underwear. They forced me onto the bed, face-down, 
and then tied my hands and feet to the bed such that the soles of my feet were exposed. 
Then they began to whip me. They whipped me with a bunch of electrical cables. 
Sometimes they used hoses to ease the blood circulation. It was extremely painful—
intolerable, in fact. I shouted every time they struck me so that I could take the pain more 
easily. 

 
4. As they struck the soles of my feet, they asked me reveal my “paroles”1 with other party 

members. But other than the shouting and groaning, I refused to say a word throughout 
the torture session. My interrogator, Rahimi, sat on my back and shoved a dirty blanket 
underneath my face and mouth. He pushed my head down on the bed so my voice would 

                                                 
1 These are secret meetings between two members of an underground organization. Usually, the members do not know 
anything (i.e., full names, residence, etc.) about each other. 
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be muffled. This made it very difficult for me to breathe. The whippings continued and 
were even more forceful than in the beginning. My feet became heavy and numb, and 
began to swell. After a while, they forced me to stand up and jump up and down, but I 
could not do so because of the severe pain. So they whipped my legs in order to force me 
to jump up and down. At the same time they slid wood strips and cables under my feet in 
order to stimulate the blood circulation and to make sure that open wounds were not 
exposed. I jumped up and down, and the blood that was causing the soles of my to swell 
moved to the other parts of my feet, causing my feet to turn reddish-blue. After a little 
while, they forced me to drink water, and continued the whipping.  

 
5. Around noon, they finally allowed me to use the restroom. My interrogator watched me 

urinate and noticed that there was blood in my urine. If they continued to beat me like 
that, my kidneys would have stopped working altogether. So they tried injecting me with 
a drug stimulant for my kidney, but the nurse was unable to find a vein. My blood 
pressure had dropped dramatically. I was feeling weak and exhausted. After several 
attempts, the nurse (a male guard) succeeded in injecting the drug. The moment the nurse 
finished injecting me, they forced me to lie down again and resumed the lashing. I did not 
say a word, but continued my rhythmic shouting. I told them that they were efforts were 
in vain because I already considered myself dead.  

 
6. The beatings ended at night, and they decided to transfer me to another section of the 

prison. They gave me some sandals, but even the largest pair of sandals could not fit my 
feet because they had swelled up so much. I could not walk. My condition was 
worsening, but they were hell bent on getting information out of me. They took me to the 
prison hospital, which was adjacent to Section 209. I had to walk up the stairs, but I could 
not. I crawled and pulled myself up and eventually made it to the hospital room. The 
hospital was simply a cell with three hospital beds and a heavy-steel door. They had not 
removed the blindfold from my eyes I entered the hospital room. They wrapped my feet, 
ankles and knees with bandages. I do not know how many prisoners were being kept 
there in total, but I did see a corridor with several additional rooms. When they were 
bandaging me up, I noticed that my knees were also badly bruised and had turned black. 
There was one other prisoner in the room with me. He was a member of Mojahedin-e 
Khalq (MEK). He had been severely beaten and whipped. He had received some sort of a 
skin transplant on the soles of his feet and could not get out of bed.    

 
7. I remained in the hospital for about a week. After my treatment, they took me directly to 

the interrogation room, which was located in Section 209. In the interrogation room, they 
made me sit on a chair in the corner of the room, facing the wall, and pulled up my 
blindfold just enough so that I could write. I was warned not to look around. They handed 
me a piece of paper and asked me to answer some written questions. I wrote short 
answers to some of the questions, but added few details to avoid giving them any new 
information. During the interrogation, I realized that they had begun monitoring the 
activities of general members of our branch, and had gone up the chain of command until 
they arrested me. They had already succeeded in gaining access to some information I 
was trying to keep secret. So I went ahead and paraphrased this information in my 
answers and handed my answer sheet back to the interrogator. As soon as he saw my 
answers, he slapped me so hard I saw stars. Then the interrogator commanded one of the 
guards to take me to the same torture room so they could continue lashing me.  

 
8. The guards told me to lie down on the bed again. A while passed, but no one came in the 

room. I just sat on the bed, until someone stormed in and ordered me to lie down. I did, 
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but they did not whip me. Instead, he threatened me and attempted to break me by 
applying psychological pressure. He left. Again, a while passed and then the interrogator 
came and asked if I was ready to provide him with further details. I remained silent. 
When he realized that I was not giving up very easily, he ordered some of the guards to 
tie me to the bed. They whipped my swollen feet, which were still in bandages. They 
continued beating me until blood began to drip from the bandages. Every once in a while 
they would allow me to get up and force me to walk on my feet in order to prevent 
further swelling. I was in pain and I did not want to do it, but they lashed the tops of my 
feet and forced me to jump up and down again. But I continued to resist. My feet were in 
horrible shape, so they took me to the hospital cell again. I could not walk—I crawled up 
the stairs and into the cell. I was not able to walk properly for six months after that 
incident. The lashing left permanent scars all over my feet. Although more than two 
decades have passed, the scars are still visible.  

 
9. While inside the hospital cell, I felt as if I was dying. It was hard for me to breathe, all 

my muscles were cramped, I was paralyzed, and I could not move or speak I could only 
cry and mumble. Later, I found out that my cellmate had violently knocked on the door 
and informed the guards that I was seriously ill. I had apparently gone into shock. The 
nurse came in and gave me some injections. I was on IV for a couple of days. I was in the 
hospital for another week, after which I was discharged. My feet were still in bandages 
and swollen. From the hospital, I was transferred to a solitary cell in Section 209. The 
cell had an open area toilet. Though the cell was normally used for solitary confinement, 
I actually had a cellmate. Whenever one of us used the toilet, the other one would turn his 
face toward the wall. My cellmate was leftist tavvab2 who prayed regularly. My guess is 
that my interrogator chose to detain me with a tavvab so that they could put pressure on 
me to disclose more information. Yet, I was cautious and did not speak with him about 
my political activities. We were together in one room for more than two weeks.  

 
10. I was not taken back to the interrogation room for some time. Apparently, they were no 

longer in urgent need of the information I had. I think the interrogator realized that those 
I had connections with had already discovered that I had been arrested because I had not 
attended my “paroles” for two weeks. They probably suspected that my colleagues had 
already gone into lockdown mode, or perhaps they had simply arrested people who had 
more current information than I did. In any case, some time passed.  Then one day they 
took me to the interrogation room. They asked me a few questions and I provided them 
with some answers. There was no mistreatment this time, but they warned me that I 
should count my days as I would soon be executed. Later, I learned that most of my 
colleagues were able to escape, but a few had been arrested. My Internal Committee 
colleagues who had important leadership roles generally escaped arrest (in part because I 
refused to speak under torture), but some of the rank-and-file members below me were 
already under surveillance. Several of them, such as Mohammad Javad Lahijanian, were 
arrested and executed during the summer of 1988.   

 
11. After a while, I was transferred to another solitary cell in Section 209, but this time they 

assigned four inmates to a room. I cannot clearly remember the names of all of my 
cellmates, except for two of them—Manoochehr Sarhaddi and Khalil. Both were 
members of the Fedaian (Majority) and were executed in the summer of 1988. The cell 
we were detained in measured 2.5m by 2m. I learned from some of the other prisoners 

                                                 
2 A tavvab is anyone who has engaged in the act of tawbih, or penitence. It usually refers to “reformed” political 
prisoners who agreed to cooperate with the regime while serving out their prison sentences. 
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that during the peak of arrests in 1981, they used to keep six to twelve prisoners in one 
such cell. In the cell, we neither had access to fresh air nor a sufficient amount of food. 
They allowed us to shower occasionally, but not more than once a week. We were almost 
always hungry. I did not have any visitors and my family did not know my whereabouts 
at that time. I was in the same set of clothes for more than a month. After that, I received 
clothes and some money from my parents. I did not meet them in person—they sent me 
the clothes and money. I remember they allowed me one short phone call to my parents 
toward the end of my time in Section 209. Despite these conditions, the four of us were 
relieved that there were no tavvabs in our cell. In total, I spent about three-and-a-half 
months in Section 209 of Evin prison, including two weeks in the hospital. 

 
12. While in the cell, I witnessed the harsh and cruel treatment of prisoners at the hands of 

the prison authorities. I saw prisoners who were handcuffed to a door and forced to stand 
there for days. These prisoners endured sleep deprivation, exhaustion, and accumulation 
of blood in their legs and feet. It was very difficult to witness these things. They were no 
longer able to stand, but their hands were locked to the door so they essentially hanging 
off the doors and railings. Some of these prisoners seemed to have lost their sanity after 
spending long periods of time in such conditions.  

 
13. As I mentioned previously, I had one main interrogator whose name was Rahimi. He was 

a special interrogator assigned to members of the Tudeh Party and the Fedaian 
(Majority). There were also clerics in Evin prison who specifically authorized the 
mistreatment of prisoners. They authorized and justified torture. The clerics acted as 
quasi-judges in prison and had religious authority to authorize harsh interrogation 
techniques for the purposes of extracting information from prisoners. In fact, we were 
told by some of the interrogators who conducted the torture sessions that they had 
previously secured permission from the responsible cleric to do what they were doing. 
The clerics often gave permission to subject the prisoners to whippings after the 
interrogator requested permission to torture. The religious reason often given for the 
lashings was that the prisoners were lying.3 Of course, I never witnessed such an 
exchange taking place between a cleric and an interrogator.  

 
14. After three-and-a-half months, I was transferred to another ward inside Evin. This ward 

was located toward the north end of the prison, near the foothills of the Alborz 
mountains. It was referred to as the prison’s Amoozeshgah.4 The Amoozeshgah was a 
three-story complex that had a wing on either side of the main entrance. Each wing 
constituted one ward, and each level had two wards. Overall, the building had six wards 
and three yards. After I entered this building, I was asked a few questions such as 
whether I was ready to repent, pray, or submit to a video interview. I said “no” to all of 
these questions. As a result, I was assigned to Ward 3, which was set aside for non-
repenting leftist prisoners. From what I could remember, the room numbers in our ward 
began with 61 and continued to 73. The rooms were large, and measured about 4m by 
6m. Some had shelves and a window that had fixed steel blinds on the outside. The blinds 
were designed to allow fresh air in but prevent us from seeing the outside.  

 
15. Most of the time there were forty to forty-five prisoners in one room. After my first year 

of stay there, the numbers decreased to about thirty to forty prisoners per room, and then 

                                                 
3 Pursuant to Shari’a law, judges may prescribe discretionary punishment (known as ta’zir) for individuals who refuse 
to tell the truth. 
4 In Persian, this building was referred to as the Amoozesh-gah (literally, a ‘teaching institution’ or ‘academy’). 
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increased again to about forty or so. Even though the prisons were not as populated as 
they were in 1981, there was no space for all of us. We could not sleep properly. We 
were sleeping head and toe. There were someone’s feet on either side of us. We could not 
sleep on our back—only on our side. The prisons were still very populated. We were 
allowed visits with family once a month (and sometimes once every two months).   

  
16. Overall, I believe there were about 400 to 500 prisoners in our ward. We were 

imprisoned in closed-door rooms and banned from stepping outside the room. Many 
prisoners in this ward were members of the Tudeh Party. Some had been arrested long 
before the organization was banned, and others had been arrested after the organization 
was declared unlawful. Some openly identified themselves as political activists for their 
respective parties. Almost all the prisoners in our ward refused to repent, give interviews, 
or pray.   

 
My Initial Trial  
 

17. In the spring of 1985, I was told to put on my blindfold and leave the room. They took 
me to a building near Section 209. I was blindfolded and could not see the surrounding 
area, but I remember that I was not taken outside the Evin campus because the minibus 
only drove for a few minutes and then stopped. At the time, I do not believe any prisoners 
were taken out of Evin prison for their trials. When I entered the court room, I was told 
that I was present at my trial and ordered to remove my blindfold. I was not expecting to 
be tried that day. I knew nothing about my trial before this, nor was I aware of my 
charges. Nothing was ever given to me in writing. 

 
18. Inside the court room, there were two people seated behind desks. One of them was 

Hojjatolislam Nayyeri, and the second was Eshraghi. Nayyeri was the religious judge of 
Evin prison, and Eshraghi acted as the prosecutor. Nayyeri had on a turban—Eshraghi 
did not. I sat on a chair in front of them, across from the desks. There was no guard in the 
room. Eshraghi read a long list of charges, including accusations of being a mohareb5 
(because I continued my political activities long after the party had been declared 
unlawful), membership in the Tudeh Party, distributing fliers, newspapers and texts, 
believing in Marxism, paying party memberships dues, and so on. I do not remember all 
the charges. They did not give me much time to defend myself. After reading each 
charge, the prosecutor would pause and ask what my response to the charge was. 
Basically, they read the charges and I only had time to say a few sentences in response to 
each charge. I told them that I never fought against the regime, that the party was still 
lawful at that time that I was paying party membership dues, and that I did not have any 
knowledge that the Tudeh Party had infiltrated the army. Eshraghi, the prosecutor, did not 
rebut my arguments. There was no discussion. Judge Nayyeri occasionally asked some 
questions, but overall he remained silent and listened to the conversation between 
Eshraghi and me. After about fifteen minutes, the trial ended and I was sent back to my 
room.  

 
19. I was waiting to hear the outcome of my trial. It was a difficult period, because many 

prisoners who had already been tried were sentenced to death and executed. I was very 
worried. Three or four months passed. One day, a guard came and told me to come to 
Ejrayih Ahkam, which was the office officially charged with informing prisoners of their 
sentences. I was told to put on my blindfold. I did, and a guard escorted me to the office. 

                                                 
5 A mohareb is someone who is “at war with God.” In Shari’a law, the punishment for a mohareb is death. 
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Once I got there, they handed me a paper and told me to sign it. I read the paper and 
realized that I was sentenced to ten years of imprisonment. The sentence began from the 
day the decision was announced. I signed the verdict and returned to my room. I was 
relieved that I was not to be executed.  

 
Transfer from Evin to Qezel Hesar and Gohar Dasht 
 

20. In 1985, I was transferred to Qezel Hesar prison in the city of Karaj, situated west of 
Tehran. Qezel Hesar was administered by Maisam. I was there for less than one year. 
Prison conditions in Qezel Hesar were not as stressful as they were in Evin. The ward’s 
cell doors were open; we could walk around and chat with other prisoners. We were also 
allowed to go out and get fresh air in the ward’s yard. Sometimes we stayed out for hours 
and exercised, played games and walked. We were relatively better off there than in Evin. 
But in 1986, all of the political prisoners were transferred from Qezel Hesar to Gohar 
Dasht prison. After that, only non-political prisoners remained in Qezel Hesar.   

 
21. In Gohar Dasht, I was placed in Ward 1. It was a large ward that housed around 100 to 

200 prisoners from all political spectrums, including leftists, Mojahedin and other Islamic 
organizations. This ward had two major differences from the wards I was detained in at 
Evin. First, all the prisoners in this ward had verdicts. There were no mellikesh6 prisoners 
or prisoners awaiting their trial (or those who had their trials but were waiting for their 
sentences). Back in Evin, mellikesh made up approximately thirty to forty percent of the 
inmate population in our ward. Evin was mainly a prison for those who had been 
sentenced to capital punishment or life imprisonment, did not have a sentence, or were 
awaiting their verdicts. Some prisoners in Evin had been waiting for their verdicts for 
years. After sentencing, they were usually transferred to Qezel Hesar and then to Gohar 
Dasht.  

 
22. Also, tavvabs did not represent the inmates in our ward at Gohar Dasht. We elected our 

own ward representative. In 1986, I became the ward representative and was responsible 
for organizing daily schedules for the prisoners, as well as contacting the guards and 
prison authorities on behalf of the prisoners. The prisoners in our ward had varied prison 
terms. Some had lower prison terms, such as two or five years imprisonment, while 
others had higher prison terms (such as twenty or twenty-five years). We had regular 
access to fresh air and family visits in Gohar Dasht, although breaks were in generally 
much shorter than those at Qezel Hesar.  

 
23. In 1987, we were occasionally summoned for interrogation. Interrogations were a usual 

occurrence. Prison authorities regularly questioned us about our beliefs and political 
stances. During these interrogations, they almost always asked whether we would 
denounce our party, give a video interview, cooperate with the regime, repent or pray. 
We could not understand why they persisted with such interrogations. Sometimes, these 
regular interrogations were accompanied by violence. Looking back, I think they were 
identifying the prisoners based on their positions to determine who was repentant, who 
would potentially repent, and who was steadfast and committed to their cause (and thus 
posed a potential danger to the establishment after release).  

 

                                                 
6 Mellikesh is a term used by the prisoners to identify prisoners whose sentences had ended, but continued to endure 
imprisonment because they were uncompromising in their ideological or political views, or refused to accept the prison 
authorities’ preconditions for release. Mellikesh were also referred to as Azadi-ha. 
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Prisoners are Reorganized 
 

24. In late 1987, Gohar Dasht administrators divided up the prisoners based on the length of 
their sentences. Prisoners sentenced to more than fifteen years of imprisonment were 
transferred to Evin, and prisoners convicted to fifteen years or less remained in Gohar 
Dasht. A while later, close to the beginning of winter, leftist prisoners were separated 
from the Muslim prisoners (including the Mojahedin). We remained in Ward 1, and the 
Mojahedin prisoners were transferred to other wards in the same prison. Toward the end 
of winter, in early 1988, the determined non-repentant prisoners were separated from 
those who were more flexible in their stance. Generally, prisoners in the former group 
were those who did not give up under any pressure and remained unshaken in their 
purpose, despite the threats to their life. They continued their protest against the cruel, 
restrictive rule of the prison, raised their voices to high-ranking prison administrators, and 
in the face of danger, openly expressed their concerns to delegates who visited the prison 
every now and again. I was among the determined prisoners who were transferred from 
Ward 1 to a smaller ward called “Far’i” (or supplementary). The cells in the 
supplementary ward were located at the entrance of the main wards. They were initially 
designed to house the prison guards. The ward had three rooms, a corridor, a shower and 
a toilet. The rooms were different sizes. One was very small, the second was large, and 
the third was larger still.  

 
25. There were around fifty-five headstrong leftist prisoners in our ward at the time of the 

transfer and reorganization of prisoners. We did not have enough space and our freedom 
of movement was severely limited. They had categorized prisoners based, in part, on the 
answers they provided to questions, and in part on their conduct throughout their years in 
prison. They essentially considered the prisoner’s behavior—whether he was an obedient 
prisoner or a person who constantly protested against prison rules. Members of the Tudeh 
Party made up close to ninety percent of the prisoners in this ward; the remaining ten 
percent were from the Fedaian (Majority). There was one person from the Organization 
of the Iranian People’s Fedaian Guerrillas (Minority) with us as well. When they initially 
began to separate us from our original wards, the guards allowed several of the brothers 
to stick with each other at their request. Three brothers requested to join us. I remember 
that Mr. Mahmoud Behkish’s brother, Mohammad Ali Behkish (from the Fedaian 
(Minority)) joined us. Sadly, both brothers were executed later in the massacre. All the 
prisoners in this ward had sentences of three to fifteen years of imprisonment. 

 
26. As time went on, the guards increased the pressure on us, put up more restrictions, 

limited access to facilities and the yard, and gave us less space. They treated us very 
badly and gave us less time to go to the yard for fresh air. We continued to have family 
visits, but they tried to isolate us from the rest of the prisoners in the ward as much as 
possible. Nonetheless, we tried to establish a means of communication with other 
prisoners in this ward. When the guards discovered our efforts, they transferred us to a 
different place. After that, they moved us from place to place for a while, but they did not 
mix us with prisoners in other wards because everyone had already been divided up based 
on the previous determination of the prison authorities.    

 
27. Gohar Dasht has two kinds of wings (each wing has two or three stories or wards that are 

stacked on top of each other)-large and small. The larger wings have large rooms like 
Ward 1 and Ward 2. There is also a large hall or amphitheater located at the far end of the 
larger wards (at the end of corridor). The wards situated close to the amphitheater are 
among the largest wards at Gohar Dasht. The smaller wards (often called “solitary 
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wards”) have solitary cells, but the length of corridor is the same as that of the large 
wards. Authorities sometimes lift the doors of these solitary cells open, thus converting 
these solitary wards into one large ward. They usually kept one or two such wards vacant, 
however, and would place prisoners whom they wanted to punish there for long periods 
of time. Prisoners who were under interrogation were kept for months, or in some cases, 
over a year in these solitary cells. The interrogators usually sent them so they would 
break and cooperate with the regime.  

 
28. They eventually moved us from our supplementary ward into one of these solitary wards. 

Some time later, they changed our location again and moved us to another solitary ward 
just for one night. They moved us from one place to the next in search of a place that 
allowed the maximum isolation. Each time they did this, we were forced to clean and 
wash the whole ward before being moved in. Finally, they moved us to a solitary room in 
Ward 20. This happened about three to four months before the massacre began. Ward 20 
was located on the ground floor of one of the two wings, at one end of the main corridor 
of the prison.  

 
29. As they were moving us around from one solitary ward to another, they took us to 

another block/wing that was on the other side of the prison for very comprehensive 
questioning. This happened several times. The closer we came to the summer of 1988, 
the more intense the interrogation sessions. These interrogations were unlike any I had 
experienced before. The interrogations were comprehensive, tense, regular and very 
organized. I call those series of questionings “inquisitions,” because they did not 
interrogate us; rather, they asked us about our political and ideological beliefs and 
contemporary political issues. They gave us long questionnaires to complete. It took us 
hours to complete them. I think we completed these questionnaires two or three times in 
the spring and the summer of 1988. The first time they gave us a questionnaire was 
around the time the prison authorities separated us from other leftist prisoners. The 
questionnaires had questions like, “Do you pray?”, “Do you repent?”, “Would you give a 
video interview?”, “What is your opinion about the Iran-Iraq war?”, “Do you believe in 
Velayat-e Faqih?” Some answers were in “Yes” and “No” format and we had to choose 
and circle our answer. The last series of comprehensive questionnaires were provided to 
us about two months before the beginning of the summer executions. In addition, the 
prison staff/guards came to the wards several times and completed a series of statistical 
tables in the spring and early summer of 1988. These statistical tables included 
information identifying the prisoner, and were completed by guards in front of them. This 
type of statistical information-gathering regarding the prisoners’ status was conducted 
regularly throughout our period of imprisonments, but it occurred far more frequently in 
the months before the start of the massacre. 

 
The Lockdown Phase 
 

30. Ward 20 actually occupied approximately half a solitary ward. By erecting a wall in the 
middle along the ward’s corridor, they made two perfectly equal solitary wards. This had 
been done long ago, when they used the cells for punishment. Because of this, the doors 
of our cells opened to a wall in the corridor (unlike normal solitary cells that had cells on 
both sides of a wide corridor). The windows of our cells opened onto an open field at one 
end of the prison building. For the prison authorities, this was a perfectly isolated location 
in which to detain us. There was neither a way for us to get in touch with other prisoners, 
nor to communicate with them. We occasionally had access to fresh air. The only 
opportunity we had to see or to speak briefly with other prisoners was when we visited 
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the dentist or the general practitioners in the hospital. Another way was to attempt Morse 
code via the window. 

 
31. A couple of weeks before the beginning of the prison lockdown at Gohar Dasht, a new 

wave of prisoners arrived in the prison. We saw them arrive by minibus before they were 
taken upstairs. We heard their footsteps through our metal door, which opened to a 
staircase that led up to the two upper floors. The newly arrived prisoners were placed on 
the first and second (top floor) of the wing (Ward 20 was on the ground floor). The upper 
floors, as well as the adjacent three-floor wing, belonged to the prosecutor and 
interrogator offices of the city of Karaj. The prisoners were also interrogated there. On 
several occasions when we were taken outside for fresh air, we heard screams, shouting 
and the earnest pleas of prisoners requesting compassion coming from the third floor 
wards. We were very disturbed by these noises. Some of my comrades shouted out 
slogans in protest of the torture that was being committed by the guards. In fact, for most 
of us, the screams of the tortured prisoners revived the abhorrent scenes of our own 
tortures. One night we heard the scream of a woman who was crying for her child. Her 
wailing continued for hours that night. We also heard the voice of a young girl screaming 
and wailing. We did not understand why. Around the same time, a prisoner fell from the 
top floor. I think he was attempting to commit suicide because there was no way he could 
escape. Every prisoner knew that the field surrounding the prison was protected by two 
heavily fortified and high walls, which were regularly monitored by guards in towers. We 
used a mirror to see the ground floor through our window and saw the injured body of the 
moaning prisoner squirming on the ground. Later we found out that he was a recently 
arrested Mojahedin prisoner. He had managed to break the steel window of his cell and 
jump out. 

 
32. Regardless of these limitations, we still had regular access to news outlets. We received 

newspapers, listened to the radio and watched television. We were in our rooms when we 
heard that Imam Khomeini had accepted the UN 598 resolution and ceasefire. We had 
predicted that this would happen. The regime had no choice but to accept the ceasefire. 
The country was in chaos; the war with Iraq was not going well, the regime had suffered 
severe causalities on many fronts. In addition, there were growing tensions among the top 
leadership over the handling of the war. We knew that Khomeini would sooner or later be 
forced to drink the cup of “poison.”  

 
33. We were happy when the regime accepted the ceasefire, particularly when we heard 

Khomeini say that he would drink the cup of “poison”—after poisoning the people of two 
countries for more than eight years by rejecting several peace offers. The Tudeh Party 
had urged the Islamic Republic to accept the ceasefire a long time before when the Iraqi 
troops were pushed out of Iran, less than a year after the Iraqi invasion. The Tudeh Party 
also urged the government not to cross the border. But the clerics did not accept our 
pleas. The war had completely devastated the two countries. While we were in the 
supplementary ward, an Iraqi missile exploded near our prison. The shock waves from 
the explosion shook our ward. There were no precautions for air attack and long-range 
missile inside the prison. Despite all of this, they wanted the war to go on. They said that 
they would eventually occupy Iraq’s holy Shi’a cities, and push forth towards the al-
Aqsa Mosque in Jerusalem.  

 
34. After the regime accepted the ceasefire, we tried to reach the Mojahedin in the ward 

across from using Morse code. They informed us that the Mojahedin army had launched 
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an attack against the regime from the west. They believed that the Mojahedin were 
moving toward Tehran.     

 
35. On Friday, July 29, 1988 (I have marked these events in my calendar), the guards came 

and took out our television set and cut the electrical wires that were connected to the 
loudspeakers. We were pleased when they disconnected the loudspeakers, because they 
usually broadcast government propaganda on them. For instance, they broadcasted the 
interviews of the prisoners who had broken and repented. They also played religious 
songs, Koran recitals, news of government successes on the battlefield, news regarding 
the crushing of opposition groups, etc. We were tired of listening to this propaganda.  

 
Mojahedin Prisoners are Summoned  

 
36. On Saturday, we were scheduled to have family visits, but they did not allow it. Usually, 

at the beginning of every week, the guards took two prisoners from our ward to the 
dentist. That week, they did not take any prisoners from our ward to the dentist. We 
sensed that something extraordinary was occurring, but could not figure out what it was. 
The next day, we noticed that a guard pushed the trolley with food inside our room 
without exchanging a word with us. Before that, non-political prisoners, mostly Afghans, 
were responsible for delivering food to us. After that day, I did not see any Afghans 
working in prison anymore. Around evening, I saw several guards coming from the 
Husseiniyih Hall.7 I saw them with prisoners’ clothes and blindfolds in hand, but within a 
few seconds they set fire to all of them. Again, we knew something strange was 
happening, but we did not have enough clues to connect all the dots.  

 
37. Late Saturday night, July 30, 1988, we heard the sounds of footsteps coming from our 

corridor. Prisoners were being sent downstairs from the upper floors. The sounds 
continued for some time. We became suspicious and went to the window to see what was 
going on. We saw that prisoners were being transported by a minibus that drove up the 
road in the field, around the prison building, and to Husseiniyih Hall. Those prisoners 
never came back. From that night on, prisoners were taken out of the building from the 
upper floor of our ward on several consecutive nights. We kept hearing their footsteps. 
We never saw any of them come back.    

 
38. At midnight on Sunday, July 31, 1988, we heard some strange sounds coming from the 

Husseiniyih Hall. It seemed like someone was throwing cooking gas into a covered, 
metallic container. It produced a strange kind of sound which was repeated over and over 
again throughout the evening. That night, I marked my calendar with the number of 
sounds I heard. I counted fifty-five that first night. One or two nights later, I saw a truck 
with a covered container moving back and forth from the Husseiniyih Hall. It was the 
kind of truck used for transporting meat. These trucks usually had refrigerators used for 
keeping the meat fresh. After seeing the truck, we heard similar sounds coming from the 
outside. Again, I began to count the thuds I heard. I counted fifty clear drops. After that, 
the frequency and volume of the sounds reduced. There may have been more of them, but 
I could no longer hear anything.  

 

                                                 
7 The Husseiniyih Hall was located at one end of the prison building at the end of the main corridor. It was on the 
ground floor. From the outside, it looked like an industrial building with a large trussed roof and a gate to the 
surrounding field and the circular road around the prison building. 
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39. In the early days of the lockdown, we listened in on a conversation taking place between 
members of what, we later learned was, the “Death Committee.” The Death Committee 
initially met in a room in the supplementary ward that was on the first floor above the 
ground floor (above our ward). This room was perpendicular to our ward. It was summer 
and the weather was warm. They had left the windows open. We peeked up and listened 
to their conversation from the cell closest to their meeting room. We heard the 
Committee members discussing a fatwa8 and how to implement it. We did not know what 
they were talking about. We were wondering which fatwa they were referring to. (We 
came to know about Khomeini’s Fatwa years later). They were discussing what to do if 
the prisoners lied about their real beliefs, and how to render proper judgment under these 
circumstances.  

 
40. I do not remember what they agreed upon, but I did manage to listen in on a trial session 

in which a Mojahedin prisoner was being interrogated. Someone asked the Mojahedin 
prisoner if he was still committed to his political beliefs. He said he was not. Then he was 
asked whether he would agree to go to the front line and fight against the Iraqi 
government if he were set free. He said he would. After that he was asked if he had 
repented for his past activities. He said he had. Next, they asked him if he would reveal 
the identities of prisoners who pretended to be tavvabs. He said that he did not know 
anybody who was a pretender. Finally, he was asked if he was ready to execute his non-
repenting wardmates. He said that he could not do this. They sent him out of the room. 
They wanted him to prove that he was a true tavvab. I could not believe my ears when I 
heard this exchange.  

 
41. Another time, I overheard a discussion on the logistics of hanging prisoners. One of the 

members of the Death Committee explained his experience using a crane to hang several 
prisoners. I later learned from one of the few Mojahedin survivors that prisoners were 
called six at a time to come forward to be hanged. Several survivors miraculously 
returned from the gallows after they had been taken there by mistake (and after they had 
already written up their wills and put their personal belongings (i.e. watches and glasses) 
in plastic bags). After listening to these conversations, we realized that Mojahedin 
supporters were being executed in droves. We also realized that many prisoners did not 
know what was about to happen to them until the very last minute. Even when they faced 
the gallows, some believed they were simply being threatened with mock executions in 
order to soften them up for further interrogations. 

 
42. Around the time of these conversations, a senior prison officer came to visit our ward. 

We guessed that he had been sent to check our mood and determine whether we had a 
clue as to what was going on around us. He went to each cell and looked at the windows. 
I will never forget this—as he was checking up on the prisoners, he looked at one of our 
older ward-mates who was somewhat heavy-set and said: “You have the appropriate 
weight.” When he said this, we all knew what he meant. He was referring to the 
impending hangings. I believe the prison guard may have known that we had been 
exposed to the Death Committee’s conversations. After that, they changed the Death 
Committee’s meeting location. 

 
43. After the officer’s visit, I started recording extraordinary events on my calendar. I kept 

the calendar’s existence a secret, and managed to sneak it out with me after I was 
released from prison. Every time I saw trucks in prison or heard strange sounds, I coded 

                                                 
8 A fatwa is as religious edict issued by a high-ranking cleric. 
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them on my calendar. For example, I marked my calendar two times on August 3, 1988, 
which means I saw two trucks that night around Husseiniyih Hall. Some days in my 
calendar are not marked at all, which means that I did not see any activity or hear any 
strange sound.  

 
44. Increasingly, we became more and more suspicious about the strange happenings that 

were going on around us. But we kept silent most days. We were afraid, and extremely 
worried. At the same time, however, we tried to find more clues that would help us figure 
out the big picture. Then, we came across something that made things painfully clear for 
all of us. It was the night of August 3, 1988. We saw a truck that was not covered in front 
of the Husseiniyih Hall. We went to the bathroom which located at the far end of our 
solitary ward. The windows there were situated just under the ceiling. For access to the 
windows we needed to do a bit of climbing. Through the window, we could get a good 
look at what was happening in front of the Husseiniyih Hall. This is because Ward 20 
came out from the main building to form an “L.” The toilet and showers were on one end 
of the “L,” so we could clearly see across the field to the amphitheatre.   

 
45. In any case, we helped each other climb up to see what was going on out there. What we 

saw there, through the steel blinds, completely shocked us! It was absolutely 
unbelievable. We had never witnessed such a scene during our time in prison. We saw 
guards loading dead bodies onto the truck. These were the bodies of the executed 
prisoners who had been hanged in Husseiniyih Hall. We understood there and then that 
those prisoners who had been marched down from the upper stairs and transported by 
minibus toward the Husseiniyih Hall were being executed, one by one. We saw the 
guards pushing dead bodies toward the front of the truck, and rearranging corpses in 
order to make room for more dead bodies. We realized that the strange sounds we had 
heard were the dropping of corpses in an empty truck. Once the floor of the truck was 
covered with dead bodies, the sounds would disappear. The dropping sounds we had 
counted throughout the evenings corresponded to the number of prisoners that had been 
hanged that day.  

 
46. In addition to that horrific sight, we were disturbed by the cruel behavior of the guards 

who handled the bodies. They held the corpses by their hands and feet, swing them while 
counting from one to three, and then throw them inside the back of the truck. Some were 
laughing; others made fun of the dead bodies. Some of them were smoking cigarettes 
while the others were piling the corpses in the truck. The echo of their hysterical laughter 
in the dark of the night still rings in my ears. How could a human being be reduced to this 
level of cruelty and senselessness? 

 
47. The marks on my calendar show that on August 3, 1988, two trucks were loaded with 

dead bodies. On August 4 and 5, there were no trucks. On August 6, 1988, one truck was 
loaded with dead bodies. On August 8, two trucks were loaded. On August 9, again, there 
was no activity. On August 10, two trucks; August 11, no activity; August 12, two trucks; 
August 13, one truck; August 14, one truck; August 15, one truck; and August 16, two 
trucks. After that, there was no activity until late August.  

 
48. We, the leftist prisoners, were not summoned during the first phase of the execution. At 

that time, we tried to reach out to the Mojahedin prisoners who were living on the second 
floor (in a supplementary ward) and whose window was perpendicular to our window, 
and let them know what was going on. We communicated with them via Morse code. 
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They responded that they already knew about the executions, and told us that they 
expected to die soon. A few of them tried to give us their names.  

 
49. Some prisoners have also testified that they had seen a lorry that was stuck in the corner 

of the Husseiniyih Hall and the prison ward. This lorry could not be seen from our side, 
but was visible from the opposite wing on the opposite side of Husseiniyih. In fact, there 
was a narrow turn around there. Apparently, the truck was stuck in the mud there. The 
prisoners noticed a stench and witnessed some guards spraying the truck with something. 
I never saw this truck, but I believe their testimonies are credible.   

 
50. I do not know for certain what method the regime employed to kill such a large number 

of prisoners. I am positive prisoners were not shot at Gohar Dasht, since we never heard 
any shootings. I believe that all the prisoners in Gohar Dasht were hanged with rope.  

 
51. There was a period of inactivity for a week or two toward the middle of August. It 

seemed that prison authorities had been satisfied with their slaughter of the Mojahedin 
prisoners. We were somewhat relieved. Nobody checked in on us during this time. We 
did, however, hear the sound of helicopters on several occasions. We guessed at the time 
that they were shuttling officials from one prison to another prison. But the silence did 
not last for long. In late August, it was our turn.  

 
Leftist Prisoners are Summoned 
 

52. Once we realized that the killings had not come to an end, we began to discuss how we 
would respond if we were summoned to go before the Death Committee. We did not 
come to a conclusive result. We simply decided that each individual should make his own 
decision. We did not know what the Death Committee members would ask us, but most 
of the prisoners I spoke to had decided to hold on to their beliefs. In fact, I think most of 
us had decided not to give in to them after witnessing the horrible events surrounding the 
massacre of the Mojahedin members.  

 
53. Then on Saturday, August 27th, they summoned two of the prisoners in our ward to the 

dentist. Initially, we saw this as a sign that things were quieting down. But immediately 
after they summoned them, Davood Lashkari (the head of security at Gohar Dasht) and 
several guards entered our ward and ordered everyone to drop what they were doing. 
Some people were still sleeping, others were washing up. The guards did not care. They 
began beating and insulting us as they hurried us out of our cells and emptied the place 
out. Some of the prisoners did not even have time to put on their pants—they were taken 
out in their underwear and pajamas.  

 
54. We were among the first group of leftists that was summoned to go in front of the Gohar 

Dasht Death Committee. Generally, they summoned prisoners to the Death Committee 
based on the answers we had provided on the previous questionnaires, and on a review of 
the prisoners’ case files. They sorted prisoners according to their beliefs and activities in 
prison. Naserian (the ruthless head of Gohar Dasht prison) and Davood Lashkari (the 
head of security) were also responsible for determining who was summoned to go before 
the Committee from each ward. In our case, they emptied the entire ward. 

 
55. When we exited our cells, we realized that the two prisoners they had summoned earlier 

were standing out in the corridor. Before we exited the cell, they forced us into a queue. 
Those whom they believed were party leaders or were more respected inside the prison 
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were sent to the front of the line. Several prisoners who were particularly hated by the 
guards, Naserian and Lashkari, were also sent to the front of the line. What was very 
apparent was that they were in a real hurry—it was as if they were quickly running out of 
time and they wanted to kill as many prisoners as possible.  

 
Going Before the Death Committee 
 

56. They directed the line down the corridor and toward the room where the Death 
Committee was convening. I believe this room was in the middle of the corridor on the 
ground floor. When we reached the middle of the corridor, they began summoning us into 
the room one by one. There were about fifty-two of us. I was somewhere in the middle of 
the line. Several people were sent into the room before I was. Then it was my turn. I was 
summoned into the room a little before noon. As soon as I walked in, I recognized 
Nayyeri. I knew him from before. He was present during my first trial, when the court 
sentenced me to ten years. I also recognized Eshraghi, who was also present during my 
first trial. The third person was another cleric. I did not recognize him. I had never seen 
him before. Later, I realized (from the information I had gathered) that it was Mostafa 
Pour-Mohammadi. These individuals were also joined by Naserian. Naserian went in and 
out of the room and provided his vengeful comments regarding the prisoners before the 
Committee. He did not, however, play any direct role in the issuing of the final verdicts. 

 
57. Pour-Mohammadi turned to me and said that the regime no longer wished to keep any 

political prisoners. The war had ended and they had decided to question prisoners to see 
whom they could release. After this short introduction, they began questioning me. They 
asked me which party I was affiliated with, and I answered: “Tudeh Party.” Then they 
asked if I still believed in the Party. I answered: “Yes I believe in the Party’s political, 
economic and social plans for equal opportunity and social justice.” They asked me 
questions regarding my religious beliefs, such as “Are you Muslim?” I said, “Yes, I am 
Muslim.” I had said so before in the questionnaires they had passed out to us and 
throughout my imprisonment and interrogation. Then they asked, “Do you pray?” I said, 
“No.” They asked, “Why don’t you pray?” I said, “I did not pray before I was 
imprisoned, and I think if I pray in prison then that means I am pretending and not really 
praying. I don’t want to pretend that I am what I was not outside of prison. I don’t want 
to pray because I am in prison. This type of praying by force has no value before God.” 
Then they asked: “Do you believe in God?” I said, “Yes.” They asked: “Do you believe 
in the Prophet?” I said, “Yes.” They asked: “Do you believe in Judgment Day.” I said: 
“Yes.” I did not want to be punished or executed for any reason other than my political 
beliefs and activities.  

 
58. Nayyeri finally interrupted and said: “Take him out of the room and beat him until he 

prays.” Naserian forced me out of the courtroom. He then gave me a piece of paper. The 
paper included a list of questions—the same questions we had answered in front of the 
Committee (and many times before). This time, however, the questions also asked 
whether I accepted the main principles of Islam (i.e. that there is one God, that 
Muhammad is his Prophet, and that there is a Judgment Day). One of the questions asked 
if I believed in Marxism. I answered, “I believe in the political and economical ideals of 
Marxism. I know nothing about philosophy.” I answered all the questions in the same 
manner I had answered them before.  

 
59. We waited for a while in the corridor until one of the guards came and took us to perform 

our ablutions prior to prayer. When they asked if I would pray, I refused. Several others 
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did as well. We waited around a bit more and were taken to the top (second floor above 
the ground) floor of the prison. It was late evening. There, they again asked us whether 
we would pray. I still refused. Some of the others agreed to pray. I and those who refused 
to pray were then taken to a few beds and ordered to lie down. They tied us to the bed 
posts. Next, they began whipping us. Ten lashes for every prayer session missed. Only 
two of us, me and Jalil Shahbazi, were actually whipped for both the early evening and 
late night prayer sessions—we received twenty lashes each. (The rest of the prisoners 
agreed to pray after the first ten lashes.) It felt as if the guards whipping us were in 
competition with each other. When they grew tired, they switched hands to ensure that 
we received the maximum blows.  

 
Waiting to Die 
 

60. The lashings finally came to an end. Those who accepted prayer after the first series of 
lashes were taken to rooms in a large ward. Jalil and I were taken to a different room. It 
was empty. Naserian accompanied us. When we got there he said, “There’s a rope in this 
room. There is also some glass. If you want to kill yourself, help yourself.” Jalil did not 
really understand what was going on, so I explained things to him after Naserian left.  

 
61. Jalil Shahbazi had been in prison since 1979. He had never received a sentence since his 

arrest, and was one of the longest serving leftists in prison after the revolution. (He 
believed in the ideology of the Fedaian (Majority) and Tudeh Party.) They had kept him 
in prison since 1979 because he had refused to repent. He had suffered greatly through 
the torture and executions of the early 1980s. Many prisoners had broken during this time 
and agreed to cooperate with the regime. On several occasions, he had told me that he 
could not tolerate going through another such period of mass killings and torture. When 
he went before the Death Committee, he admitted to being a communist and thought he 
would be executed.  

 
62. Jalil and I had decided that it was best to put an end to the torture and simply be executed. 

I told him that even if we tolerated the torture for not praying, they would execute us after 
three days anyway based on Shari’a law.9 We decided to tell Naserian to take us to the 
Committee again. We wanted to let them know that if this is what it means to be a 
Muslim, then we do not wish to be Muslims. Early next morning, the guards came after 
us. But there was no sign of Naserian. There was no use in telling the guards about our 
decision, so we endured ten more lashes because of our refusal to pray. After the 
beatings, we were taken back to the room. Both of us were shaking and shivering from 
the extreme pain we felt. 

 
63. Naserian came for us at noon. We took the opportunity and asked him: “Why do you 

bother beating us? Take us to the Committee. We want to tell them that we are not 
Muslims.” He told us to shut up. Then we were whipped again for  refusing to perform 
our noon prayers and, again, taken back to our room. We repeated our request before he 
left. Our feet had swelled from the forty hard lashes we had received since the previous 
evening. Naserian came back after a while. He ordered us to run to the Death Committee. 
We were in immense pain. Then he escorted me to the room and informed the Committee 
that I had told him that I was not a Muslim. Once I was in front of the Death Committee 

                                                 
9 According to some survivors, male prisoners who were considered apostates were given three opportunities (in three 
days) to renounce their apostasy and become Muslim. If they still refused to renounce their apostasy, they would be 
executed on the fourth day. 
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members, I showed them my feet and said, “If this is your Islam, I am not a Muslim.” I 
told him that forced prayer was meaningless. Eshraghi turned to me and said, “I know 
your family is Muslim, Don’t do this to yourself. Go and pray.” I think he knew our 
family was Seyyed,10 perhaps from my identification and father’s name. I told him that I 
would continue to refuse prayer because I was being forced to do it. Nayyeri interrupted 
and ordered that I be sent to the left side of the room. The guards then escorted me out of 
the room and placed me in a queue of prisoners who were to be sent to their deaths.  

 
64. As we were waiting, the guards came up and read the names of individuals who were to 

be directed toward the Husseiniyih Hall. Here, I will have to explain something. When I 
entered the large room with the members of the Death Committee, I noticed that there 
was a black curtain that separated them from the other side of the room. Behind the black 
curtain I could see (because I am tall) a lot of activity. There were lots of intelligence 
officials and investigators working feverishly. I think they were reviewing prisoner case 
files, trying to determine who should be executed and who should be spared. When I 
realized this, I told several of the other prisoners who were waiting in line with me what I 
thought was going on. Each prisoner reacted differently to the news. A younger prisoner 
could not bear to hear it, while another middle-aged prisoner smiled and stood up 
proudly. 

 
65. In any case, every time they came and read the names of prisoners, I listened for my 

name. During this time, I asked one of the guards to take me to the bathroom. He obliged 
and escorted me to the bathroom blindfolded. When I got there, I quickly wrote my name 
on my underwear. I did this because I expected to be executed within minutes, and 
wanted to be identified after burial. It sounds silly to me now, but when you are in such 
circumstances, you resort to desperate measures.  

 
66. I went back and waited in line until late afternoon. Then someone came, pulled me out of 

the queue, and took me to a room which was adjacent to the Committee’s room. This 
time, the only person there from the Committee was Eshraghi. There were others there 
too—they were dressed like guards and I guessed they were intelligence officers and 
interrogators, but they kept quiet. Again, Eshraghi tried to convince me to accept prayer. 
Again, I refused. So they escorted me out of the room and back into the queue of 
prisoners waiting to be sent for execution. A little while later, my former interrogator, 
Rahimi, paid me a visit (while I was still waiting in the queue). He asked me several 
questions similar to the ones they asked me on the questionnaires. I do not remember all 
of them, but he did ask whether I had stopped praying and rejected God after I entered the 
university. (When I entered university back in 1974, I considered myself a Muslim and 
performed some of the rituals. But by the second year, I had given it all up. I think my 
interrogators had gathered this type of information from university students who 
previously knew me and now were working with the regime.) Regardless, Rahimi kept 
asking questions so he could definitively prove that I was no longer a Muslim and 
deserved to be executed.  

 
67. I continued to wait in line, but my name was never called. Finally, late evening arrived 

and there were still several of us remaining. All of a sudden, the Death Committee came 
out of the room. Nayyeri said: “Take them upstairs— we will deal with them tomorrow.” 
So they took us back upstairs. Jalil Shahbazi accompanied me. When we arrived at the 
top floor corridor, the guards asked all the remaining prisoners whether we would agree 

                                                 
10 A seyyed is someone who is believed to be a descendent of the prophet’s cousin and son-in-law, Imam Ali. 
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to pray or not. I started thinking that it was no longer necessary to endure lashes if I was 
to be executed the next day anyhow, so I decided to let them know that I would agree to 
pray. That night, I finally told them that I would pray (with the full belief that I would be 
sent to the gallows the next morning). Jalil continued to refuse to pray. 

 
68. Jalil and several other prisoners who refused to pray received an additional ten lashes for 

the evening prayer session. Then Jalil and another prisoner received a second round of 
ten lashes They were escorted to the same room where Jalil and I were kept the night 
before. I was put in a larger room with about fifteen to twenty others. I later found out, 
from the prisoner who shared the room with Jalil, that the next morning when they took 
him to the bathroom he slashed his stomach open using a glass jar he had found in his 
room. He did not survive the suicide attempt.  

 
69. They transferred the rest of us, those who had finally agreed to pray, to one of the large 

wards in the top floor (Ward 2, or perhaps Ward 3). Those of us who sustained repeated 
lashes were in pain and had swollen feet. They kept us in separate rooms. There were no 
accommodations. Nothing. When they brought us food, we did not have anything to eat 
with. We could not wash our hands. Most of us were still in our underwear. Some did not 
have any sandals on. At some point, the guards came in and escorted all of us to the hall 
at the end of the ward’s corridor. One of the guards went up to the front and began 
praying. The guards asked us to follow his lead. Many of us did not know how to pray.  

 
70. During the next several days, I kept waiting for my name to be called. Some of the 

remaining members were eventually summoned and executed, despite the fact that they 
had agreed to pray. Others were transferred to solitary cells. On the third day, Naserian 
and the guards came to our rooms and asked those of us who still believed in our 
respective parties and political organizations to come forward. I told Naserian that I still 
believed in the ideals of the Tudeh Party. They took all those who came forward into a 
room and began beating us with steel cables. There were about ten or fifteen of us there. 
Ten lashes for each of us. They asked us again if we believed in our parties. This time, no 
one said anything. This was the beginning of the end of our resistance in prison. After so 
much killing and torture, after so many shattered lives, we could not continue on any 
longer. After they took us back to our rooms and closed the door, I burst into tears. I cried 
nonstop for a long time while my cellmates tried to comfort me. I have never cried like 
that in my life.  

 
71. They kept transferring us from one ward to another. They also told us to take our 

belongings and get rid of anything that was not absolutely necessary. Afterwards, they 
placed all of us in a large ward together. We realized that from the fifty-two people who 
were originally with us in Ward 20, about twenty-six were no longer with us. We knew 
they had been executed. Among those executed were individuals who had agreed to pray 
or were flexible in their attitude towards the regime. There were also those who regularly 
practiced Islam during their time in prison, such as Keivan Mahshid, a Tudeh Party 
member who genuinely believed in Islam but refused to allow the authorities to take 
advantage of his beliefs. Some were military officers who were secretly Tudeh Party 
members and had participated in the war against Iraq as field commanders. And others 
were executed because of the answers they provided the Death Committee. They were all 
executed because of their party history or political activities. I think all of these 
individuals would have been sent to the gallows regardless of what they told the members 
of the Death Committee. On the other hand, there were some prisoners who informed the 
members of the Death Committee that they did not practice Islam, or were communist or 
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brought up in communist households. These inmates were spared, probably because the 
committee members did not believe they held important positions within their 
organizations (or would pose a threat to the regime in the future).  

 
The Aftermath 
 

72. I believe we were finally allowed visitation on October 11, 1988. The executions came to 
an end a little before this date. They continually moved us around the prison, but we were 
kept separate from the very few Mojahedin members who survived the massacre. I 
believe we were allowed our second visitation rights on the October 31, 1988. After this 
second visit, they transferred all of us to Evin prison. I believe the transfer occurred 
sometime in February 1989—I think it was on February 15. The transfer took place after 
the officials announced a pardon in response to the growing international campaign to 
free political prisoners in Iran. Just before the transfer, they allowed all the remaining 
prisoners to visit with their families. These visits occurred in the very place where the 
executions happened—in the Husseiniyih Hall.  

 
73. After things quieted down, many of us cried for all those who had perished. We could see 

their faces—their last few moments before they were summoned out of their cells and 
marched off to the gallows. We also cried for all of those families who visited the prison 
gates day after day to catch a glimpse of their loved ones. Many of them would never 
again see the faces of their loved ones—whether alive or dead. The visits we had with our 
families after the massacre were some of the most painful moments I experienced while 
in prison.  

 
74. At Evin, they informed us that we would be released if we agreed to attend a 

demonstration in front of the United Nations building at Argentina Square, Tehran. The 
demonstration was planned to show the United Nations that the Islamic Republic is 
merciful and compassionate toward its prisoners, despite rumors that thousands had been 
executed over the past several years. They also required us to attend an indoctrination 
ceremony prior to being release. The ceremony was held inside one of the halls at Evin. 
There, they informed us that we needed to sign our repentance letters prior to release. It 
was clear that they wished to stage and publicize the release as some sort of amnesty for 
prisoners who had supposedly agreed to repent.  

 
75. We were finally released on February 23, 1989. I believe we spent less than two weeks at 

Evin prior to our final release. Our release was only secured after our families posted bail 
for us. In addition, prison authorities required a guarantor other than family members. 
Even after we were released, we were required to regularly report our activities to special 
police stations. If we refused, they would threaten our personal guarantors with arrest. It 
is important to note that our releases were conditional. If we did anything to annoy or 
irritate the regime, they could summon us back to prison and force us to serve out our 
prison sentences. 

  
76. Some of us signed the repentance letters, while a handful refused and remained in prison. 

In the end, they hauled all of us into buses and took us to the pre-planned demonstration 
in front of the United Nations building. There they made a big show out of granting 
amnesty to former prisoners. It was a surreal experience. We resembled the walking dead, 
and were accompanied by tavvabs and guards who were assigned to make everything go 
as planned. Several former high-ranking leftist and Mojahedin party members who had 
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survived the executions, such as Nouroddin Kianoori (Tudeh Party) and Saeed 
Shahsavandi (Mojahedin), gave speeches.  

 
77. I believe they finally released us the day after the staged demonstrations in front of the 

United Nations building (and a follow-up seminar conduced by Ayatollah Jannati at 
Vahdat Hall). They requested that all the family members assemble in front of the 
Parliament building on Imam Khomeini Street. Here, they arranged yet another publicity 
stunt. A high-ranking Parliament member addressed the prisoners and their families. We 
were only allowed to join our families after the speech was over. I will never forget that 
moment—when I looked up at the sky, a few black crows were going after a white dove 
just above the Parliament building.  

 
The End  
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 همسویی مواضع راه توده و رژیم

 در مورد عدم مقاومتِ زندانیان سیاسی

 

 امیرهوشنگ اطیابی

 

 سرکوب، شکنجه، دستگاه ی همه و وی بازجویان بلکه بود مصاحبه و انزجارنامه نوشتن موافق که نبود کیانوری این •

 شده خرد زندانیان از استفاده ازجمله چیز، هیچ از گرفتنش برای و بودند آن خواهان ها زندان مقامات و اطالعات

 وم دریغ نمی کردند ...مدا فشار و شتم و ضرب توابین، و

 rooz.com-www.akhbar اخبار روز:

 ۲۰۱۲دسامبر  ۲۹  - ۱٣۹۱دی  ۹  شنبه

 

 

 [۱همسویی مواضع راه توده و رژیم در مورد عدم مقاومِت زندانیان سیاسی]

 

-کارا خطی را که رژیم، دستگاه اطالعاتی و بازجویان [ که در آن آش۲این نوشته نقدی است بر مقاله ی راه توده ]

 -برای وادار کردن زندانیان توده ای به انزجار برعلیه آرمان هایشان، انجام مصاحبه ی ویدیویی و سرانجام همکاری

رده دنبال می کردند مورد تایید قرار داده و از آن، حتی امروز هم دفاع می کند. راه توده اخیرا ادعاهایی منتشر ک

[ در مورد دستگیری ٣مبنی بر اینکه گویا محمد علی عمویی راه توده را تایید و شهادت خانم آذر جوانشیر]

[. انتشار این ادعاها در چند ماهه ی اخیر موجب جنجال هایی از دو سوی 4سردبیرش را تلویحن رد کرده است]

ر زمینه ی گسترش اختالفات می باشد. راه توده [ که متاسفانه تنها در راستای سیاست رژیم د5مخالف و موافق شد]

 اکنون پس از این جنجال ها به ظاهر در دفاع از محمد علی عمویی چنین می نویسد:

گویند که نه آزاد شوند میدانند و می 6۰ای که توانستند جان بدر برده و از زندان دهه بسیاری از زندانیان توده»

ها توصیه کرد که در اینورالدین کیانوری نیز در زندان بارها و بارها به توده تنها عمویی بلکه حتی فراتر از وی،

صورت لزوم با نوشتن نامه اشتباه ]انزجار[ و عذرخواهی از زندان آزاد شوند. تجربه بعدی نشان داد که هم دفاع 

کاری درست بود. اگر کسی  محمد علی عمویی از پلنوم هفدهم و هم توصیه کیانوری به نوشتن نامه اشتباه ]انزجار[

 پایان نقل قول« گوید تا جوابش داده شود؟با این مواضع و نظرات مشکل دارد چرا صریح نمی

http://www.iran-chabar.de/article.jsp?essayId=50028
http://www.iran-chabar.de/


برای آگاهی و اطالع همه ی خوانندگان الزم است ذکر شود که تالش )انواع فشارها و شکنجه های جسمی و روانی( 

[ انزجار بدهند، 6)و ازجمله همه ی گروه های سیاسی(] برای آنکه توده ای ها نسبت به عقاید خویش و حزبشان

مصاحبه ویدیویی و توبه کنند و سرانجام به همکاری با مقامات زندان و دستگاه اطالعاتی بپردازند تا روز قتل عام 

مه و پس از آن تا هنگام آزادی جان بدربردگان ادامه داشت. اما زندانیان سیاسی آن زمان و ه 67زندانیان در سال 

ی شهیدان آگاه بودند که این تالش ها نه به خواست محمدعلی عمویی، کیانوری و مریم فیروز و یا سایر رهبران 

گروه های سیاسی بلکه توسط دستگاه اطالعاتی و بازجویان انجام می شد. در ارتباطات پنهان زندانیان با آن ها، دور 

چرا که این زندانی نبود که تصمیم می گرفت با که مالقات از چشم بازجوها و عواملشان چنین توصیه هایی نشد. 

حضوری داشته باشد، به کجا رفت و آمد کند و چگونه مواضع سیاسی خویش را انتشار دهد یا در برابر زندانیان 

 67اعالم کند. از بندهای توده ای هایِ سرموضع، در دوران زندان و بخصوص یکی دوسال مانده به قتل عام سال 

و نفر را انتخاب می کردند تا با کیانوری )در بندِ مردان( و با )مریم فیروز در بندِ زنان( در سلولی یا اطاقی یکی د

قبول انزجار، مصاحبه، همکاری و بی فایده بودن »تحت نظر بازجویان مالقات دهند. موضوع مالقات هم معلوم بود 

ان توده ای. اما دراثر این ترفندها نفرت و مقاومت زندانیان و ارسال این پیامِ رژیم توسط آن ها به زندانی« مقاومت

که بعد از سال ها شکنجه و آزار دست از سر این پیرمرد و پیرزن  -در برابر دستگاه اطالعاتی و رژیم بیشتر می شد

مات رژیم برنمی دارند. این ترفند ها با شکست مواجه شد و تنها به چند مورد محدود ماند. این درحالی بود که مقا

و دستگاه اطالعاتی به دقت لیست سیاهی از کلیه ی زندانیانی که می بایست قتل عام می شدند تهیه کرده بودند و 

این لیست را با پرسشنامه های متعدد و مفصل در شش ماهه ی قبل از شروع اعدام ها تکمیل و دقیق کردند تا کار 

یت بندی آنان با تقسیم شان در بندها هم، به منظور آماده سازی هیئت مرگ آسان شود. دسته بندی زندانیان و اولو

 برای اعدام ها، در همین شش ماهه انجام شد.

نفره  48۰۰خبر و هشدارباشی به زندانیان توده ای در اوین می دهند که رژیم لیست قتل عام  65در اواخر سال 

مل می شود. به این خبر به دالیل مختلف توجهی نشد و ای را تهیه کرده است که توده ای ها و اکثریتی ها را نیز شا

سال ها بعد این خبر بازگو شد. رژیم پیگیرانه می خواست که قبل از کشتار، زندانیان را دچار مرگ سیاسی زودرس 

کند. گفته ی ابوالفضل پور حبیب )پاسدار عضو حزب(، که از وی خواسته بودند به مصاحبه ی ویدیویی و انزجار تن 

مانده بود که وی را اعدام کردند.  67تا اعدام نشود، فراموش نشدنی است. هنوز چندین ماه به شروع قتل عام  دهد

من این ها را خوب می شناسم این ها در هر صورت مرا اعدام خواهند کرد. تنها می خواهند من کوتاه »وی گفت: 

 «گور خواهند برد!بیایم تا مرا به جای جهنم به بهشت بفرستند! این آرزو را به 

زندانیان توده ای، به جز یکساله ی پس از مصاحبه هایِ زیر شکنجه و غیرقانونی کردن حزب، چنین سوءِ استفاده 

ای از علی عمویی توسط رژیم را )برخالف چند موردی که در مورد کیانوری و مریم فیروز رخ داد( ندیدند. با وجود 

د اجازه ندادند که کیانوری، مریم فیروز یا علی عمویی را به جای رژیم محکوم این، زندانیان توده ای هیچگاه به خو

کنند یا این دعوت های رژیم تاثیری بر مواضع آنان بگذارد. این بود که در میان چپ ها، بند توده ای ها در اولویت 

رگ سیاسی. تصمیم به اعدام قرار گرفت ولی رژیم تنها توانست برای آن ها مرگ فیزیکی به ارمغان آورد نه م

مقاومت بالفاصله پس از ضربه ها گرفته شده بود. این اراده و تصمیمِ فرد فردِ زندانیان توده ای همگام با سایر 

زندانیان سیاسی بود که به صورت اراده و تصمیمی جمعی بروز پیدا کرد و رفته رفته قدرت، صالبت و قاطعیت بیشتر 

 ور بدی، ظلم، فساد، دروغ و جنایات بیشمار در حق مردم ایران و فرزندانش بود.یافت. گفتن نه به شیطانی که تبل

 



که زیر بار سنگینِ سال ها زندان، -سوءِ استفاده ی حیله گرانه و وقیحانه از پیرمرد و پیرزنی در سال های آخر عمر 

در  -زندانشان بودندشکنجه های جسمی و روانی، مسئولیتی خطیر در مورد سرنوشت حزب و شاهدِ قتل عام فر

 سال های بعد ادامه یافت که ننگی ابدیست برای رژیم.

متاسفانه راه توده در این موضع گیری خویش همان سیاست عدم مقاومت و تن دادن به خواست چنین رژیمی را 

دستگاه  برای انتشار سوءِ استفاده های« رسالت مهم»تبلیغ می کند و آشکارا مدافع آنست. ضمنا راه توده این 

اطالعاتی رژیم از رهبرانِ حزبی که هدفمندانه اعدام نشدند، بخصوص نورالدین کیانوری و نامه ها و خاطرات منتسب 

به وی را، کماکان پی گیری می کند. این روش ها می بایست همه را در دو سوی این مباحثات به بررسی و فکر 

 جدی در مورد مواضع این نشریه وادارد.

 ر این مقاله، راه توده می نویسد:در جای دیگ

مرداد با توصیه رهبری داخل  ۲8های پس از کودتای دانند که نورالدین کیانوری خود کسی بود که در سالهمه می»

های دانست. در حالیکه خود وی در سالزندان به نوشتن اشتباه ]انزجار[ نامه مخالفت کرده بود و آن را نادرست می

نبود.  6۲مرداد به هیچوجه شرایط پس از سال  ۲8این توصیه را کرد. زیرا شرایط پس ازکودتای  6۲پس از زندان 

ای کم و کسانی که در خطر اعدام قرار داشتند دارای مرداد تعداد زندانیان توده ۲8در شرایط پس از کودتای 

شدند. در حالیکه در دهه شصت اعدام میموقعیتی بودند که با نوشتن یا بدون نوشتن نامه اشتباه ]انزجار[ در هر حال 

توانستند با نوشتن چند خط از زندان آزاد شوند، ای وجود داشت که اکثریت بزرگ آنها میهزاران زندانی توده

ها چنانکه بخش قابل توجهی از زندانیان سیاسی آن دوران توسط هیئت آیت اهلل منتظری و مدیریت جدید زندان

 قول پایان نقل« آزاد شدند.

باید به نویسنده ی این مقاله یادآوری کرد که این کیانوری نبود که موافق نوشتن انزجارنامه و مصاحبه بود بلکه 

بازجویان وی و همه ی دستگاه شکنجه، سرکوب، اطالعات و مقامات زندان ها خواهان آن بودند و برای گرفتنش 

توابین، ضرب و شتم و فشار مداوم دریغ نمی کردند. این از هیچ چیز، ازجمله استفاده از زندانیان خرد شده و 

سیاست در تمام دوران ها در زندان های جمهوری اسالمی حاکم بوده است. نه تنها در مورد توده ای ها، بلکه 

درمورد همه ی زندانیان سیاسی از جمله طرفداران اصالحات، جنبش سبز، لیبرال ها، ملی گرایان و روشنفکران 

 [7تداوم داشته است.]منفرد هم 

ضمنا الزم به ذکر است که پرونده ی هر زندانی متفاوت بود. بسیاری از کادرها و رهبری حزب زیرِ اعدام بودند. 

به برخی حتی حکم اعدام ابالغ شده بود و سال ها آن ها را با این حکم نگه می داشتند تا نه تنها به مرگ فیزیکی 

وادار شوند. سیاست رژیم این بود که هیچکس قهرمان نشود. شرایط هر زندانی  تن دهند، بلکه به مرگ سیاسی هم

متفاوت بود. یک عضو ساده ی سازمان جوانان یا یک هوادار ممکن بود با نوشتن یک انزجار ساده آزاد می شد؛ اما 

ین به پرونده ی زندانی، دیگر زندانیان را بدون مصاحبه ی ویدیویی و یا مصاحبه در جمع زندانیان آزاد نمی کردند. ا

شناخت زندانبان از وی، عملکرد و تصمیم فردی اش ربط داشت. اگر پرونده تان سنگین بود، حتی به همکاری 

اطالعاتی و تواب بازی هم راضی نمی شدند. نمی توان فراموش کرد که در میان رهبری حزب و گروه های سیاسی 

مکاری با بازجویان تن می دادند ولی آن ها را هم اعدام می کردند. دیگر کسانی بودند که تواب شده بودند و به ه

آن ها همگی انسان های شریف، مبارز و تشنه ی آزادی و عدالت بودند که زیر فشارهای غیرانسانی خردشان کرده 

یی ترین بودند در حالیکه زندگی شان را در مبارزه گذرانده بودند. شکنجه ها ی جسمی و روانی، توهین، نقض ابتدا



حقوق انسانی و فشار مداوم در طول زندان ورای تحمل هر انسانی بود. نباید تصور کرد که همه ی لیست شهدا 

 قهرمان بودند؛ نه! در مبارزه ی سیاسی بیش از همه به همین انسان های عادی نیاز است تا نیازی به قهرمانان نباشد.

مرداد به هیچوجه شرایط پس از سال  ۲8شرایط پس ازکودتای »که با این گفته ی نویسنده هم می توان موافق بود 

هرآنکه را رژیم شاه موفق به کشتنش نشده بود  6۰مرداد بود! در دهه ی  ۲8بسیار بدتر از  6۲اما سال « نبود 6۲

زندان انقالبی شده ی دیگر از دم تیغ گذراندند. کشتار، شکنجه، سرکوب، -به همراه عده ی زیادی از جوانان سیاسی

و تبعید، بسیار وحشتناک تر از زمان شاه بود. زندانی آرزو می کرد که زندانیِ شاه، اسرائیل و یا آفریقای جنوبی 

بود تا رژیم اسالمی. هر که در زمان شاه سوابقی داشت جرمش بیشتر و سربه نیست کردنش واجب تر بود. نویسنده 

گاهانه در خدمت منویات رژیم سلطانیِ والیت مطلقه. وی عمویی را ی این مقاله ی راه توده یا بی اطالع است و یا آ

سال در زندان شاه بودند و... و صدها  ۲5می بیند ولی شلتوکی، حجری، کی منش، باقرزاده، ذوالقدر که بیش از 

ت اعدام در هرصور»توده ای دیگر و هزاران زندانی سیاسی اعدام شده در این سال ها را نمی بیند. تعداد کسانی که 

در رژیم جمهوری اسالمی آنقدر زیاد بود که قابل مقایسه با زمان شاه نبود. رژیم سلطنتی و امپریالیسم « می شدند

اعدام پس »انتقام خود را از همه ی انقالبیون توسط نظام سلطانیِ والیت فقیه جالدانه گرفتند. حکم آن ها این بود: 

ایران بگوید فرزندان مبارز شما حتی در زمان اعدام توبه کرده بودند تا  رژیم می خواست به مردم«. از احراز توبه

 هیچکس افکار مبارزه جویانه به ذهنش راه نیابد.

 در بخش دیگر مقاله ی راه توده می خوانیم:

ند در توانستای میها یک انقالب همچنان ادامه داشت و زندانیان تودهمهمتر از همه اینها در بیرون و در خیابان»

 پایان نقل قول« بیرون از زندان در جنبش و انقالب جامعه خود مشارکت کنند و بر آن اثر مثبت بگذارند.

)به زعم شما و رژیم والیت مطلقه تا لحظه ی حاضر( بلکه ضد « انقالب»و پس از آن نه  6۲نویسنده محترم! در سال 

به بعد در حال بازپس گیری بود و مهم ترین نشانه ی  6۰انقالب ادامه داشت. تمام دست آوردهای انقالب از سال 

ضد انقالب تصمیم به تداوم جنگ بود. توده ای ها چگونه بدون سازمان، بدون آزادی های مدنی، بدون حضور دیگر 

انقالبی در حالیکه در حال پیگرد دائمی بودند می توانستند موثر باشند. دست و دلبازی رژیم در -نیروهای سیاسی

ه ی حقوق شهروندی و اصالحات یک دهه ی بعد، تنها پس از اطمینان از حذف همه ی نیروهای سیاسی و در زمین

غیاب آن ها، به نحو نافرجام و نیم بندی شکل گرفت. همه ی نیروهای انقالبی در اثر کودتای وحشتناکی که برعلیه 

ر، نجات جان و آزادی خویش و خانواده شان آن ها ادامه داشت در حال عقب نشینی، پنهان شدن، سازمان دادن فرا

بودند. رژیم جمهوری اسالمی با تمام خدماتی که با نابودی وحدت ملی، غارت ثروت ملی، سرکوب تمام آزادی های 

متصور و با سیاست های جنگ طلبانه اش به امپریالیسم کرده همانند شما هنوز و آن زمان فریاد انقالبِ ضد انقالبی 

ان و مردم ایران را کر کرده است. کافی است! دم از انقالب نزنید که اگر این انقالب است، مردم اش گوش جهانی

 ایران از هر چه انقالب است بیزارند.

 در جای دیگر می خوانیم:

درست  6۲توانند معتقد باشند که ارزیابی و خط مشی پلنوم هفدهم حزب نادرست و سیاست پس از سال می»...

افتاد و پرچم سیاست سرنگونی جمهوری اسالمی را ند فکر کنند که رهبری حزب در زندان باید راه میتوانبود. می

ای بجای توصیه به کوشش برای آزادی، توصیه مقاومت تا گرفت. معتقد باشند که باید به زندانیان تودهبدست می

 پایان نقل قول« کرد.اعدام را می



ها در زندان نه سرنگونی رژیم بلکه حفظ انسانیت خود در مواجهه با  نویسنده ی محترم! مسئله ی توده ای

سیاهکارترین، فاسد ترین، حیله گرترین و جنایتکارترین نیروهایی بود که می توان در فرهنگ انسانی و انسانیت 

ون وسطا، خویش با آن مواجه شد. به جرات می توان گفت که عملکرد و اندیشه ی آنان را با دوران انکیزیسیون قر

نیروهای فاشیست هیتلری و شرکایش، به شرطی که هردو را باهم ترکیب و با شیعه ی رژیم اسالمی رنگ آمیزی 

کنیم، قابل مقایسه است. زندانی در درون خود با این معضل مواجه می شد که در برابر این نیروی اهریمنی چه باید 

بود، نه حزبی و نه مانعی به جز حد توانایی خویش برای مقاومت کرد. زندانی تنها خود بود و وجدانش. نه تشکیالتی 

و نشکستن انسانِ درونش یا اینکه بتواند خود را در هرصورت بازیابد. آری زندانیان توده ای سیاسی بودند، نظر 

 57قالب داشتند و اوضاع را به دقت تحلیل می کردند. ولی برای آنان، برخالف شما، رژیم و بازجویانش، فاتحه ی ان

خوانده شده بود. آن ها می بایست این توان را می داشتند تا حداقل خود را به چنین رژیمی آلوده نکنند. آن ها می 

بایست این نیرو را در خود می یافتند که حکم زندانشان را زیر فشارهای طاقت فرسای جسمی و روانی طی کنند. 

؛ شرط آزادیشان نوشتن انزجار بود؛ در موارد بسیاری، که بسیاری بدون حکم بودند یا حکمشان تمام شده بود

بستگی به پرونده ی زندانی داشت، به این شرط، مصاحبه ی ویدیویی، یا مصاحبه دربرابر سایر زندانیان یا تعهد 

همکاری هم اضافه می شد. آن ها نمی توانستند به این شرایط گردن بگذارند؛ ولی اکثرا حاضر بودند که تعهد 

د که هیچگونه فعالیت سیاسی نکنند و بروند سر زندگیشان. اما رژیم به این هم راضی نبود؛ می خواست حتما بدهن

 چیزی در درون شما بشکند تا مطمئن شود.

در زندان بودند، بدون هیچ حکمی )حکم زندان تا احراز توبه(. درمیان آنان توده ای و  5۹کسانی بودند که از سال 

هیچ کس هم به آن ها نمی گفت چه بکن چه نکن؛ ولی آن ها بی سر وصدا و تندروی، فقط نمی  اکثریتی هم بودند.

 توانستند با آنچه که در زندان ها دیده بودند، به خواست رژیم گردن گذارند.

اما حال که شعار سرنگونی را مطرح می کنید، خوب است از سردبیر محترم راه توده هم پرسیده شود که خود 

تا آستانه ی کنفرانس ملی چه نظری داشتند. آیا خودِ ایشان مبلغِ آتشین شعار سرنگونی نبودند؟  6۲ز سال ایشان ا

اگر ایشان هم این پاسخ را نمی دهند، خوب است از همکارانشان در آن دوران پرسیده شود. چرا ایشان مواضع و 

 اشتباهات خودشان را در یادمانده ها، خودسانسوری می کنند؟

ای ها و سایر زندانیان سیاسی از آن سال هایِ سخت در مواجهه با مصاحبه های تلویزیونی درس های بزرگی  توده

گرفته اند. این درس ها می آموزد که در مبارزه زمانی پیش می آید که شما تنها خودتان باید تصمیم بگیرید و پس 

سش ثابت شود. در زندان هم، چنین شرایطی از شکست به احدی، صرفن براساس گذشته اش، اعتماد نکنید تا عک

حکم فرما بود. مقام و موقعیت حزبی کسی معیار نیست بلکه مواضعش معیار است. مهم ترین درس دیگر آن بود 

که هیچیک از آنان صرفن به اتکای این رهبر یا آن رهبر یا شخصیت حزبی وارد مبارزه نشدند تا از آن دست 

یشان به آمال و آرزوهای واقعی خویش برای جامعه ی ایران، جامعه ی جهانی و رهایی بردارند بلکه مهم ترین اتکا

انسان بود؛ و این تنها منبع و پایدارترین نقطه ی اتکای شان در همه ی شرایط و در همه ی دوران زندگی شان بوده 

 و خواهد بود.

یت قریب به اتفاق رهبری حزب و رهبران مانند رژیم که اکثر-متاسفانه راه توده در این مقاله همچون گذشته 

دستگیر شده ی سایر نیروهای سیاسی را سالخی کرد و تنها عمویی، کیانوری و مریم فیروز از حزب و افراد مشخصی 

سعی کرده است سوءِ استفاده های رژیم را از  -از رهبری سایر گروه ها را برای اهداف شوم خویش اعدام نکرد



هبری حزب در زندان قلمداد کند. باز جای شکرش باقی است که محمدعلی پرتوی و عبداهلل آنان به عنوان نظرات ر

 امنیتی مالک نویسنده ی راه توده قرار نگرفته اند.-شهبازی، همکاران دستگاه اطالعاتی

بلکه تغییر مواضع  ۱7و  ۱6نه تداوم سیاست های پلنوم های  6۲و  6۱مهم ترین علت حمله به حزب در سال 

ب نسبت به رژیم و سمت گیری آن و همزمان تشدید تالش ها برای وحدت با سازمان اکثریت بود. متاسفانه حز

راه توده سعی دارد آن سیاست های اولیه را نسخه ای کند برای تحلیل اوضاع سیاسی برای سال های پس از آن تا 

ری، مریم فیروز و علی عمویی در آن سال ها امروز. این تنها می تواند خیانتی به آن رهبری از جمله مواضع کیانو

با تصویب حزب برای حفظ حزب و انقالب از گزند نیروهای ارتجاعی اسالمی،  58باشد. کیانوری از همان سال 

ضدانقالب و امپریالیسم به تدارک و آمادگی الزم دست زد. حزب و در راس آن کیانوری سازمانی مخفی را با کمک 

ترین کادرها در زمینه ی فعالیت مخفی، برای روز مبادایی که به حزب حمله کنند یا  مجرب ترین و با تجربه

نیروهای راست غلبه کنند، ایجاد کرد و به اتکای آن تا لحظه ی آخر به تدوام فعالیت علنی وفادار ماند. کیانوری 

تدارکات را بی اثر  شخصا و رهبری حزب در زمینه ی مهار عملکرد وی اشتباهات فاحشی مرتکب شدند که این

کرد و بخش عمده ی رهبری حزب جان خویش را در این راه نهاد. علیرغم همه ی این ها، این ضربه ها با گردش 

به بعد اجتناب ناپذیر بود و تنها می شد از بارِ  6۰قابل پیش بینی و از سال  58به راست جمهوری اسالمی، از سال 

 انسانی آن تا حد ممکن کاست.

ن این تنها زندانیان نیستند و نبودند که تصمیم گیرنده بوده اند. بارها و بارها این در زندان تجربه شده است در زندا

که هرقدر که کوتاه بیایی بیشتر پیش می آیند تا آنجا که راه پس و پیش نداری. خیلی هارا با حسرت تمام هم 

جمهوری اسالمی یک پدیده ی جدید تاریخی است  جانشان را گرفتند و هم توبه شان را )شکستند شان(. این در

اگر قرون وسطا و حکومت کلیسا را استثنا کنیم. رژیم حتی یکنفر را به تلویزیون نیاورد که نشان دهد که مقاومت 

[ را به حسینیه ی اوین 8می کند. زمانی که ده تن از برجسته ترین فرماندهان نظامی و سرشاخه های مخفی حزب]

درست قبل از اعدامشان، تا اظهار ندامت کنند، فرزاد جهاد با نشان دادن عالمت پیروزی به زندانیان،  آوردند، آنهم

در حسینیه طوفانی به پا کرد؛ همه ی توابان که یک صف در میان نشسته بودند شروع کردند به ضرب و شتم باقی 

به زندانی القا می کردند که شاید شانسی  زندانیان و شعار دادن بر علیه همه ی گروه های سیاسی. همیشه این را

برای زنده ماندن در صورت توبه باشد. ولی هرگز اینچنین نشد و نیست اگر به نظر مقامات سربه نیست کردن 

کسی به نفع رژیم اسالمی تصور شود. خودشان می دانستند که این تواب بازی ها نمی تواند در مورد اکثریت قریب 

دقانه و پایدار باشد. با تغییر اوضاع آدم ها با تجاربی گرانبها خویش را بازمی یابند اگر سالمت به اتفاق زندانیان صا

 روانی خویش را حفظ کرده باشند.

زندانیان سیاسی شاهد اعدام ده ها هزار نفر در زندان های جمهوری اسالمی بوده اند. عده ای از آن ها به خواست 

دادند، از انزجار نوشتن تا همکاری اطالعاتی، شرکت در بازجویی ها و دستگیری  رژیم در زیر شکنجه و به ناچار تن

ها و حتی شکنجه و تیر خالص زدن به اعدام شدگان ولی همان ها هم اعدام شدند. مهم ترین چیزی که یک زندانی 

و ایدئولوژیک  را می توانست نجات دهد آن بود که رژیم از طرف آن ها، از جهت توانایی های سیاسی، سازمانی

خطری حس نکند؛ یا اگر هم افرادی در رده ی باالیی بودند، این در دوران زندان و بازجویی کشف نشود. در تمام 

دوران زندان، حتی زمانی که اطالعاتی از خارج از زندان درمورد مواضع حزب یا نیروهای سیاسی دیگر به زندانیان 

اثر عمده ای در تصمیم به مقاومت یا عدم مقاومت داشته باشد. تنها می رسید، هیچگاه دیده نشد که این مواضع 

ممکن بود این در کیفیت یا کمیت مقاومت اثر بگذارد نه در ترک مقاومت. عمدتا این فرد بود که در مورد موقعیت 



وشت خودش می توانست تصمیم بگیرد. علیرغم گرایشات گوناگون، موقعیت خود زندانی و پرونده اش بود که سرن

وی را تعیین می کرد. وانگهی بالفاصله پس از دوران بازجویی قبل از آنکه زندانیان را به بندهای عمومی و یا سلول 

های چند ده نفره ببرند، بر اساس سئواالتی که می کردند آن ها را که سرموضع بودند به بند یا سلول جداگانه ای 

 ند.می فرستادند تا روی باقی زندانیان اثری نگذار

متاسفانه این مقاله ی راه توده می خواهد جنایات رژیم را به مواضع سیاسی حزب یا گروه های سیاسی در خارج از 

زندان نسبت دهد و جنایتکاران را به فراموشی بسپرد. دراین مقاله حقوق بشر و حقوق زندانیان، همانند رژیم، 

پذیرش خواست های رژیمی جنایتکار دفاع شده است. ما  بازجویان و زندانبانانش، کاملن فراموش شده و فقط از

باید هشیار باشیم که یک لحظه رژیم، جنایتکارانش و قدرت حاکمه را از مسئولیت اصلی و تعیین کننده شان در 

سه دهه ی گذشته مبرا نکنیم. این نه تنها در مورد حزب بلکه در مورد همه ی گروه های سیاسی صادق است. از 

ای چپ رو و مجاهدین می توانست به سادگی اجتناب شود اگر قدرت حاکمه به تداوم آزادی های شورش نیروه

پس از انقالب و مشارکت سایر نیروها در قدرت بر اساس آرای نسبیِ هر نیروی سیاسی متعهد می ماند. ولی رژیم 

که هدفی جز حفظ نظام والیت هیچ دگراندیشی را تحمل نکرد. این عدم تحمل اکنون دامان اصالح طلبان حکومتی، 

فقیهی و بازپس گیری سهم خود از قدرت را ندارند، را هم گرفته است. ولی مجازات اعدام، ترور، قتل های پنهانی 

و تصادفی و ناپدید کردن در رژیم جمهوری اسالمی هنوز مختص مخالفین فکری و سیاسی سازش ناپذیری است 

، دمکراسی، عدالت اجتماعی و جایگاهی شایسته در جهان را نمایندگی که خواست مردم ایران برای آزادی، صلح

 می کنند.

 امیر اطیابی

 ۱٣۹۱برابر با هشتم دی ماه  ۲۰۱۲بیست و هشتم دسامبر 

--------------------------------- 
[ . این مقاله در ابتدا به صورت یادداشت هایی پراکنده در صفحه ی فیسبوکی ششمین کنگره ی حزب توده ایران ۱]

 مطرح شده بود.

راه توده شماره « سخن حکومت از دهان دایه های دلسوزتر از مادر-بنام دفاع از حزب علیه محمد علی عمویی »[. ۲]

 ٣8۹ی 

www.rahetudeh.com 
 

در این ویدیوی تاریخ شفاهی ایران که در آن همسر فرج اهلل میزانی  ۲8تا  ۲6[ . مراجعه کنید به دقیقه ی ٣]

)جوانشیر( شهادت می دهد که در مالقاتی حضوری، وی گفته آقای علی خدایی را در زندان با او روبرو کرده اند و 

 از فرار وی کامال متعجب شده است:

www.iranianoralhistory.de 
 

در اینجا گفته هایی را به محمد علی عمویی  ٣75راه توده شماره ی « نظر عمویی درباره ادعاهای آذرجوانشیر[ . »4]

 نسبت می دهد:

www.rahetudeh.com 
 

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2012/01decembre/4/amoyui.html
http://www.iranianoralhistory.de/allg/70yearsTudehPartyofIran-4.html
http://www.rahetudeh.com/rahetude/2012/04sept/2/amou.html


نویدنو که برعلیه یا به طرفداری از  6۹۲و  68۹، 688، 687، 686، 685، 68٣[ . نگاه کنید به شماره های 5]

محمد علی عمویی مقاالت متعددی انتشار یافته است. در این مقاالت نقد مواضع راه توده با حمله به محمد علی 

 ی شود اما براساس همان ادعاهای اولیه ی راه توده مطرح می شود:عمویی مخلوط م

hatefi.net-www.rahman 
 

 همچنین نگاه کنید به صدای مردم برای باز انتشار مقاالت نویدنو و این مقاله:

www.sedayemardom.net 
 

[ . حداقل شرطی که مقامات زندان، بازجویان، دستگاه قضایی و اطالعاتی برای آزادی زندانیان سیاسی دهه ی 6]

می خواستند امضای انزجارنامه ای بود که در آن نام همه ی گروه های سیاسی آن زمان، از توده ای، مجاهد،  6۰

 ری و... ذکر می شد.فدایی، پیکا

 

 در بی بی سی:« مستند اعترافات اجباری»[ . نگاه کنید به 7]

www.bbc.co.uk 
 

گ عطاریان، سرهنگ حسن آذرفر، ابوالفضل [ . ناخدا یکم بهرام افضلی، سرهنگ بیژن کبیری، سرهنگ هوشن8]

بهرامی نژاد، محمد بهرامی نژاد، هوشنگ جهانگیری، غالمرضا خاضعی، خسرو لطفی و فرزاد جهاد در صبحگاه هفتم 

 به جوخه ی اعدام سپرده شدند. ۱٣6۲اسفند ماه 

 

http://www.rahman-hatefi.net/
http://www.sedayemardom.net/didgah/Do_art_print.php?aid=1567
http://www.bbc.co.uk/persian/tvandradio/2012/11/121121_forced_confessions_documentary.shtml
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 ، «کارنامه حزب توده ایران»سخنی با صفحه ی ویژه ی بی بی سی، 

 امیر اطیابی

 1نگاهی از سوی دیگر -درک واقعیت و جبر تاریخی، خارج از ذهن و ارداۀ ما چه دشوار است

 آنکه جانش شد ز تهمت ریش در راه حقیقت

 سعی خود را گو نماید بیش در راه حقیقت

 تا از اول خویش را بهر بال حاضر نسازد

 کی رود کارش تا به آخر پیش در راه حقیقت ؟

هنوز بسیاری از سلطنت طلبان و مشتاقان رژیمی دست نشانده ی امریکا و غرب، همگام با چپ های افراطی نتوانسته 

د واقعیت اجتماعی و جبر تاریخی حاکم شدن رژیم مذهبی پس از انقالب را درک و هضم کنند. رژیمی که ثمره ی ان

دهه ها دیکتاتوری سلسله ی پهلوی، سرکوب وحشیانه ی حزب کمونیست ایران، توده ای ها، جبهه ی ملی، نهضت ملی 

غات هیستریک ضد توده ای، ضد کمونیستی و شدن نفت و همه ی طیف نیروهای چپ و مذهبی سکوالر وهمزمان تبلی

سانسور خفقان آور بود. از این دو دسته، یکی از زاویه منافع طبقاتی و باختن قدرت خود و دیگری ازسَرِ ذهنی گری و 

 .جدایی از توده ی مردم موضع گیری می کنند

وخوش نشین بودند. بیش از هر درصد بیسواد و روستا نشین  70از جمعیت ایران در آستانه ی انقالب نزدیک به 

نیروی دیگری، خمینی و هوادارانش با آنان به خوبی ارتباط برقرار می کردند. این جمعیت عظیم با روشنفکران و کتاب 

و روزنامه شان از هر سنخ و گروهی بیگانه بود. وانگهی اغلب جمعیت شهری هم ریشه ی روستایی داشت. تمام بلندگوها 

در کوره ده ها دست طالب و روحانیون بود که سریعا وارد جبهه ی خمینی شدند. مذهبی های  و اجتماعات هم، حتی

ضد رژیم هم برای خود سابقه و شهرت الزم را کسب کرده بودند. با انشعابی مائوئیستی که در میان مجاهدین خلق رخ 

تجع توسط ساواک برعلیه آنان داد، سرکوب های گسترده، تبلیغات رژیم شاه، کمک، تشویق و ترغیب مذهبیون مر

 .وسایر حاملین برداشت های مترقی از مذهب هم مزید برعلت شد

پیروزی خمینی یک جبر تاریخی بود که نیروهای دیگر تنها می توانستند با هشیاری، خردمندی، اتحاد خود، کار و 

اعی آن را مهار کنند. این تا پیروزی ارتج-سازماندهی درمیان مردم و در سایه ی استقالل کشور، سیالب جنبه های منفی

انقالب و ماه های اولیه ی پس از آن عمال انجام شد. ولی خیلی زود به فراموشی سپرده شد. آثار این جبر تاریخی، حتی 

https://news.gooya.com/politics/archives/2012/03/137335.php


در بزرگ ترین جنبش های مردمی پس از انقالب )اصالحات و سبز( و نوع رهبرانش، هنوز پس از سی و سه سال در 

باقی است؛ البته این بار در سایه یِ سرکوب بسیار وحشیانه تر و قرون وسطایی از نیروهای سیاسی نسل جوان امروز 

دگر اندیش برای زدودن هر اثری از آنان. این روند با انواع کودتا ها، شروع جنگ، آلودگی همۀ نیروهای سیاسی به 

 .اری مواجه شدطاعون دیکتاتوری، تکروی و ندیدن عمق آنچه رخ داد، با شکست فاجعه ب

حزب توده ایران سعی کرد، در فرصت کوتاه به دست آمده، خود را بازسازی و درمیان همان مردم، با احترام به 

انتخابشان و نه در مقابلشان کار کند. وجود ارتباطات مخفی و نظامی از همان ابتدا، که هر که درآن بود می دانست که 

ن نشانه بود که حزب هیچگاه سپر دفاعی خود را به زمین نیافکنده بود و هرلحظه با طناب دار بازی می کند، خود بهتری

آماده بود تا این سپر را در برابر کودتاهای امپریالیستی و سلطنت طلبانه و سیل گردش به راست از جانب مرتجعین 

آری حزب در این عرصه، در مذهبی به کارگیرد تا بتواند به کار در میان مردم در خطرناک ترین شرایط ادامه دهد. 

بزرگترین هماوردی با قدرتمندترین دشمنان جهانی و داخلی اش شکست خورد، اشتباه هم کرد، ولی مُهر خود را هم، 

در همان دوران کوتاه، بر تاریخ کشور زد و بذر خویش را در سراسر کشور افشاند. شکست حزب قبل از همه شکست 

ی ارتجاعی ترین و انگلی ترین نوع سرمایه داری در کشور بود. ولی پیروزی طبقات فرودست و زحمتکشان و پیروز

نهایی با سوسیالیسم است همان طور که جنبش ضد برده داری و سپس جنبش ضد فئودالی هم بارها شکست خوردند 

در پیروزی نهایی  تا بشر به سرمایه داری امروزین رسید. اگر در ناعادالنه و غیرانسانی بودن سرمایه داری شک نداریم،

سوسیالیسم هم شکی نیست. یک درصد جمعیت جهان نمی توانند تا ابد برنودونه درصدی که دچار فقر روزافزونند 

حکومت، آقایی و فخر فروشی کنند، آنان را تصاحب و در قالب شرکت ها و واحدهای صنعتی تا در قالب روسپی خانه 

 .دم توپ جنگ های توسعه طلبانه شان کنندها مانند برده خرید وفروش کنند و یا گوشت 

آنان که توده ای ها را خائن، جاسوس، سازشکار و تحکیم کننده ی جمهوری اسالمی و غیرو خطاب می کنند شاید ندانند 

که خائنین در صفوف حزب، قبل از همه، آن ها بودند که در خدمت شاه، ساواک و دستگاه عریض و طویل اطالعات 

رارگرفتند و در جنایات آنان برعلیه حزب و دیگر نیروهای سیاسی فعاالنه شرکت کردند تا نفع و جمهوری اسالمی ق

راحتی شخصی کسب کنند. در طول تاریخ حزب، اعضا و رهبرانش همیشه مرغ عروسی و عزا بوده اند و چیزی جز 

ن در نازونعمت و در صف طبقات شکنجه، زندان، اعدام، تبعید و بدنامی نسیبشان نشد. در حالیکه جاسوسان و خائنی

باالی جامعه و درخدمت آنان قرار گرفتند. برای چنین فرهنگ ناعادالنه ای، شرمم می آید از بازماندگان هزاران انسانی 

که در این راه جان باختند و زندگی شان از هم پاشید؛ بویژه صدها نفری که توسط جمهوری اسالمی زیر شکنجه کشته 

 2سال زندان شاه را گذرانده بودند و اکثریت قریب به اتفاق رهبران حزب. 25ند. حتی آن ها که شدند یا اعدام شد

امید که از راه انصاف، بی طرفی، تحقیق علمی و همه سویه در بستر تاریخ عدول نشود تا اشتباهات تاریخی به درستی 

الفینش نمی توان بررسی کرد و ارائه داد. ما شناخته شوند. کارنامه ی حزب را تنها با منابع و مقاالت دشمنان و مخ

هرچند هم که مخالف حزب توده ایران باشیم نمی توانیم در مخالفت با آن از قصابانش پیشی بگیریم که مردم ایران 

را برده ی خود کرده اند. همیشه از خود می پرسم چه رازی است در این عشق بی پروا که این انسان ها از زندگی خود 

 اند و می گذرند؟ و چه رازی است که قبور آنان در اینجا )صفحه ی ویژه ی بی بی سی( به نمایش درمی آید؟گذشته 

 مرگ و رسوایی و فقر و زجر



 از هر سو ببینی صد طلسم از خصم کافرکیش در راه حقیقت

 بدترین پستی به گیتی شیوه ی ناحق گرایی است

 3جز ز ناحقی به جان مندیش در راه حقیقت

 اد همه ی جانباختگان راه آزادی و عدالت و خانواده های شریف و دردمندشانبا ی

ال ، در تاریخ اول فوریه ارس«کارنامه ی حزب توده ایران»این نوشته برای انتشار در صفحه ی ویژه ی بی بی سی، 1 . 

 .شد که منتشر نشد

 «کارنامه ی حزب توده ایران»رجوع کنید به مقاله ی ایرج مصداقی در صفحه ی ویژه ی بی بی سی، 2 . 

 اشعار از زنده یاد احسان طبری . 3
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 داستان من و جلیل شهبازی

 ۱۳۶۷یادی از فاجعه ی ملی قتل عام زندانیان سیاسی در مرداد و شهریور 

 

 امیرهوشنگ اطیابی

 

 کنند، می خبر را ناصریان که زمانی. بوده شکافته ای شیشه از استفاده با را خود شکم او که گفت اش اطاقی هم •

او را با برانکارد «. درک واصل کرده»ت تر کرده و خودش را به راح را کارش که کند می خوشحالی ابراز آید می

می برند و دیگر کسی چهره ی مهربان، بردبار و صبور جلیل شهبازی را ندید و لهجه ی شیرین ترکی میاندوآبی او 

 را نشنید ...

 rooz.com-www.akhbar اخبار روز:

 ۲۰۱۱اوت  ۷  - ۱۳۹۰مرداد  ۱۶  یکشنبه

 

 

پس از سه ماه و نیم انفرادی مرا به  ۱۳۶۳اوین، در اتاق های دربسته آشنا شدم. سال  ۳با جلیل شهبازی از بند 

آوردند. هنوز زخم کف پاهایم بهبود کامل نیافته بود و نمی توانستم مانند دیگران  ۳اتاق های دربسته ی اوین، سالن 

دقیقه ای هواخوری روی آورم. جلیل انسانی بسیار مهربان، صبور، غمخوار  ۱5های ورزشی در زمان کوتاه  به فعالیت

و نکته ی اتکایی برای تازه واردین بود. بودنش بیش از دیگران در زندان این را در وی تقویت کرده بود. خنده ی 

نسانی زندانیان سیاسی بود. هنوز یک جفت شیرینی داشت که همیشه چاشنی گفتگو با وی بود. او نماد وجدان ا

درست کرد دارم. او  ۳کفشک را که از تکه پاره های لباس ها برای پاهایم، در یکی از اتاق های دربسته ی بند 

و اوایل  ۱۳5۹ -۱۳58آزادترین دوره ی زندان اوین را، زمانی که کچویی زندان را اداره می کرد، در سال های 

ی که همه ی نشریات از جمله نشریات گروه های سیاسی و روزنامه ها به زندان می آمد و دیده بود. زمان ۱۳۶۰

می شد با همه مالقات کرد. و در همین دوران بود که با آگاهی و ایمان کامل نه تنها خودش بلکه آن هایی هم که با 

نفره هنگام نقل و انتقال اسلحه  وی دستگیر شدند به سازمان فدائیان اکثریت روی آوردند. آن ها در یک گروه پنج

و پیش از انشعابات در سازمان چریک های فدایی خلق دستگیر شده بودند. در تمام دوران  ۱۳58در تهران، سال 

زندان در میان فدائیان اکثریت بیش از همه با رفقای توده ایش دم خور بود. او نتایج روی آوری به ترور و مبارزه 

ه ی مردم را در فعالیت سیاسی و ترور و سرکوب حکومتی را با گوشت و پوست خود ی مسلحانه ی جدا از تود

لمس کرده بود. زمانی که کچویی را در زندان اوین ترور کردند و الجوردی شد رئیس زندان دیگر جمهوری اسالمی 

کار و زحمت، در گام به راه بی بازگشت ضدمردمی شدن گذاشته بود. همراهی و دوستی عمیق با جلیل، این فرزند 
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گوهردشت ادامه یافت تا زمانی که تقسیم بندی و اولویت بندی زندانیان برای قتل عام در سال  ۱قزل حصار و بند 

(. ۱آمدیم ) ۲۰نفری دیگری، پس از چندین بار جابه جایی به بند انفرادی  55شروع شد. من با عده ی  ۱۳۶۶

مان پاسدار توده ای ابوالفضل پورحبیب اعدام شد و یک نفر دیگرهم جلیل هم به بند هفت برده شد. از عده ی اولیه 

نفر. بندی که قبل از همه ی  5۲که حکم زندانش پایان یافت به اوین منتقل شد و با پارتی بازی آزاد شد و شدیم 

ا شهریور درحالی که برخی ه 5بود. صبح زود  ۲۰بند های چپی به طور کامل به سمت هیئت مرگ برده شد بند 

هنوز خواب بودند و یا صبحانه نخورده بودند، لشکری و ناصریان با پاسداران به بند یورش بردند و همه را در 

هرحالی که بودند از بند بیرون کردند. در راهروی اصلی، ناصریان و لشکری آن هایی را که می خواستند زودتر 

 ۷نژاد، مرتضی کمپانی، علی شهبازی و...(. بند ازهمه از شرشان خالص شوند به جلوی صف بردند )هوشنگ قربان 

به هیئت مرگ برده شد. مرا که هیچ گاه  ۲۰که جلیل شهبازی هم در آن بود در اولویت بعدی بود که پس از بند 

در زمان دستگیری، در طول دوران زندان و سر آخر در برابر هیئت مسلمان بودنم را انکار نکرده بودم و فقط از 

اجتماعی و تعلقم به حزب توده دفاع کرده بودم به کابل زدن برای نماز خواندن محکوم کردند. -اسیآرمان های سی

الزم به ذکر است که من هیچگاه در زندان نماز نخوانده بودم. در بیرون هم به جز دوران های کوتاهی در نوجوانی 

شخصا و چه در چارچوب فعالیت حزبی، اجتماعی چه -سالگی نماز نخوانده بودم. در فعالیت سیاسی ۱8و قبل از 

رسالت فعالیت ضد مذهبی برای خود قائل نبودم و آن را در جامعه ی ایران چاره ساز نمی دانستم. مرا حوالی ظهر 

از اطاق هیئت مرگ بیرون کردند. رای به اعدامم نداده بودند و گفته بودند باید نماز بخواند. پاسداری چند نفری 

یی برد که برای نماز ظهر وضو بگیریم. آن جا به او گفتم که من گفته ام که نماز نمی خوانم. او از ما را به دستشو

هم مرا به راهرو برد و در جایی نشاند. آن ها آن قدر مشغول اعدامی ها و آوردن زندانیان از بندهای بعدی بودند 

پردازند. آنقدر ماندیم تا شب شد و هیئت که نمی توانستند همزمان به شکنجه ی بازماندگان برای نماز خواندن ب

مرگ از کشتار روز اول خسته شد. همه ی بازماندگان را به صف کردند و به راهروی طبقه ی سوم، نزدیک بندهای 

بزرگی که هرکدام یک سالن بزرگ در انتها داشتند بردند. آن جا از تک تک پرسیدند چه کسی نماز می خواند و 

غروب شروع کردند به زدن ده ضربه ی کابل به کف پای آنانی که قبول نکردند. این جا چه کسی نه. برای نماز 

اکثریت بازماندگان قبول کردند که نماز بخوانند. مجددا از آن هایی که ضربه های کابل را خوردند بار دیگر برای 

صریان ما را به یکی از اطاق های نماز عشا پرسیدند که تنها من و جلیل ماندیم. ما ده ضربه ی بعدی را خوردیم و نا

ما پس از رفتن «. وسایل الزم برای خودکشی این جا هست از خودتان پذیرایی کنید»ابتدای بند انداخت و گفت: 

ناصریان و برداشتن چشم بندهایمان دیدیم در اطاق شیشه های مربا و حتی طناب هم هست. اطاق هیچ چیز به جز 

خیلی در هم ریخته بود. به احتمال قوی ناصریان این تجربه را در جریان  خرت و پرت و آت آشغال نداشت و

کشتار مجاهدین در ماه مرداد داشت و معلوم بود که قبل از ما زندانیان دیگری هم آن جا بوده اند و خودکشی 

 کردند. ولی از چپ های گوهردشت ما این اطاق را افتتاح کردیم.

ر ماه مرداد ما شاهد کشتار و بارگیری اجساد زندانیان مجاهد بودیم. ما حتی آن جا من برای جلیل شرح دادم که د

جا به جا می کردند می دیدیم. آن جا برای  -در یکی از دو کامیونی که یکیش روبازبود -اجسادی را که پاسداران 

او گفتم که  جلیل هم مشخص شد که ماجرا چیست و ماهیت آزاد کردن زندانیان که هیئت می گوید چیست. برای

ما تا مدتی جلسات هیئت را که در فرعی طبقه ی باالی بندمان تشکیل می شد شنود می کردیم. مباحثات هیئت را 

برای نحوه ی اجرای فتوای خمینی و نحوه ی اجرای سریع اعدام ها می شنیدیم. همچنین نحوه ی برخورد هیئت با 

که در نیمه های شب در محوطه  -ب اجساد در کامیون کانتینر دارزندانیان مجاهد را گفتم. شمارشم را از صدای پرتا



گفتم. از این که کشتار بزرگی در جریان بود گفتم. تا زمانی که زندانیان بازمانده ی  -ی اطراف زندان می پیچید

ه بود و با دیگر زندانیان بازمانده مخلوط شدند هیچ یک نمی دانستند چه می گذرد. زمانی که دیگر دیر شد ۲۰بند 

 هر که رفتنی بود رفته بود.

شهریور، من و جلیل در حالی که از درد وحشتناک ضربه های کابل می لرزیدیم صحبت می  5آن شب هنگام 

کردیم. برای جلیل بزرگ ترین کابوس بازگشت به تواب بازی ها، کنترل توابان بر بندها و نشستن شبانه روزی 

هد کشتارهای روزانه ی زندانیان بودن و حتی بردن به باالی سر اجساد زندانیان اجباری پای مصاحبه های توابان و شا

پس از سرکوب وحشیانه و ددمنشانه ی انواع قیام  ۱۳۶۲تا  ۱۳۶۰اعدامی بود. آن چه خود در زندان سال های 

ایط را پیدا های اراده گرایانه ی مجاهدین و گروه های چپ تجربه کرده بود. وی معتقد بود که زندان همان شر

خواهد کرد و می گفت این برایش آخر خط است و به هیچ وجه تحمل چنین شرایطی را نخواهد داشت. من بر 

خالف وی چنین اعتقادی نداشتم آن هم به دلیل ابعاد کشتار و تفاوت ماهوی شرایط. برای من بیشتر این مطرح 

روز تحمل که پایانش هم اعدام بود تحمل کنیم. منی بود که چگونه این شکنجه را که طبق احکام اسالم پس از سه 

که در بدو دستگیری یک روز کامل کابل ها را تحمل کرده بودم؛ ادرارم خون آلود شده بود؛ پاهایم زخمی و تا 

بستری شده بودم؛ کابل زدنم روی  ۲۰۹باالی زانو متورم و سیاه شده بود؛ یک هفته در بیمارستان اوین مجاور بند 

سمان شده ام ادامه یافته بود؛ مجددا یک هفته در بهداری بستری شده بودم و آن جا دچار شوک شده و تا پای پان

آستانه ی مرگ رفته بودم؛ و به بازجویانم در روز دستگیری گفته بودم که من برایشان یک مرده هستم و بی جهت 

لش برایم مشکل شده بود. بخصوص ضربه ی کابل تحم ۲۰کوشش نکنند؛ حاال پس از گذشت پنج سال و پس از 

پس از اینهمه کشتار. قبل از رفتن به هیئت در طول ماه مرداد و شاهد جنایات بودن تصمیمم را مانند اکثریت قریب 

نمی  ۲۰به اتفاق همبندانم گرفته بودم: دفاع از آرمان هایم و استقبال از مرگ به این خاطر. آن چه که ما در بند 

برای اعدام ما به جرم ارتداد بود. نمی خواستم برای ارتداد اعدام شوم ولی برای آرمان هایم با دانستیم کاله شرعی 

 روی باز حاضر بودم.

جلیل بر خالف من به هیئت نگفته بود مسلمان است و صریحا در پاسخ سئوال گفته بود کمونیست است. برای همین 

های کابل را متحمل شود که نماز بخواند. آن شب را به  بسیار متعجب بود که اعدام نشده است و چرا باید ضربه

ضربه  ۱۰صبح رساندیم. صبح زود پاسدارها به سراغمان آمدند و پس از امتناعمان از نماز خواندن به هریک از ما 

می ی دیگر کابل زدند. ما را به همان اطاق انداختند و رفتند. پاسدارها همه ی قدرتشان را در زدن ضربه ها به کار 

گرفتند و کابل را دست به دست می کردند که موثرتر عمل کنند. شاید می خوستند بار خود را در بار زدن اجساد 

 سبک تر کنند.

پس از بازگشت به اطاق از درد به خود می پیچیدیم و نمی توانستیم پایمان را زمین بگذاریم. پس از مدتی که کمی 

ن می لرزید. شروع به صحبت کردیم. برای راه جویی پیشنهاد کردم که به آرامتر شدیم ولی هنوز پاهایمان و بدنما

ناصریان بگوییم اشتباه شده، ما مسلمان نیستیم و از او بخواهیم تا ما را به هیئت ببرد تا به آن ها بگوییم. استداللم 

م. چه بهتر که همین حاال این بود که اصال دلیلی ندارد که سه روز کابل خوردن را تحمل کنیم و بعد هم اعدام شوی

 اعدام شویم. جلیل هم که صریحا در پاسخ مسلمان بودن گفته بود کمونیست است کامال با این نظر موافق بود.

 ۱۰غلط کردین! »وقت نماز ظهر که شد ناصریان خودش آمد به دنبالمان. به او درخواستمان را گفتیم. او گفت: 

را بیرون بردند روی تختی خواباندند با تمام قوا از ما پذیرایی کردند. این بار  ما« ضربه ی نماز ظهر را باید بخورین.



تعداد پاسدارها بیش از قبل بود ما را دوره کرده بودند و هر ضربه را یکی شان در رقابت با دیگری می زد و صلوات 

 می فرستادند و اهلل و اکبر می گفتند.

رد بی تاب شده بودیم. این فاصله ای که در بین هر وعده ی نماز بود پاها ما را مجددا در همان اطاق انداختند. از د

را به حداکثر حساسیتش می رساند. با چندین ساعت گردش خون و جراحت داخلی موجود در پاها، درد غیرقابل 

شتر درد، تحمل می شد. درحالی که در دوران بازجویی، بازجویان مجبور بودند مداوم شکنجه کنند و برای تأثیر بی

گردش خون را به طور مصنوعی در پاها تسریع کنند. برای همین مرا به راه رفتن و باال پایین پریدن روی پاهای به 

شدت متورمم وا می داشتند و برای جلوگیری از متوقف شدن کار کلیه ها به زور به من آب می خوراندند و به 

 تزریق دارو روی آوردند.

بیاین بیرون تا تکلیف شما کافرا رو مشخص »ناصریان دوان دوان بازگشت و گفت: یک ساعتی نگذشته بود که 

ما هم از خدا خواسته و خوشحال بیرون رفتیم. پاهامان به حدی متورم بود که نمی توانستیم دمپایی بپوشیم و « کنم.

حاج آقا »و به نیری گفت: به راحتی راه برویم. ما را کشان کشان به سمت اطاق هیئت برد. مرا اول برد توی اطاق 

اگر اسالم اینه من مسلمان نیستم. نمازی که »من پاهای متورمم را نشان دادم و گفتم: « این می گه مسلمون نیست.

اشراقی از در نصیحت پدرانه وارد شد و اشاره ای به خانواده مان کرد. او تبار « به زور خونده بشه ارزشی نداره.

ز من خواست که نماز بخوانم. من قبول نکردم و آن ها مرا به صف اعدامی ها که در سیدی ما را می دانست. او ا

راهرو نشسته بودند فرستادند. جلیل را آن جا ندیدم. احتماال او را مجددا در صف آن هایی که باید تعزیر شوند 

ینیه می برد. هر بار گذاشتند. پس از آن هر بار پاسداری می آمد، یک لیست می خواند و عده ای را به سمت حس

منتظر اسمم بودم که خبری نشد. به آن هایی که در صف بودند گفتم که چه خبر است و ما به کجا می رویم. یکی 

)اصغر محبوب( خیلی خوشحال شد و با غرور و لبخندی که همیشه در ذهنم جاودان است سرش را باال گرفت و 

هلو خوابید و زانوهایش را توی سینه جمع کرد. من هم از این که ایستاد. جوانی هم حالش بد شد و روی زمین به پ

ناچار نبودم پس از شکنجه ی سه روزه اعدام شوم راضی بودم و آماده. از پاسداری خواستم که مرا به دستشویی 

شاید  ببرد. کبریت سوخته ای روی زمین پیدا کرده بودم. با استفاده از آن در دستشویی نامم را روی شورتم نوشتم.

احمقانه باشد ولی در آخرین لحظات زمانی که می دانی تورا بی گناه، بی نام و نشان به طور فله ای دفن خواهند 

 کرد، می خواهی شانسی برای شناساییت باشد.

مرا دوباره صدا کردند و به اطاق مجاور هیئت بردند. این بار فقط اشراقی بود با عده ای دیگر که که مجموعه ای از 

زجویان، اطالعاتی ها یا پاسداران بودند. قبال در اطاق هیئت در پشت پرده ای که در پس صندلی های هیئت کشیده با

بودند به دلیل قد بلندم دیده بودم که عده ای به شدت مشغول کارند. آن پشت مثل اطاق جنگ بود. اشراقی همه 

نتیجه نداد. مرا مجددا به صف اعدامی ها بردند. لیستی  ی کوششش را به کار برد که مرا به نماز خواندن قانع کند که

به سراغم آمد. و همانجا سرپا مرا سئوال پیچ کرد. از « رحیمی»دیگر خوانده شد و باز نامم را نخواندند. بازجویم 

زوایای مختلف وارد شد تا از من حرفی بگیرد که من از زمانی که وارد دانشکده ی فنی تهران شدم از مسلمانی 

دست برداشتم. سئواالت فلسفی می کرد و می خواست بداند من از کی دیگر نماز نخواندم. پس از من به سراغ هم 

پرونده ای من محمدجواد الهیجانیان )از بستگان نزدیک وزیرجهاد سازندگی وقت در کابینه ی موسوی( رفت و او 

ند. تا شب از بردن من خبری نشد. از مجموعه ی را سئوال پیچ کرد. نام او را هم خواندند و به سمت حسینیه برد

آنانی که در صف بودند تنها یکی دو نفری مانده بودیم. هیئت از اطاق آمد بیرون. نیری گفت تکلیف این ها را فردا 

مشخص می کنیم. من و یکی دو تای دیگر را همراه همه ی آنانی که حکم اعدام نداشتند به صف کردند و به طبقه 



همان راهرویی که دیشب همه را برده بودند بردند. این جا من جلیل را دوباره در صف دیدم. این بارهم از ی باال و 

همه برای نماز خواندن سئوال کردند. من بر اساس آن چه نیری گفت و به امید آن که فردا مرا خواهند برد نخواستم 

ال گفتم قرار است فردا تکلیفمان را مشخص کنند. بار دیگر کابل هارا تحمل کنم و گفتم می خوانم. در پاسخ سئو

ولی برایشان فقط اهمیت داشت که بدانند نماز می خوانم یا نه. این بار هم از بازماندگان روز دوم تنها دو نفر نماز 

مغرب و عشا را قبول نکردند. یکی جلیل بود و دیگری فردی تازه نفس که بعدا جان به در برد و سرنوشت جلیل 

زگفت. فریادهای دلخراش جلیل هنوز در گوشم است. من حس می کردم که چه می کشد و تحمل ادامه ی این را با

درد بسیار بعید بود. این دو را به همان اطاقی که ما بودیم بردند. او زمانی که صبح زود آن ها را به دستشویی می 

ه از شکسته ی آن، قبل از آن که زمان تعزیر برای برند یکی از همان شیشه های مربا را با خود می برد و با استفاد

نماز صبح برسد دست به خودکشی می زند. هم اطاقی اش گفت که او شکم خود را با استفاده از شیشه ای شکافته 

بوده. زمانی که ناصریان را خبر می کنند، می آید ابراز خوشحالی می کند که کارش را راحت تر کرده و خودش را 

او را با برانکارد می برند و دیگر کسی چهره ی مهربان، بردبار و صبور جلیل شهبازی را «. ل کردهدرک واص»به 

  ندید و لهجه ی شیرین ترکی میاندوآبی او را نشنید.

 که هایی آن از و رفت ها اطاق یک یک در به ناصریان. شهریور هفتم یعنی کرد خودکشی جلیل که روزی همان در

ول کرده بودند پرسید آیا کسی هست که سر موضع باشد و به گروهش پابند. من بار دیگر جان قب را خواندن نماز

نفرمی شدیم از اطاق های بند بیرون کشید و به  ۲۰تا  ۱5گرفتم و جلو رفتم. او مرا و عده ای دیگر را که مجموعا 

ه ی کابل بزنند. عده ی زیادی ضرب ۱۰صف کرد و به راهروی اصلی برد. ناصریان دستور داد که به هریک از ما 

پاسدار جمع بودند. این بار از کابل فوالدی که روکش نایلونی داشت استفاده کردند. همه را زدند. ناصریان بار دیگر 

با فریاد از همه پرسید و این بارازهیچ کس صدایی در نیامد. همه از درد به خود می پیچیدیم. اسالم جنایتکاران 

حاکمیت و ثروت کشور مسلط شده بود. زمانی که مرا به اطاقم باز گرداندند چنان گریستم که  پیروز شده بود و بر

هیچ گاه در زندگیم نگریسته بودم. گریه ای که ایستادنی نبود تنها و جود آنانی که بازمانده بودند تسکینم داد. 

بودند تا زمانی دیگر هر چه پر  گریستم برای آزادی که دفن شد در سرزمینی که گرازان آن را سراسر شخم زده

 ریشه تر و گسترده تر بروید.

 

 امیر اطیابی

 ۱۳۹۰مرداد  ۱۶

aaatiabi@yahoo.co.uk 
 

برای اطالع خوانندگان جستجوگر و محقق: در سال های گذشته گزارشات مستند و مفصلی براساس گفته های 

ها و مطالب انتشار یافته منتشر شده که بسیار شهود، خانواده های جانباختگان، اسناد و مدارک موجود، مصاحبه 

ارزنده است. این مطالب ابتدا به زبان انگلیسی و سپس به فارسی در آمده، که نقش مهمی در مطلع کردن جهانیان 

 از جنایات حکومت بازی کرده است. برای اطالعات بیشتر به پیوندهای زیر مراجعه کنید:

 

گزارشی که توسط مرکز اسناد حقوق بشر ایران انتشار  -ایران  ۱۳۶۷ن سیاسی ا. فتوای مرگبار: قتل عام زندانیا

 یافته



 فارسی:

www.iranhrdc.org 
 انگلیسی:

www.iranhrdc.org 
 توسط مرکز اسناد حقوق بشر ایران انتشار یافت -۱۳۶۷ب. به یاد جانباختگان: خاطرات بازماندگان قتل عام 

 فارسی:

www.iranhrdc.org 
 انگلیسی:

www.iranhrdc.org 
رنال زندانیان سیاسی توسط کاوه شهروز در ژو ۱۳۶۷ج. با خشم و کینه ی انقالبی: پیش گزارشی در باره ی قتل عام 

 حقوق بشر دانشگاه هاروارد

www.law.harvard.edu 
 

نوشته ی جفری رابینسون منتشر شده توسط  ۱۳۶۷د. تحقیقی درباره ی کشتار زندانیان سیاسی ایران در سال 

 سی(بیناد برومند )متن فارسی و انگلی

www.iranrights.org 
 

 ه. اظهارات شهود منتشر شده توسط مرکز اسناد حقوق بشر ایران

 انگلیسی:

www.iranhrdc.org 
 فارسی:

www.iranhrdc.org 
 و. فیلمی مستند از دلناز آبادی به فارسی و انگلیسی

eo.google.comvid 

video.google.com 
 

 

. مسئولین زندان پس از مدت ها آزمایش و خطا باالخره موفق شدند ما را به جایی ببرند که حداقل امکان تماس ۱

با دیگر زندانیان برایمان باشد و بیشترین محدودیت را ایجاد کنند. ما را ابتدا برای یکی دو ماه به بندی فرعی 

زندان به یکی از بندهای کوچک ) با سلول های انفرادی بردند. پس از انفجار یکی ازموشک های عراقی در نزدیکی 

و بدون سالن بزرگ درانتهای آن( در طبقه ی همکف بردند. پس از کشف ارتباط گیری از طریق هواخوری کنار 

پنجره های بند، به بند کوچک دیگری در طبقه ی دوم منتقل شدیم. یک هفته نشده ما را به بند کوچک دیگری، 

ساختمان زندان منتقل کردند که به تازگی از زندانیان عادی تخلیه شده بود. این بند کثافت چندین در منتها الیه 

سال را در خود داشت به طوری که ما در بدو ورود همگی لخت شدیم و از سقف بند شروع به شستن کردیم. پس 

http://www.iranhrdc.org/persian/permalink/3297.htm
http://www.iranhrdc.org/english/publications/reports/3158-deadly-fatwa-iran-s-1988-prison-massacre.html
http://www.iranhrdc.org/persian/permalink/3299.html
http://www.iranhrdc.org/english/publications/reports/3160-speaking-for-the-dead-survivor-accounts-of-iran-s-1988-massacre.html
http://www.law.harvard.edu/students/orgs/hrj/iss20/shahrooz.pdf
http://www.iranrights.org/farsi/document-1380.php
http://www.iranhrdc.org/english/publications/witness-testimony/3177-witness-statement-amir-atiabi.html
http://www.iranhrdc.org/persian/permalink/3262.html
http://video.google.com/videoplay?docid=-1798107597126193711
http://video.google.com/videoplay?docid=-1798107597126193711#docid=3305923490512058529


جا شویم، ما را به منزل سرنوشتمان  از ساعت ها نظافت بند قبل از آن که بتوانیم استراحت کنیم و دراطاق ها جابه

در منتها الیه دیگر زندان که سالن سوله ی حسینیه ی زندان در انتهای راهروی اصلی قرار داشت  ۲۰بردند، به بند 

که در طبقه ی همکف بود و به ساختمان اصلی عمود بود می  ۲۰و محل قتل عام در زندان گوهردشت بود. از بند 

که یک ضلعش بند ما و ضلع دیگرش ساختمان و راهروی اصلی -ای وتر مثلثی قائم الزاویه شد حسینیه را در راست

دید. تنها می توانستیم بیابان اطراف زندان را ببینیم و پنجره ی بندهای فرعی در سه طبقه ی زندان.  -زندان بود

اری در وسط راهرو از نیم دیگر تنها در یک سو پنجره داشت زیرا نیمی از یک بند انفرادی بود که با دیو ۲۰بند 

بود که پنجره هایش به حیاط هواخوری، بین ساختمان بندها باز می  ۱۹جدا شده بود. نیم دیگر احتماال بند انفرادی 

    شد.

 



 دویچه وله فارسیمنبع: سایت 

-https://www.dw.com/fa

-ir/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

-%D9%85%D8%B1%DA%AF

-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF

-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%89

-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%89

-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%86

-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%89

-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86

-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

2406212-%DB%B1%DB%B3%DB%B6%DB%B7/a-%D8%B3%D8%A7%D9%84 

 

تابستان مرگ: سالگرد اعدامهاى جمعى زندانيان سياسى 

 ۱۳۶۷ایران در تابستان سال 

 كيواندخت قهارى

 جمعه, ۱۰شهریور  ۱۳۸۵/۶/۱۰۱۳۸۵

هاى پس از پایان جنگ با عراق اهلل خمينى در هفتهسال از اعدامهاى جمعى زندانيان سياسى ایران به فتواى آیت ۱۸

طلب سكوت برقرار است. این نوشته به این موضوع ان حكومتيان از جمله جناح اصالحگذرد. در این مورد هنوز در ميمى

رسد، كه اختصاص داده شده است، موضوعى كه كارزار دفاع از حقوق بشر آن هنگام به یكى از ثمرهاى قطعى خود مى

 .قرار دهدآن را در پهنه همگانى به وسيعترین شكل مطرح سازد و جهانيان را در جریان فاجعه بزرگ 

به در بردگان از آن فاجعه  دو تن از جان ۱۳۶۷نوشته اختصاص داده شده به قتل عام تابستان  رسانان من در تهيهیارى

هستند: خانم منيره برادران و آقاى پيام آرماندوست. نام پيام آرماندوست مستعار است. منيره برادران نام 

خاطرات خانم برادران از زندانهاى  ، كه دربرگيرنده”حقيقت ساده“كتاب  عنوان نویسندهاى است خاصه بهشدهشناخته

 .است ۱۳۶۸تا  ۱۳۶۰سالمى در فاصله سالهاى جمهورى ا

 :كندرا این گونه آغاز مى” حقيقت ساده“در كتاب ” ۶۷تابستان “منيره برادران فصل 

، در اخبار ساعت ۱۳۶۷تير ماه  ۲۷شوراى امنيت را پذیرفته است. آن روز،  ۵۹۸خبر كوتاه بود. دولت ایران قطعنامه “

اعتماد و كرد. نكرد اما. هنوز همه چيز مبهم بود. بىن جنگ باید خوشحالمان مىرادیو خبر را شنيدیم. پایان یافت ۲

 ؟پرداختندرا از حساب چه كسانى مى” جام زهر“مضطرب در انتظار پيامدهاى بعدى بودیم. بهاى 

نده بود. كنها و تلفات مایوسها هنوز خبر از جنگ بود. در مرزها جنگ حتى شدت یافته بود و آمار كشتهدر روزنامه

خورد. مجاهدین با هاى پنهان آن، خبرهاى مبهمى به چشم مىها و گوشهبس نبود. در البالى روزنامهخبرى از آتش

 .انددر مرزها عملياتى را آغاز كرده” امكانات نظامى صدام“
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تا اطالع ثانوى كليه “د چرخيد. در سالن مالقات لوناپارك اعالن شده بوچند روز بعد خبر قطع مالقاتها دهان به دهان مى

اى یا حتى یك بند از زندان ممنوع المالقات شود. اما قطع مالقات سابقه داشت كه فردى، دسته”. شودمالقاتها قطع مى

سابقه بود. چه چيزى در انتظارمان بود؟ دیگر، روزنامه ندادند. هاى بعدى كل زندانهاى كشور بىكل زندان و طبق شنيده

زیون را هم بردند. به این ترتيب تمامى ارتباطهاى ما با بيرون قطع شد. حتى بيماران را هم به بهدارى شبى آمدند و تلوی

 ”... بردندمركز، در ساختمان قدیم، نمى

شوراى امنيت و پایان  ۵۹۸اعدامهاى جمعى زندانيان سياسى در ایران، كه فتواى آن بالفاصله پس از پذیرش قطعنامه 

اهلل خمينى صادر شد، یكى از سياهترین رویدادها در تاریخ معاصر ایران است. هنوز اهلل روحآیتجنگ با عراق از سوى 

 .رودهزار تن و بيشتر نيز سخن مى مشخص نيست كه با فتواى خمينى چه تعداد اعدام شدند. از ده

بسيارى از آنها حتى به  بسيارى از اعدام شدگان پيشتر محاكمه شده و به زندان محكوم شده بودند. دوره محكوميت

سر آمده بود. آنها را دوباره دادگاهى كردند و هياتى سه نفره منصوب شده از سوى دستگاه رهبرى حكومت اسالمى با 

 :گویداى از هر یك در مورد آنها حكم مجدد صادر كرد. پيام آرماندوست در این مورد مىپرس و جویى دوسه دقيقه

لهاى قبل سركوب شده بودند. باقى مانده آنها از سطح رهبرى تا هوادارى در زندانها بسيارى از دگراندیشان طى سا“

اى كه داشتند. این امر با رغم حكم قبلىگذراندند. رژیم آنها را نيز از بين برد علىدوره محكوميتشان را مى

بود كه در آن زمان اعتراض و  استانداردهاى بيدادگرانه خود جمهورى اسالمى هم در مغایرت كامل بود. به همين دليل

اهلل منتظرى را برانگيخت. آن مخالفت دليل اصلى بركنارى باالترین مقام جمهورى اسالمى پس از مخالفت علنى آیت

اهلل خمينى شد. ایشان تنها فرد در جمهورى اسالمى بودند كه به طور پيگير با این مسئله مخالفت كردند. آن مخالفت آیت

ه از مقطع شروع اعدام زندانيان چپ در مردادماه هيات سه نفره با اتفاق آرا كسى را محكوم به اعدام ایشان باعث شد ك

 ”.كند نه با اكثریت آرا

توان با قطعيت اهلل خمينى را بر آن داشت به قتل عام زندانيان سياسى فتوا دهد، هنوز نمىدر مورد این كه چه چيزى آیت

سرانجام ماندن جنگ تاریخ معاصر ایران معتقد است كه توسل به عامل بى تاد پژوهشگرنظر داد. یرواند آبراهيميان اس

بس اعالم شده توسط سازمان آتش“كننده اى براى توجيه این فرمان نيست، چون و شعارهایى چون فتح كربال دليل قانع

شور خبرى آرام بخش و در خور بوده باشد ولى براى بقيه ك” جام زهر“ملل متحد ممكن است براى خمينى به منزله 

وى توضيح فاجعه از طریق واكنشى قلمداد كردن آن در قبال حمله مجاهدین از خاك ” رفت.شكر و سپاس به شمار مى

با آنكه حمله “نویسد: داند و در این مورد مىكننده نمىرا نيز قانع” فروغ جاویدان“عراق در چارچوب عملياتى به نام 

اى براى اعدام آنها تواند بعنوان دليل توجيه كنندهن نخستين مرحله با شكست كامل همراه بود مىمجاهدین، كه از هما

تلقى شود ولى به هيچوجه توجيه كننده اعدام دیگران، بویژه عناصر چپ گرا كه به مجاهدین سخت بدگمان بودند 

د در فعل و انفعاالت درون رژیم جستجو كرد. پاسخ واقعى را در مورد اعدامهاى جمعى بای“به نظر وى ” تواند باشد.نمى

با تحقق یافتن صلح، خمينى ناگهان دریافت كه سيمان پر بهایى را كه بوسيله آن گروه هاى ناهمگون پيروان او، با هم 

اى پيوند یافته بودند از دست داده است ... به منظور تحكيم مبانى وحدت در دستگاه حاكمه، خمينى سياست دو سویه

 ”.راحى كرد كه یك وجه آن فتواى اعدام سلمان رشدى و وجه دیگرش همين اعدامها بودرا ط



پوشى. كند: فصل اجرا و فصل پردهپيام آرماندوست تاریخ فاجعه كشتار زندانيان سياسى را به دو قسمت تقسيم مى

توان پوشى است كه مىفصل پرده یابد. فصل دومشود و تا اوایل پایيز ادامه مىآغاز مى ۱۳۶۷فصل اجرا از اواخر تير 

اجراى قتل عام  بالفاصله پس از قطعنامه این مرحله“گوید: گفت هنوز نيز ادامه دارد. وى در مورد فصل نخست مى

 ”.سازى، یك مرحله هم انجام این جنایت بودشروع شد، اجراى قتل عام دو مرحله داشت. یك مرحله تدارك و آماده

تدارك آگاهى داشته است از طریق شنود بحثهاى مسئوالن زندانى كه وى در آن اسير بوده:  پيام آرماندوست از شروع

ها باز بود و در طبقه مجاور، باال یك سرى بحثهایى جریان داشت در یكى از بندهاى فرعى، كه به خاطر تابستان پنجره“

شد در رابطه با تفسير فتوایى كه امام مىو درست عمود بر ساختمان بعدى كه من در آن قرار داشتم، صحبتهایى شنيده 

شنيدیم ها. خمينى خواسته بود كه تمام محاربين از بين برده شودند. بحثها را ما مىخمينى داده بود در رابطه با قتل زندانی

 ”.اكه در واقع این طور قابل تصور بود كه برخى مقامات قضایى رژیم در حال بحث بودند در رابطه با اجراى این فتو

هاى شب من متوجه از نيمه یكى“كند: آید. پيام آرماندوست آغاز اجراى فتوا را این گونه تجربه مىفتوا به اجرا درمى

گذرد، قضيه چيست؟ كردیم كه ببينيم چه مىپيچد در محوطه زندان. سعى مىشدم كه صداى گرومب گرومب زیادى مى

اى برویم كه دید بهترى پيدا بكنيم، متوجه شدیم كه از محل سالنى كه قطهبا پيگيرى زیاد، بعد از اینكه توانستيم یك ن

به عنوان حسينيه زندان معروف بود و در انتهاى آن ساختمان بلند زندان گوهردشت قرار داشت و هر كدام از این 

ر ایستاده، و ما متوجه پيوستند به این ساختمان طویل، كاميونى ایستاده، یك كاميون كانتينردابندها به صورت عمود مى

تا  ۵۰كنند تو این كاميون كانتينردار و شمارش كه كردم متوجه شدم كه تا حدود شدیم یك چيزهایى را پرتاب می

كنند توى این كاميونها. در شبهاى بعدى كه باز به همين ترتيب ما حساس شده بودیم جسم یا چيزى را دارند پرتاب مى

شدیم كه یك كاميون دیگر هم آمد. این كاميون دیگر باز بودش. و موقعى كه این كه ببينيم قضيه چيست، متوجه 

كاميون روباز را بار زدند، متوجه شدیم كه برخى پاسدارها رفتند روى كاميون و شروع كردند به جابجا كردن این 

دیدیم كه اینها را بلند . ما مىشوددیدیم كه این دست و پاى زندانيهاست كه در واقع دیده میاجسام. آنجا بود كه ما می

 ”.كنند تا تعداد بيشترى اجساد جا بدهندكنند و جابجا مىمى

ها زندانى“گيرد: اى است. هياتى سه نفره در مورد زندانيان تصميم مىسه دقيقه -آغاز كشتار با تشكيل دادگاههاى دو 

زندانى بسته به ” فتند برو سمت چپ یا سمت راست.گآمد بيرون یا به او مىرفتند داخل آن اتاق و هر كس كه مىمى

گردید. مشاهدات زندانيان از مرگ رسته حاكى از آن ماند یا اعدام مىشد، زنده مىاین كه به كدام سمت فرستاده مى

 .شدگان بوده استاست كه اكثریت با اعدام

ى آخر مهر ماه، پاسدار زندان شماره تلفن یا در روزها“كند: منيره برادران پایان آن روزهاى سياه را چنين تصویر مى

هاى چند ماه گذشته. هایمان را گرفت كه براى مالقات به آنها اطالع دهند. خبر، تسكينى بود بر آشفتگىنشانى خانواده

 اما هنوز یقين هم نبود كه تابستان مرگ به سر آمده باشد. همه با یك نوع نگرانى و ابهام منتظر مالقات بودیم. از

بودند، بازگردانده بودند. بقيه كجا بودند؟  ۲زندانيهاى مجاهدى كه برده بودند، تنها تعداد اندكى از آنهایى را كه از بند 

 .ها كسى صدایشان را شنيده بود و نه در جاى دیگرىهيچ خبر یا نشانى از آنها نبود. نه در انفرادى

كوتاه بيایيد ”كردند كه شان التماس مىگران بودند و به زندانىگریستند، نها سخت مىمالقات اول سر رسيد. خانواده

گشتند. آمدند جلوى در زندان و مایوس برمىآنها در سه ماه گذشته مدام مى“ و خودتان را بيهوده به كشتن ندهيد!



ه براى تحویل گرفتن ها اطالع داده بودند كهاى اعدامىهنوز هم فاجعه به تمامى روشن نبود. تنها به تعدادى از خانواده

شود كه نمى“هایى كه هنوز مالقاتى نداشتند، منتظر بودند. منتظر بودیم. شان مراجعه كنند. خانوادهوسایل زندانى

خيالى نمانده بود. خبر هولناك را رفته رفته پخش در مالقاتها دوم و سوم، دیگر جاى خوش” شان را كشته باشند!همه

شان را پس شدهها وسایل زندانى اعداماى از خانوادهترسيدند؟ هر هفته به عدهها مىهكردند. از واكنش خانوادمی

آمدند جلو زندان، به اميدى. خبر ریخته و بدون نام و نشانى از صاحب آن. دیگران هر روز مىدادند. وسایلى درهممى

در شهرستانها با بيرحمى بيشترى “ بگيرید.زندانى شما اعدام شده است، وسایلش را ”شد: هولناك به آنها هم داده مى

كردند. به شان به داخل پرتاب مىشده را از دیوار خانهدادند. مثال، شبانه وسایل اعدامها خبر مىاعدامها را به خانواده

 ”.همين سادگى و تلخى

سكوت مطلق برقرار  شود. رژیم در این موردپوشى آغاز مىپس از اجراى كشتار جمعى زندانيان سياسى دوره پرده

گيرند تا به دنبال ها زیر فشار قرار مىكند. هيچ كس حق ندارد در باره كشتار بزرگ سخن گوید. نخست خانوادهمى

تهران، در آن گرد نيایند. دوره ” خاوران“اند، آنچنانكه در جمعى را یافتهگور عزیزانشان نگردند، و اگر گورى دسته

امه دارد و به این اعتبار فاجعه كشتار همچنان جارى است. بنابر این برداشتن پرده از پوشى همچنان ادسكوت و پرده

هاى مبارزه براى حقوق بشر در ایران است. باید آن روى این فاجعه مقابله با آن است و این یكى از مهمترین وظيفه

 :ان این یادآورى دردناك استتابستان را به یاد آورد و مدام به یاد آورد، هرچند كه به گفته منيره برادر

ها. این یادآوریها تلخ است، هم براى كسى كه آن را از سر گذرانده است و هم براى شنونده و خواننده این یادآورى“

برند كه شریك آن جنایت اما باید بدانيم كه فراموشى هم چاره كار نيست. از فراموش كردن ما تنها كسانى سود مى

در این  Milan Kundera خواهند بگویند هيچ اتفاقى نيفتاده است. ميالن كوندراا هستند كه مىاند. آنههولناك بوده

 ”.زمينه جمله جالبى دارد: مبارزه انسان با قدرت مبارزه حافظه با فراموشى است

یادآورى این جنایت، پيگيرى آن و رسيدگى به آن ارتباط “گوید: پيام آرماندوست در تكميل این سخن چنين مى

ناپذیر، مستقيم و حياتى با امر برقرارى آزادى و دموكراسى و جامعه مدنى و تامين حقوق انسانى اى، گسستریشه

صر ميهنمان مسكوت گذارده شود و به آن رسيدگى هموطنانمان دارد. اگر بزرگترین جنایت ضد بشرى در تاریخ معا

شود اميدى داشت كه به اندركاران یك چنين جنایتى گریبان خود را برهانند از این جنایت بزرگ، نمىنشود و دست

بسيارى جنایتهاى پراكنده دیگر رسيدگى شود. مسئله دیگر این است كه باید از تكرار چنين جنایتهایى جلوگيرى شود. 

شدگان و زندانيان دوره كنونى نيز به طور دایم در خطر هستند و ممكن است كه در شرایطى تمامى بازداشت مطمئنا

نمونه عریان نحوه نگرش رژیم به زندانى سياسى  ۶۷روبرو شویم. جنایت  ۶۷اى چون تابستان حاد مجددا با فاجعه

هاى قربانيان كه دستشان به هيچ جایى بند انوادهاست. نكته دیگر عدالت است، یعنى رسيدگى به خواستهاى عادالنه خ

ها داده نشده است. و هيچ كس ها آنها به خانوادهنامهدانند گور فرزاندانشان كجاست، حتى وصيتنيست. آنها نه مى

كردند یا چه بسا نيست كه بگوید چرا كسانى را كشتند كه حكم زندان داشتند و داشتند دوره محكوميتشان را طى مى

 ”.يچ گونه محكوميتى نداشتنده

براى كارزار حقوق بشر در ایران چرا در مورد این  ۶۷باید پرسيد كه با وجود اهميت عظيم یادآورى فاجعه تابستان 

 :گویدموضوع كمتر چيزى گفته شود، خاصه در شكلى علنى در داخل كشور؟ پيام آرماندوست در این باره مى

این مورد در داخل كشور خطرناك است. این یكى از آن خط قرمزهایى است كه مسئله اصلى این است كه صحبت در “



دانند كه عبور از آن برابر است با مرگ و سر به نيست شدن و شكنجه و زندان. مقامات همه بدان واقف هستند و مى

ند كه شكسته نشود. رژیم از بدو واقعه سكوت كاملى در این رابطه اختيار كردند و به دقت این سكوت را پيگيرى كرد

طلب در هيچ كجا در این مورد سكوت را نشكست، در حالى كه خيلى طلبى هيچ كدام از مقامات اصالحدر دوران اصالح

طلبانى كه در مقامات باالهستند به مدعى جامعه مدنى و رعایت قانون هستند. یك علت آن این است كه خود اصالح

 ”.اندنحوى در این قضيه دست داشته

 :كندمؤثر ارزیابى مى ۶۷نيره برادران تالشهاى صورت گرفته در خارج را براى زنده نگاه داشتن یاد فاجعه م

خواهند در این زمينه طلبان، نمىدر داخل ایران موضوع روشن است. دولتيان، از هر جناحى، چه اقتدارگرایان چه اصالح“

سخنى گفته شده و در مورد آن سالها روشنگرى شود.  ۶۰هه و كال د ۶۷خواهند در مورد سال صحبتى شود. آنها نمى

اند، دانند كه در كشورهاى دیگر، كه پيشتر زیر سلطه دیكتاتورى بودهخواهند پاى پاسخگویى بروند. آنها مىآنها نمى

نشود.  كوشند كه این سكوت شكستهدارد. آنها به هر نحوى مىكميسيونهاى حقيقت چگونه از روى جنایتها پرده برمى

هایى برنامه ۶۷شدگان در خارج از كشور اپوزیسيون خوب كار كرده است. هر ساله شهریور براى بزرگداشت كشته

 ”.گرددشود. در این زمينه مطالب بسيارى منتشر مىدر شهرهاى مختلف برگزار مى

 .براى آن است كه مانع از تكرار آنها شوند ۶۷هایى چون تابستان یادآوریهاى فاجعه
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Memories of a slaughter in Iran
A survivor tells of 1988 massacre in Islamic Republic
Thousands of men, women, children secretly executed

VERONIQUE MISTIAEN
SPECIAL TO THE STAR

LONDON—Payam lives alone and never talks about the past. 
The 46-year-old Iranian with gentle brown eyes and a quiet smile is haunted by 
the smell of fear and death. 
Now working as an engineer in England, he walks with special soles in his shoes 
because his feet have been damaged by torture.
For 16 years, he has carried unspeakable memories with him. And Payam is not 
his real name — he asked for an alias because he believes his life could still be in 
danger.
In the summer of 1988, most of his school friends, as well as thousands of other 
men, women and children — possibly as many as 30,000 political prisoners — 
were secretly slaughtered in prisons across Iran.
Places like the large prayer hall in the dreaded Evin prison were turned into 
gallows. 
Children as young as 13 were hanged six at a time. 
Prisoners were loaded on forklift trucks in groups and hanged from cranes and 
beams in half-hourly intervals. Others were killed by firing squads.
"At midnight," Payam says, "we heard a big thump under our cell's window, 
then another one, and another one. 
"We counted 50 thumps before we realized these were bodies being dumped into 
lorries.
"For two months at midnight, lorries carried people we knew and loved into mass graves."
In England, France, Germany, Australia and North America — as well as privately in Iran — survivors of the 1988 
massacre and their families gather in early September to commemorate the greatest state crime in Iran's modern history. 
They hold vigils, organize rallies and disseminate information on the Web — willing the world to look and listen, and 
at long last publicly acknowledge and condemn the mass slaughter.
The execution of such a large number of individuals within such a short time, without any due process or trial, violates 
many articles of the Universal Declaration of Human Rights, to which Iran is a signatory, as well as several other 
international treaties. 
Yet the international community has never recognized this massacre as a crime against humanity.
Payam was sent to Evin in 1984 for his non-violent leftist political activities while a student at Teheran University. In 
prison, he was tortured so severely he couldn't walk for five months. 
A year later, he was sentenced to 10 years for being a heretic and refusing to recant his political affiliations.
He was later transferred to Gohardasht on the outskirts of Teheran, the largest prison in Iran, where he was at the time 
of the massacre.
Since the Islamic Republic of Iran came to power in 1979 (and earlier under the Shah regime), Iranian prisons have 
been full of political opponents.
Some were members or supporters of the People's Mojahedin Organization of Iran, an Islamic armed group fighting 
against the regime. 
Others were part of ethnic minority groups. 
And many, like Payam, were leftists, intellectuals and students — often serving long sentences for no more than 
distributing leaflets or having a banned book, or just being accused by "a trusted friend of the regime."

DAMIR SAGOLI/REUTERS FILE
In 1988, soon after signing a ceasefire with 
Iraq, the Iranian government decided to 
crush all political opposition and purge its 
prisons of troublesome elements. Ayatollah 
Ruhollah Khomeini issued a secret ruling 
advising the execution of "fighters against 
God" and all leftists as "apostates from 
Islam."
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In July 1988, at the end of the devastating Iran-Iraq war, the political atmosphere in Iran was volatile: People were 
angry about the long war and a large number of prisoners were due to be released.
The government decided to crush all political opposition and purge its prisons of troublesome elements once and for 
all. 
Soon after signing the ceasefire, Ayatollah Ruhollah Khomeini, who'd become Supreme Leader of Iran after the 1979 
revolution, issued a secret but extraordinary — an Islamic legal ruling — advising the execution of all Mojahedin 
as "fighters against God" and all leftists as "apostates from Islam."

On July 29, the executions began for the Mojahedin. A month later, it was the turn of the leftists.
"Suddenly," Payam recalls, "the guards took all newspapers and televisions away. Visits were suspended and contact 
with guards prohibited. 
"Everybody was very quiet, trying to understand what it all meant."
Mojahedin were separated from leftists and other groups, and all prisoners were classified according to their level of 
resistance.
All over the country, prisoners were called in front of a "court" or "death commission" made out of an Islamic judge, a 
representative of the Ministry of Intelligence and a state prosecutor. 
They were told they would be released, but first needed to answer a few questions, such as "Are you a Muslim?" "Do 
you pray?" and "Do you recant your political activities?"
"When (the prisoners) came out, some were sent to the right, others to the left," Payam says.
After a while, the prisoners realized that far from being released, those on the left were gone forever. 
"We became silent. Everyone was sick with fear."
Then, it was the turn of Payam's ward. 

"They called the names of my friends. I could feel their fear. I saw the way they stood up and walked toward the door. 
I will never forget," he says, his voice trailing.

"They took me to the death committee three times and every time they sent me in the queue for execution. I wrote my 
name on my underpants so my body could be identified. I don't know why I survived."
By the end of the summer, Evin was eerily empty. In other prisons across the country, thousands were missing.
In December 1988, Amnesty International reported being "gravely concerned" by a wave of political executions in 
Iran:
"Those executed included political prisoners detained without trial, or serving sentences imposed after unfair trials, 
suspected political opponents still in prison after serving their sentences, and those rearrested after release." 
Many were women and teenagers.
The U.N. Human Rights Commission received hundreds of petitions and letters from individuals around the world 
expressing what it sescribed as "deep concern at the alleged wave of executions and calling for U.N. intervention to 
bring such executions to a halt."
The Iranian regime flatly denied the massacre, but under international pressure and to mark the 10th anniversary of the 
republic's foundation, released several hundred remaining political prisoners in February 1989. 
For months afterward, Amnesty International and the U.N. urged Tehran to fully investigate all allegations pertaining 
to the massacre, release the actual number of victims and their place of burial.
Strangely, the international community didn't put more pressure on the Iranian government to do so, and to this day, 
survivors and families of the victims are still waiting. 
"At the end of the Iran-Iraq war, there was a certain interest in the part of the major powers not to stir up the pot and 
antagonize Iran," explains Joe Stork, Human Rights Watch's director of the Mid-East North Africa division.
The actual number of victims is still not known, but several sources estimate it to be around 30,000. 

fatwa 

`They took me to the death committee three 
times and every time they sent me 
in the queue for execution.
I wrote my name on my underpants so my 
body could be identified'

a 1988 massacre survivor now 
working as an engineer in Britain
Payam, 
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In January 2001, Grand Ayatollah Hossein Ali Montazeri, former designated successor to Khomeini, documented in 
his memoirs gruesome details about the barbaric purge. 
These complemented and corroborated numerous previous reports and complaints, and proved that the orders came 
from the very top.
Montazeri's shocking revelations prompted renewed efforts from Iranians in exile to have those involved tried for 
crimes against humanity. 
Many of those alleged to have been involved, including former president Hashemi Rafsanjani, are still in power, 
according to several sources.
"The brutal massacres of 1988 were a widespread and systematic series of summary executions, which had approval at 
the highest levels of the political leadership in Iran," concurs Drewery Dyke, Amnesty International's Iran researcher.
"They were what customary international law calls a `crime against humanity' and yet, over 15 years later, nobody has 
been brought to justice. 
"Impunity for such appalling crimes only leads to further abuses of people's fundamental human rights."
Today, prisoners are still tortured and killed in Iran. 
Human Rights Watch recently published a damning report on the treatment of political prisoners and the EU has 
condemned human rights abuses there, too. 
For Payam and other survivors, the current situation has its roots in the summer of '88.
He and many other survivors were released in February 1989. But there was no jubilation or even relief.
"We were broken," Payam says.
"How could we accept that Muslims could carry out such horrific crimes in the name of God or Islam? How could we 
face the bereaved families?"
Payam was released under heavy bail and with his family house pledged against his good conduct. 
He was under constant surveillance, couldn't leave the country and had to report regularly to an Islamic Guards station.
In 1996, still fearing for his life, he immigrated to England, where he is now a permanent resident and was able to 
finally finish his engineering studies.
Sitting in his rented room in a large Victorian house, he looks at the photgraphs of Iran's snow-capped Mount 
Damavand peak hanging on his wall. 
He thinks of his parents and the friends he never sees. 
He dreams of his beautiful country with its high mountains, forests, rivers and deserts.
Most of the time, he prefers not to think, not to dream. 
So, he keeps obsessively busy with work or goes running with special soles in his shoes. 
"I cannot continue on living if I remember," he explains. "But, if I do, I want it to be useful, I need to bear witness for 
those who have died.
"This is my second life — a life I shouldn't have. I feel I was given this second life to tell the whole world what 
happened in Iran in the summer of 1988."

is a freelance journalist based in London.Veronique Mistiaen 
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  خبرى- جهت انثشار در سايت ها و نشريات سياسى١٣٦٧ نامه و مقاله يكى از بازماندگان قتل عام 
 

 حالِ   خونين دالن   آه  گويد باز
 وز فلك خونِ  ُخم  آه  جويد  باز
 هرآه چون الله آاسه گردان شد
) حافظ(زين جفا رخ به خون بشويد باز  

 
!هم ميهنان گرامى  

برخاسته از دلِ  پرخون يك از بند رسته و شاهد قتل عامِ  فرزندان، پدران و                          درد و   اين تالشى است از سر ِ       
 آه براى هميشه آثار شكنجه هاى جسمى و روانى                    ٦٧مادران آزاديخواه مردم ميهن دربندمان در تابستان                

به سران  اميدم قبل از هرچيز و هرآس به شماست؛ چون اميدم             . جالدان رژيم بر جسم و جانش ثبت شده است          
جمهورى اسالمى، با شروع سرآوب هاى پس از انقالب برعليه دگرانديشان زايل شد و سرانجام با قربانيان                          

 آه  - حكومتىسكوت اصالح طلبان   .  در گورهاى دستجمعى و مخفى به خاك سپرده شد            ١٣٦٧قتل عام تابستان   
ِ  خارج از ارگان هاى رهبرى                                درباره اين      -ِ حكومت جدا مىدانم       حساب شان را آامال ًً از اصالح طلبان

بزرگ ترين جنايِت تاريخ معاصر ايران ، سازش شان در ساير جناياِت با ُبعد آوچك تر، از جمله زندانى آردنِ                      
 . دادخواهان قتل هاى زنجيره اى  و حمله به آوى دانشگاه، خود تاييدى بود برمرگ ودفن اين اميد

 تنگ جهت گيرىهاى گروهى، حزبى، سياسى يا                     حال اميدم آن است آه فارغ از چارچوب                      
چارچوب تنگى آه خود آن را به آنارى           . روزنامه نگارى اجازه دهيد اين تالش بازتابى هر چه وسيع تر يابد               

گذاشته ام؛  آن هم پس از مشاهده تكان دهنده اين همه انسان هاى  دربند و وابسته به گروه ها و احزاب رنگارنگ                       
دريغ و  . ار آويخته شدند؛ خون شان بر يك جوى جارى شد؛ و در گورهاى مشترك دفن شدند              آه با يك طناب به د     

درد آه آسانى از آن ها حتى سالم يكديگر را پاسخ نمىگفتند تا چه رسد به شنيدنِ  نظراتِ  متفاوت همديگر؛ و                         
اين براى  .  داشت چه بسا در درون يك گروه سياسى هم جريان           .  اين مختص به دو گروه سياسى متفاوت نبود         

مردم و آينده سياسى ميهن مان فاجعه اى تاريخى است آه هنوز هم ادامه دارد؛ اين از خوِد قتل عام هم دردناك تر                     
 . است

از آنجا آه براى خواننده مهم است آه نويسنده آيست ومتاسفانه چه بسا خود وى مورد قضاوت واقع                      
.  دستگيرشدم ٦٢در سال   . در باره خود و مشاهداتم بگويم      مىشود نه سخن و انديشه اش، الزم است مختصرى           

به دليل  . بالفاصله پس از دستگيرى، تحت شكنجه مداوم قرارگرفتم       . تا دوسه ماه خانواده ام نمىدانستند آجا هستم     
پس از شكنجه مجدد، هفته ديگرى       . بحرانى شدن شرايط جسمى، يك هفته در بهدارى زندان اوين بسترى شدم               

. پنج تاشش ماه طول آشيد تا توانستم به طورعادى راه بروم               . بسترى شدم و تا آستانه مرگ رفتم         در بهدارى    
هنگامى آه مرا به بيدادگاه بردند، در آن جا تنها قاضى شرع بود و نماينده دادستانى آه براى اولين و آخرين بار                 

ه بعد در ابالغ حكم زندانم، دوران          يك ما . در يك مورد، متهم به محاربه شده بودم           . آيفرخواست مرا خواندند   
 .اين داستان مشترك بسيارى از زندانيان سياسى رژيم تا امروز است. يك ساله بازداشتم محسوب نشد

 مدت پنج سال در زندان هاى اوين، قزل حصار و گوهردشت اسير بودم آه پس از قتل عام همراه با                         
دوره زندان همواره و علناً  از آرمان هاى سياسى خود دفاع             به دليل آن آه در طول        . ساير بازماندگان آزاد شدم   

) آتبى، شفاهى، ويديويى ويا در جمع زندانيان      ( مىآردم و حاضر نشدم به فشارهاى رژيم براى توبه و انزجار           
 آه نسبت به    -نسبت به همه گروه هاى سياسى و از جمله گروه خود، و همچنين فشار براى همكارى اطالعاتى                    

 تن بدهم، همراه با ساير زندانيان مشابه، تحت سخت ترين شرايط و فشارهاى                       -يان اعمال مىشود   همه زندان 
آسان زيادى را هم ديدم آه تنها به اين دليل، بدون محكوميت و يا پس از پايان                         . جسمى و روانى قرارداشتيم    

ا بند، دور از چشم جالدان       خوشبختانه، به همين دليل، در محدوده سلول ي        . دوران محكوميت، هنوز اسير بودند     
 . و قربانيان تواب شان، آزادى و آسايش خودمان را داشتيم

. از اوين به قزل حصار و پس از تخليه اين زندان از زندانيان سياسى، همه به گوهردشت منتقل شديم                     
 ١٥و باالى    تدارك قتل عام، حدود شش يا هفت ماه قبل از اجراى آن، با تفكيك زندانيان بر اساس احكام زير                            

مرا . سال، چپ يا مذهبى بودن،  پايبندى و سرسختى در اعتقادات و مبارزات صنفى شان در زندان،  آغازشد                       
منتقل آردند و به همان نسبت نيز آم ترين امكانات رفاهى                " سر موضع "نيز به يكى از بندهاى به اصطالح             

 ١٥زندانيانِ  داراى احكام     . ختيارمان گذاشتند را در ا  )  جا، هواخورى، بهدارى، ارتباطات، فروشگاه و غيرو       (
 سال حكم داشتند، بدون حكم و يا محكوميت شان پايان يافته            ١٥سال و باالتر به اوين منتقل شدند و آن ها آه زير            

ً  در اين دوره شش ماهه، تفتيش عقايد زندانيان با انواع و اقسام فرم هاى مفصل و                       .  بود، به گوهردشت    ضمنا
 شدت  -ى پرسش هايى درباره حد پشيمانى و توبه، جنگ، مذهب، مارآسيسم و گروه هاى سياسى                  حاو -خالصه

 .گرفت تا پرونده سازىهاى الزم را براى قتل عام آماده آنند



نديدن ( ، پس از قطع آامل ارتباطات بندها با خارج           ١٣٦٧ تير ماه    ٢٦با آغاز اجراى قتل عام ازروز      
شنيده ها و  ) ت ها،هواخورى، بهدارى و فروشگاه، بردن تلويزيون بند وغيرو             پاسداران، قطع بلندگوها، مالقا     

آه در ساختمان اصلى و در مدخل ورودى بندهاى         (از بند فرعى    . مشاهداتى داشتم، آه ذآرشان ضرورى است     
. نددر طبقه سوم، زندانيان مجاهد با ُمرس به ما اطالع دادند آه آن ها را براى اعدام مىبر                         ) بزرگ واقع بود   

نكته ديگر ورود    . آن ها با عجله تمام، ليست اسامىشان را به ما دادند؛  با اين خيال آه نيروهاى چپ معافند                           
آزادشدگان سال هاى پيش وهمچنين سربازان و جوانانى آه          . دستگيرشدگان جديد به بندهاى بازجويى آرج بود        

هر از گاهى    . مع اين دستگيرشدگان بودند    در جبهه غرب نسبت به مجاهدين هوادارى نشان داده بودند، در ج                 
 اين زندانيان را با مينىبوس به        - آه با درى فلزى از بند ما مجزا شده بود            -مىديديم آه از راه پلكان انتهاى بند       

 .  حسينيه مىبرند ولى بازگشتى در آار نيست

ى بند فرعى طبقه      مهم تر از همه، شنيدن گفتگوها و بحث هاى عده اى از مقامات بود آه از اطاق ها                      
نحوه برداشت از    . دوم، در سلول هاى محل تالقى ساختمانِ  بند با ساختمان اصلى زندان، به گوش مى رسيد                       

مشكل . فتواى خمينى و نحوه تشخيص زندانيان مجاهدِ  محارب و غير محارب، مورد بحث هيئت سه نفره بود                    
ليل سال ها سبعيت نامحدود رژيم، به ندرت مواضع خود          هيئت اين بود آه مجاهدين باقى مانده در زندان ها، به د            

نتيجه گيرى هيئت اين بود آه اگر آسى بگويد سازماِنش را قبول ندارد و يا حاضر به                                . را آشكارمى آردند  
تصميم گرفتند آه زندانى بايد قبول آند آه همكارى اطالعاتى آرده و نه              . انزجار و مصاحبه است، آافى نيست     

بدين وسيله  . بندش را معرفى آند، بلكه قبول آند آه در اعدام آن ها نيز شرآت آند                      " موضع ِ سر"تنها افراد    
 .  مطمئن مىشدند آه عده ناچيزى از آن ها باقى خواهند ماند

يكى . بخش ديگر بحث ها، تكنيكى بود؛ در اين باره آه چگونه اعدام ها را با سرعت بيشتر انجام دهند                  
براى ما آشكار   .  در زمينه آشيدن چندين طناِب دار با خودرو يا جرثقيل مىگفت              ازاعضاى هيئت از تجربه اش   

بر . شد آه شيوه اعدام ها در گوهردشت، دار زدن است آه صدايى ندارد و ساير زندانيان را هشيار نخواهد آرد              
 . خالف اوين، در گوهردشت تجهيزات الزم براى ايزوالسيون صداى تيرباران وجود نداشت

گر عمليات، بىاطالع نگه داشتن آامل زندانى بود تا دم آخر تا امكان و فرصت پنهان آردن                    محور دي 
جنگ تمام شده و    : "غيرانسانى ترين حيله اين بود آه به زندانيان درتمام مدت مىگفتند          . نظراتش را نداشته باشد   

يكى از   ." ادى را دارند    هيئت آارش انتخاب آن هايى است آه شرايط آز               . مىخواهيم زندانيان را آزاد آنيم         
اعضاى هيئت صحنه اى از حسينيه را با غرور و شادى تمام مطرح مىآرد آه زندانى زنى، تا لحظه اى آه                            
طناب دار را به گردنش انداختند آامالً  بىخبر بوده و تصورمىآرده آه اين بار هم، مانند سال هاى قبل، با يك                         

ن ناگهان مات و مبهوت شده و بالفاصله با حس فرصت                 صحنه سازى براى اعدام مصنوعى مواجه است؛ ز          
برادران صدايش را در گلو خفه آردند و حاضرين صلوات                  "آمى آه داشته شروع آرده به شعاردادن آه                

پس از چند روزى ديگر صدايى نشنيديم؛ چون عمليات هيئت را به نقطه ديگرى از زندان منتقل                          ". فرستادند
 ها قبل بند ما را در نقطه آورى از زندان درنظرگرفته بودند، به هيچ وجهى نمى                متاسفانه چون از مدت   .  آردند

ضمنا شنيدن صداى رفت وآمد هلىآوپترها به زندان،          .  توانستيم اطالعات خود را به زندانيان ديگر منتقل آنيم           
 .   وقتى اتالف شوددر مدت دو ماهه قتل عام، حاآى از آن بود آه مقامات باال برآن نظارت دارند و نمىخواهند

در طول مرداد ماه، نيمه شب ها، مىديديم آه پاسداران زندان يك يا دوآاميون را، مقابل در خروجى                        
آاميون ها يكى  . اين ساختمان به حسينيه معروف بود       . سالن بزرِگ انتهاى ساختمان اصلى زندان، بار مىزدند          

اجساد را جابه جا مىآردند    .  جسد را بار مىزدند    ٥٠ داخل هر يك، حدود   . داراى آانتينر و ديگرى  روباز بود       
پاسداران، در حالىآه قهقهه هاى هيستريك شان در محوطه                . تا از حداآثر ظرفيت آاميون ها استفاده بشود               

ابتدا صداىِ  قابل شمارشِ         . اطراف زندان مىپيچيد، اجساد را تاب داده و به درون آاميون پرتاب مىآردند                   
ف آانتينر، در فضاى زندان بود آه توجه مان را جلب آرد؛ ولى زاويه ديدمان مناسب نبود                  برخورد اجساد به آ   

ً  عصرها پاسداران زندان را مىديديم آه تكه هايى از                 . و تنها آاميون ها را مىديديم وگاه پاسداران را             ضمنا
ى و خنده با يكديگر،       با همان حاالت هيستريك، درحال شوخ        ) آه ظاهرا چشم بندهاى زندانيان بود        (پارچه را 

يك شب به انتهاى بند آه حمام بود رفتيم و از الى آرآره فلزى پنجره، حدس هاى شوم و                                      . آتش مىزنند  
 مانند آوارى ناگهانى آه بر جسم و جان بريزد،           - آه بر اساس مشاهدات و سير وقايع قبلى بود          -باورنكردنىمان

ماندگان، برايمان روشن شد آه در چند روز اوليِه اعدام ها، از            بعد ها، پس از ديدن ساير باز      .  برايمان اثبات شد  
اين تريلى، پس از بارگيرى، در زمين باير اطراف          . يك تريلى آانتينردار براى حمل اجساد استفاده آرده بودند          

هايت زندانيان بندهاى ديگر، با ن     . به ناچار در روزهاى بعد از آاميون استفاده مىآنند         . زندان به خاك مىنشيند    
تعجب، از الى آرآره هاى پنجره، اين تريلى را ديده بودند آه چندين روز آنجا مانده و پاسداران زندان با پمپى                       

اين براى جلوگيرى از عفونت      . شبيه پمپ سم پاشى و بااستفاده از ماسك، موادى را به درون آانتينر مىپاشند                 
 .اجساد بود

خطای حافظھ: بھ احتمال 
زیاد ھفتم مرداد درست است



صداى برخورد هر جسم به آف آاميون معادل خفه آردن            . يك ماه تمام زير فشار چنين آوارى بوديم         
اى انسان هايى  . حسينيه تبديل به قصابخانه انسان ها شده بود       . انسانى بى پناه توسط سران جمهورىاسالمى بود       

ما محكوم شديم   . ما شاهد قتل هزاران انسان بى پناه بوده ايم         ! آه حتى با مرگ طبيعى يك انسان برمىآشوبيد         
دن و آشيدن اين درد با جسم و جان خود؛ و با حسرتِ  ديدنِ  عملى مشترك و موثر براى عدالت،                        به زنده مان  

 .نجات انسان و رسيدگى به اين جنايت ضد بشرى
 سازمان برخى از   خشنالعملی در مقابل اقدامات       ژيم می کوشد جنايات خود را به مثابه عکس            گاه ر 
ونت نيروهاى اپوزيسيون درنظرشان مهم تر از خشونت حكومتى        براى آنان آه خش   .  توجيه کند  هاى اپوزيسيون 

تمام گرا جلوه مى آند، الزم است ذآر شود آه جمهورى اسالمى، مدت ها پيش، دستگيرشدگانى را آه به                                    
آوچك ترين نحوى  در عمليات مسلحانه نقش داشتند با وحشيانه ترين شكل ممكن از بين برده بود؛ و يا سال ها                           

از ابالغ حكم اعدام و يا با تهديد به آن نگاه داشته بود تا متهم را قبل از مرگ، از لحاظ روانى                                آن ها را پس     
باقيمانده متهمين به عمليات مسلحانه يا ترور تواب هايى بودند آه           . خرد آرده و يا به همكارى اطالعاتى وادارد        

م در جريان قتل عام اعدام شدند؛ چون            تواب ها هم سرانجا   . وجدان انسانى شان توسط جالدان قربانى شده بود           
آن ها به دليل وادار شدن به همكارى، اطالعات گسترده اى از سال ها سرآوب داشتند و پس از تخليه زندان ها                           

شكنجه مداوم جسمى و روانى، مواجهه روزمره و چندين ساله با مرگ و جهنم زندان                             . به شان نيازى نبود    
بنابراين در طول دوره زندان، به موازات مقاومت، خودآشى،         . سانى نيست جمهورى اسالمى، قابل تحمل هر ان     

 .ديوانگى و تواب شدن پديده اى رايج بود و هست

پاسداران، .  آم آم حس آرديم شرايط دارد عادى مىشود      .  مرداد آمد و شد آاميون ها متوقف شد       ٢٧از  
 شهريور ماه، قبل از     ٥صبح  روز    .  نمىآردند مانند قبل، هنگام باز آردن در ورودى بند، ديگر خود را پنهان             

مدت آوتاهى پس از آن آه آن ها رفتند، ناگهان عده اى پاسدار             . صبحانه، دو نفر را براى دندانپزشكى  خواستند         
همه را با توهين و آتك،       . به همراه  ناصريان، داديار و داود لشكرى، رئيس زندان، به داخل بند هجوم آوردند                 

تنها اجازه  . رج از بند بردند؛ بدون لباس مناسب،  بدون دم پايى و خواب آلود به صف مان آردند                  بالفاصله به خا  
همه بالفاصله مىدانستيم آه اين صف به        . انگار زمان در بند متوقف شد      . داشتيم چشم بندمان را با خود برداريم      

ئق شده و به جنايت خود با            سران رژيم بر اختالف نظر خود و اعتراض آيت اهللا منتظرى فا                   .  آجا مىرود 
ولى ظاهراً  در مورد نيروهاى چپ، به جاى اآثريت آرا، اتفاق آرا براى اعدام در نظر                     .  قاطعيت ادامه دادند  

 . ، اين توافق را تسهيل آرد"احتياط بر اجماع است"توسل به بخشى از فتوا، .  گرفته شد

تنها نمىدانستيم آاله شرعى براى     . ره برده شد   اين اولين بند چپ ها بود آه به سمت اطاق هيئت سه نف           
به توبه،  ! نه.  آن هم پس از مشاهده اين جنايات شيطانى       . پاسخ همه به سئواالت دانسته مشخص بود       . ما چيست 

 يا برچسب  نيروهاى چپ       -ولى بجز سئواالت معمول، سئواالت ديگرى بود براى اثبات آفر           .  به انزجار !  نه
ً  تنها پاسخ منفى به يكى از پرسش ها در مورد پذيرش خدا، نبوت و قيامت، مبناى تصميم                   ظاهرا.  براى قتل عام 

آسانى بودند آه    . آن هايى را آه در ليست سياه بودند در هر صورت اعدام آردند                     . براى اعدام زندانى بود      
 از آنكه به ابعاد       ولى همه بازماندگان را با شكنجه و پس           . ، اعدام نشدند   "اصول دين "عليرغم پاسخ منفى به       

براى هر وعده نمازنخواندن، ده        . فاجعه آگاه شده بودند، وادار به نماز خواندن به پيش نمازى جانيان آردند                     
پاسداران براى آن آه       . ضربه با آابل فوالدى  و براى هربار اظهار طرفدارى از گروه خود، ده ضربه                              

. رقابت مىآردند  " ثواب آخرت  " با يكديگر در    ضربه ها آارآتر باشد، هر يك تنها يك ضربه مىزدند و                         
ناصريان زندانيانى را آه تحت اين شكنجه قرار داشتند، به سلولى مجزا مىبرد آه در آن طناب و ظروف                                 

برخى ازاين زندانيان مجداداً      ". سعىتان را بكنيد  . وسايل خودآشى فراهم است   : "به آن ها مىگفت  . شيشه اى بود 
.  چند نفرى از آن ها پس آنكه اعدام نشدند و شكنجه شان ادامه يافت دست به خودآشى زدند            . به بيدادگاه برده شدند   

 ! ننگ بر اولياى دينى آه از آن، اين چنين براى جنايات ضدانسانى استفاده مىشود و سكوت مىآنند
پ تنها   پس از پايان اعدام ها و يك آاسه آردن بازماندگان متوجه شديم آه چند صد نفر از نيروهاى چ                  

بيش از نيمى    . از بندهاى مجاهدين و مذهبىها عده انگشت شمارى  باقىماندند         . در گوهردشت اعدام شده بودند    
پس از انتقال همه مان به اوين، متوجه شديم در آنجا بجز چند ده نفر آسى                . از هم بندهاى  خود را از دست دادم         

با احتساب اين همه    .   بازگشته از عراق آامالً  پرشد           زندان هاى خالى بالفاصله با اسراى       . باقى نمانده است   
آزادى را اين بار نه تنها در بند، بلكه آن را در سراسر آشور به خاك آردند تا  بار ديگر                   زندان در شهرستان ها،    

 .وسيع تر، عميق تر و ريشه دارتر برويد
 با تشكر از شما، . در پايان، مقاله ضميمه را تقديم مىآنم

 ١٣٨٢ندوست، دهم شهريورپيام آرما



 چرا به 

 ∗بزرگ ترين جنايت ضدبشرى تاريخ معاصر ايران 
  توجه و رسيدگى الزم نشده و نمىشود

 مىبايست در دستورآار دائمى ١٣٦٧رسيدگى به قتل عام هزاران زندانى سياسى در تابستان 
 سازمان ها و نهادهاى بين المللى و ايرانى حقوق بشر  قرار گيرد

ِ مدعىِ  جامعه مدنى درباره اين فاجعه ملى متىحكوبه سكوت مجرمانه اصالح طلبان 
 مىبايست پايان داده شود

بدون رسيدگى قطعى به اين جنايت، به برقرارى آزادى، دمكراسى و جامعه مدنى پايدار و به 
  نمىتوان هيچ اميدى داشتحكومتىاصالح طلبان 

 
 خامى و ساده دلى شيوه جانبازان نيست

عيار      بيارخبرى   از   برِ آن    دلبرِ    
 شكرآن آه تو در عشرتى اى مرغِ  چمن
 )حافظ(به   اسيرانِ   قفس    مژده   گلزار   بيار

 
 فاجعه

پانزده سال پيش، سران جمهورى اسالمى با همكارى دست اندرآاران قوه قضائيه، زندان ها و دستگاه هاى                              
ى و با عجله دست به آشتارى سراسرى           اطالعاتى، در پى یك سازماندهى و تدارك شش ماهه، با فتواى خمين               

 .در زندان هاى سياسى آشور زدند
سريعًا دشمنان اسالم   .  باشد، حكمش اعدام است    ]مخالفت[هرآس در هرمرحله اگر بر سر نفاق         "...

، همان  در هر صورت آه حكم سريع تر انجام گردد            در مورد رسيدگى به پرونده ها           . را نابود آنيد   
درنامه  به احمد خمينى و پاسخ به سئوال موسوى اردبيلى رئيس وقت قوه                 خمينى  (."مورد نظر است  

 )قضائيه پس ازصدور فتوا

  شكست هاى فاحش و جبران ناپذیر در جبهه هاى جنگ، انزواِى خفه آننده در عرصه بين المللى،                            
روزافزون ورشكستگى اقتصادى، رشد مخالفت مردم با ادامه جنگ و اعزام جوانان شان به مسلخ، مقاومت                         

زندانياِن و سازمان هاى سياسى شان، رژیم را واداشت آه به بزرگ ترین چرخش استراتژیك تاریخ حيات خود                     
 سازمان ملل را با دست پاچگى و بدون قيد           ٥٩٨از لحاظ سياسى، ایدئولوژیك و اجتماعى دست بزند؛ قطعنامه            

 اعتماد به نفس خود را نزد پيروانش از دست             رژیم یكشبه تمام اعتبار و     . و شرط بپذیرد و با عراق صلح آند          
در مقابل، سازمان هاى  سياسى دگراندیش، آه       ".  نوشيدن زهر :" خمينى بهترین توصيف را از شرایط داد       . داد

مخالف ادامه جنگ پس از آزادى خرمشهر بودند، یكباره به عنوان بزرگترین تهدید براى رژیم و ثباتش جلوه                       
 آه صدام مجبور به پذیرش صلح شده بود، تنها رژیم را مسئول تداوم جنگ، ویرانى                   آن ها در شرایطى  . آردند

پس از صلح، دیگر تداوم سرآوب و خفقان         .  و جان و زندگى صدهاهزار تن از مردم هر دو آشور مىدانستند            
راى وجود هر نيروى سياسى مخالف،  ولو در زندان، ب           .  با اتكا به جنگ و شرایط اضطرارى، امكان نداشت          

وحشت از ترآيب این نيرو با جنبشى       . اى به هيچ وجه قابل تحمل نبود     "زهرنوشيده"چنين رژیم بىاعتبار شده و      
بنابراین بزدالنه ترین و زبونانه ترین استراتژى، یعنى حمله و        .  مردمى در شرایطى بحرانى، به اوج خود رسيد       

 -دربرنداشت" فرمانده آل قوا    "اى پيروان      آه ظاهرًا هيچ شكست و تلفاتى بر               -تصرف آسان ترین سنگرها    
این با  . صفوف خود را متحد آند     ! آشتار زندانيان بى پناه در اسرع وقت تا در سایه این پيروزى               : انتخاب شد 

وجود آن بود آه حمله ارتش مجاهدین در غرب آشور، با شكست قطعى مواجه شده و حتى قبل از آن هم،                                   
 به نفع رژیم       ٥٩٨نه بين المللى و چه در داخل، با پذیرش قطعنامه                   واضح بود آه توازن قوا، چه در صح              

 .  تغييرخواهد آرد
بر سر موضع نفاق خود پافشارى آرده و              سراسر آشور    آسانى آه در زندان هاى           "...

با راى  مىآنند، محارب و محكوم به اعدام مىباشند و تشخيص موضوع نيز در تهران                        
و جناب آقاى            ) قاضى شرع     (دامت افاضاته      آقايان حجه االسالم نيرى                       اآثريت
اگر چه احتياط در        . و نماينده اى از وزارت اطالعات مىباشد            ) دادستان تهران  (اشراقى

آقايان قاضى   زندان هاى مراآز استان آشور راى اآثريت               اجماع است و همين طور در         
 رحم بر   .ىباشد م الزم االتباعشرع، دادستان انقالب و يا داديار و نماينده وزارت اطالعات              



قاطعيت در برابر دشمنان خدا از اصول ترديد ناپذير نظام                    . محاربين ساده انديشى است    
رضايت  انقالبى خود نسبت به دشمنان اسالم                  با خشم و آينه       اميدوارم   . اسالمى است  

آقايانى آه تشخيص موضوع به عهده آنان است وسوسه و             . خداوند متعال را جلب نماييد     
باشند، ترديد در مسائل قضايى اسالم        " اشداء علىالكفار "ند و سعى آنند      شك و ترديد نكن    

 )از فتواى خمينى(."والسالم. انقالبى، ناديده گرفتن خون پاك و مطهر شهدا مىباشد
چنين بود آه خون دو نسل از انقالبيون و آزادیخواهان ميهن، نوشداروى موقتى شد براى زهر                                  

آنونى جمهورى اسالمى؛ بسيارى از قربانيان، از سبعيت دیكتاتورى                 نوشيده شده توسط سران آن زمان و               
سلطنتى پهلوى، پس از سال ها زندان، با وقوع انقالب، جان به دربردند؛ ولى ازاین دیكتاتورى قرون وسطایى                     

 .نه

تعجبى نيست اگر سكوت جنایت بار سران جمهورى اسالمى تا آنون ادامه داشته است؛ چون فتواى                       
 با عبارات اسالمى اعالم شده، ولى مستند ترین مدرك و مایه ننگ بىپایان پيروان ولى فقيه و                             رهبر، گرچه 

.  از مردم جدا مىگردد      حكومتىاین جاست آه صف اصالح طلبان       . آلودگىشان در این جنایت ضدبشرى است        
 -فقيه بودند   که تا دیروز، خود شریك، مجری و لبيك گوى اوامر جنایتکارانه ولی                              -این مصلحت اندیشان     

اصالح طلبى را نه به نفع مردم بلكه براى حفظ و تداوم نظام  والیت مطلقه، بوسيله الپوشانى جنایات گذشته و                        
آن ها هم، نمىخواهند صدایى و اندیشه اى خارج از چارچوب قابل پذیرش براى                             . روزمره اش مىخواهند  

مهندسى " اصالح طلبى مىبایست در چارچوب        .مجموعه نظام، و شكل گرفته در درون آن، امكان وجود بيابد              
طراحى شده توسط استراتژیست هاى سازمان مطالعات استراتژیك و سازمان هاى اطالعاتى باقى                  " اجتماعى ِ  

سازمان هایى آه از پيش ازآن فاجعه، آقاى حجاریان،               . انقالبى جلوگيرى بشود    -بماند تا از انفجار اجتماعى        
و دست ودل بازى سران رژیم در     " مهندسى اجتماعى "این  . در راس آن ها بود    ازجانب خمينى هماهنگ آننده و      

زمينه اصالح طلبى، پس از اطمينان خاطر از حذف آامل همه نيروها و احزاب دگراندیش از صحنه آشور                           
زمانى . آغاز شد؛ آن هایى آه درصف اول مبارزات آزادىخواهانه، ضد سلطنتى و ضد سلطه امپریاليسم بودند                  

ر واقع عرصه از هر خطر و رهبرى جایگزینی براى حكومت خالى دیده شد، اصالح طلبى یا آزادى                               آه د 
 .آنترل شده، خود وسيله اى براى تقویت و تداوم حكومت و به منزله یك سوپاپ اطمينان، ضرورى دانسته شد

ى پيگير انقالبى    در واقع، آشتار زندانيان سياسى نقطه پایانى بود بر سال ها آشتار و سرآوب نيروها              
هدف، محروم آردن   . واقعى بود " خانه تكانى"همان طور آه مجریان این قتل عام مى گفتند این یك         . و آزادىخواه 

 . جنبش آزادى خواهى از هر نيرو و رهبرى مترقى، پيشرو و رادیكال بود

ثر، از لحاظ    وظيفه نماینده وزارت اطالعات در هيئت سه نفره تهيه ليست سياهى از آليه افراد مو                        
وظيفه .  توانایى هاى سازمانى، سياسى و ایدئولوژیك، با ارزیابى دقيق از گذشته، حال و خطر آینده آن ها بود                     

. دو نفر دیگر، ارزیابى زندانى، از لحاظ سرسختى، پيگيرى و حد فداآارىاش در راه آرمان هایش و مردم بود                    
ه، در فاصله شش ماهه قبل از جنایت، انجام یافته              این ارزیابىها در در طول مدت حبس و به صورت فشرد               

به همين جهت، گروه هاى چپ از لحاظ آيفى         . بيدادگاه ها براى سنجش نهایى و یك آاسه آردن نظرات بود          . بود
 بخش عمده رهبرى و آادرهاى موثر خود را                -بزرگ ترین ضربه سازمانى را در این جنایت متحمل شدند               

سازمان مجاهدین خلق از لحاظ آمى بزرگ ترین ضربه تاریخ خود را                  .  دادند بطور جبران ناپذیرى از دست     
متحمل شد؛ آن هم تنها به دليل آنكه جنایتكاران اعضاى موثر، آادرها و رهبرى دستگير شده آن ها را، در                                  

 شكل ظاهرى عمل، همانند سایر جنایات والیت            . سال هاى  پيش، با سبعيت بىسابقه اى، از بين برده بودند                  
مطلقه، با آاله  شرعى سازمان داده شد تا همه دست اندرآاران را خلع سالح آنند، بترسانند و به ساده                                            

 .اندیشان شان، براى ارتكاب جنایت، انگيزه، وعده بهشت و تسلى روانى دهند

اآنون پس از پانزده سال، هنوز هيچ ارگان و دادگاه بين المللى، این جنایت را از لحاظ حقوقى و                                
آميسيون حقوق بشِر سازمان ملل  جمهورى اسالمى را            انى پيگيرى  نكرده است آه هيچ، در سال گذشته،           انس

بده بستان های دیپلوماتيک و جلب نظر مساعد رژیم برای          . از فهرست آشورهاى ناقض حقوق بشر خارج آرد        
این در حالىست آه       . اتخاذ موضع مناسب در رابطه با حمله نظامی به عراق، این ثصميم را تسهيل آرد                            

 . جنایات و نقض فاحش حقوق بشر و آزادىها، بى وقفه تداوم داشت و در سال جارى  به اوج خود رسيد

درحالىآه بزرگ ترین جنایت تاریخ معاصر ایران مسكوت مانده، اميِد رسيدگى به انبوهى از جنایات                 
 و در سال       ١٣٧٨به آوى دانشگاه ها در         به مراتب آوچك تر بيهوده است؛ نمونه قتل هاى زنجيره اى، حمله                  

جارى، قتل زهرا آاظمى و صدها جنایت نامشهور دیگر خود بهترین گواه است؛ آن هم در شرایطى آه نقش                          
ً ، خواسته و ناخواسته، به بزك آردن چهره جمهورى اسالمى در صحنه                             ،راحكومتى    اصالح طلبان     عمال 

 .ر آش همان است و آاسه همانبين المللى محدود آرده اند و در داخل آشو



قتل عام زندانيان سياسى در واقع سقوط آامل و بازگشت ناپذير جمهورى اسالمى از لحاظ اخالقى و                  
؛ هرچند دستگاه هاى اطالعاتى، از مدت ها پيش از آن، ازهرگونه ماهيت انسانى و اخالقى تهى شده                  قضايى بود 

 اآنون خود در شش سال گذشته ، در آوران اميد به اصالح طلبان                   آنان آه نتوانستند این را درك آنند،         . بودند
 ، هم دستگاه هاى اطالعاتى،  هم دستگاه قضایى، هم زندان هاى علنى و مخفى، هم چماقداران و                                   حكومتى

چاقوآشان سازمان یافته توسط بسيج، سپاه و انواع سازمان هاى موازى اطالعاتى و حراستى و در راسشان                          
درحالىآه تا آنون   . ، و باالخره، هم برچسب منافق، محارب،  آافر و جاسوس را تجربه آرده اند              والیت فقيه را  

فكر مىآردند آه این ها فقط براى سایر سازمان هاى سياسى رادیكال و چپ است و نه آن هایى آه فقط                                            
دن خطاست؛ آن   آزموده را آزمو  . ها را رعایت مىآنند    "خط قرمز "آرده و تمام     " اصالح"مىخواهند نظام را     

آزادى و حقوق . هم آزمایشى آه به قيمت خون ده ها هزار انقالبى، آزادىخواه و عدالت طلِب پاك باخته تمام شد  
تاریخ این را به هيچ آس        .   و نمىتوان آن را براى خود خواست و براى دیگران نه                    بشر تقسيم  ناپذير است   
 .نبخشيده و نخواهد بخشيد

 هيوالى  .مى، هيواليى بطور سرطانى و بدون وقفه رشد آرده است                در طول حيات جمهورى اسال       
سرآوب و دستگيرىهاى بىرویه و مخفيانه؛ هيوالى لباس شخصىها، موتورسواران، چماقداران و چاقوآشان؛            
هيوالى بازداشتگاه هاى مخفى،  شكنجه و تجاوز؛ هيوالى محاآمات مخفى،  بىضابطه و بدون حضور وآيل                     

والى اعدام و آشتار علنى، مخفى و در مأل عام؛ هيوالى ترور در داخل و خارج از آشور؛           و هيئت منصفه؛ هي   
هيوالى وادار آردن قربانيان به انزجار و توبه آتبى و شفاهى، به مصاحبه هاى ویدیویى، تلویزیونى و در                              

م و ترور سایر اجتماعات، به همكارى اطالعاتى و همكارى در تعقيب و مراقبت، سرآوب، شكنجه و حتى اعدا             
هيوالى خبرچينى، پراآندن بذر نفاق و تشتت درميان نيروهاى اپوزیسيون؛ هيوالى خریدن متفكرین،              . قربانيان

روشنفكران و شخصيت هاى سياسى و یا باجگيرى ازطریق تهدید به ایجاد مشكالت و افشاى رازها و مسائل                         
طورىآه بودجه و منابع بىحساب و نامحدود به        در رشد این هيوال، هيچ آنترلى وجود نداشته ب        . خصوصىشان

 حكومت هم خارج     مرآزىاین هيوال به  باالترین حد رشد خود رسيده و از آنترل                    . آن اختصاص یافته است    
او در همه جا حضور دارد؛ در جمع نویسندگان و خبرنگاران؛ در ميان گروه هاى سياسى؛ در جمع                    . شده است 

 در لباس دوست و عامل واسطه براى ارتباط با قربانيان ترور و آدم ربایى؛                  هنرمندان؛ در جمع اصالح طلبان؛   
در خانه، مدرسه، دانشگاه، ورزشگاه، اداره و آارخانه؛ و باالخره در ظاهر بنگاه ها و شرآت هاى اقتصادى و                   

 و  او تنها به مرگ زندانى بسنده نمىآند       . او تجسم خود شيطان است    . فرهنگى، بخصوص در خارج از آشور      
 ". ما نمىگذاریم آسى قهرمان بشود: "  به گفته جالدان.مىخواهد شرف، غرور و آبروى وى را نيز بگيرد

به گواه ده ها هزار زندانى، : درك عميق این واقعيت براى همه فعالين جنبش آزادىخواهى حياتى است      
كه برچسب آافر، منافق،       پس از آن     در سيستم سياسى و قضايى واليت مطلقه،            قربانيان و خانواده هاشان،       

محارب و جاسوس به مخالفين روش هاى حكومت زده شد، هر نوع حيله و نيرنگ، روش هاى ضدانسانى،                        
 مجاز است و آسى لحاظ شرعىقساوت، شكنجه، تجاوز، توهين، تخفيف، بىحرمتى و دزدى در مورد آنان از 

جان، مال و ناموس آافر،     " گفته و مىگویند      آنچنان آه جالدان و حكام شرع  به صراحت         .پاسخ گو نخواهد بود  
؛ به گفته     "بر آنان حرام است و در اختيار حكومت اسالمى است                    ) بخوان آزادىخواهان  (منافق و محارب    

همچنين " .شما از پشه هم در نزد ما بىارزش ترید            : "مكررعوامل دستگاه قضایى و شكنجه گران درزندان ها         
براى آسب خبر از منافقين و آفار،           "مطلقه، عوامل اطالعاتى مجازند        مطابق رهنمود هاى نمایندگان والیت        

نفوذ در آن ها و حفظ حكومت اسالمى، در صورت لزوم به اعمالى دست بزنند آه بطور معمول مسلمان از آن                       
 )نقل از پاسداران و نظاميان زندانى و اعدام شده در قتل عام" (.منع شده است

 
  روزمره اين فاجعه ملى در مجامع بين المللى و در داخل آشوراهميت افشا و پيگيرى دائم و

افشا و رسيدگى به اين جنايت ضد بشرى، در تامين آزادى، دمكراسى، حقوق بشر و ايجاد                            . الف
 مغزهاى متفكر، آمرین، تدارك آنندگان و مرتكبين این جنایت، هنوز          .جامعه مدنى، نقش آليدى و محورى دارد      

آن ها سد    . چه به ظاهر اصالح طلب، چه محافظه آار، با قدرت تمام حضور دارند                 در همه سطوح حكومت،       
آن ها از هر وسيله اى استفاده مىآنند آه               . مستحكمى اند در برابر هرنوع تحول؛ حتى در حد رفرم نيم بند                     

 حكومتىب  اصالح طل. اصالحات را در محدوده اى معين نگاه دارند و هر گام به پيش را، دو گام به پس برانند                     
درحفظ منافع مالى خود و در حفظ نظام، با محافظه آار در یك آشتى مىرانند؛ بنابراین از طرافداران واقعى                         

و به ميدان آمدن شان هراسان        " غيرخودىها"اصالحات، یعنى توده مردم، دانشجویان، زنان، دگراندیشان و               
؛ چون خود در درون آن رشد آرده و                وى بيش از هرآس دیگرى از هيوالى پيش گفته شناخت دارد                 . است

به همين جهت درباره این جنایت آامالً           . مىداند آه نباید انگ منافق، آافر، محارب و جاسوس به وى بخورد              
سكوت مىآند و در مورد جنایات آوچك تر سازش مىآند و رسيدگى به آن ها را مخدوش آرده و به بيراهه                              



انتظار پيشگامى از وى بيهوده      .  خویش با جناح دیگر استفاده مىآند       در واقع از آن براى منازعات      .  مىآشاند
 .نحوه برخورد به این جنایت، بهترین معيار براى شناخت دوستان و دشمنان آزادى و حقوق انسانى است. است

. آه به طور مداوم، آشكار و چه بسا پنهان ادامه داشته است            جلوگيرى از تكرار اين گونه جنايات       .  ب
مينى در مورد سرنوشت و آینده فعالين سياسى و حقوق مدنى، روزنامه نگاران و زندانيان سياسى                             هيچ تض  

نباید فراموش آرد آه    . در هر تندبادِ  حادثه خطر تكرار جنایات مشابه، جان آنان را تهدید مىآند                . وجود ندارد 
 ترور و ترتيب دادن حوادث         در دوران حكومت آقاى خاتمى، بارها از خطر آودتا، تهيه ليست سياه آشتار،                    

   .این خطرات افسانه نيست. مرگبار ساختگى یاد شده است

بدون افشاگرى  . به  ثبت رساندن اين جنايت در مجامع جهانى به عنوان يك جنايت ضد بشرى                       . ج
 و مبرا از حلقه تنگ منافع گروهى و سياسى، نباید انتظار                انسانى-در چارچوب حقوقى  پيگير، وسيع، مستند،     

ً  رسيدگى آنند               مگراین آه بگذاریم  روزى منافع آشورهاى قدرتمند            . داشت جهانيان مسائل مردم ما را راسا
خارجى ایجاب آند آه، مانند آن چه در عراق رخ داد، تنها براى رسيدن به اهداف خود و با قربانى آردن                                    

 .استقالل آشورمان، به این جنایات بپردازند

بدون اجراى عدالت باید انتظار         . ه دادخواهى خانواده هاى قربانيان      اجراى عدالت و رسيدگى ب        . د
تعجبى نيست آه اآثریت اعضاى ارتش مجاهدین          . داشت آه چرخه خشونت در آشورمان همچنان ادامه یابد             

در ميهن ما دهستانى نيست آه      .  این سازمان بوده اند   ٦٠خلق از بستگان و خانواده هاى قربانيان آشتارهاى دهه          
. وحشت دیگرِ  سران رژیم از این واقعيت است           . ن وابستگان یكى از گروه هاى سياسى قربانى نشده باشد           در آ 

 ٧٨بىجهت نيست آه ناطق نورى، پس از جریان سرآوب           . آن ها بيش از هر آس دیگر مىدانند چه آرده اند             
 . "اگر سيل بياید، همه را مىبرد" هشدار مىداد حكومتىدانشجویان، به اصالح طلبان 

 
علل مسكوت ماندن، عدم رسيدگى و بازتاب محدود اين جنايت ضدبشرى در داخل و خارج از                   

  سال گذشته١٥آشور در 
در نگاه آلى، علل اصلى نافرجام ماندن رسيدگى به این جنایت را به دوبخش عملى و نظرى مىتوان                    

ودن آارزارها و افشاگرىها        بمقطعى بىبرنامگى، ناپيگيرى و           تفرق، بىسازمانى،    پراآندگى،. تقسيم آرد  
انسانى -نتيجه آن عدم وجود سازمان و رهبرى واحد براى پيگيرى حقوقى             . ازجمله علل عملى و اجرایى است      

این . در بخش نظرى، نگرش ایدئولوژیك، سياسى و گروه گرایانه به این جنایت جاى مىگيرد               . این جنایت است  
این . ى را براى پيگيرى جنایت عمالً  فلج ویا دشوار مىآند             انسان-عامل، محور قراردادن جنبه فراگير حقوقى       

نحوه نگرش، به طور آگاهانه یا ناخودآگاه، در ميان شخصيت ها، گروه ها، احزاب سياسى، روشنفكران و حتى                   
، محدود  اخلى و خارجى  دهاى   راهيابى به افكارعمومى و رسانه     در نتيجه،     . فعالين حقوق بشر مشاهده مىشود     

 : درنگاهى دقيق تر، این علل را چنين مى توان برشمرد . مواجه شده استشكستو با 

این خطر ناشى از واقعيت        . خطر طرح و پيگيرى اين جنايت در داخل و تا حدودى در خارج از آشور                         . ١
 ٦٧اختناق، سرآوب و آشتارهاى  وحشيانه اعمال شده نسبت به نيروهاى وابسته به اپوزیسيون و خود قتل عام                   

 زمانى آه نيروهاى اصالح طلب آه فعاليت شان در شرایط نوعى رسميت و با تكيه به اصالح طلبان                             . است
 آه  -انجام مىشود، چنين مورد سرآوب و پيگرد واقع مىشوند، فعاليت در زمينه  افشاى این جنایت                     حكومتى  

این از جمله خطرناك ترین    .  مىتواند پيامدى بسيار وحشتناك ترداشته باشد      -پایه هاى رژیم را به خطر مىاندازد       
است آه تنها با عمل مشترك مردمى و به آمك شخصيت ها و سازمان هاى با نفوذ مى توان از                       " خطوط قرمز "

 .آن گذر آرد

پنهان آارى در اسفند ماه    . سكوت و پنهان آارى آامل مقامات رژيم و اصالح طلبان در اين زمينه                 . ٢
آن ها را به مقابل دفتر سازمان ملل درتهران بردند . ق بازماندگان آغاز شد   با آزاد آردن اآثریت قریب به اتفا      ٦٧

". تبليغات بين المللى دروغ است و همه زندانيان سياسى را آزاد آرده ایم                  " و با صحنه سازى اعالم آردند آه         
رشناس از  اعدام نكردن چند نفر چهره س      . آردند" آزاد"سپس در مقابل مجلس، پس از سخنرانى جنتى آن ها را             

زندانيان سياسى و مطرح آردن گسترده بعدى آنان در روزنامه ها و مطبوعات نيز بخش مهمى از این                                         
 .پنهان آارى بود

 مذهبى، آیت اهللا منتظرى، خود بزرگ ترین پاترس براى اصالح طلبانى است آه                 - سرنوشت مقام دوم سياسى    
پس از سال ها تنها دفتر تحكيم وحدت، در نامه             . نندنقشى در این جنایت نداشته و بخواهند این سكوت را بشك                

و همچنين اعدام هاى بدون محاآمه و بدون       : "...اخير خود به آوفى عنان به طور مبهم به این جنایت اشاره آرد             
ِ  تعداد زیادى از مخالفين حكومت ایران در سال هاى دهه                           از   ١٣٦٧ و بخصوص در سال           ٦٠اثبات جرم



الزم به ذآر است آه عده اى از              ...".  مىباشند  ]اعالميه جهانى حقوق بشر       [مادهمصادیق بارز نقض این          
 .اعضاى دفتر تحكيم از امضاى این نامه اجتناب آردند

نگرش به قربانيان فاجعه به عنوان اعضا و هواداران گروه هاى سياسى رادیكال و چپ و نه انسان هایى آه                     . ٣
این . ین انسانى و حقوقى، تنها به خاطر اعتقادات شان به قتل رسيدند               ناعادالنه، وحشيانه، بر خالف آليه مواز       

نحوه نگرش متاسفانه هم  گروه ها و احزاب سياسى  وهم  شخصيت هایى آه به آن ها وابستگى ندارند را در بر                        
 این است آه مسئله اى  انسانى و حقوقى با انبوهى از غرض ورزى ها، خودبينى ها، خودخواهى ها،                       . مىگيرد

پيش داورىها، اختالفات، رقابت ها و منافع سياسى و تاریخى در تضاد واقع شده و گم، لوث، فراموش، مخدوش 
 .و ناقص مىشود؛ و حتى مسكوت گذارده مىشود

پراآندگى، انشقاق و فقدان اشتراك عمل مزمن و تاریخى گروه ها و احزاب سياسى، بخصوص آن هایى آه                     . ٤
ً ، در           ً  و مشترآا سرمایه گذارى نامحدود و آوشش       . جریان فاجعه، متحمل بزرگ ترین  لطمات شدند         مستقيما

 .وسيع رژیم دراین زمينه براى دامن زدن به آن را نيز باید افزود

اآتفا به صدور اعالميه و بيانيه، نامه نگارى، سخنرانى، نشست، تهيه ليست اسامى، انتشار خاطرات،                               . ٥
این ها . ه، پراآنده، مقطعى و چه بسا در محدوده بسيار تنگ درون گروهى                نوشتن مقاله و آتاب بطور جداگان       

همه الزم و مثبت است و تاثير محدود خودش را دارد؛ ولى به جلب توجه رسانه ها و افكارعمومى جهانيان و                           
دبشرى  آه بتوان این قتل عام را در مجامع بين المللى، به عنوان جنایتى ض                   -ایجاد یك آارپایه حقوقى و مستند        

 . منجر نشده است و نمىشود-به ثبت رساند و پيگيرى آرد

در رابطه با مسائل منطقه و           آوشش دول بزرگ سرمايه دارى براى حسنه نگاه داشتن روابط با ايران                     . ٦
به تبع آن سازش و چشم پوشى در زمينه             . گسترش منافع اقتصادى خود، با تكيه به ظاهر اصالح طلب رژیم                

آن ها در واقع از حذف         .  اجتناب رسانه هاى گروهى از پوشش دادن به این گونه مسائل                 مسائل حقوق بشر و      
نيروهاى رادیكال، چپ و ملى در همه آشورها، از جمله در آشور ما حمایت آشكار و پنهان آرده و مىآنند و                       

 . در صورت لزوم آمك اطالعاتى و مستقيم هم در این زمينه آرده و مىآنند

م آارى و بى اعتنایى نيروهاى مترقىاپوزیسيون در برقرارى ارتباط با رسانه هاى عمومى             ضعف بنيادى، آ  . ٧
این رسانه هاى   .  تشدید مىشود     ٦ و      ٤ ،      ٣ آه با توجه به موارد                -خارج از آشور و به آارگيرى آن ها             

 . فارسى زبان را نيز شامل مىشود

 نيروها و شخصيت هاى سياسى به سازش هاى       آه از جانب برخى   اميد بيش از حد به اصالح طلبان حكومتى         . ٨
و بدون  " بىخطر"غيراصولى و ناگفته، و به محدود نگاه داشتن خواست هاى جنبش اصالح طلبى در حيطه اى                   

 .منجر مىشود"  خطوط قرمز"عبور از 

 
 چه بايد آرد؟

ى، تنها  توفيق در رسيدگى به اين جنايت بزرگ ضدبشرى و جلب توجه ارگان هاى ذيصالح بين الملل                 
 .انسانى، آه مشترك، فراگير و تقسيم ناپذير است، قابل دست يابى است                    -با محور قرار دادن جنبه حقوقى         

هدف عمومى مىبایست در جهت آگاه آردن افكارعمومى و به ثبت رساندن فاجعه به عنوان جنایت ضد بشرى در                
 سازمان ملل، دادگاه بين المللى و ساير قرار دادن آن در دستورآار دائمى آميسيون حقوق بشر        نزد جهانيان و    

ايجاد يا استفاده از مرآزى فراگير، حقوقى،  رسمى و واحد              از لحاظ اجرایى،      .سازمان هاى حقوق بشر باشد   
این مرآز ضمن داشتن    . ، مىبایست به عنوان هدف عمومى و درازمدت در نظرگرفته شود           در خارج از آشور   

 چند جریان سياسى خاص،  به جمع آورى و متمرآز آردن اسناد و                     تخصص الزم و عدم وابستگى به یك یا            
براى رسيدن به این     . مدارك و به ایجاد پایه حقوقى براى پيگيرى جنایت در مجامع بين المللى خواهد پرداخت                   

هدف نهایى، آارزارى وسيع، پيگير، مشترك، متحد، مداوم و همه جانبه از جانب همه سازمان ها، شخصيت ها،      
طبيعى است آه این حرآت، خود به         .  اى آزادیخواه و فعالين حقوق بشر در خارج از آشور الزم است               نيروه

این مرآز در تداوم خود مىتواند        . خود تاثيرش را در داخل آشور خواهد گذاشت و سكوت را خواهد شكست                 
براى مثال .  رار گيرد براى پيگيرى  و مستند آردن همه اعدام هاى سياسى در جمهورى اسالمى مورد استفاده ق              

 :به اقدامات عملى زیر مىتوان اشاره آرد

 با آمك همتاهاى خود از سایر آشورها، در ایجاد مرآز پيش گفته نقش                فعالين ايرانى حقوق بشر   .  ١
آن ها مى توانند آاتاليزور موثرى باشند براى متمرآزآردن اسناد و مدارك، ازطریق تماس با                        . حياتى دارند 
الزم . سياسى و خانواده هاى قربانيان و سپس ارائه نتيجه به شكل تخصصى به مجامع بين المللى                    سازمان هاى  

به ذآر است آه در حال حاضر، تنها سازمان هاى سياسى رادیكال و چپ هستند آه آامل ترین اطالعات،                                  



نها به اشتراك مساعى    متاسفانه نمىتوان ت  . مدارك و فهرست اسامى قربانيان را بطور جداگانه در اختيار دارند            
 .گروه هاى سياسى، حتى دراین زمينه اميد داشت

  آه اعضا و هواداران خود را در          سازمان ها و گروه هاى سياسى اپوزيسيون،    ضرورى است آه    . ٢
جریان قتل عام  از دست داده اند، آميسيونى ایجاد آنند آه بطور مداوم فاجعه  را از لحاظ حقوقى وانسانى                                  

 این آميسيون مى تواند اسناد، مدارك و اطالعات را متمرآز و به زبان هاى مختلف ترجمه آرده و               .پيگيرى آند 
عالوه برتهيه فهرست    . آن ها را در اختيار رسانه هاى عمومى، مجامع و مقامات ملى و بين المللى قرار دهد                        

ع بين المللى هستند تهيه شود و      آاملى از قربانيان، الزم است فهرستى از شهودى آه آماده شهادت دادن در مراج              
وظيفه دیگر آميسيون    . امكان تماس هرچه وسيع تر و سهل تر با مطلعين و خانواده هاى قربانيان  فراهم شود                      

تا آن زمان، وظيفه دیگر تماس مداوم با آميسيون حقوق بشر سازمان                   . آمك به مرآز حقوقى پيش گفته است        
ن المللى براى رسيدگى به جنایات ضدبشرى و سایر ارگان ها و                             ملل، سازمان عفو بين الملل، دادگاه بي              

. شخصيت هاى بيطرف بين المللى، به منظور آن آه این جنایت را در دستورآار دائمى خود بگذارند، است                              
اختصاص صفحه اى دائم به این فاجعه در صدر صفحه  اول هر یك از سایت هاى اینترنتى و یا انتشار آتب                                

 . ارك، اطالعات و اسامى قربانيان، گام اوليه بزرگى استحاوى اسناد و مد

بدیهى است آه بدون اشتراك مساعى این گروه ها در این زمينه انسانى براى یكجا آردن اطالعات و                      
گام هاى بعدى مىتواند ایجاد آميسيون هاى          . آوشش متمرآز نمىتوان به هدف نهایى در این زمينه رسيد                      

عدم تكميل  . نهایت فراگير، با همان وظایف ولى با آارایى و تأثير بسيار بيشتر باشد                 دوجانبه، چند جانبه و در      
وظایف در زمينه جمع آورى و ارائه اطالعات به عموم در مورد قربانيان به طور مستقل و اجتناب از تشریك                      

مالً  آزاد گذاردن    انسانى این جنایت، هيچ توجيهى نمى تواند داشته باشد و ع           -مساعى، در زمينه پيگيرى حقوقى     
 .جنایتكاران است و نااميد آردن خانواده قربانيان

نقش  سياسى اينترنتى، نشريات و روزنامه هاى خارج از آشور                    -سايت هاى  خبرى    ،   راديوها. ٣
آن ها مىتوانند از لحاظ انسانى و جهت آمك به گسترش آزادىهاى سياسى و براى پایان دادن به                      . مهمى دارند 

اى سياسى، اخبار، اطالعات و گزارش هاى مربوط به پيگيرى این جنایت بزرگ را تحت                          چرخه خشونت ه 
 .پوشش وسيع قرار داده، مبادله آرده و بخش خاصى را بطور دائم به آن اختصاص دهند

 بخصوص آن هایى آه در خارج از آشور بسر مىبرند          نجات يافتگان اين جنايت و زندانيان سابق      . ٤
 در جهت مستند آردن و پيگيرى این جنایت و سایر جنایات جمهورى اسالمى در زندان ها                مى توانند نقش آليدى   

آمادگى براى  . تماس انفرادى یا جمعى با رسانه ها، سازمان ها و شخصيت هاى موثر، نقش حياتى دارد             . ایفا آنند 
 . ستشهادت دادن در مراجع رسيدگى حقوقى و بين المللى، سنِگ بناى محكوميت جنایتكاران ا

تحت فشارگذاردن اصالح طلبان براى جدا آردن صف خود از جنایتكاران،  شكستن سكوت و                          . ٥
 .رسيدگى به درخواست هاى خانواده قربانيان

 
  قِد   خميده   ما      سهلت    نماید      اما 
 بر چشم دشمنان تير ازاین آمان  توان زد
 درویش را  نباشد   برِگ  سراىِ   سلطان

 )حافظ( آهنه دلقى   آآتش  بر آن توان زد مائيم و
 
 
 
 
 
 

     
 
 

 
                                                 

  ، قتل عام گسترده ١٣٢٥ الزم است یادآورى شود آه در جریان سرآوب جنبش هاى ملى آذربایجان و آردستان در آذرماه  سال   ∗
بش بدون محاآمه و بالفصله پس در این واقعه، هزاران تن از توده مردم و فعالين جن. سلطنتى پهلوى انجام شد دیگرى توسط  رژیم

 .از دستگيرى شكنجه و بطورسبعانه اي زجرآش شدند
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