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۶٧جنايات سال   
 

 ۶ن وبه شکل تنبيھی در سال بود و حدود چھار ماه بود که در اتاق ھای در بسته ۶٧ سال ]جوزا[اواخر خرداد ماه

البته معلوم نبود برای . طی اين چھار ماه نه ھواخوری داشتيم ونه روزنامه. بند به اصطالح آموزشگاه اوين بوديم

اما در .  و بندی آمده بود و وضعيت ھا متفاوت بودئیھر کس از جا. چه در اتاق ھای در بسته و تنبيھی بوديم

زم نبود تا تنبيه و در واقع شکنجه بشويم؛ ھر بھانه ای کافی بود تا فشار را بيشتر زندان جمھوری اسالمی دليلی ال

حدود بيست نفر در ھر اتاق بوديم و فقط يک پنجره بود که آنھم با کرکره ھای . کنند و به آزار و اذيت بپردازند

ده بود و ھمين موضوع آھنی محصور بود تا بيرون را نبينيم و قفسه ھای بزرگ فلزی نيز جلوی پنجره نصب ش

شنيده بودم اين اتاق ھا بخش اداری ساواک در . ھوا گرم شده بود و دم داشت. تھويه ھوا را مشکل تر می کرد

 درست و حسابی ۀاوين در دوران شاه بودند و به ھيچ وجه مناسب زندانی نبود چون نه نرده ای داشت و نه تھوي

 می رفتيم که در اين مدت از سه توالت بايد استفاده ئی دقيقه دست شوروزی سه بار و ھر بار به مدت بيست... ونه

 . شد و ھم زمان ظرف ھا را می شستيم و خالصه آنھا که نوبتشان بود از دو حمام موجود استفاده می کردند می

دانبانان اما روابط نسبتا خوب بود و معموال ھر وقت فشار زن. حدود نيمی از زندانی ھا مجاھد بودند و بقيه چپ

البته مجاھد ھا بيشتر ميان خودشان روابط داشتند و . وجود می آمده شد ھمبستگی بيشتری بين زندانيان ب زياد می

و !  برای خودمان درست کرده بوديم؛ که بھترينش واليبال نشسته بودئیسرگرمی ھا. ديگر چپ ھا ھم ميان يک

 برای ئیون ھواخوری نداشتيم و فضای داخل اتاق ھم جاچ. اھالی ھر اتاقی يکجور خودشان را سرگرم می کردند

کلفت، به جای تور بود که در ارتفاع يک متری ۀ فعاليت زياد نداشت، و امکاناتی ھم نداشتيم، يک نخ تابيده شد

دو به دو . زمين قرار داشت و توپمان ھم چند جوراب بود که در ھم کرده بوديم و به اندازه يک توپ تنيس شده بود

بازی با داور . ی می کرديم و روی دو زانو می نشستيم و با يک دست حق داشتيم بزنيم و آبشار ھم ممنوع بودباز

 چند کتاب به ۀساعت ھای ديگر را به بحث ھای فردی و مطالع. و تماشاگران ھمراه بود و خالصه حسابی مھيج

 می زديم ]نوعی مخابره[اتاق کناری مرسگاھی ھم به . درد بخوری که در ساک بچه ھا پيدا می شد می گذرانديم

 ھر دو -فقط روزھای مالقات. و حال و احوالی می کرديم اما ھيچ خبر جديدی برای رد و بدل شدن وجود نداشت

موھا را شانه می زديم و لباس مرتب می پوشيديم وبه سرو .  شوق و شور خاصی وجود داشت-ھفته ای يکبار

سرشون شلوغ بود و با ماشين ھای دستی کھنه و کند " سلمانی ھا"ز قبل ھم از يکی دو رو. وضعمان می رسيديم

تنھا کانال خبری ما . راه بوده  صورت و موھا را اصالح می کردند و در اين بين بازار شوخی و خنده ب،شده
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از طريق و ... بلند گو اخبار ساعت دو را پخش می کرد و گاھی گزارش ھفتگی و. بلندگوی اتاق بود و مالقات ھا

. شديم مالقات ھم که البته کنترل شديدی بر آن وجود داشت، فقط از وضعيت جامعه و فاميل و دوستان مطلع می

وجود  خالصه با. می پرسيديم... ھر کس از مالقات می آمد دورش را می گرفتيم و از حال و روز خانواده اش و 

 .  می خورديم اما روحيه ھا خوب بودکه امکانات بسيار محدود بود و به ھر بھانه ای کتک اين

 که به ئیدر آن دوران که جنگ ايران و عراق ھمراه با موشک باران شھرھا در اوج بود، صدای موشک ھا

ھمه نگران خانواده ھا و . تھران اثابت می کرد زندان را ھم می لرزاند و تا چند دقيقه سکوت بر قرار می شد

ما از طريق قسمت کوچکی که با . که قربانی اين جنگ ارتجاعی می شدندطور کلی مردمی بودند ه دوستان و ب

 منتھی ۀ جاد، اوينۀ فلزی درست کرده بوديم، بخش کوچکی از شھر را می ديديم، دھکدۀدست کاری کردن کرکر

ی حتی بخش. ، و حتما با تعويض نوبت يکی دوبار در روز به تماشا می نشستيم...به دانشگاه بھشتی و لناپارک و

يکی دو بار حتی محل اصابت موشک را ھم ديديم و دودی که به ھوا . از کوه ھای شمال تھران را ھم می ديديم

 اخبار را دنبال می کرديم تا ببينيم چه مناطقی مورد اصابت قرار گرفته اند و اگر محلی بود که مثالً . بلند می شد

  . ديم تا وقت مالقات برسد يکی از زندانيان در آن بود چند روز نگران می مانۀخان

 جنگ در راديو فھميده بوديم که عراق در حال پيشروی است و توازن قوا در ۀالی خبرھای تحريف شده از الب

اين وضعيت نشانگر آن بود که قدرت ھای . ر کرده و در واقع توان نظامی عراق افزايش يافته استييجنگ تغ

. ردند تا با فشار جمھوری اسالمی را به پذيرش صلح وادار کنندجھانی در آن مقطع به عراق کمک بيشتری می ک

 سازمان ملل را پذيرفته بود، اما جمھوری اسالمی زير بار نمی رفت و جنگ را ۵٩٨ صلح ۀچون عراق قطعنام

رگی ميليون ھا اپس از ھشت سال جنگ ارتجاعی و کشته شدن صدھا ھزار نفر و آو. ھنوز ھم برکت می ناميد

مريکا و فرانسه گرفته تا شوروی آن دوران ابعاد افروش تسليحات نظامی ھمه امپرياليست ھا از نفر که با 

خواه در ايران و ديگر مخالفان بودند، و ھزاران کمونيست و آزادي به اھدافشان رسيده وحشتناکی يافته بود، ظاھراً 

اما .  جمھوری اسالمی واقعا نعمت بودبه ھمين دليل جنگ برای.  جنگ قتل عام کرده بودندۀدر عراق را به بھان

چند سال بود که جنگ موسوم به نفتکش ھا جريان داشت و . به ھر شکل طوالنی شدن آن برای منطقه مضر بود

کشتی ھای نفتکش در خليج فارس از طرف دو کشور متخاصم ھدف موشک قرار می گرفتند و بازار نفت به 

  ... وجود آمده بود و ه  جنگ در منطقه بۀی اقتصادی در نتيجاز سوی ديگر بی ثبات. مخاطره افتاده بود

رات احتمالی ييبه ھر شکل اينھا موضوعاتی بودند که ما در مورد آنھا بحث می کرديم و سعی داشتيم ارتباط اين تغ

البته چون در اتاق ھای در بسته بوديم و روابطمان . ناشی از جنگ را با وضعيت جامعه و زندان بررسی کنيم

در اتاقمان سه چھار نفر . محدود شده بود و از اخبار ھم به دور بوديم، اظھار نظر قطعی کمتر ممکن می شد

 ھم داشتيم بيشتر پای بحث و گفته قديمی بوديم که با وجود تفاوت در نگرش ھای سياسی با توجه به اعتمادی که ب

  . گوی سياسی می نشستيمو 

ی بودند که طی دو تا چھار سال گذشته دستگير شده بودند و نه زياد قديمی به ن زندانيانوبيشتر زندانيان اين سال

برای .  بيشتری داشتمۀما دو سه نفر تقريبا جزء زندانيان قديمی بوديم که سابق. حساب می آمدند ونه جديد بودند

.  حصار و گوھر دشت از بيرون و خيابان ھا داشتند و ما از تجربيات زندان ھای قزلئیھمين آنھا بيشتر حرف ھا

  . راتی بشوديياما ھمه فھميده بوديم که جنگ به انتھا می رسد و شرايط ممکن است دستخوش تغ

 ۀاو از اعضای کميت. ديده بود اين موارد حرف می زديم، آصف رزميکی از اين زندانيان قديمی که با ھم در

، پس از ۵٨ يا ۵٧که خودش می گفت سال آنطور .  سال حبس کشيده بود١۴مرکزی حزب توده و در دوران شاه 

او . آزادی، حزب توده تبليغاتی راه انداخته بود که آصف رزمديده کارگری است که به عضويت مرکزيت درآمده

 که من با او ھم بند و ھم اتاق ءاز ھمان ابتدا. زير حکم بود و حدود پنج سال بالتکليف، و يا در واقع زير اعدام بود

 ھا برايم مغايرت داشت، و وقتی با او بيشتر آشنا شدم فھميدم که به قول ئیت ھايش با توده شدم رفتار وقضاو

او در مقابل زندانبانان ھميشه خود را " . ی شدمئيک اشتباه بزرگ در زندگيم کردم آنھم اين بوده که توده : "خودش
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ل مورد بايکوت اکثريتی ھا و توده  اين داليۀو به ھم. مارکسيست معرفی می کرد و انسانی فروتن و شريف بود

  . ی ھا بود حتی زمانی که او را برای اعدام بردند با او حتی خداحافظی نيز نکردندئ

ه  اگر فاميلش را درست ب- يکی ديگر از زندانيانی که با ھم در اين موارد حرف می زديم، مجيد شمس آبادی بود

مجاھدين بند " سرخط ھای" يا بھشتی بود و به اصطالح از  که از دانشجويان دانشگاه صنعتی-خاطر داشته باشم 

 او را در ارتباط با تشکيالت زندان ۶۶در سال . ما ھمديگر را تا حدودی در زندان و از قبل ھم می شناختيم. بود

 به اوين آورده بودند و مدتی تحت شکنجه و آزار در انفرادی قرار داشت، و -  شھرئی رجا-از زندان گوھر دشت

ته چون مسائل زياد مھم و امنيتی نبودند دست از سرش برداشته و به بند عمومی و در واقع در بسته منتقل شده الب

مجاھدينی که .  بيشتر به دو جناح تقسيم شده بودند۶۶ و ۶۵ - مجاھدين در زندان و طی يکی دو سال آخر. بود

و ما را تقريبا بايکوت می کردند و بخش  نا متحد ضدانقالب می دانستند ۀبيشتر چپھا را به قول رجوی جبھ

به ھر شکل مجيد ھم ! ديگری که با چپ ھا روابط نزديک و نسبتا بھتری داشتند و ما را در صف انقالب می ديدند

به ياد دارم که ما سه . از جمله کسانی بود که برای چپ ھا احترام زيادی قائل بود و روابط نسبتا خوبی با ما داشت

متفق القول . خصوص جنگ صحبت می کرديمه  شرکت يکی دو نفر ديگر در مورد شرايط و بنفر و گاھی با

صحبت که فراتر از اين می . بوديم که جنگ رو به پايان است و حکومت آشفته و زخمی از شکست در جبھه ھا

به حساب باز می کرد، و ما " ارتش آزاديبخش"خصوص ه رفت، مجيد روی نيروی مجاھدين پس از جنگ و ب

 کارگر اشاره می کرديم که در ميدان مبارزه نبودند و به ھمين دليل حکومت دستش در ۀشرايط جامعه و طبق

مجيد اطالعاتی از ارتش مجاھدين داشت و آمار تانک ھا و سربازان و کماندوھا را می داد . سرکوب باز می ماند

ر جامعه از جانب او توجه ييديناميزم متفاوت تغنظر اغراق آميز می آمدند و من و آصف با لبخندی تلخ به ه که ب

  . داشتيم

 ۀفکر می کنم اوايل تير ماه بود که سخنان خمينی از راديو پخش شد، ھمان که گفت جام زھر را نوشيده و قطعنام

سکوتی بين زندانيان برقرار شد و ھمه می دانستيم که اين يعنی پايان جنگ و .  سازمان ملل را پذيرفته است۵٩٨

به اين دليل اين نام را رويش گذاشته بوديم که . نگھبان بود" گاو مش حسن"آن روز .  عواقبی خواھد داشتحتماالً ا

کمی از شد و از نظر ھيکل نيز دست  مثل گاو از او شنيده میئیمثل گاو نفھم بود، بسيار کم حرف و گاھی صدا

البته االن که فکر می کنم . نئيی پله ھا پرت کرد پارا از باالن بار م گاو نداشت و البته بسيار پر زور بود ويک

نمی دانم چرا نام گاو را، با اينھمه فوايدی که گاو دارد، روی او که دشمن انسان ھا بود گذاشته بوديم؛ شايد با گاو 

د  که گاو مش حسن از خودش در آورد فھميديم که وسايلمان را بايئیبه ھر شکل با صداھا. وحشی قابل قياس بود

پاسدارھای ديگر ۀ سرو کل. جمع کنيم، و با ُمرس زدن فھميديم که ديگر اتاق ھای بند ھم وسايلشان را جمع می کنند

افراد ھر اتاق به نوبت . ھم پيدا شد و نعره و فريادشان که بجنبين با کليه وسايل چشم بند بزنيد و بياين بيرون

زير ھشت پر شده بود از . ر ھشت آموزشگاه می رفتيم ھمکف، يا به اصطالح زيۀمديم و به طبق آبيرون می

و گاھی صدای سيلی و يا لگدی ھمراه . نئيزدند حرف نباشه، چشم بندھا پا نگھبان ھا مرتب داد می. زندانيان بند

اتوبوس ھا بيرون منتظر بودند و ما سوار شديم و اتوبوسھا راه . با فحش می آمد که پاسخ تخطی از فرامين بود

ن ئيبندھای پا"باالخره به .  که ردو بدل می شدئیيم؟ و حدس و گمان ھاور ال عمومی اين بود کجا میؤس. افتادند

که اين بندھا نسبت به آموزشگاه و آسايشگاه که باالی تپه قرار دارند، در موقعيت پستی   به دليل اين–" رسيديم

ن می نامم، که اگر اشتباه نکنم آن ئيھا را بندھای پااست و البته در ھر دوره اسامی مختلفی داشت، و من در اينجا آن

 که حدود صد سلول انفرادی دارد و در ٢٠٩ قرار داشتند؛ ٢٠٩ معروف بودند که جنب ٣٢۵موقع به نام بندھای 

اما تقريبا از .  چپ ھا بودئیزمان شاه ساخته شده، ھم در آن دوران و ھم در دوران حکومت اسالمی محل بازجو

ھا در آنجا انجام می  ئی تبديل به قلب وزارت اطالعات شد که از آن زمان به بعد ھم بازجو٢٠٩بعد  به ۶۵سال 

 زير زمينی دارد که محل شکنجه و کابل زدن ھا بود و ٢٠٩.  باالی اطالعات آنجا ھستندۀولين ردؤشود و ھم مس

 به زير زمين رفته و مورد شکنجه - ر چند ھزار نف-  در اوين بوده اند ئی چپ ھا که در دوران بازجوۀتقريبا ھم
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  . قرار گرفته اند

خوشحال بوديم چون از اتاق ھای در بسته خبری نبود و ھمه . ن بردندئي ما را بعد از تفتيش بدنی به بند دوی پاۀھم

ن  بند در ساختما٨ن، شامل ئيبندھای پا. ديگر را در آغوش می گرفتيم بعد از مدتھا که ھمديگر را می ديديم و يک

ن و ئييعنی ھر ساختمان شامل دو بند بود، و بين ساختمان ھا حياط قرار داشت، و نام آنھا يک پا. ھای دو طبقه بود

 از مثالً ". پشت بند چھار بود" به بعد وجود داشت ۶٠اصطالحی از سال . ن و چھار باال بودئييک باال الی چھار پا

کم مانده بود برم پشت بند "يعنی اعدام شد و يا "  چھاررفت پشت بند"کسی می پرسيدی فالنی چه شد می گفت 

 زندانيان را ۶٠اين اصطالح به اين دليل تا مدت ھا وجود داشت که سال . ، يعنی ممکن بود اعدام بشوم"چھار

و معموال روزانه . پشت بند چھار، که دو بند زنان در آن قرار داشت، و در آنجا تپه ای بود که محل تير باران بود

وقتی آنھا تير باران می شدند به اين دليل که ھم زمان صدای گلوله ھا می . ين ھفتاد تا دويست نفراعدام می شدندب

و تنھا پس از آن بود که با صدای تيرھای . آمد مثل اين بود که تريلی ھا تيرھای آھنی را ھم زمان تخليه می کنند

و البته نام زندانيان تيرباران شده نيز در . شخص می شدخالص تعداد اعدامی ھا برای ديگر زندانيان در بند م

شد و به اطالع عموم می رسيد تا ھر چه بيشتر جو   درج می-  کيھان و اطالعات-روزنامه ھای رسمی کشور

خاطر دارند ه ن آن دوران را بئي بندھای چھار باال و پا، جان به در برده زنزندانيان. حشت را حاکم کنندرعب و و

ن ووجود آمد که زندانيان را در ساله ب" متمدنانه ای" به بعد روشھای ۶٠البته از سال . بازگو کرده اندو بارھا 

  ". گوش کسی آزار نمی ديد"مخصوصی که ساخته بودند اعدام می کردند و ديگر 

قات اما وقتی روز مال. ھواخوری بر قرار شد و بند ھم عمومی بود. از فردای آن روز ظاھرا شرايط عادی شد

سابقه نداشت که در ھيچ . و روزنامه ھم وارد زندان نمی شود. رسيد متوجه شديم که از مالقات خبری نيست

ر کرده و يي بند روز مالقات تغئیجاه دليل جابه  تصور کرديم شايد بءابتدا. شرايطی مالقات ھمه قطع شود

فھميديم که موضوع چيز ". مالقات ھا قطع ":ال کرديم گفتندؤموضوع را جدی نگرفتيم اما وقتی از نگھبان ھا س

" فروغ جاودان "ۀشد و در ھمين روزھا بود که خبر حمل ھنوز اخبار راديو از بلند گو پخش می .ديگری است

ه و در الب. شد، پخش شد  مقابل آن از طرف جمھوری اسالمی، عمليات مرساد ناميده میۀارتش مجاھدين که حمل

که  جريان دارد و با وجود اين... گيری در سرپل ذھاب کرند غرب، اسالم آباد وشنيديم که در الی خبرھا می

ھمھمه ای در بند .  از جانب رژيم پذيرفته شده بود در ديگر جبھه ھا نيز جنگ به شدت ادامه داشت۵٩٨ ۀقطعنام

توجه شدم که تعداد در ھمين گير و دار م. افتاد و ھمه می خواستند بدانند واقعا چه اتفاقاتی در شرف وقوع است

 ايران، که نمی دانم از کجا گير آورده ۀزيادی از زندانيان مجاھد دور مجيد شمس آبادی حلقه زده اند و روی نقش

پس از پراکنده شدنشان، وقتی مجيد را ديدم پرسيدم جريان . بودند، خط کش گذاشته اند و با حرارت حرف می زنند

آنھا در : "گفت" چطور؟"گفتم "  ارتش آزاديبخش کی به تھران می رسه؟داشتيم حساب می کرديم که: "چيه؟ گفت

عرض سه چھار روز بيش از صد کيلومتر پيشروی کردند و بنا بر اين با يک تناسب ساده تقريبا آنھا کمتر از يک 

 مگه واقعا فکر می کنی اينطوری ميشه؟"من شگفت زده به او خيره شدم و گفتم "! ماه ديگه به تھران می رسند

قول خودت ده ھزار نفر و مگر چقدر تسليحات دارن و ارتش و سپاه روی ھم حدود چھارصد، ه آنھا چند نفرن ب

" چطوری تو اين نتيجه را می گيری؟... وئیپانصد ھزار نيروی نظامی داره آنھم با آنھمه نيروی زرھی و ھوا

 آنھا و گرفتن اسالم آباد و کرند غرب ھم نمی خوای واقعيات را ببينی؟ يعنی پيشروی"مجيد اخم کرد و گفت 

حتما وقتی ارتش . واقعی نيست؟ ارتش عراق ھم در جبھه ھای ديگه داره جمھوری اسالمی را عقب ميرونه

چند دقيقه ای بحث . ديگر نمی دانستم چه به او بگويم". آزاديبخش به تھران رسيد ھم ميگی اين واقعيت نداره

 شرايط غير عادی و ۀکمی در بار. سراغ بھروز برزو رفتم. رد و از ھم جدا شديمکرديم اما ديدم فايده ای ندا

که ممکن است موج سرکوبی در راه باشد، به ھر حال قرار شد سعی کنيم از بندھای  بحرانی حرف زديم و اين

ی را با يکی فردای ھمان روز بعد از ظھر بود که نام مجيد شمس آباد. ديگر خبر بگيريم و بعد بيشتر حرف بزنيم

تا مجيد مرا ديد با . وقتی من رسيدم آنھا پشت در منتظر بودند که بيرون بروند. ديگر از زندانيان مجاھد خواندند
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می دانستم می خواھد من ھم اظھار نظری " احتماال بھداری ميرم، من برای بھداری اسم نوشته بودم: "شک گفت

چند ثانيه ای نگاھم با نگاه مجيد گره ". ن برای بھداری اسم ننوشتمولی م: " گفت-  فرد ديگر زندانی-بکنم که حسين

 را در - جای پول داشتيمه  که بئی البته کوپن ھا-  که تو جيبم بودئیخورد دستم را روی شانه اش گذاشتم و پول ھا

 رفت او. بی معنیۀ جيبش گذاشتم و برايش آرزوی موفقيت کردم و گفتم مواظب خودت باش و فکر کردم چه جمل

  . و فکر می کنم چند ساعت بعد اعدام شد

دستگاه آدم کش جمھوری اسالمی به تمامی به کار افتاده بود واز فردا صبح و به سرعت و در گروه ھای ده 

از . کس باز نمی گشت ھمه بدون وسايل می رفتند و ھيچ. دوازده نفره زندانيان مجاھد را صدا می کردند

ديم و گاھی که برای غذا دادن در باز می شد و زندانيانی را درحال عبور با چشم  که در راھرو می شنيئیصداھا

ما در . کس باز نمی گشت بند می ديديم، فھميديم که از بندھای ديگر نيز زندانيان مجاھد را بيرون می برند، و ھيچ

 جريان بود عی که دربايکوت خبری مطلق بوديم و ھيچ خبری از سرنوشت کسانی که بيرون می رفتند و يا وقاي

. اين روال زندان نبود. چرا آنھا را بدون وسايل می برند. ی زيادی در ذھنمان وجود داشتاما پرسش ھا. نداشتيم

 ۀچندين بار سرو کل. ھر کس را از بند می بردند برای انتقالی که شب باز نمی گشت وسايلش را ھم با خود می برد

ورند و ھمچنين کله گنده ھای ديگر زندان در  آفھميديم که ليست را آنھا میحاج مجتبی و حاج اسالمی پيدا شد و 

حاج مجتبی و اسالمی را من يکی دو بار که به اطالعات احضار و . رفت آمدند و انگار سرشان شلوغ است

فتند از ديگر بچه ھا که بھتر آنھا را می شناختند می گ.  ديده بودم،بند شده بودم و يواشکی از زير چشمئیبازجو

تا آنجا که بعدھا فھميدم اسالمی ھمان سعيد امامی . کله گنده ھای وزارت اطالعات ھستند و شايد از معاونان باشند

 اختالفات حکومت و ماجرای  که در جريانئیجالد معروف قتل ھای زنجيره ای بود، که در نوارھای ويدئو

شد و آمدن  او سروکله اش در بندھا پيدا نمی.  او را ديدملبان و قتل ھای زنجيره ای بيرون داده شد مجدداطاصالح 

 دور ھم نشسته بوديم و - چھار پنج نفر- من با چند تا از بچه ھای ديگر. مکررش با آن ليست ھا غير عادی بود

که پاسداری با پوتين وارد ... که با پايان جنگ موج سرکوبی در راه است و  احتماالت را بررسی می کرديم و اين

رو به ديوار و با فواصل سه . ما را بيرون بردند". جلسه گذاشتين؟ چشم بند بزنين بياين بيرون: "تاق شد و گفتا

در مورد چه . "دو پاسدار شروع کردند به فحاشی و کتک زدن به نوبت. چھارمتر از يکديگر، طبق روال معمول

من به زور جلوی خنده ام را گرفتم ". تيمداشتيم جوک می گف: "يکی از بچه ھا گفت" ا؟ ھزدين عوضی حرف می

جلسه گذاشته بودين؟ بگو بينم . "چند تا لگد با پوتين به پاھا و پشتم خورد. و مشت و لگد بود که به سر او ريخت

. يکی از بچه ھا پخی زد زير خنده".  آب و ھوا حرف می زديمع بهھيچی بابا داشتيم راج". " گفتين؟آشغال چی می

می دونستيم که اين برنامه جزء سرگرمی و اذيت و آزار ھميشگی است و . يلی و پس گردنی خوردمو من چند تا س

اما در خالل فحاشی ھا و .  کافی تجربه داشتيم که موضوع را جدی نگيريمۀچيز مھمی نيست و ما ھم به انداز

بدبختا تا اين آخر ھم نمی  ""ديگه دورانتون به سر آمده"يکيشون می گفت . کتک ھا من نکات جديدی را می شنيدم

 با وجودی که - بعد از نيم ساعتی کتک خوردن، سرو کله حاج مجتبی پيدا شد" خواين دست از خباثتتون بردارين؟

و ما " حاجی جلسه گذاشته بودن: "نگھبانی گفت". جريان اينا چيه؟: "گفت. چشم بند داشتيم از صدايش شناختمش

حاج مجتبی بی توجه و در حالی که نفس نفس ". ه نشسته بوديم حرف می زديمجلسه کدوم: "ھمه به اعتراض گفتيم

وصدای کاغذی را شنيدم که به دست " ٢٠٩بفرستينشون تو بند و برين اينا رو از بند يک بيارين : "زد گفت می

از بند بيرون مگه نگفتم کسی را بدون اجازه : "وقتی ما رو می بردند شنيدم که حاج مجتبی به آنھا گفت. آنھا داد

  . او بازھم شک بر انگيز بود و اصال آدمی در مقام او در مسائل بندھا دخالت نمی کردۀ گفت". نيارين

 بندھا و ئیجاه بعضی معتقد بودند جاب. بحث درون بندھا باال گرفت و ھر کس چيزی در مورد وضعيت می گفت

و بعضی ديگر می گفتند شايد بچه . ا جدا می کنندبعضی می گفتند شايد زندانيان مجاھد و چپ ر. زندانی ھا است

سری ھای آخری که زندانيان مجاھد را می بردند، حاج مجتبی يکی دو بار وارد ... ھا را به انفرادی می برند و 

". نه: "و زندانيان با تعجب جواب می دادند!!" ت عفوأرفتيد پيش ھي: "بند شد و به چند نفری که جلوش بودند گفت
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ت عفو می برند تا نگذارند زندانيان أانی که از بند می روند را پيش ھي به اين شکل تلقين می شد که زندانيدر واقع

نی بگيرند، و در دادگاه ھای ويژه که زندانيان را بر اساس عقايد و موضعگيری اعدام می ئيموضع تدافعی و پا

عفو و آزادی بيشتر شد و برخی گفتند که با ۀ بعد از برخورد حاج مجتبی شايع. کردند کمتر کسی جان بدرببرد

بعدھا فھميدم که اين سياست در ديگر زندان ھا و در . اتمام جنگ می خواھند رفرم کنند و زندانيان را آزاد کنند

ن  اصطالح تعداد سرموضعی ھا و فعاالجريان اعدام ھا وجود نداشته، و شايد به اين دليل بوده که در اوين به

 زندان، بسياری حکم ۀ دستگير شده بودند، که با توجه به فضای آن دور۶۵ و ۶۴ سال ھای جرياناتی که در

در واقع موضع افراد در زندان اوين در يکی دو سال آخر باالتر از زندان ھای ديگر بود و . گرفتند و اعدام نشدند

  . حساسيت بيشتری چه در مورد زندانيان مجاھد و چه چپ در اين جا وجود داشت

 بود و حکم ھای اعدام ئیينطور بعدھا فھميدم که در ھمان دوران موسوی اردبيلی که رئيس شورای عالی قضاھم

در زندان شورش کرده اند و جماعت ...  تھران گفته بوده که زندانيان منافق و ۀد می شد، در نماز جمعئيدر آنجا تا

 اينھا برای اين بود که توجيھی برای اعدام ۀو ھماز پيش آماده نيز شعار مرگ بر زندانی منافق سر داده بودند 

خصوص که خانواده ھای زندانيان در مقابل دفتر سازمان ملل تجمع کرده و در ه ب. ھای داخل زندان درست کنند

  . خارج کشور نيز تجمعات بزرگی در اين رابطه برگزار شده بود

وج از بندھا به سرعت در دادگاه ھای ويژه محاکمه  که بعدھا شنيدم زندانيان مجاھد را پس از خرئیمطابق خبرھا

و در . می کردند و از آنھا می پرسيدند که آيا حاضرند مصاحبه کنند و سازمان مجاھدين را محکوم نمايند يا نه

يکی دو سالی بود که زندانيان مجاھد وقتی مورد . مواردی ھم از آنھا می پرسيدند که آيا حاضرند ھمکاری کنند

جای منافق می گفتند مجاھد، و در دادگاه ھای ويژه در ه  می گرفتند که ھوادار چه سازمانی بوده اند بال قرارؤس

 دادگاه ھا دو مجموعاً . االت ديگر نمی رسيده استؤاوين ھمين جواب برای اعدام شدن آنھا کافی بوده و گاه به س

شد و زندانی به زير زمين  حکم صادر میسه دقيقه ای و يا حتی کمتر طول می کشيدند، و به سرعت و ھمانجا 

در واقع مجموع زمان رفتن به دادگاه و صدور حکم و اعدام شدن چند . شد  برده و ھمانجا به دار آويخته می٢٠٩

  ! ساعتی بيشتر طول نمی کشيد، که آنھم به خاطر تعداد زياد زندانيان بود و در نوبت بودن برای اعدام

حدود دو ھفته انجام شد و در ديگر زندانھا نيز در ھمان دوره اعدام ھا جريان داشته محاکمات زندانيان مجاھد طی 

بيش از نود درصد زندانيان مجاھد در .  اول تير ماه اعدام شدندۀو در واقع ھزاران زندانی مجاھد در ھمان دو ھفت

سن اکثر زندانيان و از جمله مجاھد ھا بين . اوين اعدام شدند و در ديگر زندانھا نيز تقريبا آمار در ھمين حد بود

ه آھنگی ياد دارم يکی از آنھا قبل از رفتن با صدای زيبايش شعر فروغ فرخزاد را که ب. بيست تا سی سال بود

  : راتی در آن داده بودند با صدای بلند می خواند که کمی از آن را بخاطر دارمييروی آن گذاشته بودند و تغ

  نگاه کن که من چگونه سوختم،"

   لبالب از ستاره ھای شب شدم،

   چو ماھيان سرخ رنگ ساده دل اسير دست آفتاب می شوم،

   نگاه کن تمام ھستيم خراب می شود،

  کشد، مرا به کام می شراره ای 

  ".  به اوج می برد مرا، به دام می کشد

 را ھم که، آنطور که آمارشان را اعالم کردند، حدود ھفتاد نفرشان چپ -  منتطر اعدام -زندانيان سياسی زير حکم 

ر، بودند در ھمان دوره به سلول ھای انفرادی برده و سپس اعدام کرده بودند، که از ميان آنان داريوش کايدپو

 کسانی بودند که طی دو سه سال قبل دستگير و آنھا اکثراً . خاطر دارمه محمد صبوری، آصف رزمديده را ب

محاکمه شده بودند و از مواضع و عقايدشان دفاع کرده و در واقع برای تحت فشار روحی قرار دادنشان مدت ھا 

  . بالتکليف نگاھشان داشته بودند

 يکی دو روز ما زندانيان چپ را به بند ۀند و در واقع اعدام کردند، به فاصل زندانيان مجاھد را بردۀوقتی ھم
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آنجا بسياری از دوستان .  نفره از چپ ھا تشکيل شد١۶٠ ن منتقل کردند و بندی حدوداً ئيديگری در ھمان بندھای پا

 بند چھار باال و مجموع زندانيان چپ سرموضع را در دو. قديمی را ديديم و از اين بابت بسيار خوشحال بوديم

 که دورادور ھمديگر را می ئیبا بسياری از رفقا. شدند که حدودا سيصد و پنجاه نفر می. ن جمع کردندئيچھار پا

 ھا دور ھم جمع شديم و از طريق "خط سه"ما به اصطالح . شناختيم و يا تعريفشان را شنيده بوديم مالقات کرديم

اين چھره ھا عليرضا زمرديان، حميد حيدری، . با ديگران آشنا شديم که بيشتر ھمديگر را می شناختند ئیرفقا

خاطر دارم که ھمگی اعدام ه جعفر مقامی، فرھاد مھديون و رضا عصمتی، را ب بھروز برزو، منصور موسوی،

  . شدند

 ۶۶ کريم که سال. خاطر دارم در اتاق ما، در سمت چپم کريم نادری و سمت راستم بھرام طاھری می خوابيدنده ب

به دليل گزارش محلی چند بسيجی که او را مخالف جمھوری اسالمی معرفی کرده بودند بازداشت شده بود و در 

ال و جواب کرده بود و ديده بود ھيچ پرونده ای ندارد، پرسيده بود آيا به راديو ھا ؤدادگاه، وقتی نيری از او س

نيری . مريکاا کريم گفته بود بی بی سی و راديو ؟ئیاپرسيده بود چه راديوھ. دھی و کريم گفته بود آره گوش می

و بر ھمين مبنا به او . پرسيده بود راديو حزب کمونيست راھم گوش ميدی؟ کريم با سادگی گفته بود گاھی اوقات

 جديد راه کارگر بود و يکی ۀبھرام ھم که از ھوادارن دور!! به جرم گوش دادن به راديو. يک سال حکم داده بودند

ھردوی .  دستگير و به سه سال حبس محکوم شده بود۶۵ال فعاليت کمی در اين رابطه انجام داده بود سال دو س

و خالصه از . شد شد و پتو ھا رو پھن می کرديم کشتی گرفتن شروع می شب که می. آنھا سرشار از زندگی بودند

ن می داديم تا به ولفي تۀ او آدرس و شمارکريم چند روز ديگه حکمش تمام بود و ما به. رفتيم سرو کول ھم باال می

ھر . شد بھرام ھم که بيش از دو سال حبس متحمل شده بود بايد چند ماه ديگر آزاد می. خانواده ھايمان سربزند

  . دوی آنھا چند روز بعد در دادگاه ھای ويژه محاکمه و اعدام شدند

 دور ھم -  بيشتر زندانيان خط سه-داغ بود و ما ر و تحوالت ييفرصت زيادی نداشتيم و بحث در بند در مورد تغ

گو به اين نتيجه رسيديم که موجی از  و بعد از کمی بحث و گفت. گو پرداختيم و جمع شديم و در اين مورد به گفت

سرکوب و کشتاربا پايان جنگ در راه است و زندانيان سياسی يکی از دم دست ترين آدمھا برای قربانی شدن 

از به جو رعب و وحشت دارد و کشتار زندانيان بيشتر از ھر چيز ديگر اين نياز را فراھم می حکومت ني. ھستند

که با کشتار تعداد زيادی از زندانيان و آزادی زندانيان بی خطر حد اقل حکومت می توانست برای  ضمن اين. کند

حدود قادر نبوديم ابعاد جنايات در البته ما با توجه به اطالعات م. زندانيان سياسی راحت شود" شرّ "يک دوره از 

اولين تصميم ما اين بود که اين تحليل را با . به ھر حال بحث بر سر چه بايد کرد بود. حال وقوع را تخمين بزنيم

که حد اکثر عقب  و دوم اين. ديگر زندانيان نيز در ميان بگذاريم تا با توجه به واقعيات بتوانند تصميم بگيرند

عليرضا زمرديان در اين مورد مالحظه ای داشت . ه پرنسيپ مان را زير پا نگذارد انجام دھيمنشينی ممکنی را ک

طور کلی برای زندانيان درست است، اما در موارد ه عقب نشينی ب: "طور ضمنی می گفته و يادم می آيد که ب

طور ه  اگر زندانيان ب. برای عقب نشينی نيستئی زياد جاۀخاص و چھره ھای شناخته شده و با پرونده و سابق

واضح بود که او خودش ". عموم بايد عقب نشينی کنند و نرمش نشان دھند اين افراد بايد از مواضعشان دفاع کنند

گانی  سازمان پيکار و جان بدر بردۀب قرار می داد و در اين جمع او و حميد حيدری از اعضای با سابقطاخمرا 

چند لحظه ای نگاه عليرضا و حميد بر ھم خيره ماند و در نھايت . ه بودندبودند که از مواضعشان ھميشه دفاع کرد

ر دھيم و در واقع يي تالش کرديم نظر آنھا را تغءمن و يکی دو نفر از رفقا. د کردئيأحميد نيز حرف عليرضا را ت

جلسه تمام شد و ھر . نمی توانستيم مرگ آنھا را بپذيريم، و البته خبر نداشتيم که وسعت فاجعه بيش از اينھا است

فکر می کردم شايد تا چند . يک به اتاق ھای خود باز گشتيم و تا مدتی در گوشه ای کز کرديم و در خود بوديم

روز ديگر خيلی از اين انسان ھای شريفی که سال ھا است آنھا را می شناسم وبا ھم زندگی کرده ايم، اعدام شوند 

 زی ھست؟ آيا ديگر زندانيان حرف ھای ما را خواھند پذيرفت؟ آيا اصالً آيا راه گري. و البته خودم نيز ھمينطور

يم و ھمه چيز از قبل برنامه ريزی نشده؟ شايد ما اشتباه می کنيم و مگر ھفايده ای دارد که بخواھيم نرمش نشان بد
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ال ديگر ؤا سممکن است ھزاران نفر که حکم دارند و سال ھا متحمل حبس شده اند را به اين راحتی کشت؟ و دھھ

ما اطالعات کمی از بيرون داشتيم و در . که به ذھنم ھجوم می آورد و پاسخ ھای روشنی برای آنھا وجود نداشت

که ھر کسی   بين خودمان گذاشته بوديم مبنی بر اينئیخوب يادم نيست اما قرارھا. بايکوت خبری به سر می برديم

ی ئ جای ممکن تحليلمان را به بند باال ھم منتقل کنيم و حتی با توده تا. با چه کسانی صحبت کند تا کسی از قلم نيفتد

با اين موضع تند " اقليتی ھا"واکنش ھا متفاوت بود اما بيشتر . ھا و اکثريتی ھا ھم اين موضع را در ميان بگذاريم

می در کار نيست  زندانيان را خراب می کند، و اصال اعداۀبرخورد کردند و نظرشان اين بود که اين تحليل روحي

بيشتر ديگر زندانيان نيز با ناباوری با اين !! و رژيم در حال عقب نشينی است و ناچار است زندانيان را آزاد کند

البته ما ھم دست بردار نبوديم . نظر برخورد می کردند و در بھترين حال چند نفری گفتند موضوع قابل فکر است

عده ای که می : وجود آمده  پيگيری کرديم و کم کم دو نظر در بند بو طبق قرار بحث ھا را در روزھای آينده

لعکس رژيم در حال عقب نشينی و رفرم اراه افتاده و ديگران که اعتقاد داشتند به گفتند موج ديگری از سرکوب ب

  . است

وانستيم تصور اما حتی ما که به واقعيت کشتار زندانيان پی برده بوديم عمق فاجعه را درک نمی کرديم و نمی ت

بعدھا فھميدم که خمينی فتوای قتل عام زندانيان سياسی را صادر کرده . کنيم که اکثر زندانيان قتل عام خواھند شد

بود و حتی اختالفاتی با منتظری در اين رابطه يافته بود که در نامه ای که منتظری برای خمينی نوشته بود و پس 

 ۀالبته منتظری با اصل اعدام زندانيان سياسی در دھ. ع مشخص بوداز آزادی توانستم آن را بخوانم، موضو

که برخی معيارھای شرعی را بايد رعايت کرد اختالف  شصت مخالفتی نداشت بلکه بر سر حد و حدود آن، و اين

ه ھر ب.  محاکمه و اعدام نشوندکه زندانيانی که حکم گرفته اند طبق حکم با آنھا رفتار شود و مجدداً  داشت، و اين

شکل و در ھمين حد ھم ھيچ کس و ھيچ جناحی در حکومت نه تنھا با اعدام ھا مخالفت نداشت، بلکه ھر يک بنا به 

بخش زيادی از نھادھای اصلی در آن زمان در اختيار اشخاصی . موقعيتی که داشتند در آن شريک و دخيل بودند

وی نخست وزير، کروبی رياست مجلس، رفسنجانی رياست جمھور، موس. بود که بعدھا اصالح طلب شدند

، صانعی دادستان کل در اعدام ھای سال ھای قبل، حجاريان معاون ئیموسوی اردبيلی رئيس شورای عالی قضا

اول سياسی وزارت اطالعات و معروف به مغز متفکر وزارت اطالعات و از بنيانگذاران ساواما و وزارت 

، موسوی تبريزی دادستان تبريز، آيت هللا غفاری بازجو و ۶٧ سال اطالعات و يکی از سازمان دھندگان قتل عام

  .  در اوين۶٠شکنجه گر در سال 

در زندان گوھر دشت، زندانيان بيشتر از شرايط با خبر شدند و حتی بندھای آخر نزديک به آمفی تئاتر که اعدامھا 

د، می ديدند که پاسدارھا با ماسک ھای شد، از الی کرکره ھای فلزی که دست کاری کرده بودن در آنجا انجام می

آنھا موفق شده بودند به برخی . و اين ماجرا ھر روز ادامه داشته. زدند ضد گاز اجساد را به کاميون ھا بار می

گوی دو  و يکی ديگر از زندانيان گوھر دشت برايم تعريف می کرد که از پشت در گفت. بندھای ديگر خبر بدھند

، يکی می گفته جواب خدا را چه بدھيم؟ و ديگری می گفته اونی که فتواشو داده جوابش را پاسدار را شنيده بوده

ھر شکل نفر اصلی و ه کنم رئيس زندان وقت گوھر دشت بود و يا داديار، و ب  که فکر می- و يا ناصريان! ھم ميده

 قاضی مرتضوی معروف  در زندان گوھر دشت بود که تا آنجا که می دانم ھمان۶٧سازمانده اعدام ھای سال 

زده،  رفته و لنگ می  يکی از زندانيان شنيده بود وقتی او راه می- دادگاه ھای انقالب اسالمی کنونی است

از بس چھار پايه رو از : "و او جواب می دھد" پاتون چی شده؟ حاج آقا خدا بد نده،: "پاسداری از او می پرسد

، که منظور ھمان چھار پايه زير پای آويخته شدگان به دار بوده "کنه زير پای اعدامی ھا حل دادم پام درد می

در ھمان دوره و ھم زمان در تمام زندان ھای شھرستان ھا نيز اعدام ھا جريان داشت و بنابر اين قتل عام . است

  . وسيع و سراسری درجريان بود

 رئيس وقت زندان - مرتضویۀ وکلدر ھمان چند روز که بحث در مورد شرايط موجود در بند باال گرفته بود، سر

ول بند مجيد سيمياری از اعضای راه کارگر بود ؤ مس-ول بند را صدا کرد ؤ پيدا شد؛ او مس- ن و قبال گوھرشتاوي
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 و مرتضوی از -که از طرف بچه ھا انتخاب شده بود و حبس ابد داشت و چند روز پس از اين ماجرا اعدام شد

د در مورد کمبود غذا، نياز بيشتر به بھداری، کمبود چای دو وعده، غذای مجي. مشکالت و کمبودھا پرسيده بود

 مطالبات موافقت کرده و قول ۀحرف زده بود و مرتضوی با ھم... بيماران معده ای، افزايش ساعات ھواخوری و

ی پاسخ و در مقابل پرسش مجيد که چرا مالقات ھا و روزنامه قطع شده؟ مرتضو!! داده بود از فردا تحقق يابند

وقتی مجيد گزارش مذاکره ! ر و تحوالت مديريتی و داخلی است و ھمه چيز بھتر از قبل خواھد شدييداده بود که تغ

با مرتضوی را در بند داد و از فردا نيز واقعا غذا افزايش يافت، چای يک وعده بيشتر شد وساعات ھواخوری 

  .که شرايط رو به بھبودی است و بحث اعدام ھا منتفی استبيشتر زندانيان بر اين باور شدند ... افزايش يافت و 

 زندان ھا وجود داشته تا نه اخبار از بيرون به داخل زندان بيايد و ۀ تا آنجا که بعدھا فھميدم، بايکوت خبری در ھم

ھر در ھمان دوران در زندان گو. اما اين وضعيت در اوين شديدتر اعمال شده بود. نه از درون زندان به بيرون

چون آنھا از اعدام ھا مطلع شده بودند . زدند تا وادارشان کنند نماز بخوانند دشت بسياری از زندانيان را شالق می

نی گرفته و پذيرفته بودند که نماز بخوانند، اما در عمل اينکار را نکرده بودند، و برای ھر ئيو در دادگاه موضع پا

يز اعدام شده، که برخی آگاھانه در دادگاه از مواضعشان دفاع کرده البته بسياری ن. وعده نماز شالق می خوردند

از جمله زندانيانی در گوھردشت که شنيدم از . بودند، و يا در سری ھای اول اعدام ھا از آن بی خبر بودند

 مواضعشان دفاع کردند عباس رئيسی، مير شمس ابراھيمی، رضا قريشی وھمايون آزادی بودند؛ و در اوين نيز با

زندانيان زن ھمين برخورد را کرده بودند، و آنھا را ھر روز شالق می زدند و فقط چند نفری که زير حکم بودند 

  . و يا حساسيت خاصی به آنان داشتند، اعدام شدند

زندانيان را در گروه ھای ده دوازده نفره صدا می کردند و به . از پنجم شھريور اعدام زندانيان چپ شروع شد

طی سه روز اول اکثر زندانيان را محاکمه کردند و بيش از نود درصد . شدند دند و ھمانجا محاکمه می می بر٢٠٩

 شھريور بود که ما را ٩فکر می کنم روز . بند خلوت شد و فقط بيست و چند نفری مانده بوديم. آنھا اعدام شدند

و به ديوار نشانده بودند و بعد يکی يکی  با فاصله ما را ر٢٠٩در يکی از راھروھای . صدا کردند و بيرون رفتيم

اشراقی دادستان يا نماينده . در مقابلم سه نفر نشسته بودند. اجازه دادند چشم بند را بردارم. به دادگاه می بردند

نيری حاکم شرع معروف و در کنار او نماينده وزارت اطالعات که چندين بار او را ديده بودم و . دادستان بود

ريان جنبش اصالحات و ديدن عکس حجاريان فھميدم که او ھمان شخصی بود که در دادگاه ويژه بعدھا و در ج

 اشخاص را فراموش نمی کنم اما به ھر حال اين موضوع را با ۀمن معموال چھر. نماينده وزارت اطالعات بود

ست روی کاغذ کوچکی او ھيچ حرف نمی زد و ھر موردی را که الزم می دان. چند تن از زندانيان نيز چک کردم

نيری حاکم . طبيعتا آنھا گزارش وزارت اطالعات در مورد فرد محاکمه شونده بودند. می نوشت و به نيری می داد

 گروه - اولين زندانيان سياسی.  او در اوين حاکم شرع بوده است۵٨بعد از انقالب و از سال . شرع اصلی اوين بود

 را او محاکمه کرده بود، و در - دستگير شده بودند۵٩ و ۵٨ عمدتا در سال فرقان که ھنوز با ما در زندان بودند و

ه  با افزايش شديد زندانيان و اعدام ھا او و آيت هللا گيالنی حاکم شرع بودند، که در شرايطی که روزانه ب۶٠سال 

نيری محاکمه می شدند، بيشتر آنھا را   نفر اعدام و حدود سيصد تا چھار صد نفر محاکمه می١٠٠طور ميانگين 

 که شايد ماھانه دھھا نفر محاکمه می شدند و بسياری نيز در اين ۶٧پس از آن نيز، يعنی از سال شصت تا . کرد

و حاال در سال .  اعدام شدند و يا حبس گرفتند را نيز او محاکمه می کرد۶۴ تا ۶١خصوص از سال ه سال ھا و ب

بعدھا شنيدم که ھر روز او را با ھلی . شد ت توسط او انجام می محاکمات در اوين و زندان گوھر دشۀ نيز ھم۶٧

 نيز و تا چند سال ۶٧پس از سال . کوپتر به زندان گوھر دشت ھم می بردند تا زندانيان آنجا را نيز محاکمه کند

زاران پيش ھم که خبر داشتم او ھنوز زندانيان سياسی و سارقان مسلح و غيره را محاکمه می کرده و در واقع او ھ

تا آنجا که من تاريخ را مطالعه . محکوم نموده است... ھزار نفر را به مرگ و يا به حبس ھای طوالنی مدت و

 تا اين حد حکم اعدام صادر نکرده و در واقع او رده ئیخصوص در چند قرن اخير ھيچ شخصی به تنھاه کردم و ب

 چھره ھای نسبتا ناشناخته و پنھان جمھوری اسالمی آيت هللا نيری با وجود اينھمه جنايت يکی از. اول را دارد
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 حکم اعدام بيست و پنج ھزار نفر ئی تقريبی می گفتند که او به تنھاند تا از زندانيان سابق با تخمينچ. بوده و ھست

  . را در طی اين سال ھا صادر کرده است

پدرت و مادرت مسلمان : "ال کردؤنيری بعد از پرسيدن مشخصات، س.  من دو يا سه دقيقه طول کشيدۀکل محاکم

از نظر ما ھر : "گفت". نه: "گفتم" نماز ميخونی؟: "گفت". نه: "گفتم" مارکسيستی؟: "گفت". بله:"گفتم" بودن؟

خفه شو : "گفت".حاج آقا پنجاه ميليون نفر نماز نمی خونن مگه ھمه کافرن: "گفتم". کس که نماز نمی خونه کافره

حرف : "گفت".نه ولی ھمه می دونن: "گفتم"  ميليونی که ميدونی نماز نمی خونن؟تو مگه نماينده اون پنجاه

حاج آقا حاال : "اشراقی پا در ميانی کرد و گفت". نه من فقط نماز نمی خونم: "گفتم". اضافی نزن پس بنويسم کافر

يگری معروف به ھواخوری از اتاق بيرونم کردند و با چشم بند به اتاق د". بفرستينش اون کاغذ را شايد امضا کنه

 بود و سقف نداشت و با نرده سقف آن حصار شده بود وقبال مورد استفاده ٣ *٣اين اتاق تقريبا .  آمدم٢٠٩ھای 

شده   استفاده میئیھوا خوری بعضی زندانيان انفرادی در زمان شاه بوده که در اين دوران بيشتر برای بازجو

تا ده دقيقه ديگه ميايم بخون : "کاغذی به دست من دادند و گفتند.  ھيچيک صندلی در وسط اتاق بود و ديگر. است

 اطھار و اصول دين و يک ۀمئاعتقاد به خدا دارم، اعتقاد به ادر چھار بند اول نوشته شده بود، ". و امضاش کن

نی ام را انجام شوم از اين پس تمام فرايض دي مورد ديگر در ھمين موارد، و در بند پنجم نوشته شده بود متعھد می

 نکردم چون قرار ما اين نبود و امضای آن به معنای اين بود که از اين پس می بايست ءمن کاغذ را امضا. دھم

مگر : " نکردن آن ممکن است به قيمت جانم تمام شود، اما به خودم گفتمءحس می کردم که امضا. نماز بخوانم

و حاال ميگن نماز بخون بعدش . خواه را کشتند، منم روشاينھمه کمونيست و آزادي. جان من چقدر ارزش دارد

به ھر . که نماز بخوانيم م نه اينئي قرار گذاشته بوديم کوتاه بياءو تازه ما با ديگر رفقا" معلوم نيست چی بخوان

 به روزگاری که ممکن است ديگر در آن اين گند و کثافت ھا و. شکل سعی کردم به آرمان ھا و آرزوھايم فکر کنم

 را خوب گذراندم و ھر کاری از دستم بر -  طول مدت فعاليت و زندان- تا حاال فکر کردم ،. دستگاه آدم کشی نباشد

خودم گفتم خوب زندگی ه ب.  انسانی کردم، حاال ھم بايد درست بميرمۀمی آمد برای تحقق سوسياليسم و جامع

صندلی مدرسه ای بود که برای . م شده بود گرمشنيدم و صورت صدای ضربان قلبم را می! کردی، خوب ھم بمير

حکم اعدامم را دادند، : ديدم دو سه جای آن با خودکار نوشته شده. شد و جای نوشتن داشت  ھا استفاده میئیبازجو

گفتم خوبه منم چيزی بنويسم اما .  تاريخ ھا مال دو سه روز قبل بودندۀو شعر يا شعاری ھم نوشته شده، و ھم

. شد  لعنتی زودتر تمام میۀدلم می خواست اين ده دقيق. شد لحظات به ُکندی سپری می. تمحوصله اش را نداش

 آخر به گذشته و دوران کودکيم فکر ۀفکر می کنم پنج دقيق. يعنی ھمين االن اعدامم می کنن؟ چه اھميتی داشت

فکر می کنم . ه می کرديمھر روز توی کوچه و زير آفتاب فوتبال يا بازی ھای ديگ. چه روزھای خوبی بود. کردم

اما کودکی چه زود گذشت تا . در آن پنج دقيقه ھمچون فيلمی دوران کودکی و نوجوانی از مقابل چشمانم گذشت

وحاال در خفا . آمدم به خودم بيايم انقالب شد، فعاليت سياسی و بعد ھم دستگيری و چند سال زندان اذيت و آزار

  . مرگ را بايد پذيرا می شديم

لباسم را . گفت چشمبند بزن و بيا بيرون ".نه: "گفتم" امضاء کردی؟: " از پشت سرم گفتئی شد وصدادر باز

م را فشردم و او از زير  ائی رفيق جلوۀشان. دو سه نفر جلوم بودند که شناختمشان. گرفت و آورد پشت در دادگاه

ياد دارم که او ه و لگد بيرون انداختند و بدر دادگاه بازشد و بھروز برزو را با مشت . مخلصيم: چشمبند آرام گفت

نيری شروع کرد به ". حاج آقا، امضاء نکرد: "شخصی که مرا آورد گفت. وارد اتاق شدم. اعتراض می کرد

. اشراقی گفت حاج آقا اين سری آخری ھارو نگھداريم ببينيم چی ميشه. فحاشی و قلم را برداشت که چيزی بنويسد

يکی دو دقيقه ديگر . سکوت کردم. نقدر شالقت بزنند که نماز بخونی و آدم بشیآم نيری خطاب به من گفت ميد

 را توی راھرو - که حدود پنجاه نفر بوديم –به ھر شکل ما . خاطر ندارم چی گفته تھديد کرد که خوب ب

ساختمان " سايشگاهآ. "منتقل شديم" آسايشگاه"نگھداشتند و بعد از مدتی به خط کردند و بيرون بردند و با ماشين به 

. چھار طبقه ای بود که در ھر طبقه صد سلول انفرادی وجود داشت و آن را در دوران الجوردی ساخته بودند
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من قبال ھم چند ماھی در انفرادی ھای .  طبقات برای زندانيان مردۀ اول برای زندانيان زن بود و بقيۀطبق

مد و روی کاغذ مالقاتش می خواند آرم وقتی مادرم به مالقات می ياد داه ب. آسايشگاه گذرانده و با آنجا آشنا بودم

و او که با اخالقم آشنا ". ھتله: "و من ھم به شوخی می گفتم. می گفت اينجا بھتر استراحت می کنيد" آسايشگاه"

  . بود چپ چپ نگاھم می کرد

البته ھمانطور که از شروع . ماشين آدم کشی متوقف شده بود و ھزاران نفر در مدت يک ماه جان باخته بودند

در سلول انفرادی روزھا سخت می گذشت و بيشتر به اين . کشتار مطلع نشديم از متوقف شدن آن نيز با خبر نبوديم

لوله .  فکر می کرديم نوبت ما فرا رسيدهئیبا ھر رفت و آمدی و با ھر سرو صدا. دليل که انتظار اعدام را داشتيم

ل بود که وقتی روی آن می ايستادم قدم به پنجره می رسيد و از طريق پنجره با چند تا عنوان شوفاژ در سلوه ای ب

 که من از ديک نفر را از زندان گوھردشت آورده بودن. زدم از دوستانی که در سلول ھای نزديک بودند حرف می

ديگر که ھر کس صدايش شناختم و خبرھای اعدام و شالق زدن ھا در گوھر دشت را گفت و ھمينطور بچه ھای 

خبر کوتاه بود اعدامشان . " از جنايت را ديده بود وبازگو می کرد و کم کم به عمق فاجعه پی برديمئیگوشه ھا

که در يک مدت کوتاه بيشتر زندانيان  طی اين چند سال مورد ھای اعدام زياد ديده و يا شنيده بودم، اما اين". کردند

. صوير آنھا يک به يک به ذھنم می آمد و از سرنوشت بسياری خبر نداشتمت. را به اين شکل بکشند يک فاجعه بود

آنجا تعدادی از زندانيان . بعد از دو سه ھفته ای صدايم کردند و به دفتر زندان رفتم. فکر کردم پس ما ھم در نوبتيم

اده که معروف بود با نام حسينزه  شخصی ب- فھميدم که معاونت زندان. در نوبت بودند که بيشتر زندانيان زن بودند

حسينزاده از پشت ميز . نوبتم شد و وارد دفتر شدم و چشمبندم را برداشتم.  ما را احضار کرده-پنبه سر می بره

با تعجب . گفتم در انفرادی. که کجا ھستم از حال و روزم پرسيد و اين. بزرگش بلند شد و تعارف کرد که بنشينم

 که ئیباالخره بعد از آسمون ريسمان کردن ھا و دلقک بازی ھا. ر خودتیگفت چرا در انفرادی؟ توی دلم گفتم خ

 :سف پرسيد محاکمه شدی؟ گفتمأ تدر آورد، پوشه ای از کشو بيرون آورد و با تمرکز به آن و با تعجب و ظاھراً 

 ر میگفت حاال چکا. ھيچ عکس العملی نشان ندادم .سف تکان دادأگفت حکم اعدام بھت دادن و سری به ت. آره

 سف کرد و شروع کرد به نصيحت و ده دقيقه ای حرف زد که من اصالً أدوباره اظھار ت. گفتم ھيچی: خوای بکنی

 که می ئیرا به آنجان گوش نمی دادم و نفھميدم چی گفت، چون می دانستم که می خواھد مرعوبم کند و بعد م

  :دھم گفت وقتی ديد من جوابی نمی. خواھد بکشاند

 اما دبا چند نفر ديگه از زندانی ھا ھم ھمين برخورد را کرده بودن"  رابکن شايد بشه کاری کرد؟برو و فکرات "

ش يبه ھر شکل با توجه به آنھمه اعدام ھا فکر کردم حکم اعدام درسته، اما چرا مثل بقيه اجرا. عموميت نداشت

 را بسپارم به دست سرنوشت چون به انفرادی برگشتم و سعی کردم زياد به موضوع فکر نکنم، و خودم. دنکردن

سعی کردم خودم را با کارھای ديگر . اما به ھر حال خداحافظی با زندگی سخت است. کاری از دستم برنمی آمد

گاھی از زير در يکی از زندانی ھا با . نس من بودؤمورچه ای وارد سلول شد و تا شب مروز  يک. سرگرم کنم

برای خودم شعر می خواندم و خاطرات را . دادم ھم جوابش را می زد و من  را میئیسوت آھنگ ھای زيبا

شد و فضای سکوت مطلق را می   از دور شنيده می- بھشتی- صدای زنگ ساعت دانشگاه ملی. مرور می کردم

داد،  من دست میه احساس خوبی ب. شکست؛ صدای آن مثل صدای ناقوس کليساھا بود که در فيلم ھا شنيده بودم

باالخره پس از يک ماه از سلول ھا بيرون آمديم ومن . ه زندگی در بيرون جريان دارد و تنھا نيستمکردم ک فکر می

که از سلول بيرون بيام روی شوفاژ رفتم و از پنجره به بيرون  پيش از اين  موعود فرا رسيده،ۀفکر کردم لحظ

نند دانشگاه در ھم آميخت و در دور صدای من با صدای زنگ ناقوس ما" زنده باد سوسياليسم"چند بار فرياد زدم 

شدم و قاچاقی از زير چشمبند نگاه  از مقابل ديگر بندھا که رد می. اما ما به بند منتقل شديم. شد دست ھا گم می

 آنھا در ۀگريستم و می دانستم که ھم در زير چشمبند به آرامی می. می کردم درب بندھا باز بود و ھمه خالی بودند

کينه ام نسبت به سيستم کثيف سرمايه داری که می دانستم ھر جا به شکلی و به نامی با به . اندزير خاک آرميده 

زند دو چندان شد و بار ديگر با خود عھد بستم تا زنده ھستم از  خطر افتادن منافعش دست به چنين جنايتی می
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  . *  بشری بازنايستمۀمبارزه با اين آفت جامع

  ٢٠١٢ گست ا٢٠، ١٣٩١ ]اسد[ مرداد٣٠ دوشنبه ،٧۶شماره ! به نقل از به پيش
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