
 
 زمينه هاى قتل عام زندانيان سياسى 

 قسم دوم 
    اسماعيل حق شناس 

 
. در آن سال زمزمه بازديد هيئت هائى از سازمان هاى حقوق بشر از زندان ها سرزبانها بود                       

آن موقع زندان   . زندانبانان تالش مى کردند با اينگونه فشارها مقاومت زندانيان را در هم بشکنند           
به همين خاطر اين امکان وجود نداشت           . ن مطمئن در استان فارس بود        عادل آباد تنها زندا   

زندانبانان تنها مى توانستند زندانيان    . بتوانند گروهى از زندانيان را به زندان ديگرى منتقل کنند           
سياسى را در داخل عادل آباد جابجا کنند که در هر صورت مخفى کردن آنها از ديد هيئت هاى                     

رژيم مجبور بود يا دست به قتل عام بزند يا با شکنجه و فشار             . مى آمدحقوق بشر مشکل بنظر     
 در زندانها اجراء    ٦٠متاسفانه خط تواب  نمائى که مجاهدين از سال           . ما را وادار به تسليم کند     

کردند باعث شد زندانيان تازه وارد دچار توهم و سر درگمى شوند و زندانيانى که خط تواب                         
 . دند زير بيشترين فشارها قرار گيرندنمائى را دنبال نمى کر

 همه از    -١:  نفر را که از بقيه زندانى هاى جدا کردند، داراى چند وجه مشترک بوديم                   ٣٠ما  
 با  -٣.  سال داشتيم   ١٥ همه محکوميت  هاى باالى          -٢.  بوديم ٦٠زندانيان قديمى سال      

نماز جماعت شرکت     زندانبانان همکارى اطالعاتى و غيرو  نمى کرديم و در مراسم ها و                        
 همه تالش مى کرديم حقوق ما بعنوان زندانى سياسى به رسميت شناخته                 -٤. نمى کرديم

 باقى مانده بوديم و شاهد تمام       ٦١ و   ٦٠ تنها زندانيان سياسى بوديم که از سال هاى         -٥.شود
ر بند  بين زندانيان باقى مانده د       . شکنجه ها، اعدام ها و عمل کردهاى رژيم در زندانها بوديم            

کسانى بودند که تواب نبودند و با رژيم هم همکارى نمى کردند ولى چون امکان جداسازى                       
 . بيشتر نبود فقط ما را انتخاب کردند که با تحت فشار قرار دادن ما بقيه را بترسانند

همه از  .  گذشت ٤٩ ماه از حبس در شرايط بسيار سخت و غيرانسانى در بند                 ٤به هر حال     
شب ها .  ناراحتى هاى مفصلى و استخوانى، ناراحتى کليه و مثانه شديم             نظر جسمى دچار  

چندين نفر از    . اغلب در خواب به ما حمله مى کردند و با کابل و باتوم به جانمان مى افتادند                     
وضع روحى من   . جمله خود من دچار بيمارى روانى شديم و يک نفر دست به خودکشى زد                  

ل خودم را از دست مى دادم و داد و فرياد راه                      بسيار خراب شد بطورى که اغلب کنتر             
مدتى بسترى شدم و با داروهاى روان گردان و             . مى انداختم و به خودم آسيب مى رساندم       

گذشت زمان را نمى فهميدم و بخشى از حافظه ام را از               . آرامش بخش مرا کنترل مى کردند      
که بر مى گشتم وضع بدترى     چندين بار به انفرادى فرستاده شدم و هروقت          . دست داده بودم  

تا اينکه يک روز متوجه شدم در راهرو بند که مساحت کمى داشت تعدادى پتو و                         . داشتم
بعد هم به    . يک روز بعد پتو و تشکها را از آنجا بردند              . تشک تا سقف روى هم چيده بودند         

فهميديم بعد  . برايمان بشقاب، قاشق، مسواک و صابون آوردند       . هرکدام يک تشک و پتو دادند      
که آنروز يک هيئت براى بازديد از زندان آمده بود و با چيدن پتو و تشک در راهرو جلوى سلول                          
وانمود کرده بودند که بند ما انبارى است و بدين ترتيب ما را از چشم آن هيئت مخفى                                

آمدن آن هيئت تنها سودى که براى  ما داشت اين بود که وضع ما کمى بهتر                          . نگه داشتند
جيره شالق روزانه قطع شد، روزى يک ساعت هواخورى دادند، مالقات آزاد شد و از                      ! !شد

 .  ماه مسواک و صابون داشتيم و روى تشک خوابيديم٤همه مهمتر  بعد از 
. اولين روز استفاده از هواخورى نمى توانستيم چشم هايمان را در نور آفتاب باز کنيم                              

آسمان و آفتاب برايمان جالب      .  که عادت کرديم  مدتى طول کشيد    . چشمانمان درد مى گرفت  
از سوراخ هاى ريزى که در ورق هاى       . شده بود و پرنده ها را در آسمان به هم نشان مى داديم             

پاها و  .  آهنى که دور تا دور هواخورى کشيده شده بود محوطه زندان را نگاه مى کرديم                       
 مى داديم، به هم نگاه مى کرديم و       پشت هاى زخمى و کمبود شده مان را در معرض آفتاب قرار          

صورت هاى ورم کرده با موها و ريش هاى بلند، لباس هاى               . به وضع ظاهريمان مى خنديديم     
آنقدر الغر و نحيف شده بوديم که موقع راه رفتن مجبور               . کثيف و پر از لکه هاى خون و چرک          
 نخهائى جدا کرديم و       در اولن فرصت از پتوهائى رشته       . بوديم شلوارمان را با دست بگيريم       

از بعضى از پتوها آنقدر نخ گرفته بوديم که به شکل تورى در آمدند و يا                   . کمربند درست کرديم  
به همين خاطر يک شب دوباره مورد هجوم پاسدارها قرار گرفتيم و هرکس                      . کوتاه شدند 

سيلى  ضربه   ٧٠من همان شب  تاوان پتويم را با تحمل          . کمربند درست کرده بود شکنجه شد     
به اين دليل آمار مشت و لگد را را دقيق بياد دارم چون عادت                      .  ضربه لگد پس دادم      ٥٠و  

داشتيم هرکس شالق يا مشت و لگد مى خورد تعداد ضربات را شمارش مى کرديم و روى                       
پاسدار پزدان پناه که مرا زد تا مدتها دچار درد دست شد و             . ديوار به عنوان يادگارى مى نوشتيم    

 .   مجبور بود دست هايش را بانداژ کندتا مدتها
همه . اجازه دادند به سلمانى و بهدارى برويم        . دوباره توانستيم با خانوادهايمان مالقات کنيم      

پوسيدگى دندان، ناراحتى روانى، درد کليه و مثانه، کمردرد و            . احتياج به درمان جدى داشتيم     



بعد از مدتها که در راهروهاى زندان         .  ددرد مفاصل و نياز به پانسمان، بيمارى مشترک ما بو            
اول تعجب شان از زنده ماندن     . رفت و آمد مى کرديم ساير زندانى ها از ديدن ما تعجب مى کردند           

در راهرو، در مسير بهدارى يا مالقات به ما نزديک مى شدند و               . ما بود و بعد وضع ظاهرى مان      
آن روزها اداره زندان    . ما احترام مى گذاشتند  ماموران شهربانى به    . مى گفتند“ خدا قوت “ به ما   

زندانيان بند  .   و امور زندانيان سياسى دخالت نمى کردند         ٤در اختيار شهربانى بود اما در بند          
 مى ترسيدند با ما تماس بگيرند و از روبرو شدن با ما اجتناب مى کردند، فقط                        ٤سياسى     

. ما مى رساندند و تماس مى گرفتند       تعدادى از دوستان قديمى خودشان را در فرصتى به                 
در آن چند ماه هيچ خبرى از بيرون          .  با ما مجازات داشت     ٤صحبت کردن و تماس زندانيان بند        

نه کتاب و روزنامه داشتيم نه راديو و تلويزيون، از همه چيز بى خبر               . بند و بيرون زندان نداشتيم    
 . بوديم

اولين مالقات  . يل شخصى را به ما برگرداندند     چند روز بعد براى کف سلول موکت آوردند و وسا          
بعد از چند ماه برايمان هيجان انگيز بود اما وقتى شنيديم خانواده ها هر هفته براى مالقات به                    
پشت درب زندان و سيم خاردار آمده و ساعت ها براى ديدن ما انتظار مى کشيدند، به پاسدارها                

ابتدا . ى شنيدند، هيجان ما تبديل به خشم کرد       التماس مى کردند، کتک مى خوردند و توهين م       
هيچ کس از  . اما فايده اى نداشت  . قصد داشتيم از خانواده ها بخواهيم دست به اعتراض بزنند           
صبر کرديم تا ببينيم دادستان چه      . آنان حمايت نمى کرد و آنان را در معرض خطر قرار مى داديم            

از اينکه در آن مدت      . نماينده دادستان پيدا شد    بعد از چند روز سروکله        . خوابى برايمان ديده  
ما را تهديد به اعدام     . کسى از ميان ما حاضر به قبول شرايط او نشده بود سخت عصبانى بود               

. از صحبت هايش معلوم بود تحت فشار مقامات باالتر محدوديتهاى ما را کم کرده است                   . کرد
او  به ما قرصت ديگرى داد که خود را             ظاهرا شرايط براى اعدام ما مناسب نبوده و به گفته               

 برگردانده  ٤بچه هاى چپ به بند     . طى چند روز بازجوئى و تفتيش عقيده شديم        . کنيم“ اصالح“
در خالل بازجوئى سعى مى کرد ما را وادار به دفاع از ترورها و جنگ مسلحانه                             . شدند

مايت نمى کرد و حتى در     مجاهدين کند و اين در حالى بود که بين ما کسى علنا از مجاهدين ح              
او با اين استدالل      . دادگاه اتهام همکارى با مجاهدين و يا هوادارى از آن را رد کرده بوديم                      

هرکس واليت فقيه را قبول نداشته باشد يا کافر است يا منافق، قصد داشت ما را وادار به                         
 . زى  دفاع از ترورها و بمب  گذاريها کند و به اين وسيله برايمان پرونده سا

نماينده دادستان گفت کسانى که فکر مى کنند محکوم به حبس شده اند و بعد از تحمل                  . کند
امام به آنها فرصت داده توبه کنند اگر توبه             “مدت محکوميت آزاد مى شوند اشتباه مى کنند،          

از صحبت هاى نماينده دادستان معلوم بود وجود زندانيان سياسى            . نکنند اعدام خواهند شد    
انبوه زندانيان سياسى و فشار خانواده هاى آنان به دادستانها،          . ى رژيم معضل بزرگى شده    برا

اعتراض جوامع حقوق بشر به ايران و شرط رعايت حقوق بشر براى نزديک شدن به اروپا رژيم                    
بعيد نبود به زودى از يک طرف تعدادى را مخفيانه قتل عام کند و از                 . را در منگنه قرار داده  بود       

گروهى از ما تهديدهاى رژيم را جدى مى دانستيم و تعدادى              . ف ديگر تعدادى را آزاد کند       طر
 نيست که بتواند اقدام به اعدام هاى        ٦١ و   ٦٠اعتقاد داشتند رژيم ديگر در موقعيت سال هاى          

اخبارى از حمالت نظامى مجاهدين رسيده بود و همين باعث شد آنان باور کنند                . گسترده کند 
من که خود در    . اهدين باعث حرکت مردم مى شود و رژيم عقب نشينى خواهد کرد          اقدامات مج 
 شاهد اعدام گروه گروه از دوستان و همبنديهايم بودم به يقين مى دانستم              ٦١ و   ٦٠سال هاى  

کشتن و قنل عام   . رژيم در اعدام کردن از هيچ کس و هيچ سازمان حقوق بشرى واهمه ندارد               
 . ن مشخصه يک رژيم دينى استجزء فرهنگ، سرشت و مهمتري

وضع روحى من کمى     . زمزمه هائى در مورد بازگرداندن ما به بند عمومى به گوش مى رسيد              
تالش مى کردم خودم را تسليم بيمارى نکنم اما به داروهايم معتاد شده بودم و               . بهتر شده بود  

 آن بيماريها رنج     هنوز بعد از گذشت چندين سال از        . گرفتن مجدد دارو کار بسيار سختى بود        
 . مى برم

فقط از  . ما نه قصد داشتيم قهرمان شويم و نه از مواضع گروه يا سازمان خاصى دفاع مى کرديم               
 که مى شد با نوشتن يک توبه        ٦١ و   ٦٠در سال هاى   . مواضع و اعتقادات خود دفاع مى کرديم      

 حالى بود که آن موقع خط        اين در . نامه و مصاحبه تلويزيونى از زندان آزاد شد تن به آن نداديم             
تواب نمائى مجاهدين در زندان جا افتاده بود و خيلى ها با همکارى با بازجوها و نوشتن توبه                       

من اينجا  . نامه به اصطالح بازجوها را قريب دادند و از زندان آزاد شدند و به خارج يا عراق رفتند                   
ما اين را مى گويم که آنان        قصد سرزنش کسى را ندارم چون شرايط زندان واقعا سخت بود ا               

باعث بى ابروئى نام زندانى سياسى شدند و تمام مصيبت هاى زندان را بر سر کسانى خراب                 
کردند که نمى خواستند خط تواب نمائى را دنبال کنند و فقط از شرافت انسانى خود دفاع                         

 . مى کردند
 مى توانستيم با هم    .ود نسبت به چهار ماه قبل بهتر شده ب          ٤٩همانطورى که گفتم وضع بند       

 دوستانمان که در بهدارى يا سلمانى گاه گاهى با ما تماس مى گرفتند اخبارى                    .حرف بزنيم 
مبنى بر اداره زندانها توسط سازمان زندانها و استقرار و گشايش دفتر نماينده اطالعات که به                   



.  در زندان مى داديم    احتمال تحوالتى را   . تازگى به اطالعات تبديل شده بود به ما داده بودند             
نماينده دادستان که قبال از ما همکارى اطالعاتى مى خواست حاال راضى شده بود با تعهد                      

او مى خواست ما را به شکلى برگرداند که           . دادن به رعايت مقررات به بند برگردانده شويم          
 .                      حکم قهرمان براى ديگر زندانيان پيدا نکنيم

يا .  معلوم نبود تا چه مدت بتوانيم دوام بياوريم            .دآن وضعيت جانکاه و فرساينده بو       ماندن در    
 يا چنان مى بريديم که با زندانبان همکارى اطالعاتى                     و   يا مى مرديم    ،ديوانه مى شديم  

براى ما سخت بود بعد از تحمل آن همه شکنجه  حتى به             . راه ديگرى وجود نداشت   . مى کرديم
 ). ١(نبان يعنى تعهد به رعايت مقررات بند تن در دهيمکمترين خواسته زندا

شب ها بعد از آنکه نگهبان درب سلول را قفل مى کرد و براى خواب مى رفت، دور هم جمع                         
هرکس براى خارج شدن از اين      . مى شديم و ساعت ها و  گاهى تا صبح نشست مى گذاشتيم         

 جلسه بحث و تبادل نظر به اين           بعد از چندين   . وضعيت تحليل و راه حلى پيشنهاد مى کرد          
 : نتيجه رسيديم که 

کنترل فضاى بند چهار از دست ما خارج شده و ديگر نخواهيم توانست مثل سابق جو                          -١
 . زندان را در دست بگيريم

 هرکس مختار است نسبت به تحليل اش در مورد وضع سياسى کشور و موقعيت جنبش و                   -٢
 . ندان تصميم بگيردانقالب در ماندن يا آزاد شدن از ز

طور خود بخودى در محفل هاى چند نفره          به   بعد از متالشى شدن تشکيالت زندان  بچه ها            
شکل گرفتن محفلها امرى عادى بود اما زندانبان با کمک توابين سعى بر آن                      . جمع شدند 

 .  داشت که محفلها را هم از بين ببرد
 مقاومت  ،ضع سياسى خاصى حمايت کنيم        آن موقع معتقد بوديم بدون آنکه بخواهيم از موا           

  بعد از  که    جديدی   زندان  که هر   اين بود  استداللمان. منفى خط تواب نمائى را در زندان بشکنيم       
 بند مى شد، وقتى مى ديد همه تواب هستند انگيزه                د   وار  ئی ازجوب نپشت سر گذاشت   

در اين  .  افراد مختلف داشتند   ينان اطالعات لو نرفته در مورد       ا اکثر. مقاومت را از دست مى داد     
تنها تخليه کامل   . دوران  رژيم ديگر کسى را بخاطر نوشتن توبه نامه يا مصاحبه آزاد نمى کرد                 

اطالعات و دادن اطالعاتى که در بازجوئى ها گفته نشده بود، زندانى را در ليست عفو قرار                        
که هرگز انتظارش را      کردند  می  بازجوها از همين طريق به اطالعاتى دست پيدا               . مى داد
در بسيارى مواقع اطالعاتى که زندانى بعد از بازجوئى يا محاکمه مى داد عالوه بر                   . نداشتند

متاسفانه . نجامد هم بيا   او   اعدام خود  به   آنکه باعث دستگيرى عده اى مى شد، ممکن بود           
وه هاى  بدون آنکه کمترين آموزشى در مورد شي            ، بسيارى از سازمان ها، بخصوص مجاهدين      

 تشکيالتى و عقيدتى به هواداران خود بدهند، آنان را            مواضع بازجوئى و حفظ اطالعات و حتى      
 که قبال در فاز سياسى فعاليت کرده بود،             یمجاهد. وارد يک جنگ مسلحانه بيهوده  کردند        

 به افراد غيرتشکيالتى هم     راجع دوستان تشکيالتى خود اطالعات داشت       در باره عالوه بر آنکه    
 کمک مالى کرده بودند يا به دليل  مخالفت با رژيم به نحوى به آنها کمک کرده بودند                               که

 مردم    موضوع  در بی اعتماد شدن        اين. وقتى مى بريدند همه را لو مى دادند     . اطالعات داشتند 
رژيم بعد از يکسره کردن کار نيروهاى تشکيالتى، از سال          .  داشت هاى سياسى تاثير   ه   به گرو 
 به بعد اکثر زندانيان      ٦٣سال  .  بعد به سراغ  مردم و هواداران غيرتشکيالتى رفت            به   ١٣٦٣

 . سياسى از مردم عادى بودند که به طور غيرتشکيالتى با گروهاى سياسى همکارى داشتند
 هم در مورد وضعيت سياسى جامعه        اتی اختالف ، با وجود نقاط مشترک زياد      زندانی،  نفر ٣٠ما  

ع هيچگاه  باعث نشد که همديگر را تنها بگذاريم و يا با هم متحد                        موضواما اين    . داشتيم
 . نباشيم

 که  است حمالت نظامى مجاهدين  يک نقطه عطف          که توهم شدند    عده اى از بچه ها دچار اين    
زندان . عده اى ديگر خالف اين را باور داشتند       . مى تواند جامعه را در موقعيت انقالبى قرار دهد         

 تعداد  با توجه به   بخوبى مى شود وضعيت اجتماعى وسياسى جامعه را           آئينه جامعه است و    
.  علت دستگيرى شان بخوبى تحليل کرد        با نگاهی به     و ،چه سياسى و چه عادى      ،  زندانيان

 از جمله  گستردگى جرم در ميان طيف هاى اجتماعى         ،کثرت زندانيان عادى با جرائم جورواجور      
 از هم گسيختگى       و    يت از نارضايتى عمومى      اعتياد حکا    و گسترش فقر، فحشا، اخنالس     

سرکوب و تسلط رژيم بر        شدت      از       اما حاکی   کثرت زندانيان سياسى    .اجتماعى مى کرد 
 ببعد نود درصد زندانيان بند سياسى به دليل فعاليت هاى           ٦٣ از سال     .بود  سياسى   مخالفين

ده درصد بقيه به داليلى     .  دستگير شده بودند   ٦٢ تا   ٥٩گذشته شان يعنى فعاليت در سالهاى        
با عراق يا کشور    ) ٢(مثل خروج غيرقانونى، داشتن اسلحه و کتاب ممنوعه و يا مکالمه تلفنى             

از ترکيب زندانيان و    . ديگرى در مورد محل اصابت موشکها و بمب هاى صدام دستگير شده بودند           
مى در داخل   اتهامات آنان در بند سياسى کامال روشن بود که ديگر هيچ حرکت سياسى مه                 

 . کشور وجود نداشت و مردم به خانه هايشان برگشته  بودند
 



در آن مدت شرايط بند     .  برگردانده شديم  ٤ به بند    ٤٩بالخره بعد از چندين ماه تحمل بند مجرد          
کالس هاى . زندانبانان و توابين جو داخل زندان را در کنترل داشتند             .  کامال عوض شده بود      ٤

 دبود و مقاومتى براى شرکت نکردن در کالس ها بين زندانيان وجو                  عقيدتى کامال اجبارى      
 بود که به داليل مختلف مثل شعارنويسى، داشتن           یزندان مملو از زندانيان تازه وارد      . نداشت

کتاب، گوش دادن به راديوهاى خارجى، اعتراض و اقدام به خروج از کشور دستگير شده بودند                  
وضع داخل زندان آرام بود و      . ليت جوانان و مردم عليه رژيم بود      و اين خود نشانگر نارضايتى و فعا      

 ما که به       از  هر يک    برای .هيچ اعتراضى نسبت به شرايط سخت زندان صورت نمى گرفت             
 منتقل شده بوديم يک تواب مامور کرده بودند تا              ٤تازگى از بندهاى انفرادى و مجرد به بند             

هر کس با   . تى در حمام و توالت هم ما را رها نمى کردند         ح.  د روابط ما با ديگران را زير نظر بگير       
 ، مى شد احضار کوتاه  تماس مى گرفت و يا صحبت مى کرد، بالفاصله به دفتر زندان                هر چند  ما  

به اين صورت ارتباط ما با ديگران و تازه واردين را             . مورد مواخذه قرار مى گرفت و کتک مى خورد       
 . قطع کردند

بعضى  توابين در سطح شهرها       قرار دادن      طعمه     با  اداره اطالعات   ، ٦٧و   ٦٦،  ٦٥در سال هاى   
بازجوها و زندانبانان از طريق تواب ها       . در داخل زندان هم همين کار را کردند         .  پهن مى کرد  دام

 به اين وسيله     وآن ها سود زيادى از آن محفل ها بردند           . محفل و تشکيالت راه انداخته بودند       
متاسفانه تعدادى از زندانيان قديمى هم در         . نده زندانيان را جمع  آورى کردند      اطالعات باقى ما 

جو بى اعتمادى که بوجود آمده بود امکان          به دليل   اما . اعدام شدند  ٦٧دام افتادند و در سال       
 . افشاى آن برايمان نبود

را تهرانى  فردى که خود     . ، تغيير و تحوالتى در مديريت و اداره زندان رخ داد                ٦٦حدود سال    
 اقدام  اولين  . معرفى مى کرد از طرف سازمان زندان ها مامور شده بود تغييراتى در زندان بدهد              

 زندانى ها فقط روزى سه نوبت مى توانستند از سلول ها خارج              .بودقفل کردن در سلول ها      او  
 ها حتى پتوهايى را که خانواده      . کليه لباس ها و لوازم شخصى را جمع آورى کردند             . شوند

اين . برايمان آورده بودند از ما گرفتند و مقرر کردند مو و سبيل زندانيان بايد هميشه کوتاه باشد                 
عادل آباد يک زندان     .  شروع شد و بعد در بندهاى عمومى اجراء شد              ٤اقدامات ابتدا از بند       

 اين طريق مى خواستند      به. عمومى است و هيچ گاه چنين محدوديت هائى وجود نداشت              
 که از زندانيان      ٣ و    ٢تعدادى از زندانيان بندهاى        . يان را بيشتر تحت فشار قرار دهند          زندان

حتى بسيارى از    . باز زدند  قديمى با حبس هاى طوالنى بودند از اجراى مقررات جديد سر                
در . ماموران شهربانى از اجراى آن ها ناراضى بودند زيرا کار و زحمت آنان را چند برابر مى کرد                    

احتمال يک   . د هم درگيرى هاى شديدى ميان پاسداران و زندانى ها پيش آمد                  بعضى موار  
 )   ٣. ( در زندان مى رفت٦١شورش مانند شورش سال 

وحشت از  . خبرچين هاى بندهاى عادى خبر تدارک شورش را به اطالع زندانبانان رسانده بودند            
توقف شود و فرستاده    شورش و از دست دادن کنترل زندان باعث شد مقررات محدود کننده م               

 . زندان به روال قبلى خود برگشت. سازمان زندان ها به تهران برگردد
. ، شرايط زندان و رفتار زندانبانان آرام تر شد       ٦٧ تا قبل از شروع قتل عام در سال         ٦٦پس از سال    

اعالم شد کسى حق شکنجه و به انفرادى فرستادن زندانى را ندارد و زندانيانى که کتک                         
 .  تقاضاى قصاص يا ديه کنندکرده و  و يا شکنجه شده اند مى توانند شکايت خورده

مى دانستيم اين اقدامات   .  نشان نداديم  لیما وارد اين بازى با زندانبانان نشديم و عکس العم           
فورماليته است و رژيم مى خواهد فشار افکار عمومى را روى خود کم کند و سال ها شکنجه و                   

 . پوشالى کند را الهازجر زندانى 
به دليل نارضايتى از وضع غذا، مالقات ها و ديگر امور زندانيان، کارهاى بهدارى، آشپزخانه،                       

 و ورود    لغو شد  يک رشته محدويت ها  .  واگذار شد  ٤مالقات و ساير امور صنفى به زندانيان بند          
 .ساعات هواخورى افزايش پيدا کرد.  راحت تر شد به بند کتاب و روزنامه

 بمانم و اعلب خودم را      ٤ در بند    کمترمن سعى مى کردم    . ما شرايط زندان را پذيرفته بوديم     اکثر  
 . به کارهاى دستى و نقاشى در کارگاه بيرون از بند مشغول مى کردم

شور و  . با اعالم پذيرش قطعنامه و سرکشيدن جام زهر توسط خمينى آتش بس اعالم شد                  
به نظر می    و نا اميد     ی   عصبان نبودند و ن خوشحال    پاسدارا. شعفى بين زندانيان بوجود آمد      

حدود دو هفته بعد از اتمام جنگ خبر حمله مجاهدين به اسالم آباد و کرند همه را                      . دنديرس
 فاجعه اى   از رخ دادن   يزيونآنها بر صفحه تلو   ير کشته ها و ماشين االت سوخته        تصو . شوکه کرد 

تعدادى از زندانيان با مجاهدين در عراق         اينکه   اعالم  ضمن خامنه اى در نماز جمعه   . داديخبر م 
معلوم نبود زندانى ى که به سختى         .  تهديد به مجازات کرد      ،هماهنگى داشته اند    و  ارتباط  

به . مى توانست با خانواده اش مالقات داشته باشد، چگونه مى توانست با عراق در ارتباط باشد            
 .   آورد تا با زندانيان تسويه حساب کند بود بدست آنهر حال رژيم فرصتى را که در کمين

 بودم به بازداشتگاه اداره اطالعات منتقل         و آنها طى دو هفته ده ها زندانى را که من هم جز             
بازداشتگاهى که قبال تمام گوشه و کنار آن         . هر زندانى را به يک سلول انفرادى بردند        . کردند

ز بعد از ورود به بازداشتگاه بازجوئى من          يکى دو رو  . پر از زندانى بود خلوت به نظر مى رسيد         



 مى رسيد بازجوها   مبه نظر . طى يک هفته چهار بار با چشمان بسته بازجوئى شدم          . آغاز شد 
مصاحبه و   تعدادی   از  .  فهميدم تعدادى از بچه ها اعدام شده اند      گفت و گوها    از  . باشندپنچ نفر   

خيلى مسخره  . ندا هن در عراق وصل بود      مجاهدي  به    اين گرفته بودند که       اعترافاتی حاکی بر  
 اعتراف کنم در     تا جلسه دوم بازجوئى زير مشت و لگد و کابل قرار گرفتم                   من هم  در     .بود  

،  اين ليست    آلبته.  بوده ام که با مجاهدين اعالم همبستگى کرده بودند                یليست زندانيان  
هوادار مجاهدين بودم    من نه     در هر حال  . هرچه بود توطئه خودشان بود     ،  ساختگى يا واقعى  

ائى تهيه شده بود در بند        کذ که با آنان اعالم همبستگى کنم نه در آن روزهائى که ليست                 
 . به هر حال قضيه ليست فقط براى تکميل سناريوى قتل عام مطرح شده بود. چهار بودم

 از کسانى بودند که به جرم همکارى با                ٦٧در زندان شيراز تمام اعدام شدگان قتل عام              
 تاکنون نتوانستم از بچه هاى چپ کسى را بياد آورم که در                  . مجاهدين دستگير شده بودند     

  . اعدام شده باشد٦٧قتل عام  يان جر
.  زندان عادل آباد بودند، بعد از قتل عام آزاد شدند           ٤همه زندانيان چپ و غيرمجاهد که در بند           

اما با يک حساب سرانگشتى      . يستآمار واقعى اعدام ها در عادل  آباد هنوز بدرستى معلوم ن           
 آزاد   نيان از زندا   تعدادى هم  اند و  اعدام شده  نفر از بند زنان      ٥٠ و حدود    ٤ نفر از بند     ١٥٠حدود  

در ميان اعدام شدگان زندانيانى بودند که پنچ تا هفت سال            . اند گشتهشده  دستگير و اعدام       
 بازجوها همکارى مى کردند و به گشت و        که با  هم   تعدادى از توابين    . در زندان بسر برده بودند    

 .  اعدام شدگان بودندز وشناسائى در بيرون زندان مى رفتند ج
تنهائى، شکنجه و بى خبرى از جهان       .  در انفرادى بسر بردم     چه مدت و چند ماه     به ياد ندارم     

کجا نمى دانستم  . روز و شب را نمى فهميدم      . خته بود ي را کامال به هم ر       يمتعادل روان بيرون  
 وقتی  . در گوشه اى  فتادهاتکه گوشتى بودم    . هيچ چيز برايم معنى و مفهوم نداشت       . هستم

بيست و نه سالگى با دلى پر از اندوه و غم از دست               در   . نوزده سالم بود  فقط   زندان افتادم    به
ى هنور برا . يک ترين دوستانم و بهترين انسان هائى که  مى شناختم از زندان آزاد شدم           نزددادن  

در آن زمان    . ندا ه يا چه تعدادى اعدام شد         هور انجام شد   طکسى معلوم نشده اعدام ها چ       
 زندانى را با    ٢٥ تا   ٢٠مى گفتند حدود   .  که بنظر دور از واقعيت نمى آيد       رواج داشت   شايعاتى  

 تعدادى را هم با گاز اشک آور       وند  ا هازوئيل کاميون که به يک سلول وصل کرده بودند کشت          گدود  
 طناب  دار را در يکى از بندهاى              انبوهیزندانيانى بودند که به طور اتفاقى            . ندا ه کرد خفه

قوى وجود داشت که گروهى را به         ای  شايعه . عمومى بازداشتگاه اداره اطالعات ديده بودند       
 . تهران برده و در آنجا اعدام کرده بودند

مانند  توانات عليه بشريت نمى     تاريخ جناي ای در     نمونه  هيچ بهجنايات جمهورى اسالمى را       
 جنايت عليه بشريت در قرن عصر        را در برونده      جمهورى اسالمى سرفصل جديدى    کارنامه. کرد

          .ايد می گشحاضر
    

 پانويس 
 ار جمله مقررات بند رفتن به کالس هاى آموزشى مثل احکام رساله و عقيدتى و نماز                           -١

 .جماعت بود
ا توسط صدام، مجاهدين با آشنايان و اقوام خود در ايران تماس                 طى موشک باران شهره     -٢

همين مسئله باعث   . مى گرفتند و محل اصابت بمب ها و موشکها را از آنان سئوال مى کردند               
 .   مى گفتند“ زندانى تلفنى“دستگيرى تعداد زيادى شد که به آنان 

آباد اتفاق افتاد تا آنجا که      ليل خودکشى يک زندانى شورش بزرگى در عادل           د  به   ٦١ سال   -٣
سى در آن شورش کشته     کاگرچه  .  راهرو و هشتى را به رگبار بستند       ٣ماموران با نصب تيربار ژ    

دست آخر دو نفر را بعنوان محرکين شورش به مدت            .  بود نشد اما در و ديوار پير از جاى گلوله         
 .   ساعت در راهرو زندان به صليب کشيدند٤٨
 
 
  

 
 
 


