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ــه بندهـا حداقـل امكانـات موجـود مثـل تلويزيـون، روزنامـه و هواخـوري و  روز پنچم مرداد ١٣٦٧، با يورش پاسداران ب
مال قات قطع شد. خانواده هاي زندانيان سياسي آه براي مال قات به زندان گوهردشت آمده بودند، نگران و مضطرب بدون 
ــاني را  هيچ گونه توجيه موجه اي به تهران برگشتند. بند ما در گوهردشت به بند "محكومي ها" معروف بود-چرا آه زنداني
در خود جا داده بود آه حكم آنها با ال تر از ١٠ سال بود. از يك سال پيش با جدا آردن زنداني هـاي چـپ از زندانـي هـاي 
ــان بـا يكديگـر از  مذهبي نظير مجاهدين، فرقاني ها و آرمان مستضعفين اين بند شكل گرفته بود. تنها آانال ارتباطي زنداني
طريق مال قات و دريافت خبر از خانواده ها، رفتن به بهــداري و زدن مـورس بـود آـه بـا يـورش پاسـداران تقريبـا تمـامي 
آانالهاي خبري آور شد. با هر بند به شيوه خاصي برخورد مي آردند. به اعتراضات بند ملي آش ها در باره اينكه چرا به 
بهداري برده نمي شوند، چرا مال قات ندارند، چرا هواخوري بسته شده، تلويزيون را برده اند و تنها روزنامه دولتي را هـم 
به بند نمي دهند، با ضرب و شتم پاسخ مي دادند. با بندهاي ديگر به شيوه هاي ديگر رفتار مي آردند. مثال  در سالن ما آـه 
بند ٦ ناميده مي شد، غذا را آه قبال  زندانيان عادي و افغاني پخش مي آردند، حــاال  پاسـدارها مي آوردنـد. آنهـم در سـكوت 
آامل. بي هيچ پاسخي به پرسشهاي ما در باره تغيير شــرايط بنـد، در را مـي بسـتند و مـي رفتنـد. امـا وقتـي سـالن اوينيهـا 
ــه مشـغول  (زنداني هائي آه از اوين به گوهردشت تبعيد شده بودند) سئواال ت مشابهي مطرح مي آردند، به آنها مي گفتند آ
تعميرات هستند، آه چاههاي فاضل آب  زندان پر شده و مشغول تخليه آنها هســتند. بعـد از ٥ مـرداد، وقتـي آـه بـا مشـكل 
بيماران و عدم رسيدگي به وضعيت آنها و بي جواب ماندن تمام سئواال ت مان روبرو شديدم در بند ٦ تصميم به اعتصـاب 
غذا گرفتيم. در سال هاي گذشته وقتي در قبال يورش به ورزش جمعي يا ضرب و شتم زندانيــان دسـت بـه اعتصـاب غـذا 
ــد بـا تحكـم و پرخـاش بـه  مي زديم، بال فاصله يكي از مسئوال ن زندان به بند مي آمد. سعي مي آرد با وعده و عيد و اگر نش
ــيدند حرآـت اعـتراضي را سـرآوب آننـد و درهـم بشـكنند. . امـا ايـن بـار بـا آوچكـترين  اعتصاب خاتمه دهد. يا مي آوش
ــراي پاسـخگوئي بـه بنـد  واآنشي از طرف زندانبانان روبرو نشديم. آنها خيلي عادي با اين مسئله روبرو شدند.  آسي هم ب
ــدان، اعتصـاب غـذا بـدون نتيجـه  نيامد. در چنين فضاي بسته اي بي هيچ روزنه اي براي خبرگيري از بيرون و درون زن
ــداي را  خاتمه يافت. البته تا شروع نوبت سرآوب بند ما سه بار اعتصاب غذا آرديم. در اواسط و آواخر مرداد عده اي زن
را به حياط بند ما آوردند. از سرو و صداي آنها فهميديم براي استفاده از توالت آنها را به حياط آورده اند. بـه تنهـا چـيزي 
ــاط سـازمان يافتـه اي بـا خـارج  آه فكر نمي آرديم، آشتار زندانياني بود آه سالها پيش حكم گرفته بودند و آوچكترين ارتب
زندان نداشتند.. پس از آنكه براي بار دوم گروهي زنداني را به حياط بند ما آوردند، صبح روز بعد، از پشت ميله ها، تلــي 

از دمپائي هاي زندانيها را، رها شده پشت در آهني حياط ديديم. 
حدود ٢٧ يا ٢٨ مرداد، عده اي را به محلي آه" فرعي " ناميده مي شد آوردند (محلي در ابتداي هر بند، شامل يك راهرو 
آوچك، يك اتاق ٤×٤ ، يك حمام و توالت). از طريق مورس فهميديم آه آنها زنداني هــا مجـاهد هسـتند و تنهـا يـك زندانـي 
ــاي اوضـاع شـديم، او بنقـل از  چپ در ميان آنها است آه او را از قزل حصار مي شناختيم. وقتي با او تماس گرفتيم و جوي
مجاهدين عنوان آرد آه رژيم در حال قتل عام مجاهدين و ديگر زندانيان است. گفت آه آنهــا بازمـانده يـك بنـد ٢٣٠ نفـره 
هستند و همه هم بندان آنها را به دار آويخته اند. با شنيدن اين خبر و بحث پيرامون آن به اين نتيجه رسيديم آه احتمـاال  ايـن 
ــه احتماال مسـائل  خبر هم مثل خبرهاي گذشته آنها با غلو و بزرگنمائي توام است و پايه و اساس جدي ندارد. مي انديشيديم آ
ديگري در زندان مي گذرد آه ما از آن بي اطال ع هستيم. گمان مي آرديم رژيم با يك جابجائي قصد ايجاد رعب و وحشت 
در ميان زندانيان را دارد و گر نه همه اين باقي مادگان را هم مي آشت. از خود مي پرسيديم اصال  چرا رژيم بايد به چنيـن 
آشتاري دست بزند. اين سئوال بي پاسخ مي ماند و همين باعث مي شد حرف آنها را باور نكنيم.  بنظر ما حرفهاي آنهـا در 

باره اعدام زنداني ها آه حكم حبس داشتند غير عقال ئي بود.  
روز پنچم شهريور، حدود ساعت يك من و داود يكي از هم بنديهايم را صدا زدند و با چشم بنـد بـه طبقـه پـائين بردنـد. در 
راهرو تردد زياد بود. پيش از آنكه وارد سالن و راهــرو اصلـي شـويم مـا را از يـك راهـرو بـاريك عبـور دادنـد. در آنجـا 
صداي آريه داود لشكري بلند شد.  تنها يك سئوال مي آرد: نماز مي خواني يا نه؟ وقتي به او جواب نه دادم بين دو پاسـدار 
قرار گرفتم و قبل از ورود به راهرو اصلي، ناصريان پرسيد: مصاحبه مي آني؟ گفتـم نـه. گفـت: بـبريدش. آن دو پاسـدار 

مرا وارد راهرو اصلي آردند و در آنار ديوار نشاندند. 
در شرايط عجيبي قرار گرفته بودم. از خود مي پرســيدم چـه شـده و اينهـا چـه مي خواهنـد. تقريبـا دوسـاعت بعـد، گروهـي 
زنداني را  از جلويم عبور دادند و در آنار ديوار مقابل نشاندند. پس از مدتي يكي از پاسدارها فرياد زد: حــاجي شـروعي 
ــارد.  آنيـم؟ . مـن فكـر آـردم قصـد ضـرب و شـتم دارنـد. هـر لحظـه منتظـر بـودم آـه مشـت و لكـد بـر سـر و صورتـم بب
ــد از حـدود يـك  حاجي(منظور ناصريان بود) گفت:" اينها آارشان تمام شده مي توانيد ببريدشان بند باال ". آنها را بردند. بع
ساعت عده ديگري را آوردند و همان مراحل دوباره طي شد، با اين تفاوت آه اين بار داود داد زد:" آار منهم تمـام شـده، 
ــو هـم مـي رسـد." از پاسـداري آـه آن جـا بـود  مرا هم ببريد بند." پاسداري در جواب او گفت:" عجله نداشته باش نوبت ت
خواستم مرا به دستشوئي ببرد. قصدم اين بود موقع برگشتن به زنداني هـاي ديگـر نزديـك شـوم و آمـي اطال عـات بدسـت 
آورم. وقتي برگشتم، پاسدار به اشتباه مرا عكس جهتي آه نشسته بودم نشاند. صداي يكــي دو ماشـين سـنگين را مي شـنيدم. 
اول فكر آردم اتوبوس يا ميني بوس آارآنان است. بعد فكر آردم شايد قصد تبعيد زندانيان را به جاي ديگــري دارنـد. امـا 



پس از چند لحظه، فرياد پاسداري را شنيدم آه گفت: " حاجي آاميونها آمدند".  اين بار لشــكري گفـت:" مـا هـم آارمـان را 
شروع آرديم."  

تا ساعت ٧ شب در راهرو منتظر نشسته بودم. آم آم راهرو خلوت شده بود. احساس مي آردم تنها من در آنجا هستم ولــي 
ــار آهسـته حـرف زدم امـا او چـيزي نگفـت.  از صداي سرفه اي متوجه شدم يكنفر ديگر هم در آن نزديكي است. يكي دو ب
پاسداري آمد و به اوگفت بلند شو. پس از آن وقتي به نزديكي من رسيد گفت تو هم بلند شو. بعد ما را همرا خود برد. پشت 
ــن جـا بنشـين.  اتاقي ايستاديم. . پاسدار در زد و آسي در را بازد آرد و زنداني همراهم را به داخل برد. به من گفت:" همي
بعد از اين آه آار اين يكي تمام شد نوبت تو مي رسد." بعد از حدود ده دقيقه او را بيرون بردند. و در جهت عكس راهرو 

نشاندند..   
مرا به داخل اتاق بردند. وقتي چشم بندم را برداشتند، ميزي را روبروي خود ديدم. چند نفر پشت آن نشسته بودند. نيري و 
ــت سـرم در  اشراقي را شناختم. در آنار آنها ناصريان ايستاده بود. مرا روبروي آنها روي صندلي نشاندند. چند نفر هم پش
تاريكي ايستاده بودند. نيري اسم و مشخصات و اتهامم را پرسيد. بعد گفــت:" مـا هيئتـي هسـتيم از طـرف امـام بـراي عفـو 
ــه روي  زندانيان، اگر مي خواهي عفو شوي فرمي را آه بتو مي دهند امضاء آن". ناصريان فرمي را جلوي من گذاشت آ
آن نوشته شده بود: من با علم و اطال ع از آئين شـريف اسـال م، انزجـار خـود را از مارآسيسـم و تمـام جريانـات اشـتراآي 
بويژه(........) آه هوادار آن بودم اعال م مي دارم". گفتم:"حكم من ١٥ سال است و تقاضــاي عفـو نـدارم. اگـر قـرار اسـت 
ــه حـال  عفو داده شود، ديگري نيازي به امضاي اين فرم نمي باشد". در اينجا اشراقي شروع به صحبت آرد و گفت:" تا ب
نماز خوانده اي؟". گفتم نه. گفت:" زيارت مشهد رفته اي؟. گفتم نه." گفت:"پــدرت نمـاز مي خوانـد؟". گفتـم:" پـدرم مـرده 
است". "گفت:" قبل از مرگ او آه يادت هست؟". گفتم:" تا جائي آه بخاطر دارم پدرم نماز نمـي خوانـد و مـن هيچوقـت 
ــم". امـا اشـراقي  نديدم او نماز بخواند". ناصريان گفت:"حاجي آقا ولش آن اين آدم بشو نيست!". نيري گفت:" منهم مي دان
گفت:" تو آه بچه مسلمان هستي و اعتقاد به قيامت داري بايد نماز بخواني". گفتم:" من نماز نمي خوانم". گفت:" چرا بايد 
بخواني!". گفتم:" نه! من نماز نمي خوانم". گقت:" ببريدش بيرون و سه وعــده بـا شـال ق او را بزنيـد. اگـر نمـاز نخوانـد، 

اعدامش آنيد". گفتم:" من نماز نمي خوانم".  
در حالي آه مرا از اتاق بيرون مي بردند، نيري گفت:" خـوب آـاري مي آنـي!". "اشـراقي گفـت:" غلـط مي آنـي!". در 

حيرت بودم آه اين ها چه مي گويند و چه مي خواهند. 




