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زندانی  ١٣٧٠تا  ١٣٦٠از  من در ايران به مّدت ده سال. چهل و يک ساله ،من منوچهر اسحاقی هستم. ١
  .ن و گوهردشت محبوس بودمدر اين مّدت در کميتۀ انقالب محل زندگيم، و در زندان های اوي .سياسی بودم

انجام  ١٣٦٧که دربارۀ کشتار زندانيان سياسی ايران در سال است نامه برای کمک به تحقيقاتی  اين شهادت. ٢
  .شود می

مطابق با واقعيت است و، به استثنای  که دانم و باور دارم آن چه می نامه، براساس مطالب اين شهادت. ٣
. ام نوشته شده است های شخصی ام، بر اساس وقايع روی داده و دانسته مواردی که مشخصًا تصريح کرده

  در اين گواهی. اند ام هستند همگی درست و واقعی های شخصی که جزئی از دانسته  ها و مطالب اين گواهی داده
ها اعتقاد دارم، مشخص  هايم نيستند، اّما به درستی آن ها و مطالبی  را که جزئی از دانسته نبع يا منابع دادهم

 .ام کرده

  

  از بازداشت شيپ یها تيفعال

آن موقع  - قبل از آن سمپاتی داشتم -فعال شده بودم ] با مجاهدين[ماه قبل از بازداشت  ٨من تقريبًا نزديک . ٤
فضای سياسی در خانه حاکم  -از فعاالن سياسی بود  ندائی م.   –مدرسه زود شروع می کردندبچه ها توی 

جو . صحبت و بحث بود –های چپ بگير تا مجاهدين، را می خوانديم  موقع روزنامه ها، از گروه آن –بود 
ميزديم، روزنامه می مثًال به در و ديوار آفيش  –] می کرديم[ما کارهای تبليغاتی . انقالب همه را گرفته بود

  .فروختيم و اعالميه پخش می کرديم

  
کردم  قدر انگيزه پيدا نمی حالت سر کوب نبود شايد من اصًال اين قدر جامعه اين اگر فضای توی مدرسه و. ۵ 
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چوب و چماق و ]می ديدم که مردم[ماه قبلش هر ميتينگ سياسی که بود  ٩- ٨تقريبًا . بروم دنبال اين قضايا
های جلوی  مثًال دائی کوچکم، که اصًال هوادار يا فعال هم نبود، آمده بود يکی از ميتينگ– خورده بودند چاقو 

 ما. کردند با چماق و چاقو و زنجير حمله می ....چماقدارهای رژيم حمله کردند . دانشگاه فقط برای تماشا
 .چاقو زدند و چاقو ريه اش را پاره کرد ]به دائيم[از پشت . موقع فرار می کرديم نمی ايستاديم که بخوريم آن

  .من سه روز بيمارستان باالی سرش بودم و بيهوش بود

من کوچکترين بودم . همه دانش آموز و دانشجو بودندکه م هايی رفته بود من با دوستتظاهرات سی خرداد، . ٦
روی علنًا توی خيابان ری بود که شوکه شده بودم چون اولين با. ساله بودند ٢٠ساله تا  ١٧يا  ١٦ولی آنها مثًال 

توی ميدان فردوسی وقتی تيراندازی را شروع کردند گلوله ها به سمت ما  .می کردند تيراندازیهمه ما 
تظاهرات حالت . آن موقعما که مسلح نبوديم . مثل جوخه آتش زانو زده بودند و تيراندازی می کردند  .آمد می

از انقالب  يزی تو ذهنمان نبود که دو سالچنين چ. خواهد اسلحه بکشداعتراض آميز بود ولی نه اينکه کسی ب
  .گذشته، کسانی که خودشان انقالب کرده بودند را ببندند به گلوله

 – شناختند همه ما را که فعال بوديم می. تر شد از آن به بعد خانه نمی رفتم چون دستگيری ها خيلی وسيع من. ٧
اين بود  منظور بيشتر. مًا ميليشيا بوديماس] ماه ٨در آن [ می نديده بوديم ولیتعليمات نظا. من و برادرم هم بود

دند که چه طور از خوب مثًال حرف اين را می ز. شان را سپرکنندآماده هستند باصطالح سينه  ]هاميليشيا[ که
روحی بود  يک حالت آمادگی جسمی و. مثًال فکر کنيد آموزشی وجود داشتخودتان دفاع کنيد ولی نه اينکه 

مقابله ای وجود نداشت تا حتی بعد . برای اينکه آدم برای آزادی فعاليت کند نه اينکه بخواهد فعاليت نظامی کند
  .از سی خرداد

 بازداشت و یريدستگ

سالگيم، در  ١٤روز قبل از تولد  ٢٠در قلهک، درست  ١٣٦٠تير  ٢٦روز . ٨
قرارها و ديدارهای ما همه . من و دوستم هر دو دستگير شديم ،يک تور خيابانی
وقتی ما را گرفتند روی سرمان کيسه کشيدند، ما را داخل . در همان محل بود

ماشين بنزی انداختند و در پايين صندلی عقب جا دادند و پاهايشان را روی ما 
 .دنداوين بر ٢٠٩ما را به کميته انقالب و از کميته به بند . گذاشتند

. پرسيدندرا اول اسم و مشخصات ما . در کميته قلهک بازجويی ها شروع شد. ٩
بعد از ظهر به طول  ٦تا  ٢بازجويی از ساعت . بعد ما را متهم کردند که چادر حزب اللهی ها را آتش زده ايم

 .ها هم البته مشکوک بودند آن. ما راجع به خودمان اطالعات غير واقعی داديم. انجاميد

. تا حدود ساعت يازده بازجويی کردند. دست سپاه افتاده بوديم. . پس از آن ما را به کميته مشترک بردند .١٠
. اوين منتقل کردند ٢٠٩سپس ما را به بند . سپاه و دادستانی جدا از هم بودند و به طور مجزا اقدام می کردند

 . ه پاسداران استدر حوز ٢٠٩وقتی به بند عمومی رفتم، ديگر زندانيان  گفتند که 

تعداد زيادی از زندانيانی که آنجا بوده اند ديگر زنده نيستند که . ترين جای زندان بود مخوف ٢٠٩بند . ١١
 ٢٠٩خيلی از کسانی که زنده بيرون آمدند يک تصور واهی از . ها گذشته است تعريف کنند که چه بر آن

، وقتی که طبقه دومش تبديل به بهداری شده بود، با چشم باز بدون چشم ١٩٨٩ولی من بعدها در سال . دارند
شود تا  از اولين ساعتی که آدم بازداشت می. بند رفتم  و آنجا را ديدم وگرنه من هم يک تصور ديگری داشتم

وقتی که من را به بند  . ند چيزی را ببيندبند بزند و نمی توا آخرين مراحل بازجويی، زندانی بايد هميشه چشم
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. دو ال شو برو«: را در ذهن همه خيلی وحشتناک جلوه بدهند، گفتند  ٢٠٩بردند برای اينکه تصوير  ٢٠٩
. سرت خورد به سقف«: گفتند زدند، بعد می گاهی با چيزی به سر ما می» .دوال شو که سرت به سقف نخوره
 ».ورهسرت را بگير پايين که به سقف نخ

مرا از . يعنی محل شکنجه منتقل شدم ،بردند، يکراست به طبقه زيرين ٢٠٩شب اول که من را به بند . ١٢
بعضی وارد اتاق و . وسط راهرويی عبور دادند که زندانيان ديگری در کنار ديوارها نشسته منتظر بودند

مامور همراه من لگدی به او . ودکه روی زمين نشسته ب  ندمن را باالی سر کسی برد. شدند برخی خارج می
بهش بگو همه چی رو «  :بعد به او گفت. »نگاه کن ببين اگه حرف نزنی اين بال سرت مياد«  :زد و به من گفت

همه جايش چرک و خون و بسيار . »خواد بهش بگو هرچه می«: زندانی با يک حالت نيمه جان گفت. »بگه
 .او را بزنندديگر نمی توانستند بيشتر . متورم شده بود

من ديدم که چهار نوع کابل از چوب لباسی آويزان کرده . من را به شکنجه گاه که مثل حمام بود، بردند. ١٣
من کابل کلفت را . مرا که بردند از من خواستند که خودم وسيله شکنجه و نوع شالق را انتخاب کنم. بودند

من از زير چشم بند شکنجه گر ها را . بيرون ميزدکابل نازک را اگر ميزد برق از گوش آدم . انتخاب کردم
هايشان را خوابانده بودند و گشاد گشاد راه می  دکمه های لباسشان تا روی سينه باز بود، پشت کفش. ديدم

 .رفتند، مثل الت ها

کسی . هايم را از زير بستند دست. های پارک، مرا به شکم خواباندند روی نيمکتی چوبی، شبيه نيمکت. ١٤
هر موقع خواستی حرف «  :بعد گفت. ی پشت من نشست و پارچه کثيف خون آلودی در دهانم فرو کردرو

از آنجايی که من . دو نفر در دو طرف ايستادند و يکی در ميان با کابل مرا می زدند» .بزنی سرت را بلند کن
آخه چه «  :، من می گفتم»؟چيه«بعد می گفتند . هنوز بچه بودم، بعد از هر چند ضربه سرم را بلند می کردم

بعد  بلند می کردند در تشت آب سرد می گذاشتند و می . مدتی به کف پا می زدند .زدند بعد دوباره می» بگم؟
 .ورم نکند تگفتند در آب يخ قدم بزن که پاها

م زدن می هنگا. ها از من فقط يک نام مستعار داشتند آن. ها نگفته بودم من هنوز حتی اسم خودم را به آن .١٥
ساعت دوستانمان  ٢٤برنامه ما چنين بود که اگر تا » اسلحه ات کجاست؟ کجا قرار دارين؟«: پرسيدند

، در نتيجه، در زمان بازداشت، ما بايد بهم بخورد  ، همه قرارهايی که با هم داشتيمدستند با ما تماس بگيرننتوان
های  را می دانستند، برای همين از همان ساعت والن زندان هم اينئمس. ساعت بگذرد  ٢٤که صبر می کرديم 

بازجويی و شکنجه های . ه يکی دو روز ادامه داشتاوليه دستگيری شکنجه و آزار را شروع می کردند ک
 .بعدی برای گرفتن آدرس ها و انبار اسلحه و خانه های امن بودند

بعد دوباره . بردند و در راهرو نشاندند بعد مرا از اتاق بيرون. زدند سحر مرا می ٣يا  ٢تا  ١١از ساعت  .١٦
ها برای نماز رفتند و در  اذان صبح را که گفتند آن. تا سحر طول کشيدماجرا اين . ندو زد دداخل اتاق بردن

همه کف و . استوقت بود که ديدم آنجا شبيه حمام  آن. حالی که من در داخل سلول بودم، در را قفل کردند
بعضی از زندانيان را از آن لوله ها .  شد سقف لوله های فاضالب طبقه باال رد میديوارهايش کاشی بود و از 

من يک نفر را ديدم که او را قپانی کرده بودند و به همين دليل دست چپش فلج . زدند آويزان می کردند و می
 .شد

ا هشتاد ضربه شالق به هفتاد ت.من را دو بار زدند» .زنيم که باز هم بشه بزنيم يه جوری می«  :گفتند می. ١٧
چرا اين همه ننه من غريبم در مياری؟ ما که «ها گفتند که  من خودم ضربه ها را نشمردم، آن. کف پايم زدند
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کسانی اسير چنين آدم وقتی در دست . بعد شالق ها را به پشتم  زدند» !فقط هفتاد هشتاد تا ضربه بيشتر نزديم
چی می خوای؟ من که «: ن را وقتی می زدند من فقط می گفتمم. دهد التماس کند شود غرورش اجازه نمی

  ».دونم چيزی نمی

شب بازجويی، در حالی که من چشم بند داشتم، کسی را آوردند که  در. از دلسوزی نبود که مرا کم زدند. ١٨
 .او اطالعات در مورد من را به بازجو داد. دانست شناخت و همه چيز را در مورد من می مرا می

کرد و فحش  يک بار شنيدم که دختری گريه می. شنيدم بودم، همه صداها را می  ٢٠٩وقتی من در بند . ١٩
  »؟خواهی آن ديگری،محسن به من تجاوز کرد، تو ديگر چه می«: گفت داد و می می

 

 دادگاه

شديم که من از  آنجا همه با هم نه نفر. ه روز بعد از اينکه دستگير شدم، من و دوستم را به دادگاه بردندس. ٢٠
ما را روی . در آنجا يک دوربين فيلمبرداری بود. نفر بازجويی و شکنجه شده بودند ٩همه .  همه جوانتر بودم

صندلی نشاندند و ميزی روبه روی ما گذاشتند، روميزی بزرگی روی ميز انداختند به طوری که پاهای خون 
پس از آن، . فيلمبرداری شاهدی بر شکنجه شدن ما نباشدآلود و زخمی و متورم و برهنه ما ديده نشود و هنگام 

 .خواستند يک دادگاه نمايشی درست کنند می. چند نفر از خانواده پاسداران هم در سالن دادگاه حضور يافتند

همه اتهامات . دادستان اتهامات ما را با صدای بلند خواند. گيالنی حاکم شرع، و الجوردی دادستان بود. ٢١
الن جا، بعد هم اقدام عليه فخرداد، آتش زدن مثال  ٣٠شرکت در تظاهرات : از اين قبيل بود مشابه هم و

سپس الجوردی . دقيقه طول کشيد ١خواندن اتهامات شايد . جمهوری اسالمی، محاربه با خدا، مفسد فی االرض
 .خواست کرددر، برای ما )يعنی مرگ(اشد مجازات 

کردند که حتی  ها فکر نمی بعد از آن همه شکنجه، آن. ها پيش نرفت آنجريان دادگاه طبق برنامه ريزی . ٢٢
اولين زندانی که برای . ولی ما از خودمان دفاع کرديم. دفاع از خويشتن را داشته باشد جرئت يک نفر از ما 

کرديم که دوران  پس از انقالب فکر می.پدر من کشاورز است «: او گفت. دفاع برخاست، از الهيجان بود
ها حزب اللهی ها آمدند و در رنج کشاورزان تغييری حاصل  ودالی به پايان رسيده ولی ديديم به جای خانئف

همه به همين ترتيب . اجازه نمی داد که هر کس بيش از يکی دو دقيقه از خودش دفاع کندقاضی ولی » .نشده
 .از خود دفاع کردند

سال داشت و دانشجوی شيمی دانشگاه  ١٩او . يکی ديگر از زندانيان، دوست من پرويز ابراهيم زاده بود. ٢٣
او هنگام دفاع از خود، از اختناق و از فقدان هر گونه آزادی فردی بعد از انقالب و بسته شدن . مشهد بود

گروه خود و کاری که کرده بودند، هر يک از زندانيان از انگيزه خود برای پيوستن به . دانشگاه ها سخن گفت
 ».ها گفتن، من هم قبول دارم هر چه اين«: من بچه بودم و فقط گفتم. حرف زدند

من «: يکی از زندانيانی که به او اتهام زده بودند، محلی را آتش زده و دو نفر کشته شده،  بلند شد و گفت. ٢٤
خواستند  ها می آن» .، من خيلی متأسفم چنين قصدی نداشتمولی اگر واقعا چنين اتفاقی افتاده. کسی را آنجا نديدم
که اصال اند به دروغ گفته بودند که دو نفر آنجا کشته شده . ای داشته باشند که مطرح کنند در دادگاه بهانه
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فقط برای احساساتی کردن . هيچ مدرکی يا شاهدی هم نداشتند .نام دو قربانی را هم ندادند. واقعيت نداشت
 .وگرنه فقط شرکت در تظاهرات و محاربه با خدا، برای حکم اعدام کافی بود. بودبيننده 

اتهام من اين بود که در .آن ها از من نپرسيدند چند ساله هستم. در آن موقع من فقط سيزده سال داشتم. ٢٥
 ٩ اه تمامدادگ. چيز ديگری عليه من نداشتند. شرکت کرده بودم و هوادار مجاهدين بودم ٦٠تظاهرات خرداد 

 .ساعت طول کشيد ١نفر شايد 

بلند «پس از پانزده دقيقه با حکم محکوميت ما آمدند و گفتند . بعد از دادگاه ما را بيرون بردند و نشاندند. ٢٦
دوست من . هايمان را روی شانه هم گذاشتيم به صف شديم و راه افتاديم دست. ما چشم بند داشتيم» .شين، بريم
نگران «: به من گفت. برند او می دانست که ما را برای اعدام  می. سال داشت، پشت سر من بود ١٩پرويز که 

 » .پيشتم لحظه نباش، من تا آخرين

: يواشکی پرسيد. حرف بزندخواست با من  بعد الجوردی بيرون آمد و لگدی به زانوی من زد، يعنی می. ٢٧
» !خودت شدی«: گفتم. فکر کردم ناسزا می گويد. دانستم معنی حرف او چيست من که نمی» نب شدی؟ُج«

دانستند و به ما دست  ها ما را نجس می آن. (پيراهن مرا گرفت و مرا از صف بيرون کشيد و به آخر صف برد
 .به ماموران چيزی گفت و رفت.)  نمی زدند

من از زير چشم . بودندبعد ما را سوار مينی بوسی کردند که همه شيشه های پنجره هايش را رنگ کرده . ٢٨
ما را از تپه های اوين باال بردند و در صف های چهارتايی مرتب کردند و مرا از ديگران جدا . بند می ديدم

های زندانيان را از پشت  يک نفر ايستاده بود، دست ،جلوی هر زندانی چشم بسته. کردند و بقيه را اعدام کردند
وقتی . و کالشنيکف سه گلوله به سينه هر زندانی زدند ٣با ژ. زدجلوی هر زندانی يک مامور زانو . بستند

اين رو «: شنيدم که کسی گفت. من به زمين افتادم و گريه کردم .افتادند، يک نفر دويد و تير خالص به همه زد
  .من فهميدم که چرا مرا به آخر صف بردند. »٢٠٩برگردونين 

ام هم  خانواده. خواهند بکنند دانستم که با من چه می نمی. ا نهماه بعد من نفهميدم که حکم گرفتم ي ٦تا . ٢٩
 دانستند که من کجا هستم، يا حتی زنده ام يا نه، چون مالقاتی نبود نمی

 زندان طيشرا

سلول من جايی بود که همه در و ديوارش از مواد ضد صدا مثل . مرا به همان سلول کوچک بازگرداندند. ٣٠
. شد ين به هر حال شنيده میپوشانده شده بود، ولی صدای شکنجه از طبقه پايچوب پنبه و فايبر گالس 

ها فقط سکوت باشد ولی صدای فرياد و فغان زندانيان تحت شکنجه به گوش  خواستند که در آن انفرادی می(
در سلول من يک المپ وجود داشت که دورش تور سيمی کشيده  شده .) پيچيد صدا در راهرو می. رسيد می
دانستم که چه موقع شب يا روز  کردند و من هرگز نمی آن را هر موقع می خواستند خاموش يا روشن می. بود
 .من دو يا سه هفته در اين سلول بودم. است

های  طبقه وسط سلول. طبقه زيرين بند بازجويی و شکنجه بود. در سه طبقه بنا شده بود ٢٠٩بند . ٣١
فرستاده  ٢٠٩به خارج از  بودکه قرار  بودطبقه سوم برای کسانی . بودندکه زير حکم اعدام  بودزندانيانی 

 . که حال و هوايشان عوض شود داشتند     اين افراد را در طبقه سوم نگه می. شوند
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گاهی . کردند وقتی آنجا بودی، به عنوان يک انسان زنده به آدم نگاه نمی. کردند با ما خيلی بد رفتار می. ٣٢
ی چی کار؟ تو هخوا تو مفسدی، غذا می«: گفتند می» غذا چه شد؟«پرسيد  ، اگر کسی میدادند غذا نمی

هر روز به من . دادند اجازه رفتن به دستشويی هم نمی. دادند گاهی آب نمی»  !ی بری اعدام شیهخوا می
  .»تو امشب اعدام می شی«: گفتند می

 

گفتند  در زندان هيچ وقت به ما نمی. ميله ای داشت پس از دو يا سه هفته مرا به طبقه سوم بردند که سقف. ٣٣
.  »تو اينجا نيومدی از ما سؤال کنی«: دادند کرد جواب می اگر کسی سؤال می. برند چرا و به کجا ما را می

 .بعد مرا به بند عمومی بردند، گر چه بيشتر شبيه سلول عمومی بود

حکمم را جلويم . کرد طرز برخورد بازجو کال فرق می. بردند ٢٠٩حدود شش ماه بعد مرا مجددا به . ٣٤
ديدم کاغذ کوچکی با آرم . »يه ذره بزن باال، امضا کن«: گفت. چشم بند داشتم» .امضا کن«  :گذاشت و گفت

محکوم به » اقدام عليه جمهوری اسالمی«و مثال » منافقين«به اتهام هواداری از . دادگاه انقالب اسالمی است
 .جزئياتش را فرصت نکردم بخوانم. زندان شده بودم ده سال

چند . داشت که نگه داشته استرا برادرم نمونه چنين حکمی . حکم ديگر خيالم راحت شد بعد از گرفتن. ٣٥
وقتی به بند برادرم رفته بودند، . ماموران حکم همه ما را دستمان دادند، ولی پس از مدتی پس گرفتند  سال بعد،

او . افتند برای اينکه برادر من حکم را به لباسش دوخته بود و همراه خودش بيرون آورده بودحکم او را ني
 .هنوز حکمش را دارد

ابتدا او مرا ديد، شک  .بعد از چهار پنج سال من بازجويم را ديدم که رئيس زندان قزل حصار شده بود. ٣٦
کمی حرف زد بعد » خوش می گذره؟«  :تجلو آمد و گف. داشت که او را پس از چند سال می شناسم يا نه

.  من صورتش را هرگز نديده بودم، او را از روی صدايش شناختم. »بله»  :گفتم» من را می شناسی؟«: پرسيد
 .شناختم و مو به تنم سيخ شد

 

 ٦٧سال  عيوقا

يک روز به بند ما آمدند و تعدادی از زندانيان فعال  با . گوهردشت بودم ٤، در سالن ٦٦در دی يا بهمن . ٣٧
يکی دايی من جعفر هوشمند بود، . را به جايی ديگر منتقل کردند) سال ٢٠تا  ١٥بين (طوالنی  های محکوميت

سه  دستگير شد و ١٣٦٠دايی من در آبان ماه . که هنگام دستگيری هفده ساله بود و حکم هفده سال حبس داشت
تعداد زيادی  زندانی را از تمام بند ها جمع کردند و با کتک و  .او را به اوين بردند. سال از من بزرگتر بود

ما احساس  .نفر را بردند ٣٧از بند ما حدود .  .رسيد ها کامال به گوش می صدای کتک زدن آن. ناسزا  بردند
 ای در جريان هست کرديم يک خبری، خطری، يک برنامه

در  اصًالچون . ها از همان زمان نقشه اعدام های دسته جمعی را کشيده بودند من فکر می کنم که آن. ٣٨
 ٦، آن هم بعد از دنديگری ببرزندان را از ديگران جدا کنند و به  یزندان سابقه نداشت که چنين تعداد زياد

. ها از مجاهدين بودند آن. بردند می بردند، فقط يکی دو نفر را معموال اگر کسی را می. و بدون هيچ دليلی سال
 ١به  ٤دانم که زمستان بود، چون پس از انتقال آنان، بند ما را هم از سالن  زمان دقيقش را به ياد ندارم فقط می
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سه روز تمام در آن . همه وسايل ما را گرفتند، بعد به بند يک بردند. زمستان بود و هوا خيلی سرد. تغيير دادند
   .مان را دادند بعد وسايل. ند سرد بدون پتو و لباس گرم به سر برديمسرما، در آن ب

 روز سوم من ديگر مريض .خوابيدم، هر دو پهلويم از سرما درد گرفت چون من از پهلو روی موکت می. ٣٩
او يک . يکی از زندانيان به نام محسن، پزشک بود. کليه هايم عفونت کرده بودند و تب شديدی داشتم. شدم

» .اگر نخوری می ميری«: گفت. را بنوشمآن پارچ بزرگ چای برايم درست کرد و مرا مجبور کرد که همه 
 .پول پنيسيلين زدندشد مرا به بهداری بردند و آم چون تبم کم نمی. ٤٢يا  ٤١تب زيادی داشتم، شايد 

های ما هم باال رفته  درخواست. کردند يعنی کمتر سختگيری می .پس از آن وضعيت در زندان تغيير کرد. ٤٠
امور بهبود بيشتر درخواست  . داديم بيرون و غذا را هل میکرديم  اگر غذا کم بود، اعتصاب می مثًال. بود

اگر خواستيد بخوريد، «: می گفتند. واکنش نگهبانان در اين هنگام خشونت آميز نبود .داشتيمرا صنفی 
ها اعتصاب ما برای هواخوری بود، به  بعضی وقت. کردند گاهی هم جيره غذايی را کم می. »نخواستيد نخوريد

خوری بيرون  کردند که برای هوا دادند، يا اصال در را باز نمی جای شش ساعت فقط دو ساعت به ما وقت می
 .برويم

. پرسيدند دادند و اسم، مشخصات، اتهام و مدت حکم را از ما می در آن موقعيت مرتب به ما پرسشنامه می. ٤١
های اول اسارت که فشار خيلی  سال. شد االت مطرح میؤکردند، اينگونه س هر وقت زندانی را جا به جا می

اهدين در همه پرسشنامه ها کلمه منافقين را بنويسيم، ولی کردند به جای کلمه مج شديد بود، ما را مجبور می
ما » هوا دار چه کسی؟«: زدند و می پرسيدند بعد  ما را می. ها، ما فقط می نوشتيم هوادار پس از گذشت سال

خواستند ما را خرد کنند و از زبان خود ما کلمه توهين آميز به  فقط می» .دانيد خودتان خوب می«: هم می گفتيم
 .وه خودمان را بشنوندگر

. داديم ما هم بايد جواب می. دادند داديار ناصريان و پاسداران زندان به هر بهانه ای به ما پرسشنامه می. ٤٢
برای مالقات ها «: گفتند ، می»برای چيست«پرسيديم  پرسشنامه دادن شروع شد، اگر می ٦٦اواسط زمستان 

در . های گروه خود معتقديم يا نه خواستند بدانند ما هنوز به آرمان ها می آن. آوردند يا بهانه ديگری می» است
های اول اسارت مرتب از ما می پرسيدند که آيا با جنگ مسلحانه مجاهدين موافقيم يا نه، ولی اواخر،  سال

 .های جمعی ديگر فقط اتهام را می پرسيدند حدود زمان اعدام

يکی ديگر از کارهای بی سابقه اين بود که يک . عی شروع شدقبل از اعدام های دسته جمها همه اين کار. ٤٣
ها  البته اين کار آن. زندانی جديد را به بند ما آوردند، همه تعجب کرديم که چرا او را به بند ما قديمی ها آوردند

 .کرد ما را قوی می  روحيه

مه ها و تلويزيون ها را از همه کمی قبل از کشتار، پس از اينکه اعالم کردند جنگ تمام شده است، روزنا. ٤٤
 .ها بردند اتاق

مدت کمی قبل از انتقال ما از سالن يک . همه محکوميت کمتر از ده سال داشتند ،در بند ما يعنی سالن يک. ٤٥
هايی ديديم که نمی توانستيم به هيچ وجه باور   ، يک شب من و چند نفر ديگر از زندانيان صحنه»جهاد«به بند 
پنجره و از فاصله دور ديديم که رئيس زندان، داوود لشگری و تعدادی از پاسداران  سر  از پشت. کنيم

ها  ما نمی دانستيم آن. خيلی عجيب بود. بندند و داخل کاميونی می اندازند های سفيدی را مثل گونی می پارچه
 .وردندآ ها جنازه ها بودند که از حسينيه گوهردشت می بعدها فهميديم که اين. کنند چه می
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يک . در همان زمان شروع کشتار ها، ما را از سالن يک به بند جهاد انتقال دادند، که يک قسمت جدا بود. ٤٦
 . طبقه و محل زندانيان عمومی بود و جای زندانيان سياسی نبود

او همه . ناصريان سر بازجوی بخش سه زندان اوين شده بود .بعد از يکی دو روز، ناصريان به آنجا آمد. ٤٧
وقتی . من نام حقيقی اش را نمی دانم. را با نام ناصريان می شناختند ولی نام واقعيش چيزی ديگری بود

چرا ما را اينجا آوردين، ما نمی «: ناصريان به بند آمد، يکی از زندانيان به نام محمد شيرمحمدی از او پرسيد
نفر، هشتاد نفر بيرون  ٢٠٠از همه ما . »هر کس نمی خواد، بياد بيرون«: ناصريان گفت» .خوايم کار کنيم

برادر من محسن بيرون . هيچ فرصتی برای تامل و تصميم گيری نبود. وقايع خيلی سريع اتفاق افتاد. رفتند
 .چند ساعت بعد برادر بزرگم، مهدی را خواستند. رفت و من ماندم و بالفاصله در ها را بستند

، او را به راهرويی بردند و در ٦٧مرداد  ١٤مهدی گفت روز  .بعدها برادرم مهدی برايم تعريف کرد. ٤٨
وقتی وارد شد، ديد که روی زمين پر از . در  اتاقی در اين راهرو، اعضای هيئت نشسته بودند. محلی نشاندند

عده ای زندانی اعدامی با چشم بند در يک طرف راهرو و عده . ساعت شکسته، انگشتر، دستبند و تسبيح است
شدند ساعت  اعداميان کسانی بودند که وقتی از اتاق خارج می. ر طرف مقابل روی زمين نشسته اندای ديگر د

کردند همه چيزشان را لگد کنند و بشکنند که بعد از  آوردند و سعی می و دستبند و انگشتر خود را در می
 .اعدامشان، وسايلشان به دست کسی نيفتد

ود، يکی از زندانيان به او گفته بود که زندانيان را برای اعدام مهدی وقتی  در راهرو منتظر نوبتش ب. ٤٩
 .ها بدبين بود مهدی هميشه خيلی به اين. مهدی می دانست که موقعيت خيلی جدی و خطرناک است. برند می

. »اين برادر بزرگتر است، برادر کوچکتر را نياوردم«  :ناصريان مهدی را داخل اتاق کرد و به هيئت  گفت
مهدی کاغذ   »کنی؟ ملت تقاضای عفو و بخشش می از امام و رهبر و«: اعضای هيئت گفت يکی از

 .را امضا کرد  ]انزجارنامه[

به جای اين که مهدی را به بند ما بر . وقتی مهدی از اتاق بيرون آمد، او را به محل اشتباهی بردند. ٥٠
نفر ديگر آنجا بودند، بردند؛ به اتاقی که زندانيان پنج  گردانند، او را به اتاقی که برادر ديگرم محسن و سی و

گن  هرچی بهت می« : مهدی به ديگر برادرم محسن گفته بود. هرج و مرج بود. هنوز بازجويی نشده بودند
  اکثرًاها  آن» !بابا، من ديدم«  :ه بودمهدی گفت. اول هيچ کس باور نمی کرد» .کنند دارند اعدام می! قبول کن

 .اعدام جستند برگشتند و از

مهدی . خواستند او را برای بازجويی ببرند چون مهدی را به اتاق بازجويی نشده ها برده بودند، دوباره می. ٥١
پشت در دادگاه، ناصريان او را ديد و . فتندرهر چه توضيح داده هر چه نشانه داده که قبال بازجويی شده، نپذي

باالخره محسن هم پذيرفت که کاغذ . بعد محسن را آوردند. آوردندمهدی را . »اين را به بند برگردانيد«: گفت
 .از تعداد حدود هشتاد نفر زندانيان، حدود سی و اندی به بند برگشتند. تقاضای عفو را امضا کند

محمد . خواهم  از دوستانم ياد کنم و من می .ديگر باز نگشتند منتعداد زيادی از دوستان نزديک . ٥٢
، هنگام تظاهرات مجاهدين، از کار به خانه مراجعت می کرده که در شلوغی ٦٠ضميری، در سی ام خرداد 

وقتی به زندان آمد آنقدر از ما خوشش . اصال هوادار جدی نبود. اشتباهی به عنوان مشکوک دستگير شده بود
وقتی که به . »کنم ه خاطر بچه ها میکار را ب اين«: تکيه کالمش شده بود. آمده بود که کامال جذب شده بود

 .»جانم را هم می دهم) دوستان در بندم(من به خاطر بچه ها «: دادگاه برده شد، گفته بود
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کرديم برای  او را مهدی مخ صدا می. کرديم که مهدی فريدونی را اعدام کنند ما هرگز حتی فکر هم نمی. ٥٣
مربی تيمشان گرفته  ها را با آن تانش در تيم فوتبال بودند ومهدی فريدونی و دوس. کرد اينکه با همه شوخی می

ديگر چيزی به آزاديش نمانده . بعد عفو گرفت و حکمش هشت سال شد. سال بود ١٥حکم مهدی اول  .بودند
کنند، او  مهدی وقتی که ديده بود اعضای تيمش را که دوستان صميمی اش هم بودند يکی يکی اعدام می. بود

هيچکس باور ..او هم قبول نکرده بود از قاتالن دوستانش تقاضای عفو و بخشش کند. سيم آخرهم  زد به  
.  کرد فوتبال بازی می. چون مهدی اصال اهل  بحث و جنگ نبود. کرد که مهدی تقاضا نامه را امضا نکند  نمی

 .ولی ديگر در يک آن تصميم گرفت

علی هم  پشت در . باقی مانده بود  اش ههفت سال مدوست ديگرم علی اکبر بکعلی فقط سه روز از حک. ٥٤
برگردم آن همه فشار و شرايط طاقت فرسا،  ٦٠من ديگر تحملش را نداشتم به  شرايط سال «: دادگاه گفته بود

متولد . همسايه مادربزرگم بود، او هم اعدام شد یشير محمد .او هم باز نگشت» .ما خيلی موضع مان پايين بود
 .و هم سن دايی من بود، سه سال بزرگتر از من بود ١٣٤٣

. وحشيانه و شديد شکنجه شده بود. سال داشت ١٧هنگام دستگيری . دايی من جعفر، در اوين اعدام شد. ٥٥
. های شسته را برای خشک شدن پهن کند اولين بار که او را از پشت پنجره ديدم، به حياط آمده بود که لباس

. شلوارش را تا باالی زانو تا زده بود. و پشتش از ضربات شالق مجروح و سياه بودپيراهن به تن نداشت 
ول برود من صورتش را ديدم و فهميدم دايی لوقتی برگشت و خواست به س. پاهايش هم مجروح و سياه بود

اليت ما شرکت فع. او هم  فعاليتش به اندازه من بود. دانستم داييم هم اسير شده است تا آن زمان نمی. خودم است
 .در تظاهرات، پخش اعالميه، فروختن روزنامه و چسباندن پوستر بود

افتاد محاصره  هر وقت اتفاقی می. او هم اتفاقی در دام افتاد. سال در زندان با هم بوديم ٦من و داييم . ٥٦
و کفش کتانی و لباس پاسدار ها تجربه کرده بودند و می دانستند که شلوار جين . گرفتند کردند و همه را می می

همه هم بندی های ما . ها لباس مخصوص خود را می پوشيدند آن. اسپورت مخصوص حزب اللهی ها نيست
داد، خوش اخالق  به همه روحيه می. برای اينکه هميشه لبخندی به لب داشت. جعفر را بسيار دوست داشتند

صدا » دايی«، همه  او را  »دايی«گفتيم  به او می) من و برادرانم(چون ما .  داد به درد دل همه  گوش می. بود
کسانی که سنشان بيشتر بود و زن و بچه داشتند مشکالت  بيشتری داشتند و .  او  خيلی صبور بود. کردند می

 .کردند ها با او درد دل می تحت فشار بيشتری بودند، ساعت

پدر . ريبا تا آخر خط رفته بود، گفتمهدی به من در مورد  مجيد مشرف،  يکی ديگر از کسانی که تق. ٥٧
وقتی مجيد از دادگاه برگشت و پشت در نشست، برای برادر من تعريف کرد که در . مجيد آخوند و از قم بود
ناصريان تقاضای عفو را به من داد و خواست امضا کنم، من هم «: او به مهدی گفت. دادگاه چه گذشته است

را پاره کرد و  مجددا کاغذ ديگری داد و خواست دوباره امضا کنم من امضا کردم، ناصريان کاغذ امضا شده 
سپس مجيد اضافه کرده بود که » .ديگر امضا نکردم و مرگ را به فرمانبرداری از ناصريان ترجيح دادم

اگر باز هم امضا می کرد ناصريان » .ناصريان می خواست مرا خرد کند ولی در عوض من او را شکستم«
ناصريان به . ثل شرکت در نماز جمعه از او می خواست چون به او خيلی حساسيت داشتشرايط ديگری م

کرد، يا به سلول  شان را قطع می به هر بهانه ای مالقات. همه زندانيانی که محبوبيت داشتند حساسيت داشت
 .انداخت انفرادی می

. زد هيچکس حرف نمی. سکوت در زندان حاکم بود. ما تا چند روز حالمان خيلی بد بودها،  پس از اعدام. ٥٨
ديگر کسی حوصله نداشت برای هواخوری بيرون برود، . تا مدتی، شايد تا دو سه هفته همه جا سکوت بود
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اشتند، همه احساس خيلی وحشتناکی د. همه در خود فرو رفته بودند. ورزش کند يا هيچ کار ديگری انجام دهد
بندهای يک . هيچ کس در بندهای باال زنده نماند. را صاف کردند شود گفت همه  بندها تقريبا می شوکه بودند

که محبوب تر و مقاوم تر را همه آنانی  . بود، ما در زندان جهاد بوديم بند ما از آنان جدا. تا هشت اعدام شدند
با محکوميت طوالنی و حبس ابد در بند باقی بودند، چون البته هنوز کسانی . بودند، انتخاب و اعدام کردند

   .چندان فعال و سر سخت نبودند

ناصريان به ما . را قتل عام کردند، به سراغ ما آمدند روز پس از اينکه آن همه زندانیسه چهار . ٥٩
ما خواست  عفو و  مثل آنان که اعدامشان کردند از. ديگر ما را به دادگاه نبردند. پرسشنامه داد که پر کنيم

کرد، برايش  اگر کسی کوچکترين مقاومتی می. امضا کنيمرا بخشش از امام و رهبر و ملت  و اين چرنديات 
 .دادند دادگاه تشکيل می

 .شديم ما هم اعدام میوگرنه  اعدام ها را متوقف  کردند،. فشارهای بين المللی بود. ٦٠

مادر من سياه پوش . سه نفره رفته بودهيئت . ها شروع شد مالقاتها  اوايل مهر ماه بود که پس از مدت. ٦١
. از شدت ناراحتی من شروع کردم به دری وری گفتن و شلوغ کردن. فهميدم دايی مرا هم اعدام کرده اند. بود

 .مرا احضار کردند و به سلول انفرادی فرستادندروز بعد 

که وقتی بيرون رفتيم به خانواده و دوستان آنان که اعدام  ما ها که زنده مانده بوديم، گاهی فکر می کرديم. ٦٢
همه ما تا آخرين لحظه ای که از زندان بيرون آمديم . شده بودند چه بگوييم، چگونه و چرا  اعدام شدند

کرديم که به  حتی روزی که بيرون آمديم به سختی باور می. شويم دانستيم که زنده می مانيم يا اعدام می نمی
خواين برين بيرون؟ کی  کنين می فکر می«: گفت آمد، ناصريان می هر موقع مشکلی پيش می. رويم خانه می

 »؟بيرون يا نهميرين دونه از اينجا  می

مالقات در حسينيه . ، به  همه ما مالقات عمومی دادند٦٨چند ماه  بعد از اعدام ها، نزديک عيد نوروز . ٦٣
و  برده شده ها، اشتباهی به محل اعدام کسانی که در آن هرج و مرج و اعدام. ها بود زندان يعنی در محل اعدام

باز به بند برگردانده شده بودند، و صحنه اعدام ها را از زير چشم بند ديده بودند، برای ما جزئيات را تعريف 
 .کردند و محل آويختن طناب دار را نشان دادند و ما چهار محل طناب دار را ديديم

روی سن برای ما . اتر وجود داشتئنه تحدر حسينيه محلی مثل ص. سوله سقف فلزی داشت حسينيه. ٦٤
روی اين لوله های . شد های قطور کهنه و زنگ زده فلزی رد می از سقف حسينيه لوله. زدند زندانيان حرف می

زندانی را روی زير محل طناب ها نيمکتی بود، .  خورد زنگ زده، جای آويختن چهار طناب دار به چشم می
 .کشيدند نيمکت می بردند، حلقه دار به گردنش می انداختند و نيمکت را می

ما اشتباه کرديم «: گفت. ناصريان روی صحنه در حسينيه برای ما سخنرانی کرد ،قبل از مالقات عمومی. ٦٥
های شما پس از مدت   اکنون خانواده. شما تبديل به مار در آستين شده ايد. های سنگين داديم که به شما حکم

 ».ها ديدار کنيد و زبان درازی نکنيد و زياد حرف نزنيد آيند پس با آن زيادی به ديدنتان می

. حتی مشکل است توصيف کنم. کردم که آزادم بعد از اينکه از اسارت بيرون آمدم اصال احساس نمی. ٦٦
رفتم به ياد می  می يا هر کجا بودم. برومتوانستم تنها بيرون  تا يک سال گيج بودم و نمی. بسيار سخت بود

يکی . خواست گفت و چه می کرد چه می شنيدم که وقتی فکر آزادی می صدای دوستم، هم بندم را می آوردم  و
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هر موقع به . يکی از تجريش بود» .خوريم وقتی بيرون رفتيم به فالن جا می ريم و بستنی می«: می گفت
 .ها در گوشم بود هر لحظه صدای آن. رفتم به ياد او بودم تجريش می

وقتی هم که بيرون آمديم همين احساس را داشتيم  مثل . ين زيستن و مرگ  گير کرده بوديمبدر زندان . ٦٧
توانستم در خيابان راه بروم، بايد کنار ديوار و دست به ديوار  من تا مدت مديدی نمی. اينکه هنوز در زندانيم

دانست که  خاله ام که هم سن من بود و پنج سالی را در زندان به سر برده بود می. تعادل نداشتم. رفتم راه می
. کنيم ما هنوز زندگی نمی. آمد آيد مدت مديدی گيج است و هميشه همراه من بيرون می زندانی که بيرون می

شاد باشم  کنم که سعی می. فرزندم گاهی سبب شادی من است. يعنی هيچ چيزی نيست که بتواند ما را شاد کند
 .شوم ولی نمی

  ميالدی ٢٠٠٩پاريس، ژوئن 
  

  

  

 


