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نشر پژواک



به نام كسانی كه باز می گردند
زیرا هرگز نرفته اند؛

به نام كسانی كه نمك فرسوده شان می كند
زیرا نمك اشك های ما هستند؛

به نام كسانی كه گندیدگی را نمی پذیرند
زیرا ما را تطهیر كرده اند.

         
تقدیم به:

طلعت ساویز و علی صارمی  
طلعت ساویز مادر جاودانه گان كاووس، 
بهنام، بیژن و منوچهر رضایی جهرمی 
روز پنج شنبه ۲7 مرداد ۱۳84 ساعت 
نُه شب هنگامی كه از مزار عزیزانش در 
بهش��ت زهرا باز می گشت پس از پیاده 
شدن از اتوبوس، دستش میان در گیر 
می كند، به زمین می افتد و پیکرش در 
زیر چرخ های عقب اتوبوس له می شود و 

به طرز فجیعی جان می سپارد.
 

علی صارمی از با سابقه ترین زندانیان سیاسی، در شهریور ماه سال ۱۳86 پس از ایراد سخنرانی 
یك دقیقه ای در مراسم نوزدهمین سالگرد كشتار زندانیان سیاسی در خاوران، دستگیر و در روز 7 

دی ماه ۱۳8۹ به حکم قاضی صلواتی در زندان اوین به دار آویخته شد.

 

 





پیش گفتار

برای هر ستاره ای كه ناگهان
در آسمان غروب می كند
دلم هزار پاره است؛
دل هزارپاره را،
خیال آن كه آسمان
- همیشه و هنوز-
پر از ستاره است،
چاره است.

 
روزی زندگ��ی را در جوانه ی  هس��ته های خرمایی می دیدم كه در س��لول انف��رادی و در درون 
كیس��ه  ی پالس��تیك خالی داروی نظافت، ب��دون وجود ذره ای خاک به كم��ك رطوبت و گرما 
رویانده بودم. اولین سلول های زنده در روی كره ی زمین در رسوبات آهکی به وجود آمده بودند 
و جوانه های من در كیسه ی داروی نظافت كه از آهك و زرنیخ تشکیل یافته، به حیات خود ادامه 
می دادند. این نش��انه مرا به سرچش��مه  ی حیات و زندگی می برد و سختی مبارزه در راه زندگی 

را یادآور می شد.   
 

بعد از گذشت سال ها وقتی دوباره به حیاط قدیمی زندان گوهردشت پا گذاشتم، باور نمی كردم 
یك ش��اخه ی مو روی جعبه ی انگور كه توس��ط یکی از هم بندانم در باغچه  كاش��ته ش��ده بود، 



این گون��ه رخ نمای��د. درختی بارور با انگورهایی زرد مثل دانه ه��ای طال. طرف دیگر باغچه یك 
ردیف درختچه ی انار خودنمایی می كرد. پوس��ته های انار را به امید آن كه س��ال بعد خاک قوت 
بگیرد در زمین چال كرده بودیم. دانه های باقی مانده در درون پوس��ته، ابتدا به جوانه و سپس به 
درختچه های انار تبدیل شده بودند. آن طرف تر یك درخت انجیر بی بار بود كه از در خاک كردن 
یك دانه  انجیر خش��ك پدید آمده بود و اكنون در حس��رت پیوند می سوخت و چشم انتظار روزی 

بود كه به بار بنشیند. 

جوانه  ی هسته ی   خرما، شاخه ی درخت مو، درختچه های انار و انجیر خشك شده كه دوباره زندگی  
یافته و رویش آغاز كرده بود، مرا بر این اعتقاد راس��خ كرده اس��ت: وقتی دانه ی كوچکی كه در دل 
خاک نهفته است، »سینه ی سنگین سنگ را می شکافد و به گونه ی خورشید دست می  كشد« چرا به 

»دانه ی انسان این گمان« نباشد.
بیش از دو دهه اس��ت كه یاران من، آنان كه فریاد زندگی برلب داش��تند آرام به زیر خروارها خاک 
سرد خفته اند. وقتی  می رفتند باور داشتند چونان آفتاب كه از نو می دمد و زندگی می بخشد دوباره 

باز خواهند گشت. 
بیست و دو سال است كه در بیداری و هشیاری، در خواب و رویا، با یادشان زیسته ام، می دانم روزی 

دوباره سبز خواهند شد و زندگی را به میهن باز می گردند.

***** 

 بیس��ت و دو سال از كش��تار زندانیان سیاسی در تابستان 67 می گذرد. جنایتکاران در این مدت 
كوشیده  اند تا ابعاد این فاجعه ی هولناک هم چنان مخفی باقی بماند. تالش های صورت گرفته برای 
روش��ن شدن محل دفن قتل عام ش��دگان 67 هم چنان بی نتیجه  مانده و هزاران خانواده ی داغ دار 

هنوز از محل دفن عزیزان شان بی خبرند.

تحقیق و بررس��ی این قتل عام، گردآوری اس��ناد و مدارک، روش��ن كردن ابعاد واقعی آن و فراهم 
كردن مقدمات برپایی یك دادگاه بین المللی برای رسیدگی به این جنایت هولناک برعلیه بشریت، 
كار یك نفر و یك گروه نیست بلکه نیازمند تالشی سازمان یافته و در سطح ملی است و همکاری 
همه ی فعاالن و سازمان های اجتماعی و سیاسی را می طلبد. تا انجام چنین مهمی، اما هریك از 
ما می توانیم و بایستی در گردآوری و انتشار دیده ها و دانسته ها و یافته های خود تالش كنیم و با 
گرامی داشت یاد این عزیزان، و به منظور مبارزه با فراموشی، گوشه هایی از این فاجعه را آشکار كرده 

و در تکمیل اسناد آن بکوشیم. تحقیق حاضر تالشی است در این راستا.



 این كتاب از سه بخش تشکیل یافته است:
 روزش��مار كشتار 67 در زندان گوهردشت و توصیف روزهای دلهره آور اوین درجریان كشتار ۱. 

67 از زبان شاهدان این جنایت.
  اسامی زندانیانی كه در بندهای مختلف زندان های اوین و گوهردشت به دار آویخته شدند.۲. 

از آن جای��ی كه در مورد زندانیان چپ اطالع دقیقی در دس��ت نبود و تالش های من برای 
تدقیق بند های زندانیان قتل عام شده چپ به جایی نرسید، لیست این دسته از زندانیان را 

بصورت جداگانه و با تفکیك وابستگی گروهی شان آورده ام.
 

 تصویر قبرهای زندانیان قتل عام شده در بهشت زهرا و گورهای دسته جمعی در خاوران.۳. 
در میان تصاویر چندتایی را ش��خصاً  نمی شناس��م. به اصرار خانواده های قتل عام شدگان از 
ح��ذف آن ها خودداری كردم. ممکن اس��ت تاریخ اعدام آن ها بعد از كش��تار 67 بوده و یا 

اشتباهی در آن ها رخ داده باشد.    
به منظور درک بهتر محیط زندان و موقعیت بندها و توضیحات شاهدان، نقشه های زندان را مورد 
استفاده قرار دادم و نیز تصویرهای دستوردهندگان و اجراكنندگان اصلی این فاجعه  ی بزرگ ایران 

معاصر را در بخش آخر كتاب آوردم. 
***** 

به سرانجام رساندن این تحقیق بدون محبت یارانم در ایران امکان پذیر نبود. از همه ی كسانی كه 
در تهیه ی عکس ها، اطالعات جمع آوری ش��ده، ویراستاری، كارهای فنی و انتشار این كتاب مرا 

یاری دادند،  صمیمانه سپاسگزاری می كنم.

در تدقیق اس��امی قتل عام شدگان چپ از محبت دوست عزیزم مهدی اصالنی برخوردار بوده ام.  
قدردان مس��عود اشرف سمنانی هستم به خاطر یاری اش در تهیه ی نقش��ه های زندان، و راضیه 

متینی برای هم دلی و هم كاری ستودنی اش در فراهم آمدن این مجموعه.
ایرج مصداقی - اردیبهشت ۱۳۹۰
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در سال ۶۰ هنگامی قدم به زندان گذاشتم که با اشاعه و بسط شیوه های گوناگون سرکوب، 
چهره ی ایران دگرگون گشته و آداب و سنن مذهبی، چونان پرده  و روپوشی سیاه، کشوری را 
که روزگاری چند از شادی و سرورش نگذشته بود، در اندوه و ماتمی بزرگ فرو برده و کوچه ها 
و خیابان ها را س��کوت و حزنی عمیق فرا گرفته بود. فضای س��نگین و تلخ، نفس کشیدن را 
دشوار و دشوارتر می کرد. اخبار تکان دهنده و گاه غیرقابل تصور اعدام های دسته جمعی جوانان 
و نوجوانان و عبور گاه و بی گاه کارناوال  جنازه  ی قربانیان جنگ در شهرها، شوق زیستن و امید 

را در آدمی می ُکشت.
لباس های رنگارنگ با زور س��رنیزه و چماق و تکفیر از فضای جامعه رخت بر بسته و رنگ ها 
خاموشی گزیده و تیرگی و کدورت مسلط شده بود. دیگر ترانه ای در خیابان ها زمزمه نمی شد. 
نوحه های گوش خراش و ش��یون های عزاداری، چهره ی شهرهای میهن را درهم  کشیده بود. 
اجتماع مردم تنها در آیین های مذهبی و عزاداری دیده می ش��د، آن هم به ش��کلی بس��یار 
حزن انگیز و غم آلود، شیون  کنان و بر سر زنان، در حالی که بر مرگ عزیزان شان مویه می کردند. 
این تنها تصویر شناخته شده از مردم و شهرهای ایراِن آن روزها بود. نگاه ها دیگر گرما و طراوتی 
در خود نداش��ت. باور نکردنی می نمود، اما گاه جنازه ی اعدام ش��دگان را نیز از خاک بیرون 

کشیده و در شهرها به نمایش می گذاشتند و یا در پشت خانه ی والدین شان رها می کردند. 
مردم دیگر  هوای سخن گفتن به سر نداشتند، پایداری و بردباری شان سرانجام در نبردی نابرابر 

درهم شکسته بود. 
***

حاال هفت سال از روزی که پا به زندان گذاشته بودم می  گذشت. جنگ ایران و عراق با شدت 
ادامه داشت و از هر دو طرف قربانی می  گرفت. تازه دور آخر جنگ شهرها را پشت سر گذاشته 
بودیم. وضعیت اقتصادی کشور نگران کننده بود و شکست های پی درپی در جبهه های جنگ، 

وضعیت رژیم را به مرحله ی بحرانی رسانده بود. 
س��رکوب اجتماعی با ش��دت و حدت ادامه داشت. کوچک ترین نغمه ی مخالفی در گلو خفه 
می شد. شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی هم چنان قربانی می گرفت. مردم خسته از جنگ و 

بیزار از سرکوب و اختناق به دنبال ناجی ای بودند تا مرهمی بر زخم هاشان نهد.

روزشماِر کشتاِر ۶۷ در زنداِن گوهردشت
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۱- دیوار اصلی زندان 
که از بیرون دیده می شود.
۲- در اصلی زندان
۳- بلواری که به ساختمان مالقات زندان
 منتهی می شود.
۴- محل زندگی کسانی که در کارگاه کار می کردند.
۵- بند یک کنار جهاد
۶- کارگاه نجاری زندان
۷-  موتورخانه ی برق و...
۸- سوله و انبار

نمای کل زندان گوهردشت از باال
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در طول این هفت س��ال فجایع دردناکی را در زندان های اوین، گوهردش��ت و قزل حصار به 
چشم دیده و پشت سر گذاشته بودم. هیچ گاه باور نمی کردم که چنین جان سخت باشم. دو 
س��وم دوران محکومیت ده ساله ام را س��پری کرده بودم و دو سالی می شد که دوباره به زندان 
گوهردشت منتقل شده بودم. زندانی در نزدیکی شهرستان کرج که به سلول های انفرادی اش 

شناخته می شد و من دوباره می رفتم که اسیر یکی از همان سلول ها شوم. 

برماست که  واقعه را بازگو کنیم
خرداد ۶۷. کشان کش��ان در حالی که یک دس��تم را به دیوار گرفته و دوالدوال راه می رفتم 
به س��ختی مس��یر رفتن تا سلول انفرادی را همراه با پاس��داری که همراه مان بود طی کردم. 
با ش��نیدن صدای بسته شدن در س��لول و چرخیدن کلید در قفل در، روی زمین ولو شدم. 
هنوز از شوک واقعه در نیامده بودم. همه جای بدنم درد می کرد. نمی دانستم دقیقاً چه بر من 
گذشته است. تازه وضع من بهتر از بقیه بود و کم تر کتک خورده بودم. دستی به سرم کشیدم 
مثل برق گرفته ها دچار تشنج شدم. احساس می کردم کله ام  داغ شده است. برآمدگی ناشی از 
ضربه های کابل را به صورت خطی روی سرم احساس می کردم. انگار سرم را هاشور زده بودند. 
کبودی و خون مردگی پشت، پاها و سینه ام را پوشانده بود. دست چپم نیز گویی آسیب دیده 

بود و درد می کرد. 
بی اختیار به یاد روزهای اول دستگیری ام در سال ۶۰ افتادم. در راهرویی که به شکنجه گاه اوین 
منتهی می شد نشسته بودم و شاهد بیرون آوردن بدن های لت و پاره شده ی شکنجه شدگان 

بودم و نوبت خود را انتظار می کشیدم. دیری نپایید که نوبت به من هم رسید. 
ش��کنجه در طول دوران زندانم منحصر به دوران بازجویی  نبود. در سال های بعد و در دوران 
تحم��ل کیفر نیز بارها مورد ش��کنجه و آزار و اذیت قرار گرفته ب��ودم. و حاال از این موهبت 
برخوردار بودم که می دانستم همه چیز تمام شده است و از من اطالعاتی نمی خواهند که برای 
حف��ظ آن ها بجنگم. این بار تنها مورد تنبیه قرار گرفت��ه بودم که در طول دوران زندان برایم 

عادی شده بود.  

من یکی از هشت نفری۱ بودم که حاضر نشده بودیم در یک مراسم اجباری مرسوم در زندان 
شرکت کنیم. موضوع از این قرار بود که مسئوالن زندان یک زندانی را شدیداً تحت شکنجه 
ق��رار داده و وی را مجب��ور کرده بودند که در مقابل دوربین متنی را علیه مجاهدین خوانده و 

نسبت به آن ها ابراز انزجار کند.
 داوود لشگری معاون امنیتی زندان، ما را که حدوداً بیست و پنج نفر می شدیم برای تماشای 
این صحنه انتخاب کرده  بود. ما پس از برداشتن چشم بندهای مان در اتاقی که قرار بود برنامه  ی 
مزبور در آن جا اجرا ش��ود از تصمیم مقامات زندان آگاه ش��دیم و تنها کاری که ما هش��ت 
نفر کردیم این بودکه به مس��ئوالن زندان اعالم کردیم تمایلی به شرکت در چنین مراسمی 
نداریم. ما از میزان فشار زیادی که به لحاظ روانی روی زندانی مزبور وارد می شد آگاه بودیم و 

۱-  این افراد عبارت بودند از: طاهر بزازحقیقت طلب،  علی رضا سپاس��ی، حیدر صادقی تیرآبادی، ش��هریار فیضی،  فرامرز 
جمشیدی،  اکبر صمدی، مجتبی اخگر،  ایرج مصداقی.  
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نمی خواستیم با حضور خود در آن صحنه، رنج و عذاب او را تشدید کنیم. همین باعث  شد که 
مورد کینه جویی مسئوالن زندان قرار گیریم. پاسداران در حالی که هر یک کابل برق و یا چوبی 
به دست داشتند با ایستادن در دو طرف راهرو، تونلی را تشکیل داده و به جان مان افتادند. هیچ 
پروایی نداش��تند که ضربه های شان به کدام نقطه از بدن ما می خورد. در این میان ضربه های 

مشت و لگد نیز از همه سو می بارید. ظاهراً دست شان را باز گذاشته بودند.

در حالی ک��ه نیمه جان باچش��م بند روی زمین افتاده بودیم و نال��ه می   کردیم زندانی مزبور را 
واداش��تند یک بار دیگر انزجارنامه اش را باالی سر ما بخواند. بعد از پایان مراسم، عرب دادیار 
ناظر زندان که خود ضرب و شتم بر ما را هدایت می کرد، دستور داد که به سلول انفرادی منتقل 
شویم و مالقات  با خانواده های مان نیز قطع شود. برای چندمین بار بود که به سلول انفرادی 
منتقل شده بودم. این بار در طبقه ی دوم اولین بلوک زندان گوهردشت در یک سلول به ابعاد 
تقریبی دو متر در سه متر بدون هیچ   امکانی به سر می بردم. نیمی از کف سلول را موکتی سبز 
رنگ پوشانده بود. یک پتو، یک بشقاب و قاشق، یک لیوان پالستیکی قرمز رنگ و یک آفتابه، 
دارایی من در سلول  بودند. از وسایل شخصی ام به جز لباسی که به تن داشتم و یک دست حوله 
و مسواک چیزی همراهم نبود. حوله و مسواک را فردای شبی که به سلول انفرادی منتقل شدم 

از بند سابق مان گرفته  بودند. 
در طبقه ی سوم زندانیانی که مدت ها از پایان محکومیت شان می گذشت و مقامات قضایی از 
آزاد کردن آن ها سرباز می زدند، محبوس بودند. آن ها در زندان به »ملی کش« که از دوران شاه 
برای توصیف چنین کسانی به کار می رفت، معروف بودند. دو هفته قبل از اوین به گوهردشت 

منتقل شده بودند و تعدادی از دوستان من نیز در میان آن ها بودند. 

۱- طبقه ی سوم سالن سه
۲- طبقه ی دوم سالن چهار
۳- بهداری

نمای سالن های سه و چهار و بهداری در سال ۶۷
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دوش�نبه ۲۷ تیرماه. بیش از یک ماه بود که در سلول انفرادی به سر می بردم و ماجرا های 
متفاوتی را از سر گذرانده بودم. در طی این مدت به همه چیز فکر کرده بودم اال به واقعه ای که 

می رفت سرنوشت مان را رقم زند. 
شب هنگام جسته و گریخته خبری را از طریق تلویزیون بند طبقه ی باال شنیدم که باورش برایم 
سخت بود: خمینی قطع نامه ی ۵۹۸ شورای امنیت ملل متحد را پذیرفته است. اطالعیه های 
خمینی و ستاد فرماندهی کل قوا و دیگر  نهادهای حکومتی را به صورت منقطع می شنیدم. 
تمام حواسم را جمع کرده بودم تا کلمات را بهتر بشنوم. با دوستانم که در سلول های دیگر به 

سر می بردند شنیده های مان را روی هم گذاشته و سعی  کردیم آن ها را کامل کنیم. 
ما اطالع دقیقی نسبت به این که چرا رژیم قطع نامه را پذیرفته و یا شرایط جامعه چگونه است، 
نداشتیم. با در نظر گرفتن این که مالقات  مان نیز با انتقال به سلول انفرادی در حساس ترین 

شرایط قطع شده بود، بیش تر از بقیه ی زندانیان در بی خبری بودیم. 

سه ش�نبه ۲۸ تیرماه. در روزهای بعد از پذیرش قطع نامه، تقریباً تمامی کس��انی را که در 
طبقه ی پایین و یا در بندهای دیگر به صورت انفرادی نگهداری می شدند، به بند ما آوردند و 
در سلول های آن که اکثراً خالی بود، انداختند. احتماالً به تصمیم گیری نهایی در مورد زندانیان 
سیاسی نزدیک می شدند و می خواستند حتی االمکان کسانی را که به صورت تنبیهی در سلول 
انفرادی بودند در یک جا جمع کنند. با پرشدن سلول های دیگر بند، دائم در تالش برای ارتباط 

با یک دیگر و آگاهی یافتن از موقعیت  هم بودیم. 
برخالف گذش��ته نگهبانان زندان تالش��ی برای به دام انداختن ما به خرج نمی دادند. آن قدر 
دامنه ی تماس های ما زیاد بود که اگر قصد شان به دام انداختن ما بود، به طور قطع و یقین در 
این کار موفق می شدند. حتا یک  بار یکی از پاسداران هنگامی که مرا به حمام می برد، گفت: 
خوب وقت را اعالم می کنی! راست می گفت من تنها کسی بودم که در سلول انفرادی ساعت 

داشتم و روزی چند بار از زیر در با صدای بلند وقت را اعالم می کردم. 

نمای یک بند انفرادی از باال

۱- در ورودی به راهروهای اصلی زندان
۲-زیر هشت

۳- فرعی
۴- نوزده سلول دو در سه متر در هر طرف سالن

۵- سه دستگاه دوش حمام در هر طرف سالن
۶- در ورودی به راه پله ای که به هواخوری ختم می شود.

۷-در ورودی به حسینیه ی بند
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در تماس با زندانیان جدید الورود متوجه ش��دم س��ه نفر از زندانیان مجاهد به نام های نصراهلل 
بخشایی، حسن فارسی و اسداهلل بنی هاشمی از سلول های انفرادی موسوم به آسایشگاه اوین 
در نیمه ی خرداد ماه مبادرت به فرار کرده اند که متأسفانه با شکست مواجه شده بودند. آن ها از 
طریق یکی از زندانیان به نام محمدرضا نعیم، به یک تکه شکسته از یک تیغ اره دسترسی پیدا 
کرده بودند و با بریدن کرکره های جلوی پنجره، خود را به سختی به باالی پنجره که در زیر 
سقف قرار دارد رسانده بودند. پتوهای خود را از قبل به شکل طناب در آورده و در نیمه های 
شب، با آویزان کردن طناب ها سعی کرده بودند خود را از طبقه ی سوم آسایشگاه به پایین دیوار 
برسانند. متأسفانه طناب کوتاه بود و به سطح زمین نمی رسد، آن ها مجبور می شوند بقیه ی 
ارتفاع را بپرند. در اثر پریدن از بلندی، پای نصراهلل بخش��ایی می ش��کند. آن ها برای رد کردن 
دیوارهای زندان، به خاطر شکس��ته شدن پای نصراهلل با مشکل مواجه می شوند. باالخره او را 
در گوشه ای گذاشته و خود را ابتدا به ده درکه و از آن جا به ِده اوین رسانده و سپس به اتوبان 
می رسند. نگهبانان که دائماً سلول آن ها را بازرسی می کردند، متوجه ی فرارشان می شوند و با 
بسیج نیرو به محاصره ی منطقه می پردازند. در لحظه های اولیه نصراهلل را پیدا می کنند و حسن 

و اسداهلل نیز در اتوبان پارک وی، به هنگام تالش برای فرار از منطقه، دستگیر می شوند. 
ش��ب، از زیر در مدتی را به درد دل با محمد اردکانی گذراندم. مدتی بود محکومیتش تمام 
شده بود ولی از آزاد کردن او سر باز می زدند و حاال در بند ما به سر می برد. بیش از دو سال از 
آخرین باری که دیده بودمش، می گذشت. دلم برایش تنگ شده بود. نمی دانستم این آخرین 

تماس ها و صحبت های ما خواهد بود.

چهارشنبه ۲۹ تیرماه. پیام جدید خمینی مبنی بر دالیل پذیرش قطع نامه را از رادیو شنیدم. 
وی در پیامش تأکیدکرده بود که »قبول این مسئله برای من از زهر کشنده تر است«. 

با پذیرش قطع نامه ی ش��ورای امنیت، اعدام گس��ترده ی زندانیان سیاسی در دستور کار قرار 
گرفته بود. مدتی پیش در اخبار ش��نیده بودم که ش��ورای عالی قضایی حکم اعدام ده تن از 
»مفس��دین« را تنفیذ کرده اس��ت و حاال به سرعت آن را اجرا می کردند. به عنوان اولین قدم، 
رژیم شروع به اعدام زندانیان سیاسی که زیر حکم قرار داشتند کرده بود. هشت تن از هواداران 
مجاهدین از جمله غالمرضا کاشانی در این روز در اوین اعدام شدند. بعدها قبرهای تعدادی از 
آن ها را در گورستان بهشت زهرا در کنار هم دیدم. در میان اعدام شدگان نام دو زن نیز به چشم 
می خورد. هم چنین هفت تن دیگر از جمله رحیم هاتفی  از اعضای حزب کمونیس��ت ایران،  
فرامرز صوفی از اعضای سازمان فداییان خلق اکثریت. سعید آذرنگ  و کیومرث زرشناس۱ دبیر 
اول س��ازمان جوانان حزب توده نیز در همین روز به جوخه ی اعدام  س��پرده شدند. در خرداد 
۶۷ نیز انوش��یروان لطفی، یکی از اعضای مرکزیت سازمان فدائیان خلق )اکثریت(، به همراه 
یک عضو اتحادیه ی کمونیست ها و چند تن از هواداران مجاهدین  از جمله حجت اهلل معبودی 

اعدام شده  بودند. 

اعدام مجاهدین از ابتدای سال ۶۰ بی وقفه ادامه داشت، ولی اعدام اعضای سازمان فدائیان خلق 
۱- بعدها شنیدم لهراسب صلواتی نیز در همین ایام به شهادت رسیده بود. وی یکی از کادرهای ارزنده راه کارگر و زندانیان مقاوم 

دوران شاه بود که پس از دستگیری به سختی شکنجه شده بود.
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اکثریت و حزب توده را باید نشانه ی مهمی از وخامت اوضاع می گرفتیم و نسبت به فاجعه ای که 
در راه بود، هشیار می شدیم. تا آن موقع کم تر سابقه داشت که اعضای این دو گروه به جوخه ی 
اعدام سپرده شوند. سال ها بود که از اعالم علنی اعدام های سیاسی جز موارد خاص خودداری 
می کردند. می دانستم که هرگاه موج اعدامی به راه می افتد، نشانگر وجود بحران در رژیم است، 

درست مانند بروز تب در بیمار. 

یک ش�نبه ۲ مرداد. روز مالقات بند یک بود، اما بر خالف انتظار، مالقات ها را قطع کرده و 
زندانیان را از دیدار با خانواده ها ی ش��ان محروم کرده بودند. عصر همان روز ناصریان دادیار و 
سرپرست زندان و داوود لشگری معاون امنیتی زندان،  در میان زندانیان سالن یک حاضر شده 
و از آن ها خواستند تا برای انتقال به ساختمانی درکنار کارگاه و جهاد زندان، کلیه ی وسایل شان 

را سریعاً جمع آوری کنند.
زندانیان بند یک تشکیل یافته از هواداران مجاهدینی بودند که در تقسیم بندی مسئوالن زندان 
که چندان واقع بینانه نبود، در مقایسه ی با دیگر زندانیان مجاهد، »معاند« محسوب نمی شدند 
و به همین علت به بهانه ی خرابی فاضالب بندشان، به خارج از محوطه ی بندهای زندان منتقل 
شدند. مطابق برنامه ی مسئوالن رژیم، زندانیان این بند نباید در شمار قتل عام شوندگان قرار 
می گرفتند. پس باید آن ها را به بهانه ای دور می کردند. س��اختمان کنار کارگاه بهترین مکان 

برای نیل به چنین مقصودی بود. 
یکی از ویژ گی های بخشی از افراد بند یک این بود که در طول سال های قبل با تقلیل حکم۱ 
مواجه شده بودند و یا مصاحبه ی ویدئویی۲ جهت آزادی را پذیرفته بودند. خمینی در همین 
روز در حکمی به رازینی جهت تشکیل دادگاه ویژه ی تخلفات جنگ، حکم به اعدام سربازان، 

نظامیان و افراد درگیر در صحنه ی جنگ داده بود. 
بسم اهلل الرحمن الرحیم 

جناب حجت االسالم آقای علی رازینی ، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح
جنابعالی موظف می باشید: 

۱- دادگاه ویژه ی تخلفات جنگ را در کلیه ی مناطق جنگی تشکیل و طبق موازین 
شرع بدون رعایت هیچ یک از مقررات دست و پاگیر به جرایم متخلفان رسیدگی 

نمایید. 
۲- هر عملی که به تش��خیص دادگاه موجب شکس��ت جبهه اس��الم و یا موجب 

خسارت جانی بوده و یا می باشد مجازات آن اعدام است . والسالم. 
۶۷/۵/۲- روح اهلل الموسوی الخمینی ۳    

دوشنبه ۳ مرداد. عید قربان بود. در ذهنم به مفهوم فدا و قربانی و تأثیرات آن می اندیشیدم. 
به فکر بچه هایی بودم که از کنارمان به جوخه های اعدام برده ش��دند و من هر شب ردشان را 
۱-در سال های اولیه دهه ی ۶۰ افرادی که زنده می ماندند با احکام سنگینی مواجه می شدند. این احکام حتا طبق موازین رژیم 

نیز غیرقابل دفاع بود. به همین خاطر بین سال های ۶۴ تا ۶۶ تعدادی از این احکام شکسته شد. 
۲-  افراد پس از اتمام دوران محکومیت شان برای آزادی از زندان می بایستی با نوشتن انزجارنامه  و یا مصاحبه ویدئویی عقاید 

سیاسی و ایدئولوژیک سابق خود را انکار کرده و گروه های سیاسی را محکوم می کردند.  
۳-  صحیفه ی نور، مجموعه سخنرانی ها و پیام های خمینی، جلد بیست و یکم - صفحه ۱۰۲. 
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در آسمان دنبال می کردم. آن ها را چون راز نهفته در دانه ی انگور و انجیر و انار می دیدم، چون 
سنبل و گندم.  

منطق��اً و مطابق آن چه که معمول بود، باید هفته ی قبل با اتم��ام دوران انفرادی مان، به بند 
عمومی منتقل می شدیم، ولی خبری از انتقال نشده بود. آن را به حساب درهم ریختگی اوضاع 

پس از پذیرش قطع نامه گذاشته بودم. 
حوالی ظهر در سلولم باز شد و پاسدار بند مرا نزد عرب، دادیار ناظر زندان برد. به محض این  
که وارد شدم، وی سالم کرده و با احترام گفت: چشم بندت را بردار و بنشین! از تعجب داشتم 
شاخ در می آوردم. آخرین بار او را در حالی که همراه با لشگری و پاسداران با کابل و مشت و 
لگد به جان مان افتاده بودند، دیده  بودم. آن روز عرب در حالی که کابل را در هوا می چرخاند 
فریاد می زد: فکر می کنید موضوع به همین جا ختم می شود، بگذار امام فتوا دهد آن وقت به 
خدمت تان خواهیم رسید. منظورش این بود که این شکنجه ها و رفتن به سلول انفرادی و... 

مجازات درخوری برای شما نیست و ما منتظر حکم »امام« هستیم. 
عرب با لحن مالیم و رویی گشاده و در عین حال چشمانی که از آن شرارت می بارید، گفت: 
می خواهم ش��ما را به بندتان بازگردانم، خواس��تم از قبل به شما اطالع داده باشم. هیچ وقت 
چنین کاری نمی کردند. من با اعتراض نسبت به برخوردی که با ما شده بود، گفتم: در کجای 
قانون و ضوابط آمده است که زندانی مجبور به تحمل دیدن مصاحبه ی اجباری دیگران شود؟ 
وی گفت: حاال دیگر آن مسئله تمام شده و قرار است شما به بندتان برگردید. گفتم: به همین 
راحتی؟ من دو ماه است که خانواده ام را مالقات نکرده ام. به چه حقی مالقاتم را قطع کرده اید؟ 
مالقات حق خانواده ی من است. اگر من خالفی کرده ام، چرا باید خانواده ام مجازات شوند؟ وی 
که سعی می کرد از راه مالیمت درآید، گفت: حتماً هفته ی آینده مالقات خواهی داشت و االن 
هم من فرصت کافی ندارم و باید با دیگر دوستانت صحبت کنم تا هر چه زودتر به بند سابق تان 
برگردید. گفت وگو با او نیمه تمام مانده و نگهبان من را به سلولم بازگرداند. بعد از نیم ساعت 

متوجه شدم با همه برخوردی مشابه داشته است.
بالفاصله ما را به سلول های جلوی بند منتقل کردند و نگهبان گفت: منتظر باشید تا به بندتان 
منتقل شوید! تردید از همین جا در من آغاز شد. اگر می خواهند ما را به بند سابق مان انتقال 
دهند، پس چرا سلول های مان را عوض کردند؟ مگر نمی توانستند از همان سلول های سابق ما را 
به بندمان منتقل کنند؟ با این همه و با توجه به تحلیل های مان در آن دوران، دلیلی نمی دیدیم 

که این اتفاق ها را به فال بد بگیریم. 
خام خیاالنه به خاطر شکس��ت رژیم در جنگ و پذیرش قطع نامه تصور می کردم که اراده  مان 
را به عرب تحمیل،   و وی را مجبور به عقب نش��ینی کرده ایم. باورم این بود که او از موضعی 
خفت بار از در مصالحه با ما برآمده اس��ت و می خواهد مسائل را به نوعی رفع و رجوع کرده و 
برخ��ورد آن روز را نی��ز از دل مان در آورد! بعدها وقتی که با زندانیان اوینی که از قتل عام جان 
به در برده بودند هم بند شدم فهمیدم که همین برخورد را در روز ۲ یا ۳ مردادماه در اوین با 
بخشی از زندانیانی که در انفرادی به سر می بردند، انجام داده بودند. در این روز به آن ها ابالغ 
ش��ده بود که وسایل ش��ان را برای انتقال جمع آوری کنند ولی بعدازظهر متوجه می شوند که 
از انتقال خبری نیس��ت و فردای آن روز، فرم هایی حاوی بیس��ت و پنج پرسش را به زندانیان 
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داده بودند. در این فرم ها عالوه بر مشخصات فردی و وابستگی گروهی، نظر زندانیان راجع به 
بعضی مسائل سیاسی و اعتقادی نیز پرسیده شده بود و از آن ها در مورد آمادگی برای انجام 

مصاحبه ی ویدئویی و نوشتن انزجارنامه نیز سئوال شده بود. 
در این روز قصد بازگرداندن بخش��ی از زندانیان »دوبار دس��تگیری«۱ را که در اوایل تیرماه به 
انفرادی منتقل شده بودند، به بندهای عمومی داشتند، در میانه ی راه با تغییر تصمیم مقامات 

زندان روبه رو شده و دوباره به سلول های انفرادی برگردانده شدند. 
عالوه بر این، نقل و انتقال زندانیان به آسایش��گاه اوین، آغاز ش��ده بود. ظاهراً مسئوالن رژیم 
درحال تدارک آخرین مراحل آغاز قتل عام بودند. برخورد پاسداران و مسئوالن زندان به یک باره 
تغییر کرده و در مقابل پرسش اتهام، وقتی با پاسخ مجاهدین روبه رو می شدند، واکنش حادی 
نشان نداده و لبخند رضایت بخشی نیز بر لبان شان پدیدار می شد! آن چه که مسلم بود، تالش

۱-  تعدادی از هواداران مجاهدین پس از آزادی از زندان در تالش برای خروج غیرقانونی از کشور دوباره دستگیر و به زندان آورده شده 
بودند. 

نمای یک سلول انفرادی دو متر در سه متر

۱- در ورودی سلول
۲- دستشویی استیل

۳- توالت فرنگی استیل
۴- لوله ی آب گرم )شوفاژ(

۵- پنجره ی روبه حیاط و  نرده ی جلوی آن
۶- موکت
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 وافر و غیرمستقیم آن ها برای تشویق افراد به اتخاذ چنین مواضعی بود.۱

سه شنبه ۴ مرداد. شب از طریق مورس فهمیدم که در سلول کناری ام »محمود- آ« به سر می برد. 
به خاطر این که نزدیک در ورودی سالن بودیم، ترجیح می دادیم از ضربات مورس استفاده کنیم، ولی 
با این حال بعضی وقت ها نیز از زیر در آهسته با هم صحبت می کردیم. دل مان می خواست صدای

هم دیگر را نیز بش��نویم. محمود دو ماه قبل به انفرادی منتقل شده بود. پرسید: به چه دلیل 
به انفرادی منتقل ش��دی؟ گفتم: از یک نفرکه ش��دیداً تحت فشار و شکنجه قرار گرفته بود 
می خواستند انزجارنامه بگیرند و بر آن بودند ما را به تماشای آن ببرند که با اعتراض ما روبه رو 
ش��دند. لحظه ای خاموش شد. سپس پیامش را به شکل منقطع دریافت کردم: آن فردی که 

متن انزجارنامه را خواند، من بودم.
یک لحظه فرو ریختم. از حماقتی که کرده بودم، خشکم زده بود. دست و پایم را گم کرده بودم. 
من، آن روز از فاصله ی دور و به خاطر هیجانی که داشتم او را نشناخته بودم و حاال در سلول 
کناری ام بود و من به شکل بدی موضوع را طرح کرده بودم. احساس کردم باعث ناراحتی اش 
ش��ده ام، چیزی که اصالً قصدش را نداش��تم. ش��اید فکر می کرد من او را مسبب به انفرادی 
افتادن و کتک خوردن آن روزمان می دانم. از شدت ناراحتی مثل مار به خودم می پیچیدم و 
نمی دانستم چطوری اشتباهم را جمع و جور کنم و حماقتی را که کرده بودم تصحیح کنم. او 
از بند انفرادی دیگری به آن جا منتقل شده بود، قبالً فکر می کردم او پس از خواندن انزجارنامه 
ً  مقبول نظر ناصریان و عرب دادیارهای زندان  البد به بند عمومی منتقل شده است ولی ظاهرا
قرار نگرفته بود. دوباره تالش کردم با او گپ بزنم تا بلکه ناراحتی احتمالی را از دلش در بیاورم. 

به همین دلیل به رد و بدل کردن اخبار پرداختم. 
کم و بیش خبر حمله ی نیروهای عراقی به مناطق غرب کش��ور و اعتراض والیتی وزیر امور 
خارجه رژیم را از طریق رادیوی پاس��دار بند که زیر هش��ت مشغول گوش کردن به آن بود، 
شنیدم. ظاهراً حمله از روز قبل شروع شده بود. بسیار تعجب کردم. چرا چنین حمله ای دوباره 
بعد از پذیرش قطع نامه، از طرف عراق انجام گرفته است. اخباری را که شنیده بودم، با محمود 
و فرامرز جمشیدی که در دو طرف سلولم قرار داشتند، مطرح کردم. آن ها هم چیز بیش تری 

نشنیده بودند و این اخبار برای آنان نیز عجیب بود. 

امروز روز مالقات بچه های بند دو، )بند س��ابق خودمان( بود. به یک گروه از زندانیان مالقات 
می دهند و بالفاصله مالقات را متوقف کرده و بقیه ی خانواده ها موفق به دیدار فرزندان ش��ان 
نمی شوند. بعدها متوجه شدم زندانیان بند چهار اوین، یعنی کسانی که از گوهردشت به اوین 
منتقل ش��ده بودند، در این روز با خانواده های خود مالقات داش��ته و از طریق آنان در جریان 
عملیات »فروغ جاویدان«۲ و پیش روی اولیه ی نیروهای مجاهدین قرار می گیرند. در پی انتشار 
۱- زندانیانی که در ارتباط با سازمان مجاهدین دستگیر شده بودند، مجبور بودند که به جای کلمه ی »مجاهدین« از کلمه ی 
»منافقین« که دارای بار منفی است استفاده کنند. در سال های اولیه ی دهه ی ۶۰ اگر کسی نام این سازمان را مجاهد معرفی 
می کرد با مجازات ش��کنجه و اعدام روبه رو می ش��د. از سال ۶۵ به بعد زندانیان مجاهد تالش زیادی به خرج دادند تا بلکه نام 

سازمان خود را مجاهدین معرفی کنند و هر بار با شکنجه   و آزار زیادی مواجه می شدند. 
۲- این بزرگ ترین عملیات ارتش آزادی بخش ملی در سوم مردادماه ۱۳۶۷ و یک هفته پس از قبول قطع نامه ی ۵۹۸ از سوی 
جمهوری اسالمی ایران بود. در این عملیات نیروهای مجاهدین تا بیست کیلومتری کرمانشاه پیش روی کردند. و نزدیک به هزار 
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این اخبار، بند را ش��ور و شوق زایدالوصفی فرا گرفته و زندانیان تالش می کنند از طریق های 
گوناگون اخبار فوق را به گوش دیگر زندانیان نیز برسانند. 

در اوین به مناس��بت عید قربان به خانواده   ی زندانیانی که در سالن های دو و چهار آموزشگاه 
به س��ر می بردند مالقات حضوری داده بودند. به جز تعدادی زندانی که به صورت تنبیهی در 
این سالن ها بودند بقیه زندانیان درکارگاه اوین کار می  کردند و از نظر رژیم زندانیاِن بی خطر 

محسوب می شدند. 
تعدادی از خانواده هایی که آن روز نتوانسته بودند فرزندان شان را مالقات کنند، در روزهای بعد 
تک و توک مراجعه می کنند. صبح ۵ مرداد آن ها مش��اهده می کنند که اطالعیه ای روی در 

زندان زده شده است مبنی بر آن که مالقات  زندانیان به مدت دو ماه تعطیل است. 

چهارش�نبه ۵ مرداد. از صبح صدای بلندگوی مس��جدهای اطراف زندان به خوبی شنیده 
می ش��د. از همه جا صدای مارش معروف جنگ به گوش می رس��ید و گوینده ی رادیو سعی 
در تهییج عمومی برای عزیمت به جبهه های غرب کشور داشت. در خالل خبرها شنیدم که 
نیروهای »منافقین« به کمک نیروهای ارتش عراق به مرزهای غربی حمله کرده اند. از صبح 
چند بار رادیو س��رودهای ملی و میهنی و از جمله س��رود »ایران مرز پرگهر« را پخش کرده 
بود. این امر بیش از هر چیز موجب  تعجبم ش��ده بود. رژیم س��رودی را که تا دیروز نشانه ی 
»ملی گرایی« تلقی کرده و الجرم خالف اس��الم ارزیابی اش می کرد، با یک چرخش آنی، طی 

یک روز چندین بار به پخش آن مبادرت کرده بود! 
اطالعیه های مختلف از س��وی نهادهای رژیم مبن��ی بر تعطیلی مجلس و نهادهای دولتی و 
عزیمت اعضای آن ها به جبهه  های غرب کش��ور، دیگر تردیدی برایم باقی نگذاش��ته بود که 
حمله ی وسیعی از سوی ارتش آزادیبخش مجاهدین انجام گرفته است. چرا که تا آن موقع، 
سابقه نداشت رژیم مجلس و دانشگاه ها را، حتا در بدترین شرایط جنگی نیز تعطیل کند و از 

بلندگوی مسجدها سعی در بسیج نیرو داشته باشد. 
امروز دیگر خبری مبنی بر حمله ی نیروهای عراقی به خاک میهن نبود، بلکه هر چه بود سخن 

از »منافقین« و »عمال استکبار جهانی« و... بود. 
به خاطر جنگی بودن منطقه، حدود هفتاد زندانی اس��تان مرزی کرمانش��اه را سرآسیمه به 

گوهردشت منتقل کردند. 
دادگاه زندانیان مجاهد از ساعت پنج بعد از ظهر در زندان اوین آغاز به کار کرده و برخورد با 
زندانیان و دسته بندی آن ها شروع شده بود. امیر عبداللهی یکی از زندانیان مجاهد که در اولین 
گروه به نزد هیأت برده شده بود نیمه شب به همراه یک پاسدار برای برداشتن وسایل شخصی 
به س��لولش مراجعه می کند و به دو هم س��لولی اش می گوید در دادگاهی که تشکیل شده او و 
تعدادی دیگر به اعدام محکوم شده اند؛ چیزی که شنیدنش هم برای دوستانش غیرقابل هضم بود. 

پنج ش�نبه ۶ مرداد. مسئوالن اطالعاتی و امنیتی رژیم، از آن جایی که در اجرای طرح های 
خود برای حل معضل زندانیان سیاس��ی با شکست مواجه ش��ده بودند، از سال قبل در حال 

و چهارصد تن از آنان در درگیری با نیروهای رژیم کشته شدند و با به اسارت رژیم درآمدند.
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یک دس��ت کردن دیدگاه و نظر مسئوالن نظام و رساندن آنان به یک »موضع گیری اجماع« 
در رابطه با تصفیه ی زندانیان بودند و حاال در پرتو پذیرش قطع نامه ی ۵۹۸ و عملیات »فروغ 
جاویدان« از فرصت به دس��ت  آمده که می توانس��ت آخرین فرصت هم باش��د به نحو احسن 
استفاده می کردند. تالش های مقامات امنیتی و اطالعاتی رژیم به همراه فشارهای سیاسی قوی 

به نتیجه رسیده و فرمان قتل عام زندانیان مجاهد در این روز توسط خمینی صادر می شود. 
آیت اهلل منتظری قائم مقام رهبری وقت می گوید: 

در هم��ان زمان بعضی تصمیم گرفتند ک��ه یک باره کلک مجاهدین را بکنند و به 
اصطالح از دست آن ها راحت شوند، به همین خاطر نامه ای از امام گرفتند که افرادی 
از منافقین که از س��ابق در زندان ها هس��تند طبق تش��خیص دادستان و قاضی و 
نماینده ی اطالعات هر منطقه، با رأی اکثریت آنان اگر تش��خیص دادند که آن ها 
س��رموضع هستد اعدام شوند، یعنی این س��ه نفر اگر دو نفر از آن ها نظرشان این 
بود که فالن فرد سر موضع است ولو این که به یک سال یا دو سال یا پنج سال یا 
بیش تر محکوم شده باید اعدام می شد، این نامه ی منسوب به امام تاریخ ندارد، اما 
این نامه روز پنج شنبه ]۶ مرداد[ نوشته شده بود، روز شنبه توسط یکی از قضات 

به دست من رسید. ۱
مقامات قضایی و امنیتی رژیم که از قبل در جریان صدور حکم بودند از پیش مقدمات کار را 
فراهم کرده بودند تا فرصت را از دست ندهند. متن فرمان و دست خط خمینی که بعدها توسط 

آیت اهلل منتظری افشا شد چنین بود: 
بسم اهلل الرحمن الرحیم

از آن جا که منافقین خائن به هیچ وجه به اسالم معتقد نبوده و هر چه می گویند از 
روی حیله و نفاق آن هاست و به اقرار سران آن ها از اسالم ارتداد پیدا کرده اند، و با 
توجه به محارب بودن آن ها و جنگ های کالسیک آن ها در شمال و غرب و جنوب 
کشور با همکاری های حزب بعث عراق و نیز جاسوسی آنان برای صدام علیه ملت 
مسلمان ما، و با توجه به ارتباط آنان با استکبار جهانی و ضربات ناجوانمردانه ی آنان 
از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسالمی تاکنون، کسانی که در زندان های سراسر 
کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می کنند، محارب و محکوم به اعدام 
می باشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رأی اکثریت آقایان حجت االسالم نیری 
دامت افاضاته )قاضی شرع( و جناب آقای اشراقی )دادستان تهران( و نماینده ای از 
وزارت اطالعات می باشد، اگرچه احتیاط در اجماع است، و همین طور در زندان های 
مراکز اس��تان کشور رأی اکثریت آقایان قاضی شرع، دادستان انقالب و یا دادیار و 
نماینده اطالعات الزم االتباع می باشد، رحم بر محاربین ساده اندیشی است. قاطعیت 
اسالم در برابر دش��منان خدا از اصول تردید ناپدیر نظام اسالمی است. امیدوارم با 
خشم و کینه ی انقالبی خود نس��بت به دشمنان اسالم، رضایت خداوند متعال را 
جلب نمایید. آقایانی که تشخیص موضوع به عهده ی آنان است، وسوسه و شک و 
تردید نکنند و سعی کنند»اشداً علی الکفار« باشند. تردید در مسائل اسالم انقالبی، 

۱-  متن کامل خاطرات آیت اهلل منتظری، اتحاد ناشران ایرانی در اروپا، چاپ دوم، ژانویه ۲۰۰۱، صفحه ی ۳۴۵. 
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نادیده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا می باشد. والسالم. روح اهلل الموسوی الخمینی.۱
سبعیت نهفته در این حکم چنان بودکه تعجب موسوی اردبیلی رئیس شورای عالی قضایی رژیم 
را که در جنایات بس��یاری دست داشت نیز برانگیخته و تلفنی سئواالتی را مطرح کرده بود. 
احمد خمینی در پشت این حکم، سؤاالت مطرح شده از سوی موسوی اردبیلی و پاسخ خمینی 

را نیز به این شرح می نویسد:
پدر بزرگوار حضرت امام مد ظله العالی، پس از عرض سالم، آیت اهلل موسوی اردبیلی 
در مورد حکم اخیر حضرتعالی در باره ی منافقین ابهاماتی داشته اند که تلفنی در 

سه سئوال مطرح کردند:
۱- آیا این حکم مربوط به آن هاس��ت که در زندان ها بوده اند و محاکمه ش��ده اند و 
محکوم به اعدام شده اند ولی تغییر موضع نداده اند و هنوز هم حکم در مورد آن ها 

اجرا نشده است، یا آن هایی که حتا محاکمه هم نشده اند، محکوم به اعدامند؟
۲- آیا منافقین که محکوم به زندان محدود شده اند و مقداری از زندان شان را هم 

کشیده اند ولی بر سر موضع نفاق می باشند، محکوم به اعدام می باشند؟
۳- در مورد رسیدگی به وضع منافقین، آیا پرونده های منافقینی که در شهرستان هایی 
که اس��تقالل قضایی دارند و تابع مرکز استان نیستند، باید به مرکز استان ارسال 

گردد، یا خود می توانند مستقالً عمل کنند؟ فرزند شما احمد.۲
خمینی در پاس��خ به س��ؤال فرزندش احمد، ضمن تأکید بر فرمان قتل عام زندانیان مجاهد 

خواهان تعجیل در صدور و اجرای احکام اعدام می شود:
بسمه تعالی، در تمام موارد فوق هرکس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش 
اعدام است. سریعاً دشمنان اسالم را نابود کنید، در مورد رسیدگی به وضع پرونده ها، 

در هر صورت که حکم سریع تر انجام گیرد، همان مورد نظر است.۳
امروز متوجه شدم که جیره ی نان با روزهای گذشته فرق کرده است و نان ارائه شده نانی نیست 

که در زندان پخته می شد، بلکه از بیرون زندان تهیه شده است. 

جمع�ه ۷ م�رداد. از بند طبقه ی باال چند روزی بود که صدایی نمی آم��د. ظاهراً آن ها را به 
جای دیگری منتقل کرده بودند. مهم ترین دل مش��غولی من گ��وش دادن به اخباری بود که 
از رادیو پخش می ش��د و بلندگوهای مس��جد و محل  های عمومی اطراف، آن ها را به گوش 
ما می رس��اندند. از خالل خبرها احساس کردم عملیات با شکست مواجه شده است و نیروها 
عقب نش��ینی کرده اند. روزهای گذشته هیچ پاسداری به جز برای دادن غذا، به بند ما نیامده 
بود. کسی را نیز برای حمام نبرده بودند. در موقع دادن غذا هم سرآسیمه به نظر می رسیدند. 
جیره ی نان روز را برخالف قبل، در یک وعده می دادند. صبحانه ی روز بعد را نیز با شام یک جا 
می دادند. دوباره متوجه شدم که نان از بیرون تهیه شده است و نان زندان نیست. فکر کردم 

شاید نانوایی خراب شده است و نیاز به تعمیر دارد. 
کم ترکسی در این روزها تماس می گرفت. مشخص بود همه به دنبال شنیدن اخباری هستند 

۱- متن کامل خاطرات آیت اهلل منتظری، اتحاد ناشران ایرانی در اروپا، صفحه ی ۵۲۰. 
۲-پیشین. 
۳-پیشین. 
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که از رادیو به گوش می رس��ید. فکر می کردم با ش��نیدن خطبه های نماز جمعه که توس��ط 
رفسنجانی ایراد می شد خیلی چیزها دستگیرم شود. اما متأسفانه آن را  پخش نکردند. ولی در 
خالل پخش اخبار بعدازظهر که صدای آن به طور ضعیف از طریق رادیوی نگهبان بند می آمد 
متوجه  شعار»مرگ بر منافقین زندان« نمازگزاران شدم. این شعار پس از آن داده شده بود که 

رفسنجانی با اشاره به عملیات فروغ جاویدان مجاهدین گفته  بود: 
این یکی از فتنه هایی است که باید از میان می رفت و به این آسانی هم نمی شد این 
فتنه را خواباند و مدت ها طول می کشید تا این بچه های متعصب فریب خورده ای که 
این همه به این ها در زندان ها محبت شد، توبه شان را پذیرفتیم به عنوان »تائب« 
بیرون آمدند و دوباره به آن جا رفتند و برگشتند که با ملت خودشان بجنگند و برای 

عراق جاسوسی کنند. ۱
رفسنجانی درحال زمینه سازی برای کشتار زندانیان سیاسی بی خبر از همه جا در افکارعمومی 
بود. ساده لوحانه تصور می  کردم خطر اعدام ممکن است بچه های تازه دستگیرشده و زیر حکم 

را تهدید کند و نگران شان بودم.  
بعدازظهر بودکه به فکر دیلم ها افتادم. چند روز پیش  در خالل یکی از گفت وگوهایم با فرامرز 
جمش��یدی، از گرسنگی دائمی به علت ورزش و صرف انرژی زیاد شکوه کردم. او گفت چند 
روزی اس��ت که به خاطر روزه گرفتن جیره ی نانش زیاد می آید و نیازی به آن ندارد. قرار شد 
جی��ره ی اضافی نان��ش را به من دهد. این کار را از طریق هواکش انجام می دادیم. روی توالت 
فرنگی رفته درب هواکش را برداش��ته و دس��ت مان را دراز می کردیم تا به هم برسد. یکی از 
دفعه هایی که می خواستم دستم را داخل هواکش کنم، متوجه شدم دو تا دیلم یکی به اندازه ی 
تقریبی هفتاد و پنج سانتی متر و دیگری پنجاه سانتی متر ولی کمی کلفت تر، در هواکش از 
قبل و هنگامی که بند به شکل عمومی اداره می شد توسط زندانیان جاسازی شده اند. یکی را 
که کوتاه تر بود، برداشتم و الی کرکره های جلوی پنجره که تیغه ای نیز روی آن ها جوش داده 
بودند، گذاش��تم و دیلم را به سمت باال فشار دادم. لب کرکره کمی کج شد و توانستم از الی 
آن محوطه ی زندان و گل کاری جلوی سلولم را ببینم. رفت و آمد های به بیرون از زندان را نیز 
می توانستم به سختی ببینم. احساس می کردم که تسلط بیش تری نسبت به پیرامونم دارم و 

همین روزنه ی کوچک، احساس آرامش زیادی در من به وجود می آورد. 
عصر همان روز، پاسداران به شکلی همآهنگ، به بندهای عمومی یورش آورده و تلویزیون ها را 
جمع آوری کردند. تا ماه ها بعد، دیگر روزنامه ای در بندها فروخته نمی شد و زندان در بایکوت 
خبری مطلق قرار داش��ت. با ش��روع پروژه ی قتل عام در اوین در روز ۵ مرداد، گوهردشت نیز 
مش��مول مقررات قرنطینه ای شد و زندانبانان و کادرهای مختلف زندان امکان رفت و آمد به 

بیرون از زندان را نداشتند. 
کاره��ای روزان��ه ی زندان، نظافت راهروها و حمل غذا تا پش��ت در بندها، در ابتدا به عهده ی 
پاس��داران بود. بعده��ا زندانیان عادِی افغانی را به منظور بهره کش��ی از نیروی کارش��ان، به 
گوهردش��ت منتقل کرده و یک بند به آنان اختصاص داده بودند. از روز ۵ مرداد رفت و آمد 
زندانیان افغانی ممنوع ش��ده بود و آنان در بندش��ان محبوس بودند و انجام کارهایی را که به 

۱-  مشروح خطبه ی رفسنجانی در نماز جمعه ی ۷ مرداد ۶۷، کیهان هوایی ۱۲ مرداد ۶۷ شماره ی ۷۹۸.
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عهده ی آنان بود، به پاسداران محول کرده بودند. 
در یکی از همین روزها سید حسین مرتضوی۱ رئیس زندان اوین، زندانیان سالن های دو و چهار 
اوین را در حسینیه جمع کرده و از حضور خود در منطقه  ی عملیاتی »فروغ جاویدان« خبر 
داده بود و با لحنی تهدید آمیزگفته بود من هم اکنون از کنار جنازه هایی که از آن ها پشته ساخته 

بودیم، آمده ام و...
بعدها متوجه شدم در همین روزها در حدود سی نفر از فعال ترین توابان اوین در قالب پانزده 
تیم دو نفره برای کنترل گلوگاه ها و پس��ت های بازرس��ی و به منظور شناسایی و دستگیری 
احتمالی رزمندگانی که به هنگام عقب نشینی از منطقه ی  عملیاتی به داخل کشور می آمدند و 

یا کسانی که قصد داشتند به آن ها بپیوندند، اعزام شده بودند.

ش�نبه ۸ مرداد. ساعت هفت صبح، بعد از خوردن صبحانه متوجه شدیم تعدادی از بچه ها 
که تازه به بند ما آمده بودند اخبار زیادی داشته و قصد دارند آن ها را به دیگران منتقل کنند. 
زندانیان قدیمی گوهردشت که مدت زیادی را نیز در سال های گذشته در سلول های انفرادی به 
سر برده بودند، مدت ها بود با دست کاری تلویزیونی که در بند داشتند، از آن مانند رادیو استفاده 
می کردند. از طریق تلویزیون فوق به اخبار رادیو مجاهد گوش داده و سپس بخشی از اخبار آن را 
در زندان پخش می کردند. از این رادیو تا آخرین روزهای قبل از شروع قتل عام استفاده می شد. 
من در یکی از سلول های جلوی سالن بودم و به همین دلیل نقش نگهبان را به عهده گرفتم. 
روبه روی سلولم چند شیشه ی مربع مستطیل که متعلق به پنجره های سلول های انفرادی بود، 
روی زمین، تکیه به دیوار قرار داشتند. اگر کسی در بند را باز می کرد، عکسش در آن شیشه ها 
می افتاد. من با درازکش شدن روی زمین، از زیر در چهارچشمی شیشه ها را نگاه می کردم تا 
اگر خطری احساس شد، با کشیدن سیفون توالت، دیگر بچه ها را از ورود پاسدار به بند مطلع 
کنم. بعد از شروع تبادل اخبار، کسی به جز من حق استفاده از دست شویی و کشیدن سیفون 

توالت را نداشت.
آن روز از س��اعت هف��ت و نیم صبح تا دو دقیقه به نه تبادل اخب��ار عملیات چلچراغ ارتش 
آزادیبخ��ش، در منطقه ی مهران انجام گرفت. این عملیات در خردادماه انجام گرفته بود و به 
لحاظ روانی ضربه ی س��ختی به نیروهای رژیم در غرب کش��ور وارد کرده بود. خبرها تمامی 
نداشتند و به خاطر حساس بودن شرایط، همراه با جزئیات رد و بدل می شدند. ناخودآگاه به 
ساعتم نگاه کردم، بدون هیچ دلیل خاصی دچار دل شوره و دلواپسی شدم. نمی دانم منشأ آن 
چه بود، ولی مانند هشدار و یا آژیر خطری عمل کرد. سیفون توالت را چند بار کشیدم. بند به 

یک باره در سکوت فرو رفت. 
دقیقه ای نگذشته بود که در سلولم باز شد و نگهبان های بند به همراه شیفت روز قبل و چند 
نفر دیگر سرآسیمه در آستانه ی در ظاهر شدند و از من خواستند چشم بند زده و سلول را ترک 
کنم. یک لحظه مانند آدم برق گرفته  ش��دم. فکر کردم متوجه  ی تماس امروز صبح شده اند و 
شیفت روز گذشته نیز زندان را ترک نکرده تا در مورد چیزهایی که شنیده اند، شهادت دهند. 
۱- مرتضوی پیش از آن که مسئول زندان گوهردشت و سپس اوین شود، مسئول فرهنگی زندان اوین بود. وی پس از پایان 
کشتار به معاونت محمدعلی زم در سازمان تبلیغات اسالمی رسید. او بعدها همراه زم، مسئولیت فرهنگ سراهای شهرداری تهران 

را به عهده گرفت. هم اکنون دارای دو شرکت تبلیغاتی در تهران و زنجان است. 
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احساس می کردم همه ی اخبار را شنیده اند و چون به این نتیجه رسیده اند که صحبت ها ی مان 
تمام شده است، اقدام کرده اند. خودم را سرزنش می کردم که چرا متوجه ی حضور آن ها در بند 
نش��دم. از این که مسئولیتم را به خوبی انجام نداده بودم غمگین و عصبی بودم. فکر تهیه ی 
یک سناریو برای پاسخ گویی بودم که دیدم درِ سلول ها را باز کرده و همه ی زندانیان را بیرون 
آورده اند. از برخورد اولیه  و اضطرابی که در چهره ش��ان دیده بودم حدس زدم که تماس و رد 
و بدل ش��دن اخبار لو نرفته است چرا که در غیر این صورت بایستی به صورت جداگانه با ما 
برخورد می  کردند تا نتوانیم در فرصت به دس��ت آم��ده با یک دیگر هم آهنگی و خود را برای 

پاسخ گویی آماده کنیم. 
در یک لحظه همه چیز در ذهنم تغییر یافت و دوباره آرامشم را به دست آوردم. از این که خطر 
را از س��ر گذرانده بودیم، از خوشحالی سرازپا نمی شناختم. به خودم گفتم: هر چه می خواهد 
پیش بیاید، بگذار بیاید، باکی نیست. بدون کوچک ترین دلهره و نگرانی، از سلول بیرون آمدم. 
دلخوشی ناشی از لو نرفتن تماس مان باعث شده بود در یک حالت خلسه ی روانی، از حساسیت 
الزم برای درک محیط پیرامون برخوردار نباشم و متوجه تغییر و تحوالت اطرافم نشوم. هیچ گاه 
در طول دوران زندانم دچار این همه آس��ایش خیال نبودم. احساس می کردم پاسداران سراپا 

هیجان هستند اما آن را جدی نمی گرفتم. 
ما را به سرعت به طبقه ی هم کف بردند و بعد از طی مسافتی، کنار دیوار ایستادیم. هنوز چند 
دقیقه ای نگذش��ته بود که سروکله ی داوود لشگری از دور پیدا شد. من سرم را به دیوار تکیه 
داده بودم و از زیر چشم بند و گوشه ی چشم وی را در حالی که به ما نزدیک می شد، می دیدم. با 
اشاره به ما از پاسدارانی که نزدیک ما ایستاده و مواظب بودند با یکدیگر تماس نگیریم پرسید: 
این ها چرا این جا هستند؟ وقتی کمی نزدیک تر شد گفت: کی گفته این ها را به این جا بیاورید؟ 
یکی از پاسداران پاسخ داد: »سید«. منظورش یکی از افسر نگهبان ها بود. لشگری با عصبانیت 
گفت: این ها را به سلول ها ی شان برگردانید. هر کس را که من می گویم، بیاورید و بعد با لحن 

آمرانه ای اضافه کرد: تفهیم شد؟
بالفاصله ما را سرآس��یمه به بندمان بازگرداندند و در همان س��لول های سابق مان انداختند. 
احساس کردم اتفاقی در شرف وقوع است اما موضوع را در حد نقل  و انتقال در داخل زندان و 
یا برخورد با زندانیان می دیدم. بعد از این که مطمئن شدم پاسدار بند را ترک کرده به پنجره ی 
س��لول نزدیک شدم. یک مرس��دس بنز زرد نخودی رنگ مقابل درب ورودی ساختمان زندان 

پارک شده بود. 
در همین موقع فرامرز جمشیدی از طریق هواکش سلول که باالی توالت قرار داشت پرسید: 
فکر می کنی چرا ما را به طبقه ی پایین بردند؟ داشتم به همین موضوع فکر می کردم. هر چه را 
که از زیر چشم بند دیده بودم، برای او توضیح دادم و اضافه کردم گویا غیر از ما افراد دیگری را 
نیز قرار بود به آن جا بیاورند و به همین خاطر ما را به سلول بازگرداندند. در خاتمه افزودم: یک 
مرسدس بنز هم روبه روی در ورودی ساختمان زندان پارک شده است که قبالً نبود. مشخص 
اس��ت افراد جدیدی برای بازدید از زندان آمده اند. فرامرز پرس��ید: مگر تو می توانی بیرون را 
ببینی؟ توضیح دادم که چگونه موفق به انجام این کار شدم. کنجکاوی  فرامرز برانگیخته شده 
بود، از من خواس��ت که دیلم ها را به او بدهم تا او هم روزنی ایجاد کند. و بعد از مدتی گفت 
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موفق شده و او هم می تواند بیرون را ببیند. 
هم زمان وقتی از روی توالت پایین آمدم، در سلولم باز شد. دوباره یک لحظه احساس کردم که 
همه چیز را دیده اند و نفسم به شمارش افتاد ولی باز هم حدسم اشتباه بود. دوباره شانس آورده 
بودم. لشگری به همراه تعدادی پاسدار به داخل سلولم آمدند. مدتی طول کشید تا به خودم 
آمدم و به حالت عادی بازگش��تم. لشگری با لحنی تمسخرآمیز گفت: آقا ایرج اتهامت چیه؟ 
گفت��م:  مجاهدین. و خ��ودم را جمع کردم و منتظر واکنش وی ماندم، ولی برخالف انتظارم، 
هیچ واکنش منفی نشان نداد. سرش را تکان داد و گفت: چشم بند بزن، بیا بیرون! بالفاصله 
درِ سلول هر هشت نفر ما را که با هم به انفرادی منتقل شده بودیم گشودند و ما را چشم بند 
زده، پشت سر هم ردیف کردند. بعد از چند دقیقه خود را در بند سابق مان یافتیم. چیزی که 
غیرعادی به نظر می رسید، این بود که برای اولین بار پاسداران و لشگری نسبت به پاسخ ما در 
رابطه با اتهام مان که »مجاهدین« اعالم کرده بودیم، از خود واکنش منفی نشان ندادند. در راه 
پاسدار بند از اکبر صمدی پرسید: اتهام؟ او گفت: هوادار مجاهدین. پاسدار تنها سرش را تکان 
داد. ما آن را با خوش خیالی زاید الوصفی به نوعی کوتاه  آمدن آن ها و تحمیل اراده مان در شرایط 

جدید تلقی کردیم. 
پاس��داران همین برخورد را در زندان اوین و در روزهای منتهی به قتل عام به هنگام مواجه با 
پاسخ زندانیان مجاهد در رابطه با اتهام داشتند. آن ها برای اولین بار از شنیدن نام »مجاهدین« 
در پاسخ به سئوال»اتهام؟« خوشحال می شدند. پس از انتقال ما به بند دو، دیگر زندانیانی را 

که در انفرادی به سر می بردند نیز به یکی از فرعی ها منتقل کردند. 

۱- نمای دوبلوک از باال       ۲- طبقه ی سوم سالن یک       ۳- طبقه ی سوم سالن دو      
۴- هواکش سلول های انفرادی        ۵- چیلر )تهویه مطبوع حسینیه(       

۶- پله ی فلزی که هر سه طبقه را  به هواخوردی می رساند.          ۷-باغچه          
 ۸- توالت و دوش آب سرد در هواخوری         ۹- حسینیه ی بند ) در هر طبقه یک حسینیه(

نمای بند های یک و دو در سال ۶۷
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ورود ما با بهت و سئوال دوستان مان همراه بود. همه از ما سراغ گروهی از بچه ها را می گرفتند 
که صبح از بند برده بودند و خبری از آن ها نبود. اول فکر کردیم شاید آن ها را به جای ما به 
انفرادی برده اند. تازه ما را مدتی بیش تر از حد معمول آن روزها، در انفرادی نگه داشته بودند. 
بالفاصله به حسینیه که در انتهای بند قرار داشت، رفتیم. آن جا همه ی مواردی را که در طول 
دوماه بر ما گذشته بود، برای دوستان مان شرح دادیم و آنان نیز پرسش ها و برخوردی را که با 

ما در صبح همان روز شده بود جویا شدند. 

فضای ذهنی افرادی که در بند بودند نس��بت به ما که مدتی را در سلول انفرادی به سر برده 
بودیم، واقعی تر بود و در نتیجه خطر را بیش تر احساس کرده و دلهره  و اضطراب شان بیش تر 
بود. حضور در سلول انفرادی و برخورد با زندانیان بندهای دیگر موضع مرا در برخورد با مقامات 
زندان باالتر برده بود. هم چنین در سلول انفرادی تالش کرده بودم تا انگیزه هایم را برای ادامه 
راه صیقل بزنم و به این ترتیب با روحیه بهتری به مبارزه ادامه دهم. همه ی این ها دس��ت به 
دست هم داده بود تا درک درستی از اوضاع نداشته باشم و بر خالف قبل، بیش تر در یک فضای 

احساسی و غیرواقعی سیر کنم. 
شب هنگام پاسدار بند از بچه ها می پرسد: نام پدر منصور قهرمانی چه بود؟ سؤال این پاسدار 
خیلی بحث انگیز می شود. منصور جزو بچه هایی بود که صبح از بند منتقل شده بود. اگر منصور 
قهرمانی زنده است، چرا فعل بود برایش به کار برد و یا این که چرا از خود منصور نمی پرسند و... 
با آن که موضوع مهمی بود ولی به نتیجه ی روشنی نرسیدیم. در واقع پذیرش موضوع برای مان 

سخت و باورنکردنی بود. 
پروسه ی قتل عام ها از صبح شنبه، ۸ مرداد، ساعت نه صبح در گوهردشت آغاز شد. ما اولین 
گروهی بودیم که به نزد هیأت تعیین شده از سوی خمینی برده شده و با اقبالی بلند از اعدام 

جسته بودیم. روال کارشان بر این اساس قرار گرفته شده بود: 
کسانی که از نظر مسئوالن زندان بر مواضع سیاسی شان محکم تر و استوارتر بوده اند، زودتر از 
دم تیغ گذرانده شوند تا اگر در جریان پیش برد پروژه ی قتل عام، به هر دلیلی توقفی حاصل 
شد، دست کم ثابت قدم ترین ها را اعدام کرده باشند تا از این حیث با افسوس و پشیمانی مواجه 
نشوند. از آن جایی که ما به عنوان زندانیان تنبیهی بندها در انفرادی به سر می بردیم، به عنوان 
»معاندترین« افراد، برای اولین گروه انتخاب مان کرده و به مسلخ مان برده بودند. ما نسبت به 

این مسئله هیچ گونه آگاهی و اطالعی نداشتیم. 

آن روز صبح لشگری به درستی، یازده زندانی انتقالی از مشهد را که چند ماه قبل به گوهردشت 
منتقل شده بودند و از مواضع باالتری نسبت به ما برخوردار بودند، به عنوان اولین گروه جهت 
قتل ع��ام انتخ��اب کرده بود. امکانش بود که هر دو گروه، یعنی ما و آنان را در آن روز به عنوان 
اولین دس��ته ی زندانیان با هم اعدام کنند، ولی چون ظاهراً ما را بدون اجازه ی لش��گری و به 
دستور افس��رنگهبان به دادگاه برده بودند، نمی خواست اتوریته اش در اولین مرحله از کشتار 
مخدوش شود. به همین دلیل دستور داد ما را به سلول های مان بازگردانند تا مهار اوضاع در 
ابتدای کار از دس��تش در نرود. بدین صورت م��ا در تضاد و درگیری پیش آمده بین مجریان 
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قتل عام، جان به در برده بودیم. با مواضعی که داش��تیم، اگر آن روز صبح به دادگاه می رفتیم، 
هیچ  کدام زنده باز نمی گشتیم.

بر اساس طرح اولیه ای که در وزارت اطالعات ریخته شده بود، قرار بود قتل عام در غافل گیرِی 
مطلق صورت گیرد و تا جایی که امکان دارد، زندانیان از روند اعدام و چگونگی کم وکیف آن، تا 
مشخص شدن وضعیت خودشان، آگاه نشوند. با این کار می توانستند هر چه بیش تر به مواضع 
اصلی و نهانی زندانیان پی  برده و زندانیاِن مقاوم را سریع تر شناسایی و حکم اعدام را در مورد 
آنان صادر کنند. بی اطالع نگاه داش��تن زندانیان نسبت به موقعیت و پروژه ی در دست اجرا، 

زمانی امکان پذیر می شد که زندانیان به هیچ  وجهی نتوانند از موقعیت یک دیگر مطلع شوند. 
برای به فرجام رساندن این مقصود، نیازمند سلول هایی بودند تا کسانی را که از بند خارج شده 
و در پروس��ه ی برخورد و قتل عام قرار می گیرند، به آن جا منتقل و کامالً ایزوله ش��ان کنند. از 
این رو، به سلول های بلوکی که ما در آن ها به سر می بردیم، نیاز داشتند. در واقع از این سلول ها 
می توانستند به عنوان ترمینال جهت انتقال افراد به دادگاه و انجام کارهای حقوقی قبل از اعدام 

استفاده کنند.
 برتری این بلوک ساختمانی این بود که اولین بلوک زندان محسوب می شد و به هیچ یک از 
بندها مشرف نبود. در یک طرف آن محوطه ی فضای سبز بیرون زندان، و در طرف دیگرش نیز 
ساختمان بهداری زندان قرار داشت. زندانیانی که به این بندها آورده می شدند، عمالً ارتباط شان 
با بندهای دیگر قطع می شد و نمی توانستند وضعیت خود را با سایر زندانیان در میان بگذارند. 
س��لول های انفرادی ما در طبقه ی دوم و نیز بند باالی سرمان را که زندانیان ملی کش در آن 

بودند، به این منظور خالی کردند و ما را به بند سابق مان انتقال دادند. 
انتقال ما از س��لول انفرادی به بند عمومی، اقدامی هش��یارانه از س��وی مقامات زندان بود و 

می توانست افراد بند را نسبت به شرایط خوش بین کرده و حساسیت  آن ها را کاهش دهد. 

۱- بهداری
۲-طبقه ی سوم بند سه نامیده می شد و دارای سلول های بزرگ بود 

۳- طبقه ی دوم بند چهار نامیده می شد و شامل سلول های انفرادی بود
۴- طبقه ی اول خالی بود

بلوکی که زندانیان آورده شده به پروسه ی دادگاه و اعدام 
در آن جا نگاهداری می شدند
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از اول صبح داوود لش��گری ضمن حضور در بندهای مختلف به جست وجو و شکار قربانیانی 
می پرداخت که به زعم وی باید هدف اول قتل عام قرار می گرفتند. 

از میان زندانیان مشهدی، جعفر هاشمی اولین نفری بود که به دادگاه برده شد. چند روز بعد 
وقتی در خالل قتل عام ها به بندی که قبالً ملی کش ها در آن به سر می بردند، منتقل شدم، 
روی دیوار یادداشتی به تاریخ ۸ مرداد از جعفرهاشمی یافتم که اشاره داشت در دادگاهی به 
نام »عفو« شرکت کرده و ضمن دفاع از مواضع مجاهدین به مرگ محکوم شده است و منتظر 

اجرای حکم است. 
در این روز، از بند ما )بند دو( مس��عود کباری، رامین قاس��می، حس��ین سبحانی، غالمرضا 
اسکندری، رضا زند، منصور قهرمانی، مهران هویدا، احمد گرجی و اصغر مسجدی جزو اولین 
دسته ی قتل عام شدگان بودند. آنان کسانی بودند که در چند روز گذشته با نگهبان های بند 
طی روز و یا موقع گرفتن آمار،  درگیری لفظی و یا بگو مگو داشتند. پاسداران ضمن یادداشت 
نام آن ها، وعده ی برخورد داده بودند. به غیر از آن ها علی اوسط اوسطی و موسی کریم خواه را 
که جزو زندانیان کرجی بند ما بودند نیز امروز از بند خارج کرده بودند و کسی از سرنوشت 

آن ها اطالعی نداشت. 

»محم��د. ش- ن« ، در روز ۸ م��رداد به دادگاه رفته بود. وی از نادر کس��انی بود که آن روز 
جان س��الم به در برده بود. او هوادار مجاهدین ب��ود، ولی در پرونده اش او را به عنوان هوادار 
بنی صدرثب��ت کرده بودند. او در دادگاه، روی همان اتهام بنی صدر تأکید کرده بود و اعضای 
دادگاه با تناقض روبه رو شده بودند، چون حکم خمینی صرفاً مختص به مجاهدین بود و نه 

دیگر گروه های مذهبی.۱
وی بعد از دادگاه، به س��لول های مجاور زندانیان ملی  کش مجاهد منتقل شد. بعدها تعریف 
می ک��رد که بچه های ملی کش بع��د از دادگاه، از طریق مورس با هم در تماس بودند و هیچ 
 یک از آنان از برنامه ی رژیم برای قتل عام زندانیان مطلع نبودند. تصورشان همان بود که رژیم 
تبلیغ می کرد. پذیرفته بودند که هیأتی برای بررسی وضعیت آنان جهت آزادی به زندان آمده 
است و گویا قرار است با همه ی آن ها برخورد کنند. این تماس ها قبل از ابالغ حکم اعدام به 

آنان بود. ساعتی بعد تمامی  آن ها به دار آویخته  می شوند. 

حسین حقیقت گو و مهشید)حسین( رزاقی از بند ملی کش ها، از دیگر شهدای این روز بودند 
که همراه با تعداد دیگری از زندانیان به دادگاه برده ش��دند. هر دو را لش��گری از سال ۶۱ به 
خوبی می ش��ناخت و خودش آن ها را راهی دادگاه کرده بود. مهشید از سال ۶۲ و حسین از 

سال ۶۴ ملی کش بودند. 

در روزهای ۸ و ۹ مرداد اعدام ها در محوطه ی بیرون از ساختمان زندان و در یک سوله انجام 
می گرفت. این سوله در پشِت دیواری که به دور محوطه ی بندها کشیده شده بود، قرارداشت. از 
۱-هواداران شریعتی، فرقان، بنی صدر، آرمان مستضعفین و دیگر  گروه های مذهبی مشمول حکم قتل عام صادر شده از سوی 

خمینی نمی شدند.
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حسینیه ی بند ما که به آن قسمت مشرف بود، حوالی آن جا را می شد دید. از آن جایی که سوله در 
پشت محوطه ی بندها قرار داشت، دیواری که آن را از قسمت بندها جدا می کرد امکان دیدن داخل 
آن را از ما سلب می کرد. برای رسیدن به آن جا باید دری بزرگ پشت سر گذاشته می شد. بچه ها

پیش ت��ر نرده های کرکره ماننِد جلوی پنجره را کج کرده بودند و از این طریق می توانس��تند 
آن چه را که اتفاق می افتاد، شاهد باشند. غروب همان روز »ه- خ« از طریق پنجره ی بند، داوود 

لشگری را با یک فرغون که در آن طناب بود، دیده بود. 
در طول روزهای ۸ و ۹ مرداد، پاسداران زیادی را می دیدیم که با اشتیاق هر چه تمام تر تالش 
می کردند داخل سوله را ببینند. گاه تالش می کردند از در باال رفته و از باالی آن داخل سوله ای 
را که در پش��ت آن قرار داش��ت، ببینند. در مجموع نقل و انتقال های زیادی نیز در آن جا به 
چشم می خورد که در روزهای قبل سابقه نداشت. همه ی امور حاکی از این بود که اتفاق های 
ناگواری در حال وقوع است، ولی پذیرش آن سنگین بود. هیچ کس در بند به قضایا خوش بینانه 
نمی نگریست و همه در دلهره و اضطراب به سر می بردند و تمام بحث و گفت وگوها پیرامون این 
نقل وانتقال ها و دیگر اتفاق های مشکوک بود. از صبح بچه ها یک فولکس استیشن سفیدرنگ را 
دیده بودند که به طور متناوب وارد زندان شده و پاسداران تعدادی جوان را که لباس سربازی 
به تن داشتند، با چشم های بسته به زندان منتقل می کردند. حدس ما بر این پایه بود که این 
جوانان شاید رزمندگان ارتش  آزادی بخش هستند که به اسارت در آمده اند و یا شاید سربازانی  
هس��تند که در جریان نبردها، تمرد کرده  و اینک برای مجازات به زندان آورده شده اند. آن ها 
هیچ گاه در خالل قتل عام ها و یا پس از آن، دیگر دیده نشدند و کسی از سرنوشت شان اطالعی 

۱- سوله ای که در آن زندانیان را به دار می آویختند.
۲-موتورخانه ی زندان

۳- حسینیه ی سالن دو گوهردشت
۴- آشپزخانه ی زندان

۵- سالن یک که دردوران قتل عام
 خالی از زندانی بود.

محل اعدام در زندان گوهردشت در روزهای ۸ و ۹ مرداد
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به دست نیاورد. 
در بند »آسایشگاه« اوین نیز تعدادی زندانی ارتشی دیده شده بودند که بعدها کسی اطالعی 
از سرنوشت  آن ها به دست نیاورد. گفته می شد آن ها از زندان »جمشیدیه« که به دادگاه ارتش 
و نیروهای مسلح تعلق داشت به آن جا منتقل شده بودند. آن ها می توانستند کسانی باشند که 

خمینی در حکم اش به رازینی به آن ها اشاره کرده بود. 
زنان مجاهدکه از استان کرمانشاه به تهران منتقل شده بودند، در همین روز و حداکثر روز ۹ 
مرداد به شهادت رسیدند. زهرا خسروی از زندانیان زن کرج و آذر سلیمانی زندانی کرمانشاهی 
که چندی قبل لشگری و پاسدارانش پیکر او را در هم کوبیده بودند ولی نتوانسته بودند او را 
مجبور به انجام مصاحبه ی اجباری کنند، جزو اولین کسانی بودند که در این روز جاودانه شدند. 
زهرا خس��روی را ظهر ۸ مرداد برای نوشتن وصیت نامه، به بندی که مشرف به فرعی هشت 
بود، برده بودند. وی از فرصت به دست آمده استفاده کرده و با زندانیان فرعی هشت، از طریق 
مورس تماس برقرار کرده بود. بعد از معرفی خود، خبر داده بود که در دادگاهی به ریاس��ت 
نیری به اعدام محکوم شده است. به این ترتیب اولین دسته ی زندانیانی که متوجه ی قتل عام ها 
شدند، زندانیان مجاهد فرعی هشت بودند. هیچ کس به درستی خبر نداشت که چه فاجعه ای 

در راه است!
اعضای هیأت کش��تار، حساسیت ویژه ای روی زندانیان مجاهد اوین داشتند. علی رغم این که 
تعداد زیادی زندانی مجاهد در گوهردش��ت در دسترس شان بودند، ترجیح می دادند روزهای 
اول بیش تر وقت ش��ان را صرف قتل عام زندانیان اوین کنند. چرا که زندانیان محکوم به ابد و 
زیر حکِم اعدام، دوبار دستگیرشده ها و پیک های اعزامی مجاهدین۱ در اوین به سر می بردند. 

نمی خواستند هیچ  یک از آن ها »قسر« در بروند.

یک شنبه ۹ مرداد. حوالی ساعت نه صبح، نام احمد نورامین، مهرداد اردبیلی و حسین بحری 
جهت خروج از بند خوانده ش��د. بهت و ناباوری همه را در بر گرفته بود. حکم حسین بحری 
رو به اتمام بود و این باعث به هم ریختن تصورمان راجع به آن چه که در جریان بود، می شد. 
هنوز عده ای در بند بودند که احکام باال داش��تند و خبری از بردن آن ها نبود. تصور می رفت 
همه را به یک منظور از بند خارج نمی کنند. گاه فکر می کردیم شاید همه چیز بر اساس یک 
ذهنیت شکل گرفته است. رژیم از سال ها قبل تبلیغ کرده بود که در صورت وقوع خطری برای 
رژیم، همه  را از دم تیغ خواهند گذراند. گاه تصور می کردیم شاید قصدشان از انجام این نقل 
و انتقال ها در سطح زندان، برای این است که جمع زندانیان را کوچک تر و محدودتر کنندتا 
کنترل و برخورد و سرکوب شان راحت تر باشد. ولی بالفاصله با این سوال رو به رو می شدیم که 
پس چرا مانند دفعه های قبل به یک باره اس��امی افراد انتقالی را نمی خوانند؟ چرا افراد را در 
دسته های چند نفری از بند خارج می کنند؟ یکی از احتمال های خوش بینانه ای که می دادیم، 
این بود که شاید با توجه به شرایط پیش آمده، تصور می کنند قصد شورش یا... داشته باشیم، 

به این ترتیب با محدود ترکردن جمع ها می خواهند از وقوع هر حرکتی جلوگیری کنند!
دیری نگذش��ته بود که مهران صمدزاده را نیز صدا کردند. جثه ی کوچکی داش��ت. بچه ها به 
۱- مجاهدین افرادی را که غالباً زندانیان آزاد شده بودند از پاکستان و عراق برای اعزام زندانیان  آزاد شده و نیروهای خواهان 

ارتباط با مجاهدین به ایران می فرستادند. به این افراد پیک گفته می شد.
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شوخی می گفتند: لشگری با طناب خفه ات نخواهد کرد، بلکه تو را می گذارد کنار دیوار و در 
حالی که گلویت را فش��ار می دهد، از روی زمین بلندت می کند. در پاس��خ می گفت: من هم 
می گویم ما گیالس��یم! ما گیالسیم! اش��اره اش به جوکی بود که می گفتند: چند خرس  برای 
دزدی به باغی می روند، هنگام دزدی، با صاحب باغ روبه رو می شوند. خرس ها در حالی که از 

درخت های گیالس آویزان شده بودند، می گفتند:   ما گیالسیم!  ما گیالسیم!
هرچند به منظور عدم دسترس��ی زندانیان به اطالعات، تلویزیون بند را برده بودند و فروش 
روزنامه نیز متوقف ش��ده بود ولی با این حال مقامات زندان تالش می کردند شرایط را عادی 
جلوه دهند؛ برای همین هواخوری بند هم چنان برقرار بود. در حال خوش و بش و شوخی با 
منوچهر بزرگ بشر بودم که نامش را خواندند و از بند خارج شد. پانزده سال محکومیت داشت، 

تا روز ۲۱ مرداد که جاودانه شد، دیگر او را ندیدم. 
در گوشه ای با مهدی مهرمحمدی به قدم زدن مشغول شدم. از سال ۴۹ دانشجوی دانشکده ی 
کش��اورزی کرج بود و به خاطر فعالیت های سیاسی و... هنوز فارغ التحصیل نشده بود! همسر 
برادرش که حزب اللهی بود او را لو داده بود. نزدیک به چهار س��ال زیر حکم بود و به تحمل 
هشت سال زندان از تاریخ صدور حکم، محکوم شده بود. مدتی در تشکیالت، در یک بخش 
مشغول کار بودیم. تا فرصتی به دست می آوردیم، با هم به درد دل و چاره جویی می پرداختیم. 
ش��ب هنگام حیدر صادقی که در انفرادی نیز مدتی در س��لول مجاور من بود، دستی به سرم 
کشیده، خندید و گفت: مثل این که به اندازه ی کافی چاق و چله شده ایم و می خواهند مثل 

بره سرمان را گوش تا گوش ببرند.
عبداهلل بهرنگی عقیده داشت بچه های حکم باال را اعدام می کنند. گفتم: خود رژیم بهتر می داند 
حکم  های صادر شده بیش تر تابع موقعیت های رژیم در دوران های متفاوت بوده اند. در ثانی با 
وجود این همه پیک های مجاهدین و دوبار دستگیرشده ها و افرادی که در اوین زیر حکم قرار 
دارند، رژیم چرا برای اعدام یک دس��ته افراد حکم باال، به گوهردش��ت آمده است؟ بعد اضافه 
کردم: البته ما از اوین و آن چه که در آن جا می گذرد، خبری نداریم. استدالل من در آن موقع 
بر این پایه استوار بود که اگر رژیم تصمیم کشتار زندانیان را اتخاذ کند، دیگر حکم های زندانیان 
مالک نخواهد بود. تصمیم بر قتل عام همه ی زندانیان، با توجه به عقب نشینی مجاهدین نیز به 
نظرم منطقی نمی رسید. هنوز میزان سبعیت رژیم را با آن که هفت سال از دوران زندانی بودنم 
سپری شده بود، نمی دانستم و علی رغم این که جنایت های بی شماری را به چشم دیده بودم، 
این یکی را نمی توانستم حدس بزنم. تصور این که کسانی باالی دار رفته اند که تا لحظه ی پیش 

در کنارم بودند، برایم بسیار دشوار بود. 
امشب بچه های یکی از فرعی ها را بیرون کشیده و از آن ها اتهام ها ی شان را می پرسند. تنها یکی 
از زندانیان به نام محمد هدایتی، اتهام خود را »منافقین«  اعالم می  کند و به شدت مورد ضرب 

و شتم پاسداران قرار می  گیرد که چرا اتهامش را »مجاهدین« نمی گوید! 
در دو روز گذش��ته و هم چنین روزهای بعد، پاسداران و اعضای هیأِت کشتار زندانیان تالش 
می کردند فضای دادگاه و اعدام و قتل عام، بر زندانیان چیره نش��ود. در دادگاه سعی ش��ان بر 
این بود که تا حد ممکن با مالیمت رفتار کنند تا زندانیان هر چه بیش تر به مواضع واقعی  و 

درونی شان نزدیک شوند و دست آنان درکشتِن هر چه بیش تر زندانیان، بازتر باشد. 
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س��عید امامی، عبدالناصر امجدی، بهنام تابانی،۱ خیراهلل جالل��ی، محمدرضا حجازی، بهروز 
شاهی مغنی، فرزین نصرتی، احمد نورامین، حسین بحری، مهرداد اردبیلی، حجت جزع  سرکرده، 

و... امروز جاودانه شدند. 
چنان چه  بعدها ش��نیدم مجید معروف خانی، مهدی مبینی، قدرت نوری، عبدالجبار شبانی، 
سیدمحمد مروج، علی سعیدی،  کاظم صنعت فر، ابراهیم چوبدار، اردشیرکالنتری و... نیز در 

روز ۹ و شاید هم۱۲مرداد به شهادت رسیدند. 

دوش�نبه ۱۰ مرداد. حوالی س��اعت ده بامداد، لشگری و پاس��داران بند ضمن سرکشی به 
اتاق ه��ای بند، نام کلیه ی زندانیان محکوم به ده س��ال زندان یا بیش تر را یادداش��ت کردند. 
ظاهراً می خواستند بر اساس حکم، زندانیان را برای بردن به دادگاه طبقه بندی کنند. در اتاق 
ما لشگری از همه ی افراِد محکوم به بیش از ده سال زندان، خواست در کنار من بنشینند و 
به پاسدار همراهش گفت که نام همه را بنویسد. من آخرین نفر بودم. قبل از رسیدن به من، 
به پاسدار بند گفت: تمام شد. برویم اتاق بعدی. من ضمن اعتراض، از جای برخاستم و رو به 
لشگری گفتم : من هم ده سال محکومیت دارم، چرا نام مرا ننوشتی؟ دستم را گرفت و با شدت 
به ته اتاق پرتابم کرد، گفت: خفه! الزم نکرده و به سرعت سلول مان را ترک کردند. بالفاصله 
پس از آن که لشگری بند را ترک کرد، کلیه ی کسانی که نام شان توسط پاسدار بند یادداشت 
شده بود، به بیرون از بند منتقل شدند. لشگری در حضور پاسداران با یکایک آنان برخورد کرد. 
پرسش ها مانند همیشه حول محورِ »اتهام« و آمادگی فرد جهت انجام مصاحبه ی ویدئویی، 
مصاحبه در جمع زندانیان، نوش��تن انزجارنامه و ... بود. از جمعی که لشگری با آن ها برخورد 
کرده بود، چهل و اندی به بند باز نگشتند. آن ها را به دو فرعی هفده و سیزده منتقل کردند. 

مهدی مهرمحمدی با احتساب چهار سالی که زیر حکم بود، محکومیتش را دوازده سال عنوان 
کرده بود تا بلکه همراه بچه هایی که بیش از ده سال محکومیت داشتند، از بند خارج شود. 

بند ما مشرف به فرعی هفده بود و ما از بدو ورود بچه ها به آن جا، با آنان از طریق مورس تماس 
برق��رار کردیم و به رد و بدل کردن آخرین اطالعات و اخبار و برخوردهایی که با لش��گری و 
پاسداران داشتند، پرداختیم. ما در طبقه ی سوم و آن ها در طبقه ی اول بودند. اگر یک زاویه ی 

قائمه را در نظر بگیریم، ما و آن ها در دو طرف این زاویه قرار داشتیم. 
در طبقه ی سوم ساختمانی که طبقه ی اول آن فرعی هفده بود، تعدادی از بچه های بند سه 
اوین، از سه روز پیش مستقر شده بودند و ما با آن ها نیز پیوسته ارتباط داشتیم. آنان نیز چند 
روز پس از شروع قتل عام به این نتیجه رسیده بودند که به احتمال زیاد، رژیم در تدارک کشتار 
زندانیان است و تعدادی از بچه ها نیز به شهادت رسیده اند. کسی دلیل مستندی مبنی بر انجام 

قتل عام نداشت. همه چیز بر حدس و گمان استوار بود. 
یک س��ئوال اساس��ی که ذهن بسیاری را اش��غال کرده بود این بود علیرغم دشمنی ویژه ای 
که لش��گری با من داش��ت چرا نام مرا یادداشت نکرد؟  من تنها نفری بودم که محکومیت ده 
س��اله داشتم و لشگری اس��مم را برای برخورد اولیه نیز یادداشت نکرده بود. ارزیابی تعدادی 
از بچه هایی که بند را ترک کرده بودند و کس��انی که در بند مانده بودند، این بود که احتماالً 
مسئله ی چندان مهمی در بین نیست و به همین دلیل نخواسته بعد از دو بار انفرادی رفتن در 

۱- او سال ها با نام مستعار مصطفی بابایی در زندان بود و با همین نام نیز جاودانه شد. 
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دو ماه گذشته، با من برخورد کند.
شب بعد از شام، بچه ها در اتاق پانزده، یکی از دو اتاق بزرگ تر بند، جمع شدند و به خواندن 
ترانه ه��ای قدیمی و خاطره انگیز و ش��عر و س��رود پرداختند. جای خال��ی بچه هایی که برده 
بودندش��ان، به شدت احس��اس می شد. با خواندن ترانه و س��رود و شعر سعی داشتیم که از 
سنگینی آن فضای غم بار و دلهره آور بکاهیم و آرامش را به میان مان بازگردانیم. هیچ چشم انداز 

روشنی نسبت به آینده نبود، ولی روحیه ی بچه ها هم چنان باال به نظر می رسید. 
روز بع��د عید غدیر بود و بچه ها در تدارک برگزاری جش��ن عید غدیر بودند. حتا در بدترین 
ش��رایط هیچ گاه حاضر نبودیم از برگزاری جش��ن و سرور پرهیز کنیم. این احساس به شکل 
گسترده ای در بند جریان داشت که تعدادی از بچه ها شهید شده اند. از سوی دیگر با خبر بودیم 
که در عملیات فروغ جاویدان نیز تعداد زیادی از بچه ها به شهادت رسیده اند. حاال دیگر تنها 
جشن عید غدیر نبود، هم بزرگ داشت شهدا بود و هم اعالم آمادگی خودمان برای آن چه که 
در چشم انداز بود. گروه سرود در حال تمرین سرود جدیدی بود که شعر و آهنگش در زندان 
نوش��ته و تنظیم ش��ده بود. من قرار بود مجری مراسم باشم و به همین دلیل مجبور بودم در 

همه ی کارها و برنامه ریزی های مراسم مشارکت داشته باشم.  

ً  مورد  سه شنبه۱۱مرداد. هنوز برخوردی با بچه هایی که از بند برده بودند، نشده بود و ظاهرا
تنبیه نیز قرار نگرفته بودند. همه در انتظار به سر می بردند و کسی نمی دانست چرا در دو روز 

گذشته همه چیز در گوهر دشت ساکن شده است. 
از صبح تمامی دست اندرکاران مراسم در تب و تاب فراهم کردن ملزومات جشن بودند. در طول 
روز با افراد مختلفی سر و کله می زدم. ذهنم فقط معطوف شده بود به برگزاری جشن؛ جشنی 
که می توانست آخرین بزرگ داشت برگزار شده از سوی زندانیان باشد. هیچ کس از آن چه که 

در چشم انداز بود، به درستی خبر نداشت. 
اشعار و ترانه  ها و سرودهای خوانده شده هیچ یک تناسبی با عیدغدیر نداشت و بیش تر حال 
و هوای آن روزهای زندان را که با مرگ و ش��کنجه و اعدام عجین شده بود می رساند. پس از 
پایان مراسم، تا  پاسی از شب مشغول نوشتن شعر »مادر« رضا رضایی بودم. وی این شعر را 
در س��ال ۵۰ خطاب به مادرش س��روده بود و من در مراسم آن  را خوانده بودم. گویی همه در 

صدد وداع با مادران شان بودند. 

چهارش�نبه ۱۲ مرداد. از طریق تماس با فرعی هفده متوجه ش��دیم از س��اعت نه صبح، با 
خواندن نام بچه ها شروع به بردن آن ها به مکان نامعلومی کرده اند. کسی نمی دانست کجا و به 
چه دلیل. هیأت مرگ برای ستاندن جان های شیفته، از صبح به تکاپو افتاده بود. بعدازظهر، 
زین العابدین افشون یکی از زندانیان کرج، به نزد هیأت برده شد و دیری نگذشت که دوباره به 
بند بازگشت. او توضیح داد که وی را به طبقه ی هم کف، جایی که ساختمان اداری و دادیاری 
زندان قرار داش��ت، برده و در آن جا متوجه ی حضور هیأتی مرکب از نیری  و اش��راقی و چند 
نفری که آنان را نمی شناخت، شده بود. کسی نمی دانست چرا وی را به بند بازگردانده بودند. 
می دانستیم هیأت بلندپایه ای از اوین، برای برخورد با زندانیان به گوهردشت آمده است. کم کم 
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داشتم قطعه های پازل را در ذهنم کنار هم می چیدم. یاد صبح روز ۸ مرداد افتادم. به عنوان 
اولین دسته، به همان جایی که افشون می گفت، برده شده بودیم. سپس به یاد بنزی افتادم که 
جلوی زندان متوقف بود. حتماً ماشین آن ها بوده است. تهدیداتی را که ماه های قبل شنیده بودم 
و سوله ی پشت بند که در دو روز گذشته دیگر فعال نبود و فرغون پر از طناب را به یاد آوردم. 

از طریق مورس می شنیدیم هرکسی که از فرعی رفته، دیگر بازنگشته است. تعدادی از بندها و 
فرعی های گوهردشت از قبل خالی بودند. گاهی به خودمان دلداری می دادیم که چه بسا بعد از 
برخورد بچه ها را به بندهای دیگری منتقل می کنند. هرچند احساس بدی داشتیم ولی تصور 

عمومی این نبودکه هرکس رفته دیگر زنده نیست. 
ظهر غذایی که به بند داده ش��د، بیش تر از همیش��ه بود. شب دوباره تکرار شد. به چند نفر از 
بچه ها گفتم: شاید ما غذای کسانی را می گیریم که دیگر به آن نیازی ندارند. جیره ی غذایی 
زندان زیاد نش��ده بود و آشپزخانه بر اساس آمار قبل غذا تهیه می کرد و تعداد زندانیان کم تر 
از آمار آش��پزخانه بود. به این ترتیب غذای ما بیش تر ش��ده بود. برای اولین بار بود که دچار 

بی اشتهایی می شدم. دلیلش را خودم می دانستم. 
فرهاد اتراک، امیر صفوی، محسن سیداحمدی، سیدمحسن روزبهانی، حسین عبدالوهاب، حمید  
اردستانی، علی رضا مهدی زاده، محمدمهدی وثوقیان، حمیدرضا طاهریان، بهزاد فتح زنجانی، 
عب��اس افغان، اصغر محمدی خبازان، محمود آرمین، بهروز بهنام زاده، مجید پوررمضان، ایرج 
جعف��رزاده، هادی جالل الدین فراهانی، منصور حریری، فرامرز دلکش، ش��اهرخ رضایی، ناصر 
برزگر، س��عید رمضان لو، ناصر زرین قلمی، مهدی مهرمحمدی، علی رضا سپاسی، محمدرضا 
ش��هیرافتخار، مسعود دلیری، شهریار فیضی، س��یدمحمد اخالقی، منوچهر ناظری و روح اهلل 
هداوند میرزایی از بند ما، درخشیدن  آغاز کرده بودند. از دیگر بندها نیز تا آن جایی که می دانم 
امیرحس��ین کریمی، رضا فالنیک، ایرج لشگری، جالل الیقی، محمدرضا دلجوی ثابت رفتار، 
اکبر شاکری، بیژن ترکمن نژاد، مسعود ناصری، زیداهلل نورمحمدی، حمیدرضا همتی، محسن 

صادق زاده اردبیلی، مسعود خستو، جعفر خسروی، جعفر مسیب پور و... به شهادت رسیدند.

پنج شنبه ۱۳ مرداد. تنها چند نفر در فرعی هفده باقی مانده بودند، یکی از آن ها مصطفی 
مردفرد بود. آخرین خوش و بش ها را از طریق مورس چشمی با وی کردم. نگران بچه ها بود و 
می گفت که دلش می خواهد هر چه زودتر او را نیز صدا کنند. در این شرایط بالتکلیفی بدترین 

چیز بود و این که کسی نمی دانست چه سرنوشتی در انتظار او و دیگران است. 
ات��اق پانزده، مانند ش��ب های قبل کانونی برای تجمع مان ش��ده بود. بچه ه��ا هم چنان آواز 
می خواندند و سرود حفظ می کردند. هر کس هنری داشت، عرضه می کرد. صدای ما به فرعی 
هفده می رسید. یک باره در سکوت شب، صدای سوت مصطفی مردفرد به گوش رسید. آهنگ 
»قایقرانان رود ولگا« را به زیبایی می نواخت. این آهنگ همیشه برایم خاطره انگیز بود ولی حاال 
بیش از پیش برایم دلنشین شده بود. آهنگ آن را روی شعر »اشک هایت را پاک کن«۱ گذاشته 
۱- اشک هایت را پاک کن/ امید فرداها با ماست/ ما باهم راهی پر از گل می سازیم/ برکوه و بردشت و بر صحراها/ برادرهایت در 
میدان شهر می جنگند/ دختران در راه شان گل می ریزند/ مادران آرام آرام می گریند/ ای گل برگ تازه، به چه می اندیشی تنها/ ما 

با هم راهی پر ازگل می سازیم/ بر کوه و بردشت و بر صحراها/ الی الی الی الی، الی الی ال ال ال ال الی الی الی...
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بود و حاال ورد زبان بچه ها بود. در آن  لحظه دلم می خواست کنار مصطفی  بودم و »اشک هایت« 
را برایم زمزمه می کرد. 

در این روز آیت اهلل منتظری نامه ای به خمینی نوش��ته و ضمن اعتراض دوباره به روند کشتارها 
تأکید کرده و می نویسد: نقش اساسی را همه جا ]در همه ی هیأت های تشکیل شده[ مسئول 
اطالعات دارد و دیگران عمالً تحت تأثیر می باشند. و به خمینی هشدار می دهد: حضرتعالی مالحظه 
می فرمایید که چه کسانی با چه دیدی مسئول اجرای فرمان مهم حضرتعالی که به دماء هزاران نفر 

مربوط است می باشند.۱ 
و احمد خمینی که نقش اساسی در گرفتن حکم قتل عام زندانیان سیاسی از خمینی را داشت 
در پاسخ به آیت  اهلل منتظری از قول پدرش می نویسد: مسئولیت شرعی حکم مورد بحث با من 

است. جنابعالی نگران نباشید. خداوند شر منافقین را از سر همه کوتاه کند.۲

جمعه ۱۴ مرداد.  بچه ها رفته بودند بدون این که وسایل شان را با خود برده باشند. اگر تغییر 
بند است چرا بدون وسایل؟ حدس می زدیم که دیر یا زود ما را نیز از بند منتقل خواهند کرد. 
نمی خواستیم وسایل مان به دست پاسداران بیافتد. تصمیم گرفتیم آن ها را جمع آوری کرده 
و منتظر حوادث بعدی شویم. افراد هر اتاق موظف شدند وسایل کسانی را که به هر دلیل از 
بند منتقل ش��ده اند، نیز جمع آوری کرده و به حسینیه ی بند ببرند. مسئول صنفی و نظافت 
بند نیز اموال عمومی را اعم از خوراکی و بهداشتی تقسیم کنند. به تعداد افراد هر اتاق، خرما، 
انجیرخشِک  پاک کرده، کنسرو، مربا، پودر لباسشویی، صابون و... داده شد. افراد اتاق جنس های 
مزب��ور را در س��اک های بچه هایی که در بند حاضر بودند و یا از بن��د بیرون رفته بودند، قرار 
می دادند. در کنار هر س��اک، پتوهای شخصی بچه ها را که خانواده های شان در طول سالیان 
گذشته فرستاده بودند، قرار دادیم. شناسایی آن ها از پتوهای زندان که تیره رنگ بودند، به سادگی 
ممکن بود. دیگر کسی به بازگشت نمی اندیشید. همه ی ما در انتظاری مرگ بار به سر می بردیم.

 
ظهر باز هم غذا مثل روزهای گذشته، زیاد بود و حتا می شود گفت زیاد تر. برای شام، غذا تخم مرغ 
بود. جیره ی هر فرد دو عدد تخم مرغ بود. همیش��ه به تعداد نفرات بند تخم مرغ می دادند. اما 
حاال جیره ی تخم مرغ نیز بیش تر از آمار بند بود. یعنی بچه ها نیازی به تخم مرغ ها شان ندارند. 
آیا گرسنه می خوابند؟ دیگر تردیدمان به یقین تبدیل شده بود. بچه ها دیگر نبودند که تخم مرغ 
بخواهند. چه دردناک بود دیدن آن همه تخم مرغ اضافی که روزی، اضافه بودن حتا یک عدد 
آن می توانست در بند مشکل گشا باشد، اما حاال جز تنفر ایجاد کردن، معنی دیگری نداشتند. 
فاجعه آن قدر بزرگ بود که کسی نمی  خواست باور کند. همه حتا بدبین ترین افراد در تالش 
بودند تا یک جوری خود را توجیه کنند و نتیجه ای غیر از آن که به ذهن شان می رسید، بگیرند. 
ضمن صحبت ها به این نتیجه رسیدیم در صورتی که ما را نیز بخواهند از بند خارج کنند، از 
آن جایی که افراد را بدون وسایل از بند می بردند، به جای چشم بند از لُنگ استفاده کنیم. به 

چند دلیل ساده :
 اگر ما را به مجرد و یا انفرادی بردند، بتوانیم از آن به عنوان حوله استفاده کنیم؛. ۱

۱- متن کامل خاطرات آیت اهلل منتظری، اتحاد ناشران اروپا، چاپ دوم ژانویه ۲۰۰۱، صفحه ی ۵۲۱.
۲- پیشین.
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 در صورتی که با ضرب وشتم مواجه شدیم، برای تسکین درد، عضو آسیب دیده را با آن . ۲
بسته و گرم نگاه داریم؛ 

 از ال به الی بافت های لنگ به خوبی می  توان همه جا را دید. گویی که اصالً چشم بندی . ۳
به چشم ندارید.

اس��تفاده از لنگ به جای چش��م بند بعدها به خوبی کارگر افتاد و کمک های شایانی به من و 
دیگران کرد. 

روزهای۱۳و۱۴مرداد هیأت تحرکی نداشت و مشخص بود که در گوهردشت به سر نمی برند و 
ظاهراً هم چنان  در اوین  مشغول به کار هستند. 

چند روزی بود که افغانی ها دوباره پیدای ش��ان شده بود. تعدادی از آن ها که کارهای عمومی 
زندان را انجام می دادند، ظاهراً نسبت به انجام قتل عام نیز آگاهی داشتند. چرا که یکی از آن ها 
برای آن که بچه ها را در جریان آن چه که در زندان می گذش��ت قرار دهد، در اولین فرصت به 

یکی از حیاط ها رفته و فریاد زده بود که در حال اعدام کردن زندانیان هستند! 

ش�نبه ۱۵ مرداد. صبح س��اعت هشت، آماده و حاضر به یراق ایستاده بودیم. گویی به انتظار 
نوبت خویش بودیم. سرانجام انتظار به سر آمد. لشگری و پاسدارانش از راه رسیدند. اولین نفر، 
من را صدا زدند. لشگری مدت زیادی با من کلنجار رفت تا چیزی را بپذیرم. این گونه برخورد 
از جانب او، الاقل در رابطه با من بی سابقه بود. حتا پاسدارانش نیز با بهت و حیرت به مجادله ی 
بین ما گوش می دادند. نمی دانم چرا؟ ولی برخوردش با من متفاوت شده بود. نمی دانم چرا دلش 

نمی خواست من اعدام شوم.
سرانجام لشگری وقتی بعد از تالش بسیار نتیجه ای نگرفت، گفت: برو بدبخت بیچاره! و مرا به 
همراه چند نفر دیگر به یک اتاق در بند دو سابق انداخت. از این بند که در طبقه ی سوم قرار 

داشت، به عنوان ترمینال برای بردن افراد به دادگاه استفاده می شد. 
بعد از نهارکه قیمه پلو بود، دراز کشیده بودم. محمدرضا مهاجری )علی مهاجر( سرش را روی 
سینه ام گذاشته بود و درد دل می کرد. حکمش شهریورماه تمام می شد. تصور این را که تنها چند 

قدم با اعدام فاصله دارد، نداشت و نداشتیم. الاقل در رابطه با او، کسی چنین تصوری نداشت. 
در س��لول باز ش��د و نام من به همراه علی مهاجر خوانده شد. همراه با علی و تعدادی دیگر از 
بچه هایی که در اتاق های دیگر به سر می بردند، به طبقه ی پایین، جایی که هفته ی قبل مرا 
برده بودند، برده شدیم. کنار دیوار نشستم. تعدادمان نسبتاً  زیاد بود. علی  حق وردی هم آن جا 
بود. علی به خاطر سرپا ایستادن زیاد در دوران حاج داوود و فشارهای بیش از حدی که تحمل 
کرده بود، دچار نوع خاصی از سردرد شده بود که منجر به فریاد زدن و تشنج عصبی در خواب 
می ش��د. نزدیک به شش ماه، دو نفر از بچه ها به هنگام خواب مواظب او بودند تا دچار حمله 
نشود. آرام آرام حالش بهتر شده بود. ظاهراً می رفت که دچار یکی از همان تشنج  های عصبی  
شود. برای کم کردن التهاب، سیگاری را روشن کرد و مشغول کشیدن آن شد. یکی از پاسداران 
متوجه  شد و علی رغم این که نسبت به بیماری او آگاه بود، به سویش حمله کرد و سیگارش 
را به زیر پا انداخت و له کرد. همین باعث ش��د که خارج از نوبت به کارش رس��یدگی کنند. 
از زمانی که پایم را به محوطه ی راهروی کنار دادگاه گذاشتم، تقریباً مطمئن بودم قتل عامی 
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در کار اس��ت. چگونگی و ش��کل اجرای آن را نمی دانستم. در این بین متوجه شدم اسم ناصر 
منصوری را می خوانند. دلم ریخت پایین. باور نمی کردم او را نیز به میان ما آورده باش��ند. او 
از اواخر اردیبهش��ت ماه ۶۷ در انفرادی به ش��کل تنبیهی به سر می برد. ناصر ظاهراً به شدت 
زیر فش��ار رفته بود و برای حفظ اطالعات و یا امتناع از انجام کاری و یا خواس��ته ای از سوی 
زندانبانان و بازجویان، مبادرت به خودکشی کرده بود. در آن شرایط در گوهردشت، زندانبانان 
به دنبال این بودند که زندانیان مقاوم را با بهانه ای به زیر فشار طاقت فرسا برده و برای درهم 
شکستن  شان، آن ها را مجبور به خواندن انزجارنامه ای در جمع کنند. شاید ناصر نیز به چنین 

بلیه ای دچار شده بود.
در خردادماه یک ش��ب ناصرکرکره ی جلوی س��لولش را شکسته و با باز کردن و درآوردن کل 
پنجره، خود را از طبقه ی س��وم به پایین پرتاب می کند. شکس��تن کر کره ی جلوی سلول و 
درآوردن پنجره کاری بودکه انجام آن، دس��ت تنها و بدون ابزار، در سلول انفرادی فوق العاده 
سخت و ناممکن می نمود. ناصر به مقصودش نرسید و زنده  ماند در حالی که نخاعش قطع و 
منجر به فلج کامل او شد. زندانیان فرعی سیزده دیده بودند که پیکر وی تا ساعتی پس از اقدام 
به خودکشی، هم چنان روی زمین بود و پاسداران نیز از اقدام او به خودکشی مطلع نشده بودند. 
کسی قادر به گفت وگو با ناصر نشده بود و از کم و کیف قضایا اطالعی نداشت. زندانیان فرعی 
سیزده دیده بودند وقتی پاسداران به باالی پیکر در هم شکسته ی ناصر آمده بودند، بی رحمانه 
با پای شان او را این طرف و آن طرف می کردند. ناصر از آن روز تا ۱۵مرداد که با برانکارد به محل 
قتل عام آورده شد، در بهداری گوهردشت به شکل رقت انگیزی بدون رعایت حداقل استانداردها 

و مراقبت های پزشکی برای بیماران قطع  نخاعی، بستری بود.

ناصریان به پاس��داری که نام او را صدا می زد گفت: در بهداری بس��تری است. چند دقیقه ای 
نگذش��ته بود که بیات مس��ئول بهداری به همراه پاسداری که وی را نمی شناختم، ناصر را با 
برانکارد آوردند. از پش��ت لنگی که به عنوان چش��م بند از آن استفاده می کردم، همه جا را به 
خوبی می دیدم. انگار اصالً چشم بندی به چشم نداشتم. ظاهِر لنگ این گونه نشان نمی دهد. 
می دانستم ناصر فلج قطع نخاعی است و هیچ حرکتی نمی تواند بکند. از روی کنجکاوی تالش 
داشتم صورتش را ببینم. از آن جایی که روی برانکارد خوابیده بود و چشم بندی بر چشم داشت، 
با همه ی کوششی که کردم، باز موفق به دیدن صورتش نشدم. وی را به سرعت به اتاقی برده 
و بی��رون آوردند و به راهرو بغلی منتقلش کردند. تالش��م این بود بفهمم در راهرو بغلی چه 
می گذرد؟ مصطفی محمدی محب، قاسم سیفان، محمدرضا مهاجری و محمود زکی، قبل از 
من به داخل اتاق رفته و خیلی سریع بیرون آمدند. مصطفی در سال ۶۰ شقاوت را به شکل 
دردناکی تجربه کرده بود. بازجویش او را صدا کرده و بدون آن که به دادگاه برده ش��ده باشد، 
رهس��پار جوخه ی اعدامش می  کند. در راهِ رفتن به جوخه ی اعدام، بی آن که بداند، مجبورش 
کرده بودند برادرش را که از فرط شکنجه توانایی راه رفتن نداشت، بر دوش خود حمل کند. 
او در میانه ی راه از صدای ناله های فردی که به دوش می کشید، متوجه می شود که او برادرش 
اس��ت. سپس شاهد تیرباران برادرش می شود و پاسداران او و دیگر زندانیانی را که به صحنه 
برده بودند، مجبور می کنند که جنازه  ها را سوار ماشین مخصوص حمل گوشت که به این کار 
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اختصاص داده شده بود، کنند. 
پس از خروج محمود زکی، به داخل اتاق برده شدم. صدایی گفت: چشم بندت را بردار. لنگ 
را بازکردم. اتاق پر از افراد گوناگونی بود که به من خیره ش��ده بودند. هول ش��دم سالم کردم. 
در نگاه اول نیری، اشراقی و رئیسی را شناختم. ناصریان سمت کارچاق کنی و جوسازی کردن 
داشت. پورمحمدی نماینده ی وزارت اطالعات نیز در جمع حضور داشت که آن موقع وی را 
نمی ش��ناختم. چرا که مقامات اطالعاتی غالباً برای ما ناشناخته بودند. چندین نفر محافظ و 
پاسدار با هیکل های درشت نیز پشت نیری و اشراقی ایستاده بودند تا مبادا در دادگاه کسی به 

آنان حمله ور شود. فکر همه چیز را از قبل کرده  بودند. 

هنوز روی صندلی روبه روی هیأت ننشس��ته بودم که ناصریان وارد اتاق شد و گفت: حاج آقا 
آن خبیث می گوید نمی نویس��د. نیری با بهت و تعجب گفت: در این جا که پذیرفت بنویسد. 
ناصریان ادامه داد: مثل این که نظرش عوض شده و می گوید نمی نویسد. نیری گفت: خوب اگر 
نمی نویسد، ببریدش به بندش. در آن روزها، »فریب«، حرف اول را می زد و همه چیز بر تزویر 
و ریا شکل گرفته بود، حتا لبخندشان. هنگامی که می خواستم به دادگاه وارد شوم، جر و بحث 
محمود زکی و ناصریان را شنیدم. ولی هنوز متوجه ی معنا و مفهوم گفت وگوی ناصریان و نیری 
نشده بودم. با دیدن ترکیب هیأت، دیگر شکی نداشتم که برای قتل عام و تقسیم مرگ آمده اند 
و این به اصطالح دادگاه نیز تنها برای توجیه جنایت شان است تا نشان دهند که دادرسی ای 

نیز در کار بوده است و حقوق محکومان را تمام و کمال رعایت کرده اند!

۱- اتاق افسر نگهبانی
۲-اتاق بایگانی )پرونده ی کسانی که به دادگاه برده می شدند، در این اتاق توسط 

بازجویان تنظیم می شد.
۳- توالت

۴-محل برگزاری دادگاه
۵- محوطه ی پشت دادگاه. احتماالً این اتاق برای خوابگاه یا استراحت نگهبانان و 

پاسداران، یا به عنوان انبار و... مورداستفاده قرار می گرفت.

نمای بخش اداری زندان
)محل تشکیل دادگاه در کشتار ۶۷(
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احساس می  کردم مرگ در برابرم نشسته و مرا می پاید. تصمیم گرفتم کوتاه نیایم، تصورم این 
بود که باالخره مرا اعدام خواهند کرد. در همان ابتدا سعی کردم مرزهایی را برای خودم قائل 
شوم تا در صورتی که حکم به اعدامم دادند، چیزی به دست شان نداده باشم. اعضای هیأت با 
»وجدان های بی رونق و خاموش« چشم در چشمانم انداخته بودند و سراپایم را به شکلی که 
خباثت از آن می بارید، ورانداز می کردند. گویی به بازار برده فروشان آمده اند و برده های ورزیده 
و قبراق و سرحال را سوا می کنند. در پاسخ به پرسش در باره ی اتهام، گفتم: سازمان۱. نیری، 
س��رد و خشک پرسید: کدام سازمان؟ پاسخ دادم همان که خودتان می شناسید. تأکید کرد: 
خوب اسمش را بگو. با بی حوصلگی گفتم: نسبت به اسمش تأکیدی ندارم. دوباره پرسید: دقیق 
بگو بدانم کدام سازمان منظور نظرت هست؟ گفتم سازماِن رجوی. نیری پرسید آیا تقاضای 
عفو می کنی؟ گفتم: خیر، ده سال حکم دارم، هفت سال آن را کشیده ام، اگر می خواستم چنین 
تقاضایی بکنم، سال های اول می کردم که صرف داشته باشد نه حاالیی که  دو سوم حبسم را 
کشیده ام. از آن جایی که نیری ریاست هیأت را به عهده داشت، کلیه ی پرس و جو ها توسط او 
انجام می گرفت. بقیه برای آن که تصمیم نهایی شان را اعالم کنند نیز پرسشی را مطرح می کردند.

نیری گفت: نظرت راجع به سازمان چیست؟ گفتم: من هفت سال است که در زندانم، ارتباطی 
هم نداشته ام که حاال بتوانم نظری راجع به آن ها بدهم. رئیسی گفت: ما می خواهیم تو اقدامات 
»منافقین« را محکوم کنی. با تحکم و به شکلی معترض گفتم: محکومیت آن ها هیچ ربطی 
ب��ه من ندارد و چنین کاری نمی کنم. اش��راقی با عصبانیت گفت: مگر نمی دانی »منافقین« 
به مرزهای کش��ور حمله کرده اند؟ با س��ردی گفتم: یک چیزهایی ش��نیده ام. پرسید: اعالم 
موضع نمی کنی؟ گفتم: خیر! به من ربطی ندارد. مگر من چه کاره ام که سر هر موضوعی باید 
موضع گیری کرده و نظر دهم؟ با عصبانیت گفت: این همه جنایت می کنند و تو می بینی ولی 
دم فرو می بندی؟ گفتم: در اجتماع نیز خیلی ها مثل من هس��تند. وقتی اتفاقی می افتد، به 

خانه هاشان می روند و سکوت می کنند. آب ها که از آسیاب افتاد، می آیند بیرون.
نیری گفت: برو دو کلمه بنویس که منافقین به مرزها حمله کرده اند و من اعالم برائت می کنم! 
گفتم: این وارد شدن در مناقشه ای است که ربطی به من ندارد. اعضای هیأت و اطرافیان شان 
چنان نگاهم می کردند که گویی »در ذهن خود طناب دار تو را می بافند.«  در آن بین ، فردی 
که شناختی از او نداشتم و دارای موهای روشنی بود، با اشاره به نیری گفت: ببین حاج آقا چه 
می گویند، همان را انجام بده! من هم با عصبانیت گفتم: نظرم نیست، چنین کاری نمی کنم. 
ترسم این بود که انزجارنامه را از من بگیرند و بعد اعدامم کنند. نمی دانم چرا با من به چانه زنی 
پرداختند. شاید به خاطر »سالم«  اولی بود. شاید از آن جایی که چهار نفر پیش از من یعنی 
محمود زکی، قاس��م سیفان، مصطفی محمدی محب، و محمدرضا مهاجری به اعدام محکوم 
ش��ده بودند، می خواستند از سرعت ماشین اعدام بکاهند. در واقع آن ها پیش مرگ من شده 
بودند. یک لحظه به ذهنم زد چرا این همه اصرار می کنند؟ شاید همه را اعدام نکنند. فکر کردم 
۱- از آن جایی که گفتن کلمه ی مجاهدین بالفاصله واکنش پاسداران و بازجویان را برمی انگیخت و موجب ضرب و شتم شدید 
زندانی می شد، در سطح زندانیان مجاهد تصمیم گرفته شده بود برای آن که حساسیت مقامات قضایی و امنیتی را کم کنیم ابتدا 
بدون تأکید روی نام مجاهدین و یا منافقین از نام »سازمان« استفاده کنیم و در صورت اصرار مقامات به ذکر نام، بسته به موقعیت 
موضع گیری کنیم. البته این موضع گیری اجباری نبود و بسیاری از زندانیان مجاهد همچنان اتهام خود را »منافقین« می گفتند. 
اما آن هایی که اتهام خود را مجاهدین و یا سازمان می گفتند، در این گونه شرایط غالباً می گفتند: من می گویم "مجاهدین" شما 

هر چه می خواهید  بنویسید. 
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بهتر اس��ت امتحان کنم و روزنه ای را باز بگذارم. رو به نیری گفتم: حاضرم در صورت آزادی 
تعهد بدهم دیگر فعالیت سیاسی نکنم. نیری گفت: چرا عناد می ورزی؟ برو دو کلمه روی کاغذ 
بنویس و بیار که از اعمال سازمان اعالم برائت می کنی. من بازهم روی گفته ی قبلی  ام محکم 

ایستادم. حرف آخر را نیری می زد. گفت: پاشو برو بیرون! هرچه می خواهی بنویس!
وقتی آمدم بیرون، ناصریان برگه ای را که رویش متن یک انزجارنامه با دس��ت خطی ابتدایی 
نوش��ته شده بود، به دس��تم داد و گفت: باید این را بنویسی! گفتم: حاجی گفته هر چه دلت 
خواس��ت بنویس! گفت: نه! هرچه را که من می گویم، باید بنویس��ی. حاال متوجه ی محتوای 
گفتگوی چند دقیقه ی قبل ناصریان و محمود و هم چنین ناصریان و نیری می شدم. ناصریان 
در بیرون از اتاق محمود را مجبورکرده بود تا متن انزجارنامه ی مطلوب  او را بنویسد و محمود 
نیز از این کار سر باز زده بود و برای همین ناصریان به داخل دادگاه آمده و مدعی شده بود که 

محمود گفته هیچ چیزی نمی نویسد و حکم اعدام محمود را بدین گونه از هیأت گرفته بود. 
با تجربه ای که پیدا کرده بودم، گفتم: می خواهم با خود حاجی صحبت کنم. ناصریان سرآسیمه 
شد. ترسید متوجه ی ترفند او در گرفتن حکم اعدام محمود زکی بشوند، گفت: نه الزم نیست، 
هرچه خودت می خواهی بنویس! متوجه ش��دم حتا در بین خودشان هم مسابقه ی رذالت و 
پستی است و برای اعداِم هر چه بیش تِر بچه ها، به خودشان هم رو دست می زنند. فکر کردم 
به محض این  که در بنِد منتظران اجرای حکم اعدام، محمود زکی را دیدم، موضوع را با او در 

میان بگذارم. 
روی برگه ای با معرفی خود به عنوان هوادار س��ازمان مجاهدین خلق ایران، نوش��تم: قبل از 
دستگیری ارتباطم با مجاهدین قطع بوده و در طول زندان نیز با مجاهدین ارتباطی نداشته 
و در صورت آزادی از زندان تعهد می نمایم فعالیت سیاسی نکنم. ناصریان متن را خواند و با 
عصبانیت آن را برای نیری برد و من را به راهروی مجاور دادگاه که در واقع راهروی مرگ بود، 

منتقل کرده و کنار دیواری نشاند. 
در خود فرو رفته بودم. فکر می کردم حتماً به اعدام محکوم خواهم شد. ولی چگونگی و زمان 
اجرای آن را نمی دانستم. اطراف را با کنجکاوی ورانداز می کردم. می خواستم بفهمم کدام یک 
از بچه ها در راهرو هستند. به دنبال مصطفی مردفرد و ناصر منصوری می گشتم. خودم دیده 
بودم ناصر را با برانکارد به راهرو آورده بودند و حاال هیچ کدام نبودند. به ناگاه متوجه شدم نام 
تعدادی از بچه ها را خواندند و همه به صف شده و ناصریان  رو به عادل مسئول فروشگاه زندان 
گفت: آن ها را به بندشان ببر. خوشحال شدم فکر کردم کارشان تمام شده است و آن ها را به 
بندی منتقل می کنند تا موقع اجرای حکم شان برسد. شاید آن ها را بعدها ببینم. فکر می کردم 
دیر یا زود به آن ها خواهم پیوست، کجا؟ نمی دانستم. آن ها را به سمت ته راهروی بزرگی که 
در انتها به حس��ینیه و یا س��الن آمفی تئاتر زندان ختم می شد، بردند. راهروی مزبور، راهروی 
اصلی زندان و بسیار طوالنی بود. چراغ های قسمت انتهایی راهرو را خاموش کرده بودند و دیگر 
چیزی پیدا نبود. غرق در افکارم بودم. می خواستم بدانم آن ها را به کدام بند منتقل می کنند. 
ولی چیزی دستگیرم نشد. در میان راه بچه ها را گم کردم. وقتی آن ها را بردند، متوجه شدم که 
آمد و شِد پاسداران و افراد زیادی که آن ها را نمی شناختم و چهره های شان جدید می نمود، به 
سمت حسینیه زندان زیاد شد. همه در رفت و آمد بودند و اوضاع غیر معمول به نظر می رسید. 



33

س��اعتی گذشته بود. پاسدار خاکی مسئول سالن مالقات زندان، عرق کرده از سمت حسینیه 
می آمد. کیس��ه ای در دستش بود که تعدادی س��اعت و چشم بند و مقادیری پول در آن قرار 
داشت. بالفاصله پاسدار دیگری را دیدم. در حالی که پاهایش را روی زمین می کشید، با چند 
عدد لنگ در دست که متعلق به بچه ها بود، از سوی حسینیه می آمد. مثل برق گرفته ها شده 
بودم. فریادم در گلو خفه شد. بچه ها همان لحظه اعدام شده بودند. دیگر نیازی به چشم بند که 
همیشه همراه مان بود و گاه افراد چون وسیله ای شخصی آن را نگهداری می کردند، نداشتند. 
از همه مهم تر این  که این چش��م بندها، همان لنگ هایی بود که به بچه ها اختصاص داشت و 
دقایقی پیش برای همیشه خاموش شان کرده بودند. نمی توانستم باورکنم. گویی کسی دست 
در دلم کرده بود. اشک در چشمانم حلقه زد. چرا با آنان خداحافظی نکردم؟ چرا، چرا، چرا...؟ 

ای کاش می توانستم به محمود زکی بگویم که ناصریان چه ترفندی زده بود. 
ناگهان پاسداری که چند بار او را در حال رفت و آمد به دادگاه دیده بودم، در میان مان ظاهر 
شد و فریاد زد: »بچه ها به دروازه های همدان رسیده اند.« هنوز چیزی نگذشته بود که داریوش 
حنیفه پورکه ساده و در عین حال با انگیزه بود، از جای برخاست و در حالتی غیرعادی، با صدای 
بلند گفته های او را تکرار کرد. با عصبانیت رو به او کرده و گفتم: بنشین! می دانی او چه کسی 
بود؟ گفت: نه! در پاسخ با خشم گفتم: پاسدار دادگاه بود. سکوت کرد و در حالی که ناباورانه از 

زیر چشم بند نگاهم می کرد، آرام گرفت. 
چند لحظه  بعد محسن محمدباقر عصازنان به سمتم آمد و در کنارم نشست. او از دو پا به طور 
م��ادرزادی فلج بود و پیش تر نقش کودکی فلج را در فیلم »غریبه و مه« بهرام بیضایی بازی 
کرده بود. پرسیدم: محسن چه کار کردی؟ لحن قاطعانه ای به صدایش داده و با برافروختگی 
گفت: مرگ حق است و اضافه کرد: چیزی را قبول نکردم. دستش را به آرامی در دستم گرفتم. 

گرمای عجیبی داشت. دلم می خواست ببوسمش اما فرصتی نبود. 
لشگری از آن جا می گذشت. تعدادی از بچه ها هنوز نهار نخورده بودند. لشگری در جواب آن ها 
که تقاضای غذا می کردند، با لحن تمس��خرآمیزی می گفت: به روی چشم! برای تان سفارش 

کباب داغ داده ایم، چند لحظه ای تأمل کنید، میل خواهید کرد! 
در همین لحظه حمید عباسی همراه با یک جعبه نان خامه ای به میان ما که در راهرو مرگ 
نشس��ته بودیم آمد. بعد از اعدام یک گروه از بچه ها، به میمنت فتح عظیمی که کرده بودند، 
جشن گرفته و بین خودشان نان خامه ای و شیرینی تقسیم می کردند و حاال برای خرد کردن 
روحیه ها، به ما نیز تعارف می کردند. هیچ  یک از بچه ها حاضر به برداشتن نان خامه ای نشد و او با 
سرافکندگی مجبور به عقب نشینی شد. یکی از بچه ها که نمی دانست بند کجاست، از ناصریان 
پرسید ما را کی به بند منتقل می کنید؟ وی در حالی که مستانه می خندید و سعی می کرد به 
سان بالرین ها برقصد و در حالی که دستانش را در هوا تکان می داد، با لحنی کشدار و صدایی 

آهنگین گفت: من چه می دانم، من چه می دانم... 
لشگری از مقابلم رد شد. سرم پایین بود. مرا شناخت، برگشت و با انگشت چند بار روی سرم 
زد و گفت: ایرج! بدبخت بیچاره! تو هم آمدی این جا؟ شاید فکر می کرد بعد از شش سال، این 

آخرین برخورد و دیدار ما خواهد بود. ساعت درست پنج عصر بود. 
دیگ��ر چهره ی ناصر منصوری از جلوی نظرم دور نمی ش��د. آخر چگون��ه او را به دار زده اند؟  
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می دانستم بچه ها را حلق آویز می کنند. صدای رگبار و تیراندازی نبود. 

همه ی آن چیزهایی را که در پشت بند و در سوله ی کذایی دیده بودیم، در جلوی نظرم رژه 
می رفتند. حاال می فهمیدم چرا پاسداران از در و دیوار باال می رفتند تا داخل سوله را ببینند. 
می خواستند نظاره  گر جان دادن بچه ها باشند. حاال متوجه  می شدم چرا دیگر در سوله خبری 
نبود. اعدام ها را به داخل حسینیه منتقل کرده بودند. یواش  یواش همه چیز دستگیرم می شد. 
ناگهان تعداد دیگری از بچه ها را صدا زدند. محسن مانند تیری که از چله رها شود، از جا پرید. 
دس��تم را به نشانه ی خداحافظی لگد کرد و به شکل شیطنت آمیزی خندید. به صف شدند. 
محسن عصازنان می رفت و چه پرصالبت می رفت. دل من نیز همراه شان می رفت. می خواستم 
یک دل سیر نگاه شان کنم. می دانستم دیگر بار از این راه باز نمی آیند. می خواستم جبران گروه 

قبلی را هم کرده باشم. 
نمی دانستم چه کنم. تمام وجودم گر گرفته بود. دلتنگی عجیبی داشتم. بچه ها در یک صف 
و غریبانه می رفتند. نام ها مثل پتکی بر سرم فرود می آمدند. پژواک  صدای شان در سرم تمامی 

نداشت. در گام های شان خستگی احساس نمی شد. سبکبال می رفتند. 
صحنه ی به دار کشیدن ناصر منصوری را در ذهنم تصویر می کردم. البد دو نفر او را سرپا نگاه 
داش��ته اند و طناب را به گردنش انداخته اند تا مراسم اعدام اجرا شود. او قدرت ایستادن سرپا 
را نداشت. بعدها شنیدم پاسداران گاه برای این که زودتر مراسم اعدام پایان یابد و به دسته ی 

بعدی برسند، با همه ی سنگینی بدن شان از پاهای قربانیان آویزان می شدند. 
امیر برج خانی در روز ۱۲ مرداد به دادگاه رفته بود و امروز از صبح در آن جا به سر می برد و به 
خوبی در جریان ماوقع بود. تالش می کرد آن چه را که دیده بود و از آن آگاه شده بود، به دیگران 
منتقل کند. فرامرز فراهانی گفت: اتهامش را »منافقین« گفته، ولی چیزی را نپذیرفته است. 
جایم را عوض کردم و کنار داوود حسین خانی نشستم. بی صبرانه منتظر بود. چند روز قبل شعر 
»مادر«  رضا رضایی را حفظ و چند بار با من مرور کرده بود که آیا درست و کامل می خواند یا 
نه؟ پرسیدم: شعر را به کجا رساندی؟ خندید و گفت: کامل از حفظ شده ام و بی غلط می خوانم!

غروب، بیات مسئول بهداری، سرآسمیه نام داوود حسین خانی را چند بار تکرار کرد. صدایی 
بر نخاست. متوجه شد در بین ما نیست. گویا قبالً وی را دیده بود که در راهرو نشسته بود. با 
شتاب به سمت حسینیه رفت. وقتی بازگشت پاهایش را روی زمین می کشید و با سنگینی 
قدم بر می داش��ت. چند ماه قبل با خواه��ر داوود ازدواج کرده بود. او خ��ود را کارمند وزارت 
بهداری معرفی کرده بود نه جالد گوهردشت. داوود بعد از ازدواج متوجه شده بود و به شدت 
باخانواده اش برخورد کرده بود و حاضر به گفت وگو با بیات نشده بود. بیات بعد از فارغ شدن از 
اعدام ناصر منصوری روی برانکارد که وی یکی از مجریان آن بود، به یاد برادرزنش داوود افتاده 
بود و این که چه جوابی به خانواده اش بدهد؟ از راه رفتن بیات مطمئن بودم تمامی بچه هایی 
که داوود نیز در میان شان بود، اعدام شده اند و وی داوود را زنده نیافته است. دیگر می دانستم 

وقتی می گویند ببریدشان به بندشان، یعنی آن ها را به محل اعدام ببرید. 
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اسداهلل طیبی در مقابلم رو به دیوار نشسته بود. پرسیدم: آیا به دادگاه رفته ای و اطالع داری چه 
می گذرد؟ گفت به نزد هیأت رفته است. ولی از برخوردش مشخص بود که نمی داند موضوع 
چیست. بنابراین ادامه دادم: میدانی این هیأت برای اعدام است؟ گفت: از سؤال های شان چیزی 
دستگیرم نش��د، ولی پاس��خ های الزم را دادم. وی اتهامش را »منافقین« گفته، ولی نوشتن 
انزجارنامه را که اعالم برائت از مجاهدین بود، نپذیرفته بود. پرسیدم: می دانی قصدشان اعدام 
بچه هاست؟ به آرامی گفت: به چه دلیل و به کدام جرم؟ او را در جریان ماوقع قرار دادم و تأکید 
کردم تو نیز در واقع به دادگاه رفته ای. با تعجب گفت: جدی می گویی؟ گفتم: هر کس را که 
در کنارت نمی بینی، یعنی اعدام شده است. با آرامش و طمأنینه ی خاصی گفت: خب پس با 
این تفاسیر از ما که گذشت، فکرش را هم نکن! بعد خنده ی تلخی کرد، گویی که می گوید: 
انشااهلل دفعه ی بعد! حوالی ساعت هفت بعدازظهر آخرین دسته ی اعدام های روز ۱۵ مرداد بود. 
اسداهلل نیز در میان آن دسته بود. من هنوز هم چنان به ته راهرو نگاه می کردم، جایی که بچه ها 

را برای آخرین بار دیده بودم. 
گه گاه صدایی ش��بیه به تاپ و توپ از ته س��الن می آمد. گویی عده ای را می زدند. صدای داد 
و فریاد هم می آمد، ولی گویا و رسا نبود. شاید بچه ها را می زدند، شاید آن ها شعار می دادند، 

نمی دانم. اما هر گاه که عده ای از آن سمت می آمدند، عرق کرده و هن و هن کنان می آمدند.
محسن وزین را دیدم و بعد هم عادل نوری را. هر دو در راهروی مرگ بودند. گفتند: متنی را به 
عنوان انزجارنامه نوشته اند. عادل می گفت: بسیار سخت است، ولی باید تا حد امکان مانور داد تا 
بچه های بیش تری زنده بمانند. وی از ثابت قدم ترین بچه های زندان بود. سال ها ماندن در سلول 
انفرادی نتوانسته بود خللی در اراده اش ایجاد کند. یادم می آید در انفرادِی آخری، در تیرماه ۶۷ 
چقدر او را با میل گرد زده بودند تا تعهد دهد برخالف مقررات زندان عملی مرتکب نمی شود 
و به بند عمومی بازگردد و او هم چنان از نوش��تن چنان متنی س��ر باز می زد. چرا که مرتکب 
خالقی نشده بود. حاال هم روحیه ی باالیی داشت و از موضع ضعف و زبونی نظر نمی داد. روزی 
که اعدام شد، هنوز انگشتانش از ضربات میل گردی که ماه پیش برای ندادن تعهد خورده بود، 

متورم بود.

ایرج جعف��رزاده، کیومرث میرهادی، عبدالرحمان رحمتی، مصطف��ی مرد فرد، عباس یگانه، 
محمدرضا )علی( مهاجری، رضا ازلی، مهرداد اشتری، علیرضا اللهیاری، زین العابدین افشون، 
محمدعلی  الهی، عبداهلل بهرنگی، داوود حسین خانی، حسین علی خطیبی، کریم خوش افکار، 
هادی دهناد، عباس رضایی، محمود زکی، رحیم سیاردوست، مجید شاه حسینی، حیدر صادقی، 
محمد نوع پرور، اس��داهلل طیبی، مصطفی محمدی محب، قاسم سیفان، هادی عزیزی، فرامرز 
فراهانی، مهرداد فنایی، غالمحس��ین مشهدی ابراهیم، رشید دروی اشکیکی، علی حق وردی، 
ناصر منصوری، محمدحسن خالقی، حسین قزوینی، سیدعلی وصلی، یوسف آذین پور، طاهر 
بزازحقیقت طلب... بچه های بند ما درو می ش��دند... محسن سیداحمدی، محسن محمدباقر... 

گویی اسامی تمامی نداشتند... 
محمدرضا مهاجری قرار بود در شهریورماه آزاد شود. افرادی مانند او اصالً نمی توانستند حدس 
بزنند که این اعدام ش��امل آن ها نیز می شود. تصور اولیه  این بود که احتماالً همه ی بچه ها را 
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دادگاهی می کنند. شاید در ارتباط با عده ای این گونه حکم کنند که »صالحیت آزادی« ندارند 
و یا این که حکم سابق ش��ان کم بوده و... کم تر کس��ی، به خصوص کس��انی که زمان کمی از 
محکومیت شان باقی مانده بود، فکر می کردند که جدال بین مرگ و زندگی در میان است و تا 

چند دقیقه ی دیگر همه چیز تمام خواهد شد. 
 

ساعت حوالی هفت و نیم شب بود. دوباره من را به دادگاه بردند. جز نیری و ناصریان که مرا به 
دادگاه برده بود، کسی در دادگاه نبود. ظاهراً نیری به عنوان حسن ختام مرا انتخاب کرده بود. 
نیری گفت: این مزخرفات چیست که نوشتی؟ گفتم: شما گفتید برو تعهد بده فعالیت سیاسی 
نکنی، من هم تعهد دادم. گفت: برو انزجار بنویس! این ها مورد قبول نیست. پاسخی ندادم و 
از دادگاه آمدم بیرون. پاسداری کاغذی به دستم داد. من هم یک خط نوشتم: »اینجانب ایرج 
مصداقی هوادار سازمان منافقین انزجار خود را از کلیه ی گروه های سیاسی به ویژه منافقین 
اعالم می کنم.« پاس��دار گفت: همین! گفتم: آری و به دس��تش دادم. چیزی نگفت. آن شب 
از اعدام رهیده بودم. امروز چند بار حمید عباس��ی معاون ناصریان را دیده بودم. درحالی که 
خودکاری در دس��تش بود، به میله های ش��وفاژ کنار راهرو می کشید و به تمسخر می گفت: 
عاشورای مکرر مجاهدین! ناصریان پُرکارتر از همه بود. گاه و بی گاه می آمد و از افراد می پرسید: 

آیا هیأت با تو برخورد کرده است یا نه؟
حوالی س��اعت هشت شب، نام من و تعداد دیگری را خواندند و ما را به فرعی هفده بردند. تا 
امروز صبح تعدادی از بچه های بند ما در آن جا بودند و تعدادی نیز اعدام شده بودند. من هنوز 
خودم را در راهروی مرگ احساس می کردم. نمی توانستم از آن جا فاصله بگیرم. به محض ورود 
به فرعی، متوجه ی حضور چهار زندانی کرمانشاهی شدیم که سه نفر از آنان ریش داشتند و 

قیافه های شان بیش تر به اعضای القاعده می رفت. 

»م-ش«که از بند یک آمده بود، در حال بازگویی اخباری بود که طی یک هفته ی گذشته از 
طریق تلویزیون پخش شده بود. وی هم چنین به تشریح تصاویری که تلویزیون از صحنه های 
عملیات فروغ جاویدان و... پخش کرده بود، مشغول بود. بند آنان تنها بندی بود که هم چنان 
تلویزیون داشت. آرام مقابلش نشستم و گفتم: ظاهراً سه نفر نخاله در بین ما هستند، برنگرد 
فقط صدایت را بیاور پایین و ادامه بده. ظاهر زندانیان کرمانشاهی نشان می داد که تواب هستند 
و نیاز به بحث و جدل نداشت. »م-ش« به آرامی مصاحبه ی علی شمخانی جانشین فرمانده 
سپاه و هم چنین خطبه های نمازجمعه ی موسوی اردبیلی رئیس شورای عالی قضایی را برای ما 
توضیح داد. اردبیلی مدعی ش��ده بود: »قوه قضاییه در فشار بسیار سخت است که چرا این ها 
اعدام نمی ش��وند. باید از دم اعدام ش��وند. دیگر از محاکمه و آوردن و بردن پرونده محکومین 
خبری نخواهد بود.« بچه ها ش��روع کردند به جمع و جور کردن اطالعاتی که به دست آورده 
بودیم و رساندن آن به بچه هایی که در بند سابق مان باقی مانده بودند. در این بین صحبت ما 
حول این مسئله بود که با سه نفر کرمانشاهی چه  کنیم؟ یکی از بچه های کرمانشاهی به نام 
مسعود در میان مان بود. او آن ها را می شناخت و اطالعاتی در مورد سوابق شان داشت که در 
اختیار ما گذاشت. طبق اطالعات مسعود، آن ها از مزدوران رژیم بودند و در ایست های بازرسی 
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به شکار مخالفین می پرداختند و در زندان کرمانشاه نیز با نگهبان ها پست می دادند. نمی دانم بر 
چه پایه ای، داریوش حنیفه پور تأکید می کرد که چیز مهمی نیست و به آن ها نزدیک شد! او با 
سادگی اعتقاد داشت آن ها عناصر منفعل و به لحاظ روانی در خود فرورفته ای هستند که نیاز 
به کمک ما دارند! در حالی که آن ها ما را زیر نظر داشتند و اطالعات شان را تکمیل می کردند. 
همه ی ما به دادگاه  رفته بودیم و از مرگ جسته بودیم. ناصریان به دنبال راهی می گشت که 

ما را نیز به کام مرگ کشد. 
حسین فیض آبادی سه ماه بود در انفرادی به سر می برد و موی سر و ریشش حسابی بلند شده 
بود. چیزی نگذشته بود که سر شوخی را با او باز کردم. به او گفتم: اگر فردا تو را با این ریش 
اع��دام کنند و در قب��ر بگذارند، چه جوابی داری بدهی؟ تا بخواهی ثابت کنی که حزب اللهی 
نیستی، ترتیب ات با ُکنده نیم سوز داده شده است. شوخی ام اثر کرد. حسین تصمیم گرفت هر 
طور شده، ریشش را اصالح کند. نمی خواست با آن ریخت و قیافه اعدام شود. تنها راه، استفاده 

از ناخن گیری بود که محمد درویش نوری همراه داشت. 
محمد چند روزی بود حکمش تمام شده بود و بعد از کش و قوس بسیار، مانند تعداد دیگری 
از زندانیان کرجی حکم زندان جدیدی گرفته بود، بدون این که جرمی مرتکب ش��ود و یا به 
دادگاهی برده شده باشد. ساعت ها طول کشید تا محمد با حوصله هر چه تمام تر ریش وی را 

از ته با ناخن گیر بزند. 
فرع��ی از دو اتاق، و یک توالت و حمام تش��کیل ش��ده بود. یکی از اتاق ه��ا بزرگ تر بود. اتاق 
کوچک تر در واقع محل زدن مورس با بند طبقه ی باال که باقی مانده ی بچه های بند در آن به 

سر می بردند، بود. 

۱- اتاق مورد استفاده ی پاسداران
۲-در ورودی به فرعی
۳ و ۴ - توالت و حمام
۵- انباری )از این قسمت تحت عنوان »سلول تاریک«  برای تنبیه زندانیان استفاده می شد(
۶- اتاق کوچک سه متر در چهار متر
۷-اتاق بزرگ چهار متر در پنج متر
۸- پنجره ی رو به حیاط

نمای یک فرعی از باال
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یکی از بچه ها نگهبان بود و من به اتفاق »م- پ« با بیرون آوردن دست مان از الی کرکره های 
آهنی جلوی پنجره و با تکان دادن آن مش��غول مورس زدن بودیم و هر ازگاهی جای مان را 
عوض می کردیم. برای بچه هایی که در بند مانده بودند، تحمل شرایط و شنیدن نام بچه هایی 
که اعدام شده بودند، به مراتب سخت تر بود. چند بار به محسن زادشیرکه مورس ما را دریافت 
می کرد، تاکید کردیم: حتماً اخبار حاصله را به زندانیان مارکسیست نیز برساند. بند سابق ما 
تنها مکانی بود که از طریق آن می شد به بند زندانیان چپ اخبار کشتار را رساند. وی قول داد 

این کار را در اسرع وقت انجام دهد. 
ش��ب موقع خواب متوجه شدیم آن س��ه نفر دور از ما در راهروی فرعی، کنار در ورودی بند 
خوابیده اند. داریوش حنیفه پور ساده لوحانه می گفت: از آن جایی که منفعل هستند، می خواهند 
حساب شان را از ما جدا کنند! به وی گفتم: آخر بر چه مبنایی این حرف را می زنی؟ مسعود 
که از نزدیک آن ها را می شناسد می گوید آن ها تواب های خطرناکی هستند. در ثانی آن ها از 
ترس این که مبادا در این شرایط که همه خود را در خطر اعدام می بینند نیمه های شب آن ها 
را بکش��ند، در کنار در ورودی می خوابند. اتفاقاً این ارزیابی خطرناک آن ها از ما را می رس��اند 
که با شواهد کافی به مقامات زندان منتقل خواهند کرد. داریوش گفت: این برداشت »ذهنیت  
پلیسی« است. بحثی بود که آن روزها از سوی مجاهدین در رابطه با زندانیاِن مجاهِد آزاد شده 
مطرح بود. مجاهدین معتقد بودند که زندانیان آزاد ش��ده به خاطر این که سال ها در شرایط 
سخت زندان بوده اند تصور و برداشتی غیرواقعی از رژیم و »قدرت پوشالی« اش دارند. هرچند 
رگه هایی از واقعیت در این تحلیل بود ولی تأثیر ناگوار آن از جمله غلبه س��اده انگاری، تفوق 
احساس��ات بر منطق، عدم رعایت اصول امنیتی توس��ط زندانیان آزاد شده و کسانی که این 
تحلیل را شنیده بودند، بیش از جنبه های مثبت آن بود و موجب بروز فجایع زیادی در داخل 

و خارج از زندان شد.

۱- سالن اداری و محل برپایی دادگاه
۲- راهروی مرگ

۳- حسینیه ی محل اعدام
۴- سلول هایی که در آن حکم اعدام را به زندانی ابالغ می کردند و از او می خواستند که وصیت خود را بنویسد.

نمای طبقه ی هم کف زندان
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یک ش�نبه ۱۶ مرداد. صبح زود از خواب برخاستم. داریوش و »م- پ« در حال مورس زدن 
با بند س��ابق مان بودند. تواب های کرمانش��اهی نیز بیدار بودند و دم در بند، منتظر و نگران 
نشس��ته بودند. با عصبانیت خودم را به اتاق رساندم و گفتم: این بی شرف ها آن جا نشسته اند 
و کوچک ترین گزارش��ی از س��وی آنان مبنی بر تماس ما با بند باال، جدا از به خطرانداختن 
جان بچه های فرعی، می تواند جان بچه های بند سابق مان را نیز به خطر بیاندازد. زیرا در آن 
روزها پاس��داران به دنبال به دس��ت آوردن بهانه ای برای قربانی کردن هر چه بیش تر بچه ها 
بودند. استدالل داریوش این بود که اگر این ها تواب بودند تا حاال برای گزارش دادن به بیرون 
رفته بودند! هرچند قضیه بسیار مهم و حیاتی بود ولی در آن شرایط نمی شد همه ی وقت  و 

انرژی مان را به آن اختصاص دهیم. 
در طول روز داریوش و محمد درویش نوری، علی رغم تأکیدهای مس��عود که نس��بت به هر 
برخوردی با توابین کرمانشاهی حساس بود با آن ها به گفت وگو پرداختند و حتا به آن ها توصیه 
کردند در صورت روبه رو شدن با اعضای هیأت مرگ، چه برخوردی کنند. حوالی غروب دیدم 
روشن بلبلیان نیز با آن ها در حال قدم زدن و گفت وگو است. بعد که دلیل برخوردش را جویا 
ش��دم، گفت: آن ها گناه دارند و در اتاق منزوی هستند. گفتم: از کی دل ما برای تواب ها، آن 
هم از کثیف ترین نوع شان که در گلوگاه ها و پست های بازرسی مشغول به کار بوده اند، سوخته؟ 
دلس��وزی برای توابانی از این دس��ت، آن هم در ش��رایطی که بچه ها را دسته دسته قتل عام 
می کنند بی معنا بود. روشن با ُحسن نیتی که داشت گفت: زیاد سخت نگیر، امیدوارم مشکل 

خاصی پیش نیاید! 
مس��عود سوژه ی اصلِی فرعی هفده بود. یک سال و چند ماه از دستگیری اش می گذشت و به 
نسل جدید تعلق داشت و نگاهش به مسائل می توانست متفاوت از ما باشد. حافظه ی خوبی 
داشت و به علت زندگی در منطقه ی مرزی غرب کشور برنامه  های تلویزیونی مجاهدین را دیده 
بود و با دقت به توضیح آن می پرداخت. او معتقد بود اکثر بچه های کرمانشاهی اعدام شده اند. 
حس��ین فیض آبادی که سه ماه گذش��ته را در سلول انفرادی گذرانده بود با اشتیاق به دنبال 
کسب خبرهای جدید بود و لحظه ای مسعود را تنها نمی گذاشت. او می گفت: می خواهم اگر 

امروز اعدام شدم، از نظر خبری عقب نباشم. 
در طول روز با محس��ن وزین صحبت می کردم و از هر دری سخنی به میان می آمد. محسن 
گفت: به خاطر پرونده اش که در آن متهم به داشتن رابطه با یکی از اعضای مرکزیت سازمان 
مجاهدین شده بود، روی او حساس هستند و در صورتی که دوباره وی را به دادگاه ببرند حتماً 
چیزه��ای بیش ت��ری از وی طلب خواهند کرد. بر این باور بود ک��ه در هر صورت وی را اعدام 
خواهند کرد و گریزی نخواهد داش��ت. روحیه اش باال بود و اثری از اضطراب و دل ش��وره در او 
نب��ود. ب��ه او گفتم: اگر زنده بمانم، فکر نمی کنم بتوانم از تأثی��ر آن چه که بر ما در این دوران 
گذش��ته، خالصی یابم. چند بار با تکان دادن سرگفته هایم را تأییدکرد و در آغوشم فشرد. او 

معتقد بود بهتر است بچه ها با حفظ  »خط سرخ« تالش کنند زنده بمانند. 
وظیفه ی خود می دانستیم که شرایط را برای بچه های بند خودمان و از طریق آنان، زندانیان 
مارکسیست توضیح دهیم و آن ها را نسبت به خطرات آگاه کنیم. داریوش، نگهبان ایستاد تا 
من با محسن زادشیر از طریق مورس تماس گرفتم و از او پرسیدم آیا اخباری را که به او منتقل 
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کردیم، به بندهای دیگر رسانده است یا نه؟ تاکید کرد چند بار با زندانیان مارکسیست از طریق 
مورس نوری تماس گرفته و کل ماوقع را تا حد امکان توضیح داده اس��ت. احس��اس کردم به 
لحاظ روحی شدیداً تحت فشار است. کرمانشاهی ها آمدوشد های ما به اتاق فوق را که در نزد 
ما اتاق »مخابرات« نام گرفته بود، زیرنظر داشتند. هرچند من با محمل خوابیدن و استراحت به 
آن اتاق می رفتم، ولی می دانستم که محملم بی فایده است زیرا آن ها بچه ها را در حال مورس 

زدن در آن اتاق دیده بودند. 

دوشنبه ۱۷ مرداد. اول وقت ناصریان به بند ما آمد. با دیدن سه کرمانشاهی خیالش راحت 
شد که از میان ما قربانیانی برایش پیدا خواهند کرد. وی قبل از بیرون رفتن متوجه ی حسین 
فیض آبادی ش��د که ریش��ش را زده بود. از خشم می خواست منفجر شود. به او گفت: خبیث 
ریش ات را زدی؟ منتظر جواب او نش��د و با خشمی وصف ناشدنی، در حالی که دندان هایش 
را روی هم می فشرد، سرش را چند باری تکان داد. مطمئن بودم از حسین نخواهد گذشت. 
ناصریان به خوبی می دانس��ت کس��انی که در یک قدمی مرگ، هم چنان به دنبال طراوت و 
شادابی هستند و با کم تریِن امکانات به فکر اصالح صورت خود می افتند تا کجا برای حیات 
رژیمی که مرگ و نیستی را تبلیغ می کند خطرناکند. او به خوبی می دانست که این یک اصالح 

صورت معمولی نیست و به روشنی پیامی را همراه دارد. 
با محمد درویش نوری، حسین فیض آبادی، محسن وزین و »د- ص« صحبت کردم و پرسیدم 
اگر خواستند اعدام مان کنند، نوشتن وصیت نامه کار درستی هست یا نه؟ می دانستیم قبل از 
اعدام، زندانیان را برای نوش��تن وصیت نامه، به سلول های انفرادی بندی که در نزدیکی محل 
قتل عام ها قرار داش��ت، می بردند. جواد یکی از پاس��داران قدیمی گوهردشت و اجرای احکام 
که ش��ش انگشت داش��ت و در نزد بچه ها به »جواد شش انگش��تی« معروف بود، کارهای به 
اصطالح حقوقِی قبل از اعدام را انجام می داد. یکی از این کارها نیز دادن برگه ای جهت نوشتن 
وصیت نامه، به زندانیان بود. هرگاه گروهی از بچه ها برای اعدام به سمت حسینیه برده می شدند، 

جواد نیز با یک پوشه ی آبی رنگ به همان  سمت می رفت.

۱- حسینیه یا سالن آمفی تئاتر زندان
۲-آخرین بلوک زندان که در دوران کشتار، طبقه  های دوم و سوم آن به ترتیب سالن هشت و هفت نامیده می شدند.

۳- زندانیان به سلول های طبقه ی اول انتقال می یافتند و حکم اعدام به آن ها ابالغ می شد، وصیت نامه ی خود را 
می نوشتند و برای دار زدن به حسینیه که در مجاورت آن قرار داشت منتقل می شدند.

حسینیه و سلول هایی که در آن وصیت نامه نوشته می شد
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تنها »م – ل« این پروس��ه را طی کرده بود. وی زندانی اهل کرج بود و از قرار معلوم به اعدام 
محکوم ش��ده بود و جهت انجام »کارهای حقوقی قبل از اعدام« به سلول انفرادی برده شده 
بود. در آن جا ظاهراً راضی می شود که همکاری کند. از قرار معلوم مقداری اخبار سوخته و یا 

نسوخته در رابطه با متهمان کرج می دهد و اعدام نمی شود. 
در مورد این  که آیا وصیت بنویسیم یا نه و نوشتن آن چه تبعاتی خواهد داشت، دو نظر وجود 

داشت:
الف- این یک قتل عام اس��ت و رژیم تالش می کند نش��ان دهد که افراد اعدام شده پروسه ی 
دادرسی  را طی کرده اند. از همین رو اگر وصیت نامه بنویسم، در واقع به گونه ای غیرمستقیم به 

این قتل عام مشروعیت داده ایم؛
ب- قتل عاِم زندانیاِن حکم دار، مشخص و از پیش محکوم و از نظر افکارعمومی کامالً غیرقابل 
توجیه است. پس نوشتن یا ننوشتِن وصیت نامه، تأثیری در این رابطه نخواهد داشت. به همین 
دلیل، اگر فرصت و امکان این کار داده شود، نباید آن را از دست بدهیم. هر وصیت نامه می تواند 

پیامی باشد به کسانی که روزی آن ها را خواهند خواند.
من هر دو استدالل را قبول داشتم و در آن شرایط نمی توانستم هیچ یک را انتخاب کنم. 

از جمع بچه هایی که چندی پیش با هم در انفرادی تنبیهی به س��ر می بردیم، من و مجتبی 
اخگردر فرعی با هم بودیم. به مجتبی گفتم مواظب باش��د که قضیه ی انفرادی لو نرود. عرب 
دادیار زندان، چند و چوِن ماجرای به انفرادی رفتن مان را می دانست و مستقیماً در جریان کار 
بود. خوشبختانه وی در خالل قتل عام ها، در گوهردشت حضور نداشت. لشگری نیز از ماجرای 
انفرادی رفتن مان آگاه بود و بودن او در دادگاه به ش��انس ما بستگی داشت. اما ناصریان فقط 

گزارش ماجرا را شنیده بود و نمی دانست چه کسانی به انفرادی رفته اند.

سه شنبه ۱۸ مرداد. بعد از صبحانه، یکی از سه زندانی کرمانشاهی به بهانه ی بیماری با پاسدار 
بند صحبت کرده و به سرعت از بند خارج شد. همه چیز حکایت از این داشت که زندانی مزبور 
برای دادن گزارش از بند بیرون رفته است. بعد از چند دقیقه دو نفر باقی مانده نیز به بیرون فرا 
خوانده شدند. مأموریت شان به پایان رسیده بود. همه ی بچه ها دیگر مطمئن شده بودند که 
آن ها برای ارائه ی گزارش به پاسداران رفته اند. اضطراب و دلشوره در چهره ی کسانی که با آن ها 
صحبت کرده بودند، موج می زد. به جای سرکوفت زدن به این و آن، باید مشکل پیش آمده را 
به گونه ای جمع و جور می کردیم. من از این که در هر صورت آن ها بند را ترک می کردند و از 

شرشان خالص می شدیم، خوشحال بودم. دیدن چهره شان نیز عذاب آور بود. 
چند لحظه بعد نام »د-ص« و محس��ن وزین خوانده ش��د. هر دو را به س��رعت از بند خارج 
کردند. بعد نام ما را خوانده و به بند س��ابق ملی کش ها بردند. احس��اس می کردم از مهلکه ی 

کرمانشاهی ها گریخته ام. 
به محض این که وارد س��لول ش��دیم، به اتفاق »م- پ« شروع به زدن مورس کردیم. او از زیر 
در مش��غول مورس زدن با زندانیان دو اتاقی که در ردیف روبه رو مان قرار داشت، شد. سایه ی 
دس��ت مان از زیر در، روی زمین دیده می شد. آن ها پانزده نفر، و از زندانیان ملی کش مجاهد 
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بودند. ده روز از آغاز قتل عام در گوهردشت می گذشت و این زندانیان هنوز بر این باور بودند که 
نزد »هیأت عفو« برده شده اند و اعضای هیأت از آن ها خواسته اند برای آزادی از زندان، ضوابط 
دادستانی را بپذیرند! متأسفانه هنوز در جریان ماوقع نبودند؛ برخورد پاسداران و زندانبانان با 
آنان نیز نس��بتاً خوب بود. برای شان توضیح دادیم که همه از سوی خمینی به اعدام محکوم 
ش��ده ایم و این هیأت قرار اس��ت فقط تعدادی از ما را عفو کند. از هم بندان تان هر کس را که 
نمی بینید، یا خبری از او ندارید، بدانید که اعدام ش��ده اس��ت. از جمع هفتاد و چهار نفره ی 
ملی کش های مجاهدین هفتاد نفر اعدام شدند. از آن جمعی که آن روز مورد خطاب ما بودند، 

تنها دو نفر زنده ماندند. 

در س��لول شماره ی شش، سیامک طوبایی و چند نفر دیگر به سر می بردند. مدتی را به رد و 
بدل کردن اخبار با سیامک گذراندیم. او را از نزدیک نمی شناختم، ولی بعدها صمیمیت زیادی 

بین ما به وجود آمد.
حوالی ظهر بود که ش��نیدیم در س��لول جانبی ما صدای نقل و انتقال می آید. متوجه شدیم 
چند نفر از زندانیان مارکسیست را که به عنوان اعتراض، غذای زندان را تحریم کرده اند، جهت 
تنبیه به میان ما آورده اند. در شرایطی که هر روز ده ها تن از بچه ها درگوهردشت به دار آویخته 
می ش��دند، تحریم غذا به عنوان اعتراض نسبت به فشارها و محدودیت هایی که رژیم تحمیل 
می  کرد، تنها نشان دهنده ی این بود که این زندانیان تحلیل درستی از شرایط ندارند. به غلط 
می پنداشتند رژیم در وضعیتی قرار دارد که می توان از آن امتیاز گرفت! ابتدا خود را به آن ها 
معرفی کردم. بالفاصله مرا شناختند. سپس بدون فوت وقت شروع به دادن اخبار و اطالعات 
کردم. اخبار ما به قدری برای شان غیرقابل  قبول بود که حتا کلمه هایی را که مورس می زدم، 
به دشواری تشخیص می دادند و دائم درخواست می کردند که پیام را دوباره تکرار کنم. از نوع 
و حالت ضربه های مورسی که به دیوار زده می شد، به راحتی می شد اضطراب را در آنان حس 
کرد. بالفاصله صحنه هایی را که دیده بودند و تحرکاتی را که روزهای قبل شاهدش بودند، برای 
ما توضیح دادند. آن ها شاهد رفتن زندانیان مجاهد مشهدی به سمت محل اعدام در سوله  ای 
که پشت محوطه بندها قرار داشت، بودند. از اشتیاق و در عین حال صالبت آن ها، وقتی که به 
سوی مرگ می رفتند، گفتند. مدت زیادی بود که درِ سنگیِن حیاط مورد استفاده قرار نگرفته 
بود و ظاهراً پاسداران قادر به گشودن آن نشده بودند.  بچه ها خودشان تالش کرده بودند که 
در را باز کنند. آنان بدین س��ان در آخرین نبردشان، پاسداران را به لحاظ روانی زیر فشار قرار 
می دادند. من آثار این ضربه ها را در روزهای بعد شاهد بودم که به بی انگیزگی و فرار پاسداران 

از زیر بار مسئولیت های محوله منجر شده بود.

هیجده روز بعد قتل عاِم زندانیاِن مارکسیست شروع شد، خوشبختانه هیچ یک از بچه هایی که 
تنبیهی به میان ما آورده شده بودند، اعدام نشدند. آن ها برخالف بقیه ی رفقای شان، در آخرین 
لحظه ها به موقعیت و ش��رایط اشراف پیدا کرده بودند. در واقع با خوش شانسی بزرگی مواجه 

شده بودند.
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بعدها یکی از زندانیان مجاهد به نام »حس��ین-ح« برایم تعریف کرد که در سلول انفرادی با 
یکی از زندانیان مارکسیست از طریق لوله ی هواکش صحبت می کند و او را در جریان اخبار 
هیأت ویژه قرار داده و تأکید می کند که اکثر بچه ها را اعدام کرده اند. اما وی تصور می کند که 
حسین در انفرادی دچار مالیخولیا شده است و از همین رو در صدد کمک به حسین برآمده و 
با مهربانی او را خطاب قرار داده و می گوید: نگران نباش! سعی کن به چیزهای خوب فکر کنی! 
حسین دوباره تأکید می کند: اگر فکر می کنی دیوانه شده ام و یا ... میل خودت است. ولی من 
حالم خوب است و این هایی که برایت گفتم، تصوراِت مالیخولیایِی ناشی از حضور در انفرادی 
نیست. با توضیح بعدی حسین، متوجه می شود که او از سالمت عقلی برخوردار است و آن چه 

را که گفته  است، حقیقت دارد و از کم و کیف آن مطلع است. 

بعد از نهار، دوباره مرا برای رفتن به دادگاه صدا زدند. وقتی به طبقه ی پایین رسیدم، ناصریان که 
منتظرم بود مرا به دادگاه برد. نیری گفت: این چیست که نوشته ای؟ و برگه را با عصبانیت پاره 
کرد. گفتم: همان چیزی است که خودتان خواستید. گفت: من همین یک جمله را خواستم؟ 
گفتم: نمی دانم از چی صحبت می کنید. شما گفتید دو کلمه بنویس، حتا با انگشتان دست تان 
عدد دو را نشان دادید؛ من تازه بیش تر هم نوشتم. انتظار چنین پاسخی را نداشت. به جای او 
ناصریان مثل مار به خودش می پیچید. نیری گفت: حاال برو درستش را بنویس! ناصریان با اکراه 
مرا از دادگاه بیرون برد و برگه ای دیگر به دستم داد. این هم چند خط بیش تر نبود و نمی دانم 
انشای چه کسی بود. متن آن از نظر محتوا با آن چه  که من نوشته بودم، فرقی نمی کرد. همان 
را رونویسی کردم. از دستشویی که بیرون می آمدم محسن وزین را دیدم. گفت به دادگاه رفته 
و از او خواس��ته اند با آن ها همکاری کند. در حالی که ش��انه ام را مالش می داد، گفت: مواظب 
خودت باش! لبخندی به نشانه ی موفقیت و خداحافظی زد. گرمی دستانش را احساس کردم. 
به راهروی مرگ آمدم. منوچهر بزرگ بشر نیز آن جا بود. از سال ۶۲ او را می شناختم. چهره ا ی 
دوست داشتنی داشت. از این که هنوز زنده بود، دچار شادی وشعف بی وصفی شدم. انتظار زنده 

۱- در ورودی به راهروهای اصلی زندان
۲- زیر هشت  ۳- فرعی  ۴- در ورودی به بند
۵- حمام و ظرف شویی )چهار دوش حمام(
۶- توالت و دست شویی )چهار دستگاه(
۷- هفت سلول کوچک چهار متر در سه متر در هرطرف راهرو
۸- یک سلول بزرگ سه متر در شش متر در هر طرف سالن
۹- در ورودی به راه پله ای که به هواخوری ختم می شود
۱۰- در ورودی به حسینیه ی بند
۱۱- حسینیه ی بند

نمای یک بند عمومی از باال
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بودِن هیچ کس را نداشتیم. 
س��عی کردم بفهمم از صبح تا حاال در آن جا چه اتفاق هایی افتاده اس��ت. قنبر نعمتی گفت: 
بچه های بند یک سابق را امروز دادگاهی و اعدام کرده اند. آن ها متوجه ی وخامت اوضاع نشده 
بودند و خطر را احس��اس نمی کردند. پیش از انتقال از بند یک به محل جدید در کنار واحد 
جهاد و کارگاه زندان، تعدادی از بچه های اوین را به بند آن ها منتقل کرده بودند. بچه های اوینی 
در صدد برآمده بودند که موضع سیاسی بچه های بند یک را در برخورد با مشکالت و مقامات 
زندان باال برده و مواضع آن ها را به سطح زندانیان مجاهد در بندهای دیگر برسانند. برای همین 

بحث های زیادی در بند دامن زده شده بود. 
بچه های بند یک احساس می کردند از شرایط عقب مانده اند و فرصت های زیادی را از دست 
داده اند. در یک فضای احساسی و فارغ از دوراندیشی، تالش می کردند که جبران مافات کنند. 
تصور اولیه ی آن ها این بود که در اثر راست روی و عدم اتخاذ موضع اصولی، رژیم حساب خاصی 
روی آن ها باز کرده است، بنابراین باید به رژیم بفهمانند که چنین نیست و از هویت خود دفاع 
کنند. آن ها در بدترین شرایط دچار چپ روی شده و در شرایطی که از تلویزیون بهره  مند بودند 
و شعار »منافق مسلح اعدام باید گردد« و »محارب زندانی اعدام باید گردد« در نماز جمعه را 
می شنیدند، وضعیت را جدی نگرفته و همچنان بر روی خواسته های خود پافشاری می کردند. 

با شروع شرایط جدید، بچه های اوینی متوجه ی وخامت اوضاع شده بودند ولی هرچه تالش 
می کردند چگونگی شرایط و لزوم اتخاذ مواضع میانه روانه تری را گوش زدکنند، به خرج کسی 
نمی رفت و کم ترکس��ی در ش��رایط ملتهب روزهای اول مرداد ۶۷ توصیه های آن ها را جدی 
می گرفت. به خاطر همین دوراندیش��ی از بچه های قدیمی اوین که به بند یک منتقل ش��ده 

بودند، هیچ  یک اعدام نشدند. 
در اوین نیز زندانیان سالن ۶ آموزشگاه که نسبت به دیگر زندانیان، تازه دستگیری محسوب 
می ش��دند، با ش��یندن خبر اعتصاب  غذا و دیگر اقدام های اعتراض��ی زندانیان قدیمی، دچار 
درگیری روحی مش��ابهی ش��ده و به هنگام حضور در دادگاه برخالف مواضع قبلی شان، هیچ 

موردی را نمی پذیرفتند. به این ترتیب اکثریت قریب به اتفاق آنان اعدام شدند. 
از زمانی که بچه ها را به ساختماِن کنار جهاِد زندان منتقل کرده بودند، بچه های بند در اعتراض 
و اعتصاب به سر می بردند. زندانیان حاضر به بردن وسایل شان به داخل بند و اتاق ها نشده بودند 
و از دادن آمار خودداری می کردند. حیاط زندان را نیز به دو نیم تقسیم کرده و به این ترتیب 
خرج شان را از زندانیان عادی که در کارگاه کار می کردند، جدا کرده بودند. همه چیز در آن بند 
در بالتکلیفی وسردرگمی بود. طی این مدت لشگری و حمید عباسی معاون ناصریان به بند 

رجوع کرده و خواستار عقب نشینی بچه ها شده بودند. 

روز ۱۶ مرداد، ناصریان که برای انجام کاری به کارگاه گوهردشت مراجعه کرده بود به هنگام 
خ��روج با برخ��ورد »ش-ر« یکی از زندانیان رو به رو می ش��ودکه بی خبر از همه جا از ناصریان 
می خواهد او را به بند دیگری منتقل کند. ناصریان بالفاصله دستور انتقال را می دهد. »ش- ر« 
می گوید او تنها نیست و همه ی بچه های بند خواهان چنین انتقالی هستند. به این ترتیب بند 
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وارد یک بحران جدی می ش��ود. ناصریان اعالم می کند، کلیه ی کسانی که خواهان ماندن در 
بند مزبور نیستند، به نزد او بروند. و از میان آن ها شصت نفر را جدا کرده و به دو فرعی چهار 

و فرعی زیر آن که پیش تر زندانیان ملی کش مجاهد در آن به سر می بردند، انتقال می دهد. 

روز ۱۸ مرداد، اول صبح، قبل از این که زندانیان دیگر را به محوطه ی دادگاه بیاورند، آن ها را 
به دادگاه برده بودند تا در بی خبری مطلق به کشتارشان دست زنند. کسانی که از ۱۵ مرداد به 
بعد زنده مانده بودند، همگی نسبت به شرایط و آن چه که در جریان بود، اشراف کامل داشتند. 
بچه های بند یک سابق را با ترفند این که می خواهند بندشان را عوض کنند، به دادگاه برده بودند. 
برخی افراد خیال می کردند که اگر کوچک ترین غفلتی کنند و یا در دادن پاسخ تعللی به خرج 
دهند ممکن است به بند سابق شان بازگردانده شوند. از همین رو هیچ چیزی را نپذیرفته بودند. 

بالغ بر س��ی نفر از آن ها بدین ش��کل اعدام ش��ده بودند. بچه ها زمانی آن ها را دیده بودند که 
دادگاه  شان تمام شده و منتظر اجرای حکم بودند. حتا در این لحظه نیز خیلی ها نمی دانستند 
چه سرنوش��ت شومی در انتظارش��ان است. وقتی  ناصریان خطاب به عادل مسئول فروشگاه 
زندان گفته بود: این ها را به بندشان ببر،  فکرکرده بودند به بند جدیدی منتقل خواهند کرد. 
قنبر می گفت: غالم حس��ین عبدالحس��ینی در جلوی صف بود و بقیه نیز پشت سر او شاد و 
سرخوش به کام مرگ می رفتند. حاال دوباره نام ها برایم تکرار می شدند، تقریباً با همه ی آن ها 

از نزدیک آشنا بودم: 
علی  بک علی، علی حاجی، علی ش��اکری، احمد نعلبندی، محمد جنگ زاده، رحمان چراغی، 
محمدرضا گشایی، حسن رحیمی مطعم، نعمت اقبالی، جعفر تجدد، مهدی فریدونی، محمود 
عباسی، منوچهر رضایی جهرمی، علیرضا حسینی، افشین علوی تفرشی، مجید مشرف، محمد 
کرامتی، سیدمس��یح قریش��ی، ناصر صابربچه میر، نوراهلل خلیل پور گرگری، علیرضا رضوانی، 
صادق عزیزی، محمدرضا آزادمنش، اصغر رضاخانی، محمد میرزاده، عباس پورساحلی، قاسم 
محب علی و قاسم حاج آقایی، همگی از بند یک سابق بودند که به همراه تقی داوودی  و اسداهلل 
س��تارنژاد از بند ما، در این روز به ش��هادت رس��یدند. عباس پورساحلی به تازگی از مرخصی 
استعالجی برگشته بود و دوران نقاهت بعد از عمل جراحی روی گلویش را می گذراند که طناب 
دار برگردنش انداختند. بقیه ی بچه های بند یک پس از بازگشت از دادگاه، عصر همان روز به 

بند سابق شان منتقل شدند.

در همان روز »م-ش« در موقعیت خطیری قرار گرفته بود. اگر تیزبینی و سرعت عملش نبود، 
حتماً باید غزل خداحافظی را می خواند. پس از دس��تگیری و در جریان بازجویی ها، اعصاب 
دس��ت وی بر اثر شکنجه با دس��تبند قپانی، پاره شده و به عضالت آن نیز آسیب جدی وارد 
شده بود. در اثر عوارض ناشی از این آسیب ها، دستش به صورت نیمه فلج در آمده بود. موضوع 
فوق از نظر دادگاه می توانست دلیل موجهی برای اعدام وی باشد. وقتی که در دادگاه در مورد 
آسیب دیدگی دستش سئوال می کنند، خیلی خونسرد دست سالمش را جلو آورده و به آن ها 
نش��ان می دهد و مدعی می شود که دستش بهبود یافته است. اعضای هیأت در صدد از بین 
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بردن اسناد جنایت های رژیم نیز بودند. هر نشانه  ای از شکنجه روی بدن قربانی می توانست به 
اعدام او منجر شود. 

بعدازظهر رئیس��ی معاون دادس��تان را دیدم که در اتاق روبه روی دادگاه نشس��ته و مقداری 
اسکناس روی میز جلوی او ریز ریز شده بود. وی از روی غیظ آن ها را ریزتر می کرد. متوجه 
شدم که بچه ها قبل از اعدام، پول هایی را که همراه خود داشتند، پاره می کردند و در مواردی 

نیز ساعت های شان را شکسته بودند که مبادا پاسداران از آن ها استفاده کنند. 
همان موقع یکی از هم بندی هایم، فکور۱ یکی از شکنجه گران و رئیس سابق زندان اوین را از 
پشت نشانم داد که در اتاقی، مقابل اتاق هیأت قتل عام، به پرونده  های افراد رسیدگی می کرد. با 

دیدن فکور احساس کردم مسئله ی کار روی پرونده  های بچه ها جدی است.

ناصریان خود مسئولیت انتخاب و بردن افراد به دادگاه را به عهده داشت. در اندیشه بودم که 
مبادا دوباره مرا به دادگاه ببرد. فکر کردم هر چه زودتر محل را ترک کنم. چشم هایم به خوبی 
همه جا را از زیر چشم بند می دید و تسلط کامل نسبت به محیط داشتم. چند نفری را برای 
انتقال به بند به صف کرده بودند. یک لحظه غفلت پاسدارکافی بود تا نقشه ام را عملی کنم. 
خودم را به آخرین نفر نزدیک کردم و بالفاصله پش��ت او ایس��تادم. کارها هیچ نظم و ترتیبی 
نداشتند. به همان راحتی که امکان داشت به اعدام محکوم شوی، اگر شانس یاری ات می کرد و 
مجالی مناسب پیش می آمد، شاید جان سالم به در می بردی. در حالی که دستم روی شانه ی 
آخرین نفر بود، سرم را روی دستم گذاشتم و فقط زیر پایم را نگاه می کردم. با خودم فکر کردم 
اگر پاسدار متوجه شد، می گویم: تو خودت گفتی هرکی کارش تمام شده، برود در صف! من هم 
کارم تمام شده است، چون چیزی را که حاجی می خواست انجام دادم... محمل چندان مناسبی 
نبود، ولی تنها چیزی بودکه در آن شرایط به فکرم رسید. تا صف به حرکت درآید، دل تو دلم 
نبود. نمی دانستم به کجا می رود. ولی می دانستم الاقل اعدام نیست. به بند خودمان رفتیم و 

من شماره ی اتاقم را که هشت بود، گفتم و به همان اتاق فرستاده شدم.
امروز رفتار پاس��داران و هیأت به کلی متفاوت بود. دیگر نقش بازی کردن تمام ش��ده بود و 
ه��ر دو گ��روه به ایفای نقش واقعی خود می پرداختند. اعض��ای دادگاه که تا کنون در هیأت 
»فرشته ی عدالت و عفو« ظاهر می شدند، به جلد واقعی خود که همانا عفریت مرگ بود، در 
آمده بودند. دیگر به پرده پوشی نیازی نبود. همه به ماهیت قضیه پی برده بودند و مخفی کردن 
چنگال خونین شان ممکن نبود. اعضای هیأت، مسئله ی اعدام و حکم صریح خمینی مبنی بر 

»پاکسازی زندان« را بارها اعالم می داشتند. 

چهارش�نبه ۱۹مرداد. صبح که به دستش��ویی رفتیم، یک قابلمه پیدا کردم. آن را با آب و 
صابون شستم و به اتاق آوردم. امکان مناسبی بود، هم می توانستیم در آن غذا بگیریم و هم در 
صورت نیاز برای رفع حاجت از آن استفاده کنیم. بچه ها با اکراه برخورد کردند ولی می دانستم 
به وقت نیاز می تواند مددکارمان باشد. قبالً یکی از دوستان تعریف کرده بود که که چگونه در 

۱- نام اصلی او اکبر کبیری آرانی است. وی در تروریسم بین الملل فعال بوده است. عطاءاهلل بای احمدی یکی از کسانی است که 
در دبی و در هتل محل اقامتش به دست او به قتل  رسید.
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بخش ۳۲۵  قدیم،۱ مجبور بودند از ظرفی که در آن خورش��ت می گرفتند، برای رفع حاجت 
نیز استفاده کنند. 

روشن بلبلیان وضعیت بحرانی ای داشت؛ به خاطر نشستن های زیاد در سلول های دربسته ی 
قزل حصار در دوران حاج داوود، به کلیت روده و دیگر بیماری های گوارشی دچار شده بود. در 
جریان یک عمل جراحی در زندان، یکی از عصب های غیرارادی وی قطع شده و نمی توانست 
عمل دفع را به طور طبیعی انجام دهد. وقتی که در بند بودیم، روزانه چند ساعت به سرعت 
قدم می زد و شب ها پس از خاموشی، به مدت یک ساعت شلنگ آب را به مقعدش وصل کرده 
و با فشار آب سعی می کرد به طور مکانیکی عمل دفع را ذره  ذره انجام دهد. نمی توانست در 
س��لول س��ریع قدم بزند و اضطراب و دلهره کارش را سخت تر می کرد. عدم امکان استفاده از 
دستشویی برای مدت طوالنی، وی را به سرحد انفجار رسانده بود. نفخ شدید تاب و تحملش 
را از بین برده بود. بچه ها به نوبت به در س��لول می کوبیدند بلکه پاس��دار وی را خارج از نوبت 
به دستشویی ببرد. کسی نبود و یا بود و جواب نمی داد. آخرشب پاسدار آمد و در پاسخ ما که 
 گفتیم وی مریض اس��ت و نمی تواند تحمل کند، گفت: کاری می کنیم که دیگر نیاز به دوا و 
درمان نداشته باشید. می خواهیم مشکل را اساسی حل کنیم! باالخره بعد از کلنجار رفتن زیاد، 
راضی شد وی را به دستشویی ببرد. روشن نیم ساعت بعد به سلول بازگشت. ولی مشکل وی 

هم چنان باقی بود.

روحیه ی افراد اتاق، جز»ش - الف« که خود را باخته بود، باال بود. روش��ن می گفت: خیلی از 
جاهای دیدنی دنیا را دیده ام و باال و پایین های روزگار را نیز تجربه کرده ام؛ باکی از رفتن ندارم. 
به شدت برانگیخته شده بود و با بغضی در گلو و چشمانی به اشک نشسته ادامه داد: همه ی 
ناراحتی من بچه هایی هس��تند که از زندگی هیچ ندیده و جز رنج و حرمان تجربه ی دیگری 
نداش��ته اند. من بی اختیار به یاد سهیل دانیالی، محمدرضا علی رضانیا، احمد غالمی، مسعود 

افتخاری و... افتادم که در زندان بالغ شده بودند. 

تمام بعدازظهر و روزهای بعد بحث می کردیم. برای  ما درک ش��رایط جدید س��خت و ناگوار 
بود. باالخره تصمیم گرفتم که متن وصیتی را در ذهنم آماده کنم تا در صورتی که تصمیم به 
نوشتن گرفتم، مشکل تهیه ی متن و تفکر در این مورد را نداشته باشم. تصمیم گیری درباره  ی 
نوشتن و یا ننوشتن وصیت نامه را هم گذاشتم برای لحظه ای که با ابالغ حکم اعدام مواجه شدم. 
حاال یکی از درگیری های ذهنی ام متن وصیت نامه ای بود که می خواستم تنظیم کنم. جمله ها 
و عبارت های مختلفی را در نظر می گرفتم ولی هیچ کدام قانع کننده نبودند. مثل کسی بودم که 
می خواهد برای سنگ گورش نوشته ای تهیه کند، هم محدود است و هم وسواس دارد که چه 

بنویسد. نوشته ام بایستی هم گویا می بود و هم کوتاه و موجز.

پنج ش�نبه ۲۰ مرداد. بعد از خوردن صبحانه حال سیدحس��ن عس��گری دگرگون ش��د و 
دل پیچه ی ش��دیدی گرفت و به عنوان اولین نفر از قابلمه اس��تفاده کرد. با گرفتن یک لنگ 
۱-  قسمتی از اوین که در آن بخشی از سلول های انفرادی قرار دارد. بعد از سرکوب خونین سال ۶۰ در هر سلول انفرادی چند 

زندانی به سر می بردند. این  سلول ها دارای توالت نیستند. 
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در کنار اتاق، دستشویِی متحرک آغاز به کار کرد. بچه ها سر شوخی را باز کرده بودند و دائم 
سر به سر حسن می گذاشتند. یکی می گفت: حسن قبل از اعدام چه خوش بو شده است و... 
در واقع همه چیز را به سخره گرفته بودیم. این تنها راه برون رفت از بحران و دلهره بود. ظهر 
همان روز، قابلمه را با آب و صابون شسته و در آن خورشت گرفتیم. همه می خوردند با به به و 
چه چه می گفتند: حسن جان از چه عطر و ادکلنی استفاده می کنی؟ بگو سفارش دهیم برای 

ما هم بیاورند! 
آشپزخانه ی زندان مشغول به کار بود و طبق معموِل هر روز، غذا به بندها و مجردها و انفرادی ها 
داده می ش��د و تنها کس��انی که به دادگاه می رفتند از غذای معمولی زندان محروم بودند. در 

آن جا، غذا تنها نان و پنیر بود که بعضی ها به همان  هم نمی رسیدند. 
بعد از غذا در حال مورس زدن با سیامک طوبایی در اتاق مجاورمان بودیم که ناگاه در باز شد 
و ناصریان و چند پاس��دار وارد اتاق ش��دند. ابتدا تصور کردیم که متوجه ی تماس ما شده اند 
ولی این گونه نبود. در هراس بودیم که مبادا افراد اتاق مجاور متوجه ی حضور ناصریان نشوند 
و به مورس زدن ادامه دهند و باعث دردسر همه شوند. اما خوشبختانه آن ها متوجه ی حضور 
ناصریان در اتاق ما شده و سکوت اختیار کرده بودند. ناصریان از تک تک بچه ها در مورد اتهام 
و این که چند بار به دادگاه رفته اند و آیا حاضر به دادن انزجار و مصاحبه هس��تند، پرس��ید.   
دفتر یادداش��تش را خط کش��ی کرده بود و در دو ستون نام فرد و هم چنین نظر خود را راجع 
به او می نوشت و ابایی نداشت ما نوشته را ببینیم. دفترش را وسط اتاق باز گذارده بود و همه 
چیزعلنی بود. در کنار نام حسین فیض آبادی نوشت: »خبیث، اعدام«  از او کینه به دل داشت 
و می دانست که تنبیهی انفرادی بوده است و به مجرد آمدن به فرعی، در بحبوحه ی قتل عام 
به عنوان اولین کار ریش��ش را اصالح کرده اس��ت! از نظر ناصریان، حسین تا حاال هم زیادی 
زنده مانده بود. وقتی نظرش را در کنار نامش نوشت، گفت: بلند شو خبیث! ویزایت صادر شد! 
در مقابل نام من هم نوش��ت: »اعدام«. با همه ی اتاق برخورد کرد. مس��عود هم به جرگه ی ما 
پیوست. ناصریان چند بار در حالی که دهانش کف کرده بود گفت: کاری می کنیم که درُگه 

غرق شوید. ۱

ناصریان و لشگری در گوهردشت و مجتبی حلوایی در اوین، با توجه به شناختی که از زندانیان 
داشتند مسئولیت دسته بندی زندانیان و ترتیب اعزام آنان به دادگاه را عهده دار بودند. اعضای 
هیأت شناختی از زندانی نداشتند و ممکن بود زندانی با توجه به آگاهی که نسبت به شرایط 
می یافت، مواضعی متفاوت از مواضع اصلی اش اتخاذ کند. آن ها وظیفه داشتند که اعضای هیأت 
را نسبت به مواضع واقعی زندانی آگاه کنند. در واقع آن ها نقش شاخک های اطالعاتی اعضای 

هیآت را داشتند. 
ما هر س��ه به انفرادی منتقل ش��دیم. بعد از ش��ام متوجه  ش��دم باید در هر وعده  ای که غذا 
می دهند، خود را معرفی کرده و س��پس مسلسل وار بگویم: »اتهام: منافق، مرگ بر منافقین، 
مرگ بر رجوی و...«. در آن ش��رایط بر زبان راندن چنین الفاظی برایم به ش��دت دردناک بود. 
به این ترتیب می خواستند افراد را له کنند. در صورت امتناع و یا تعلل فرد، پاسداران او را به 
۱- اشاره اش به حلق آویز کردن بچه ها بود. به  خاطر ضربه ای که به نخاع و سیستم عصبی وارد می شود محتویات روده  خالی 

می شود. 
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ش��دت زیر ضربه های مشت و لگد می گرفتند. هنوز دومین مشت و لگد را درست و حسابی 
نخورده بودم که خودم را به غش و بیهوشی زدم. هر دو پاسدار شیفت ترسیده، هرکدام دیگری 
را متهم می کرد که در اثر ضربه ی آن دیگری، بیهوش شده ام. خالصه مقداری آب به صورتم 
زدند. بعد از چند ثانیه چشم هایم را باز کردم و با حالت بهت به آن ها خیره شدم. گویی نمی دانم 
چه اتفاقی افتاده است. وقتی خیال شان راحت شد که حالم سرجایش است، رفتند و تنهایم 

گذاشتند.
 غذا را به کناری گذاش��تم و وانمود کردم که میلی به خوردن غذا ندارم. چند باری س��لولم را 
چک کردند و مطمئن شدند حالم خوب است. صدای کتک از سلول های مجاور می آمد. بی 
 سروصدا غذا را برداشتم و خوردم. آن شب به سالمت جسته بودم. سکوت همه جا را فرا گرفته 
بود. صدایی از کسی بر نمی خاست. از لحظه ای که متوجه شدم بچه ها رفته اند، گرفتار شدم در 
لقلقه میان رفتن و ماندن. آیا در این شرایط ماندنم صحیح است؟ از مرگ نمی ترسیدم، ولی 
خواهانش نیز نبودم. آیا تفاوتی بین مرگ و شهادت است؟ آیا تفاوتی است بین مرگ ناگزیر و 

استقبال از مرگ؟ مرز بین این دو کجاست؟

جمعه ۲۱ مرداد. اوِل صبح برای دادن صبحانه آمدند. همان نگهبانان ش��یفت شب گذشته 
بودند. گویا ترس��یدند که اتفاق دیش��ب باز تکرار ش��ود. خودم را به بی حالی زده بودم. دنبال 
دردس��ر نمی گشتند و از من گذشتند. تا ظهر گویی یک دنیا به من گذشت. پاسدار شیفت، 
هنگام پخش نهار اصراری بر تکرار شعارهای مذکور نکرد. بعد از نهار برای دادگاه فرا خوانده 
شدم. به محض این که به قسمت دادگاه رفتم، مرا در نزدیکی درِ دادگاه نشاندند. مدتی از شروع 
کار دادگاه نگذش��ته بود که بلند شدم و به دستشویی رفتم. بعد از برگشت از دستشویی، به 
سمت راهروی مرگ رفتم و در آن جا نشستم. گاهی ناصریان نام کسانی را که نزدیک دادگاه 
بودند، می پرسید و آن ها را به دادگاه می برد. برای کسی که نوشتن انزجار را پذیرفته بود، رفتن 
به دادگاه می توانست خطرناک باشد. چرا که ممکن بود مسئله ی همکاری اطالعاتی را پیش 
کشند و این به منزله ی پایان کار بود. عادل نوری برای بار دوم به دادگاه رفته بود و به سالمت 
جسته بود. از این  که در این شرایط در انفرادی نبودم، از خوشحالی در پوستم نمی گنجیدم! 
گاه تصور این که چه چیزهایی مایه ی دل خوشی ام بوده است، خودم را نیز به تعجب وا می دارد. 
احساس می کردم در راهروی مرگ و در میان بچه ها، حتا اگر با ریسک مرگ نیز همراه باشد، 
بهتر از بودن در سلول و بی خبری مطلق است. این جا در کانون تحوالت بودی و تحملش به 

مراتب ساده  تر بود!
محمد فرمانی به دادگاه رفته و بازگش��ته بود. صدایش زدم: هی »ش��وزب«  )نام پدرش بود( 
متوجه ام شد. پرسیدم: چه کار کردی؟ گفت: از سازمان دفاع کردم و انزجارنامه ای را که امضا 
کرده بودم، نیز پس گرفتم. عقیده داشت: همه ی ما را اعدام می کنند. با ما موش  وگربه بازی 
می کنند و سرانجام همه ی ما را خواهند کشت. چرا اجازه دهیم این بازی ادامه یابد؟ عادل اما 
به شدت با این نظر مخالف بود. عادل می گفت: نباید احساساتی شد و عجوالنه تصمیم گیری 
کرد. عادل تأکید می کرد: من هم می دانم زنده   ماندن  بدون  بچه ها، بس��یار س��خت است. در 
واقع، گاه هراس بچه ها از مرگ نبود بلکه از ماندن بود! در دادگاه، نیری از محمد می پرسد که 
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مصاحبه می کند یا نه؟ محمد هم پاسخ می دهد همان انزجارنامه ای را که امضا کرده است نیز 
قبول ندارد و هوادار مجاهدین است و مواضع سازمان را نیز تأیید می کند. نیری می گوید: قباًل 

موضع متفاوتی داشتی؟ محمد هم پاسخ می دهد: اشتباه کردم و حاال آن را تصحیح می کنم!
س��پس منوچهر )علی اکبر( بزرگ بش��ر را دیدم. وی نیز به همین صورت برخورد کرده بود. 
منوچهر می گفت: این ها می خواهند عده ای را اعدام کنند. من می خواهم خودم انتخاب کنم نه 
این که آن ها من را انتخاب کنند. حسام الدین ثوابی نیز همین گونه برخورد کرده بود. خواهرش 
نیز به گونه ای حماس��ی در س��ال ۶۰ به شهادت رسیده بود. نیری و اعضای هیأت با پدیده ی 
جدیدی روبه رو می ش��دند. ابتدا بچه ها بر سر موضع هواداری از سازمان پافشاری می کردند و 
بعد یواش یواش کوتاه آمدند. فکر می کردند بچه ها را تا همکاری اطالعاتی عقب می نشانند. کور 
خوانده بودند. حاال می دیدند بر خالف تصورشان، بچه ها دست به پیش َروی زده اند و آنان را به 

عقب می رانند. 

روز سختی بود. مانند روزهای قبل در هر دسته از اعدام ها، یکی از افراد هیأت به عنوان شاهد 
و برای کس��ب اطمینان از این که جالدان کارشان را به خوبی انجام می دهند، به محل اعدام 
می رفتند. رفتن به راهروی مرگ، برایم کمک بزرگی ش��د. هم در جریان مستقیم آن چه که 
اتفاق می افتاد، بودم و هم بچه ها را در آخرین لحظه ها بدرقه می کردم و هم از ش��ر ناصریان 
تقریباً خالص بودم. این راهرو متعلق به کسانی بود که به دادگاه رفته بودند و کارشان تمام شده 
بود. این افراد را یا برای اعدام می بردند و یا این که به بندها وسلول ها ی شان منتقل می کردند. 
تا وقتی که در آن جا نشسته بودم، فکر می کردند به دادگاه رفته ام و منتظر سرنوشتم هستم. 
اگر متوجه می شدند نیز خطری مرا تهدید نمی کرد، بلکه مدعی می شدم پاسداری مرا به آن جا 

راهنمایی کرده است. 
عصر ما را به صف کردند تا به سلول ها ی مان منتقل کنند. پاسدار در راه گفت: کسانی که انفرادی 
هستند، دست های شان را بلند کنند! من چنین کاری نکردم. چند نفری دست های شان را بلند 
کردن��د. پیش خودم گفتم: اگر نگهبان فهمید، می گویم نش��نیدم! فوق اش دو تا چک و لگد 
است و نه بیش تر. آن روزها نه آماری در میان بود و نه پاسداران و مسئوالن زندان لیست دقیق 
اسامی افراد بندها را در اختیار داشتند. ممکن بود هر شب را در جایی به سر برید. کافی بود 
دستم را به نشانه ی انفرادی بلند می کردم و دوباره به همان مصیبت دچار می شدم. از همه ی 
این ها گذشته، بودن در انفرادی، شرایط را برایم سخت تر می کرد. ناصریان  روی کسانی که در 
انفرادی به سر می بردند، حساسیت بیش تری داشت و حداکثر تالشش را برای به دادگاه بردن 

آن ها به خرج می داد.
من همراه سه نفر دیگر به سالنی که اتاق های مجرد و در بسته در آن قرار داشتند، برده شدیم. 
در راهرو لش��گری ایس��تاده بود و مرا به اتاق سه فرس��تاد. همگی در آن اتاق، جدید بودیم و 
اتاق ساعتی پیش تر شکل گرفته بود. به محض آشنایی با بچه ها، به کنار پنجره رفتم. از الی 
کرکره ی پنجره، محوطه ی بیرون را می دیدم. از این جا اشراف بیش تری به محوطه ی جلوی 

زندان داشتیم. 
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ماش��ین بی . ام. و. انگوری رنگ نیری دیدم که منتظرش ایس��تاده بود. راننده اش سیدعباس 
ابطحی پاس��دار قدیمی اوین و از محافظان قدیمی الجوردی بود. س��مت راست ما گلخانه ی 
زندان قرار داش��ت. نیری کنار ماش��ین ایس��تاده بود و راننده اش به گلخانه رفته و گلدان گل 
انتخاب می کرد و برای او می آورد. وی مشکل پس��ند بود و به راحتی راضی نمی ش��د. بعد از 
ورانداز کردن چند باره ی گلدان، آن را باز می گرداند یا در صندوق عقب ماش��ین می گذاشت. 
باالخره خودش نیز همراه سیدعباس به داخل گلخانه رفت و بعد از مدتی هر یک با یک گلدان 
بازگش��تند. باورنکردنی بود، ساعتی قبل ش��اداب ترین گل ها  را پرپرکرده بود و حاال در کمال 

آرامش به انتخاب گلدان گل برای بردن به خانه اش می پرداخت. 
از غالم رضا حسن علی خانی در مورد امیرحسین کریمی پرسیدم. نظرش این بود که امیر در 
روز ۱۲مرداد جاودانه شده است. با شنیدن این خبر دلم هری ریخت پایین. در میان دوستان 
قدیمی ام تنها او بود که از اسفند۶۰ به بعد ندیده بودمش. در روزهای گذشته در راهرو مرگ 
دائم به دنبال او می گشتم. مثل این بود که آب سرد بر سرم ریخته باشند، خشکم زد. گوشه ای 
کز کردم. ای کاش اشتباه می کرد. چیزی که آن روزها خواستارش بودم و کم تر نصیبم می شد. 

امیر هم رفته بود. یک آن خنده هایش از نظرم دور نمی شد.

بعد از ش��ام، بچه ها از تجربه های خود در روزهای گذش��ته سخن گفتند. هر شام می توانست 
»ش��ام آخر« باشد و هر وداعی آخرین وداع. در گیرودار تعریف خاطرات مان بودیم که پاسدار 
بند، در راهرو با صدای بلند اعالم کرد: هر سلولی که سیگار می خواهد، آماده باشد! مثل گذشته 
نیازی به پرس و جو در باره ی نوع سیگار نداشتیم. در آن شرایط از هر نوع سیگاری استقبال 
می کردیم. تمام پول مان را برای خرید س��یگار روی هم گذاشتیم. فکر می کردیم این آخرین 

۱- پنجره های شش و هفت.

۲- اتومبیل نیری و دیگر اعضای هیأت در این محل می ایستادند.
۳- گلخانه. راننده ی نیری پس از اتمام کشتار روزانه و به هنگام ترک زندان، 
از محلی در این حوالی برای نیری گلدان گل می آورد. 

 من از پنجره ی هفت که در طبقه ی سوم قرار دارد،  
تردد اعضای هیأت قتل عام را می دیدم. 
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خرید مان اس��ت و دیگر نیازی به پول نخواهیم داش��ت. در ثانی، آن روزها سیگار مهم ترین و 
کارسازترین کاالیی بود که می توانستیم بخریم. سیگاری که فروخته شد، »تیر« بود. سیگار 
مورد عالقه ی ما در زندان، سیگار»زر« بود که دیرتر تمام می شد. قرار شد هر نخ سیگار را پنج 
نفری کش��یده و بقیه را ذخیره کنیم. جیره بندی سیگار و جمعی کشیدن آن را با این هدف 
انجام دادیم که مازاِد آن را به بچه هایی که در انفرادی به سر می بردند، برسانیم. مطمئن بودیم 
که نیاز آن ها به کشیدن سیگار بسیار بیش تر از ما است و احتمال عدم فروش سیگار به آن ها 
نیز می رفت. حدس ما درست بود. در انفرادی ها سیگار فروخته نشده بود. از آن روز به بعد هر 
یک از ما که به دادگاه می رفت، چند بسته سیگار در جیب هایش قرار می داد تا آن ها را میان 

بچه هایی که از انفرادی می آمدند، تقسیم کند. 

به ماه محرم نزدیک می ش��دیم، هر ش��ب صدای بوق ممتد ماشین های حامل عروس که در 
گوهردشت تردد می کردند، به گوش می رسید. مردم برای ساعتی هم که شده فارغ از همه ی 
ناراحتی ها و بدبختی های شان، خوشحال بودند. از صمیم قلب خود را در شادکامی آن ها سهیم 
می دیدیم. مگر نه این که برای آوردن لبخند به لب های ش��ان، این همه مصیبت را در طول 
س��الیان تحمل کرده بودیم؟ حاال چه باک! بگذار ش��ادی کنند. ما نیز همراه شان می خندیم 
و برای ش��ان آرزوی خوشبختی می کنیم. کاشکی امشب نفهمند که در این جا چه می گذرد. 
در بیرون، زندگی هم چنان در پش��ت درها و دیوارهای زندان و قتل گاه جاری بود. از صمیم 
قل��ب راضی بودم و در دلم قهقهه می زدم. احمق ها را ببین! فکر می کنند راه زندگی را س��د 
می کنند. امروز چند نفر را از ما گرفتید؟ گوش کنید. صدای بوق ها ی شان را که نوید زندگی 
می دهد! پیوندهای جدید ش��کل می گیرند. امش��ب نطفه های جدیدی بسته خواهند شد، با 
آنان چه خواهید کرد؟ ش��نیدن بوق ماش��ین عروس اعتماد عجیبی به من می داد. احساس 
می کردم زندگی ادامه خواهد یافت و به این ترتیب بچه ها ادامه خواهند یافت. در تالش بودم 
عشق به زندگی را هر طور شده با مرگ آشتی دهم. در افکارم غوطه ور بودم که ناگهان متن 
وصیت نامه ای که به دنبالش بودم، در ذهنم نقش بست. پیش تر چیزی شبیه به آن را جایی 
خوانده بودم. به سرعت آن را سر و شکل دادم. در روزهای قبل فکر کرده بودم متنی بنویسم که 
بالفاصله پاره اش نکنند. اگر به خانواده ام نمی دهند، الاقل در پرونده ای نگاه دارند. شاید روزی 
کسی آن را بخواند و بفهمد که در این روزها در ذهن ما چه می گذشته است، به چه چیزهایی 

می اندیشیدیم و به دنیا و مبارزه از چه منظری می نگریستیم. در ذهنم متن را مرور کردم: 
خانم بزرگ، مادر و پدرعزیزم! 

وقتی که آمدم، همه می خندیدید در حالی که من می گریستم. حاال که می روم، با تمام وجود 
می خندم. امیدوارم شما این بار، همراه من بخندید. شاد و سرخوش باشید. همه را از قول من 

سالم برسانید! از صمیم قلب دوست تان و دوست شان دارم. 
فکر کردم کوتاه است و گویا و حساسیت برانگیز هم نیست و همه ی آن چیزی را که می خواهم 
بیان کنم، در خود دارد. هر چند که گاهی وقت ها »س��کوت از هزار پنجره فریاد نیز رس��اتر 
است«. من انتخاب کرده  بودم که خوشحال از دنیا بروم و دوست داشتم این خوشحالی را با 

دیگران تقسیم کنم. 
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ش�نبه ۲۲ مرداد. ساعت هش��ت بامداد، ماشین بی.  ام.  و. ۵۱۸ س��بز انگوری رنگ نیری را 
دیدم که جلوی ساختمان توقف کرد و او به سرعت به ساختمان زندان وارد شد. حوالی ساعت 
ده صبح مرا صدا زدند. شتاب زده و با اضطراب و دلهره آماده شدم و به دادگاه رفتم. چون در 
سلول جدید، در میان بچه ها بودم، تمایلی به دادگاه رفتن نداشتم. به مجرد این که به محوطه ی 
دادگاه رسیدم، به فکر این افتادم که مانند روز گذشته به راهروی مرگ بروم تا شاید آن جا از 
امنیت بیش تری برخوردار باشم. باز هم به بهانه ی رفتن به دستشویی، جایم را ترک کردم و بعد 
از بازگشت از دستشویی به سرعت به راهروی مرگ رفتم. چیزی نگذشته بود که ناصریان را 
دیدم که به دنبال شکار می گشت. سعی کردم خودم را از نظرش مخفی کنم. با تناقض عجیبی 
دس��ت به گریبان بودم. درگیری روحی ناشی از آن، چنان شدید بود که گاه همه ی عضالت 
بدنم را منقبض می کرد، ضربان قلبم را افزایش می داد و فشار زیادی را در شقیقه هایم احساس 
می کردم. هر گونه تالشم برای مخفی شدن از پیش نظر ناصریان و بقیه ی جالدان، به منزله ی 
این بود که یکی از دوستانم در تیررس او قرار خواهد گرفت. در واقع من او را در پی طعمه ی 
دیگری روانه می کردم. قرعه به نام ابراهیم اکبری صفت افتاد. او را آن روز دو بار به دادگاه برد. 
ناصریان در سال ۶۰ بازجوی ابراهیم بود. کسانی را که می شناخت تا به قربانگاه نمی فرستاد، 
دست از سرشان بر نمی داشت. چند روزی بیش تر به اتمام حکم ابراهیم نمانده بود. خانواده ای 

بسیار فقیر در شمال داشت. از آن هایی که به وصف نمی توان آورد. حوالی ظهر بود. 
کنارم حسین فیض آبادی نشسته بود و آن طرف تر نصراهلل مرندی. نهار نان و پنیر بود. حسین 
با ولع زیادی می خورد. گفتم: حسین بپا خفه نشی! نصراهلل گفت: این قدر می خوری سنگین 
می شوی؛ بروی باالی دار طناب پاره می شود و می افتی پایین! من اضافه کردم: آن وقت پایت 
می شکند! حسین خندید و گفت: بگذار آخر عمری یک طناب به آن ها ضرر بزنم! »د–ص« 
حال غذا خوردن نداش��ت. جیره ی نان و پنیرش را من  خوردم. در این میان یکی هم اضافه 
از پاسدار گرفتم. »د–ص« چشم بندش را باال زد و با تعجب و خنده، به شوخی گفت: کوفت 

بخوری! حاال چه وقت خوردن است! 
بیش تر سیگارهایی را که همراه داشتم، به بچه هایی که از انفرادی آمده بودند، داده بودم. »د–
ص« نیز از انفرادی آمده بود. صدایش را شنیدم که تقاضای سیگار می کرد. پاسدار متوجه نشد. 
گفتم: ساکت باش! من دارم. سیگاری به او دادم. کبریتی نداشتم که سیگارش را روشن کنم. 
وی آتش می خواست و پی درپی نگهبان را صدا می کرد. از سیگارهایی که تقسیم کرده بودم، 
بچه ها جشنی به پا کرده بودند و حاال گوشه ی لب هر کسی یک سیگار بود. رشته ی افکارم با 
دیدن افغانی ها که به صف بودند ازهم گسست. روی سر هر یک از آنان، یک مجموعه ی بزرگ 
حاوی پلو و خورش��ت، مرغ بریان، س��االد، نوشابه و میوه بود.  از اولین افغانی ای که از جلویم 
رد شد تا آخرین آن ها، تمام مدت همه ی تالشم این بود که ببینم دقیقاً چه چیزهایی روی 
مجموعه ها قرار دارد. به یاد فیلم های عربی افتادم که در آن، تعدادی از کنیزکان با لباس های 
رنگی زیبا و با مجموعه هایی بر س��ر، به همراه آهنگی کشدار، اشربه و اطعمه برای سلطان و 
خلیفه می آوردند. ناصریان تالش می کرد به بهترین نحو ممکن از هیأت کشتار پذیرایی کند تا 
آنان با انرژی بیش تری به سالخی بپردازند. روزها، ساعت ده صبح و پنج بعدازظهر میوه ِسرو 
می شد و در طول روز از آن ها با چای و شیرینی و نان خامه ای پذیرایی می  کردند. این آخری 
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برای موفقیت هایی بود که در کشتار زندانیان بی دفاع کسب می کردند و باید کام شان شیرین 
می شد! چند پاسدار مسن با محاسن سفید نیز از طرف حسینیه به سمت ما می آمدند. برای 
تبرک و ثواب رفته بودند که لگدی به سینه ی بچه ها بزنند تا از روی صندلی پرت شوند و بدین 
طریق حکم حاکم شرع اجرا شود. در طلب بهشت بودند و رؤیای در بر کشیدن حورالعین را 
در سر داشتند. هر جنایتی را در این راه، با طیب خاطر انجام می دادند. وگرنه بعید بود با آن 
سن و سال تنها به خاطر شغلی که درآمد چندانی نیز نداشت به چنان جنایاتی دست بزنند. 

بعدازظهر بود، متوجه ش��دم زندانیانی را که در فرعی هف��ده با هم بودیم، به دادگاه می برند. 
تقریباً داس��تان کرمانش��اهی ها را فراموش کرده بودم. بردن بچه ها به دادگاه نیز حساس��یتم 
را برنیانگیخت. ناصریان»م-پ« را نیز صدا می زد. از دور می دیدمش ولی او واکنش��ی نش��ان 
نمی داد. بعد از مدتی شنیدم نام من را صدا می زنند. به تأسی از »م- پ«، واکنشی نشان ندادم. 
پیش خودم گفتم حلوا که خیر نمی کنند! اگر آمدند باالی سرم و صدایم کردند، پاسخ می دهم، 
در غیر این صورت می گویم که نفهمیدم؛ خواب بودم. بعداً متوجه شدم »م- پ« در آن لحظه 
واقعاً خواب بود و پاسخ ندادنش عمدی نبوده است. اگر بیدار بود و پاسخ داده بود، حتماً اعدام 
می ش��د. اگر کسی را صدا می کردند و پاسخی نمی شنیدند، به دنبال فرد به بندهای مختلف 
مراجعه می کردند. باید ش��انس می آوردی که تو را در محل شناسایی نمی کردند، وگرنه باید 

پاسخ گوی جواب ندادنت هم می شدی. 
یکی از اطالعاتی ها که پرونده ای در دستش بود، از اتاق روبه روی دادگاه بیرون آمده و از داریوش 
حنیفه پور پرسید: برای چی می خواستی از کشور خارج شوی؟ داریوش گفت: می خواستم به 
دنبال تحصیل بروم. دو تا سیلی به او زد و گفت: خبیث چرا دروغ می گویی! این ها چیست؟ 
چند مورد از پرونده را با او در میان گذاشت. ناصریان با خوشحالی به آن دو نزدیک شد و زد 
پشت داریوش و در حالی که هلش می داد، با اشاره به حکم هیأت گفت: بدو خبیث! ویزایت 
صادر شد! داریوش در حالی که پوزخندی به او می زد، با بی اعتنایی گفت: من مدت ها بود در 
انتظار این لحظه بودم، ولی بدبخت چی به تو می دهند؟ ناصریان خشکش زد. مات و متحیر 
مانده بود. داریوش چنان سرش را باال گرفته و با اطمینان صحبت می کرد که از پشت چشم بند 
هم نگاهش هراس را به دل ناصریان انداخته بود! او با انتخاب مرگ و با لبخند آخرینش، طعم 
تلخ شکست را به ناصریان می چشاند. نتوانستم با او صحبت کنم. پشت سرش روشن بلبلیان از 

دادگاه خارج شد. هنوز متوجه وخامت اوضاع نشده بودم. 

چیزی نگذشت که مجتبی اخگر به دادگاه برده شد و سپس جر و بحث کنان وی را از دادگاه 
بیرون آورده و به یکی از فرعی ها بردند. آنان از وی می خواستند که انزجارنامه بنویسد. مجتبی 
خیلی خونسرد می گفت: سواد ندارم، شما هر چه دل تان می خواهد بنویسید، من امضا می کنم! 
وقتی روی چیزی کلید می کرد، دیگر هیچ کسی نمی توانست او را از خر شیطان پایین بیاورد. 
در دوران بازجوی��ی نیز پاهایش را ب��ا کابل داغان کرده بودند. چند بار بین دادگاه و بازجویی 
پاس کاری ش��ده بود. دیگر از دست او ذله شده بودند. آن چه را که در بازجویی و زیر شکنجه 
می پذیرفت، در دادگاه منکرش می شد و دوباره او را به بازجویی می فرستادند. این بار نیری به 
علت دروغ گویی وی را محکوم به صد ضربه ش��الق کرده بود. حمید عباسی معاون ناصریان 
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برای زدن ضربه های کابل پیش قدم شده بود. صدای ضربه های کابل و نعره های مجتبی از دور 
به گوش می رسید. همراه او از درد به خودم می پیچیدم. 

ناصریان نگران بود که ضربات کابل به خوبی زده نش��ود و به قول او حرام ش��ود. در نگاه آن ها 
شکنجه و آزار و اذیت قربانی، انجام فریضه ی الهی تلقی گردیده، باعث تقرب به خدا می شد. 
هنوز از تش��نج حاصله در نیامده بودم که متوجه ش��دم مجتبی را که دیگر توانی نداش��ت، 
کشان  کش��ان می آورند. در حالی که از درد ناله می کرد، کنار من رهایش کردند. دس��تش را 
گرفتم، گفتم: مجتبی! ایرج هستم. با ناله گفت: می دانم، چه خبر؟ از خنده نزدیک بود منفجر 
شوم. به هیچ چیز در آن لحظه ها به جز اخبار نمی اندیشید. حالش واقعاً خراب بود. ولی سرزنده 
بود و قبراق. گفتم: ساکت باش! تا برایت تعریف کنم. حواسم به مجتبی رفته بود و متوجه ی 

مسائلی که در پیرامونم جریان داشت، نبودم. 

هنگام عصر بود. کاوه نصاری را صدا کردند. کاوه بیمار بود و به سختی راه می رفت. درد سیاتیک 
تقریباً یک پایش را فلج کرده بود و از بیماری صرع پیش رفته ای رنج می برد. هفته ای یکی دو 
بار دچار حمله ی صرع شدید می شد. دندان هایش به خاطر فشاری که به آن ها می داد به شدت 
س��ائیده شده بودند. او در مرخصی  استعالجی از زندان که با ضمانت خانواده اش و قراردادن 
وثیقه مالی سنگین امکان پذیر شده بود دچار حمله ی صرع شده و در اثر اصابت سرش به زمین 
حافظه اش را نیز از دست داده بود و گذشته را به یاد نمی آورد. هنگام بازگشت به زندان دادیار 
ناظر زندان به او تفهیم کرده بود که چرا در زندان است و چه اعمالی را انجام داده است. او به 
پنج سال زندان محکوم شده بود ولی پس از پایان محکومیت به او گفته بودند که اشتباهی در 

ابالغ حکم او شده و می بایستی پنج سال دیگر در زندان بماند.
او را به دادگاه  می برند ولی ظاهراً به خیر می گذرد. از این که از خطر جس��ته بود خوش��حال 
بودم. خوشحالی ام اما دیری نپایید. گویا هیأت عفو بعد از مشورتی چند دقیقه ا ی تصمیم به 
ناب��ودی اش می  گیرد. دوباره صدایش کردند. این ب��ار از او می خواهند که برای کار به کارگاه 
زن��دان برود ولی کاوه نمی پذیرد. وقتی از دادگاه بیرون آمد، حمله ی صرع ش��دیدی گرفت. 
تازه از حمله ی صرع فارغ شده بود و مثل گوشتی کنار راهرو، روی زمین بی حرکت ولو شده 
بود که نامش را برای اعدام صدا زدند. پاسداری در آن میان قدم می زد. نمی توانستم جایم را 
عوض کنم. ولی تمام هوش و حواس��م متوجه ی او بود. یکی از دردناک ترین و در عین حال 
شورانگیزترین صحنه هایی که در عمرم شاهدش بودم، در پیش نگاه نگرانم شکل می گرفت. 
هم زمان ظفر جعفری افشار را نیز صدا زدند. هر دو از زندانیان مجاهدکرج بودند و از هم بندانم. 
ظفر، کاوه را که توان راه رفتن نداش��ت، قلم دوش کرد. وقتی تالش می  کرد هر طور ش��ده او 
را بلند کرده و روی دوشش قرار دهد، داشتم منفجر می شدم. با  آن  که با  آن ها فاصله داشتم 
ولی کس��ی بهتر  از من نمی توانست شاهد این صحنه باشد. درد و خشم سراسر وجودم را در 
بر گرفته بود. دندان هایم را به هم می فشردم. ظفر می رفت و چه پرغرور می رفت. ظفر، کاوه بر 

دوش می رفت... 
تالش کردم تا آن جا که ممکن بود آن ها را دنبال کنم. به سختی می توانستم از آن ها دل بکنم. 
دلم گرفته بود با این حال چیزی درونم نهیب می زد که بایستی زنده بمانم و در جنگ زندگی 
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پیروز شوم. 
از روز بیس��ت و یکم، یکی از سئوال های مهم شان از بچه های بند ما، چگونگی برگزاری عید 
غدیر در بند بود. آن ها به حداقل ها بسنده کرده بودند. می دانستند در بند، مراسمی به مناسبت 
عید غدیر برپا بوده اس��ت، ولی از کم و کیف آن مطلع نبودند. مراس��م علنی برگزار ش��ده و 
پنهان کاری ای در میان نبود. به دانستن این که آن روز چه کسی مبادرت به پخش شربت در بند 
کرده است نیز راضی شده بودند. هیچ کسی تا  آن لحظه با آن ها همکاری نکرده بود و تعداد 
زیادی جان بر سر آن باخته بودند. جالدان فکر می کردند باالخره مقاومت ما خواهد شکست و 

به مقصود خواهند رسید. ولی هر چه می زدند، بر در بسته می زدند. 
ناصریان با دسته ای کاغذ در دست، در راهروی مرگ باال و پایین می رفت و فریاد می زد: همه ی 
کارها را باید خودم انجام دهم. پس کجا هستند این ها؟ و سپس پاسداران را یکی یکی به اسم  

صدا می زد. 
پاسداران خسته و کوفته از جدال با بچه ها، به دنبال گریزگاه و محملی برای عدم  حضورشان 
در آن جا بودند. می خواستم با یکی از بچه ها صحبت کنم که پاسداری متوجه شد. باالی سرم 
آمد و با لگد به پایم کوبید. گفتم: کاری نکردم، از بغل دستی ام فندک می خواستم. گفت: آدم 
نمی ش��وی و مرا به کنار در دادگاه برد و روبه روی اتاق افس��ر نگهبانی نشاند تا به کارم زودتر 
رس��یدگی شود. صدای لش��گری از درون اتاق می آمد. نمی دانم با چه کسی صحبت می کرد 
ولی می گفت: موتوری، خدمات، بهداری، آشپزخانه همه و همه باید بیایند. بعد نگویید به ما 
نگفتید. مطمئن شوید کسی جا نماند. کسی بعداً گله نکند که من را در جریان نگذاشتید. سعی 

می کردند همه را درگیر جنایت کنند. 
خاکی مسئول مالقات، شده بود مسئول اجرایی صحنه ی اعدام. عادل مسئول فروشگاه، شده 
بود مسئول بردن بچه ها به صحنه ی اعدام و... بقیه نیز در صحنه ی اعدام مسئولیتی به عهده 
می گرفتند. از ضرب و شتم عده ای از بچه ها قبل از اعدام گرفته تا انداختن طناب به گردن و 
زدن لگد به سینه به هنگام دار زدن شان؛ از گذاردن پیکرهای قربانیان در کیسه های برزنتی 
گرفته تا حمل آن ها به کامیون های بنز خاورِ حمل گوشت. پاسداران رو به کسانی که از قبل 
می ش��ناختند و یا کینه ای از آن ها به دل داش��تند، می گفتند: لگد آخر را خودم به سینه ات 
خواهم زد! از روز۲۱ مرداد چندین بار این تهدید را شنیده بودم. آن ها به این ترتیب در ثواب 
کشتن »دشمنان خدا« شریک می شدند و در اجرای حکم از انجام هیچ وحشی گری کوتاهی 

نمی کردند. 

سرم را بین پاهایم گذاشته بودم تا اگر لشگری از اتاق بیرون آمد، مرا نشناسد. کاری بود بی ثمر، 
ولی ش��اید همین نجات بخشم می شد. امیدم را از دست نمی دادم و در انتظار زندگی نشسته 
بودم. در همین اثنا ابوالقاسم )هوشنگ( ارژنگی در حالی که با ناصریان جر و بحث می کرد، از 
اتاق خارج شد. استاد موسیقی سنتی ایرانی بود و صدای زیبایی داشت. سنی از او گذشته بود. 
یکی از مواردی که روی آن دست گذاشته بودند، این بود که چرا تاکنون ازدواج نکرده است؟ از 
میان بچه های زندان، یک گروه موسیقی تشکیل داده و آموزش شان داده بود. بچه ها پیشرفت 
شایان توجهی کرده بودند و آهنگ های مختلفی را که بر اساس سروده های زندانیان تنظیم 
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شده بود، به زیبایی اجرا می کردند. گاه این شعرها با آهنگ های قدیمی اجرا می شد وگاه توسط 
بچه ها، یا آقای ارژنگی برای شان آهنگ های جدیدی ساخته می شد. کارهای بسیار زیبایی تهیه 

و اجرا کرده بودند. از اعضای گروه موسیقی ارژنگی، فقط یک نفر به نام »ف- پ« باقی ماند.
شب ۲۱ مرداد، پاسدار »علی« که در پستی و دنائت نمونه نداشت و حاج محمود افسرنگهبان 
زن��دان را دی��دم. ت��ا آن روز خبری از آن ها نبود و همین باعث تعجبم ش��ده ب��ود. از خالل 
گفت وگوهای شان با دیگر پاسداران، متوجه شدم همراه با تعدادی از پاسداران زندان برای انجام 
مأموریت به منطقه ی عملیات »فروغ جاویدان« اعزام شده بودند و تازه به سر کار برگشته اند. 
این ها تازه نفس بودند و خون طلب می کردند، برخالف بقیه که گویا تشنگی شان فروکش کرده 
بود. در همین حین، فرامرز جمشیدی  را که چند برگه کاغذ سفید در کنارش روی زمین پهن 
بود، نزدیک در دادگاه دیدم. گفتم: داداش سالم! در زندان به داداش معروف بود. سرش را بلند 
کرد، مرا دید، چشمانش برقی زد. چشم بندش روی پیشانی اش بود، آن را چند بار جا به جا کرد. 
از خوشحالی در پوستش نمی گنجید. تمام پهنه ی صورتش شد خنده. گفت: شنیده بودم که 
اعدام شده ای، هنوز زنده ای؟ در ذهنش یک نفر به آمار زنده ها اضافه شده بود. از سال ۶۵ هم بند 
بودیم و هم سلول. ادامه داد: نمی دانی چقدر خوشحالم که زنده ات می بینم . رو کرد به کاغذهایی 
که جلویش بود و گفت: ببین چقدر کاغذ به من داده اند! از من همکاری اطالعاتی خواسته اند. و 
در حالی که می خندید ادامه داد: فکر نمی کنم دیگر ببینم ات. چقدر دوست داشتنی تر از قبل شده 
بود. دلم آتش گرفت. می خواستم ببوسم اش. دل از او نمی کندم. یعنی این آخرین دیدارمان است؟ 
سوزش عجیبی درگلویم احساس می کردم. گویی ریسمان به گلوی من می کشند. بعداً متوجه 

شدم ساعتش در ساعت ده شب ۲۲مرداد از کار افتاده بود.

آخر ش��ب بود. من هن��وز زنده بودم یا ادای زنده ه��ا را در م��ی آوردم؟ نمی دانم چرا آن قدر 
جان س��خت شده بودم. دلم می خواس��ت تا زمانی که فرامرز در آن جا نشسته بود، همان جا 
می ماندم. یادم آمد انفرادی که بودیم او روزه بود و جیره ی نان اضافه اش را از طریق هواکش به 

من می داد. پشتم تیر می کشید و عرقی سرد روی پیشانی ام نشسته بود. 
با عده ای از بچه ها به بند مجرد بازگشتم و یک راست به سلول سابقم رفتم. بچه ها دوره ام کردند. 
رفتارش��ان عادی نبود. از این  که به سالمت بازگشته بودم، متعجب بودند. پاسداران به همراه 
زندانیان تواب کرمانش��اهی در به در دنبالم بودند و به اتاقی که در آن بودم نیز مراجعه کرده 
بودند. آن ها گویا همه جا را در پی ام گشته بودند. حتا در محوطه ی دادگاه صدایم کرده بودند و 
این همان زمانی بود که جواب نداده بودم. یک  بار نیز تقریباً همه ی زندانیانی را که پایین بودند، 
یک به یک نگاه کرده بودند. نمی دانم آن لحظه کجا بودم. شاید همان لحظه ای بود که از ترس 
دیده شدن توسط لشگری، لنگم را دور صورتم کشیده بودم و سرم را میان پاهایم پنهان کرده 
بودم یا زمانی که به توالت رفته بودم. بعدها فهمیدم به بند مارکسیست ها نیز برای پیدا کردنم 
مراجعه کرده بودند. شاید فکر کرده بودند که اعدام شده ام. تازه متوجه شدم چرا امروز هر کدام 

از بچه های فرعی که به دادگاه رفته بودند، اعدام شدند. 

هر یک از بچه های فرعی هفده را که به دادگاه می بردند، سه زندانی تواب کرمانشاهی، به عنوان 
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شاهد حاضر می شدند و بر علیه بچه ها شهادت می دادند. نفس حضور ما در آن جمع، جرم و 
گناهی نابخشودنی بود. اگر کسی گفته های آنان مبنی بر تماس با دیگر بندها از طریق مورس، 
دادن خط برخورد جهت فرار از اعدام در دادگاه، دادن فحش  به پاسداران و مسئوالن زندان و 
اعضای هیأت و... را نفی می کرد، اعضای هیأت بالفاصله می گفتند: خیلی خوب، اشکالی ندارد، 
اگر راست می گویی باید همکاری اطالعاتی کنی و سرموضعی های بندتان را معرفی کنی! تنها 
کسی که آن روز برعلیه او شهادت داده بودند و جان به در برده بود، »م–ش« بود. گفته بودند 
که وی اخبار عملیات فروغ را تشریح می کرده و مدعی بوده که مجاهدین به دروازه های همدان 
رسیده اند. »م–ش« در دفاع از خودش گفته بود: دروغ می گویند. من تنها آن چه را که تلویزیون 
نشان داده بود، برای بچه ها تعریف کردم. فکر نمی کردم انتقال اخبار تلویزیون جرم باشد. مگر 
امکان دارد من که آخرین صحنه ها را تا ۱۴ مرداد از تلویزیون تماش��ا کرده ام، این حرف ها را 
زده باشم! ظاهراً استداللش مورد قبول قرارگرفته و اعدام نشده بود؛ ولی بقیه بچه ها از جمله 
سیدحس��ن عسگری، بیژن کشاورز، محمد درویش  نوری، روشن بلبلیان، داریوش حنیفه پور، 
حس��ین فیض آبادی و... با شهادت همین ها اعدام ش��ده بودند. من و »م–پ« نیز معجزه آسا 
از م��رگ رهیده بودیم. امروز تکیه ی اصلی هیأت روی همکاری اطالعاتی بود. تا آن جایی که 

می دانم همه ی کسانی که امروز اعدام شدند، در معرض این سئوال قرار گرفته بودند.
»م–و« هم چنان از پنجره بیرون را می پایید. می خواست مطمئن شود که نیری می رود یا خیر؟ 
در این روز نیز مانند روز قبل، برای تمدد اعصاب به گلخانه ی زندان تشریف فرما شدند و چند 

عدد گلدان به رسم یادبود با خود بردند. به راستی گل به چه کارشان می آید؟! 
امروز حسین نیاکان، ابراهیم اکبری صفت، ابوالقاسم ارژنگی، کاوه نصاری، ظفر جعفری افشار، 
داریوش حنیفه پور، روشن بلبلیان، فرامرز جمشیدی، محمد درویش نوری، سیدحسن عسگری، 

بیژن کشاورز، حسین فیض آبادی و... اعدام شدند.

یک ش�نبه ۲۳ و دوش�نبه ۲۴ مرداد ماه. بعد از خوردن صبحانه، هر یک از ما به تناوب 
از طریق پنجره، محوطه ی بیرون را زیر نظر داش��تیم. می خواس��تیم بدانیم ارابه ی مرگ به 
گوهردشت می آید یا نه؟ در صورت مشاهده ی اتومبیل نیری، باید خود را برای رفتن به مسلخ 
آماده می کردیم. بدون حضور هیأت و نیری، اعدامی صورت نمی گرفت و می ش��د نفس��ی به 
راحت کش��ید. از سوی دیگر، نیامدن آن ها بدان مفهوم بود که هیأت کشتار در اوین سرگرم 
خون ریزی اس��ت. از روز یک شنبه محرم شروع شده بود و این بدان مفهوم بود که دیگر بوق 
ماشین عروس را نخواهیم شنید. اما ارابه ی مرگ هم چنان به پیش می راند. با خود فکر می کردم 
اگر کرمانش��اهی ها مرا یافته و به سراغم آمدند، چه محملی برای پاسخ دادن به گزارش های 

آن ها بتراشم؟
از این که هیچ یک از بچه ها حاضر نش��ده بودند کوچک ترین همکاری با دژخیمان بکنند، به 
خ��ود می بالیدم. این، آن رازی بود که عناصر رژیم از درک آن عاجز بودند. بارها در طول این 
روزها ناصریان را دیده بودم که سراپا خشم و در عین حال کوفته و در هم ریخته، عجز خود را 

از مقاومت بچه ها اعالم می کرد. این درجه از ایستادگی و مقاومت سابقه نداشت. 
در این دو روز هیأت ظاهراً در اوین به جنایت مش��غول بود و در گوهردش��ت ناصریان برای 
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تهیه ی لیس��ت کذایی و اولویت بندی زندانیان جهت اعزام به دادگاه و متعاقباً جوخه ی اعدام 
تالش می کرد. 

در روز ۲۴ مرداد نیری، اشراقی، رئیسی و پورمحمدی به دیدار آیت اهلل منتظری در قم می روند. 
نیری رئیس هیأت قتل عام به آیت اهلل منتظری می گوید: 

ما تا االن هفتصد و پنجاه نفر را در تهران اعدام کرده ایم، دویست نفر را هم به عنوان سرموضع 
از بقیه جدا کرده  ایم. کلک این  ها را هم بکنیم بعد هر چه بفرمائید.۱ آیت اهلل منتظری بعد از 
شنیدن استدالل های اعضای هیأت  کشتار زندانیان سیاسی، از سر خیرخواهی برای رژیم تأکید 
می کند: این گونه قتل عام بدون محاکمه، آن هم نسبت به زندانی و اسیر،  قطعاً در درازمدت به 

نفع آن هاست و دنیا ما را محکوم می کند. ...
اعدام آنان ]زندانیان سیاس��ی[ بدون فعالیت جدید، زیر سئوال بردن همه ی قضات و همه ی 
قضاوت های س��ابق اس��ت. کس��ی را که به کم تر از اعدام محکوم کرده اید به چه مالک اعدام 
می  کنید؟ حاال مالقات ها و تلفن ها را قطع کرده اید. فردا در جواب خانواده ها چه خواهید گفت؟۲

بچه ه��ای کرجی بندمان تقریباً به جز چند نفر، همگی اعدام ش��ده بودند. زندانیان کرج در 
طول س��الیان زندان، به شدت از سوی دادستانی کرج تحت فشار وکنترل بودند و در دادگاه 
نیز شرایط ش��ان  س��خت تر بود. نادری، دادستان و فاتح مس��ئول اطالعات، از نزدیک همه را 
می شناختند زیرا تعدادشان اندک بود و در ثانی، رئیسی خیلی از بچه ها را از نزدیک می شناخت. 
رئیسی یکی از اعضای اصلی و فعال هیأت کشتار، پیش از انتصاب به سمت معاونت دادستان 
انقالب اس��المی مرکز در س��ال ۶۳، توسط علی رازینی دوست و هم درس سابقش، دادستان 
انقالب اس��المی و پیش از آن دادیار کرج بود. این همه دس��ت به دس��ت هم داده بود و کار را 
برای زندانیان کرجی مش��کل تر کرده  بود. اصوالً اگر اعضای هیأت و یا کارگزاران آن ها کسی 
را می شناختند تا رأی به اعدام او نمی گرفتند، آرام نمی نشستند. در رابطه با بچه های کرجی، 
نادری و فاتح  جزو نظردهندگان اصلی بودند و اضافه شدن آن ها به ترکیب هیأت، عمق فاجعه 

را می رساند. 

سه شنبه ۲۵ مرداد. اول وقت صدایم کردند و به محوطه ی دادگاه برده شدم. پاسداری که 
ما را به طبقه ی پایین برده بود، مرا مجبور به نشستن کنار در دادگاه کرد. منتظر فرصتی بودم 
که خودم را به راهروی مرگ برسانم تا بلکه مثل روزهای قبل کمی آسوده خاطر گردم. در این 
بین متوجه ش��دم که مجتبی اخگر را به دادگاه برده اند. از داخل دادگاه سر و صدای مجتبی 
به گوش می رسید. قضیه  به انفرادی رفتن او قبل از اعدام ها بر می گشت. از بیماری های شدید 
کلیوی، روده ای و معدوی رنج می برد. هیچ کاری برایش نمی کردند. قادر نبود غذای شب زندان 
را بخورد. به خاطر عدم رسید گی به نیازهای اولیه اش و دردی که می کشید، اعتصاب غذا کرده 
بود. مجبور شدند وی را برای مداوا به بهداری زندان قزل حصارکه مختص عادی ها بود، ببرند. 
او تأکید داشت به علت ناراحتی هایی که داشته، نمی توانسته غذا بخورد. چند بار لشگری، برای 
دادن شهادت علیه او به دادگاه رفت. سپس بیات مسئول بهداری برای دادن شهادت علیه او به 
۱- متن کامل خاطرات آیت اهلل منتظری به همراه پیوست ها، اتحاد ناشران ایرانی در اروپا، چاپ دوم ژانویه ۲۰۰۱، صفحه ی 

 .۳۴۷
۲-  پیشین، صفحه ی ۵۲۱. 
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دادگاه فرا خوانده شد. مجتبی سه روز پیش نیز ضربه های کابل زیادی را تحمل کرده بود و به 
لحاظ جسمی بسیار ضعیف شده بود. آن قدر قضیه ی او پیچ در پیچ شده بود که یادشان رفته 
بود وی را در رابطه با خود انفرادی رفتن مورد مواخذه قرار دهند. احساس کردم مجتبی را نیز 
از دست داده ام. به هیچ وجه فکر نمی کردم از مهلکه جان سالم به در برد.  قیافه ی ظاهری او به 
همراه خونسردی ذاتی اش و سادگی رفتار و برخوردش، احساس همدردی با او را در هر کسی 

بر می انگیخت. شاید همین خصوصیات منحصر به فردش بود که به یاری اش آمد.
سپس عادل نوری به دادگاه رفت. متوجه شدم لشگری نیز به همراه او به دادگاه رفت. لشگری 
وی را به خوبی می شناخت و در دادگاه پایش را در یک کفش کرده بود که حکم اعدام عادل 

را بگیرد. صدای لشگری از داخل دادگاه می آمد. 
در این جا بود که متوجه شدم از افراِد خودشان برای شهادت دادن علیه ما استفاده می کنند. 
عادل اگر کمی شانس آورده بود و سر و کله ی لشگری پیدا نشده بود، این خوان را نیز رد کرده 

بود. ولی در میان ما، او بد اقبال ترین بود. 

نوبت به سعید عطاریان نژاد رسید که به دادگاهش بَرند. دوباره لشگری به دادگاه رفت. نفهمیدم 
درآن جا چه گذش��ت. لشگری س��عید را نیز از سال ۶۱ می شناخت، چرا که او نیز از زندانیان 
قدیمی  گوهردشت بود و متجاوز از دو سال سلول انفرادی را تحمل کرده بود. احساس می کردم 
به آخر خط رسیده ام و دیگر محل گریزی نیست. با این حال هم چنان هشیاری ام را حفظ کرده 
بودم. با این که لُنگ بر چشم داشتم، همه جا را به خوبی می دیدم. در این بین متوجه شدم 
لشگری اتاقش را برای انجام کاری ترک کرد. ناصریان از دادگاه بیرون آمده و به دنبال شکار 
قربانی جدیدی بود تا به مسلخ برد. وی از روی دفترچه اش و لیستی که هر روز تهیه می کرد، به 
دنبال قربانی می گشت. کار برای چند دقیقه ای به درازا کشیده بود. ناصریان هنوز بازنگشته بود. 
نیری چند بار با صدای بلند گفت: آقای ناصریان یک متهم جدید بیاورید! ظاهراً وی از این که 
وقفه ای در کارشان افتاده بود، ناراحت به نظر می رسید. بنا به دالیلی که بر ما پوشیده بود، عجله 
داشتند و می خواستند به سرعت تکلیف ما را یک سره کرده و گوهردشت را ترک کنند. درنگ 
را جایز ندانستم. شاید مجبور می شدم در موقعیت بدتری به دادگاه روم. دادگاه بدون حضور 
ناصریان و لشگری را ترجیح می دادم. دل به دریا زده، بلند شدم و خودم را به دادگاه رساندم. 
چشم بندم را که برداشتم، نیری فکر کرد کسی من را به دادگاه هدایت کرده است. برای او مهم 
فقط این بود که کس��ی در دادگاه حاضر ش��ود تا او و دیگران به کارشان برسند. پرسید: چند 
بار با تو برخورد ش��ده است؟ پاسخ دادم: یک  بار. می دانستم هرچه بیش تر بگویم، بدتر است 
و خواسته ش��ان باالتر می رود و چه بسا بروند روی همکاری اطالعاتی. پیش خودم گفتم: اگر 
متوجه شدکه با من سه بار برخورد شده، خودم را به نفهمی می زنم و می گویم نه! در واقع یک  
بار با من برخورد شده و دو بار بعدی چون تفهیم و تفاهم نشده بود، مرا به نزد شما آوردند که 
خواسته تان را یک  بار دیگر روشن بگویید. خوشبختانه در آن میان کسی متوجه نشد. چون 
سرزده به دادگاه رفته بودم، پرونده ی زندانم پیش روی شان نبود. پرونده ای را که نامم روی آن 
بود، روی میزی در گوشه ی اتاق می دیدم. جدای از پرونده ی هر فرد، یک پرونده ی زندان نیز 
حاوی اطالعاتی در رابطه با س��ابقه ی فرد در زندان، تهیه ش��ده بود. هر فرد همراه با پرونده و 
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کیفرخواستش و هم چنین پرونده ی زندانش به دادگاه می رفت. در پرونده ی زندانم برگه ای به 
امضای من مبنی بر عدم تمایلم به شرکت در انتخابات سومین دوره ی مجلس شورای اسالمی 

موجود بود. نباید کسی کارش به کش و قوس می کشید وگرنه بازنده ی میدان بود. 
از آن جایی که بدون تمهیدات قبلی به دادگاه رفته بودم، چیزی از من در اختیار نداش��تند. 
نیری گفت: انزجار نوشتی؟ گفتم: بله! و اجازه ی صحبت به او ندادم و به شکل ابلهانه ای گفتم: 
شما چند روز پیش به من گفتید می خواهید عفو داده و آزادم کنید و از من خواستید که در 
قبال آن نوشته ای بدهم و من نیز متنی را نوشتم، فکر می کردم همان نوشته کفایت می کند. 
نمی دانم چرا آزادی من این قدر کش پیدا کرده است! پوزخندی بر لبان اعضای دادگاه نشست. 
البد پیش خود می گفتند: طرف را می خواهیم بکشیم، بیچاره فکر می کند قصد آزادی اش را 
داریم! همین مسئله باعث شد که تمرکزشان به هم بریزد و جو دادگاه عوض شود. نیری گفت: 
برو یک متن بنویس که به درد مصاحبه بخورد. کل توقفم در دادگاه یک دقیقه نشده بود و 
هنوز پاسخی نداده بودم که ناصریان سرآسیمه و کف بر دهان سر رسید. ترسیدم همه چیز 
خراب شود. همه ی اذهان متوجه ی او و حضور خشمگینانه اش در دادگاه شد. بی اعتنا به او و 
حضور نا به هنگام اش در دادگاه، به گونه ای نشان دادم که می خواهم لنگم را به چشمم بسته 
و از دادگاه خارج شوم. ناصریان از آن چه که بین ما گذشته بود، مطلع نبود و نمی توانست ادعا 
کند که چون حضور نداشته، پس دادگاه باید تکرار شود. در حالی که بر شانه و پشتم می زد و 
تقریباً نعره می کشید، رو به نیری کرده و گفت: حاج آقا این خبیث ها پدر ما را در آورده اند. هیچ 
کدام حاضر به همکاری نشده اند! احساس غرور عجیبی به من دست داد. حس می کردم مالک 
دنیایم و آن ها را چون موجودات حقیری پس��ت می شمردم. عجز و درماندگی او را می دیدم. 
گویی بار دنیا را از روی شانه ام برداشته اند. احساس سبکی عجیبی به من دست داد. از این  که 

بچه ها آن ها را به این فالکت دچار کرده بودند، بر خود می بالیدم. 
از اتاق آمدم بیرون و دوباره یک انزجارنامه ی دیگر نوش��تم. این بار با آرامش بیش تر و فش��ار 
کم تری به این کار دست زدم. به لحاظ محتوا با قبلی ها فرق چندانی نمی کرد، فقط چند خطی 
ش��رح و بسط  ش داده بودم. اضافه کردم در طول زندان همیشه سعی کرده ام که قوانین را به 
رسمیت بشناسم و در هیچ حرکت جمعی نیز شرکت نداشته ام و بیش تر آدمی گوشه گیر و 
منزوی بوده ام. پیش خودم گفتم: اگر این نوش��ته را به لش��گری  دهند، حتماً از تعجب شاخ 
در خواهد آورد! تقریباً هیچ حرکت جمعی، جز یک مورد، در بندهایی که من در آن به س��ر 
می بردم، نبود که من در آن شرکت نداشته باشم و بهایش را پرداخت نکرده باشم. تقریباً در 

همه ی شرایط نیز یکی از مسئولیت های بند یا اتاق را نیز به عهده داشتم. 

از محوطه ی دادگاه که بیرون آمدم، متوجه شدم اکبر بندعلی و چند نفر دیگر از بچه هایی  را 
که به پروسه ی اعدام وارد نشده بودند، نیز از بند آورده  و در کنار راهرو نشانده اند. شهادت سه 
تواب کرمانشاهی   مبنی بر تماس ما از طریق مورس با  بند سابق مان، باعث شده بود تا ناصریان 
متوجه  شود که باید تعداد دیگری از بچه هایی را که در بند به سر می برند نیز به جمع اعدامی ها 
اضافه کند. با دیدن آن ها دلم  هری ریخت پایین. متوجه ش��دم که نگرانی آن روزم در فرعی 
هفده، بی جا نبوده است. اشتباه داریوش حنیفه پور می رفت که کار دست بچه های دیگری که 
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در بند مانده بودند نیز بدهد. با خودم فکر می  کردم که برای پیش بُرد مبارزه و مقاومت، تنها 
صداقت و حل شدگی الزم نیست. بلکه در کنار آن ها باید پختگی، تجربه، صالحیت، آگاهی و 

بینش نیز وجود داشته باشد. 
»د- ص« کنارم نشس��ته بود. گفتم: چه کار کردی؟ گفت: نمی دانم چه پیش می آید. گفتم: 
»مرگ حق اس��ت« جمله ی محسن محمدباقر را تکرار کردم. می  خواستم به نوعی مقصودم 
را به او برس��انم که من نخس��تین آدمی نیستم بر پهنه ی خاک که مرگش مقدر است، اما او 
چش��م بندش را باال زد و چش��م در چش��مم انداخت و گفت: چی چی رو مرگ حق است! من 
زندگی را دوست دارم، نمی خواهم بمیرم. از روی عجز نمی گفت. نگاهش به زندگی را تشریح 
می کرد. سپس اضافه کرد: من عاشق بچه ها هستم. احساس کردم شاید هم دیگر را نبینیم، به 
او گفتم: چیزی به عنوان یادگاری به من می دهی؟ دوباره چشم بندش را باال زد و در چشم هایم 
نگاه کرد و گفت: یعنی من را اعدام می کنند و تو زنده می مانی؟ بعد خندید و گفت: یعنی تو 
هم حکم اعدام ما را می دهی بی ریخت؟ خندیدم، گفتم: نه منظوری نداشتم! من هم به تو یک 
یادگاری خواهم داد. لحظه ای فکر کرد و س��پس حلقه ی ازدواجش را در آورد و دستش را به 
سوی من دراز کرد و گفت: فکر می کنم این با ارزش ترین چیزی است که دارم. شاید در فکر 
آن بود که نفیس ترین دارایی اش نباید به دست گرگان گرسنه افتد. نباید به تاراج دژخیمان 
رود و یا شاید از من می خواست که آن را به دست همسرش برسانم یا شاید می خواست مهر و 
عطوفتش را به من نشان دهد. گفتم: نه! آن را برای خودت نگاه دار. بیا ساعت ها مان را عوض 
کنیم. خندید و گفت: چیه چش��م ات س��اعتم را گرفته است؟ سپس ساعتش را به من داد و 
مشتاقانه گفت: یادت باشد این ساعت متعلق به قاسم خلدی است.۱ قاسم در سال ۶۶ در اوین 
خودکشی کرده بود. من هم ساعتی را که احمدرضا محمدی مطهری از طریق بند دیگری برایم 
فرستاده بود، به او دادم. با بستن ساعت به دستم، قاسم از جلوی نظرم دور نمی شد. پیش خودم 
گفتم: ناقال تو می دونستی چه اتفاقی قرار بیفته؟ برای همین بود که زودتر پیش قدم شدی؟ 
قاسم نیز در زمره ی کسانی بود که با جدیت نزدم انگلیسی می آموخت و از روابط نزدیکی با او 

برخوردار بودم.
ناصریان در حالی که دست هایش را از شدت خوشحالی به هم می مالید، به فرج مرتضی رؤیایی 
یکی از پاسداران قدیمی گوهردشت گفت: هیأت را به ماندن برای نهار راضی کردم. خوشحالی 
زایدالوصف او ناشی از آن بود که می دانست ماندن هیأت به معنای ادامه ی کشتارها است. به 
رؤیایی گفت: برو آشپزخانه و بگو کباب و مرغ درست کنند! حاال فهمیدم چرا نیری صبح عجله 
داش��ت.    آن  ها از صبح، قصد ترک گوهردش��ت را داشتند. به همین دلیل می خواستند هر چه 

زودتر تا آن جا که امکان داشت به کارها رسیدگی کرده و احکام اعدام را صادر کنند. 
عادل نوری را در کنارم یافتم. گفت که به پایان راه رس��یده اس��ت و منتظر است هر لحظه او 
را برای اجرای حکم اعدام ببرند. روحیه اش باال بود. گفت: به خاطر تعهدی که نسبت به زنده 
ماندن احساس می کردم، تمام تالشم را کردم. حاال با خیال راحت به استقبال مرگ می روم. 
از قول من همه ی بچه ها را ببوس! خوشحالم که به دیدار شهدا می روم. گفتم: از قول من به 

موسی خیابانی سالم برسان! 
۱-  در اوین خواهر کوچک ترش عفت را تحت عنوان مالقات برده بودند و در سردخانه ی زندان، جنازه ی قاسم را به او نشان 

داده بودند. عفت نیز پس از پایان کشتار ۶۷ در اوین خودکشی کرد.
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عادل دس��تم را فش��ار داد و گفت: ناصریان دست بردار نیست حتماً از تو راجع به مراسم عید 
غدیر و عید قربان سئوال خواهد کرد. محملی برای آن بتراش. دستش در دستم بود، گرمای 
عجیبی داشت. کنارم نشسته بود. می خواستم رویش را ببینم. به بهانه ی کمر درد و پا درد از 
جای برخاستم. پاسداری در آن میان نبود. آن طرف راهرو، روبه روی او نشستم تا صورتش را 
برای آخرین بار سیر تماشا کنم. نشستم بغل دست محمدرفیع نقدی   وی نیز گفت که از جو 
دادگاه بر می آمد که به اعدام محکوم شده باشد. قنبر نعمتی  نیز کنارم بود. قنبر قبالً با تقلیل 
حکم مواجه شده بود و قرار بود در ماه مرداد آزاد شود. خانواده اش همه چیز را برای آزادی او 
مهیا کرده بودند، حتا گوسفند قربانی را. به شوخی و طعنه به او گفتم:  قنبر، االن گوسفنده به 
عنوان اعتراض نسبت به وضعیت تو و خودش، طناب بر گردن از بالکن پریده و خود را پیش از 
تو دار زده است! خندید و گفت: فکر کنم همین طور است، بیچاره او هم از دست این ها به عذاب 
آمده است! سعید عطاریان نژاد چند روز قبل تر نوشتن انزجارنامه را پذیرفته بود. اما شب قبل 
تصمیمش را گرفته بود و می گفت: رفتن ام بیش از ماندن ام مؤثر است. چه بسا اعتقاد داشت با 

ریخته شدن خونش انسان ها به هم نزدیک تر خواهند شد. 
نهار طبق معمول باز هم نان و پنیر بود. عادل شروع کرد به خواندن نماز. محمدرفیع نقدی 
هم به نماز ایستاد. من محو تماشا ی شان بودم. ساعت یک و سی دقیقه بعدازظهر بود. آن ها را 
صدا زدند: عادل نوری، محمدرفیع نقدی، سعید عطاریان نژاد، قنبر نعمتی، غالمرضا کیاکجوری! 
قلبم می خواست از جا کنده شود. آخرین دیدارمان بود. غالمرضا کیاکجوری می خندید مثل 
همیشه. ناصریان زد به پشتش تا او را به صف کند.  روزهای اول نوشتن انزجارنامه را پذیرفته 
ب��ود و برای همین تا ح��اال زنده مانده بود. ولی بعد در دادگاه، همه چیز را پس گرفته بود. تا 

آن جایی که می شد با نگاهم بدرقه شان کردم. دیگر نمی دیدم شان. 
علی پاس��دار از کنارم رد ش��د و با غیظ گفت: لگد آخر را خودم می زنم توی سینه ات! احمق 
فکر می کرد اگر بروم روی س��کوی اعدام، برایم فرقی خواهد داشت که چه کسی این افتخار 
نصیبش شود. نوبت خود را انتظار می کشیدیم. به دستشویی که در نزدیکی دادگاه بود، رفته 
بودم. صدای زنگ تلفن را شنیدم. صدای نیری به گوشم خورد ولی بی توجه از آن رد شدم. از 
دستشویی که برگشتم، کنار »د- ص« نشستم. ساعت نزدیک به دو و نیم بود. متوجه شدم 
اعض��ای هیأت، دادگاه را ترک می کنند. این بدان معنی ب��ود که آن روز دیگر اعدام نخواهیم 
داشت. زیرا در هر یک از مراسم اعدام، یکی از افراد هیأت، باید چگونگی آن را از نزدیک می دید. 
ناصریان آن قدر عصبانی و به هم ریخته شده بود که هر کس را دم دستش می دید، بی نصیب 

نگذاشته و چک و لگدی نثارش می کرد.
با عزیمت هیأت قتل عام به اوین، دسته  دس��ته افرادی را که در محوطه ی دادگاه باقی مانده 
بودند، به بندهای شان منتقل کردند. ما هنوز در راهروی مرگ نشسته بودیم. »د- ص« پرسید: 
چه خبر اس��ت؟ گفتم: فکر می کنم از باال دستور توقف اعدام ها داده شده است. زیرا هنگامی 
که به دستشویی رفته بودم، صدای زنگ تلفنی را شنیدم و بعد از آن متوجه ی تعطیلی دادگاه 
ش��دم. شاید به دلیل فشارهای منتظری دستور توقف اعدام ها صادر شده بود. شاید به دلیل 
فرارسیدن دهه ی اول ماه محرم دست به چنین اقدامی زده بودند. چرا که بعدها و پس از پایان 
دهه ی عاشورا، وقتی که به سراغ زندانیان مارکسیست آمدند، تعدادی از زندانیان مجاهد را نیز 
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به همراه آنان اعدام کردند. 

این ماجراها درحالی به وقوع پیوست که قرار بود اعضای هیأت، آن روز را در گوهردشت باقی 
مانده و در باره ی سرنوشت افراد باقی مانده تصمیم گیری کنند. از نظر ناصریان کلیه ی کسانی 
که از س��وی او برای رفتن به دادگاه انتخاب شده بودند، مستحق اجرای حکم اعدام بودند. او 
به هیچ وجه مایل نبود حتا یکی از آن ها زنده بماند. ساعتی قبل به چشم خود دیده بودم که 
چگونه ناصریان از این که موفق شده بود اعضای هیأت را برای نهار نگاه دارد، از خوشحالی در 
پوست خود نمی گنجید. مطمئناً بعد از نهار اتفاق خاصی افتاده بود که همه چیز به یک باره 

تغییر کرده بود.
»د-ص« پرس��ید: پس ما چی؟ گفتم: برای ما آش ویژه ای پخته اند، کمی تأمل کن به زودی 
س��رو خواهند کرد! ما شش نفر بودیم که باقی مانده بودیم. چند بار با پاسدارانی که در رفت 
و آمد بودند، برخورد کردیم تا تکلیف ما را روش��ن کنند. گویا نمی دانستند با ما چه کنند. تا 
حوالی ساعت شش بعدازظهر، هم چنان آن جا نشسته بودیم. دل شان نمی آمد ما را راهی بند 
کنند و از طرفی دستور اعدام مان نیز نرسیده بود. میان زمین و هوا معلق بودیم، چون شمعی 
در رهگذار باد، سرگشته میان درنگ رفتن و ماندن. علی اصفهانی و سپس مصطفی مردانی را 
دیدم که زنده بودند و پاسداری آن ها را به بند انفرادی منتقل می کرد. علی اصفهانی با تکان 

دادن دستش به گونه ای که پاسدار همراهش متوجه نشود، با من خداحافظی کرد .

امروز در واقع آخرین روز اعدام زندانیان مجاهد در زندان گوهردش��ت بود. ماشین کشتار در 
روزهای ۸، ۹، ۱۲، ۱۵، ۱۸، ۲۱، ۲۲ و۲۵ مرداد، یعنی جمعاً هشت روز در گوهردشت مشغول 
قتل عام زندانیان مجاهد بود. به جز چند نفر که در شهریور به همراه زندانیان مارکسیست  به 

شهادت رسیدند، زندانیان مجاهد در گوهردشت تنها در این روزها به شهادت رسیدند. 

چهارشنبه۲۶ مرداد و پنج شنبه ۲۷ مرداد. ماه محرم بود. مانند هر سال کشور در غم و 
اندوه فرو می رفت. هر شب پاسداران به همراه زندانیان عادی بند جهاد، دسته ی سینه زنی راه 
انداخته و در محوطه ی زندان به سینه زنی و نوحه خوانی می پرداختند. از الی کرکره ی سلول 
می شد آن ها را دید. پرچم و علم و کتل نیز همراه داشتند. یک دسته ی سینه زنی تقریباً کامل 
تش��کیل داده بودند. ظاهراً برای مظلومیت حسین بر سر و سینه می زدند و بر شمر و خولی 
و یزید و ابن زیاد و... لعنت می فرس��تادند. اگر تنها ذره ای صداقت در کارش��ان بود، باید دچار 
روان پریشی شدید شده و سر به بیابان می گذاشتند. به قول خودشان امام زین العابدین فرزند 
امام و پیشوای عاشورا، به خاطر بیماری از مرگ جسته بود و سپس آزاد شده بود. آن هم در 
دورانی که بشر در جاهلیت و تاریکی به سر می برد. اما اینان ناصر منصوری را روی برانکارد، در 
حالی که فلج قطع نخاعی بود، حلق آویز کرده بودند! حتا به بیماران روانی چون عباس افغان و 
مسعود رشت چیان هم رحم نکرده بودند. کاوه نصاری که هیچ چیز از گذشته اش به یاد نداشت، 
در حالی که دچار حمله  ی شدید صرع شده بود، قلم دوش ظفر افشاری به قربانگاه رفته بود و... 
خواهر، همسر و فرزندان حسین که رهبر عاشورا بود، علی رغم خطابه ی پرشورشان آزاد شده 
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بودند، بدون آن که به س��یاه چالی افتاده شوند و درد جان سوز شکنجه و شالق و... را به جان 
بخرند. اما اینان منیره رجوی را بعد از تحمل شش سال زندان و رنج و شکنجه و سه سال پس 
از پایان محکومیتش اعدام می کنند. حتا ساده  ترین هواداران مجاهدین را نیز گریزی از اعدام 

نبود. می خواستم پنجره را باز کنم و فریاد بزنم از این همه نامردمی و سالوس و ریا. 

در تمام روز همه ی سعی مان این بود که بفهمیم چه کسانی زنده مانده اند.  »ف- پ« که تنها 
عضو باقی مانده از گروه موسیقی زندان بود، آهسته برای مان زمزمه می کرد و »محمد- و«  از 
خاطرات پدرش و ماشین معروفش صحبت می کرد. وقتی او داستان را تعریف می کرد، تقریباً 

همه از خنده ریسه می رفتیم و کف اتاق ولو می شدیم و اشک در چشمان مان حلقه می زد. 
همه چیزمان را به غارت برده بودند، اما هنوز نتوانسته بودند شادی را از ما بگیرند و راه خنده را 
بر ما ببندند. ما در میان غم و اندوه، شادی را پاس می داشتیم. رمز پیروزی ما این بود. ما موظف 
بودیم که از آن چون مردمک چش��م مراقبت کنیم. چیزی در نهان ما فریاد می زد: زندگی را 
از ما دریغ می کنید، ما را به وحشیانه ترین شکل می کشید، اما با شادی هایی که کرده ایم چه 
می کنید؟ صدای خنده هامان باقی خواهند ماند، با آن چه می کنید؟ به این شکل بود که زندگی 

بر مرگ و شادی بر غم چیره می شد. 
هرگاه کسی چیزی از پنجره می دید و به دیگران خبر می داد، همگی برای دیدن آن به پشت 
پنجره می رفتیم. غروب ناصریان را در حالی که روبه روی سلول ما کنار حوض آب نشسته بود، 
دیدم. بسیار ناراحت و افسرده به نظر می رسید. لشگری نزد او آمده و مشغول قدم زدن شدند. 
ناصریان به سلول های ما اشاره کرده و مواردی را با لشگری در میان می  گذاشت. از آن فاصله 
نمی توانستیم حدس بزنیم بر سر چه صحبت می کنند. از باال و پایین کردن دستانش، مشخص 
بود که به شدت عصبانی است و هنوز تشنه ی خون. شاید از این که هنوز عده ای زنده بودند، 
افس��رده و غمگین بود. او ناراحتی و مخالفتش به خاطر توقف اعدام ها را به ش��کل علنی و در 
حضور بچه ها اعالم داشته بود. برای اعدام بچه ها، حتا در میان اعضای هیأت نیز کسی پی گیرتر 
از ناصریان نبود. یک بار نیری در حضور من به وی تذکر داد که مسئولیت شرعی صدور حکم با 
اوست و می باید جوانب امر را در نظر داشته باشد! اما بچه ها در اوین  شنیده بودند که نیری به 
مجتبی حلوایی که در جنایت  و شقاوت دست همه را از پشت بسته بود، گفته بود: اگر خسته 
شدی یک نفر دیگر را به جایت بگذاریم؟ بعدها متوجه شدم در آن روز که مصادف بود با سقوط 
هواپیمای ضیاءالحق رئیس جمهور پاکستان، تعدادی از دوستانم در اوین به دادگاه رفته بودند. 

ظاهراً توقف اعدام تنها مشمول گوهردشت شده بود!

جمع�ه ۲۸ مرداد. طبق معمول، بع��د از صبحانه اولین کاری که کردیم، دیده بانی از طریق 
پنجره بود. هنوز مطمئن نبودیم ماش��ین کشتار از کار باز مانده باشد. چرا که هنوز وضعیت 
عادی نشده بود و ما در سلول های در بسته و انفرادی، با حداقل امکانات به سر می بردیم. پیش 
از ظهر ناگهان در سلول باز شد. ناصریان به همراه چندین پاسدار از جمله فرج مرتضی رؤیایی  
و علی جاسم از پاسداران قدیمی گوهردشت، به سلول وارد شدند. مجموعا هفت، هشت نفری 
می شدند. ناصریان به شدت خسته و فرسوده به نظر می رسید. دائم خمیازه می کشید. معلوم 



66

بود مدت زیادی  اس��ت که نخوابیده و از س��ردرد شکایت داشت. به یکی از پاسداران گفت از 
بهداری برایش قرص بگیرد. می توان  گفت از خس��تگی و خواب، روی پایش بند نبود. ضمن 
پرسیدن اسم من، سئوال کرد: چند بار با تو برخورد شده است؟ طبق معمول گفتم: یک بار! 
پرسید: قبل از برخورد با هیأت، در کدام بند بودی؟ پاسخ دادم: بند دو. سئوال کرد: عید قربان 
در بند بودی؟ نمی توانستم بگویم در بند نبودم، چون در این صورت می فهمید که در انفرادی 
بوده ام و کار بدتر می شد. گفتم: در بند بودم. پرسید: چه کسی در مراسم جشن بند شربت داد؟ 
اندکی فکر کردم، با مکث و تأمل، در حالی که آب دهانم را قورت می دادم گفتم: قربان نبودم 
... غدیر بودم ... غدیر نبودم، قربان بودم ... آن قدر این دو را قاطی، پاطی و مکرر و با لکنت زبان 
و به صورت کشدار گفتم که نفهمید چه می گویم. خسته شد و گفت: صد بار هم با تو برخورد 
شود، کم است. خبیث ویزایت صادر شد! برو بیرون! گفتم: پس اجازه بدهید وسایلم را جمع 

کنم. موافقت کرد. 
پاسداران همراه او ساکت بودند و دخالتی نمی کردند. بعد از ترک اتاق ما، به سراغ سلول های 
دیگر رفتند. وس��ایلی نداشتم، می خواستم با بچه ها خداحافظی کنم. روبوسی گرمی با آن ها 
کردم. فکر می کردم دیگر نخواهم دیدشان. از سلول بیرون آمدم و روبه روی در اتاق، کنار دیوار 
ایستادم. به یاد بچه ها و مقاومت حماسی شان افتادم. اشک شوق در چشمانم حلقه زد. ناصریان 
مدت ها بود که به دنبال فرصتی می گشت تا مقاومت بچه ها را در هم بشکند. تمام سعی اش 
این بود که الاقل بفهمد در بند ما چه کسی به مناسبت عید غدیر شربت داده است. جشن و... 
پیش کش. ده ها نفر از بچه های بند ما را به دار آویخته بودند. با وجود این کوچک ترین اطالعی 
به دست نیاورده بودند. روز۲۸ مرداد من هنوز زنده بودم و ناصریان می خواست از من در بیاورد 
که چه کسی در بند و هنگام برگزاری مراسم شربت داده است. در حالی که من مجری مراسم 
بودم، یعنی مشخص ترین فرد در ارتباط با برگزاری مراسم. تنها کسی که چهره و نامش در این 
رابطه از سوی کسی فراموش نمی شد، من بودم. آیا باعث افتخار نبود که با چنین انسان هایی 

زندگی می کردم؟ 

آن روز یک��ی از روزهای تاریخی میهن مان ب��ود. روزی که حکومت ملی دکتر محمد مصدق 
با دسیس��ه های دربار و به مدد روحانیون ارتجاعی و با حمایت و راهنمایی س��ازمان س��یا و 
اینتلیجنت س��رویس به وسیله ی کودتای سپهبد فضل اهلل زاهدی ساقط شده بود. در چنین 
روزی به س��وی سرنوش��ت می رفتم و لحظه هایی را پشت سر می گذاشتم که چه بسا آخرین 
برگ های دفتر ایام زندگی ام با آن ها رقم می  خورد. در تنهایی و س��کوت، به یاد تنهایی دکتر 

محمد مصدق در روز۲۸ مرداد و پس از سقوط حکومتش به دست اجامر و اوباش افتادم. 
ناگهان ناصریان از ته سالن، در حالی که یک زندانی را می زد و با خود می آورد، به من نزدیک 
شد. بعدها فهمیدم نامش حسین صادق بیگی بود. ناصریان از او می خواست که تشکیالت فرعی 
هشت را بگوید و او کتمان می کرد. ناصریان به من رسید. آن قدر خسته و کالفه و درمانده بود 

که مرا یادش نبود، به من گفت: برای چی این جا ایستاده ای؟ 
با تمام مرارت هایی که آن روزها کشیده بودم، اما فکر و حواسم به خوبی کار می کرد و از حضور 
ذهن و س��رعت عمل کافی برخوردار بودم. به ویژه آن که نبرد میان مرگ و زندگی بود و اراده 
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کرده بودم تا آن جا که ممکن اس��ت تس��لیم شرایط نشوم. می دانستم مرگ با آهنگ زندگی 
همراه است و هر لحظه، با هر نفسم و با هر قدمم، به سوی او می روم ولی می خواستم دیدارم 
با فرشته ی مرگ را تا آن جا که ممکن بود به تعویق بیاندازم. در سال های گذشته و به ویژه در 
روزهای قبل بارها گرمای نفس نفس زدن او را در پش��ت سرم احساس کرده بودم. دیگر به او 
عادت کرده بودم و حاال او را در حالی که به من لبخند می زد و دستش را دراز کرده بود، دوباره 
می دیدم. این بار از روبه رو. احس��اس می  کردم هرچه به مرگ نزدیک تر می شوم، زندگی برایم 
باارزش تر می شود. تالش می کردم تا آن جا که ممکن است ارزشمندترین دارایی ام را پاس دارم، 

بدون آن  که دچار لغزشی شوم. 
یک لحظه به ذهنم زد که ش��اید مرا نش��ناخته است. گفتم: نمی دانم! آوردند و گفتند این جا 
بایستم. فقط »آوردند« را به آن چه اتفاق افتاده بود، اضافه کردم. مفهوم جمله کامالً تغییر یافت. 
ناصریان تصور کرد که مرا از جای دیگری آورده اند. جمله ی فوق را به صراحت بیان نکردم تا 
اگر متوجه شد من کی هستم، بگویم آن طرف راهرو ایستاده بودم و یکی از پاسداران دستم را 
گرفت و آورد این طرف. حداقل چهار تن از پاسداران مرا به خوبی می شناختند ولی هیچ یک 
به او یادآوری نکردند این همانی است که خودت گفتی از سلول بیاید بیرون و این جا بایستد. 
شاید آن ها نیز از پاسخم گیج شدند. پاسداران تقریباً ذله شده بودند و گویی نیاز به استراحتی 
هر چند کوتاه برای از سرگیری کشتار داشتند. در آن شرایط تمایل چندانی برای ادامه ی نبرد 

نداشتند. رویارویی آن ها با بچه ها رمقی برای شان نگذاشته بود. 
ناصریان پرسید: چند بار با تو برخورد شده است؟ گفتم: یک بار. گفت: صدبار برخورد هم با 
ش��ما خبیث ها کم است و دستور داد: بیاندازیدش همین تو! و به سلول خودم اشاره کرد. در 
را باز کردند و با لگد مرا انداخت توی اتاق. بچه ها دوره ام کردند. »م- و« غرق بوسه ام کرد. به 
شدت احساساتی شده بود. همه خوشحال بودند و یک به یک در آغوشم می گرفتند. کسی به 
زنده ماندنم امید نداشت. در نظرشان از آن دنیا برگشته بودم. آن چه را که در چند لحظه بر من 

گذشته بود، نمی توانستم باور کنم. 

ش�نبه ۲۹ مرداد تا چهارش�نبه ۲ ش�هریور. صدای نوحه و عزا نیز از همه جا ش��نیده  
می شد. دلم برای بوق های عروسی چند روز پیش تنگ شده بود. کاشکی به جای نوحه های 
گوش خراش، صدای بوق عروسی را می شنیدم. کاشکی اصالً نوحه و عزایی نبود. کاش کسی 
پیدا می شد و هرچه غم بود از دل ها می زدود. کاش هیچ کس دیگر مرثیه ای نمی سرود. وای 
من! خدای من! این چه فرهنگی است که ما داریم که کارناوال مان هم عاشوراست و تاسوعا! 
پس ش��ادی ها ی مان را کجا قسمت کنیم؟ تنها وقتی به خیابان می ریزیم که اشک و ماتمی 
در کار باش��د و عزایی در راه. از کی لبخند را از لب های مان برچیده اند؟ روز عاش��ورا، در تمام 
مدت، جالدان برای تقرب به »ذات حق« به همراه کسانی که در جهاد و کارگاه کار می کردند، 
به جلوداری لشگری  به سینه زنی و سوگواری برای امام حسین و مظلومیتش مشغول بودند. 
همه ی جالدان لباس مشکی به تن داشتند. شب از همه مصیبت بارتر، مراسم »شام غریبان«  
بود و نوحه ی ش��ام غریبان می خواندند. دلم از همه چیز به هم می خورد. در کجای تاریخ از ما 
غریب تر و از ش��ام ما غریبانه تر هم وجود داشته است؟ دلم می خواست در آن لحظه تیرباری 
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می داشتم و همه شان را از همان باال به رگبار می بستم تا زمین را از لوث وجودشان پاک کنم. 
ما را زنده به گور کرده بودند و حاال خودشان برای حسین شام غریبان گرفته بودند! 

چند روز بود که صدای هیاهو می شنیدیم. بچه ها معتقد بودند شاید خانواده های مان هستند که 
برای گرفتن مالقات به در زندان مراجعه کرده اند. سلول های ما تقریباً مشرف به در زندان بود. 
البته این می توانست ناشی از ذهنیت ما باشد. »ف- پ« هرگاه که حال داشت، برای مان آواز 
می خواند. آواز او مرا به یاد بچه هایی می انداخت که دیگر در میان مان نبودند و گروه موسیقی 
که شاید در بهشت، در حال تمرین سرودی تازه بود. ابوالقاسم ارژنگی نیز جاودانه گشته بود و 

این، سوز صدای »ف- پ« را دو چندان می کرد. 
هنوز سیگار را پنج نفره می کشیدیم و تالش می کردیم تا حد ممکن سیگار را برای روزهای 
مبادا و به ویژه کسانی که در سلول های انفرادی به سر می بردند، حفظ کنیم. تنها بودیم و با 
درد خویش خو کرده بودیم! هرچند می خندیدیم و خودمان را شاد جلوه می دادیم ولی وقتی 
با خودم خلوت می کردم، حس می کردم در جهنم به سر می برم. روزها به کندی می گذشتند 
و با خود می اندیش��دم اگر پیروز ش��ده بودیم، حاال این جانیان چه حالی داشتند؟ چگونه به 
دریوزگی و استغاثه می افتادند؟ اما حاال سرود پیروزی و فتح سر داده بودند. به فکر بچه ها بودم. 

نمی دانستم با پیکرهای پاک شان چه می کنند؟ 

پنج ش�نبه ۳ ش�هریور. تمام روز با هیجان، تمام نقل و انتقاالت بیرون را زیر نظر داشتیم. 
دهه ی اول محرم به پایان رس��یده بود و به خاطر برگزاری مراس��م سنتی سوگواری عاشورا، 
اعضای هیأت به جای جان س��تاندن از زندانیان بی دفاع، مشغول عزاداری برای امام حسین و 
یارانش بودند! عدم تش��کیل دادگاه در گوهردش��ت پس از پایان دهه ی محرم را به فال نیک 
گرفت��ه و آن را ناش��ی از اتمام روند قتل عام ارزیابی می کردی��م. مجبور بودیم که به نوعی به 

خودمان دل خوشی دهیم و واقعیت ها را نیز بر اساس تمایالت مان ارزیابی کنیم. 
از آن چه در اوین می گذش��ت، بی خبر بودیم. بعدها متوجه ش��دم در این روز اعدام ها در اوین 
دوباره از سر گرفته شده بودند. بیش از بیست تن از زندانیان مجاهد سالن چهار آموزشگاه اوین 
را به دادگاه بردند که چهار تن از آنان اعدام شدند. با از سرگیری قتل عام، دوباره زندانیان مجاهد 
هدف قرار گرفته بودند. از آن جایی که امکان کش��تار تمامی زندانیان مجاهد فراهم شده بود، 
دل شان نمی آمد یکی از آن ها جان سالم به در برد. به همین خاطر تالش می کردند به انحای 
مختلف به جان آن ها بیافتند. این دسته ی بیست نفری، آخرین کسانی بودند که در اوین نزد 

هیأت کشتار برده شدند. 
در این روزها رقابت بین دسته های مختلف جنایتکاران در سبقت  گرفتن از یک دیگر در کشتار 
زندانیان، مشهود بود. به دادگاه بردن چند باره ی زندانیان مجاهد و مطرح ساختن خواسته های 
جدید، ناشی از همین انگیزه بود. دلبستگی شدیدی به کشتار هرچه بیش تر زندانیان مجاهد 
داشتند. بعدها از این که تعدادی از ما جان به در برده بودیم، اظهار پشیمانی می کردند. حق با 
آن ها بود. با اعدام ما چیزی را از دست نمی دادند و فشار بیش تری را متحمل نمی شدند. طی 
س��ال های پس از قتل عام، تعدادی از زندانیان مجاهد که از قتل عام ها جان به در برده بودند، 
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دوباره دستگیر و اعدام، یا ربوده و سر به نیست شدند.
در این روز مس��عود رجوی رهبر س��ازمان مجاهدین با ارسال تلگرافی به خاویر پرز دکوئیالر 

دبیرکل سازمان ملل متحد خبر از حکم خمینی مبنی بر کشتار زندانیان سیاسی داد.

طبق اطالعات موثق، خمینی چند هفته ی پیش طی حکمی به خط خودش، دس��تور اعدام 
زندانیان سیاسی مجاهد خلق را صادر کرده و متعاقباً هم زمان موج گسترده ی دستگیری های 
سیاس��ی در ش��هرهای مختلف، اعدام جمعی زندانیان سیاسی که بس��یاری از آنان دوره ی 
محکومیت ش��ان پایان یافته، آغاز گردیده است. به عنوان مثال فقط در روزهای ۲۳، ۲۴، ۲۵ 
مرداد، هشتصد و شصت جسد از زندانیان سیاسی اعدام شده، از زندان اوین تهران به گورستان 

بهشت زهرا انتقال داده شده است.
اما اقدامی از سوی دبیرکل ملل متحد صورت نگرفت و دژخیمان با خیال راحت به کار خود 

ادامه دادند و دامنه ی کشتار را به زندانیان مارکسیست وسعت دادند.  
ظاهراً به واسطه ی مخالفت شدید آیت اهلل منتظری، اعدام زندانیان مجاهد در گوهردشت پایان 

یافت، یا می خواستند در فرصت باقی مانده زندانیان مارکسیست را نیز از دم تیغ بگذرانند. 

ش�نبه ۵ ش�هریور. یازده روز بود که از کشتار در گوهردشت خبری نبود. طبق محاسبه ی 
م��ا، امروز از اهمیت زیادی برخوردار ب��ود. از آن جایی که پایان دهه ی محرم و روزهای اصلی 
سوگواری با پنج شنبه مصادف شده بود، عدم تشکیل دادگاه را می شد ناشی از آخر هفته بودن 
ارزیابی کرد. اگر در آغاز هفته و بعد از تعطیالت مراس��م س��وگواری، کار هیأت از سر گرفته 
نمی شد، می توانستیم در انتظار تحوالت جدیدی باشیم. طبق عادت روزهای گذشته، اول صبح 
از الی پنجره رفت و آمدهای  بیرون را زیر نظر گرفتم. ناگهان بی.  ام.  و قرمز رنگی توقف کرد و 
نیری پیاده شد. بی اختیار فریاد زدم: نیری آمد! بچه ها خشک شان زد. گفتند: شوخی نکن! و به 
سرعت، همگی پشت پنجره آمدند تا به نوبت، ماشین وی را نگاه کنند. خودش به داخل رفته 
بود. دوباره همه ی نظام ذهنی ما به هم ریخت. مثل این که دست بردار نبودند. سکوتی سنگین 
بر اتاق حاکم شد. نفس از کسی در نمی آمد. دلشوره ی عجیبی داشتم تا آن که در ساعت نُه 
صبح تعدادی از بچه های اتاق ما و دیگر اتاق ها را به دادگاه بردند. هم چنان آمد وشد های بیرون 
را زیر نظر داشتم. ناصریان ساعت نه و پانزده دقیقه وارد زندان شد و به داخل ساختمان زندان 
رفت. طولی نکشید که پاسدار نام مرا خواند و گفت برای رفتن به دادگاه آماده شوم. در تک و 
تاب آماده  سازی خود برای پاسخ گویی به پرسش های احتمالی اعضای هیأت بودم که حوالی 
ساعت ده صبح بچه ها بازگشتند. نمی دانم دستور بردن زندانیان مجاهد به دادگاه را چه کسی 
داده بود. ولی با بازگشت بچه ها، ظاهراً رفتن من به دادگاه نیز منتفی شد. ظهر هنگام رفتن به 
دستشویی نیز تالش می کردم کم تر در دید پاسدار بند قرار بگیرم تا اگر اهمال و یا اشتباهی 
صورت گرفته، متوجه ی آن نشوند و از رفتن به دادگاه باز بمانم. »م- و« یکی از کسانی بود که 
برای حضور دوباره در دادگاه برده شده بود. او گفت: ظاهراً امروز دادگاه اختصاص به زندانیان 
مارکسیس��ت دارد. جنایت پیشه گان این بار با دستورالعمل جدیدی از سوی خمینی بازگشته 
بودند. گویی که نیمه ی دوم مسابقه ی مرگ را آغاز می کردند. شاداب و تازه نفس از استراحتی 
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که بین دو نیمه کرده بودند، به بندهای زندانیان مارکسیست هجوم آوردند. 
اولین زندانیان مارکسیس��تی که به دادگاه برده ش��دند، افرادی بودند که در فرعی بیست به 
س��ر می بردند و دارای اتهام توده ای و اکثریتی بودند که بیش تر ش��ان اعدام ش��دند. ده ها نفر 
از زندانیان س��الن هفت و هش��ت نیز که در اولین روزها به دادگاه برده ش��دند، به ش��هادت 
رس��یدند. تنها زمانی  که زندانیان مارکسیست باور کردند که اعدامی در کار هست و شروع به 

عقب نشینی کردند، ماشین اعدام از حرکت ایستاد! 

مهرداد نش��اطی یکی از زندانیان سالن ۸ که در ارتباط با فدائیان اقلیت دستگیر شده بود در 
ارتباط با چگونگی آغاز کشتار زندانیان چپ می  گوید: 

پنجم ش��هریورماه چهار زندانی  دو اتهامه۱ و متهم دادس��تانی کرج را صدا زده و از 
بند خارج کردند. یکی از دو اتهامی ها را بعد از چند س��اعت به بند بازگرداندند. از 
وی پرس��یده بودند  اتهامت چیست؟ آن را قبول داری یا نه؟ آیا حاضر به پذیرش 
مصاحبه ی تلویزیونی هس��تی یا نه؟ و به وی گفت��ه بودند برای تفکیک زندانیان 
آمده اند. این سؤال ها در طول دوران زندان بارها از ما پرسیده شده بود و غیرعادی 

نبود. سه نفر دیگر به بند بازنگشتند و ما دلیل آن را متوجه نشدیم.

مهدی اصالنی که در ارتباط با فداییان اکثریت )کنگره ی شانزده آذر( دستگیر شده و در سالن 
هشت به سر می برد، درباره ی چگونگی شروع کشتار زندانیان چپ در ۵ شهریور می نویسد:  

ساعتی از صبحانه گذشته بود و هم چون روزهای دیگر در انتظار و آشفته  حالی سر 
می کردیم. به ناگاه درب بند باز شد و نگهبان ناِم دو نفر از افراد بند را خواند: فرامرز 
زمان زاده و سیاوش سلطانی، با چشم بند بیرون. تصور کردیم می خواهند به این دو 
مالقات بدهند. بهانه ی توقف مالقات ها، خرابی سالن مالقات و تعمیِر گوشی های 
تلفِن سالِن مالقات بود. سیاوش سلطانی موقِع بیرون رفتن گفت: تنها در صورتی تن 
به مالقات می دم که مالقات، دیداری باشد نه شنیداری. اگه خواستن مالقات تلفنی 
بَِدن قبول نمی کنم. فرامرز جز آن دس��ته از زندانیانی محسوب می شد که بیش تِر 
مواقع اصالح کرده و شیک بودند. آن روز صورت اش ته ریشی داشت و فرصت نکرد 
پیراهِن تازه ای که در آخرین مالقات از خانواده اش دریافت کرده بود بر تن  کند. از 
آغ��ازِ ای��ن روز در اکثِر بند ها تعدادی را به نام خوانده بودند و همه در انتظار بودیم. 

بی خبر از آن که هیأت مرگ از صبح زود در گوهردشت مستقر شده است.۲
از قرار معلوم پروس��ه ی اعدام زندانیان مجاهد رو به اتمام بود. شب هنگام پاسداران به همه ی 
اتاق ها مراجعه کردند و دستور دادند هرچه سریع تر جهت انتقال به بند دیگری آماده شویم. 
هیچ کسی از شنیدن انتقال به بند دیگر، دچار اضطراب نشد و کسی  تصور شومی به خود راه 
نداد. این روزها، بارها عبارت »این ها را به بندشان منتقل کنید« را از زبان شان شنیده بودیم و 
می دانستیم که مقصودشان از آن، »دیار عدم«  است. ولی این بار لحن شان متفاوت بود. گویی 

زبان هم دیگر را فهمیده بودیم. طولی نکشید به یکی از بندهای فرعی منتقل شدیم. 
۱-فردی که هم زمان متهم به هواداری از سازمان مجاهدین و یکی از گروه های چپ باشد.

۲-کالغ و گل سرخ، مهدی اصالنی، صفحه ی ۳۰۳، چاپ نخست، تابستان ۱۳۸۸. 
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همه ی بچه های بند را بوسیدم. فکر می کنم این کار را همه ی بچه ها انجام دادند. آنان در نظرم 
گوهرهای از دست رفته ای بودند که دوباره به دست شان آورده بودم. نمی توانستم خوشحالیم 

را از یافتن این گنج بزرگ و گران بها پنهان دارم! 
نیری از اکبر صمدی پرس��یده بود، آیا در زندان بالغ ش��ده است؟ و او جواب مثبت داده بود. 
دلیل زنده ماندنش در آن شرایط، همین بود. پاسخش رأفت »اعضای هیأت را برانگیخته بود!« 
رأفتی که به ندرت دیده می شد. ده ها تن از هم سن های او، به حکم اعضای هیأت عفو امام به 
دار آویخته شده بودند. در واقع این عمق فاجعه ی رژیم خمینی بود که بچه های کم سن و سال 
در زندان های آن به سن بلوغ می رسیدند و در همان جا، پیش از آن که زندگی را تجربه کنند، 
پرپر می شدند. تا پاسی از نیمه شب گذشته، کسی نخوابید. همه ازکابوسی سخن می گفتند که 
رنگ حقیقت به خود گرفته بود. بچه هایی که در انفرادی و یا بعضی فرعی ها به سر می بردند، 

با ما نبودند. 

مسعود نمی توانست تعجبش را از زنده ماندنم، مخفی نگاه دارد. نه تنها او بلکه تعدادی دیگر از 
بچه ها که ماجرای گذشته بر من را از او شنیده بودند، نیز در این ناباوری و بهت به سر می بردند. 
روز ۲۲مرداد، هنگام غروب و بعد از دیدن صحنه ای که ظفر افش��اری، کاوه را قلم دوش کرده 
بود، در حالی که به شدت برانگیخته شده بودم، بدون آن که از پاسدار اجازه ای بگیرم، از جایم 
بر می خیزم و به سوی دستشویی روانه می شوم. پاسدار می گوید: کجا؟ با بی تفاوتی و درحالی 
که دستم را تکان می دهم، می گویم: می روم برای نماز وضو بگیرم. پاسدار مخالفتی نمی کند 
و ساکت می ماند. با فضایی که در آن جا حاکم بود، مسعود تصور کرده بود به پاسدار مربوطه 
گفته ام که می خواهم برای خواندن »نماز ش��هادت« وضو بگیرم! همین واقعه را برای دیگران 
نیز تعریف کرده بود. در حالی که به شدت خنده ام گرفته بود، گفتم: خودمانیم اگر اعدام شده 

بودم، چه حماسه ای که از من نمی ساختی!

یک ش�نبه ۶ شهریور. شب قبل فقط یکی دو ساعتی چرت زده بودم. بچه ها شاد بودند یا 
بهتر است بگویم تظاهر به شادی می کردند. باید به هر شکلی که ممکن بود، مرگ را شکست 
می دادیم و به جریان زندگی باز می گشتیم. همه از خاطرات شان می گفتند و از بچه هایی که 

دیگر با ما نبودند. می دانستم ماشین کشتار هم چنان »جان های شیفته« را می ستاند. 
در همان حین که با بچه ها سرگرم صحبت بودیم، صدای زندانیانی که به دادگاه برده می شدند، 
شنیده  شد. معلوم بود که دست جمعی از بند بیرون شان آورده اند. صدای لشگری و ناصریان، 
همراه با ضرب و ش��تم زندانیان مارکسیست شنیده می شد. زندانیان بندهای هفت و هشت 
را به دادگاه می بردند. برای اولین بار از ش��نیدن صدای ضرب و شتم بچه ها از ته دل خشنود 
بودم؛ این خشنودی و رضایت خاطرم را با چند نفر از بچه ها در میان گذاشتم. آنان نیز با من 
هم نظر بودند. به نظر ما ایجاد جو رعب و وحش��ِت قبل از دادگاه، می توانس��ت به گونه ای به 
نجات جان دست کم عده  ای از آن ها کمک کند. ضرب و شتم و کابل و شکنجه قبل از دادگاه، 
فضای درستی از شرایط و تنگی موقع به دست  زندانیان مارکسیست می داد و امکان بیش تری 
جهت بررسی موضعی که باید اتخاذ کنند، برای شان فراهم می کرد. دعا می کردم که هر چه 
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بی رحمانه تر بزنندشان! 
یک بار در س��ال ۶۰ نیمه های شب، پشت در شعبه بازجویی تمام توش و توان خود را به کار 
ً  شکنجه شده و اقدام به خوردن قرص سیانور کرده بود، هر چه  گرفته بودم تا عزیزی که شدیدا
زودتر چشم از جهان فرو بندد و حاال بعد از هفت سال در نقطه ای قرار داشتم که از صمیم قلب 

می خواستم دوستانم را هرچه بی رحمانه تر مورد ضرب و شتم قرار دهند.

مهدی اصالنی در باره ی تحوالت این روز و چگونگی برخورد پاسداران می نویسد: 
زماِن زیادی به ظهر نمانده بود که ناگهان درب بند هشت باز شد و نگهبان هایی که 
چهره ی برخی شان ناشناس بود وارد شدند؛ سیاه پوش و سر تراشیده. پوشش سیاه 
را می توان با ماه محرم مرتبط دانست. اما سرهای ته تراش؟ دستور دادند که هرچه 
سریع تر چشم بند بزنیم و از بند خارج شویم. آن همه چشم بند در بند موجود نبود. 
لذا تعدادی را وادار کردند تا با لنگ، حوله ی حمام یا هر پارچه  دیگری، چشم های 
خود را ببندند. همه ی زندانیان را از بند خارج کردند و در دو سوِی راهرو، کنارِ دیوار، 
نش��اندند. س��اعاتی را در همان حالت به سر بردیم. غذای ظهرمان را نیز در همان 
راهرو تحویل دادند. به مناسبت ایاِم محرم از طریق بلند گوهای راهرو یک سر صدای 
آهنگران یا نوحه پخش می شد. سرانجام انتظار به پایان رسید و به نوبت به دو اتاق 
که ناصریان و داوود لش��گری در آن ها مستقر بودند، داخل شدیم. سئوال ها همان 
بود که اشاره کردم. از جمِع هشتاد نفره ی ما حدود هفده نفر به گونه ای پاسخ دادند 
که به بند برگردانده شدند. باقی مانده  را در دوسمت راهروی اصلی زندان با چشماِن 
بس��ته به صف کردند. لحظاتی بعد س��یاه جامه گاِن سر تراشیده ، گویی در مناسک 
حج به شیطان سنگ پرتاب می کنند، به وحشیانه ترین شکل با کابل به جان مان 
افتادند و همه گی  را در انتهای زندان، در اتاق هایی پُر از زندانی، که به زحمت درب 
آن ها بس��ته می ش��د، جای دادند. بدون اغراق ذهِن هیچ کس در آن شرایط یارای 
هیچ تحلیلی نداشت. هیچ کس نمی دانست چه اتفاق افتاده است. همه ی بند را در 
سه اتاق دربسته جای دادند. این اتاق ها، از آن جایی که پنجره نداشتند، به اتاق گاز 
ش��هره بودند. اتاق اول نصیب من و تعدادی دیگر شد که در گریز از ضربات کابل 

سریع تر دویده بودند.۱

مهرداد نشاطی در مورد ششم شهریور می گوید: 
ما هم چنان نگران زندانی هایی بودیم که روز گذش��ته از بند خارج ش��ده و هنوز 
بازنگشته بودند. ناگهان متوجه سر و صداهایی شدیم که از راهروی بند هفت که 
در طبقه ی باال قرار داشت می آمد. بعد از یک ساعت و نیم هیاهو  قطع شد. تالش 
ما برای ارتباط بی فایده بود، کسی جواب نمی داد. بند هفت را تخلیه کرده بودند.  

حدود ظهر به سراغ بند ما آمدند و به همه چشم بند زدند و در راهروی بیرون بند 
رو به دیوار نگاه داش��تند و سپس تک تک به داخل اتاقی که در نزدیکی آن جا بود 

۱- کالغ و گل سرخ، مهدی اصالنی، صفحه ی ۳۰۷، چاپ نخست تابستان ۱۳۸۸. 
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بردند. داوود لشگری بعد از سئوال در مورد مشخصات و اتهامم پرسید آیا اتهامم را 
قبول دارم؟ نماز می خوانم یا نه؟ بعد از پایان کار دوباره من را به راهرو برگرداندند.

بعد از ساعتی ما را به صف کرده و با چشم بند به سمت بهداری و محلی که سالن 
مالقات قرار داشت بردند. در مسیر صدای فریاد زندانی های دیگر را که معلوم بود 
مورد ضرب و ش��تم قرار گرفته اند می شنیدم. ما را به سمت آخرین بند ساختمان 
هدایت کردند و با شالق و کابل به ما حمله ور شدند و بعد از این که حسابی ما را 
مورد ضرب و ش��تم قرار دادند در دو سلول بزرگ که در میانه ی سالن قرار داشت 
محبوس مان کردند.  بعد از ورود به سلول  و برداشتن چشم بندها با دیگر زندانیان 
به تبادل خبر و هم فکری پرداختیم تا بفهمیم که چه خبر است. تا آن زمان سابقه 
نداشت که بخواهند اینگونه و به این شدت ما را تنبیه کنند و مورد حمله قرار بدهند. 

در داخل جمع زندانیان وابسته به سازمان فدائیان خلق )اقلیت( تحلیل غالب این 
بود که جمهوری اس��المی در جنگ شکست خورده است و به همین دلیل اعمال 
سرکوب شدید به منظور پایین آمدن از مواضع  سیاسی مان را محتمل می دانستیم. با 
توجه به شرایط پیش آمده احتمال می دادیم که شرایط به دوران سرکوب حاج داوود 

رحمانی در زندان قزل حصار برگردد. ۱
حدود یک س��اعت و نیم در س��لول به س��ر بردیم. از بیرون صدای فریاد زندانی و 
ضربه هایی که فرود می آمد شنیده می شد. در این میان صدایی نیز شنیده می شد 

که می پرسید: می خوانی یا نه؟ و ضربه ها ادامه می یافت.
یکی از زندانیان توده ای بند هفت گوهردشت در مورد تحوالت ۶ شهریور می نویسد: 

تازه می خواستیم نان و پنیر و انگور صبحانه را بخوریم که در بند باز شد و اعالم شد 
»همه با چشم بند بیرون« هر وقت همه را یک جا بیرون می بردند، معموالً  دم پایی 
و چشم بند کم می آمد و آن روز نیز عده ای با دستمال چشم شان را بستند و تعدادی 
نیز پای برهنه بیرون آمدند. هیچ یک از ما نمی دانستیم اکثریت قریب به اتفاق  ما 
دیگر هرگز بازنخواهیم گش��ت.  ...در همان ابتدای راهرو »پاگردی« وجود داشت 
که ما را یکی یکی به آن جا می بردند و در آن جا، پشت میزی داوود لشگری، مدیر 
داخلی زندان از ما سئوال می کرد و در رابطه با نوع پاسخ، ما را در دو سمت راهرو 
می نشاندند. دو سئوال می شد یک: حزب و یا سازمانت را قبول داری؟ دو: حاضری 
حزب و سازمانت را محکوم کنی و انزجار بدهی و بروی؟ دو سئوال که کرده بودند، 
سئواالت جدیدی نبود، در واقع از ابتدای ورود ما به زندان و در مراحل مختلف این 
س��ئواالت عنوان ش��ده بود و به همین دلیل هم کم تر کسی حاضر می شد پس از 
پشت سر گذاشتن سال های دشوار، حاال خودش را محکوم کند. ضمناً  کسی تصور 
نمی کرد با پاسخ منفی دادن به این سئواالت اعدام می شود. این ها واقعیاتی بود که 

همه مسئولین زندان و وزارت اطالعات امنیت می دانستند. ... ۲

وی در مورد نحوه ی برخورد خود در دادگاه می گوید: 
۱- سال های ۶۰- ۶۳ که مدیریت زندان به عهده ی حاج داوود رحمانی بود. 

۲-  راه توده، دوره دوم، مهرماه ۱۳۷۶. 
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ناصریان مرا بلند کرد و به اتاق برد. صدایی گفت که چشم بندت را بردار. به محض 
بازکردن چش��م بند خود را در میان جمعی دیدم که از پنج نفر تش��کیل می شد. 
ناخودآگاه گفتم »س��الم«. تنها روحانی اتاق به طور کامل جواب س��المم را داد در 
حالی که پایین تر از او چهار نفر دیگر با لباس معمولی نشس��ته بودند. آن روحانی 
اسم و رابطه  سیاسی ام را پرسید و روی کاغذ یادداشت کرد و توضیح داد: ما هیأتی 
هس��تیم که آمده ایم بندهای نماز خوان  و نماز نخوانان را جدا کنیم. آیا ش��ما نماز 
می خوانید؟  گفتم نه. پرس��ید چرا؟ گفتم برای این که نم��از خواندن در زندان به 
صورت یک »ریا« درآمده و من خیلی ها را دیدم که برای زودتر آزاد شدن به دروغ 
نماز می خوانند و من از این کار خوشم نمی آید و شما هم لطفاً از من نخواهید که 
»ریا« کنم. پرس��ید آیا خدا را قبول داری؟ گفتم بله. پرس��ید حزب توده را قبول 
داری؟  گفتم بله. در این موقع یکی از آقایان که در وسط نشسته بود و چاق هم بود 
و او را زود ش��ناختم، یعنی اشراقی دادستان وقت انقالب اسالمی سرم داد کشید 
و گفت که نمی ش��ود هم حزب توده را قبول داش��ت و هم  خدا را!  همان موقع آن 
روحانی که جواب سالم را داده بود و بعدها فهمیدم نامش نیری است و حاکم شرع 
و مسئول اصلی کشتارها در زندان گوهردشت است به ناصریان دستور داد مرا به بند 
نمازخوانان ببرد و گفت که چرا اجازه می دهید سبیل این ها این همه بزرگ شود. ...۱

تعداد زندانیان مارکسیس��ت مرد در گوهردش��ت، بیش تر از اوین بود و این باعث می شد که 
»هیأت عفو« وقت بیش تری برای زندان گوهردشت بگذارد. فکر می کردم رساندن اخبار کشتار 
به بندهای دیگر که با به خطر انداختن جان مان همراه بود، ارزش��ش را داش��ت. امیدوار بودم 

باعث نجات جان های زیادی بشود. 
یک��ی از زندانی��ان توده ای در توصیف ش��رایطی که منج��ر به صدور حکم م��رگ دو تن از 

هم زنجیرانش شد می نویسد: 
 از زیر چش��م بند متوجه شدم که اسماعیل وطنخواه از حزب و اکبر صادقی بناب 
از اکثریت روبرویم در کنار اتاق ایس��تاده و هر یک کاغذی به دست دارند. یک باره 
ناصریان آمد و از آن ها پرسید امضا کرده اید یا نه؟ هر دو با چهره  ی برافروخته جواب 
منف��ی دادند. بعدها فهمیدم که آن دو از مرگ رس��ته بودند و باید به بند منتقل 
می شدند. اما ناصریان یک برگه به هرکدام داده بود که بنویسند مارکسیسم را هم 
محکوم می کنیم و آن ها قبول نکرده بودند. اصرار جنون آسای ناصریان و عصبانی 

شدن آن دو سرانجام هر دو را به اتاق مرگ هدایت کرد. ...
ناصریان دس��ت بردار نبود و هم چنان تالش می کرد زندانیان مجاهد را به قربانگاه 
برد. امروز ابوالحسن مرندی  را از سلول انفرادی به دادگاه بردند. برادرش در مهرماه 
۶۰ اعدام ش��ده بود و او تنها پس��رخانواده بود. پدرش از اهالی روس��تای افجه در 
شمال شرقی تهران بود. در نامه ای که سال ها قبل به دادستانی نوشته بود، وضعیتش 
را توضیح داده و خواسته بود که تنها پسرش را جهت کمک به او در امر کشاورزی، 
آزاد کنند. از قضا همین نامه در پرونده اش بود و باعث نجات جانش شد و از اعدام 

۱-  راه توده، دوره دوم، مهرماه ۱۳۷۶. 
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او صرف نظر کردند.۱
مصطفی مردانی و علی اصفهانی را روز۲۵ مرداد وقتی به انفرادی منتقل می شدند، زنده دیده 
بودم. گمان می کنم آنان در همین روزها و به همراه زندانیان مارکسیست به شهادت رسیده 
باشند. حسین صادق بیگی نیز در روز ۲۸ مرداد توسط ناصریان به انفرادی منتقل و سپس به 

همراه زندانیان مارکسیست، در شهریور ماه به شهادت رسید. 
بچه ها در بند، مس��ابقه های مختل��ف علمی راه انداخته بودن��د و در گروه های چند نفره، در 
زمینه های مختلف به رقابت می پرداختند. تقریباً همه  به نوعی در آن شرکت داشتند. چیزی 
نبود جز سرگرمی و فرار از واقعیت. مسابقه به این صورت بود که بچه ها به چند گروه  تقسیم 
شده و در دو طرف اتاق می نشستند. از طرف مجری مسابقه، سئوالی مطرح می شد. گروهی که 
زودتر از بقیه زنگ را می زد، مجاز به دادن پاسخ بود. چون زنگی در میان نبود، یکی از اعضای 

گروه، انگشت اشاره اش را به زمین فشار داده و می گفت: دینگ! 
در طول این روزهای دردآور و ماللت بار، هیچ گاه تنها نبودم. وقتی کس��ی نبود تا با من درد 
دل کند، تازه با خاطراتم خلوت می کردم. نمی توانس��تم از یاد بچه ها غافل شوم. با بچه ها که 
بودم می خندیدم. تنها که می شدم، آتش می گرفتم. گویی دلم را گذاشته بودند میان تنور و 

سوزش اش را در حلقم احساس می کردم. 

دوشنبه ۷ شهریور تا یک شنبه۱۳شهریور. در روزهای دوشنبه و سه شنبه،۷ و ۸ شهریور، 
هیأت کشتار در اوین سرگرم قتل عام بود و روز ۹ شهریور به گوهردشت آمد. صبح با شروع کار 
هیأت، جواد تقوی  قهی یکی از زندانیان مجاهد را که پیش تر حدود دو سال در سلول انفرادی 
به سر برده بود، دوباره به دادگاه بردند. وی به یک صد ضربه شالق محکوم شده بود. قرار بود 
حکم مزبور را در دو نوبت اجرا کنند. هر چند برای اعمال شان نیاز به دلیلی نداشتند، ولی گویا 
به دروغ گویی محکومش کرده بودند. بعدازظهر با تنی رنجور که ناشی از تحمل ضربات کابل 

بود، به بند بازگشت. خوشحال بودیم که زنده بازگشته است. 
زندانیان مارکسیستی را که زنده بازگشته بودند، در بند هشت اسکان دادند و  صدای ضرب و 
شتم و کابل هر روز به گوش می رسید. ظاهراً کسانی را که نماز نمی خواندند، مجبور به پذیرش 
آن می کردند. برای هر وعده ده ضربه شالق می زدند. بزودی افراد، مقاومت را بی حاصل دیدند. 
عادل، مس��ئول فروش��گاه و کسی که بچه ها را تا محل اعدام می برد، پیش نماز بود و زندانیان 

مارکسیست مجبور بودند پشت سرش نماز بخوانند. نماز اجباری شکنجه ی مضاعف بود. 
مهرداد نشاطی در مورد چگونگی پذیرش نماز می گوید:

در سلول هر پنج نفر تصمیم گرفتیم بگوییم نماز نمی خوانیم. ناصریان آمد داخل 
س��لول  و پرس��ید: کی نماز نمی خونه؟ دو نفر از همان کس��انی که توافق کردیم 
نماز نخوانیم بالفاصله گفتند: ما می خوانیم. موقعیت خاص و غیر مترقبه ای بود و 
واکنش این افراد عجیب و مضحک. ما س��ه نفر باقی مانده را که پاس��خ داده بودیم 
نماز نمی خوانیم به تخت شکنجه بستند. آن جا فهمیدیم که صداهای زجر و فریادی 
که می ش��نیدیم چرا و از کجا بوده اس��ت. ابتدا اکبر را به تخت بستند و بعد من را 

۱- ابوالحسن بعد از تحمل یازده سال زندان، در سال ۷۱ آزاد شد و در بهمن ماه ۷۲ به هنگام صعود به قله،  از کوه پرت شد 
و به کام مرگ رفت. 
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و ده ضربه ش��الق به کف پای مان زدند. من چشم بندم محکم نبود و می توانستم 
کمی ببینم. هیچ کدام از پاسدارها را نشناختم. صدای یک پاسدار را که شالق می زد 
شنیدم که می گفت: »خدایا می زنم به خاطر رضای تو« و ده ضربه شالق زد. چنان 
ضربه های سختی بود که حتا در دوران بازجویی نیز این طور بی رحمانه و با شدت 
کابل نخورده بودم. یکی از زندانبانان گفت: حاال بلند شو و شروع به دویدن در راهرو 
کن. یکی از هم سلولی هایم که ده ضربه کابل را خورده بود، در حال دویدن به من 
گفت:  من نمی کشم. گفتم: خوب بگو نماز می خوانم. بعد از دویدن، ده ضربه ی دیگر 
کابل به کف پای مان زدند. پوست پایم کامالً شکافته شد. کابل ها مستقیماً به گوشت 
متالشی ش��ده ی پایم می خورد. پاسدارها به شدت می زدند تا مقاومت مان بشکند. 
پاهایم به ش��دت مجروح شده بود. مغزم انگار می خواست منفجر شود. سپس من 
را به همراه اکبر به سلول بازگرداندند. طی صحبتی کوتاه تصمیم گرفتیم که برای 
وع��ده بعدی کابل که قرار بود به خاطر نماز عصر بخوریم به ناصریان بگوییم نماز 
می خوانیم تا بدین وسیله به بند برگردیم و به دیگر زندانیان خبر اعدام ها را بدهیم.

یک زندانی دیگر توده ای درباره ی پذیرش نماز می گوید: 
در آس��تانه ی درب ورودی راهرو، دو نف��ر از هم زنجیران را دیدیم که تازه از تخت 
شالق، لنگ لنگان می آمدند. مو و سبیل های شان را به طرز رقت باری تراشیده بودند. 
قیافه هاشان چنان در هم شکسته و داغان بود که بی اغراق می توانستی بگویی در این 
چهار روز به اندازه ی چهار سال پیرتر شده اند. به ما که رسیدند، با صدایی که از درد 

و خشم می لرزید، گفتند: آن قدر می زنند تا بخوانی.
دژخیمان اعتقاد داشتند که سه نوع مسلمان وجود دارد. دسته ی اول از ترس و واهمه ی آتش 
جهنم و رنج و ش��کنجه ی آن مسلمان می شوند؛ دسته ی دوم به خاطر بهشت و حورالعین و 
حوض کوثر و نهرهای جاری آن و بهره مند ش��دن از لذات و نعمات آن مس��لمان می شوند و 

دسته ی سوم ایمان  آوردگان اند که به خاطر باور و شناخت شان مسلمان می شوند. 
زندانبانان تالش می کردند تا با زخمه های آتش شالق، زندانیان مارکسیست را با طعم جهنم 
آشنا کنند و مجبورشان کنند که اسالم بیاورند! زندانیان مارکسیستی که جان به در برده بودند، 

کسانی بودند که متوجه ی تنگی اوضاع شده و الیه ای از مسلمانی را پذیرفته بودند.
مهدی اصالنی که دادگاهش در روز ۶ شهریور نیمه تمام مانده بود از مواجهه اش با هیأت مرگ 

در روز۹شهریور می گوید: 
نزدیک ظهر همه ی ما را به راهروی مرگ می برند. وارد اتاق می شوم. حجت االسالم 
نیری پس از پرسیدن هویت و اتهاِم گروهی ، سئوال کلیدی اش را مطرح می کند: 
مسلمانی یا مارکسیست؟ پاسخ می دهم: مسلمانم. می پرسد: نماز می خوانی یا نه؟ 
سئوالش را با سئوال پاسخ می دهم: حاج آقا! تا حاال مثل بسیاری از مسلمانان نماز 
نخوانده ام. فکر می کنم نماز خواندِن غیر واقعی ام بی احترامی به شما باشد. مرتضی 
اش��راقی دخالت می کند. خطاب به ناصریان می گوید: ببریدش! غلط می کند نماز 
نخواند. هم چنان بر نماز نخواندن پافشاری می کنم. می گوید: بچه مسلمان باید نماز 
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بخواند. ببرید سبیل هایش را بتراشید. نماز می خواند. ناصریان با خشونت پیراهن ام 
را می گیرد و از اتاق بیرون می کش��د. نیری به ناصریان میگوید: اول فورم را امضاء 
کند، بعد سرو سبیل اش را بتراشید و نماز بخواند. اگر نخواند آن قدر بزنید تا بخواند. 
س��بیل در میاِن مردان ایرانی، به ویژه نیروهای چپ، نوعی ارزش تلقی می ش��د. 
مرگ فروش��ان با آگاهی از این امر، و البته درِک مرد س��االرانه ی خود، به تراشیدن 
س��بیل من حکم دادند. همان دِم درب اتاق، عادل، مسئول خبیث فروشگاه، ابتدا 
یک طرف سبیل هایم را به تحقیر تراشید و سپس فورمی دست نویس را برای امضا 
در مقابل ام گذاشت. در این فورم که از چندین بند تشکیل شده بود، قید شده بود 
که امضاکننده مسلمان و شیعه است و متعهد می شود که از این پس کلیه ی فرائض 
دینی، به ویژه نماز را به جای آورد. من بند آخر )نماز خواندن( را خط زدم و فورم را 
امضا کردم. کسانی که برگه را امضا می کردند، به بند هدایت می شدند. ناصریان اما 
از این که من در فورم دست برده بودم، خشمگین شد، فورم را پاره کرد و با مشت 

و لگد مرا به سلولی که تنی چند از ملی کشان در آن ساکن بودند، پرتاب کرد.۱

در روز ۹ شهریور شورای عالی قضایی به ریاست موسوی اردبیلی از کلیه ی دادگاه ها و دادسراهای 
انق��الب می خواهد ک��ه در مورد »گروهک های محارب و ملحد«  با قاطعیت عمل کنند و در 
برخورد با آن ها سعی شود »اشداء علی الکفار« باشند؛  چون آن ها ضدیت خودشان را با »اسالم« 
و »ملت ایران« و نیز همکاری همه جانبه با »استکبار جهانی« به ویژه حمله ی نظامی به »میهن 
اسالمی« یا »جاسوسی« به نفع دشمنان، به اثبات رساندند. این اولین باری بود که طی ماه های 
اخیر از برخورد همراه با قاطعیت و بدون ترحم با زندانیان »ملحد« که منظورشان گروه های 
مارکسیس��تی بود، س��خن به میان می آمد. این اطالعیه در واقع عزم جزم رژیم برای قتل عام 
زندانیان مارکسیست را می رساند. از خالل اطالعیه ی مزبور، مشخص بود که قتل عام زندانیان 

مجاهد هنوز می تواند ادامه داشته باشد.
مهرداد نشاطی از چگونگی آگاه سازی بخشی از کسانی که هنوز در نهم شهریور به دادگاه نرفته 

بودند می گوید: 
به هر حال چند نفری تصمیم گرفتیم این کار را به هر قیمتی انجام دهیم و قرار 
شد با بقیه ی بندها توسط مورس ارتباط برقرار کنیم. بهنام کرمی یکی از هواداران 
اقلیت داوطلب ش��د که این کار را انجام دهد. من به او گفتم می دانی که اگر گیر 
بیفتی، ارتباط در این شرایط مجازات اعدام را در پی دارد، و خطر کارش را به وی 
گوشزد کردیم، وی داوطلبانه همه ی پی آمدها را پذیرفت و گفت که این کار را انجام 
می دهد. به اتفاق برنامه ریزی کردیم تا این کار انجام شود و خبر اعدام ها به بقیه داده 
شود. در اولین دقایق شنیدن خبرها، زندانیان بندهای دیگر باور نمی کردند ولی با 
گرفتن اطالعات بیش تر، ابعاد جنایتی که در زندان اتفاق می افتاد، برای آن ها نیز 

روشن شد و خبر را به دیگر بندها فرستادند.
 

۱-کالغ و گل سرخ، مهدی اصالنی، صفحه های ۳۱۳ و ۳۱۴، چاپ نخست تابستان ۱۳۸۸. 
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صبح روز ۱۳ شهریور دوباره جواد تقوی قهی را بردند. ساعتی بعد سیدمحمد خوانساری را فرا 
خواندند. بین او و برادرش سیدحسن خوانساری، می خواستند یکی را برای قربانی شدن انتخاب 
کنند! هیأت عفو رأی به اعدام سیدحسن داد؛ هم بزرگ تر بود وهم در گوهردشت سابقه دا رتر 
و برای جالدان شناخته شده تر. می خواستند به خانواده ی خوانساری لطفی کرده و هم زمان هر 
دو  فرزندشان را از آن ها نگیرند! این نوع دوراندیشی ها، کم تر در میان آدم کشان رژیم به چشم 
می خورد. در روزهای قبل خواهران و برادران بس��یاری در کنار هم و به دس��تور همین هیأت 

اعدام شده بودند.

۱۳ ش��هریور پایان کار هیأت ویژه ی کشتار بود. بعداز ظهر ما را فراخوانده و گفتند با کلیه ی 
وسایل آماده ی نقل و انتقال باشیم. طولی نکشید که خود را در بند سیزده گوهردشت یافتیم. 
س��رگردان و حیران بودم؛ با چه کس��ی ش��ادِی غم آلوِد زنده  ماندن را تقسیم کنم؟ بچه های 
فرعی چهارده و هم چنین بچه هایی که در انفرادی به سر می بردند، نیز به جمع ما پیوستند. 
دوباره روبوسی و تجدید خاطره ها آغاز شد. هرکس از مشاهده های خود می گفت. از قهرمانی ها 
و از پیام های بچه ها، از دغدغه های شان، از شورید گی و شیفتگی شان و از شقاوت و بی رحمی 

دژخیمان که به چشم دیده بودند. 
بعضی ها نمی توانستند واقعیت را قبول کنند. تالش می کردند به نوعی خودشان را راضی کنند 

که بچه ها در جایی نامشخص زندانی شده اند و به زودی سرو کله شان پیدا خواهد شد. 

سه ش�نبه ۱۵ ش�هریور. در بند قدم می زدم که ناگهان پاس��دار،  در بند را باز کرده، من و 
چند نفر دیگر از بچه های بند دوی سابق را صدا زد و گفت: چشم بند زده و برای جدا کردن 
وسایل افرادی که سابقاً در بند دو بودند و هم اکنون در این بند به سر می بردند، آماده شویم. 
آنان می خواستند وسایل افراد زنده مانده را از وسایل قتل عام شدگان تفکیک کنند. می بایستی 
فکری به حال تحویل وسایل فردی قتل عام شدگان می کردند. با فارغ شدن پاسداران از قتل عام، 
مرحله ی بعدی آغاز می شد. چند دقیقه ای نگذشته بود که خود را در قسمت فرعی بند یافتیم. 
به ما گفته شد ساک های بچه هایی را که در بند هستند، جدا کنیم. دیوانه وار به دنبال ساک 
خودم می گش��تم. می خواستم ببینم آیا قرآنی که مصطفی مردفرد برایم صحافی کرده بود و 
گفته بود در س��اکم گذاشته سرجایش هس��ت یا نه؟ مصطفی نامه ای را که برایم حکم گنج 
داشت، در آن جاسازی کرده بود. فکر  می کردم شاید نامه ی  مزبور تنها دست خط باقی مانده ی 
فاطمه  کزازی باشد که از بچگی می شناختمش. دلهره ی عجیبی داشتم. اگر نبود چی؟ او  پیش 
از آن که در سال ۶۲ دستگیر و اعدام شود نامه ای زیبا برای برادرش جالل که زندانی بود نوشته 

و او آن را به من هدیه کرده بود و من چون مردمک چشم از آن نگهداری می کردم. 
ساکم را یافتم. درش را که باز کردم، قرآن را دیدم که روی بقیه ی وسایل قرار داشت. اشک در 
چشمانم حلقه زد. صفحه ی اولش را باز کردم، نوشته بود: تقدیم به ایرج عزیزم و امضا کرده بود: 
مصطفی. گنجم آن جا بود. لبخند رضایت مندی بر لبم نشست. به سرعت در ساکم را بستم و 
به تفکیک دوباره ی ساک ها پرداختم. با خودم فکر می کردم آیا ساک ها را به خانواده ها ی شان 
تحویل خواهند داد؟ تازه تحویل بدهند یا ندهند، مهم صاحبان شان بودند که دیگر در میان ما 
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نیستند. آیا کسی از این جامه های آغشته به درد، پیامی خواهد شنید؟ آیا کسی می فهمد در 
البه الی این جامه ها، روزی چه دل های پُرطپشی نهان شده بود؟ به سختی و با مرارت تمام، 
نفس می کشیدم و هن  و هن کنان و عرق ریزان به دنبال ماترک عزیزانم می گشتم. گاهی کسی 
در ساکی را می گشود و چیزی را به یادگار و رسم یادبود برای خود بر می داشت. همه می خواستند 

از آن هایی که گاه تا سرحد جنون دوست شان داشتند، چیزی به همراه داشته باشند. 

با جسمی خسته و روانی آزرده به بند بازگشتم. خستگی ام بیش تر ناشی از درد و اندوه غیبت  
بچه ها بود. لحظه ای از پیِش نظرم دور نمی ش��دند. روزهای بعد نیز پاس��داران هر روز رجوع 
می کردند و چند تن از بچه های فرعی ها را با خود می بردند تا نس��بت به تفکیک س��اک های 

بچه هایی که زنده مانده بودند، اقدام کنند. 
عادل، مسئول فروشگاه زندان، خبر داد که فروشگاه زندان فعالیت خود را آغاز کرده و می توانیم 
لیست جنس های مورد نیازمان را در اختیار او قرار دهیم تا نسبت به تهیه ی آن ها اقدام کند. 
چیزی نگذشت که بخشی از جنس های درخواستی مان از جمله کنسرو ماهی و انجیر به بند راه 
یافت. انجیرها همه پاک شده بودند. همان هایی بودند که خودمان روزهای جمعه به هنگام کار 
جمعی که ملی کاری اش می نامیدیم و هدف از آن پرداختن به امور اتاق بود، میان آن ها را باز 
کرده و به منظور»کرم زدایی«، با مسواک درون شان را تمیز کرده بودیم. زندان بانان بندها ی مان 
را غ��ارت کرده بودند و حاال اموال مان را دوب��اره به خودمان می فروختند. به هیچ وجه رغبت 
نمی کردم از انجیرهای یاد شده استفاده کنم. از این که به این صورت مورد تحقیر قرارگرفته 
بودیم، احساس تنگی و فشار می کردم. دلم می خواست عادل مسئول فروشگاه را با دست هایم 

خفه کنم.

مهرماه ۶۷. در یکی از روزهای مهرماه، صبح هنگام بود که ناصریان به همراه چند پاسدار به 
بند آمد و همه ی افراد را به حضور در حسینیه ی بند فراخواند. ناصریان شروع به تهدید کرد 
و در خالل صحبت هایش گفت: گذش��ت دورانی ک��ه در آن اعتصاب و حرکت های اعتراضی 
در زن��دان انج��ام می گرفت. و تا آن جا پیش رفت که تهدید کرد: حتا باید س��بیل های تان را 
نیز کوتاه کنید!۱ و تأکید کرد: خط برخورد ما عوض شده است و کوچک ترین حرکتی را در 
نطفه س��رکوب خواهیم کرد. ناصریان در شادی ناشی از فتحی که کرده بود، در پوست خود 
نمی گنجید و در حالی که ابلهانه می خندید، گفت: کجایید که ببینید توده ای هایی را که چهل 
سال سرشان به مهر نخورده بود، چگونه نمازخوان کرده ایم؟ وی سپس موضوع حکم خمینی 
را پیش کشید و با شادی زاید الوصفی گفت: »امام حکم اعدام همه ی شما را داده و هنوز امضای 
امام خشک نشده است. هر موقع که بخواهیم می توانیم دوباره حکم را اجرا کنیم.«۲ و بعد افزود 
۱- در اوین مجتبی حلوایی معاون امنیتی زندان به همراه پاس��داران به بند هجوم آورده و با قیچی  س��بیل های زندانیان را به 
بهانه ی غیرشرعی بودن، به زور کوتاه کرده بودند. به این وسیله می خواستند تا آن جا که امکان داشت زندانیان را تحقیر کنند. 

۲- س��یامک طوبایی، جواد تقوی قهی، حسن افتخارجو، احمدرضا محمدی مطهری، عباس نوایی روشن دل، مهدی پوراقبال، 
محمود خدابنده، بهنام مجدآبادی، هوش��نگ محمدرحیمی، ابراهیم طاهری، مهرداد کمالی، عال مبشریان، مهرزاد حاجیان، 
علی اصغر بیدی و پیروز دوانی در تهران؛ سیاوش ورزش نما  در شیراز؛  امیر غفوری، محمود میدانی، مرتضی علیان نجف آبادی،  
جالل مبینی زاده، زهرا افتخاری،  جواد صفار، محمد ائمی، در مش��هد؛ محبوبه بهادری، زهره مظاهری، افسانه طهماسبی، در 
اصفهان؛  و احمد آقایی در یاسوج، در زمره ی کسانی بودند که بعدها توسط تیم های عملیاتی وزارت اطالعات دستگیر و یا ربوده 

شده و در خانه های امن و بازداشتگاه   های رژیم، حکم خمینی در موردشان اجرا شد و به قتل  رسیدند. 
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آن اوایل که ما ش��ما را دس��تگیر کردیم، خیلی های تان هیچ کاره بودید. ما به شما حکم های 
»کیلویی«، ده، پانزده، بیست سال دادیم برای این که نمی دانستیم فردا چه می شود. هدف ما 
این بود که شما در زندان بمانید تا ما بتوانیم ضد انقالب را از بین برده و شما را تعیین تکلیف 
کنیم. هیأت آمد، دوستان تان را به »درک« واصل کردیم. شما در این میان مانده اید. اگر نظر 
من باشد باید همه ی شما را به »درک« واصل می کردیم؛ برای این  که در این هفت سال مار 
خورده و افعی شده اید و برای نظام خطرناک هستید. در خاتمه هم تأکید کرد فعالً در زندان 
می مانید تا تعیین تکلیف شوید. صحبت های ناصریان به روشنی بیان گر خط مشی جدید رژیم 
در برخورد با پدیده ی زندانی سیاسی و زندان بود.۱ آرزو می کردم هر چه زودتر صحبت هایش 
تمام شود، تحمل قیافه ی کریه اش را نداشتم. بعد از این برخورد، باالخره هواخوری داده شد. 

این حرکت و از سرگیری فروش روزنامه، نشان گر آن بود که شرایط آرام آرام عادی می شود.

دیری نگذش��ت که شب هنگام کلیه ی بچه های بند را صدا زده و در راهرو زندان و محوطه ی 
فرعی سالن پانزده نگاه داشتند. افراد یکی یکی به اتاقی برده می شدند و لشگری و چند پاسدار، 
با آن ها به س��ئوال و جواب های معمول در زندان می پرداختند. هر کس تحلیلی داش��ت ولی 
هیچ کس خوش بین نبود. فکر می کردیم می خواهند فضای اعدام را نگاه دارند و یا واقعاً قصد 
تکمیل پروژه را دارند. به هر حال، نوبت به من رسید. در حالی که چشم بند به چشم داشتم، 
به اتاق وارد شدم. لشگری گفت: ایرج حاضر به نوشتن انزجارنامه هستی؟ گفتم: چند بار باید 
انزجارنامه نوشت؟ هر روز که نمی نویسند. من یک بار نوشته ام. پرسید: آیا حاضر به همکاری 
اطالعاتی هس��تی؟ گفتم: خودت مرا بهتر می شناسی، اهل این کارها نیستم. سئوال دیگری 
نکرد و گفت: کنار اسمش بنویس »سگ منافق«!  در موقع برخورد با مجتبی اخگر، گفته بود: 
کنار اسمش بنویس »ط دسته دار«. سپس از مجتبی پرسیده بود: می دانی یعنی چی؟ مجتبی 
خونسرد پاسخ داده بود: نه! لشگری گفته بود: یعنی طناب! حاال شیرفهم شدی؟ لیست داده 
شده را احتماالً برای وزارت اطالعات تهیه می کردند. لشگری مانند قبل از قتل عام، وظیفه داشت 

مشخص کند که از نظر آنان کدام یک از زندانیان، »معاند«، »منفعل« و یا »بریده« هستند. 

در نیمه ی اول مهرماه، داریوش صفایی، حس��ین فارس��ی، کیومرث مژده، محمد پورقاضیان، 
مجتبی اخگر، حمید جاللی و... را به سلول انفرادی منتقل کردند. هیچ منطقی در انتخاب افراد 
یاد شده نبود. بعد از گذشت دو ماه آنان را دوباره به بند منتقل کردند. در طول این مدت، یکی 
دوبار ناصریان با آن ها برخورد کرده و از آنان خواستار همکاری اطالعاتی شده بود و تهدید کرده 
بود که آنان را نیز مانند دیگر بچه ها اعدام خواهد کرد. او در مقابل سئوال بچه ها که پرسیده 
بودند: آخر به چه جرمی می خواهی ما را اعدام کنی؟ خندیده بود و اذعان داش��ته بود: مگر 

دوستان تان را که اعدام کردیم، جرمی مرتکب شده بودند؟! 
از بند زندانیان چپ نیز جعفر یعقوبی، نعمت تابان، س��عید پهلوان افشاری و تعدادی دیگر را 
بدون هیچ توضیحی به سلول انفرادی منتقل کرده و به مدت دو هفته مورد بازجویی و تهدید 
قرار داده بودند. در اوین نیز همین سیاست را اجرا کرده و تعدادی از زندانیان را به سلول های 
انفرادی دویست و نُه منتقل کرده بودند. برای ما هیچ گاه مشخص نشد که هدف آنان از این 

۱-  ناصریان همان موقع در بند زندانیان چپ نیز حاضر شده و سخنان تهدیدآمیزی را به زبان آورده بود.  
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کار چه بود؟ آیا ادامه ی پروژه  را در سر می پروراندند و یا می خواستند فضای اعدام و قتل عام 
را حفظ کنند؟

شش��م مهرماه در اوین، مهدی سعیدیان و با اختالف یکی دو روز، رضا فیروزی و محمدتقی 
صداقت رشتی اعدام شدند. آن ها کسانی بودند که به هر دلیل تا آن روز از اعدام رهیده بودند. 
شاید بتوان گفت این اعدام ها ادامه ی روند قتل عام ها نبود. مهدی سعیدیان و رضا فیروزی هر 
دو از پیک های مجاهدین بودند و زیر حکم به سر می بردند. من سالیانی چند، با هر دو آن ها 
به س��ر برده بودم. هر دو بعد از آزادی از زندان، به مجاهدین پیوس��ته بودند. رضا فیروزی در 
حالی که عده ای را از مرز خارج می کرد، خود از عقب وانت پرت شده و گردنش آسیب دیده 
بود و هم چنان از ناراحتی ش��دید آن رنج می برد. مهدی س��عیدیان نیز از اعضای دانشجویی 
»آرمان مس��تضعفین« بود. یک  بار قبل از سی خرداد دستگیر شده بود و بعد از سی خرداد، 
برای دومین بار به زندان افتاده بود. بیش از یک سال و نیم در انفرادی گوهردشت به سر برده 
بود و س��پس به علت مبتال ش��دن به بیماری سل غدد لنفاوی، از انفرادی خارج شده بود. در 
زندان به مجاهدین گرایش پیدا کرده و جزو زندانیان مجاهد به شمار می رفت. داوود زرگر نیز 
تا مهرماه زنده ماند. حکم اعدام او پیش تر صادر شده بود اما از آن جایی که احمد زرگر، معاون 
دادستان انقالب در امور مواد مخدر، عموی وی بود، تالش می کردند به نوعی داوود را مجبور 
به پذیرش مطالبات شان کنند. مقامات قضایی در این رابطه توفیقی به دست نیاوردند و حکم 

اعدام او را اجرا کردند. 

رغبت چندانی نداشتم به هواخوری بروم. آفتاب را نیز دیگر رنگی و اعتباری نمانده بود. بی رمق 
ت��الش می ک��رد از دیوار باال رود، اما گویی هم چون ما، در تردید و اضطراب میان فرونشس��تن و 
برخاستن باز می ماند. آخرین بار خورشید را با هیمه های مردادی اش دیده بودم ولی این بار کوره ی 
گدازانش به سردی گراییده بود. آسمان هیمه هایش را به زمین هدیه داده بود و شعله ها در دل 

خاک مأوا گزیده بودند.

آبان ماه ۶۷. از اواخر مهرماه مالقات زندانیان از سرگرفته شده بود. بار اول تعداد اندکی و بار 
دوم در آبان ماه تقریباً بیش تر بچه های بند به مالقات رفتند. هر کس که از مالقات بر می گشت، 
مانند این بود که از دیار مردگان بازگشته است. لبخندی به لب نداشت. جز خبرهای بد و جز 
غم و اندوه چیزی با خود به ارمغان نمی آورد. خانواده  ی زندانیان نیز چونان سوگوارانی بودند 

که تنها می گریستند. 
طی مدتی که از قطع مالقات ها گذشته بود، خانواده ها بارها به زندان و مراجع قضایی مراجعه 
کرده ولی پاسخی دریافت نکرده بودند. سرانجام در مهرماه به خانواده هایی که به زندان مراجعه  
کرده بودند، تاریخی برای مالقات داده می شود. و به همین خاطر در اولین نوبت مالقات پس 

از دوران قتل عام، تعداد معدودی توانستند با فرزندان شان دیدار کنند. 

جس��ته و گریخت��ه خبرهای اوین می رس��ید و  دردمان افزون تر می ش��د. بچه ه��ا از طریق 
خانواده ها ی ش��ان، در رابطه با بچه هایی که به اوین منتقل شده بودند، پرس و جو می کردند. 
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هیچ کس از آنان خبری نداشت. حدسی که در خالل روزهای قتل عام درگوهردشت می زدیم، 
به حقیقت می پیوست. باورنکردنی بود، کم تر کسی از بچه هایی که به اوین منتقل شده بودند، 
زنده مانده بود. کم تر از انگشتان دست. همه و همه رفته بودند. آوارهای سنگین بر سرمان فرو 
ریخته بود. گویی موج ها و خیزابه های مرگ، ما را احاطه کرده بودند و ضربه های سهمگین شان 
هر دم افزون تر می شدند. غوطه ور در افکارم، یارانم می آمدند و می گذشتند و  بار درد و رنج شان 

را در قلبم می تکاندند. 

مسئوالن زندان در پاس��خ خانواده هایی که فرزندان شان اعدام شده بودند، می گفتند: وی در 
انفرادی به س��ر می برد و یا ممنوع المالقات است. گاهی برای نشان دادن ُحسن نیت و راضی 
کردن خانواده، مبادرت به گرفتن پول و لباس برای زندانیانی که می دانس��تند اعدام شده اند، 
می کردن��د. البد پول و جنس  ه��ای دریافتی را جزو »غنایم جنگی«  به حس��اب می آوردند! 
خانواده های زندانیان نمی دانستند که این پاسخ گویان، قاتالن فرزندان شان هستند. هیچ  یک 
از آنان آگاهی نداش��ت که »خاکی« مسئول سالن مالقات گوهردشت، مسئولیت اجرایی به 
دارکش��یدن فرزندان شان را داشته است. در واقع کسی که مسئولیت برقرارکردن ارتباط بین 
زندانی وخانواده اش را داشت، این بار مسئولیت قطع همیشگی این ارتباط را به عهده گرفته بود. 
آن ها مطلع نبودند که همه ی کسانی که به رتق و فتق امور مالقات و دیگر کارهای رایج آنان 
در ارتباط با زندان می پردازند، در واقع قاتالن فرزندان شان هستند و چه بسا با کسی صحبت 
می کردند که آخرین لگد را به سینه ی عزیزشان زده است تا مراسم اعدام به تمامی اجرا گردد!

نمی دانم چه رمزی در کار بود، در زندان اوین نیز سالن ویژه ی اعدام را در کنار سالن مالقات 
ساخته بودند. ارتباط بین این دو را نمی توانستم درک کنم. 

بعد از ماه ها، خانواده هایی که شانس دیدن عزیزان شان را داشتند، پاسخی برای خانواده هایی 
که بیرون از زندان، چشم انتظار آزادی و یا الاقل مالقات فرزندان شان بودند، نمی یافتند. این 
یکی از مصیبت بارترین صحنه های این تراژدی بود. تالش بچه ها در این خالصه شده بود که 
خانواده ها را متقاعد کنند که هرکس مالقات ندارد و رژیم از دادن مالقات به او تحت هرعنوانی 
طفره می رود، به منزله ی این است که اعدام شده است و وظیفه  ی آنان است که به خانواده ها 

خبر اعدام فرزندان شان را بدهند.
باید می گفتیم چه بر س��ر دوستان مان آمده است. باید به آن ها می باوراندیم که دیگر بچه ها 
نیس��تند. اما چه کسی می توانس��ت قاصد مرگ باش��د؟ کدام مادری می توانست خبر اعدام 
جگرگوشه ی مادری را به او اطالع دهد، وقتی خود از مالقات با فرزندش بازگشته بود؟ کدام 
همسری می توانست همسری را که سالیان سال در انتظار بازگشت عزیزش به سر برده بود، 
ناامید کند؟ چه کسی توان انجام این کار عظیم را داشت؟ با این همه ما از آنان می خواستیم که 

این کار سخت و دردآور را انجام دهند. 

رژیم مرتکب یکی از بزرگ ترین جنایت های قرن ش��ده بود و تالش می کرد تا ابعاد فاجعه را 
پنهان دارد. مالقات های ما تنها کانالی بود که می توانس��ت ابعاد این فاجعه را افش��ا کند. گاه 
بچه ها باید خبر اعدام خواهران و برادران شان را به اطالع خانواده می رساندند و گاه این خانواده 
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بود که خبر شهادت دیگر فرزندشان را به اطالع عزیزان شان در زندان می رساندند. گاه مادران 
صحنه هایی حماس��ی خلق می کردند که تکرارش به ندرت اتفاق می افتد. مادر سید احمدی 
در مالقات با پس��رش رضا، متوجه ی اعدام دو پس��ر دیگرش می شود و برای حفظ روحیه ی 
فرزندش مدعی می شود که خبر دارد و به آنان افتخار می کند و به فرزندش که تاب نیاورده و 
گریه می کند، نهیب می زند: خجالت بکش! برای چه گریه می کنی! برای مادر سخت بود که 
آدم کشان اشک او یا فرزندش را ببینند. او حتا بعد از مالقات به دخترانش که بیرون از زندان 
منتظر خبری از برادران شان بودند، حقیقت را نگفته بود و مدعی شده بود که همگی خوب و 

سالم هستند.
من هنوز مالقات نداشتم. دلیل خاصی نمی توانست داشته باشد. احتمال می دادم اتفاق ناگواری 
افتاده باشد. شاید فکر می کردند که اعدام شده ام و... به هر صورت، آبان ماه نیز بدون مالقات بر 
من گذشت. روزی در اواخر ماه پاسدار بند گفت: کسانی که مالقات نداشته اند، می توانند برای 
خانواده های شان نامه بنویسند و بگویند برای مالقات شان بیایند. برای سومین بار در طول زندان 
برای خانواده ام نامه ای نوشتم. به سختی می توانستم خودم را راضی به نوشتن نامه ای در پنج 

خط کنم. پیش تر نیز در وضعیت های مشابه، نامه نوشته بودم.

آذرماه ۶۷. باالخره بعد از گذش��ت هفت ماه، موفق به دیدار خانواده ش��دم. مادربزرگ، مادر 
و پدرم به مالقات آمده بودند. بیچاره مادرم فکر می کرد که اعدام شده ام. بارها مراجعه کرده 
بود. به او گفته بودند که مالقات ندارد یا این جا نیست؛ تا این که نامه ام را دریافت کرده بود. 
مادرم اش��ک می ریخت. سراغ مرتضی مدنی را گرفت. با چشمانی اشک بار پرسید که آیا از او 
خبری دارم یا نه؟ هنوز پاسخ نداده بودم، گفت: مالقات ندارد، دل مان شور می زند. دلم هری 
ریخت پایین. به خودم دلداری می دادم که ش��اید زنده مانده باش��د. با هم بزرگ شده بودیم. 
بعد از انقالب دیگر کم تر از هم جدا می ش��دیم. تقریباً روز و شب با هم بودیم. در گوهردشت 
خیلی از مواقع، در بندی به سر می برد که در طبقه ی سوم بود و من در طبقه ی دوم. حیاط 
هواخوری ما مشترک بود. وقتی آن ها را برای هواخوری می بردند، او به پشت در عقبی بند ما 
که به هواخوری منتهی می شد، می آمد و از زیر در با هم صحبت می کردیم. هر بار به هنگام 
خداحافظی دس��ت مان را به سختی از زیر در رد کرده و ناخن ها ی مان را به هم می زدیم. این 
بهترین لحظه ی تماس مان بود. احساس می کردم او را در آغوش گرفته ام. و حاال می فهمیدم 

دیگر گرمای نفس اش را احساس نخواهم کرد. 
پرس��یدم: جالل کزازی چی، آیا مالقات داشته است؟ پاسخ اش منفی بود. سوزشی در پشتم 
احساس کردم. فکر کردم پاهایم تحمل بدنم را ندارد. یاد مادرش افتادم با آن موهای طالیی 
و چشم های روشن، درست مثل چشم های دخترش فاطی که چند سال قبل اعدام شده بود. 
راجع به وحید سعیدی نژاد سئوال کردم. مادرم دوباره گفت: مالقات نداشته! چهره ها در پیش 
نظرم در هم و برهم رژه می رفتند. می خواستم هرچه زودتر مالقات را تمام کنم. تقریباً هیچ 
کس در اوین مالقات نداشت. دیگر نمی خواستم نامی را بر زبان بیاورم. مادرم راجع به مصطفی 

مردفرد پرسید. چه داشتم بگویم؟ 
تحمل ش��نیدن نام ها را نداش��تم. گفت: خانواده اش بیرون در منتظرند. کوتاه گفتم: هرکس 
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مالقات ندارد، اعدام ش��ده است! مادرم مثل برق گرفته ها شده بود. مادربزرگم، قربان صدقه ام 
می رفت و دائم دعا می خواند و به در و دیوار فوت می کرد و لعنت می فرستاد بر ظالمان.

رژیم مجبور بود به نوعی به خانواده ها خبر دهد. آنان جویای س��المتی عزیزان شان بودند. به 
همین منظور از اواخر آبان ماه، به شکل محدودی  شروع به انجام این کار کرد و در آذرماه به 

شکل وسیعی به آن دست زد. 

در اواسط آذرماه، ما را به سالن دو که قبل از کشتار در آن جا به سر می بردیم، منتقل کردند. 
چند روز پیش از انتقال و هنگامی که در سالن سیزده به سر می بردیم از سوی مسئوالن زندان 
پرس��ش نامه  هایی را دریافت کردیم که در آن مانند همیشه در مورد اطالعات فردی، اتهام و 
آمادگی جهت انجام مصاحبه برای محکوم کردن گروه های سیاس��ی سئوال شده بود. آن چه 
تازگی داشت نحوه ی پرسش در مورد مصاحبه بود. برای اولین بار مطرح شده بود آیا مصاحبه 
نمی کنید؟ سئوال مربوطه به نوعی تهدید آمیز بود. پس از گفتگو های اولیه بین بچه ها قرار شد 
به سئوال مزبور پاسخ مثبت داده شود و چنان چه جنبه ی اجرایی پیدا کرد دوباره در مورد آن 

بحث شود. 
حضور در سالن دو برایم سخت و طاقت فرسا بود. همه جای بند بوی بچه ها را می داد. انگاری 
در هر گوش��ه ، گور یاری بود. دیوارهای تنگ س��لول ها دلم را در مشت ش��ان می فشردند. با 
خودم می گفتم: کاشکی در همان بند سیزده مانده بودم. کاشکی به این جا منتقل نشده بودم. 
لحظه ای از فکر و یاد بچه ها غافل نمی شدم. با دور شدن از کوه، تازه داشتم به عظمت آن پی 
می بردم. تا زمانی که در بطن قتل عام بودم، عمق فاجعه درک نکرده بودم. حاال کم  کم ابعاد آن 

برایم مشخص تر می شد.
چرخه ی زندان به شکل معمول خود بازگشته بود. زندانیان مارکسیست ملی کش که به خاطر 
امتناع از نوشتن انزجارنامه و انجام مصاحبه آزاد نشده بودند، بعد از پایان یافتن قتل عام، تغییر 
موضع داده و برای خالصی از زندان، ش��رایط دادس��تانی را پذیرفته بودند. در اثر تهدیدهای 
ناصریان، نیمی از آنان مصاحبه در جمع را پذیرفته بودند و بقیه نیز در دو مرحله مجبور به 
پذیرفتن آن شدند. تا مدت ها هر روز ما را برای حضور در مصاحبه های آنان که در جمع صورت 
می گرفت، به س��النی نزدیک بخش »جهاد گوهردشت« می بردند. مسئول مصاحبه، حمید 
عباسی دادیار گوهردشت و یکی از فعال ترین چهره های قتل عام بود. برای من، هیچ مصاحبه ای 
دردناک تر از مصاحبه ی مصطفی منبری از زندانیان ملی کش  توده ای نبود. برادرش مجید در 
قتل عام اعدام ش��ده بود و حاال او دردمندانه مصاحبه می کرد. خطوط درد و رنج در چهره  اش 
هویدا بود و حتا وقتی بعد از مصاحبه به انتهای س��الن باز می گش��ت، می ش��د این درد را در 
گام هایش احساس کرد. برادر دیگرش محسن نیز همین حالت را داشت، نگاهش را هیچ گاه 

فراموش نمی کنم. 

زمس�تان ۶۷: به مناسبت ۲۲ بهمن، نمایشگاهی در قتل گاه زندانیان برپا ساخته بودند. از 
مدت ها قبل، ناصریان خود اجرای پروژه را زیر نظر داشت. کسانی که در کارگاه گوهردشت کار 
می کردند و به عالوه تعداد محدودی از زندانیان منفعل و خسته از شرایط، به کار آماده سازی 
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نمایشگاه مشغول شده بودند. 
زن��دان را فوق امنیتی تصور می کردند و خانواده های زندانیان سیاس��ی نیز با ترتیب خاصی 
به س��الن مالقات زندان هدایت می ش��دند. برای اولین بار بود که به زندانیان غیرکارگاهی با 
خانواده ها ی شان مالقات حضوری  می دادند. تمامی تالش شان پوشاندن جنایتی بود که مرتکب 
شده بودند. وقتی از بند بیرون رفتیم و متوجه شدم که به جای سالن مالقات به طبقه ی هم کف 
می رویم، هول برم داش��ت. حدسم درست بود. ما را به سمت قتل گاه بچه ها می بردند. پاهایم 
قدرت تحمل و کشاندن بدنم را نداشتند. عرق سردی بر تنم نشست. می خواستم زمین دهان 
باز کند و مرا فرو بلعد ولی مرا به آن جا نبرند. چگونه می توانستم خانواده ام را در آن جا مالقات 
کنم؟ چگونه می توانس��تم بر س��ن آن جا نظر کنم؛ جایی که بچه ها را در آن جا آویزان کرده 
بودند. زندانبانان با این کار، می خواستند عقده های شان را خالی کنند. آن ها رنج و شکنجه را به 

شیوه ی نوینی روی ما تجربه می کردند. 
اگر نفر جلویی ام نبود که دس��ت بر ش��انه هایش بگذارم و تقریباً خ��ودم را بر او آویزان کنم، 
نمی دانم آیا به قتل گاه بچه ها که حاال سالن مالقات حضوری ما شده بود، می رسیدم یا نه؟ با هر 
جان کندنی که بود، بدان جا رسیدم. خانواده ها از قبل به آن جا هدایت شده بودند و در انتظار ما، 
هریک در گوشه ای نشسته بودند. هرکس که وارد می شد، خانواده اش را می یافت و در کنارش 
می نشست. چشم بندم را که برداشتم، گریه امانم نمی داد. پاهایم آشکارا می لرزید. دست خودم 
نبود، نمی توانس��تم روی از قتل گاه بچه ها بردارم. بر روی میله ای که باالی سن بود، به دنبال 

جای قرقره و قالب هایی می گشتم که با آن بچه ها را دار زده بودند.
احساس می کردم هنوز بچه ها بر دار خویش می رقصند. همه از جلوی چشمم رژه می رفتند. دلم 
آش��وب بود. عینکم را که فتوکرومیک بود به چش��مانم زدم تا کسی متوجه ی حالت غیرعادی 

چشمانم نشود. 
من مرگ خود را بر دارها می گریس��تم. فراموش کرده بودم برای چه به این جا آورده ش��ده ام. 
اولین باری بود که احس��اس می کردم گیج و مبهوتم و درک درس��تی از محیط ندارم. اصاًل 
خانواده ام را نمی دیدم. یعنی در واقع تالشی برای دیدن شان به خرج نداده بودم. به دنبال راه 

فراری می گشتم. روی سن را نگاه می کردم. می خواستم فریاد بزنم:
گل ام وای، گل ام وای گل ام! ناگاه صدای مادرم را شنیدم که آغوش برایم می گشود! من خشکم 
زده بود. می خواستم زانو زده و بر خاک آن جا بوسه زنم. مادر و پدرم می گریستند. بایستی به 
آن ها می گفتم که پای بر چه خاک مقدسی نهاده اند؟ بر پرده ی خیالم، صحنه ی به دارکشیدن 

ناصر منصوری به تصویر در می آمد. 
نمی دانم مالقات چگونه گذش��ت، به بند که برگشتم گوشه ای افتادم. از تب می سوختم! دل 
س��وخته ام، تمام بدنم را به آتش کش��یده بود. چنان که احس��اس می کردم در میان سرمای 

زمستان، نیازی به تن پوش ام نیست.
برای پرده پوش��ی جنایت عظیمی که مرتکب ش��ده بودند، به مناسبت ۲۲  بهمن، خمینی، 
فرمان »عفو عمومی« صادر کرد.  ری ش��هری، وزیر اطالعات، در نامه ای به خمینی نوش��ت: 
»بدین وس��یله وزارت اطالعات پیشنهاد می کند کلیه ی زندانیان گروهکی درهر مرحله ای از 



86

مراحل رس��یدگی قضایی می باشند مش��مول عفو حضرت عالی قرار گیرند«.۱ چندماه قبل، 
خمینی در یکی از جنایتکارانه ترین احکامش، دستور اعدام  زندانیان سیاسی در هر »مرحله ای 
از مراحل رسیدگی قضایی« را داده بود و زندان ها را خالی از زندانی کرده بود و حاال بی شرمانه 
مدعی عفو باقی ماندگان می شد. ری شهری تاکید داشت: »تعداد نهصد نفر از آنان که به نحوی 
عمیقاً در ارتکاب جنایت ها و شرارت ها شرکت داشته اند، از این امر مستثنی هستند«۲ مسئوالن 
رژیم آگاهانه از تعداد افرادی که آزاد می ش��دند، سخنی به میان نمی آوردند چرا که بالفاصله 
دست شان رو می شد و باید به این پرسش پاسخ می دادند که پس بقیه ی زندانیان کجا هستند؟ 
برای پرهیز از پاسخ دادن به چنین سئوالی، بدون این که تعداد آزادشدگان را مطرح و حول آن 
تبلیغ کنند، تنها تعداد کسانی را که در زندان می ماندند، اعالم کردند. روز بعد نیز ری شهری 
با سخنانی که چون پاشیدن نمک بر زخم ها ی مان بود، گفت: »کم تر قلبی است که به مهر و 
عطوفت امام آش��نا نباشد«.۳ او مزورانه از مهر و عطوفت کسی سخن می گفت که با فرمانش 

جنگل را به کویر تبدیل کرده بود.  

روز ۲۶ بهمن، بعد از نهار، نام همه ی افراد بند به جز بیس��ت نفر که پرونده ش��ان مربوط به 
دادستانی کرج بود و می بایستی تحت حوزه قضایی آن ها می ماندند برای انتقال به اوین خوانده 
ش��د. در راه هیچ تمایلی نداش��تم که از پنجره اتوبوس بیرون را تماشا کنم. آخرین باری که 
خیابان ها را دیده بودم، بیست و هفت ماه قبل بود؛ زمانی که از قزل حصار به گوهردشت منتقل 
ش��ده بودیم و حاال خیل عظیمی از آن بچه ها دیگر همراه مان نبودند. غمی بزرگ بر سینه ام 

سنگینی می کرد. به ظاهر چیزی نشان نمی دادم ولی در دلم غوغایی به پا بود. 

خام��وش و غمگی��ن دوباره به اوین رس��یدیم. از اوین آغاز کرده بودیم و دوب��اره به آن جا باز 
می گشتیم. گویی بر اوین خاک مرگ پاشیده بودند. صحبت از پژمردن یک برگ نبود، جنگل  
را بیابان کرده بودند. بندها خالی از زندانی شده بودند. همان ها که حضورشان شادی می پراکند؛ 
همان ها که روزی رویاروی مرگ، شقاوت اوین را شرمسار استواری خویش کرده بودند، حاال 
دیگر حتا یک  تن بیدار نبود. چگونه می توانس��تم با این همه س��کوت کنار بیایم. می دانستم 

دوره  ی جدیدی از رنج و حرمان در زندان را آغاز می کنم. ...

۱- رادیو و تلویزیون ۱۹ بهمن و مطبوعات ۲۰ بهمن ۶۷.
۲- پیشین.

۳- کیهان، ۲۵ بهمن ۱۳۶۷.
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۱- در اصلی زندان
۲- سالن مالقات
۳- دفتر زندان
۴- ساختمان دادستانی و دادگاه انقالب در سال های ۶۰-۶۳
۵- ساختمان دویست و نه
۶- بهداری
۷- بندهای چهارگانه
۸- دادیاری
۹- ساختمان سیصد و بیست و پنج قدیم
 )بند ویژ ی روحانیت(
۱۰- حسینیه
۱۱- آموزشگاه
۱۲- آسایشگاه
۱۳- خیابان جلوی زندان

نمای کلی زندان اوین از سمت جنوب به شمال
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روایت رضا شمیرانی زندانی سالن ۶ آموزشگاه اوین:
من به همراه حسن ظریف ناظریان، اصغر سینکی، مجید معصومی، مسعود ابویی، 
اصغ��ر کهندانی، محمدرضا س��رادار، علیرضا عیوضی، امیر عبداللهی، ابوالحس��ن 

عبداللهی در سالن شش اولین اتاق سمت چپ بطور در بسته زندانی بودیم.
۲۹ تیرماه قبل از ساعت ۱۰ صبح مجتبی حلوایی به همراه پاسدار کشیک بند به 
سلول ما آمده و با لبخند موذیانه ای گفت: چه خبر؛ چه کار می کنید؟ و سپس از 
ما خواست برای تغییر بند آماده شویم. حلوایی در پاسخ به سئوال ما که پرسیدیم 
به کجا منتقل می ش��ویم؟ گفت: می خواهیم شما را از اتاق در بسته خارج کرده و 
مشکل تان را حل کنیم. وی خوشحال به نظر می آمد و در بیان حرف هایش عجله ای 
نداش��ت. چیزی نگذشت که ما را از بند آموزش��گاه خارج و به سلول های انفرادی 

آسایشگاه بردند. 
من به همراه مسعود ابویی و امیر عبداللهی در یک سلول، حسن ظریف ناظریان، 
مجید معصومی و ابوالحسن عبداللهی در سلول کناری ما و بقیه را در سلول بعدی 
جای دادند. ما به کمک عالیم مورس و از طریق توالت فرنگی سلول با هم در تماس 

بودیم. 
بعد از چهار روز به ما اطالع دادند که کلیه ی وسایل مان را جمع کرده برای انتقال 

آماده شویم. تا غروب منتظر شدیم اما هیچ خبری نشد. 
روز بعد که عید قربان بود یکی از پاسداران به سلول های ما مراجعه کرد و با ارائه ی 
فرمی به هر نفر خواهان پاس��خ به س��ئوال های آن شد. به زودی متوجه شدیم به 
همه ی کس��انی که در آسایش��گاه محبوس بودند این فرم داده شده است. در فرم 
مزبور سئوال هایی پیرامون:  نام و نام خانوادگی، اسم مستعار، نام پدر و مادر، تاریخ 

تولد، آدرس، اتهام، تاریخ دستگیری و ... بود.   

۱-حسینیه و کارگاه
۲- آموزشگاه
۳- آسایشگاه
۴- استخر
۵-ورودی به آموزشگاه

نمای ساختمان آسایشگاه وآموزشگاه از سمت غربی و از باال
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پاسداری که فرم سئوال ها را به ما داد بر خالف قبل خیلی راغب بود که ما اتهام مان 
را مجاهدین بنویسیم. پاسداران به خاطر پروژه ای که در دست اجرا داشتند هیچ گونه 
عکس العمل منفی و خشنی نسبت به اعالم این که اتهام مان مجاهدین است نشان 

نمی دادند. 
پنج مرداد ۶۷ ساعت سه بعدازظهر نام امیر عبداللهی از سلول ما و محمدرضا سرادار 
از سلول دو تا بعد از ما خوانده و از آن ها خواسته شد که به سرعت لباس پوشیده 

و از سلول خارج شوند. 
روزنامه نداش��تیم و در جریان اخبار بیرون از زندان هم نبودیم اما از آن جایی که 
جزو زندانیان قدیمی بودیم و تجربه ی زیادی را پشت سر گذاشته بودیم، احساس 
می کردیم اوضاع خوب نیست و اتفاقاتی در شرف وقوع است. محمدرضا سرادار دو 

ساعت بعد به سلول برگشت. 
ساعت از دوازده شب گذشته بود که امیر عبداللهی به همراه پاسدار جواد به سلول 
برگش��ت. جواد که پاسدار س��ر به هوایی بود دم در سلول ایستاد تا امیر که کاماًل 
برافروخته بود وسایلش را جمع کند. امیر به هنگام جمع کردن وسایل سعی می کرد 
به من و مسعود حالی کند که او را به دادگاه برده اند و حاال هم برای اعدام می رود. 
درک این خبر برای ما ساده نبود. ما گیج شده و دائم می پرسیدیم می خواهند تو 
را کابل بزنند و او تکرار می کرد نه می خواهند دار بزنند. او به ما گفت که چند نفر 
رفتیم دادگاه و همه به اعدام محکوم شدیم. و االن هم برای اجرای حکم اعدام برده 

می شویم.  
امیر تمایلی به بردن مواد غذایی و پتو نداشت اما پاسدار جواد در حالی که می خندید 

به او گفت: »وسایل را با خودت بیار. چون امشب هستی«. 
خبر را به سلول بغلی که ابوالحسن برادر امیر هم آنجا بود منتقل کردیم.  امیر ۶ مرداد ۶۷ 

به شهادت رسید. 

هفت مرداد ساعت چهار بعدازظهر من و مسعود ابویی را صدا زدند و به ساختمان 
دادسرا بردند. تعداد زیادی از بچه ها را به این محل آورده بودند. دور تا دور راهروی 
دادسرا زندانیان مرد نشسته بودند. پس از مدتی وقتی ما را در یک صف قطار کردند 
که به آسایشگاه بازگردانند از زیر چشم بند آخوند سیدحسین مرتضوی را دیدم که 
از خوشحالی روی در ورودی رنگ گرفته بود. وی به محض دیدن مسعود ابویی که 
از هنگام ریاستش بر زندان گوهردشت او را می شناخت گفت: »اتهامت چیست؟« 
مسعود پاسخ داد: »منافقین«. مرتضوی خندید و گفت: »چی شد پریروز روی فرم 

نوشتی مجاهدین؛ اما امروز می گویی منافقین؟«
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در بازگش��ت به آسایشگاه بین راه ما را به ساختمان مدیریت بردند. در آنجا تعداد 
زیادی از زنان رو به دیوار نشسته بودند اما امکان تماس با آن ها نبود.  

پس از گذشت مدتی من و مسعود از ساختمان مدیریت به همان سلول خودمان 
در آسایشگاه منتقل شدیم. چیزی نگذشت که دوباره من را صدا کردند و این بار 
به س��اختمان دویس��ت و نه بردند. بعد از مدتی در اصلی راهروی دویست و نه باز 
شد و دیدم که بچه های بند یک باال سیصد و بیست و پنج را که قبالً خودم هم در 
این بند بودم خارج کردند. کمی چشم بند را باال زدم آن ها به صف خارج می شدند. 
از برخوردش��ان احساس کردم که از جریان اعدام ها اطالعی ندارند. آن ها همه جز 

اعدامی ها بودند. 
این بار هم نوبت دادگاه به من نرسید و بعد از یک ساعت و نیم من را به سلولم در 
آسایشگاه بازگرداندند. هنگام بازگشت داخل مینی بوس هر کس را که می دیدم خبر 

اعدام امیر را می دادم تا حتی االمکان همه در جریان وقایع قرار بگیرند.
چند روز اول، دادگاه را در یکی از س��اختمان های قدیمی اوین معروف به دادس��را 
برگزار می کردند اما بعداً به ساختمان دویست و نه منتقل شد و تا آخر هم آن جا 
بود. زندانیان از بندهای مختلف جهت محاکمه به دویس��ت و نه آورده می شدند و 
بعد از محاکمه آن ها را به س��لول های انفرادی آسایشگاه منتقل می کردند و برای 
اجرای حکم اعدام، آن ها را به نوبت به زیر زمین دویست و نه می بردند. بعداً متوجه 
شدم در زیرزمین ۲۰۹ اتاقی را به شعبه ی اجرای احکام اختصاص داده بودند. در 
این اتاق ضمن ابالغ حکم اعدام، به زندانی دو کیسه پالستیک سیاه داده می شد تا 
در یکی وسایل  فردی خود مانند ساعت و پول، حلقه و... و در دیگری وصیتنامه ی 
خود را قرار دهد. س��پس به زندانی اعدامی یک ماژیک کلفت سیاه داده می شد تا 

۱- دفتر زندان
۲- پارکینگ دادستانی
۳-  ساختمان دادستانی و دادگاه انقالب

ساختمان دادسرا و مدیریت زندان
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اسم خود را خوانا روی ساعد دست اش بنویسد و سرانجام او را با تحقیر به اتاق اعدام 
هدایت می کردند. 

در اتاق اعدام، تیرک دو پایه ای نصب کرده  بودند که حاوی پنج طناب دار بود. زیر 
هر طناب یک صندلی یا چارپایه قرار داشت و زندانی را که چشم بند بر چشم داشت 
به باالی صندلی برده و اهلل اکبر گویان »لگد آخر« را جهت پرتاب او از روی صندلی 

به شکم اش می زدند.

خوشبختانه دوباره پیش مسعود برگشتم. فضای خیلی سنگینی حاکم بود. بچه ها 
ظاهراً متوجه وخامت اوضاع شده بودند و دیگر مثل سابق ارتباط از طریق پنجره 

گرفته نمی شد. 
هشت مرداد حدود ۶ عصر من را صدا زدند و با یک مینی بوس به سمت ساختمان 
دادس��را بردند. روی صندلی عقب که چهار یا پنج نفره است، بین جابر انصاری از 
بند یک پایین  سیصد و بیست و پنج و جعفر سمسارزاده۱  از بند یک باال که کنار 
پنجره نشسته بود نشستم. هیچ کدام از اعدام ها با خبر نبودند. جابر نفر دوم زندانیان 

۱- جعفر کارگر کیف ساز بود. در سال ۶۰ بدون آن که باخبر باشد طبقه ی باالی خانه اش یکی از خانه  های تیمی مجاهدین 
قرار داش��ت. پاس��داران پس از حمله به پایگاه مجاهدین وی را نیز دستگیر می کنند. در اوین به زیر شکنجه های وحشیانه 
می رود تا اطالعات خود را لو دهد. شکنجه گران به خیال این که او از دادن اطالعات خودداری می کند به صورت وحشیانه  ای 
بر شدت شکنجه ها می افزایند. شکنجه گران بعداً مجبور می شوند برای معالجه  ی پای شکنجه شده اش قسمتی از گوشت رانش 

را برداشته و به کف پایش، که آش و الش بود پیوند زدند.

۱- هواخوری با سقف مشبک
۲- پشت بام هرردیف 
از سلول های انفرادی
۳-  پنجره ی سلول از باال
۴- هواکش هر دو سلول

ساختمان دویست و نه شامل ده بند و  هر بند دارای هشت سلول، یک حمام و یک هواخوری با سقف مشبک فلزی 
است. این بندها از طریق یک راهرو که دورتادور دویست و نه قرار دارد به هم مرتبط هستند. این ساختمان در طبقه ی 
دوم واقع اس��ت. در طبقه ی اول آن آش��پزخانه و نانوایی زندان قرار دارد. هر سلول دارای یک هواکش و یک پنجره 

در باالی سقف است. سمت جنوب این ساختمان به زیرزمین دویست و نه که هم کف زندان است منتهی می شود.

ساختمان دویست و نه از باال
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مجاهد بند ابدی ها بود و امیر و ابوالحسن را از قبل می شناخت. به او گفتم که چه 
اتفاقی برای امیر افتاده او به خوبی گوش کرد و گفت: »پس آن ها جعفر اردکانی را 
هم اعدام کردند«. جابر ادامه داد: »جعفر با برگرداندن تس��بیح و عینک و دم پایی 
خواسته بود به ما اطالع دهد که قصد اعدام او را دارند« و دیگر نیازی به وسایلی که 
برایش مهم بود ندارد. جعفر به تسبیح عادت داشت و هیچ وقت بدون آن نبود. از 
آن جایی که چشم های جعفر خیلی ضعیف بود بدون عینک هیچ چیزی را نمی دید 
و به دلیل آن که در دوران بازجویی به شدت شکنجه شده بود و مریض  احوال بود 
بدون دم پایی طبی به سختی راه می رفت. نظر جابر را در ارتباط با برخورد در دادگاه 
پرسیدم. او در جواب گفت: »ظاهراً یک موج در پیش است و ما باید سرمان را زیر 
آن کنی��م« و در ادامه تأکید ک��رد: »اتهام را بگویید منافقین اما مصاحبه را قبول 
نکنید«. جعفر سمسارزاده هم که حرف های ما را می شنید به این ترتیب در جریان 

مسائل قرار گرفت. 
به س��اختمان داسرا که رسیدیم ما را از هم جدا کردند و دیگر هم دیگر را ندیدیم. 
داخل ساختمان بچه های زیادی بودند. به ویژه این بار تعداد زنان هم زیاد بود. همه 
را رو به دیوار و یا به صورت دایره نش��انده بودند و پاس��داران هم مواظب بودند با 

یک دیگر حرف نزنیم. 
ساعتی بعد مرا به داخل اتاقی که هیأت مرگ در آن مستقر بود بردند. وقتی از در 
اصلی وارد می ش��دیم راهروی بزرگ و پهنی بود که انتهای آن سمت راست محل 
تش��کیل دادگاه بود. وقتی وارد اتاق شدم دستور دادند چشم بندم را بردارم. آن جا 
نیری، اشراقی، یک آخوند عمامه سفید و دو لباس شخصی که فکر می کنم از افراد 
وزارت اطالعات بودند نشسته بودند. من روی صندلی جلوی نیری و اشراقی نشستم. 
نیری نام و نام خانوادگی و اتهامم را پرسید وقتی به او گفتم »منافقین« او به یکی از 
لباس شخصی ها گفت آن برگه را بدهید برود بیرون از روی آن بنویسد. طرف گفت: 
»حاج آقا از فعالیت های داخل زندانش بپرس��ید. او خیلی منافق است«. اما نیری 
بدون توجه به او گفت: »آقا وقت نداریم برگه را بدهید تا برود بیرون بنویسد«. این 
برگ��ه در واقع انزجارنامه ای بود مبنی بر این که مجاهدین خیلی ها را ترور کردند، 
بهشتی و ائمه ی جمعه را کشتند و بر علیه امت مسلمان شوریدند و از این دست 

مطالب. 
هنگام خروج از دادگاه، همان فرد لباس شخصی به دنبالم آمد. فهمیدم که از افراد 
وزارت اطالع��ات اس��ت و در جریان بازجویی های دوباره ی من در س��ال ۱۳۶۶ تا 
۱۳۶۷ قرار دارد. او خیلی پاپیچم شد و خیلی چیزها را که قبالً نتوانسته بود از من 
بگیرد حاال می خواس��ت بگیرد. وقتی که متن مزبور را نوشتم از زیر چشم بند نگاه 
کردم و برگه را به یکی از پاسدارها دادم و به بهانه ی دستشویی از آن محل رفتم. 
چیزی نگذشت که راننده مینی بوس آمد و گفت هر کس کارش تمام شده دستش 
را باال بگیرد و به این ترتیب از مخمصه نجات یافتم. بین راه خوشبختانه راننده پیر 
و ساده بود و ما از فرصت استفاده کردیم و به زنان مجاهدی که در ماشین بودند 
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اخبار داخل و خارج زندان را دادیم. 
پاس��داران به آن هایی که از دادگاه برمی گش��تند می گفتند شما را به گوهردشت 
می بریم. ظاهراً این جمله رمز بین خودش��ان ب��ود.۱ از آن جایی که هرکس به این 
دادگاه می رفت دیگر به بند یا سلول قبلی اش برنمی گشت من نیز سرانجام به سلول 
دیگری منتقل شدم. من قبالً با مسعود در طبقه ی سوم بودم؛ اما این بار به طبقه ی 
دوم آسایشگاه رفتم. فکر می کنم شماره ی سلول ۲۱۵ بود. موقع ورود به آسایشگاه 
تعداد زیادی زندانی مس��ن را دیدم که همگی لباس زندان به تن داش��تند و روی 
زمین نشسته بودند. نفهمیدم آن ها کی هستند اما به تن داشتن لباس زندان که در 
اوین مرسوم نبود و سن باالی شان برایم عجیب بود. بعد ها هم اطالعی از سرنوشت 

آن ها به دست نیاوردم. 
در سحرگاه ۶ مرداد که آغاز اعدام ها بود کم تر از ده نفر به همراه امیر عبداللهی اعدام 
ش��دند.  طی روزهای ۶ و ۷ و ۸ مرداد ماه اکثر بچه هایی که تازه دس��تگیر شده و 
زیر حکم بودند و یا حتا دادگاه نرفته بودند نزد هیأت مرگ رفتند و در همان روزها 
اعدام شدند. افزون بر آن ها در این روزها زندانیان قدیمی مثل محمود عبادی الری، 
جعفر اردکانی و بهرام سالجقه و ... که حساسیت پرونده ای داشتند نیز به دار آویخته 

شدند. 

فضای اوین سنگین بود. همه متوجه ی تغییر شرایط شده بودند اما با وجود این هنوز 
برای خیلی ها جا نیفتاده بود که چه خبر است. چون هر اتفاقی که می افتاد بچه ها 
از پنجره یا مورس و یا از طریق کاسه توالت به اطالع هم می رساندند. اما آن روزها 
خب��ری در مورد اعدام ها رد و بدل نمی ش��د. خود من با تعدادی از زنان مجاهد از 
این طریق ارتباط داشتم، آن ها اخبار عملیات های مجاهدین را داشتند اما راجع به 
اعدام ها چیزی نمی دانستند. یا وقتی من اخبار اعدام ها را به آن ها  دادم تازه متوجه 

تغییر و تحوالتی که در بندهای شان شده بود شدند.  

من از ۸ مرداد که از دادگاه برگشتم در سلول به طور انفرادی بودم. ۱۰ مرداد صبح 
طبق معمول ماه های قبل که در انفرادی بودم رفتم پشت پنجره به بچه ها سالم و 
صبح بخیر بگویم. اما پاسدار که در راهروی آسایشگاه مشغول پخش صبحانه بود 
صدای من را شنید و آمد دم در سلول من و دریچه ی سلول را باز کرد و گفت: »به 
کی سالم می کردی؟« من تکذیب کردم و او گفت: »بگذار کارم تمام شود میام بهت 
می گم سالم صبح بخیر یعنی چی«. پس از پخش صبحانه برگشت و ضمن تهدید 

گفت: »کار امروز یادت نره بعداً بهت می گم«. و خوشبختانه رفت.

۱- یکی از زنان مجاهد هم در این زمینه می گوید: صدای پاسداری که با  پاسدار دیگری صحبت می کرد را شنیدم. درباره ی 
انبوه خواهران در صف توی راهرو حرف می زد. گفت این س��ری را باید به »گوهردش��ت« ببرند. بعدها فهمیدم که منظور از 
گوهردشت همان اعدام بوده است. گزارش سوم: )اوین- بند زنان( کتاب قتل عام زندانیان سیاسی صفحه ی ۲۷۵. انتشارات 

سازمان مجاهدین خلق، چاپ اول، ۱۳۷۸.  
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غروب ۱۲ مرداد سعی کردم از طریق کاسه توالت با یکی از زنان مجاهد که سلول 
زیر من بود تماس بگیرم. خوشبختانه با اولین ندایی که دادم پاسخم را داد و شروع 

به صحبت کردیم.
 به دلیل فضای دلهره آمیزی که وجود داشت او آهسته حرف می زد و من نمی شنیدم 
و او مجبور بود چند بار تکرار کند. از میان حرف هایش متوجه ش��دم که او اخبار 
عملیات ها و تغییر و تحوالتی که در بندشان شده بود را می داد ولی نمی دانست چه 
اتفاقی افتاده است. من هم اخبار تشکیل هیأت و اعدام ها را به او دادم. او بعد از این 
که متوجه اخبار اعدام ش��د گفت: »پس حاال می فهمم چرا مریم گل زاده را هم از 
بند بردند«. پرسیدم »با او ارتباط داری؟«  پاسخ داد: »بله چند تا سلول آن طرف تر 
است«. و من خبر اعدام علیرضا حاج صمدی همسر مریم را دادم تا در صورتی که 

مریم زنده باشد به او اطالع دهد. 
هوا تاریک بود. ناگهان متوجه ی صدای پا ش��دم. لیوانم را برداش��تم و در آن کمی 
خاک شیر که همراهم بود ریختم و به بهانه ی این که دارم خاک شیر آماده می کنم 
پای دستش��ویی نشستم. اما ظاهراً دیر شده بود و پاسدارها متوجه ی گفتگوی ما 
شده بودند و هم زمان به سلول هر دوی ما مراجعه کرده بودند. آن ها کفش شان را 
در آورده بودند تا صدای پای شان را نشنویم. ناگهان دیدم در سلول باز شد و چند 
پاسدار پای برهنه ریختند توی سلول من و گفتند: »چه کار می کنی و با کی حرف 

می زنی«؟ گفتم: »با هیچ کس،خاک شیر درست می کنم«.
چند نفری ریختند روی س��رم و در حالی که مرا روی زمین می کشیدند به سمت 

 ۱- در سلول
۲-دریچه ای که به تأسیسات هر سلول راه دارد.

۳-  در هر طرف این قسمت، بیست سلول انفرادی واقع است.

یک قسمت از آسایشگاه
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دفتر آسایشگاه بردند. آن جا در اصلی بند را بستند و تهدیدم کردند که صدایم در 
نیاید. سپس در حدود ده پاسدار مرا با کابل و مشت و لگد  و هرچه دم دست شان 
می رس��ید بی رحمانه به قصد کشت زدند و از پله های آسایشگاه در حالی که روی 
زمین کشیده می شدم خرکش کردند. در همین اثنا دو نفر آن ها هم رفتند زندانی 
مجاهدی را که با او حرف می زدم بیاورند. به ناچار برای این که سراغ او نروند من 
خودم مسئولیت تماس را گردن گرفته و گفتم: »من بودم که حرف می زدم اما او 

جواب نمی داد«.
وقت��ی همه چیز را به عهده گرفتم آن ها هم کوت��اه آمدند و گفتند: »یک ورق به 
تو می دهیم برو بش��ین توی س��لول و هر چه که گفتی بنویس فردا صبح تحویل 

می دهی«.
آن شب تا صبح از زور درد نمی توانستم بخوابم و مانده بودم که با این ورقه چکار کنم. 
صبح که شد پاسدار کشیک آمد و گفت: »نوشتی«؟ گفتم: »نه دارم می نویسم«. 
چهار یا پنج خط  مبنی بر این که حوصله ام سر رفته بود و می خواستم با یکی حرف 
بزنم نوشتم. و آن ها چون طرفم یکی از زنان مجاهد بود کلی چرت و پرت که در 

ماهیت خودشان بود بارم کردند.   اما قضیه ی آن روز به خیر گذشت.

۱- در سلول
۲- دریچه ی روی در برای کنترل زندانی
۳-  دستشویی
۴- توالت فلزی
۵ - لوله ای که آب گرم 
در آن جریان داشت )شوفاژ(
۶- پنجره ی شصت سانتی متر در هشتاد سانتی متر
 که زیر سقف واقع بود و یک کرکره بر آن، مانع دید به بیرون می شد

یک سلول انفرادی آسایشگاه )دو متر در سه متر(
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 در همان سلول تا ۱۴ مرداد تنها ماندم با این تفاوت که برای ممانعت از مورس زدن 
با سلول بغلی، روی در سلولم و خطاب به نگهبان یادداشتی نصب کرده بودند مبنی 

بر این که حق ندارم نزدیک دیوار سلولم بنشینم.   
در این بین متوجه می شدم که سلول ها خالی و پر می شوند. و بطور تصادفی بعضی 
مواقع می فهمیدم کی آمده و کی رفته است. علی ابراهیمی سواره را سلول آن طرف تر 
من آورده بودند. علی با یکی دیگر از بچه ها که در سلول مجاورش بود حرف می زد 
و من به این ترتیب آن ها را شناختم. اما خودم نتوانستم با آن ها تماس بگیرم. چون 

آن ها را خیلی زود بردند. 

شرایط بسیار سخت و کنترل شده امنیتی در اوین حاکم کرده بودند. اگر کسی دادگاه 
می رفت به هیچ وجه او را به سلول قبلی اش حتا اگر یک نفره بود باز نمی گرداندند 
تا مبادا به سلول های مجاور که آشنا شده خبر اعدام را بدهد. برای همین تا ده روز 

اول هنوز خبر اعدام ها به طور گسترده در میان زندانیان پخش نشده بود. 

س��اعت ۱۰ صبح ۱۴ مرداد فهمیدم یک نفر جدید را به س��لول دست چپی من 
آورده اند. بالفاصله سعی کردم با او از طریق مورس تماس بگیرم. ابتدا جواب نمی داد 
اما وقتی سماجت من را دید شروع کرد به جواب دادن. او در مورس زدن مبتدی 
بود و برای همین مصرانه می  خواست که ضربات را آهسته و شمرده بزنم. به زودی 
متوجه شدم که علی توتونچیان است و از بند یک باال سیصد و بیست و پنج آمده 
است. وقتی من را شناخت از خوشحالی شروع کرد به رنگ گرفتن روی دیوار و من 
هم به همان شکل جوابش را دادم. از او در مورد سرنوشت بچه ها پرسیدم. اطالعی 
راجع به اعدام ها نداشت و در پاسخم گفت: هیأتی آمده و می خواهند به همه عفو 
داده آزاد کنند. در اواخر مرداد و اوایل شهریور بودکه زندانیان فهمیدند چه اتفاقی 
در حال وقوع اس��ت. با شنیدن حرف های علی سعی کردم که خیلی سریع اخبار 
صحیح را به او بدهم اما متاس��فانه در گرفتن عالی��م مورس کند بود و دائم تکرار 
می کرد ضربه ها را آهسته و با فاصله بزنم. من چندین بار تکرار کردم: »علی! در حال 
اعدام بچه ها هس��تند«. نمی دانم پیامم را گرفت یا نه. ۱۶ مرداد او را از آن س��لول 

بردند و من دیگر او را ندیدم. 

۱۸ مرداد سلول های آسایشگاه پر شده بود. هر کسی را که از بند بیرون می آوردند 
دیگر به بند سابق اش باز نمی گرداندند  و به آسایشگاه منتقل می شد. حوالی ساعت 
هش��ت صبح بود که شنیدم مس��ئول آسایشگاه با بی س��یم اطالع می داد که در 
ساختمان آسایشگاه جا نیس��ت و  باید تعدادی را از این ساختمان خارج کنیم تا 
بتوان یک عده ی دیگری را به این جا آورد. حوالی س��اعت س��اعت ده شب بود که 
به تعدادی از ما گفتند با کلیه ی وس��ایل آماده ش��ویم. وقتی از راهرو به سمت در 
خروجی آسایشگاه رفتم مهرداد کاووسی را دیدم که آن جا تنها ایستاده بود. سپس 



97

حسن جشنی وند، محمدحسین کاشانی، مجتبی غنیمتی و مجید طالقانی و... به ما 
اضافه شدند. ساعت از نیمه شب گذشته بود که ما را به صف کردند و اصرار داشتند 
که از صف خارج نش��ویم و با اسکورت ماشین از عقب و جلو و هم چنین چند نفر 
مسلح و با حضور خود مجتبی حلوایی ما را به سمت ساختمان  سیصد و بیست و 

پنج بند سه باال هدایت کردند. 

در آن جا حلوایی دم در بند با چند پاسدار ایستاده بود و اسامی و نفرات را کنترل 
می کردند. من را به همراه عده ای در اتاق س��ه باالی س��یصد و بیست و پنج جای 
دادند و در را بس��تند. تا اواسط ش��هریور که در سلول ها باز شد روزی یک ساعت 

هواخوری داشتیم. 

اواخ��ر مرداد با رضا فیروزی در حیاط بند ق��دم می زدم که مجید طالقانی از اتاق 
دوی باال من را از طریق پنجره صدا زد. من با مجید در بند شش واحد یک زندان 
قزل حصار که مختص زندانیان تنبیهی بود چند ماهی هم بند بودم. او گفت: »حاجی 
)خمینی( گفته هر کس سر موضع باشه محارب و حکمش اعدام است« و به همین 
دلی��ل بچه ها را اعدام می کنند. برای اولین ب��ار بود که فتوای خمینی در رابطه با 
اعدام های دس��ته جمعی را می ش��نیدم. مجید یک بار به دادگاه رفته بود اما بعد از 
انتقال به بند سه وقتی متوجه ی اعدام بچه ها می شود به پاسدار بند می گوید دوباره 
می خواهد به دادگاه برود چون چیزهایی است که باید بگوید. او را برای دادگاه صدا 
زدند. او رفت و از مجاهدین دفاع کرد و به خیل شهدای مجاهد پیوست. مجتبی 

۲- دری که به هواخوری باز می شود.                   
 ۳- راه پله به طبقه ی دوم

۴-  شوفاژ و پنجره سلول رو به حیاط        
۵- سه اتاق یک و دو و سه، شش متر در                                         شش متر در مجاورت هم

۶ و ۷- حمام و توالت    
 ۸- سه اتاق چهار و پنج و شش در مجاورت                         هم. اتاق شش کمی بزرگ تر است.

۹- حیاط بند                  ۱۰- باغچه

نمای یکی از بندهای چهارگانه
این بندها دو طبقه هستند. این نما مربوط به طبقه ی 

اول است.
۱- اتاق مسجد. در سال های اولیه ی دهه ی شصت، 

زندانیانی را که به شدت شکنجه شده بودند، در این جا 
نگاه داری می کردند. روی این اتاق در طبقه ی دوم، 

اتاق نگهبانی برای کنترل اتاق ها و هواخوری قرار دارد.
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غنیمتی هم که با او هم اتاق بود با اختالف چهار یا پنج روز از سرنوشت مشابهی 
برخوردار شد. 

جالدان با سرعت به اعدام بچه ها مشغول بودند و برای این که کسی از دست آن ها 
در نرفته باشد هر شب مجتبی حلوایی به همراه نوچه اش محمد الهی به همراه سایر 
پاس��داران به بند و سلول ما آمده و دستور می داد دور اتاق بشینیم سپس صورت 
تک تک افراد را نگاه می کرد و از هر کس که خوشش نمی آمد می گفت وسایلش را 

جمع کرده از سلول خارج شود. 

بعدازظهر ۲۶مرداد در اتاق باز شد و پاسدار محمد الهی وارد شد و پرسید: »این جا از 
منافقین کسی هست که نزد هیأت عفو امام نرفته باشه؟« اصغر کهندانی ناخودآگاه 
دستش را باال برد. من با آرنجم زدم به پهلوی اصغر و اشاره کردم که دستت را بیار 
پایین اما دیر شده بود چون پاسدار او را دید و اسم اصغر را پرسید و دوباره پرسش 
خودش را تکرار کرد و گفت: »کس دیگری هم هست یا نه؟« البته بچه های دیگری 
ه��م بودند که به دادگاه نرفته بودند اما خوش��بختانه چیزی نگفتند. در این بین 
فرصت خیلی کوتاهی پیش آمد به اصغر گفتم: »چرا دستت را باال بردی؟« او در 
پاسخم گفت: »اگر نمی گفتم خودشان می فهمیدند«. گفتم: »از کجا می فهمیدند، 

تازه می فهمیدند مگر چی می شد از سیاهی که باالتر رنگی نیست«. 
محمد الهی که جلوی درب اتاق ایستاده بود او را به همراه خود برد و بعد از چند 
دقیقه پاسدار بند آمد و وسایل اصغر کهندانی را خواست. من نزدیک ترین فرد به 
اصغر بودم در حالی که بغض گلوم را می فشرد به سختی وسایل او را جمع کردم. 

در مدتی که در اتاق سه باال بند سیصد و بیست و پنج بودیم دار و دسته ی مجتبی 
حلوایی ما را آرام نمی گذاشتند. هر ازگاهی به بهانه ای به آزار و اذیت و ضرب و شتم 
ما می پرداختند. یک ش��ب قیچی به دست ریختند توی بند و عربده کشان فریاد 
می زدند حاکم شرع حکم داده هر کس سبیلش بلند است باید کوتاه کند و سبیل 
بلند داشتن خالف شرع مقدس اسالم است و حد شرعی دارِد. از آن جا که همه ی 
بچه ها سبیل داشتند همه را به زیر هشت برده و با قیچی بزرگ و ُکند شروع کردند 

به زدن سبیل ها. 

چند بار کسانی را که برای رفتن به بهداری زندان اسم نویسی کرده بودند به بهانه ی 
بهداری به دویس��ت و نه که کنار بهداری زندان قرار دارد بردند تا دوباره دادگاهی 
کنند. وقتی فهمیدیم بهداری هم اسم مستعاری برای هیأت مرگ است تا مدت ها 

هیچ  یک از بچه ها برای بهداری رفتن اسم نمی داد. 
هفته ی اول ش��هریور ماه یکی از هواداران مجاهدین ب��ه نام فتح اهلل پیرصنعان را 
که دارای س��ه دختر بزرگ بود مجدداً به دادگاه برده و از وی می خواهند مصاحبه 
کند. فتح اهلل نمی پذیرد و نیری به پاسدارها دستور می دهد او را به زیرزمین برده و 

صحنه ی اعدام را نشانش دهند. 
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فتح اهلل را به قس��متی که زندانیان را دار می زدند می برند. وی در آن جا  مش��اهده 
می کند که دو زن و سه مرد را حلق آویز کرده اند. 

به خاطر ش��رایط فوق امنیتی که حاکم کرده بودند حتا خود پاس��داران هم اجازه 
نداشتند از زندان خارج شوند. افغانی هایی که در زندان اوین بودند یکی از کانال های 
خبری ما بودند و همان ها می گفتند ما هر شب چند تا گونی دم پایی از زیرزمین 
دویس��ت و نه به محوطه می بریم. آخوند سیدحسین مرتضوی رئیس وقت زندان 
اوین هر از چندی به بند می آمد و می گفت: »سربازان امام زمان منافقین را در غرب 

قلع وقمع کردند ، از کشته های آن ها پشته درست کردند«.  
در همین روزها هنگامی که از هواخوری به بند باز می گشتیم مرتضوی متوجه ی 
حض��ور امیرانتظ��ام در میان ما ش��د. او را خطاب قرار داده و گف��ت: »آیا تو هنوز 
زنده ای، چطوری تو را اعدام نکرده اند«؟ امیرانتظام محکم ایستاده و گفت: »به زودی 
دادگاه های مردمی تشکیل خواهد شد و آن وقت است که تو و رهبران تان را مردم 

به دار خواهند آویخت«. 
مرتضوی که خیلی عصبانی شده بود لگدی به سمت امیرانتظام پرتاب کرد اما با 
جاخالی او مواجه شد و پایش الی میله های در گیر کرد. در حال زمین خوردن بود 
که یکی از پاسداران به کمک اش آمد. امیرانتظام هم به سرعت به سلول بازگشت. 

هفته ی اول شهریور یک روز ظهر مرتضوی در اتاق را باز کرد و برای آخرین بار خود 
را نشان داد و بعد از آن برای همیشه از زندان اوین رفت.

ظاهراً وزارت اطالعات او را از زندان اوین بیرون انداخته و خود یکه تاز میدان شده 
بود. همان شب در اتاق ها را باز کردند و ما از حالت در بسته خارج شدیم و توانستیم 

با سایر بچه ها ارتباط بر قرار کنیم. 
در بین ما تعداد انگشت شماری از وابستگان به گروه های مذهبی مثل فرقان، آرمان 
مستضعفین و موحدین مثل تقی رحمانی هم بودند اما این دسته از زندانیان را به 
دادگاه نبردند. بعد از برخورد با هواداران مجاهدین، در ش��هریور نوبت به بچه های 

غیرمذهبی رسید.
از آن جایی که هیأت در ابتدا تنها به پرونده ی زندانیان مجاهد رس��یدگی می کرد، 
هواداران س��ایر گروه ها نس��بت به صحت خبر اعدام ها با ش��ک و تردید برخورد 
می کردند. در این میان هواداران سازمان »اکثریت« به هیچ وجه زیر بار پذیرش این 
موضوع نمی رفتند . یکی از  آن ها در اتاق ما، با آن که در جریان اخبار مربوط به اعدام 
قرار گرفته بود نامه ای مبنی بر این که امواج دمکراسی از شوروی به حرکت درآمده 
و اثرات آن را به زودی در ایران مشاهده خواهیم کرد، خطاب به برادر همسرش که 
در سلول دیگری در بند سه باال بود نوشته و با قرار دادن آن در وسط نهج البالغه، 
قصد داشت آن را به دست فامیلش برساند که پاسدار بند متوجه آن شد. در شهریور 
ماه این فرد جز کسانی بودکه اعدام شد. وی با این تصور که آزاد خواهد شد اتاق مان 

را ترک کرد.  
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در اواسط شهریور یک روز غروب اسامی تعدادی از  هواداران مجاهدین را خواندند 
و از آن ها خواسته شد برای رفتن به حسینیه ی زندان اوین آماده شوند. هیچ کس 
نمی دانست که جریان چیست. دوباره موجی از اضطراب در بین زندانیان مجاهد به 
راه افتاد. زندانبان ها در صدد برآمده بودند تا با گرفتن مصاحبه های اجباری پرده ای 
دیگر از این نمایش شوم را به اجرا درآورند. به این ترتیب هر روز سید مجید ضیائی 
در سمت دادیار وقت زندان اوین و از جالدان معروف و شناخته شده، اسامی تعدادی 
را می خواند و جهت گرفتن مصاحبه با خود به حسینیه می برد. محمد خاموشی و 

مجید قدوسی نیز عامل اجرای این نمایش بودند.
هنگامی ک��ه زندان��ی بی پناه علیرغم میل باطنی خود و به دلیل تحمیل ش��رایط 
بعد از اعدام های دس��ته جمعی، می پذیرفت بر باالی سن و پشت میکروفون برود، 
مصاحبه گیران او را تحت فشار گذاشته و می پرسیدند: »آیا حاضری با ما همکاری 
کنی؟« زندانی با دلهره و نگرانی می پرس��ید: »منظورتان از همکاری چیس��ت؟« 
مصاحبه گیر پاس��خ می داد: »هر گونه همکاری، مثالً آیا حاضری مسعود رجوی را 
بکشی؟ یا به او تیر خالص بزنی؟« زندانی می گفت: »حاال که مسعود رجوی این جا 
نیست«. مصاحبه گیر می گفت: »اما به جای او یک عده منافق این جا هستد که ما 
می خواهیم امروز آن ها را اعدام کنیم، تو حاضری به آن ها تیر خالص بزنی؟« زندانی 
می گفت: »من آدم کش نیس��تم و توان انجام این جورکارها را ندارم«. مصاحبه گیر 
می گفت: ما از اول هم می دانستیم که تو سگ منافقی، بلند شو گم شو بیا پایین، 

همه ی شما مستحق اعدام هستید.«
حدود سی و سه نفر از بچه ها با بهانه های کامأل صنفی از پذیرش مصاحبه خودداری 
کردند که سیدمجید با تهدید  و ارعاب آن ها را به بند دویست و نه برد و بعد از یک 
روز برگرداند. تعدادی هم مصاحبه را قبول کردند و تعدادی از بچه ها از جمله خود 
من، از این خیمه ش��ب بازی جان سالم بدر بردیم و اسم ما در لیست نبود. هنگام 
برگزاری مصاحبه های کذایی تعدادی تواب از سالن دو و چهار می آوردند که شعار 

»مرگ بر منافق« سر دهند. 
شهریور ماه هم چنان با اعدام زندانی ها سپری می شد اما تقریباً آخرهای کار بود و 

تب و تابی که در ابتدا وجود داشت فروکش کرده بود. 

سوم مهر ماه ساعت دو بعدازظهر در حالی که از طریق بلندگوی بند مشغول شنیدن 
اخبار بودیم، درب بند باز شد و نگهبان اسامی مهرداد کاووسی، محسن جوان شجاع، 
سعداهلل فالحتی، محمد راپوتام، سیف اهلل منیعه، محمدحسن مفیدموحد، رحیم 
فروغی، مصطفی خیراندیش و رضا شمیرانی را خواند. سکوت سنگینی در بند حاکم 
شد. بچه ها با نگاهی غم بار دور ما جمع شدند، هر کس وسیله ای برای ما می گذاشت 
و در فضایی از غم و اندوه بدرقه مان کردند. چیزی نگذشت که به سلول های انفرادی 
دویست و نه منتقل شدیم و در دسته های دو و سه نفری در سلو ل ها تقسیم شدیم.  

من با سیف اهلل منیعه و مصطفی خیراندیش هم سلول شدم. 
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نزدیک غروب صدای دریچه های سلول را که باز و بسته می شد شنیدیم. وقتی نوبت 
ما رسید فردی که دریچه را باز کرد با لحن آمرانه ای گفت: همه رو به دیوار بنشینید 
و سپس شروع کرد به پرسیدن نام و نام خانوادگی و اضافه کرد می دانید چرا شما را 
این جا آورده اند؟ سیف اهلل او را به خوبی می شناخت. او کسی نبود جز موسی واعظی 
معروف به زمانی. همان کسی که به عنوان مسئول وزارت اطالعات در اوین نقش 
کلیدی در تحقق کشتار زندانیان سیاسی سال ۱۳۶۷ داشت. دو روز آن جا بودیم و 
صبح روز سوم حوالی ساعت یازده پاسدار دویست و نه گفت با کلیه ی وسایل آماده 
باش��یم. احساس بدی نداشتم. بعد از چند دقیقه ما ده نفر را از دویست و نه خارج 
کردند و مجدداً به سمت سیصد و بیست و پنج بردند. ابتدا مسئول بند از پذیرش 
ما خودداری کرد اما عاقبت بعد از تماس تلفنی پذیرفت که ما را به بند سابق مان 
بفرس��تد. وقتی وارد بند ش��دیم، گویا که بمب شادی در راهرو منفجر شده است. 
بچه ها از خوشحالی سر از پا نمی شناختند. بازگشت ما فضای بند را تغییر داد. در 
حالی که بوی مرگ همه جا پیچیده بود چنین اتفاقی شادی آفرین بود و می توانست 

همه را مطمئن کند که پروسه ی کشتار پایان گرفته است. 

از مجموع زندانیان مجاهد بندهای سیصد و بیست و پنج و آسایشگاه و آموزشگاه و 
دویست و نه به غیر از زندانیان تواب و منفعل سالن های دو و چهار،  فقط ما پنجاه، 

شصت نفر مانده بودیم و تعداد انگشت شماری از زندانیان مقاوم در آموزشگاه. 

یکی از روزهای پایانی مهرماه به هنگام برگشت از هواخوری با یکی از این پاسدارها 
به نام زینعلی در راهروی اصلی ساختمان سیصد و بیست و پنج برخورد کردیم؛ او 
با چهره ای دوستانه به طرف ما آمد و بعد از زمینه چینی گفت: »من در اعدام بچه ها 
هیچ نقشی نداشتم و در آن زمان به مرخصی رفته بودم«. به محض این که حرفش 
تمام ش��د حمید برهان۱ ُرک و پوس��ت کنده گفت: »دروغ می گویی، خودم تو را 
دیدم و همین کفش هایی که االن پوشیدی آن موقع هم پایت بود«. دیدن قیافه ی 
زینعلی تماشایی بود. گویا می خواهند به خاطر جنایتی که کرده او را محاکمه کنند 
و عنقریب به سزای اعمالش برسانند. او برای نجات جانش آسمان و ریسمان به هم 

می بافت تا از خود سلب مسئولیت کند. 
پاسدار رمضان نیز که بین بچه ها به »رمضون دیوونه« معروف بود با دیدن اعدام ها و 
مشارکت در آن چنان ترسیده بود که بر ضریب دیوانگی اش افزوده شده بود. یک بار 
که تنها بود از او پرسیدم رمضان چرا بچه ها را کشتید؟ با اشاره به همکارانش گفت: 
»بابا این ها دیوانه شدند. آخر یکی نیست بگوید شما با بچه های مردم چکار دارید؟« 

اواخر آبان، اولین مالقات زندانیان بازمانده از کشتار با خانواده های شان غم انگیز ترین 

۱- اسم اصلی اش حمیدرضا برهون بود. اما از سال ۶۰ خود را حمید برهان معرفی کرده بود و به این نام در زندان شناخته 
می شد. 
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مالقات زندان بود. حدود ساعت نُه صبح با خواندن نام اولین دسته از زندانیان برای 
مالقات، جنب و جوش زیادی در بند به وجود آمد. بچه ها در انتظار بازگشت کسانی 
که به مالقات رفته بودند در حالی که در راهروی  بند و حیاط دو به دو قدم می زدند 
به گفتگو مشغول بودند. نیم س��اعتی گذشت که اسامی دسته ی دوم را خواندند. 
دس��ته ی اول از مالقات برگشتند. سراپا گوش بودیم تا اخبار را بشنویم. همه یک 
خبر آوردند »بچه  ها همه اعدام شده اند. وسایل برخی را تحویل داده اند و به بعضی 
از خانواده ها هم جهت مراجعه به کمیته هایی که تعیین کرده بودند تاریخ داده اند«.

از ناصر نحوی وابسته به گروه فدائیان اقلیت که جزء مالقاتی های دسته ی اول بود 
پرسیدم سیامک الماسیان و مسعود )از هواداران »اقلیت« بودند که با آن ها در بند 
تنبیهی قزل حصار هم اتاقی بودم( چی ش��دند؟ گفت: اعدام شدند و وسایل شان را 
تحویل خانواده ش��ان داده اند. ناصر خیلی ناراحت بود؛ هنوز باور نداش��ت که آن ها 
اعدام ش��ده باشند. س��یگارش را روشن کرد و رفت در حیاط که قدم بزند من هم 

چیز دیگری نگفتم. 
جعفر از وابستگان به گروه پیکار را دیدم که او هم جزء دسته ی اول بود، در مورد 
»علی رضا زمردیان« س��ئوال کردم و آن طوری که او در مالقات استنباط کرده بود 
علی رضا هم اعدام شده بود. من با علی رضا در بند یک باال مدتی هم بند بودم. آدم با 
شخصیتی بود و خیلی تالش می کرد بین ما و زندانیان غیرمذهبی هم آهنگی ایجاد 
کند. متأسفانه برخی از دوستان چپ به او گفته بودند که تو نفوذی مجاهدین در 

اتاق هستی و سعی می کنی مواضع سیاسی آن ها را تبلیغ کنی. 
علی رضا با بچه های چپ در اتاق شش بند یک باال بود و در رابطه با موضع گیری های 
سیاسی و حرکت های اعتراضی که آن روزها به اوج خودش هم رسیده بود، بعنوان 

مسئول اتاق بین ما و مجموعه جریان های چپ نقش هم آهنگ کننده را داشت. 
اخب��ار دس��ته ی دوم مالقاتی ها هم تأیید اعدام ها بود؛ فقط اس��امی جدیدتری از 
شهدا می آمد. باالخره نوبت به من رسید. در بین راه اضطراب شدیدی داشتم. کف 
دس��ت هایم بد جوری عرق کرده بود. س��عی  کردم آرامش خ��ودم را حفظ کنم و 
خونسرد باشم. پاسداری که ما را تا سالن مالقات همراهی می کرد با تهدید گفت: 
»حواس تان باشد در مالقات حرف اضافه  نمی زنید، فقط احوال پرسی می کنید بعد 

هم برمی گردید داخل بند.«

وقتی وارد سالن مالقات شدم و چشمم به خانواده ها افتاد احساس خاصی داشتم 
که قادر به توصیف آن نیستم. از کابین اول شروع کردم به دیدن خانواده ها تا مادر 
خودم را بیابم. آن ها لبخندزنان به ما نگاه می کردند و سرش��ان را به عالمت سالم 
کردن تکان می دادند. از قیافه های شان می شد فهمید چقدر سختی کشیده اند. دل 

تو دل شان نبود تا فرزندان شان را ببینند.
 خیلی از آن ها جدید بودند و من نمی ش��ناختم. چقدر جای مادرانی که همیش��ه 
می دیدم خالی بود. به آن ها عادت کرده بودم، آن ها هم نسبت به ما خیلی محبت 
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داش��تند. به هر کابین که می رس��یدم به یاد یکی شان می افتادم و در یک آن، یک 
دنیا خاطره در ذهنم مرور می شد. انگاری تمام غم و غصه های دنیا ریخته بود روی 
سرم. هر کابین را که رد می کردم دلهره ام هم بیش تر می شد، به کابین یکی مانده به 
آخر که رسیدم مادرم را دیدم، بنده خدا تنها ایستاده بود و منتظر. خندیدم و سالم 
کردم. ... مادرم گفت: »خانم سینکی و مادر مراد )مراد بهادری قشقایی( هم آمدند 
و منتظر مالقات هستند، بنده ی خدا مادر مراد هنوز پاش خوب نشده و دکتر گفته 

باید یک مدت دیگر با عصا راه بره«. 
با شنیدن این خبر دنیا روی سرم خراب شد با این که خیلی روی خودم کار کرده 
بودم در حین مالقات جلوی احساسات خودم را بگیرم و عادی جلوه کنم، اما بغضم 
گرفت، پرسیدم: »به مادر مراد چیزی نگفتند«؟ مادرم گفت: »نه، از پسرش خبری 
نداره، پیش شماس��ت؟« گفتم: »بگو برای دیدن مراد دیگر این جا نیاید، اما اصغر 

سینکی حالش خوب و این جا پیش ما است، ...« 

وقتی به بند برگشتم مستقیم رفتم توی اتاقم و کنار دیوار نشستم. حمید ح، یزدان 
چ، ابوالفضل م و حسن ج آمدند کنارم نشستند. آقای امیرانتظام که طرف دیگر اتاق 
زیر پنجره نشس��ته بود پرسید: »رضا جان توانستی از وضیعت دوستان تان چیزی 
بفهمی؟« نمی دانم یک دفعه چی شد، نتوانستم خودم را کنترل کنم، بغضی را که در 
تمامی این دوران فرو خورده بودم، ترکید و زدم زیر گریه. با صدای بلند می گریستم 
و هر چه س��عی می کردم خودم را کنترل کنم نمی شد. اشک در چشمان همه ی 
بچه هایی که کنارم نشسته بودند جمع شده بود. امیرانتظام که خیلی متأثر شده 
بود بلند شد آمد کنارم و سعی کرد به من تسلی دهد. در همین حین احمد یکی 
از وابستگان سازمان »اکثریت« که از سوی مقامات زندان به مسئولیت بند انتخاب 
شده بود با خنده ی سفیهانه ای گفت: »این ها همش خالی بندی است، کسی اعدام 
نشده است.« »ح- م« که دو برادر، یک خواهر و همسرش را در این کشتار از دست 
داده بود در حالی که با دو عصا وس��ط اتاق در حال قدم زدن بود با عصبانیتی که 
تا آن روز در او ندیده بودم برگشت و گفت: »راست می گویی این ها همش ذهنیت 
است کسی اعدام نشده است. بیژن جزنی هم اعدام نشده است، اگر بروی بند بغلی 

او را حتمأ خواهی دید.«
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روایت مهرداد کاووسی زندانی بند یک باال، سیصد و بیست و پنج اوین 
پنجشنبه ۶ مرداد ۶۷ ماموران اعالم کردند که همه ی زندانیان چشم بند زده و با صف 
از بند خارج شوند. بشکل خیلی شتاب زده و غیرمعمول از تک تک ما سئوال می کردند: 
»بندتان کجاست؟ اسمت چیست؟ اتهامت چیست؟ حکم تان چقدر است؟« اولین گروه 
را که حدود هشتاد نفر بودیم، چشم بسته و با صف به ساختمان دویست و نه بردند و 

در سلول های انفرادی جا دادند. دیگر زندانیان را در راهرو نگهداشتند. 
حدود س��اعت ده صبح روز بعد مرا از س��لول انفرادی برای بازجوئی صدا کردند و 
همان س��ئواالت را پرس��یدند. من گفتم:  »از مجاهدین هستم.« تقریباً یک سالی 
می شد که ما در جواب اتهام، از کلمه ی »مجاهدین« استفاده می کردیم. بعد از این 
پرسش بازجو مرا به سلول برگرداند و ساعتی بعد مرا همراه نُه یا ده نفر دیگر سوار 

مینی بوسی کردند و به ساختمان دادستانی بردند. 
پس از نیم ساعت مرا به دادگاه بردند. در آن جا نیری گفت:  »چشم بندت را بردار.« 
حدود چهار یا پنج نفر دیگر هم در آن جا حضور داش��تند ولی من حق نداش��تم 
برگردم و آن ها را ببینم. نیری از من اس��م، اتهام و میزان محکومیتم را پرس��ید. و 
بعد پرسید: »تقاضای عفو می کنی یا نه؟« گفتم: »مگر چه شده که باید تقاضای 

۱- بندهای چهارگانه
۲- بهداری

۳- زیرزمین دویست و نه
۴- ساختمان دویست و نه

۵- آشپزخانه، نانوایی، سردخانه و انبار مواد غذایی
۶- دادیاری و دفتر رییس زندان

۷- ساختمان دادسرا

نمای بخشی از زندان اوین
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عفو کن��م؟« گفت: »منافقین را رد می کنی؟« گفتم: »چ��را باید مجاهدین را رد 
کنم؟« گفت: »آن ها جاس��وس عراق هس��تند.« نفراتی که پشت من بودند شروع 
به ش��مردن اتهامات مجاهدین کردند و گفتند: »این ها تروریست هستند. این ها 

آدم کش هستند.« ولی از حمله ی مجاهدین هیچ نگفتند.
قاضی و چند نفری که در دادگاه بودند سعی می کردند مرا تشویق و راضی کنند که 
مصاحبه کنم و مجاهدین را رد کنم. من هم قبول نکردم. نیری گفت: »ببریدش.« 
دوباره چش��م بند زدم. مدتی گذشت من و دیگر زندانیان را با مینی بوس به سلول 

انفرادی بازگرداندند.

پانزدهم مرداد، روز نهم اقامتم در انفرادی، مرا از سلول بیرون برده و در راهرو نگه 
داشتند. تعدادی زندانی نظامی را که یونیفرم های زندان جمشیدیه را به تن داشتند 
و پالکی هم روی سینه شان بود دیدم. پیش تر یکی از هم بندی هایم که قبالً در آن 
زندان حبس بود، برایم از یونیفرم ها و پالک ها گفته بود. آن ها را به سلول هایی که 

ما بودیم منتقل کردند. 
مرا به یکی از سلول هایی که در قسمت ورودی بند قرار داشت، بردند. در آن جا سعی 
کردم با مورس با دیگر زندانیان تماس بگیرم. به این ترتیب زندانی سلول کناری من، 
که فکر می کرد می خواهند عفو بدهند، از وخامت اوضاع مطلع ش��د. سلول سمت 
دیگرم اصالً حرف نزد. سلول پایینی من معلوم بود سیاسی نیست و حدود شش ماه 
قبل از آن، دستگیر شده بود. او مقداری از خبرهای جنگی مربوط به ایران و عراق 

را برایم تعریف کرد. ده روز در این سلول بودم.

من اس��امی دقیق صد و سی و پنج نفری را که هم  بندم بودند، دارم. نام کسانی را 
که کش��ته ش��دند و  آن هایی را که زنده ماندند دارم. ما زندانیان این اسامی را در 
زندان تهیه کردیم. این اسامی دقیق است؛ چون ما در همان زندان با کمک بقیه ی 
زندانی هایی که زنده ماندند این اسامی را تهیه کردیم. ولی از بند ما که صد و سی 
و پنج نفر بودیم بیشتر از شش نفر زنده نماندند. من لیست کاملی دارم که شامل 

اسامی هشتصد و پنجاه تا نهصد نفر است.
روایت حمیدرضا برهون زندانی بند یک باال، سیصد و بیست و پنج اوین ۱

روز ۵ مرداد سال ۶۷ در بند یک باال بودیم . حوالی ساعت ده صبح مجتبی حلوایی با 
عده ای پاسدار به بند ما آمدند. گفتند: »همه آماده شوید! چشم بند بزنید بیایید بیرون«. 
مقداری دست نوشته دست من بود. به همین دلیل رفتم آن ها را از بین ببرم. در نتیجه 
آخری��ن نفری بودم که در راهرو در صف بچه ها قرار گرفتم. حدود صد و چهل، صد 
وپنجاه مجاهد و پنجاه غیرمجاهد بودیم. هرچند نفر را در سلولی انداختند. آن روز با ما 
هیچ برخوردی صورت نگرفت. با بچه ها تماس گرفتم. ولی هیچ چیز غیرعادی نبود. 
نزدیکی های ساعت چهار بعدازظهر پنج شنبه ۶ مرداد عده ای از ما را به بند سیصد و 

۱-گزیده ای از کتاب قتل  عام زندانیان سیاسی از صفحه ی ۲۸۶ تا ۲۸۸،  انتشارات سازمان مجاهدین خلق، چاپ اول، ۱۳۷۸.
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بیست و پنج منتقل کردند. حدود سی نفر از بچه ها با ما نیامدند. می گفتند آن ها را به 
قسمت آسایشگاه برده اند. بعد از آن هر روز اسامی تعدادی از بچه ها را می خواندند و 

می بردند و دیگر کسی از سرنوشت آن ها اطالعی نداشت. ...
روز ۱۴ مرداد نوبت به خود من رسید. من و عده ای از بچه ها را به ۲۰۹ بردند. در 
یک اتاق چند نفر نشسته بودند. یکی از آن ها که کت و شلوار پوشیده بود نوشته ای 
داد دس��ت من و گفت: »از روی این بنویس«. و اضافه کرد: »حواست را جمع کن 
هرچه به تو می گویم بنویس به صالح خودت اس��ت«. بع��د از اتاق رفتند بیرون. 
چشم بندم را باز کردم. دیدم یک ندامت نامه است. یک ساعت در اتاق ماندم. نوشته 
را پاره کردم و در س��یفون ریختم. آمدند و سراغ نوش��ته را گرفتند. خودم را زدم 
به کوچه ی علی چپ. ... بعد از یکی دو س��اعت من را برگرداندند داخل بند. گفتند: 
»بروید!  حاج آقا می خواهد نماز بخواند«. بعد از یک ساعت برگشتیم. چشم بندم را 
باال زدند. دیدم آخوند نیری، اشراقی دادستان و یک آخوند دیگر و سیدمجید ضیایی 
معروف به سیدمجید دادیار نشسته اند. پرسید:  »اتهامت چیست؟« گفتم: »سازمان«. 
... چون حکم پایان محکومیتم ۱۵ مرداد تمام می شد تصمیم گرفته بودم چیزهایی 
را در حد تعهد بپذیرم. بحث آزادیم را پیش  کشیدم که فردا حکمم تمام است برای 
چی من را آورده اید این جا؟ و ... گفتند: »می خواهیم عفو بدهیم«. گفتم: »من فردا 
حکمم تمام است چه عفوی بدهید؟« ... یک دفعه آخوند نیری عصبانی شد و داد 

کشید و فحش داد که: »این را بیندازید داخل سلول چند روز دیگر بیاوریدش«. 
انداختندم داخل بند ]دویست و نه[ اتاق چهار یا پنج ، اولین کارم جستجو در سلول 
بود. زیر موکت چند نخ سیگار و چند چوب کبریت پیدا کردم. کنار آن  نوشته بود: 
»۹ مرداد دادگاه. دارم وصیت نامه می نویسم. احتماالً  می خواهند اعدام کنند. هفده 

نفر دیگر هم مثل وضع من هستند«.  
... در س��لول پش��ت سر ما که از طریق ش��وفاژ می شد با آن تماس گرفت محسن 
خزعلی بود. با او تماس گرفتم و س��عی کردم هرچه س��ریع تر خبرها را به بچه ها 
برسانم. محس��ن گفت من چیزی در دادگاه قبول نکرده ام و به من گفته اند امروز 
می روی باال. به او گفتم دروغ می گویند، دارند اعدام می کنند. پاسدارها سر رسیدند 
و حرف مان قطع شد و نتوانستم بیش تر ادامه دهم. بعد از ده روز من را به دادگاه 
بردند. همان ترکی��ب دادگاه و همان افراد قبل بودند. آن ها می گفتند: »تو منافق 
هستی و موضع  واقعی ات را نمی گیری«. حساسیت زیادی روی دستم داشتند. اول 
خودش��ان هم فکر می کردند که دس��تم زیر شکنجه قطع شده. به آن ها گفتم که 
قبل از زندان این اتفاق برایم افتاده است. می گفتند از کجا معلوم وقتی رفتی بیرون 

نگویی ما دستت را قطع کرده ایم؟ ۱
۱-   اعضای هیأت حساسیت زیادی روی کسانی که آثار شکنجه روی بدن شان بود داشتند و به بهانه های گوناگون سعی در 
اعدام آن ها داشتند. در )گزارش سوم- بند زنان اوین( صفحه های ۲۷۵ و ۲۷۶ و گزارش هفتم : )اوین بند زنان( صفحه ی ۲۸۵ 

کتاب قتل عام زندانیان سیاسی، نیز روی همین مسئله تأکید شده است. 
»آزاده ]طبیب[ را از قبل می شناختم... گویا حکمش در سال ۶۸ تمام می شد. در دوران بازجویی مقاومت زیادی کرده بود. 

پاهایش بر اثر ضربات کابل گوشت اضافی آورده بودند. در سلول های انفرادی دچار آسم شده بود و از این بابت رنج می برد. 
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روایت محمد خدابنده لویی زندانی مجاهد بند ۴باال ۳۲۵ اوین
روز یازده خرداد ۱۳۶۷ به همراه صد و پنجاه نفر از گوهردش��ت به بند چهار باال 
اوین منتقل شدیم. تنها زندانی غیرمجاهد در بین ما، مصطفی جوادی از وابستگان 
گروه فرقان بود. به نظر می آمد انتقالی ها عمدتاً افرادی بودند که زندانبانان روی شان 
حساسیت بیش تری داشتند. در بند چهار باال ما را در گروه های بیست، سی نفره در 

اتاق های دربسته انداختند و این وضعیت تا تیرماه ادامه داشت.
چند روز بعد از ورود به اوین، دو اعتصاب غذای یک هفته ای و یک تحریم مالقات 
در اعتراض به ضرب و شتم  مان هنگام انتقال و مصادره ی اموال عمومی  بند از قبیل 
ظروف غذا، فالسک چای، میز پینگ پنگ و وسایل ورزشی که با بودجه ی خودمان 

خریداری کرده بودیم انجام گرفت.
در اواخر خرداد همه ی بچه های بند در دس��ته های هفت و هش��ت نفره به دفتر 
زندان برده شده و در آن جا بر اساس فرم های چاپی که از قبل تهیه شده بود مورد 
بازجویی قرار گرفتند. سئوال های مطرح شده پیرامون اسم، مدت محکومیت، اتهام، 
نام اعضای خانواده، شغل شان، آدرس های شان و این که آیا حاضر به انجام مصاحبه 
هستی یا نه؟ سازمان را قبول داری یا نه؟ و ... بود. در اغلب موارد پس از پرسیدن 
مورد »اتهام« کار به ضرب و شتم می انجامید و سئوال  و جواب ادامه نمی یافت. اکثر 
افراد اتهام شان را »سازمان مجاهدین« و بقیه »سازمان« گفتند و هیچ کس از واژه ی  
»منافقین« استفاده نکرد. مسئول اصلی این پروژه، مجید قدوسی یکی از زندانبانان 

و شکنجه گران قدیمی زندان بود که مقام دادیار پیدا کرده بود.  
در دورانی که بند هنوز دربسته بود هیئتی مرکب از سه آخوند ناشناس که حدس 
می زدیم از شورای عالی قضایی آمده باشند همراه مسئولین زندان از بندمان بازدید 
کردند. آن ها به ترتیب در اتاق ها را بازکرده و درباره ی دالیل انتقال از گوهردشت، 
میزان محکومیت افراد و ... س��ئوال می کردند. برخورد سردی از جانب زندانیان با 

آن ها شد و تنها مسئول اتاق به پرسش های شان پاسخ داد. 
از اوایل تیرماه در اتاق ها باز و بند عمومی شد. دو تلویزیون به بند داده شد که در 
دو اتاق سه و چهار قرار داده شد. در طول تیرماه چند برخورد اعتراضی پراکنده بین 
بچه ها و پاس��داران به وجود آمد. در یک مورد محمود یزدجردی، مهرداد مریوانی، 
مجید طالقانی، حمزه شاللوند و چندنفر دیگر را بیرون کشیده و بعد از یک ضرب و 
شتم مفصل آن ها را با چشم بند زیر هشت سیصد و بیست و پنج سرپا نگه داشتند. 
روز۲۵ تیرماه پاسدارها به داخل بند ریختند و تلویزیون ها را بردند و روزنامه  هم قطع 
شد. متعاقب آن فضا به شدت پلیسی شد و پاسدارها به صورت چند نفره و با پوتین 

و »گتر کرده« و به شکل نظامی وارد بند می شدند و به اتاق ها سرک می کشیدند.
بیست وشش��م تیرماه، نگهبان، بی س��روصدا وارد بند ش��د و در شلوغی راهرو به 

فرحناز ظرفچی یک هوادار غیر تشکیالتی بود که در یاغچی آباد زندگی می کرد. در سال ۶۰ او را همراه مادرش دستگیر کرده 
بودند. در پرونده اش هم چیزی نبود. اما فقط به خاطر مقاومتی که زیر شکنجه کرده بود او را تا سال ۶۷ نگه داشته بودند. ... 
فضیلت عالمه در هفت سال زندانش همواره زیر شکنجه بود. در همان سال ۶۰ دو بار تحت عمل جراحی قرار گرفت. گوشت 

پاهایش ریخته بود و مجبور شده بودند از رانش بردارند و به کف پایش پیوند بزنند.«
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اتاق ها سرک کشید و در اتاق چهار حسین نجاتی کتمجانی را که در حال خواندن 
دست نوشته ی کوچکی که حاوی یکی از بحث های درونی مجاهدین بود غافلگیر 
کرد. این بحث ها توسط زندانیان مجاهدی که تازه دستگیر شده بودند وارد زندان 
ش��ده بود. حسین در بیرون بند مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته بود تا منبع 
دست نویس را لو دهد. روز بعد وسایل او را هم گرفتند و دیگر هیچ  خبری از او نشد 

تا بعدها که اسم او در زمره ی قتل عام شدگان اوین مشخص شد.
۲۷ تیرماه اخباری به گوش مان رسید که گویا خمینی قطع نامه ی ۵۹۸ و آتش بس 
را پذیرفته اس��ت. تع��دادی از بچه ها این موض��وع  را از طریق رادیو نگهبان که با 
فاصله ی زیاد روشن بود شنیده بودند و بچه های بند سه باال هم که از طریق مورس 
با آن ها در تماس بودیم خبر را تأیید کردند. قرار شد یک تیم مخصوص شنود تعیین 
شود تا اخبار را در ساعت دو بعداز ظهر و ساعات دیگر از پشت در بند گوش کنند 
و همراه اخبار به دست آمده از کانال های دیگر زندان، در یک بولتن خبری به همه ی 

اتاق ها ارائه کنند. 
۲۹ تیرماه پیام خمینی به مناسبت پذیرش قطع نامه به شکل نسبتاً کامل در بولتن 
روز درج شد. یکی از اعضای تیم شنود، علی  آقاسلطانی یکی از بچه های کرمانشاهی 
بود که حافظه  ای بسیار قوی داشت. او خودش به طور مستقیم به اتاق ها مراجعه کرد 

و به صورت  شفاهی نیز پیام خمینی را  شرح داد. 
فضای سیاسی و نظامی در بیرون زندان بنظر ملتهب و غیر عادی می آمد. 

از روز ۳۰ تیرماه یک بلندگو که در پشت بام یا محوطه ای در نزدیکی بند قرار داشت 
و به رادیو رژیم وصل بود مستمر مارش و اطالعیه ی نظامی و نوحه های آهنگران را 
پخش کرده و مردم را برای دفاع از اس��الم و امام و مملکت دعوت می کرد. یک بار 
مصاحبه زنی پخش شد که با گریه و التماس می گفت: امام را تنها نگذارید باید همه 

برای دفاع از اسالم و امام به جبهه ها بروند.  
روز دوش��نبه ۳ مرداد در بند جشن مفصلی به مناس��بت عید قربان برگزار شد. از 
آن جایی که در این بند محل مناسبی برای جمع شدن همه ی بچه ها نبود، هر دو اتاق 

با هم، یک برنامه ی مشترک و در کل بند سه مراسم برگزار شد. 
روز سه ش��نبه ۴ مرداد روز مالقات بند ما بود. اولین سری که از مالقات برگشتند 
خبر عملیات فروغ جاویدان را آوردند. خانواده ها چند ساعت قبل خبرهای عملیات 
فروغ جاویدان را از رادیو مجاهد شنیده بودند و حاال به صورت دقیقی جزئیات آن را 
برای بچه های شان شرح می دادند. از طرف زندانیان هم صحبت های صریحی علیه 
رژیم می شد. این موضوع موجب شد که پاسدارهای ناظر سالن مالقات، خشمگین 
و عصبی شوند و مرتب تذکر بدهند و یا وسط مالقات گوشی ها را قطع کنند. هر 
بار که گروه جدیدی به مالقات می رفت  فضای ملتهب تری در سالن مالقات ایجاد 
می ش��د و زمان مالقات هم کوتاه تر می ش��د. من ساعت ده صبح به مالقات رفتم. 
دو گروه بعد از من به مالقات رفتند که مدت مالقات ش��ان به پنج دقیقه کاهش 
پیدا کرده بود. از ساعت یازده در حالی  که هنوز نیمی از بچه های بند منتظر دیدار 
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خانواده های ش��ان بودند، مالقات قطع ش��د. غروب پاسداران با لباس های پلنگی و 
پوتین و گتر کرده با فضایی رعب آور به بند ریختند و همه افراد را به اتاق ها فرستاده 

و در ها را بستند. 
غروب سه شنبه ۴ مردادماه، وضعیت کامالً ملتهب شده بود: تلویزیون ها جمع آوری 
شده، روزنامه ها قطع، مالقات ها نیمه تمام و در اتاق های بند بسته شده بود. این وضع 
مختص بند ما بود و بند سه باال که زندانیان زیر حکم و ابدی در آن به سر می بردند 

هنوز حالت عادی داشت.
روز چهارش��نبه ۵ مرداد خبرهای نگران کننده ای از بند سه باال به وسیله ی مورس 
به ما رس��ید: آن ها اطالع دادند که ش��ب هنگام پنج ش��ش نفر از بندشان را صدا 
کرده و با کلیه  ی وسایل می خواهند ببرند. هیچ کس نمی دانست آن ها را برای چه 
و به کجا می برند. در خبرهای بند سه اشاره شده بود که روز دوشنبه هم علی رضا 
حاج صم��دی را به بهانه ی مالقات و بازدید عید قربان با همس��رش مریم گل زاده 
غفوری برده اند و دیگر هیچ خبری از او نیست. روز سه شنبه هم به بهانه ی بهداری 
و ... چند نفر  از جمله حبیب بیابان گرد، غالمرضا کاشانی، موسی موسی  خانی و... را 
برده بودند و دیگر برنگشته بودند و حاال بچه های بند سه باال دیگر شکی نداشتند 

که برنامه ی خاصی در جریان است. 
روز پنج ش��نبه ۶ مرداد ساعت چهار بعدازظهر در حال خوردن چای بودیم که در 
سلول باز شد و اسم چند نفر خوانده شد که بیرون بروند. من و جهانبخش امیری 
هم جزو آن ها بودیم. س��ئوال این بود که به کجا ؟ نه بهداری خواس��ته بودیم و نه 

اساساً آن موقع یعنی بعد از ظهر پنجشنبه زمان کار اداری بود. 
در بیرون س��لول در حالی که چش��م بند داش��تم متوجه حضور اف��راد دیگری در 
صف ش��دم. حدوداً ده نفر بودیم. مهرداد مریوانی، علی زارع، حمید میرس��یدی، 
محمودیزدجردی، پرویز ش��ریفی هم بودند. به طبقه ی سوم ساختمان دادسرا که 
محل دادگاه های انقالب بود، برده شدیم. تعداد زیادی زندانی قبل از ما آن جا بودند. 
همه را به صورت پراکنده و با فاصله رو به دیوار نش��انده بودند. س��کوت حاکم بود. 
تمام پاگرد و راهروهای دادگاه انقالب اوین و حتا بعضی اتاق ها از زندانیان پر بود. 
اجازه ی هیچ صحبتی داده نمی شد. البته خشونتی در کار نبود. نگهبانان پاسدارهای 
همیشگی نبودند. معلوم بود که نفرات اطالعاتی بودند و هر کس کاری داشت باید 

دستش را بلند می کرد. مأموران می آمدند و آرام سئوال می کردند چه کار داری ؟
این مأموران هر چند دقیقه اسم کوچک یک نفر را با صدای بلند می خواندند. زندانی 
که نامش را شنیده بود می باید دستش را باال می برد. مأموری که اسم را می خواند 
به او نزدیک شده و آهسته از او نام فامیل و نام پدرش را می پرسید. سعی کردم از 
کنار دستی ام بپرسم جریان چیست و برای چه ما را این جا آورده اند؟ ولی او جوابی 
نمی داد. نهایتاً به سختی گفت یک سری سئوال هایی می کنند. مرتباً نفرات جدید 
می آوردند و از طرف دیگر تعدادی را می بردند. مهرداد مریوانی و محمود یزدجردی 
را همان شب صدا زدند و بردند. غروب نصراهلل بخشایی را که در جریان تالش برای 
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فرار از زندان پایش شکسته بود با پای گچ گرفته و عصا آوردند. تا نیمه شب آن جا 
بودیم و صدای اعتراض همه بلند شده بود. بچه ها نسبت به گرسنگی و تشنگی و 
دستشویی نرفتن و نیاز به قرص و دارو اعتراض می کردند. نیمه شب همه ی کسانی 
را که باقی مانده بودیم در یک صف طوالنی به سلول های بند دویست و نه بردند 
و هر س��ه نفر را در یک س��لول انداختند. هیچ کس نمی دانس��ت جریان چیست. 
هم س��لولی های من از بندهای یک و سه بودند و توضیح دادند صبح همان روز در 
دویست و نه فرم هایی را پر کرده اند که شامل اتهام و موضع شخص نسبت به سازمان 
مجاهدین و رژیم جمهوری اسالمی و این که آیا حاضر به انجام مصاحبه هستند یا 
نه؟ بوده است. خبر عملیات فروغ جاویدان را به هم سلولی هایم دادم. آن ها با شک و 
تردید نسبت به اصالت خبر برخورد کرده و احتمال می دادند که این خبر را رژیم به 
داخل زندان انتقال داده باشد تا  واکنش زندانیان مجاهد را ببیند. توضیح دادم که 
خبر موثق است و روز سه شنبه در مالقات از خانواده های زیادی شنیده شده است. 

روز جمع��ه ۷ م��رداد اول صبح بالفاصله بعد از خوردن صبحانه در س��لول، مرا به 
ش��عبه ی بازجویی در دویست و نه بردند و فرم هایی را جلویم گذاشتند که خیلی 
مفصل و ش��امل اتهام، موضع نس��بت به س��ازمان و رژیم، مصاحبه و ... بود. هیچ 
سئوالی درباره ی عملیات اخیر مجاهدین نبود و بازجو هم چیزی در این باره نپرسید. 
برخورد بازجو خش��ک ولی غیرخشن بود. بعد از پرکردن فرم به  همراه عده ای به 
طبقه ی سوم دادسرا یعنی محل دادگاه انقالب رفتم. رفت و آمد زیاد بود. در بین 
حرف های مأموران مرتباً عبارت »فروغ جاویدان« شنیده می شد. دو نفر که از پشت 
سرم گذشتند می گفتند: یک روز با نمک و فلفل به جنگ ما می آمدند حاال با توپ 

و تانک آمده اند! 
حوالی ظهر مرا صدا کردند. به اولین اتاق در راهرو س��مت راست وارد شده، وسط 
اتاق ایستادم. یک نفر گفت چشم بندت را بردار. چشم بند را که برداشتم با صحنه ی 
غیرمنتظره  ای رو به رو ش��دم. میزی در وس��ط اتاق قرار داشت و سه نفر پشت آن 
نشس��ته بودند، نیری رئیس دادگاه های انقالب، اشراقی دادستان و یکی دیگر که 
نشناخمتش. دور تا دور اتاق صندلی گذاشته بودند. افرادی که لباس شخصی به تن 
داش��تند ساکت و نظاره گر همه چیز را زیرنظر داشتند. فرصت نشد آن ها را دقیقاً 
نگاه کنم. غافلگیر شده بودم و می خواستم بدانم چه خبر است؟! چیزی که بالفاصله 
به ذهنم خطور کرد این بود که یک برنامه ی کامالً جدی، پرمخاطره و تعیین کننده 
در جریان است. سئوال کننده ی اصلی نیری بود. آن دو نفر دیگر هم گاهی سئوال 
می کردند. یا با کار روی جواب های من، با موشکافی بیش تر مرا باال پایین می کردند. 
سئوال ها عبارت بودند از نام، اتهام، آیا سازمان را قبول داری، آیا رژیم را قبول داری؟ 

آیا حاضر به مصاحبه هستی؟ 
اتهام خودم را »مجاهدین« اعالم کردم  ولی وقتی پرسید سازمان را  قبول داری؟ 
در جواب گفتم: »سازمان را قبول ندارم«. نیری با تعجب پرسید: »تو که می گویی 
من سازمان را قبول ندارم، پس چرا به آن ها می گویی »مجاهدین؟«. گفتم: »نام شان 
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این است«. گفت: »کسی که قبول نداشته باشد می گوید منافقین«. سکوت کردم و 
جوابی ندادم. نیری نگاهی به دو نفر دیگر کرد و سپس رو کرد به من و گفت: »برو 
بیرون و متنی را در محکومیت سازمان بنویس«. به محض  این که خواستم بلند شوم 
اشراقی با تندخویی گفت: »چرا مصاحبه نمی کنی؟« گفتم: »نمی توانم؟« اشراقی 
با همان لحن پرسید: »چرا نمی توانی، مشکل چیه؟« قبل از این که واکنشی نشان 
دهم نیری گفت: »باشه  برو  بیرون و روی برگه بنویس که سازمان را قبول نداری«. 
سپس از مأموری که پشت سرم ایستاده بود خواست مرا بیرون ببرد. بیرون از اتاق 
قلم و کاغذی به من دادند. نوشتم من شناختی از ایدئولوژی و خطوط سازمان ندارم 
و دیگر هیچ وابس��تگی به سازمان ندارم و تعهد می دهم که بعد از آزادی از زندان 
فعالیت سیاسی نکنم. پاسداری آمد کاغذ را گرفت و بعد از چند لحظه برگشت و 
گفت: »این چیه نوشته ای؟ باید بیش تر و کامل و دقیق بنویسی و جنایات منافقین 
را محکوم کنی«. قبول نکردم و گفتم بیش تر از این چیزی نمی نویسم. مأمور به اتاق 

دادگاه برگشت و دیگر خبری از او نشد.
چند دقیقه بعد همراه حدود بیست نفر که دادگاه شان تمام شده بود به صف شدیم و 
به سمت بند انفرادی آسایشگاه راه افتادیم. از بلندگوهای محوطه ی زندان سخنرانی 
رفس��نجانی در نماز جمعه پخش می شد. پاس��داری که ما را می برد مرتب واژه ی 
»فروغ جاویدان« را با صدای بلند و با حالت تمسخر به زبان می آورد. در راه پله های 
آسایش��گاه با فاصله ایستادیم. علی زارع نزدیک من بود به آرامی پرسیدم: »در آن 
اتاق چه گفتی؟« جواب داد: »گفتم رژیم را قبول ندارم، مصاحبه نمی کنم، در مورد 
سازمان نظری ندارم و اتهامم را هم مجاهدین نوشتم«. پرسید: »فکر می کنی این 
سئوال ها و برنامه ها، برای چیست؟«. نمی دانستم چه بگویم. چند لحظه بعد مجدداً 
آمدند و اسامی کوچک همه به جز من و یک نفر دیگر را خواندند و به بیرون بند 
برگرداندند. علی زارع هم جزو آن ها بود. همان لحظه صدای حسن فارسی را شنیدم 
که در پاگرد طبقه ی باال )دوم( با پاسدار آسایشگاه درباره ی وسایلش بحث و جدل 
می کرد. حسن هم در جریان فرار از زندان در خردادماه شرکت داشت. وقتی پاسدار 
برای آوردن وسایل حسن به داخل راهرو بند رفت، خودم را به حسن رساندم و حالش 
را پرسیدم. او بدون اتالف وقت گفت: » امروز مرا به دادگاه بردند و در آن جا از مواضع 
سازمان دفاع کردم و حاال برای اعدام می روم«. حسن را بالفاصله به صفی که لحظه ای 

قبل بیرون رفته بود ملحق کردند و همگی شان همان روز اعدام شدند.
دو هفته در طبقه ی س��وم آسایشگاه در سلول انفرادی بودم. به بهانه های مختلف 
س��عی می کردم اطالعاتی به دس��ت آورم. از پاسداران می  خواستم وسایلم را از بند 
س��ابق مان بیاورند یا با ادعای این که ناراحتی قلبی دارم خواهان آوردن داروهای 
حیاتی و ضروری که در بند داشتم می شدم اما پاسداران عموماً توجهی نمی کردند 
یا با تمسخر می گفتند: »به زودی آزاد می شوید و دیگر احتیاج به این چیزها نخواهید 
داش��ت«. روز عید غدیر بچه ها از پنجره های س��لول، عید را با صدای بلند تبریک 
می گفتن��د. زندانیان زن مجاهد هر روز صبح و در طول روز به طور مرتب با صدای 
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بلند هم دیگر را با اسامی مستعار آفتاب، مهتاب و ... صدا می کردند. 
در سلول های دو طرف من قاسم آلوکی و محمدرضا سرادار قرار داشتند. آن ها نیز 
مثل من به دادگاه رفته بودند ولی از همه چیز بی خبر بودند. نه خبر عملیات فروغ 
جاویدان را ش��نیده بودند و نه از ماهیت دادگاهی که رفته بودند خبر داشتند. فکر 
می کردند نزد هیأت عفو خمینی رفته اند، اما توضیح دادند که موضوع عفو را جدی  
نگرفته  اند. یک روز صدای کتک خوردن جهانبخش امیری را ش��نیدم که گویا با 

سلول بغلی صحبت کرده بود. حمید میرسیدی هنوز زنده بود. 
یک روز بعد ازظهر صدایم زدند. با کمال تعجب مرا به طرف س��اختمان دادستانی 
بردند. عده ای در حال بازجویی و شکنجه شدن بودند. مرا تحویل یک شعبه دادند. 
چند ساعت بعد بازجویی از من پرسید برای چه آن جا هستم؟ گفتم نمی دانم. هیچ  
شعبه ای مرا تحویل نگرفت. باالخره به آسایشگاه بازگردانده شدم. در پاگرد متوجه 
شدم مجتبی حلوایی در حال انتقال تعدادی زندانی با کلیه وسایل شان است. خودم 
را در میان این صف جا داده با آن ها از بند خارج شدم. ما را به بند سیصد و بیست 
و پن��ج جلو بند چهار باال، بردند. همه را ص��دا زدند و داخل بند بردند به جز من. 
حاج مجتبی با تعجب متوجه شد که نامم در لیستش نیست. پرسید: »آیا حاضر 
به مصاحبه هس��تی؟« گفتم: »باید در این مورد فکر کنم«. گفت: »برگرد انفرادی 
و آن جا فکر کن«. مرا با مینی بوس داخلی اوین به آسایشگاه برگرداندند. راننده که 
یکی از پاسداران قدیمی اوین بود در راه به من گفت بقیه ی بچه ها را به گوهردشت 

برده اند و انشاءاهلل شما را هم آزاد می کنند. 
در هفته ی چهارم مرداد ماه همه ی بچه های آسایش��گاه را به دویست و نه منتقل 

کردند. 
بند دویست و نه از داخل

۱-- در ورودی به یکی از راهروهای ده گانه 
۲- در سلول
۳- هواخوری با سقف مشبک
۴- نمای پنجره ی سلول از باال
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هنگام ورود به دویس��ت و نه مرا به س��لولی فرستادند که مجتبی آرام از پیک های 
مجاهدین که هش��ت س��ال حکم گرفته بود و مجید عبداللهی و حمید جاللی از 
بچه های ابدی در آن بودند. با تعجب از مجتبی آرام پرسیدم: »چطور به تو هشت 
س��ال زندان داده اند؟« با آرامش خاطر و لبخند گفت: »هش��ت سال را دادند چون 
مطمئن بودند باالخره در چنین روزی اعدامم می کنند«. حمید جاللی داس��تان 
عجیبی داشت، عمویش سرهنگ محمدحسین جاللی  فرمانده سابق هوانیروز و 
وزیر دفاع دولت موسوی بود. هفت سال قبل همین »عمو« از او در اوین بازجویی 
کرده و در دادگاهی که او را به حبس ابد محکوم کرده بود ش��رکت داشت. ظاهراً 
یک��ی از دالی��ل ارتقای مقام او هم همین بود. از حمید پرس��یدم در دادگاه چکار 
کردی؟ حمید ش��رح داد که نیری از او س��ئوال کرد آیا س��ازمان را قبول داری؟ 
حمید که نمی خواس��ت موضع خودش را بگوید جواب داده بود: من هفت س��ال 
اس��ت که زندانم و نمی دانم بیرون چه خبر اس��ت و س��ازمان حاال چکار می کند؟ 
نیری در واکنش گفته بود: من می گویم سازمان چه می کند تو هم موضع خودت را 
مشخص کن. سازمان ارتش آزادیبخش تشکیل داده و می خواهد جمهوری اسالمی 
را سرنگون کند. حمید در جوابش گفته بود: »اگر هدف شان سرنگونی شماهاست 
قبول شان دارم«. نیری با عصبانیت گفته بود: »فکر نکن عمویت به داد تو می رسد 
این جا هیچ کس نمی تواند ترا نجات دهد«. حمید هم گفته بود : »من از روز اول هم 

منتظر کمک کسی نبودم«.
مجید و حمید و مجتبی هر س��ه به فاصله ی��ک روز از هم دیگر برای اعدام  برده 
شدند. فعال ترین شخص بند دویست و نه آخوند سیدحسین مرتضوی رئیس زندان 
بود. او را از گوهردش��ت وقتی که رئیس آن جا بود می شناختم. حتا تقسیم غذای 
سلول ها را خودش انجام می داد. چند بار سراغ مجید عبداللهی آمد و اصرار داشت 
از س��ازمان مجاهدین اعالم برائت کند ولی مجید با حرف های تمسخر آمیز جواب 

سرباال به او می داد. بعد از رفتن این سه هم سلول تنها ماندم. 
۲۴-۲۵ مرداد دیگر س��لول های دویس��ت و نه خلوت شده بود. حاال دیگر ما را به 
صورت تکی و انفرادی در سلول ها نگهداری می کردند. دیگر از سر و صدا و ولوله ی 
خاص��ی که در هفته های اخیر در س��لول ها به وجود آمده بود خبری نبود. بیش تر 

سلول ها خالی بودند. 
خبره��ا هم چنان ضد و نقیض ب��ود. از آزادی زندانیان کم خطر گرفته تا قتل عام را 
ش��امل می شد. در دادگاه با بچه ها، به فراخور وضع شان، صحبت از عفو و آزادی تا 
اعدام را می کردند. فضایی را به وجود آورده بودند که هیچ کس قاطعانه نمی توانست 
بگوید چه می  گذرد. برخورد پاس��داران آن قدر خونس��رد و معمولی بود که مشکل 
می ش��د تشخیص داد این افراد روزانه ده ها نفر را به دار می کشند. ضرب و شتم و 
شکنجه که جزء الینفک برخوردهای زندانبانان در سال های گذشته بود، خیلی کم 

شده بود. 
در آخرین روزهای مردادماه حبیب غالمی را به سلول کناری ام آوردند. حبیب اهل 
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مشهد بود و همراه من از گوهردشت به اوین آمده بود. آخر شب که نگهبانان رفتند 
و بند س��اکت شد از زیر در سلول با هم صحبت کردیم. حبیب گفت: او را از دفتر 
زندان در حالی که با تعداد دیگری مات و مبهوت در حال نوشتن وصیتنامه بودند 
برگردانده و گفته بودند اسم تو با کس دیگری اشتباه شده است. حبیب خیلی نگران 
بود و به من گفت: »این ها دارند اعدام می کنند. موضوع کامالً جدی است. این مسئله 

را به بچه ها برسان بگو مواظب باشند«. فردای آن روز حبیب را برای اعدام بردند.
با رفتن او من باز تنها ماندم. این تنهایی فشار زیادی به من وارد می کرد. چند بار در 
زدم تا یک مأمور اطالعاتی که چهره اش را پنهان کرده بود آمد و مرا به دادگاه برد. 
این دومین بار بود که به دادگاه می رفتم. نیری پرسید: »تو پسر همان دکتر »خ« 
هستی که اعدام شده؟« جواب مثبت دادم. گفت: »برو بیرون«. راهروی دویست و نه 
شلوغ بود. هنوز دسته دسته بچه ها را می آوردند و به داخل دادگاه می بردند و بعد به 
سمت زیرزمین دویست و نه می بردند. مرا نزدیک در دادگاه رو به دیوار نگه داشتند 
و یک زندانی زن مجاهد را به داخل بردند. صدای بحث و جدل او را با نیری  از داخل 
دادگاه می شنیدم. مرتضوی رئیس زندان متوجه موضوع شد و مرا به داخل راهروی 
دویس��ت و نه برد و در کنار بچه های بند کنار دیوار نش��اند. مهرداد کمالی کنارم 
بود. یک س��اعت بعد مجتبی حلوایی به پاسداری گفت: »زندانیان بندی را به بند 
برگردان«. بی سر و صدا دنبال آن ها راه افتادم. در آخرین لحظاتی که می خواستم از 
بند خارج شوم مجتبی حلوایی با صدای بلند اسمم را را صدا کرد و پرسید: » تو هم 
بندی هستی؟« بدون آن که رویم را برگردانم جواب دادم: »بله« و به سرعت از در 

خارج شدم و همراه بچه ها به سمت بند چهار رفتم. 
بند چهار باال در آخرین روزهای مرداد و اوایل شهریور بصورت در بسته بود و به جز 
هفت نفر از بچه های گوهردشت، دیگر هیچ کس از آن جمع باقی نمانده بود. مجتبی 
حلوایی و مرتضوی و ناصریان هر روز به تناوب به بند آمده و عده ای را دست چین 
می کردند و می بردند. یکی از کسانی که از اتاق ما برده شد علی محمد سینکی بود. 
من سعی می کردم جلوی چشم آن ها نباشم چون هرکدام شان دالیلی برای بردنم 

داشتند.
بند س��ه باال هم کامالً خالی ش��ده بود و همه ی بچه های چپ این بند را به بند 
چهار باال منتقل کرده بودند. روز دوم یا س��وم شهریور یک فرم جدول بندی شده 
به هر اتاق دادند و گفتند کسانی که اتهام چپ دارند آن را پر کنند. فرم شامل این 
سئوال ها بود: نام، نام خانوادگی، اتهام، آیا سازمان یا حزب خودتان را قبول دارید، آیا 
جمهوری اسالمی را قبول دارید؟ عده ای صریحاً در دفاع از سازمان شان جواب دادند 
و عده ای هم نوشتند: این سئوال ها تفتیش عقاید است جواب نمی دهیم. روز بعد 
مجدداً فرم مشابه دیگری داده شد که باز هم زندانیان چپ می باید پرمی کردند. این 
بار یک سئوال به سئوال های قبلی اضافه شده بود. آیا اسالم را قبول دارید؟  اکثر 
زندانیان چپ در مقابل اسمشان و در جواب نوشتند: این سئوال ها تفتیش عقاید 

است و جواب نمی دهیم و تعداد کمی هم این سئوال را بی جواب گذاشتند.
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روز ششم یا هفتم شهریور بچه های چپ را در دسته های چند نفره به دادگاه بردند 
و بعد از چند روز بند از زندانیان چپ خالی شد. بعد از این که بند از زندانیان چپ 
خالی شد طی یک دوره ی دوهفته ای بچه های مجاهد را به ترتیب حروف الفبا در 
دسته های هفت و هشت نفره از بند به حسینیه اوین بردند. زندانیان بند آموزشگاه 
را برای تماشای مصاحبه ی این عده به حسینیه می آوردند. هدف گرفتن مصاحبه از 
کسانی بود که به دادگاه رفته و زنده مانده بودند. آن ها می باید باالی سن می رفتند 
و س��ازمان را محکوم می کردند. مصاحبه کننده محمد خاموشی معاون حاج داوود 
رحمانی در واحد یک قزل حصار در سال های پیش بود. چون بند دربسته بود متوجه 
نشدم بقیه در روزهای دیگر چه کار کردند ولی روزی که من به همراه چند نفر به 
حسینیه رفتم اکثر افراد صرفاً به بیان موارد کیفرخواست و دالیل جذب خودشان به 
مجاهدین پرداختند. ابراهیم زارع )حاج ابراهیم( یک زندانی مسن هوادار مجاهدین 
در جواب محمد خاموشی که پرسید: »آیا سازمان را محکوم می کنی؟« گفت: »من 
پدر و مادر خودم را  محکوم می کنم که مرا بدنیا آوردند«. یک سئوال که به شکل 
حساب شده ای از همه ی افراد مصاحبه شونده پرسیده می شد این بود که اگر مسعود 
رجوی را دستگیر کنیم آیا حاضری در جوخه ی تیرباران او شرکت کنی؟ با آن  که 
سایه ی ترسناک اعدام بر ضمیر  و ذهن همه گسترده بود هیچ کس به این سئوال 
جواب مثبت نداد. اغلب می گفتند: »من نمی خواهم دس��تم به خون کسی آغشته 
بش��ود«. »ب � چ« در جواب همین س��ئوال گفت: »من از دی��دن خون حالم بد 

می شود و دچار بی هوشی می شوم و نمی توانم چنین کاری کنم.« 
وقتی نوبت گروهی شد که من جزو آن ها بودم به جای آن که باالی سن بروم نزد 
محمدخاموشی رفتم و گفتم در دادگاه گفته ام که بصورت مکتوب نظرم را نسبت 
به سازمان می نویسم و مصاحبه را قبول نکرده ام. محمد خاموشی با عصبانیت یک 
کاغذ جلویم گذاش��ت و با لحن تهدیدآمیزی گفت: بنویس که مصاحبه نمی کنم. 
من هم نوشتم. تا چند روز بعد منتظر بودم مرا مجدداً به دادگاه ببرند. این مصاحبه ها 
چند روز بعد متوقف ش��د و ادامه نیافت. در حقیقت کس��انی که نام فامیل شان با 

حروف بعدی الفبا شروع می شد به حسینه ی اوین برده نشدند. 
در آخری��ن روزه��ای ش��هریور در های بند چهار ب��اال باز و بند عمومی ش��د. روز 
بعد، لیس��ت بلند باالیی که نام من هم در آن بود خوانده ش��د. ما را در یک صف 
طوالنی به دویست و نه بردند و پشت در دادگاه نشاندند. بعد از چند ساعت انتظار 
در راهرو دویس��ت و نه ما را بدون هیچ اقدامی مجدداً به صف کرده به محوطه ی 
مقابل دویست و نه داخل یک ساختمان مخروبه بردند و یک دور چرخاندند و به 
بند برگرداندند. در هنگام بازگشت پاسداری که ما را بر می گرداند گفت: »بروید به 

جان آیت اهلل منتظری دعا کنید که جان تان را نجات داد«
روز دوم مهرماه  افسرنگهبان بند سیصد و بیست و پنج کنار در بند آمد و با صدای 
بلند اس��م تقی صداقت رش��تی و رضا فیروزی را که هر دو، دو باردستگیری بودند 
خواند و گفت که با کلیه ی وسایل بیرون بروند. هر دو آن ها می دانستند برای اعدام 
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می روند. رضا فیروزی ساعتش را به یکی از بچه های اتاق هدیه کرد. او  از ناحیه ی 
ستون فقرات در محل گردنش دچار ضربه و حالت فلج شده بود . احتماالً  آن ها جزو 

آخرین دسته ی قتل عام شدگان بودند. 
چند س��اعت بعد پاسدار نگهبان بند فرم های مخصوص نوشتن نامه به خانواده  را 
به مسئول بند داد و گفت: همه می توانند به خانواده های شان نامه بنویسند و خبر 
سالمتی بدهند و اضافه کرد جز خبر سالمتی و احوال پرسی چیز دیگری ننویسید. 

هفته ی سوم  ماه مهر شروع مالقات در اوین بود. 
روایت سعید بنازاده امیرخیزی۱ زندانی سالن دو آموزشگاه )بند کارگاه( ۲

کسانی که نشکسته بودند و تا آن موقع حکم دریافت نکرده بودند طی چند روز از 
سالن دو و چهار تخلیه شدند. کسانی که در سالن ماندند از جمله خود من چیزی 
در مورد قتل عامی که آغاز شده بود نمی دانستیم. هیچ یک از ما توسط کمیته احضار 

نشده بود. 

روایت م. م. یکی از زندانیان سیاسی مجاهد سالن چهار آموزشگاه اوین ۳
ترکیب سالن چهار آموزشگاه از اردیبهشت سال ۶۷ به این صورت بود که کلیه ی 
افرادی که کار نمی کردند در قس��مت چپ س��الن از اتاق چهل و هفت تا پنجاه و 

۱-  سعید بنازاده به علت آن که از دو پا فلج مادرزادی بود از ابتدای دستگیری در سال ۶۵ در بند کارگاه به سر می برد. 
۲-   جنایت علیه بشریت، متن انگلیسی، صفحه ی ۷۳، کمیته روابط خارجی شورای ملی مقاومت.

۳-  م . م. به علت پایین بودن سن به سالن چهار آموزشگاه انتقال یافته بود.  

۱- حسینیه ی
 )درزیرزمین آن کارگاه زندان قرار داشت(.

۲-سالن های دو، چهار و شش
۳ پلکان و در ورودی آموزشگاه.

نمای ساختمان آموزشگاه و  حسینیه ی اوین از باال
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چهار بودند. این افراد ش��امل تنبیهی ها، جدید  دستگیری ها و کسانی که صغری 
محسوب می شدند بود. در سمت راست سالن افرادی بودند که درمحوطه ی زندان، 
»جهاد زندان«، بخش فرهنگی، ترجمه و نجاری کار می کردند. ترکیب س��الن دو 
افرادی بودند که در کارگاه های سراجی و خیاطی زندان کار می کردند. این دو سالن 
درهای شان به هم باز بود و حیاط های مشترک با هم داشتند. چهارشنبه ۵ مرداد 
روی در زن��دان کاغذی زده ب��ود که مالقات ها از تاریخ ۵ مرداد ۱۳۶۷ به مدت دو 

ماه تعطیل است. 
س��اعت چهار و س��ی دقیقه بعداز ظه��ر ۵ مرداد علی مبارک��ی یکی از پیک های 
مجاهدین را صدا کردند. تقریباً  یک ساعت بعد وسایلش را خواستند. از فردای آن 
روز به صورت محدود و تک تک زندانیان حکم سنگین، تازه دستگیری و تنبیهی را 
صدا می زدند . هرکس که می رفت، دیگر باز نمی گشت. تنها یکی از زندانیان تواب 

دارای حکم سنگین را هم صدا زدند که بعداً متوجه شدیم اعدام شده است. 

روز ۳ شهریور اولین بار یک گروه سیزده نفره از زندانیان را که من هم جزو آن ها 
بودم صدا کردند و به ساختمان دویست و نه بردند. در آن جا بدون آن که برخوردی 
با ما صورت بگیرد بعد از پنج ساعت به بند بازگرداندند. از میان ما سیف الدین نامور 
ً  متوجه شدم که در همان  یکی از پیک های مجاهدین در دویست و نه باقی ماند. بعدا
ایام به دار آویخته شد. بردن افراد از بند تا مهرماه ادامه داشت. در این مدت در کارگاه 
خیاطی رادیو به طور دائمی روشن بود و در هر دو بند تلویزیون و روزنامه موجود بود. 
به این ترتیب زندانیان در جریان فعل  و انفعاالت بیرون از زندان و هم چنین عملیات 
فروغ  جاویدان و نتایج آن بودند. در دوران کش��تار، زندانیان س��الن های دو و چهار 
آموزش��گاه از امکان هواخوری و نامه نگاری به خانواده نیز به طور معمول برخوردار 

۱- در ورودی به سالن.
۲- در ورودی به راه پله ای که به هواخوری ختم می شود.

۳- پنجره ی این قسمت به هواخوری باز می شد.

سالن شش آموزشگاه اوین
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بودند. در تاریخ ۷ تا ۹ مرداد بین سی تا سی و چهار نفر از توابین قدیمی زندان را 
برای انتقال به گلوگاه ها و ایست های بازرسی مهم کشور صدا زدند. بنا به گفته ی 
این افراد، آن ها از ورامین گرفته تا خود مرز به صورت  تیم های دونفره در ایست های 
بازرسی مستقر شده بودند تا زندانیان سیاسی آزاد شده و یا هواداران مجاهدین که 
تالش می کنند خود را به مرز برسانند و یا رزمندگان ارتش آزادی بخش که تالش 

می کردند خود را به داخل کشور برسانند را شناسایی و دستگیر کنند .
اواخر مرداد سالن چهار را تخلیه کرده و زندانیان آن را به سالن دو منتقل کردند. 
این کار باعث شد که بردن افراد کم تر به نظر برسد. از اواخر شهریور افرادی را که در 

سالن دو کار نمی کردند به بند سیصد و بیست و پنج منتقل کردند. 

روایت یکی از زنان مجاهد زندانی در آموزشگاه اوین 
بند خواهران اوین در س��ال ۶۷ شامل سه سالن بود. پنج اتاق سالن یک پایین در 
بسته بود. یعنی فقط روزی چهار بار در آن باز می شد. در این سالن بچه های تنبیهی 
را برده بودند. ... تعدادی از این زندانیان حکم شان تمام شده بود و رژیم به خاطر این 

که حاضر به مصاحبه نشده بودند آزادشان نمی کرد.

 س��الن دو زندانیانی بودند که در کارگاه کار می کردند و یا به تازگی دستگیر شده 
بودن��د. تعدادی از زندانیان قدیمی هم بین آن ه��ا بودند. از زندانیان مجاهد اغلب 
کسانی را که دارای پرونده ی سنگینی بوده و در واقع از اعدام در رفته بودند و یا به 

نمای سالن های یک، دو، سه زنان و آسایشگاه

۱-ساختمان سالن های یک و دو و سه زنان
۲-محوطه ی جلوی آموزشگاه و در ورودی به 

ساختمان
۳- استخر زندان

۴-پنجره های رو به هواخوری
پنج و شش و هفت هواخوری های سالن های یک و 

دو و سه زنان
۸-قسمتی از ساختمان آسایشگاه 

۹-دیوار اطراف آموزشگاه و  آسایشگاه



119

دالیلی حساسیت خاصی روی آن ها بود در سالن سه جا داده بودند. 
در تیرماه ۶۷ دو نفر از بازجو ها به بند ما آمدند. یکی ش��ان مجید فرلنگ بود یکی 
هم نامش محمد بود. از همه ی ما تک تک سئوال و جواب کردند. بعد کنار اسم ها 
عالمت زدند. ما آن موقع متوجه نشدیم این عالمت برای چیست؟ بعدها فهمیدیم 
که در واقع می خواس��تند با توجه به پرونده و وضعیت  برخوردهایی که هر زندانی 

داشت، بچه ها را شناسایی کنند. 

گزارش یکی از زنان مجاهد آموزشگاه سالن دو زنان )طبقه ی دوم(۱
س��اعت یازده ش��ب چهارشنبه ۵ مرداد اس��امی پنج نفر از بچه ها، به نام های مریم 
ساغری خداپرست، زهرا فالحتی حاج زارع، فریبا عمومی، هما رادمنش و یکی دیگر 
که اسمش خاطرم نیست، را از بلندگوی بند خواندند و بردند. از ترکیب افراد متوجه 
ش��دیم توطئه ای در کار است. اما هنوز نمی دانس��تیم چه اتفاقی در پیش است. ... 
آن ش��ب تا صبح کس��ی در بند خوابش نبرد. فردا باز هم از بلندگو چند نفر را صدا 
کردند. همین که بلندگو روشن می شد سکوت همه جا را می گرفت. همه منتظر بودند 
تا نام شان را از بلندگو بخوانند. اول بچه هایی را بردند که پرونده های شان سنگین تر، 
یا به دلیلی روی شان حساس بودند. یک روز چهل نفر را یک جا صدا زدند. از طبقه 
سوم افراد بیش تری را صدا کردند. بعدها فهمیدیم که اغلب شان را اعدام کرده اند. تا 

قبل از آن ما از دادگاه خبر نداشتیم. البته حدس هایی می زدیم. ...

۱-   کتاب قتل عام زندانیان سیاسی، گزارش هفتم: )اوین- بند زنان(، صفحه ی ۲۸۴. انتشارات سازمان مجاهدین خلق ایران.  

۱- در ورودی به سالن
۲-در ورودی به هواخوری

بخش جلو، سالن یک و بخش انتها بهداری آموزشگاه است.

سالن یک و بهداری آموزشگاه اوین
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اسامی قتل عام شدگان ۱۳۶۷-تهران و کرج
اکثر اس��امی قتل عام شدگانی که در این کتاب آمده، در زندان و در شرایط دشوار امنیتی با 
کمک جان  به دربردگان کشتار ۶۷ تهیه شده است. با آن که تالش شده تا حد امکان اسامی 
اعدام شدگان دقیق باشد، با این حال تردیدی نیست که به خاطر شرایط سختی که در آن به سر 

می بردیم و محدودیت هایی که داشتیم اسامی دقیق و کامل نیستند. 
ابتکار جمع آوری اسامی قتل عام شدگان ۶۷ از مهرداد کاووسی بود و دست نویس اسامی که 

بعدها در خارج از کشور انتشار یافت به خط اوست.

زندانیان مجاهد اعدام شده در اوین
زندان اوین از بندهای چهارگانه، دویست و نه، آموزشگاه، آسایشگاه و »اوین قدیم« تشکیل یافته 

است.
آموزشگاه  اوین متشکل از شش سالن است که در مقطع اعدام ها، سالن های یک، سه و پنج به زنان 
)سالن های زنان به یک، دو و سه زنان معروف بودند( و سالن های دو، چهار و شش به مردان تعلق 

داشتند. 

سالن های دو، چهار و شش آموزشگاه

س�الن دو: اکثریت مطلق افراد این سالن را زندانیانی تش��کیل می دادند که در کارگاه اوین 
مشغول به کار،  و غالباً  از میان تواب ها و کسانی که دیگر تمایلی به فعالیت  سیاسی نداشتند 

انتخاب شده بودند.
 تعدادی  از این افراد نیز به خاطر مشکالت مالی و تأمین مخارج خانواده حاضر به کار در کارگاه 

زندان شده بودند.  تحقیقات نشان می دهد از این بند به جز یکی دو نفر کسی اعدام نشد. 
 

۱- حسینیه
۲-سالن دو، چهار و شش
۳- سالن یک، سه و پنج
۴- حیاط آموزشگاه

نمای آموزشگاه و حسینیه از باال
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س�الن چهار: این س��الن از دو بخش زندانی تشکیل شده بود. بخش بزرگ ساکنان این بند را 
هم چون سالن دو زندانیانی تشکیل می دادند که در بخش »جهاد« زندان یعنی در محوطه  ی اوین، 
آشپزخانه، بخش آموزش، ترجمه و کارگاه زندان کار می  کردند. تعدادی از زندانیان زیرحکمی، 
پیک های مجاهدین، دوبار دستگیرشد گان و تازه دستگیری های مجاهدین که در تقسیم بندی 
زندانبانان سرموضعی محسوب می شدند نیز در این بند به سر می بردند. از افراد این سالن تعدادی 
قبل از قتل عام ها به آسایشگاه منتقل شده بودند و در مجموع کسانی که از این بند به شهادت 
رسیدند، کم تر از چهل نفر بودند. سالن های دو و چهار در جریان کشتار ۶۷ در هم ادغام شدند. 
این دو بند در دوران کشتار برخالف دیگر بخش های زندان از هواخوری، تلویزیون، روزنامه و رادیو 

برخوردار بودند.

سالن۶: این سالن در واقع ترمینال زندان اوین بود. بعد از سال ۶۵ که زندان قزل حصار تعطیل 
شد، زندانیانی که حکم می گرفتند و یا منتظر دریافت حکم بودند به این سالن منتقل می شدند. 
تعداد افراد این سالن همیشه  در حال نوسان بود؛ چرا که افراد از این سالن به سالن های دیگر و 
بند های اوین منتقل می شدند. افراد این سالن در نقل و انتقال های خردادماه ۶۷ به بند سه اوین 
در بخش سیصد و بیست و پنج منتقل شده بودند و در واقع در مقطع اعدام ها سالن شش خالی 

از زندانی بود. 
 افراد این بند تلفیقی بودند از زندانیان مجاهد و افراد وابسته به سازمان اکثریت که در ضربه  ی سال 
۶۵ دستگیر شده  بودند. در حدود یک صد تن از زندانیان مجاهدی که در این بند به سر می بردند 

به شهادت رسیدند. بعید می دانم تعداد زندانیان مارکسیست بیش از پنجاه نفر بوده باشد. 

اسامی قتل عام شدگان زندان اوین
سالن دو، چهار، شش آموزشگاه۱

       نام            نام خانوادگی       نام            نام خانوادگی        نام      نام خانوادگی
آزادی حسن    ۳ آرام  مجتبی   ۲ آذرکیوان  انوشه   ۱

ابراهیمی  ۶  ناصر   آهنگر  جواد     ۵ آقابزرگی  حسین   ۴
ارشاد محمد     ۹ ابوتراب  اصغر      ۸ ابراهیمی  کریم   ۷

عبدالرضا       اکبری منفرد   ۱۲ جمشید  اسدی   ۱۱ ارباب زاده  علی   ۱۰
باجور آرش    ۱۵ محمد  ایزدی   ۱۴ امینیان  جمشید   ۱۳

بنی هاشمی  اسداهلل   ۱۸ بنی اردالن  علی اصغر    ۱۷ برهانی  سیداحمد   ۱۶
بیات محمدرسول    ۲۱ بهزادی  مصطفی    ۲۰ بهرامی ایوانکی  فریدون    ۱۹

تمدنی فر  داود    ۲۴ پویی  محمد    ۲۳ پایدار ارانی  منصور   ۲۲
هادی           جاللیان  ۲۷ ثنابخش  اسماعیل    ۲۶ توکلی  محمد    ۲۵
چالوسی قاسم   ۳۰ جلیلیان  مهدی    ۲۰ جاللی خواه  علی    ۲۸

لطیف   حسن پورارجستانی  ۳۳ چراغ علی پور  رحمان    ۳۲ چمن سرا  حمید    ۳۱
یحیی        خان محمدی   ۳۶ حسنی  یعقوب    ۳۵ حسنی  محمدتقی    ۳۴

خندان فریدون    ۳۹ نادر               خضرصفایی   ۳۸ خسروی  امیرحسین    ۳۷
۱-امکان دارد تعداد معدودی از افراد این لیست از آن جایی که زیر حکم بودند، پیش از قتل عام ۶۷ به »بند سه باال یا یک پایین« 

منتقل شده باشند. 
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دولت خواه  حمید   ۴۲ دوراندیش  ۴۱محمود   خیراتی  ۴۰  بهرام  
دیانت  قاسم   ۴۵ دهنادی  احمد    ۴۴ دولتی  ۴۳  قنبر  

احمد           راشدمرندی   ۴۸ رئوف  بشردو  احمد   ۴۷ ذوالفقاری  حجت    ۴۶
علی             رسولی   ۵۱ رجلی  رحیم    ۵۰ مصطفی  راهی   ۴۹
رضایی  اصغر   ۵۴ رشیدی  محسن    ۵۳ رشیدی جزنی  ۵۲  امیر  
مرتضی  رغبتی   ۵۷ رنجبر  رضا    ۵۶ رضایی  ۵۵  شهریار  
زمانی  محمد   ۶۰ زمانی  اسداهلل    ۵۹ زرگر  داوود    ۵۸

محمدرضا   سرادار   ۶۳ سپرغمی  محمدرضا    ۶۲ زنده دل  ایرج    ۶۱
سیدمحمدرضا   سیداحمدی   ۶۶ سلیمانی   سعید    ۶۵ سعیدیان  مهدی    ۶۴

شبدیز  احمد   ۶۹ شادمان  غالم    ۶۸ سیدیان  سیداحمد    ۶۷
شکوفه میرزا  متین   ۷۲ حسن  شکراللهی   ۷۱ شرابی  حمید    ۷۰

شمشاد  جعفر   ۷۵ شمس آبادی  مجید    ۷۴ شکوهی  علی    ۷۳
منصور       صباغی خامنه   ۷۸ صالحی خواه  احمد    ۷۷ شهوردی  اسماعیل    ۷۶
صدقی سراب  فرشید   ۸۱ صدقی سراب  فرشاد   ۸۰ صداقت رشتی  محمد تقی    ۷۹

طالبی  محمد   ۸۴ طاعتی اصل  ۸۳  مسعود   صفایی  مجید    ۸۲
عسگرزاده  محمود   ۸۷ عزیزیان  ۸۶  محمدعلی   عباسی  سیروس    ۸۵

۹۰  علی رضا     عیوضی علم داری  علی زاده  ۸۹  مهدی  عطارزاده علیا  بهروز   ۸۸
۹۳  محمدعلی   فالح خیراندیش  فاطمی  ۹۲  حسین  فارسی  ۹۱  حسن  

قربان علی  بهرام            فیض آقاباش     ۹۶  محمدرضا    ۹۵ فیروزی  رضا    ۹۴
کرمی نسب  ۹۹  محمود   کرمی  جعفر   ۹۸ کرد رستمی  محمدرضا    ۹۷

کیوان فر  ۱۰۲ جمشید   کشمیری  ۱۰۱  حسین  کریم زاده  ۱۰۰فریدون  
گل پرور  ۱۰۵ محمود   ۱۰۴  محمدرضا    گلپایگانی  گانی   ۱۰۳ حبیب  

محمدزاده  ۱۰۸ رحیم    ماهرالنقش  ۱۰۷  جالل  ۱۰۶ عبدالرسول   ماجانی  
محمودزاده  ۱۱۱رحیم  ۱۱۰  رضا         محمدی بهمن  محمدطاهرنجار   ۱۰۹ سعید 

مرادی  ۱۱۴ باقر  ۱۱۳  مهدی       مدرسی کمال  مدائن مهریزی  ۱۱۲ حمید  
۱۱۷رحیم  مرتضوی  مرتضوی  ۱۱۶   حسن   ۱۱۵ شهریار      مرتضایی سنجابی 
مطهری  ۱۲۰کیومرث   مصطفویی خو  ۱۱۹  رحیم   مسکین  ۱۱۸ حبیب اهلل  
مقیمی  ۱۲۳ سعید   معزی  ۱۲۲  کریم   معزی  ۱۲۱ حسن  
نامور   ۱۲۴ کریم اهلل  مقیمی قادیکالیی ۱۲۵  سیداسماعیل میرباقری طباطبا    ۱۲۶ سیف الدین  
نوری  ۱۲۹ محمد  نورمحمدی  ۱۲۸  ایرج   ۱۲۷ محمد )فرامرز( نورایی جوان 

هاشمیان  ۱۳۲ محمد  ۱۳۱  امیرهوشنگ  هادی خا ن لو  ۱۳۰ خیراهلل  نیل غاز 
یاوری   ۱۳۳ کیانوش  

* ممکن است یکی از این دو اسم درست باشد. 
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سالن های یک، سه و پنج آموزشگاه

سالن یک آموزشگاه )بند یک زنان(: این سالن دارای شش اتاق است. بخشی از سلول های 
آن به بهداری آموزشگاه اختصاص داده شده و در واقع کاربری دیگری داشته است. این بند به 
صورت دربسته بود. بیست تا بیست و پنج زندانی مارکسیست در این بند به سر می بردند که 

به دادگاه برده نشدند و در پروسه ی قتل عام قرار نگرفتند. 

تع��دادی از زندانیان مجاهد ملی کش نی��ز در این اتاق ها بودند. در مجموع تعداد زندانیان زن 
مجاهد این بند کم تر از یک صد نفر بودند که احتماالً اکثریت باالی آنان اعدام شدند. اسامی 

زنان قتل عام شده ی این بند عبارت است از:

سالن یک آموزشگاه  بند یک زنان
       نام            نام خانوادگی       نام            نام خانوادگی        نام      نام خانوادگی

احمدزاده آسیه     ۳ آیت اهلل شیرازی  رضیه     ۲ آقایان  ۱    فرح 
اسماعیلی مهناز   ۶ ازکیا  مینا )قمر(     ۵ احمدی   اشرف    ۴

انسی صدیقه   ۹ رقیه  اکبری منفرد    ۸ حوریه  اکبرنژاد    ۷
پاک باز مریم )سارا(   ۱۲ ۱۱ حوریه  بهشتی تبار  بهادری  ۱۰   اکرم 

جلغازی شهین   ۱۵ تحصیلی  فاطمه )ناهید(   ۱۴ تاج اکبری  منیژه    ۱۳
حاج علی ۱۸  محبوبه  جمشیدی  ۱۷  پروانه   جلیلی  ناهید    ۱۶
حامدی گلی    ۲۱ حاجیان  لیال  حاج میراسماعیلی   ۲۰  ۱۹  زهره 
حمیدی سهیال )لیدا(    ۲۴ حمزه ای  ۲۳  فاطمه  حائری  ۲۲  پروین  

زهره     حیدری اردستانی   ۲۷ حیاتی  طیبه    ۲۶ حمیدی  ۲۵  فرشته  

۱--به ترتیب از پایین به باال سالن های 
یک و دو و سه زنان

۲-بخشی از ساختمان آسایشگاه
۳-حیاط و هواخوری آموزشگاه
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مهری          درخشانی نیا   ۳۰ خسروآبادی  ۲۹  منصوره  حیدری  ۲۸  شیرین 
سودابه )زهره( رضازاده   ۳۳ فریده  رازبان   ۳۲ دشتی  ۳۱  فریبا 
شکری فرح     ۳۶ ستوده  ۳۵  تهمینه   زرگانی  ۳۴  ناهید 

سوسن  صالحی   ۳۹ ۳۸  سودابه )شهپر( شهیری  شمس  سهیال    ۳۷
عرفانیان ۴۲  شهره   ۴۱  فروزان        عبدی پیربازاری  ۴۰  خیریه  صفایی 
عطارزاده شهربانو    ۴۵ عسگری شاهی  ۴۴  زهرا )شهال(  عزیزی  اشرف )مریم(    ۴۳

اشرف           فدایی تبریزی   ۴۸ ۴۷  نیره  فتح علیان  عین الیقین  زهره     ۴۶
صنوبر       قربانی اردستانی  ۵۱ ۵۰  شیرین  فیض شندی  مهتاب  فیروزی    ۴۹

کوهستانی شهال    ۵۴ کوثری  ۵۳  آذر  ۵۲  مژگان  کمالی 
مژگان  لطیفی   ۵۷ لطفی  ۵۶  مینا  فرنگیس  کیوانی    ۵۵

محمدزاده شکر   ۶۰ فرنگیس  محمدرحیمی   ۵۹ لهراسبی  ۵۸  فریبا 
مریدی منظر   ۶۳ محمدی زاده  مهدخت   ۶۲ مریم        محمدی بهمن    ۶۱

سودابه  منصوری  ۶۶ مصلی  فرحناز   ۶۵ سرور        مشهدی استر    ۶۴
سیمن تاج    نانکلی شهری   ۶۹ نانسا  ۶۸  منصوره   مهاجر  مریم     ۶۷

فاطمه )زهرا(  نیکواقبال تک   ۷۲ نورمحمدی  صالحه    ۷۱ پروانه  نورمحمدی    ۷۰
فرح  وفایی زاده  ۷۵ ۷۴  قدسی   هواکشیان  هاشمی  پریوش     ۷۳

سالن سه آموزشگاه )بند دو زنان(: در این سالن کم تر از صد و پنجاه زندانی سیاسی به همراه 
یک خانواده ی سه نفره  و یک خانواده ی دو نفره ی  عراقی به سر می بردند. زندانیان زن مجاهد که 
پس از آزادی دوباره دستگیر شده بودند اغلب در این بند محبوس بودند. در حدود چهل نفر از 
زندانیان این بند را نیز زندانیان مارکسیست تشکیل می دادند. اکثریت زندانیان زن مجاهد این 

بند زنده ماندند. تقریباً بیست نفر از زندانیان زن مجاهد این بند اعدام شدند. 

سالن سه آموزشگاه  دو زنان
       نام            نام خانوادگی       نام            نام خانوادگی        نام          نام خانوادگی

۳  لیلی  حسینی زهرا  بیژن یار   ۲ اقیانی  مهری    ۱
۶  فرحناز    ظرفچی طبیب  آزاده    ۵ سربی  مژگان    ۴

۹   زهرا      فالحتی حاج زارع عظیمی  همدم    ۸ عابدینی  ۷  منیره  
مجاوری ۱۲  سهیال   کیایی  زهرا )محبوبه(   ۱۱ قریشی  ۱۰  مهین  

مصلحی ۱۴  منصوره   محمدرحیمی  ۱۳  سهیال  

سالن پنج آموزشگاه)بند سه زنان(:  اکثر زندانیان این سالن را زندانیان مارکسیست تشکیل 
می دادند که هیچ  یک برای اعدام به دادگاه برده نشده و آن تعدادی هم که به دادگاه فرا خوانده 
شدند، تنها جهت صدور حکم شالق در صورت امتناع از نماز خواندن بوده است. بیش از بیست 
زندانی بهایی نیز در این سالن به سر می بردند که هیچ یک به دادگاه برده نشدند. زندانیان مجاهد 
به صورت تنبیهی به این بند منتقل شده بودند و تعدادشان کم تر از چهل نفر بود که احتماالً 

همه ی آن ها اعدام شدند.
تعداد زنان زندانی در س��ال ۶۷ و در مقطع قتل عام ها چندان زیاد نبود. اکثریت قریب به اتقاق 
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آن ها در اوین به س��ر می بردند و تنها تعداد اندکی زندانی کرمانش��اهی و کرجی در گوهردشت 
بودند. در مجموع کم تر از دویست زن مجاهد در اوین و گوهردشت اعدام شدند.

سالن پنج آموزشگاه بند سه زنان
       نام            نام خانوادگی       نام            نام خانوادگی        نام         نام خانوادگی

اقوامی ملیحه    ۳ اسکندر ی  تزکیه  میترا      ۲ آقانور  ۱   شهناز  
۶  فهمیه       جامع کلخورانی توانائیان فرد   ۵   مریم   پناهی    شهین     ۴

خلدی عفت   خسروآبادی     ۹   ۸  طیبه   حیدریان   ۷   مهین  
رجوی ۱۲  منیره   رادمنش  هما    ۱۱ دکنما     ۱۰   آفاق  

شب زنده دار ۱۵   زهرا   ساغری خدا  ۱۴  مریم    ۱۳  سپیده  زرگر باب الد 
صفایی  ۱۸  فرزانه  ضیاءمیرزایی محبوبه    ۱۷ صدقی سراب   ۱۶  فریده  

۲۱  فریبا  عمومی عالمه  فضیلت    ۲۰ طاق دره   ۱۹  اعظم  
قدسی نیا ۲۴  سیمین   فتحی گوهردانه  آسیه )مهناز(    ۲۳ فتاحیان  ۲۲  سهیال  
کریمیان ۲۷  شورانگیز   قنات آبادی  ۲۶  مهری   قربانی   ۲۵  مهین  

۳۰  سیمین دختکیانی دهکردی ۲۹  فرنگیس )گلی(  کالنتری  کریمیان  ۲۸  مهری  
مهناز  یوسفی لویه   ۳۳ ۳۲  اشرف  موسوی  گلزاده غفوری   ۳۱  مریم  

اسامی زنان مجاهد قتل عام شده ای که قبرشان در بهشت زهرا است
 اما محل نگهداری آن ها در اوین مشخص نیست

       نام            نام خانوادگی       نام            نام خانوادگی        نام        نام خانوادگی
فرح            جمالی موسوی     ۳ باقری چیمه  ۲    زینب  عفت  اسماعیلی ایوانکی    ۱

زهرا  رضاخانی   ۶ ۵    شیرین  رشنو   ناهید    جوشقانی       ۴
پروین  صالحی   ۹ ۸    نرگس      شمس   ۷    فاطمه  رضاسلطانی  

عزیزی کزق ۱۰   الماز  

اسامی زنان مجاهد قتل عام شده ای
 که محل نگهداری شان در اوین مشخص نیست ۱

       نام            نام خانوادگی       نام            نام خانوادگی        نام        نام خانوادگی
بنفشه  امین الدوله   ۳ ۲    نازی  الفتی  عفت  اسدی۲    ۱
تهران تاش هما    ۶ توکلی  مریم    ۵ پژمان فر   ۴  محبوبه  

زهرا         حقیقیان رودسری  ۹ منظر  حقیقی   ۸ تهوری  ۷  لیال )مریم(  
پری  رحیمی  ۱۲ رجایی پور  ۱۱  فاطمه   حیدری  فرح      ۱۰

سلمان زاده حکیمه    ۱۵ سخایی  فرح     ۱۴ رحیمی  ۱۳  سهیال  
افسانه  شیرمحمدی  ۱۸ شریعتی  ۱۷  سیما   سینا  افسانه    ۱۶

۱-در میان افراد این لیست ممکن است تعدادی قبل یا بعد از کشتار اعدام شده باشند. از آن جایی که خود شخصاً جز سه نفر، 
بقیه ی این افراد را نمی شناسم ممکن است مرتکب اشتباه هم شده باشم.

۲-وی به همراه همسرش غالمرضا رضوانی در سیستان و بلوچستان دستگیر شد. ازتاریخ و محل دقیق اعدام او و همسرش 
مطلع نیستم. فرزند خردسال شان شهاب در روستایی در سیستان و بلوچستان به حال مرگ رها شده بود. این احتمال هست 

که تعداد دیگری از افراد این لیست نیز سرنوشت مشابهی داشته باشند.

پرست

خطیب
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غزنوی  کتایون    ۲۱ صبوری  ۲۰  صنوبر   صادق بیگی  پریوش    ۱۹
محبیان مینو    ۲۴ گلچین  ۲۳  خدیجه   قبادیان  مرضیه     ۲۲

نسیم فخری    ۲۷ مالیری  مدائن۱  ۲۶  مهوش   ۲۵  لیال  
مریم )فخری(   واحدی  ۳۰ نیاکان  ۲۹  زهرا   نوری نیک  ۲۸  مهناز  

هاشمی مهدخت     ۳۱

بندهای چهارگانه ی اوین یک، دو، سه و چهار )سیصد و بیست و پنج(
بندهای چهارگانه ی اوین از چهار ساختمان دو طبقه تشکیل شده اند که از آن به عنوان باال و 
پایین نام برده می شود. در دوران کشتار ۶۷ در هر بند زندانیان در یکی از طبقات باال یا پایین 
محبوس بودند. این تدبیر به منظور جلوگیری از تماس زندانیان با یکدیگر اتخاذ ش��ده بود. 

بندهای چهارگانه به زندانیان مرد اختصاص داشت. 

بند سه باال یا بند یک پایین: زندانیان این بند قبالً در بند یک پایین بودند و پیش از قتل عام، 
به بند سه باال منتقل شدند؛ در تعدادی از اسناد از این بند با نام بند یک پایین نام برده می شود. 
این بند متعلق به زندانیانی بود که محکوم به حبس ابد بودند. در میان آنان تعداد معدودی افراد 
زیر حکم نیز بودند. این بند متشکل از زندانیان مجاهد و مارکسیست بود و تعداد افراد بند به 
سختی به یک صد و پنجاه و پنج تن می رسید. صد و پانزده مجاهد و چهل مارکسیست. توجه 

شود آمار فوق تقریبی است و بر اساس حداکثر ممکن تلقی شده است.

بند سه باال یا بند یک پایین۲
       نام            نام خانوادگی       نام            نام خانوادگی        نام      نام خانوادگی

احمدی ناصر   ۳ علی  احمدی    ۲ احمد  آملی    ۱
داوود  بخشنده   اسماعیل  امیراکرم  ۶    ۵ جعفر   اردکانی     ۴
حبیب  بیابان گرد  ۸   محمدحسین  بهرامی  ۹   داریوش  بهرامی     ۷
۱۲  ابراهیم  بیلغوش  ۱۱  هادی  بیگی    ۱۰ محمداسماعیل بیگلری  
۱۵ رضا  ترشیزی  ۱۴   صفرعلی  پیروزرام  رحیم  پورزحمت   ۱۳ 

جاللی کریم    ۱۸ ۱۷ فرهاد    جره   تعاونی رنجی  امیر     ۱۶ 
حاتمی ۲۱  امیرعلی   چرتابی اصل   ۲۰ صمد   جلودار  ۱۹  اسماعیل  
جابر  حبیبی   ۲۴ حبیبی   ۲۳ ابراهیم   حاج صمدی  ۲۲  علی رضا  

حسینی   سیدحسن    ۲۷ ۲۶ مهیارحسن زاده  مقدم رشتی   حریری   جعفر     ۲۵
خیالی   عثمان     ۳۰ خسروآبادی   ۲۹  مسعود   حضرتی  حسین     ۲۸
راهی   ۳۳  منصور   علی اکبر  دهقانی   ۳۲ خیالی  عبداهلل     ۳۱

رشت چیان  ۳۶  مسعود   ۳۵  ناصر  رحمان زاده  رجبی حسینی   ۳۴  محمد  
رئیسی   سعید     ۳۹ روح پرور   احمد     ۳۸ رضازاده   ۳۷  کوروش  

ستاریان   حمید     ۴۲ ستاری  ۴۱  محمد  زویج زاده   ۴۰  ابراهیم  

۱-زهرا نیاکان و لیال مدائن در مرداد ۶۷ هنگام تالش برای خروج از کشور دستگیر شدند. با این حال هر دو در آبان ماه پس 
از اعالم خبر اعدام نزدیکان شان در کشتار ۶۷ با خانواده تماس گرفتند و بعد از آن هیچ اثری از آن ها نیست.

۲-احتمال دارد اسامی تعداد معدودی از افراد این بند، در آموزشگاه اوین آمده باشد. 
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سگوند  جواد     ۴۵ ۴۴  وحید            سعیدی نژاد  سعیدی   سیداحمد     ۴۳
سیدمحمد سیداحمدی     ۴۸ سلولی  علی رضا     ۴۷ سالجقه   بهرام    ۴۶

علی  صدیقی    ۵۱ ۵۰ یحیی             شهیدی  سی سختی  عبدالرسول     ۴۹
۵۴ حفیظ )حافظ(  عباسی  عبادی الری  ۵۳  محمود   طاهری  علی    ۵۲

علی رضانیا   محمدرضا    ۵۷ ابوالحسن          عبداللهی    ۵۶ ۵۵  امیر  عبداللهی 
فردرئیسی   علی   ۶۰ ۵۹  حسین           فتحی گوهردانه  غالمی   علی     ۵۸

قاسم پور   علی رضا     ۶۳ فیض آبادی   حسن    ۶۲ فیروزی   عباس     ۶۱
کابلی   حمید     ۶۶ قدرت آبادی  ۶۵  محمد   قبادیان    عبدالحمید     ۶۴

کریمی   اکبر    ۶۹ کریم آبادی  ۶۸  داوود   کاشانی اقدم   غالم رضا     ۶۷
کالنکی   کمال     ۷۲ کشمیری  ۷۱  علی رضا   کریمی   ۷۰  فریدون  
مبارکی  علی    ۷۵ گرجی نیا  ۷۵  جواد   محمدحسن  کوچکی     ۷۳

ابوالقاسم       مشکوری   ۷۸ محمدی   ۷۷  علی   مجدالحسینی    ۷۶ حسین  
سعید         ملکی انارکی   ۸۱ معبودی  ۸۰  ابوالفضل)مسعود( مقبلی  حجت اهلل     ۷۹
میرشیبانی  ۸۴  حسام الدین   موسی خانی  ۸۳  موسی   ۸۲  مجید  ملکی انارکی  

نقی نژاد   مجتبی     ۸۷ نعمتی   ۸۵  سیدمرتضی  میرمحمدی  ۸۶  فرشید  
یکه  ۸۸  غالم رضا 

بند یک باال: زندانیان این بند را زندانیان مجاهد و مارکسیستی تشکیل می دادند که بین ده 
تا پانزده سال حکم داشتند. تعداد افراد موجود در این بند نیز در مقطع اعدام ها، بیش از صد 
و هشتاد تن نبود. صد و چهل مجاهد و چهل مارکسیست. توجه شود این آمار تقریبی است و 

بر اساس حداکثر تلقی شده است. 

۱- بند دو شامل بند یک  باال و بند یک پایین
۲- بند دو شامل بند دو باال و بند دو پایین

۳-  بند سه شامل بند سه باال و بند سه پایین
۴-  بند چهار شامل بند چهار باال و بند چهار پایین

بندهای چهارگانه ی اوین
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  بند یک باال
       نام            نام خانوادگی       نام            نام خانوادگی        نام         نام خانوادگی

آلوکی قاسم   ۳ آژینی  ۲  محمود  آزموده  علی   ۱
اتابکی  مصطفی    ۶ ۵  علی  ابراهیمی سواره  آئینه  یوسف   ۴

امین پور   جمشید     ۹ اسماعیل زاده  ۸   صابر    محمود  احمدیانی     ۷
بخشایی نصراهلل     ۱۲ ایگه  ای    ۱۱    مصطفی    ۱۰  امیر  انجدانی 

پورحشمت   ۱۵  محمد   پسندیده  ۱۴   جمشید  بهادری قشقایی  مراد      ۱۳
تراهنی نیا ۱۸  حسین   پورمیرزا   ۱۷   آریا  ۱۶  مهدی         پورقاضیان 

محمد حسین)فواد(    ۲۱ ۲۰  محمدعلی  توتونچیان  تقی نژاد   ۱۹ سیاوش   
جبرئیلی  سعید     ۲۴ ۲۳   ارفع      جبرئیلی  تیموری  ۲۲  علی 

نادر     حامدحیدردوست  ۲۷ جهان آرا   جمشیدی  ۲۶  حسن    مسعود     ۲۵
حسینی حبیب اهلل      ۳۰ ۲۹  امیرحسین   حسینی  حریریان  مسعود     ۲۸ 
۳۳  سیدحمید  خضری ۳۲  منصور    خسروآبادی  خزعلی  ۳۱  محسن   

دارابی  حمیدرضا      ۳۶ خیراندیش  ۳۵  محمدعلی    خضری  سید اصغر     ۳۴
ذاکر محمد      ۳۹ ۳۸  حمیدرضا    دوست محمد  داوودی  رضا      ۳۷

رزاقی محسن      ۴۲ ۴۱  شاهرخ    راسخی  ذکایی  رضا     ۴۰
عباس          ریحانی    ۴۵ رضایی  ۴۴  اصغر    رضازاده  محمدرضا      ۴۳

عبداهلل   سعیدی  ۴۸ ۴۷  اصغر   سعیدی  زواره  کیومرث      ۴۶
احمد           شاه میرزایی  ۵۱ محمدجعفر  سمسارزاده   ۵۰ سلیمی  پرویز      ۴۹

حسین  صفایی زاده    ۵۴ ۵۳  بابک          صالحی درجزینی  شعبانی  ابراهیم      ۵۲
طالبی  هادی    ۵۷ ۵۶  محمد         ضمیری سعید  صفت بقا  رحیم      ۵۵
عاقلی  رحیم      ۶۰ ۵۹   محمدسعید  طیوری  طهماسبی  عسگر     ۵۸

۶۳  محمدرضا    عسگری نژاد ۶۲  احمد        عسگری حاتم آبادی  عباسی  محمدجواد     ۶۱
غالمی ۶۵  یوسف        عمادزاده  ۶۶ علی اصغر   عطایی  مهدی     ۶۴

غنیمتی مجتبی     ۶۹ ۶۸  احمدرضا     غالمی  غالمی  حجت اهلل      ۶۷
فاضل ۷۲  ابراهیم  محمدرضا     فاروقی  غیورنجف آبادی ۷۱   ابراهیم     ۷۰

محمد        فدوی اصفهانی  ۷۵ ۷۴  محمود        فخارعلی  فتحی  ۷۳  عباس   
قبادپور  منوچهر    ۷۸ ۷۷  مسعود      قاضی طباطبایی  فرجاد  محمد      ۷۶
قنبری  حسن      ۸۱ مسعود        قلی زاده   ۸۰ قدیانی   مجتبی      ۷۹

کاظمی فرد  ۸۴ مهدی    ۸۳  احد            کاظم زاده اردبیلی  قوامی  سیاوش      ۸۲
کریمی اردالن    ۸۷ حسین         کریم     ۸۶ کاغذکنانی  ۸۵  احمد   
محمد  کریمی  ۹۰ ۸۹  علی     کریمیجعفری) ورامینی(  کریمی  علی   ۸۸

کالنتری  نادر      ۹۳ ۹۲  جالل          کزازی  کریمی  محمدرضا    ۹۱
گرجی علی محمد    ۹۶ ۹۵  محمد         کوسچی  کهندانی  ۹۴ علی اصغر 

ایرج           مایلی اسفندانی  ۹۹ ۹۸  عیسی         مازنی  گلچین  علی      ۹۷
علی       محمدی میرمقیمی  ۱۰۲ ۱۰۱ ایرج            محمدی  مجتبی   مایلی   ۱۰۰
۱۰۵قاسم علی  مسعودی پور ۱۰۴  مجید          مرندی  محمودی  ۱۰۳ داوود   
۱۰۸ مسعود    مالعباس اصفهانی معماران کاشانی۱۰۷  قاسم علی     مقصودی  افشین    ۱۰۶

موالیی  ۱۱۱ عباس    ۱۱۰  جواد           ملکیان  مالیری  ۱۰۹ علی   

گلیاپگانی

توسلیان
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نادری  ۱۱۳  مصطفی       میرزایی  ۱۱۴منوچهر    میرزایی  ۱۱۲  حسین   
نریمانی  ۱۱۷ رامین   ۱۱۶ یداهلل           ناظمی  ناظم البکاء   ۱۱۵ اسکندر   

نعیم ۱۲۰  محمدرضا    ۱۱۹محمود           نظرعلی کسمایی  نشاطی  ۱۱۸  علی   
نوروزی ۱۲۳  تهمورث  ۱۲۲ اسماعیل      نورمحمدی  نقاش زاده  مسعود    ۱۲۱

۱۲۶ناصر           نیری   ۱۲۵جعفر          نیاجلیلی  نوروزی  ۱۲۴  ناصر   
هدایتی ۱۲۹محمد   ۱۲۸سعید          هاشمی کوچک   وفا  ۱۲۷ علی رضا 

 
بند چهار باال: تعداد صد و پنجاه نفر در این بند به سر می بردند که از گوهردشت در تاریخ ۱۱ 
خرداد ماه ۱۳۶۷ به اوین منتقل شدند. از این تعداد، تنها هفت نفر زنده ماندند. در این بند تنها 

زندانیان مجاهد به سر می بردند.
 بند چهار باال

       نام            نام خانوادگی       نام            نام خانوادگی        نام         نام خانوادگی
ابراهیمیان  حمیدرضا   ۳ آزرم  ۲   یوسف  آزاده  حسن    ۱

مصطفی   اسفندیاری      ۶ اسفندیاری   ۵   فرشاد    استواری   کامبیز    ۴
مسعود   افتخاری     ۹ اصغرزاده  علی   اشرف نامداری  ۸   فرید       ۷

۱۲  علی رضا   امیری  امیری    ۱۰  خسرو   امجدی طوسی  ۱۱  جهان بخش  
بنی ۱۵  رضا    ایزدی قصاب سرایی ۱۴   حمیدرضا   بخشی طاری  ۱۳  علی رضا  

بوئینی   ۱۸  عبدالرضا   بوئینی   ۱۷   علی رضا   ۱۶   محسن   بهرامی فرید 
۲۱  ابراهیم    تریان   تایکندی   بیک محمدی هزاوه۲۰    علی     ۱۹  محمدرضا  

ثابت رفتار  تمدن نهاد  ۲۴  مسعود    ۲۳   محمدباقر   تقی زاده  ۲۲  پرویز   
چهره آزاد  ۲۷  ابوالفضل    جهان بخش   ۲۶   حسین    جعفری   ۲۵  داوود  

حسین زاده  ۳۰  مهران     حسنی   ۲۹  محمود   حافظی نیا    ۲۸  محمدعلی 
خالق پرست  شاپور    ۳۳ حیدری  ۳۲  سیدعلی    حکیمی    ۳۱  شهریار   

دارآفرین   ۳۶  اردکان   خور  ۳۵  حسین   خدابخش مجد   ۳۴  ایرج   
درودیان   ۳۹  علی محمد   دانیالی   ۳۸  سهیل   دارآفرین  ۳۷  اردالن 

رضایی  ۴۲  حسن   رحیمی   ۴۱  خیراهلل   دواچی  ۴۰   جمشید  
رود  رفیع پورکسمایی    ۴۴   بهزاد           رمزی اسماعیلی    ۴۵  محمد     ۴۳  بهرام   

سالمی  زارع  ۴۸  سعید    روستایی  ۴۷ علی    ۴۶  غالم حسین   
سلطانی علی آقا   ۵۱ سلطان زاده  ۵۰  حمید    سعد اهلل زاده  ۴۹  داریوش  
شبهه ای سمندری  ۵۴  حمید    ۵۳  محمود    سلیمانی فر  ۵۲  رضا 
شریفی ۵۷  پرویز   شریفی   شجاعی  ۵۶ حمید    ۵۵ حیدر  

شیرخان بیک شیخان  ۶۰  محمد    ۵۹  محسن    شاللوند   ۵۸ حمزه   
صفاییان  ۶۳  حمید   صفری ۶۲   عبدالحمید   صدیقی   ۶۱  کیومرث   
طاهری حشمت اهلل  طالقانی  ۶۶  مجید    ۶۵ صوفی آبادی   ۶۴   محمدرضا  

طریق االسالم ۶۹  محسن    طرزعلی  ۶۸  بهرام    طبری    ۶۷  محمد 
۷۲  محمد        طیاری آشتیانی طهماسبیان  ۷۱  رامین    طالچی  ۷۰  احمد   
عطایی تهرانی  ۷۵  کامبیز    عزیزی   ۷۴  داوود    ۷۳   اسفندیار )مجید(    عبدی  

غالمی مفرد ۷۸  حبیب    غفاری   ۷۷  جواد    ۷۶  فرامرز           عیوضی علمداری 
فضل علی ۸۱  علیرضا    فریفته   ۷۹  مهدی           فتح علی آشتیانی ۸۰  مجید   

سرایی
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۸۴  ایوب         قربان زاده گیوی قدک ساز   ۸۲  مسعود          فالح روشن قلب  ۸۳  مجید   
کرمی   ۸۷  احمد    کرکوتی   ۸۵  نادر    قلعه ای خامنه  ۸۶  حمید   

کیانی فر   ۹۰  خسرو    کیامرثی  ۸۹  منصور    کشتکار  ۸۸  محمد 
لطیف    علی اکبر   ۹۳ الجوردی  ۹۲  حمید    گنجی خانی    ۹۱  بهروز  

مجیدی ۹۶  محمدرضا    مجیدی   ۹۵   منوچهر    ۹۴  رحمت اهلل    متقیان  
محمودی ۹۹  ارسطو    محمودی  ۹۸  ساسان    یونس  محمدویسی   ۹۷
مرتضوی   ۱۰۲ سیدحسین   مدنی  ۱۰۱سید مرتضی   ۱۰۰عبداالحد       محمودی فر 
مشعوفی   ۱۰۵حمیدرضا    مشاط   ۱۰۴محمدرضا    ۱۰۳مهرداد    مریوانی 

۱۰۷مرتضی        مالعبدالحسینی   ۱۰۸حمیدرضا      مهاجرآیرملو ۱۰۶حمیدرضا    معیری  
میراب زاده ۱۱۱محسن  ۱۱۰ محمد)منوچهر(مهیایی  ۱۰۹بهروز    مهرپور  

۱۱۴ سید حسین نجاتی کتمجانی میرفاروق  ۱۱۳سیدمحمد    میرزایی   ۱۱۲ احمد   
۱۱۷خسرو  نظیری خامنه  ۱۱۶  احمد       نصرتی خوش رو  نجف قلیان   ۱۱۵ اکبر   

۱۲۰علی    نوروزی   نوروزی   ۱۱۹ تقی    نعمتی عرب    ۱۱۸محمدرضا   
وثوق   ۱۲۳حمیدرضا    هوشمند  ۱۲۲ جعفر    همایونی راد   ۱۲۱  مهدی   

۱۲۶ احمدعلی     وهاب زاده   وصفی   ۱۲۵  سیدعلی    وزیریان ثانی   ۱۲۴ محمد   
یزدی ۱۲۸  مرتضی   یزدجردی      ۱۲۷ محمود   

بند دو پایین: تنها در یکی از اتاق های آن، هش��ت زندانی مارکسیست به سر می بردند که در 
تیرماه ۶۷ به گوهردشت منتقل شدند. 

بند دو باال:  اعضای معروف حزب توده، مانند کیانوری و... در آن به سر می بردند و از قرار معلوم 
تعداد دیگری از زندانی های توده ای و اکثریتی نیز در این بند بودند؛ در اردیبهش��ت ماه همان 
سال، زندانیان از طریق مورس متوجه شده بودند که حدود سی زندانی اکثریتی در آن بند به سر 
می برند. افراد فوق در سال ۶۵  دستگیر شده بودند. نسبت به تعداد افراد داخل این بند اشراف 
کامل ندارم و ممکن است با درصدی از خطا مواجه باشم. ولی مطمئناً تعداد افراد بیش از آن چه 

که گفته شد، نبوده است. 
آمار کل زندانیان مرد مجاهد و مارکسیست در مقطع اعدام ها در بندهای چهارگانه ی اوین که به 
زندانیان سیاسی اختصاص داشت، کمی بیش از پانصد تن یعنی چهارصد و پنج مجاهد و کم تر 
از صد و بیست مارکسیست بوده است. آمار کل زندانیان مارکسیست مرد شامل آموزشگاه و بند 

نمی تواند بیش از صد و هفتاد نفر بوده باشد.

ساختمان دویست و نه: این قسمت متعلق به وزارت اطالعات است و سلول های انفرادی آن در 
مقطع اعدام ها به زندانیان منتظر دادگاه و آنانی که در انتظار اجرای حکم اعدام بودند، اختصاص 
داش��ت و از قبل زندانیان آن تخلیه ش��ده بودند و دیگر زندانی ای در آن وجود نداشت. در این 

ساختمان، حدود هشتاد سلول در ده ردیف دایر بوده است. 
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آسایشگاه از چهار طبقه تشکیل شده و هر طبقه، دارای حدود یک صد سلول است. در دوران 
کشتار زندانیان سیاسی، سلول های فوق به کسانی اختصاص داشته است که برای طی کردن 
مراحل پیش از  اعدام، از بندهاشان به آن جا منتقل می شده اند و یا از قبل به طور تنبیهی از 
بندها به آن جا منتقل شده  بودند و آمارشان در بندهای شان محسوب شده  است. طبقه ی اول 
به زنان و سه طبقه ی دیگر به مردان اختصاص داشت. زندانیان زیر حکمی سالن چهار و یک 
اتاق دربسته از سالن۶، قبل از قتل عام  به این سلول ها منتقل شده بودند. تعدادی از زنان نیز از 
قبل به این سلول ها انتقال داده شده بودند. در ثانی، کسانی که از بندها برای رفتن به دادگاه 
خارج می ش��دند نیز در این سلول ها نگاهداری می شدند. یعنی در واقع، در پروسه ی قتل عام 
از آمار زندانیان آموزشگاه و بندها کاسته شده و به آمار افراد زندانی در آسایشگاه و ساختمان 

دویست و نه افزوده می شد.

متهمان دادس��تانی نیروهای مسلح نیز در اواسط مردادماه با لباس  و پالک زندان جمشیدیه 
به آسایشگاه منتقل شدند و پرونده ش��ان در همان جا مورد رسیدگی قرار گرفت.  تعدادشان 

نمای راهرو های ده گانه دویست و نه از باال

۱-آسایشگاه )ساختمان چهارطبقه- سلول های انفرادی
۲- ساختمان جدید دادستانی که از سال ۶۳ مورد بهره برداری قرار گرفت.

نمای ساختمان آسایشگاه و دادستانی از باال
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نبایس��تی بیش تر از چند ده نفر بوده باشد. بنا به اخباری که در زندان شنیده می شد زندانیان 
»کمیته ی مش��ترک« نیز به آسایشگاه اوین منتقل شده بودند. تعدادی زندانی عادی از جمله 
س��ارق مس��لح، جاس��وس عراق، باندهای قاچاق ارز و عتیقه و ... نیز که دوران بازجویی خود را 

می گذراندند در آسایشگاه به سر می بردند.

بند ویژه ی  روحانیت. این بند همان سیصد و بیست و پنج و سیصد و یازده قدیم و بندهای پنج 
و شش است که به اوین قدیم مشهور بود و از سال ۶۶ به دادسرای ویژه ی روحانیت اختصاص 

داشت و زندانی سیاسی و محکومان دادگاه های انقالب در آن به سر نمی بردند.
آم��ار زندانیان سیاس��ی اوین در مقطع اعدام ها، فراتر از هزار و شش��صد نفر نب��ود. این آمار در 

برگیرنده ی همه ی زندانیان اعم از مقاوم، تواب، بریده، کارگاهی و... است. 

اسامی مردان مجاهد قتل عام شده ای که قبرشان در بهشت زهرا هست 
اما محل نگهداری شان در زندان اوین، یا گوهردشت مشخص نیست

       نام            نام خانوادگی       نام            نام خانوادگی        نام      نام خانوادگی
استادحسن  ۳    غالم علی  ابراهیمی  حسن   ۲ علی  آرنگ    ۱
الماسی     علی   ۶ داریوش  استخر   ۵ استادرحیمی   محمدرضا    ۴

بابازاده  محمود    ۹ انصاری  حمید    ۸ امین  خسرو   ۷
۱۲ عبداهلل  بسحاقی علی اکبر  باغ جری   ۱۱ باباکش زاده  کیومرث     ۱۰

پناهی  خداوردی    ۱۵ پاشایی  امیر    ۱۴ بنانی  عبدالحسین   ۱۳
حمید  حقیقی ۱۷ محمدعلی حسین بروجردی  ۱۸  ثقفیان  حجت اهلل    ۱۶

رضا علی اصغر   ۲۱ کوروش  رشیدی جزنی   ۲۰ مهرداد  درخشان   ۱۹
ستاریان امیر   ۲۴ رئیسی راد  ۲۳ رسول   روان دانش  ۲۲  مصطفی 

سیدعلی نقی     ۲۷ شعبان پور  بیژن   ۲۶ ۲۵  همایون   سلیمانی روزبهانی 
طاهری ۳۰ خالد   محمد   صفایی فصخودی   ۲۹ صباحی میاب  ۲۸  عباس 
عباسی  سعید     ۳۳ ظهیری  مجید    ۳۲ طلوع صفت  رضا     ۳۱

قهرمانیان بهروز   ۳۶ قادری  محمد    ۳۵ علی قلی زاده  اکبر   ۳۴
گلبندی رضا    ۳۹ ابوالقاسم کمالی خسروی  ۳۷ محمدکاظم کریمی خراسانی  ۳۸ 
مجلسی  ۴۲  خسرو   لیراوی  ۴۱  عباس  الری لواسانی  محمدحسن    ۴۰

مالزاده اصل  سلیمان    ۴۵ معزی  ۴۴  محمدعلی   محمدی  اکبر   ۴۳
مهدوی حامد  ۴۸  محمد   مومنی  ۴۷  علی رضا  موسوی  سید احمد   ۴۶
نصرت نظامی  ۵۱  اردشیر  نادری  ۵۰  عباس   سیدحسن میرعبداهلل قمی   ۴۹

یوسف نژاد ۵۳  محمدرضا یعقوبی زاده ونینی    ۵۴  چنگیز  یزدی  ۵۲  رضا 

  اسامی مردان مجاهد قتل عام شده ای که محل نگاهداری شان در اوین مشخص نیست۱
       نام            نام خانوادگی       نام            نام خانوادگی        نام        نام خانوادگی

آقاپور  جعفر    ۳ آشوری  ۲   محمد  آزادمهر  صفدر      ۱

۱- در میان افراد این لیست ممکن است تعداد محدودی قبل یا بعد از کشتار اعدام شده باشند. از آن جایی که خود شخصاً این 
افراد را نمی شناسم ممکن است مرتکب اشتباه هم شده باشم.

صاحب الزمانی



133

اصغر  اسماعیلی   ۶ اسماعیلی  تیمور    ۵ رسول  اسماعیل زاده   ۴ 
۹  احمد  افشارلو  افشار  پرویز     ۸ اشرفی  محمد   ۷ 

۱۲  محمد  امیربهرامی امامی  ۱۱ مهرداد  امامی  محمد   ۱۰
بیدختی  حسین    ۱۵ بنددار  علی اکبر   ۱۴ امین  ۱۳  مسعود  
پرویزی  امیرحسین   ۱۸ پذیرا  عباس    ۱۷ پارسی  بابک     ۱۶
تبریزی  علی   ۲۱ ۲۰  مسعود پورمحمدجعفرجاللی  پناهی وقار  ۱۹  افشار  
توکلی  شاهپور    ۲۴ توسلی  مراد    ۲۳ ترابی  حبیب    ۲۲

امیر  جهان بخش   ۲۷ جعفری  بهنام   ۲۶ جاللی  محمد   ۲۵
حسنی  سیداحمد   ۳۰ حسنی  حسن   ۲۹ چوبیان  ۲۸ کوروش 

حسینی  اکبر   ۳۳ حسین زندی  مهرداد    ۳۲ حسین خواه  هوشنگ     ۳۱
حقیقی  ۳۶  سعید   ۳۵  سیداسماعیل حسینی  حسینی  رضا    ۳۴
حیدری  اکبر    ۳۹ حقیقی فرد  محمد   ۳۸ حقیقی  عقیل     ۳۷

خسروگرجی  محمودرضا     ۴۲ خسروعابدی  عباس    ۴۱ خداجو  محمد    ۴۰
دزفولی  رامین   ۴۵ درخشان هوره  ۴۴  مهرداد  دادگر  امیر   ۴۳
رحیمی  کیوان   ۴۸ رحمانی  ۴۷  حسن  محمدحسن  دزیانی   ۴۶
رضوانی  غالمرضا     ۵۱ رشیدی  حسن   ۵۰ رستمانی ایلوا  نعمت    ۴۹
رمضانی  حبیب     ۵۴ حمید    رمضان پوربندرچی   ۵۳ رغبتی  مصطفی   ۵۲
مسعود  روستا   ۵۷ رنجبر  هادی    ۵۶ رنجبر  محمد     ۵۵

علی رضا ساالری حاجی آبادی   ۶۰ زهرایی مقدم  ۵۹ کیومرث   زهرایی  ابوالقاسم     ۵۸
سینکی  حسین     ۶۳ سهرابی  ۶۲  پرویز   ستاری  پرویز    ۶۱

شهمیری  ۶۶  مهرداد   روح اهلل  شریف   ۶۵ شادلو  علی اصغر    ۶۴
صالحی  غالم حسین    ۶۹ صادقی  ۶۸  وحید   صادق کیا  نادر    ۶۷

احمد    طبایی یزدانی زواره     ۷۲  محسن عبداهلل زاده کاخکی  ۷۱ طباطبایی  مجید     ۷۰
فالح سیروس    ۷۵ ۷۴  حسین  فرهانی  عمادی   ۷۳ سیدطاهر  

حسین  قزوینی  پرویز             قاضی طباطبایی  ۷۸    ۷۷ قاجار  محمد علی    ۷۶
کشانی  ۸۱  علی   اصغر   کریمی جعفری)ورامینی(   ۸۰ رضا  قشقائیان   ۷۹

مجاهدنیا  پرویز     ۸۴ کوهی جاللیان  ۸۳  غالم مهدی   کمپانی  هوشنگ    ۸۲
میرزاعلی معظمی گودرزی   ۸۷ اصغر           مجنون محمدی  ۸۶  منصور  محمودی   ۸۵

ناصری  شاهرخ    ۹۰ موسوی نژاد  رضا     ۸۹ معلمیان  خداداد    ۸۸
مجید  نصرآبادی   ۹۳ ۹۲  حسین  نجفی  نانکلی  فرج     ۹۱
محمد  وکیلی راد   ۹۶ نوروزی  ۹۵  مهدی   نظرعلی زاده  فریدون     ۹۴
یاراحمدی  هوشنگ    ۹۹ ۹۸  مجتبی  هاشمی نسب  هاشمیان  محمد     ۹۷
یوسفی  یمنی  ۱۰۲ امیر  ۱۰۱ محسن   یزدان پناه  ۱۰۰  علی اکبر  

تاریخ ش��هادت افراد زیر روی س��نگ  قبرش��ان چنین آماده اس��ت:  فرح  جمالی موسوی ۱۲ 
اردیبهش��ت ۶۷، کیومرث باباکش زاده ۱۶ فروردین ۱۳۶۸، محمدرس��ول بیات ۲۰ فروردین 
۱۳۶۸، خالد طاهری و سلیمان مالزاده اصل ۲۸ خرداد ۶۸، داریوش استخر، خداوردی پناهی، 
علیرضا مؤمنی، رحیم رجلی اول ش��هریور ۱۳۶۸، محمدرضا جلو خانی نیارکی، اشرف فدایی 
تبریزی ۲۰ ش��هریور، علی اکبر باغ جری، مهرداد درخش��ان هوره، عباسی صباحی میاب، ۲۶ 
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شهریور ۱۳۶۸ علی اکبر بندار ۴ شهریور ۱۳۶۸، علی الماسی ۱۸ مهر ۱۳۶۸، حمید  انصاری 
۵ آذر ۱۳۶۸. خانواده های شهدای ۶۷ معتقدند که این اسامی نیز در جریان کشتار ۶۷ اعدام 
شده اند. من  اطمینان دارم اشرف فدایی تبریزی، رحیم رجلی و محمدرسول بیات در جریان 

کشتار ۶۷ در اوین اعدام شدند. 

محمود پولچی،  فاطمه )فردین( مدرسی، محمدرضا دانشور، صفی قلی اشرفی و اعضای گروه 
عیاران، سیدحسین سید تفرشی، مصطفی خانبانی، زهره جمشیدی، مریم فتح علی آشتیانی، و 
بسیاری دیگر پس از کشتار ۶۷ و در جریان روال عادی زندان اعدام شدند که نمی توان نام آن ها 

را در شمار قتل عام شدگان ۶۷ آورد.

زندان گوهردشت

زندان گوهردشت از بیست و چهار بند و فرعی تشکیل یافته است. اما در دوران بهره برداری از 
این زندان، همه ی سلول ها و بندهای آن مورد استفاده قرار نمی گرفت. 

س�الن دو. این بند اصلی ترین محل نگه��داری زندانیان مجاهد در گوهردش��ت بود. غالب 
محکومان دادگاه انقالب اس��المی کرج نیز در این بند به س��ر می بردند و از همان محل برای 
دادگاه و اعدام برده شدند.  تعداد زندانیان این بند در حدود صد و هشتاد و پنج نفر بودند. از 

این تعداد، در حدود صد و پانزده تن اعدام شدند.

نمای بلوک های زندان گوهردشت از باال

۶-طبقه  ی سوم سالن پنج طبقه ی دوم سالن شش
۷-طبقه ی سوم سالن نه یا سیزده طبقه ی دوم سالن ده یا 

چهارده
۸-طبقه ی سوم سالن هفت طبقه ی  دوم سالن هشت

۹-طبقه ی سوم سالن سه طبقه ی دوم سالن چهار

۱۰-بهداری
۱۱-ساختمان اداری و محل برگزاری دادگاه
۱۲-سالن مالقات و کتابخانه
۱۳- طبقه ی سوم سالن یازده و محل بازجویی دادستانی کرج
۱۴-سلول های انفرادی
۱۵-راهروی اصلی زندان )راهروی مرگ در دوران قتل عام(
۱۶- حسینیه ی زندان )محل دار زدن در سال ۶۷(

۱- در ورودی زندان
۲- -طبقه ی سوم سالن یک

۳-طبقه ی سوم سالن دو
۴-آشپزخانه

۵- آسانسور آشپزخانه
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سالن دو
       نام            نام خانوادگی       نام            نام خانوادگی        نام         نام خانوادگی
احمدیه اخوان ۳ جالل الدین  فرهاد   اتراک   ۲ آرمین   ۱  محمود 

۶   رضا    ازلی اردستانی  ۵  حمیدرضا    ۴  مهرداد   اردبیلی  
۹   زین العابدین  افشون  مهرداد  اشتری    ۸ غالمحسین  اسکندری    ۷

۱۲ علی رضا   اللهیاری  محمدرضا   اقوامی    ۱۱ عباس  افغان     ۱۰
باقری ۱۵ عامل    علی اوسط  اوسطی    ۱۴ الهی   ۱۳  علی   

۱۸ طاهر        بزازحقیقت طلب نا صر  برزگر   ۱۷ بحری   حسین      ۱۶
بهرنگی ۲۱ عبداهلل  بلبلیان  ۲۰ روشن  علی اکبر)منوچهر(   بزرگ بشر   ۱۹

ثوابی ۲۴ حسام الدین  پوررمضان  ۲۳  مجید    بهنام زاده  ۲۲  بهروز   
جالل آبادی ۲۷  هادی   جعفری افشار  ظفر     ۲۶ جعفرزاده  ۲۵  ایرج 

حجازی  ۳۰ محمدرضا    محمد    حاج عبدالعظیم نراقی   ۲۹ جمشیدی  ۲۸  فرامرز   
حق وردی ۳۳  علی  حسین خانی  ۳۲  داوود  منصور  حریری     ۳۱

خوش افکار  ۳۶  کریم   ۳۵  حسین علی)حمید(    خطیبی  خالقی    محمد حسن   ۳۴
۳۹  رشید          دروی اشکیکی داوودی  محمدتقی   ۳۸ خوش گفتار  حسین    ۳۷

دلیری   ۴۲  حاج مسعود  دلکش  فرامرز   ۴۱ درویش نوری  ۴۰  محمد 
رحمتی  ۴۵  عبدالرحمان  رجائی  علی رضا    ۴۴ دهناد    هادی      ۴۳
رضایی  ۴۸  عباس   رضایی  شاهرخ     ۴۷ رضا زاده   غالم رضا   ۴۶

زرین قلم  ۵۱  ناصر   رمضان لو  سعید   ۵۰ رضایی   محمود    ۴۹
سپاسی  ۵۴  علی رضا    زند   رضا      ۵۳ زکی    محمود    ۵۲
سلطا نی فرهاد    ۵۷ سعیدی   امیر     ۵۶ ستارنژاد  اسداهلل      ۵۵

شاه حسینی مجید    ۶۰ سیفان   ۵۹  قاسم    سیاردوست   رحیم      ۵۸
شیخ محمدی علی رضا     ۶۳ شهیرافتخار  ۶۲  محمدرضا   سید سبحانی   حسین    ۶۱

صالحی علی    ۶۶ صادقی تیرآبادی  حیدر      ۶۵ شیری   محسن     ۶۴
صمدزاده   مهران     ۶۹ صفوی مبرهن  سید جعفر    ۶۸ صالحی راد   عبدالحسین   ۶۷

طیبی  اسداهلل    ۷۲ طاهریان  حمیدرضا      ۷۱ مسعود   طاری    ۷۰
عزیزی قاسم  هادی    ۷۵ عبدالوهاب  محسن   عبدالحسینی روزبهانی ۷۴ حسین      ۷۳

فراهانی  فرامرز     ۷۸ ۷۷  بهزاد  فتح زنجانی  سیدمحمدحسن    عسگری    ۷۶
فیض آبادی غالم حسین     ۸۱ فنایی  ۸۰  مهرداد  فرمانی   ۷۹  محمد 

باقر         قندهاری علویجه  ۸۴ قاسمی  ۸۳  رامین   فیضی   ۸۲  شهریار 
کریم خواه  موسی    ۸۷ کباری   ۸۶  مسعود   ۸۵  منصور  قهرمانی  

اصغر        محمدی خبازان   ۹۰ گل اهلل پور  ۸۹  حسین  گرجی   ۸۸  احمد 
مسجدی   اصغر      ۹۳ ۹۲  سلیمان)مصطفی( مردفرد   ۹۱  مصطفی  محمدی  محب 

۹۶ )محمدرضا)علی( مهاجری  منصوری آقازاده  غالم حسین  مشهدی ابراهیم  ۹۵  ناصر    ۹۴
کیومرث   میرهادی    ۹۹ مهرمحمدی  مهدی     ۹۸ مهدی زاده   علی رضا     ۹۷

نعمتی  ۱۰۲ قنبر    نصاری   ۱۰۱ کاوه    ناظری    منوچهر     ۱۰۰
نوروزی   ۱۰۵ محمد    ۱۰۴ کیانوش      نوروزی   نور امین   ۱۰۳ احمد   
نوع پرور  ۱۰۸ محمد    ۱۰۷ محمد      نوری نیک   نوری    ۱۰۶ عادل 

۱۱۱ روح اهلل     هداوندمیرزایی ۱۱۰محمدمهدی    وثوقیان   ۱۰۹عطاءاهلل   نیک بخش  
یگانه جاهد ۱۱۴عباس   ۱۱۳ سیدمرتضی      یزدانی  هویدا    ۱۱۲ مهران  

آبادی
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سالن یک. زندانیان این بند که تعدادشان کم تر از صد و بیست نفر بود، کمی قبل از قتل عام  از 
این بند به ساختمان دیگری خارج از محوطه ی بندها منتقل شدند. ساختمان فوق در مجاورت 
بند جهاد و کارگاه گوهردشت قرار داشت و به همین دلیل به »بند۱ کنار جهاد« معروف شد. از 
ابتدای انتقال زندانیان به محل فوق، آنان از رفتن به داخل بند س��ر باز زده و به تحریم غذا نیز 
دس��ت زدند. رژیم قصد اعدام زندانیان فوق را نداش��ت و آن ها را به عنوان زندانیان »بی خطر« 
دس��ته بندی کرده و به محل فوق گسیل داش��ته بود. اما آن ها چندان هم »بی خطر« نبودند و 
تقسیم بندی درستی انجام نگرفته بود. ناصریان دادیار و سرپرست زندان در روز ۱۴ مردادماه، سه 
تن از زندانیان بند فوق به نام های رحمان چراغی، مهدی ش��اه میرزا و حس��ین سماواتیان را به 
دادگاه آورد که رحمان چراغی اعدام ش��د و دو نفر دیگر زنده ماندند و در روز ۱۶ مردادماه نیز 
حدود شصت تن دیگر از این زندانیان را به بهانه ی تغییر بند از ساختمان فوق خارج کرده و سپس 

به دادگاه بردند که سی تن از آنان اعدام شدند.

سالن یک گوهردشت
       نام            نام خانوادگی       نام            نام خانوادگی           نام          نام خانوادگی

علی  بک علی   ۳ نعمت اهلل   اقبالی    ۲ آزادمنش  محمدرضا    ۱
تجدد  جعفر   ۶ تارانی  مسعود   ۵ عباس     پورساحلی لنگرودی   ۴

حاج آقایی  قاسم    ۹ رحمان  چراغی   ۸ جنگ زاده  محمد    ۷
حسینی برزی ۱۲   سیدسعید  حسینی  علی رضا    ۱۱ علی  حاجی نژاد   ۱۰

قسمتی از گوهردشت که به زندانیان 
مجاهد اختصاص داشت

۴- فرعی های چهار و سه در طبقه ی دوم و سوم.
۵- فرعی هفده در طبقه ی اول

۱-بند یک درطبقه ی سوم
۲- بند دو در طبقه ی سوم قرار داشت
۳- طبقه ی دوم بند چهار، طبقه، سوم بند سه
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رضاخانی  اصغر   ۱۵ محمدحسن  رحیمی مطعم  خلیل پورگرگری   ۱۴  نوراهلل    ۱۳
شاکری  ۱۸  علی   علی رضا  رضوانی   ۱۷ منوچهر  رضایی جهرمی   ۱۶

عبدالحسینی ۲۱   غالم حسین  ۲۰  محمود  عباسی  ۱۹  ناصر  صابربچه میر 
علوی تفرشی   ۲۴  افشین   عظیم زاده ترک  مهدی   ۲۳ ۲۲  محمدصادق  عزیزی  

سید مسیحا  قریشی     ۲۷ فیروزآبادی  ۲۶  رضا   ۲۵ مهدی  فریدونی 
محب علی  ۲۹  محمدرضا     کشایی تویسرکانی۳۰   قاسم   محمد  کرامتی     ۲۸

احمد  نعلبندی    ۳۳ ۳۲  محمدرضا)عباس( میرزاده   ۳۱ مجید  مشرف  

بند کرمانشاهی ها
یک س��الن نیز به زندانیان مجاهدی اختصاص داش��ت که به علت نبود امنیت درکرمانشاه از 
زندان دیزل آباد نیمه های شب با دو اتوبوس به گوهردشت منتقل شده بودند. آن ها از شهرهای 
گوناگون استان کرمانشاه بودند و به غیر  از تواب ها، اکثر افراد این بند اعدام شدند. این بند در 

طبقه ی اول ساختمانی بود که بند دو  نیز در طبقه ی سوم آن قرار داشت.

بند کرمانشاهی ها
       نام            نام خانوادگی       نام            نام خانوادگی        نام          نام خانوادگی

۳  مرتضی  امیری  سعید  ابراهیمی    ۲ ۱  جالل  ابراهیمی 
خسرو  امینی    ۶ رضا  امینی   ۵ کیومرث  امیریان     ۴

۹  رامین  بنی عامریان  محمدهادی  برادران گوران    ۸ جواد   باقری    ۷
۱۲  کورش  بهرامی  ۱۱ رضا    بنی عامریان  بنی عامریان  ۱۰  افشین   
ذبیح اهلل  چهری    ۱۵ علی   ثامنی    ۱۴ اکبر  بیژنی     ۱۳
خاکسار  عباس      ۱۸ ۱۷  محمدمهدی  حیدری  ۱۶  سیدنصراهلل  حسینی 

خدابخش   سهراب    ۲۰  فرهاد  خانی  ۲۱   محمد حنیف  خان محمدی    ۱۹
۲۴  علی حسین  شریفی  ۲۳ علی اصغر  رادمنش  خشنودی  ۲۲  وحید   
۲۷  مصطفی  عمرانی  ۲۶ محمود    علی زاده  صمیمی   ۲۵  منصور 

حامد  کالنتری    ۳۰ محمدرضا  کاشانیان    ۲۹ فدایی    ابراهیم    ۲۸
پرویز  گودرزی    ۳۳ گل برگ   ۳۲  بهرام   کهریزی   ۳۱ سیروس  
جواد  ندیمی    ۳۶ اسداهلل  ملکی    ۳۵ مجدامیری   مرتضی     ۳۴
حسین  یوسفی  ۳۹ جالل  نوری    ۳۸ غالم  نوری     ۳۷

یک س��الن نیز به زندانیان کرجی زیر حکم و بازجویی اختصاص داشت. تعداد آن ها حدود ده، 
پانزده نفر بود. با این حساب که در هر بند انفرادی، حداکثر سی و هشت سلول قرار دارد و در 
ضمن راهروی این سالن انفرادی را نیز از وسط تیغه کشیده و به دو قسمت تبدیل کرده بودند و 
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در هر طرف تنها نوزده سلول داشت که بعضی از سلول ها هم خالی بود.  عبدالعلی۱ شعبان زاده،  
امیرمهران بی غم، حسن قهرمانی و ... در این بند بودند که اعدام شدند.

یک س��الن به زندانیان افغانی اختصاص داش��ت.  آن ها زندانیان عادی بودند که به منظور 
صرفه جوی��ی در مخ��ارج و ع��دم پرداخت هزینه ب��رای انجام کارهای عموم��ی زندان، به 

گوهردشت منتقل  شده بودند.

فرعی ها. در زندان گوهردشت در ابتدای هر بند، یک ساختمان وجود دارد که در واقع برای 
پرسنل و نگهبانان بندها طراحی شده و متشکل از یک آبدارخانه، دو اتاق، یک انباری، سرویس 
بهداش��تی و حمام اس��ت و حکم یک س��وئیت کامل را دارد. اما رژیم از ساختمان فوق برای 
نگهداری زندانیان استفاده می کرد و بر آن نام »فرعی« گذارده بود. سیاست استفاده از فرعی ها 
در اواخر سال ۶۶، جهت تفکیک و تقسیم افراد به واحد های کوچک تر که برخورد با زندانیان 
و سرکوب شان را راحت تر می کرد، وسعت بخشیده شد. در هر یک از فرعی ها حداکثر سی تا 

سی و پنج نفر به سر می بردند.
 

در مقطع قتل عام، فرعی های پنج و هشت به زندانیان قدیمی مجاهد گوهردشت که سال ها در 
انفرادی به سر می بردند، اختصاص داشت. آن ها قبالً در یک فرعی به نام»فرعی مقابل شش« 
که از بقیه ی فرعی ها بزرگ تر بود، به سر می بردند و مدتی قبل از قتل عام ها، در دو فرعی فوق 
تقسیم شده بودند. در فرعی های هفت، سیزده، چهارده، شانزده و نُه زندانیان مجاهدی که در 
بهمن ماه ۶۶ از اوین به گوهردشت منتقل شده بودند، به سر می بردند و دو فرعی چهار و سه 
نیز به زندانیان ملی کش مجاهد اختصاص داش��تند که در تاریخ ۱۱خرداد ماه به گوهردشت 
منتقل شده بودند. آن ها در ابتدا همراه با ملی کش های مارکسیست در بند سه به سر می بردند 

و سپس به فرعی های مذکور منتقل شدند.
با حساب فوق، زندانیان مجاهد در هشت فرعی به سر می بردند و تعدادشان در بیش ترین حالت 
بیش از دویست و پنجاه نفر نمی توانست باشد. بیش از سی درصد افراد فوق زنده ماندند که 
بعد ها با هم در یک بند به سر می بردیم. از فرعی های فوق، دو فرعی ملی کش ها و فرعی هفت 

تقریباً همگی اعدام شدند و تعداد بسیار کمی زنده ماندند. 

۱-عبدالعلی در دوران س��رکوب قزل حصار یک بار نوزده ش��ب متوالی سرپا ایستاد و پس از آن دائم از درد پا رنج  برد. دکتر 
زندان بدون آن که آزمایشی از وی به عمل آورد، یا از پای وی عکسی بیاندازد بیماری اش را مفصلی تشخیص داده و مسکن 
تجویز می کرد. در سال ۶۶ عاقبت وی را در بیمارستان بقیه اهلل سپاه بستری و پایش را به علت وجود تومور پیش رفته قطع 
کردند. هنگام بستری بودن عبدالعلی در بیمارستان یکی از عوامل وزارت اطالعات تحت عنوان یکی از وابستگان مجاهدین با 
وی تماس برقرار کرد و برای خروجش از کشور قول و قرار گذاشت. عبدالعلی پس از آزادی از زندان در اسفند ۶۶ کوشید 
به کمک فرد مزبور و همراه با تعدادی از زندانیان سیاس��ی آزاد ش��ده و هواداران مجاهدین از کشور خارج شود. افراد یاد 
شده از جمله امیرمهران بی غم و حسن قهرمانی که در تور وزارت اطالعات قرار داشتند پس از رسیدن به سلماس همگی 

دستگیر شدند. هم پرونده های او بین ده تا پانزده نفر بودند که غالباً در کشتار ۶۷ اعدام شدند. 
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فرعی سیزده
       نام            نام خانوادگی       نام            نام خانوادگی        نام          نام خانوادگی

صادقی محمد  نقدی  ۳  ۲  محمدرفیع   درستکار   سیرنگ    ۱
طاهر  فاتحی سیاه استطلخی  ۵   مجتبی   عسگرخانی فراهانی  ۶   حسین )بهمن(   عباسی     ۴

کشاورز مسعود  فالنیک   ۹  ۸   رضا   فروتن  عطا    ۷
مداح ۱۱  ابوالقاسم     محمدی ارژنگی  ۱۲ مهدی   گلیج    علی    ۱۰

مهبودی          ۱۵میرعقیل        میرمحمدی ۱۴  حسن   مرتضوی   سیدحسن    ۱۳
۱۷  محمدمحسن وزین  نیکو   حسین    ۱۶ 

فرعی چهارده
       نام            نام خانوادگی       نام            نام خانوادگی        نام        نام خانوادگی
احمدیان  ۳قاسم ارباب علی عسگر تهرانی فرامرز      ۲ ابطحی  مجتبی    ۱

خوانساری بیداریان   ۶  سیدحسن   بهرام   اصفهانی  ۵  ۴   علی  
فالح تهی دست  ۹  منوچهر قندهاری علویجه    ۸   رضا   طاهری   ۷   منصور  

مجدآبادی الیقی   ۱۲ رضا   جالل    ۱۱ کازرونیان  محمدرضا    ۱۰
نیاکان  میرجعفری  ۱۵ حسین   فرشاد    ۱۴ مهدوی  عبدالمجید    ۱۳

فرعی شانزده
       نام            نام خانوادگی       نام            نام خانوادگی        نام        نام خانوادگی
۳   شمس   امین التولیه اکبری صفت  ۲   ابراهیم   داور  اسفندیاری   ۱

حنیفه پورزیبا   ۶   داریوش   جناب زاده   محمدتقی     ۵ بهزادی  نعمت اهلل    ۴
فدایی ۹   ابراهیم   صابری   ۸  هادی   شریعت  جمشید    ۷

نمای یک فرعی از باال

فرعی در واقع یک سوئیت بود 
که دو اتاق، یک توالت و 
حمام و یک انباری در آن قرار داشت.
۱- اتاق مورد استفاده ی پاسداران
۲- در ورودی به فرعی
۳ و ۴- توالت و حمام

۵- انباری )از این قسمت »به عنوان سلول تاریک« 
برای تنبیه زندانیان استفاده می شد.
۶- اتاق کوچک سه متر در چهار متر
۷- اتاق بزرگ چهار متر در پنج متر
۸- پنجره رو به حیاط

فرعی های گوهردشت
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کشاورز ۱۲  بیژن   کریم زاده   ۱۱  صابر  کیاکجوری    ۱۰  غالمرضا  
مشتاقی ۱۵  محمود   ۱۴  بهمن        موسی پورلفمجانی  محمدباقر    محسن     ۱۳

نیک خویی ۱۶   حجت اهلل  
فرعی هفت

       نام            نام خانوادگی       نام            نام خانوادگی        نام        نام خانوادگی
تاج گردون محمود     ۳ بهمن   ابراهیم نژاد  آذرخش گرگانی ۲  علی    ۱

جزع سرکرده حجت      ۶ ثابت رفتار   ۵  رضا    ترکمن نژاد    بیژن      ۴
صمد          رنجبر شوره دل    ۹ زاد رمضان   علی      ۸ اسداهلل )محمدرضا(دلجویی ثابت      ۷

شهبازی روانبخش      ۱۲ شریفی  ۱۱ حسین    شاکری   ۱۰  اکبر   
ابراهیم     غیوری نصیرمحله   ۱۵ عباسی  ۱۴ محمدرضا    شیرین بخش  اردشیر     ۱۳

گودرزی ۱۸  حجت اهلل   کریمی مقدم    ۱۷ ذکریا)بهمن(    کریمی   صادق     ۱۶
۲۱  اکبر            مشهدی قاسم ۲۰ معبود  مسکوتی  لشکری  ایرج      ۱۹

میمنت ۲۴  محمود    میرمعصومی  ۲۳  رضا    ۲۲  علی اکبر   مالعبدالحسینی 
ناظری ۲۶ جواد   ناصریان  محمودرضا      ۲۵

فرعی هشت
       نام            نام خانوادگی       نام            نام خانوادگی        نام        نام خانوادگی

خلیلی  پرویز     ۳ خسروی  ۲  جعفر     مصطفی)بهنام( بابایی)تابانی(     ۱
شریفی  محمدرضا       ۶ شبانی  عبدالجبار     ۵ درویشی  عبدالرحمان    ۴

علی رضا  غضنفرپورمقدم    ۹ علی زاغی  ضیاء     ۸ شیخیان  صالح     ۷ 
مبینی کشه  ۱۲  مهدی    کالنتری    ۱۱  اردشیر    فخار  حسن     ۱۰
مسیب پور   ۱۵  جعفر    محمدنژاد  ۱۴  هادی   محمدخواه    حسین      ۱۳
۱۸  مسعود  ناصری رازلیقی  معمولی کارگر  ۱۷  محمد    معروف خانی  مجید     ۱۶
۲۱ محمد علی      نیک بین  نوری    ۲۰  قدرت اهلل    نورمحمدی  ۱۹  زیداهلل   

همتی ۲۲  حمیدرضا   

فرعی پنج
       نام            نام خانوادگی       نام            نام خانوادگی        نام        نام خانوادگی

انتصاری فرشید     ۳ عبدالناصر  امجدی    ۲ آرین  ۱  بیژن  
جاللی خیراهلل      ۶ تحصیلی  ۵  حمید    تاجیک  مرتضی   ۴
خستو  مسعود       ۹ حسن پور   ۸  غالم رضا    چوب دار  ابراهیم      ۷

شاهی مغنی  ۱۲  بهروز    سلیمانی  حسن    ۱۱ سعادتی  ۱۰  حسین  
صنعت فر  ۱۴  محسن    صادق زاده اردبیلی  ۱۵  کاظم    صادق بیگی   ۱۳  حسین   

فردسعیدی  عطاریان نژاد   ۱۸  علی    ۱۷ سعید    عاقلی  رحیم     ۱۶
کریمی ۲۱  امیرحسین    کریمی  ۲۰  محسن    کریم نژاد  ۱۹  محسن   
نصرتی ۲۴  فرزین   محسن       مهدوی آبکناری   ۲۳ سیدمحمد  مروج     ۲۲

یزدی پور ۲۵ مرتضی  

)هاشم خانی( )مجتبی(
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ملی کش ها
       نام            نام خانوادگی       نام            نام خانوادگی        نام        نام خانوادگی

احمدی مهدی    ۳ ابوتراب   سعید   ۲ آذرنگ   داوود    ۱
اعرابی اصغر     ۶ اردکانی مقدم   محمد   ۵ ارجمندی  قدرت اهلل    ۴
امجد مجید    ۹ امامی  سعید    ۸ افشار  ۷  حسن  

بخشنده ۱۲  حمید   بابایی  ۱۱ علی   امیری  ۱۰  حمیدرضا 
پرتوی ۱۵  محمدعلی   بندار  ۱۴ حمید   بزرگیان  ۱۳  غالم رضا  

جوان شجاع قاسم    ۱۸ تدین  ۱۷  عدل الدین   پهلوان نژاد  ۱۶ مرتضی  
۲۱  محمدحسین حقیقت گو حسینی  ۲۰  حبیب اهلل   حاجی عسگری  ۱۹  ناصر 

خضری  حسن    ۲۴ خدابخش  ۲۳ یزدان   ۲۲  علی نقی   حقیقیان رودسری 
دامغانیان  رضا   ۲۷ دالمن  خطیب زاده  ۲۶حسن   ۲۵ حسن  
رجایی فرد  ۳۰ محمدعلی  درودیان  ۲۹محمدمهدی  راه شبدیز  ۲۸ مصطفی 

زارع ۳۳ ناصر  رضوانی  ناصر   ۳۲ ۳۱ مهشید )حسین(رزاقی 
سید احمدی  ۳۶  سیدمحسن  سلطانی  علی   ۳۵ سالمی مؤدب  ۳۴ جواد 

شاه بخش  ۳۹  شهرام   حسن )مکابیز( شفیعی   ۳۸ شاکری  ۳۷ داوود 
جواد         طاهری کدخدا  ۴۲ همایون      صولتی دهکردی   ۴۱ صالحی  ۴۰  ناصر  
حسن      طیاری آشتیانی  ۴۵ طلوع صفت  مسعود   ۴۴ طرخورانی  حسن    ۴۳

عسگری  علی رضا   ۴۸ عباسی  منصور   ۴۷ عباسی  محمدرضا   ۴۶
قاضی لواسانی ماشاءاهلل    ۵۱ فرزانه ثانی  ۵۰  مهرداد  محمود      فرجی اسکندرانی   ۴۹

کی نژاد  داریوش    ۵۴ کفاشیان  حسین    ۵۳ قربانی  ۵۲ علی 
لسانی نادر   ۵۷ گلیچ  ۵۶ خدایار  گرگانی  سعید    ۵۵

محمودیان محمود   ۶۰ ۵۹ احمد  محمدی  محبوب  ۵۸ حسن 
۶۳احمدمشهدی محمدعلی خراط مفخم  ۶۲ مجید  مردانی  ۶۱ مصطفی 

نیایش  مسعود   ۶۶ ۶۵ منصور  نورمحمدی  میرزایی  ۶۴ حجت اهلل 
یوسفیان ۶۹  اسماعیل  یشمی نیا  ۶۸ مجتبی   نیک پورفرخ  ۶۷ همایون 

مشهدی ها
       نام            نام خانوادگی       نام            نام خانوادگی        نام        نام خانوادگی

سلیمانی  ۳  یعقوب  ریاضی  ۲  حمید  جان فشان  ۱  رضا 
محمدی ۶  غالم رضا  ۵  محسن   فغفورمغربی  شادمانی  ۴   حسن  

۷  جعفر  هاشمی 

فرعی هایی که زنان در آن به سر می بردند
در گوهردش��ت، زندانیان زن تعدادش��ان اندک بود. هیجده زندانی زن مجاهد پیش از قتل عام، 
نیمه های ش��ب از زندان دیزل آباد کرمانش��اه با یک دستگاه اتوبوس به گوهردشت منتقل و در 
یک فرعی جا داده شدند.از این تعداد یازده نفر اعدام شدند و هفت زندانی باقی مانده از جمله 
دو زندان��ی تواب، پس از قتل عام به مدت هش��ت ماه ممنوع المالقات بودن��د و پس از ده ماه با 

آمبوالنسی که در طول راه نیز آژیر می کشید به کرمانشاه بازگردانده شدند.
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       نام            نام خانوادگی       نام              نام خانوادگی        نام      نام خانوادگی
جاللی ۳   میترا   پروین    امیری  ۲   معصومه  امینی     ۱
غالمی  ۶    نیره    سلیمانی۱  ۵    آذر  رحمتی  ۴     مرضیه   
معزی  ۹    اشرف  گوهرنیا  ۸     فریده  کاکایی  ۷     نسرین 

نصوری ۱۲  پوران   ۱۱   اعظم السادات   نسبی  نامور  ۱۰   هاجر 

حدود پانزده زندانی زن کرجی نیز در یک فرعی به سر می بردند. در میان آن ها تعدادی زندانی 
مارکسیست بودند که اساساً  به دادگاه برده نشدند و تعدادی نیز تواب  بودند. تنها چهار زندانی 
زن مجاهد برای برخورد از بند بیرون برده شدند و در این میان تنها زهرا خسروی به دادگاه برده 

و در ۸ مردادماه اعدام شد. 
تعداد زندانیان مجاهد درگوهردشت در مقطع قتل عام، اعم از زن و مرد کم تر از ششصد و پنجاه 
نفر بود که بیش از دویس��ت تن از آنان زنده ماندند. تعداد اعدام ش��دگان مجاهد در این زندان، 

نمی تواند بیش از چهارصد و پنجاه تن بوده باشد. 

بند »جهاد و کارگاه«
در مقطع قتل عام سال ۶۷ بند جهاد و کارگاه گوهردشت از افراد زیر تشکیل شده بود: 

۱- سی و پنج زندانی کرجی که دارای اتهام مجاهدین و گروه های چپ بودند. دوازده نفر از آن ها 
که غالباً از مناطق هیو و نظرآباد کرج بودند در سال ۶۵ دستگیر شده بودند.

۲- پانزده زندانی دادستانی مرکز، که ده نفر از آن ها از قبل در بند جهاد بودند و بقیه از اسفند 
۱۳۶۶ به بعد به این بند منتقل شده بودند.

۳- بیست و پنج زندانی عادی شامل سارقین مسلح ، دو  زندانی تبعیدی از قزل حصار، یک آخوند 
که به اتهام »مفعول« دستگیر شده بود، دو ارتشی و چند محکوم دیگر دادستانی می شدند.

۴- هیجده نفر از اعضای گروه »عیاران« که در اردیبهشت ۶۷ به بند جهاد منتقل شدند. تعدادی 
از آن ها در بهمن ۶۷ اعدام شدند.

۵- بیس��ت نفر از زندانیان کرمانش��اهی هوادار حزب دمکرات و کومله که بعد از بمباران زندان 
کرمانشاه در سال ۶۷ به زندان گوهردشت انتقال داده شدند. زندانیان مجاهد کرمانشاهی در بند 

دیگری نگهداری می شدند که غالباً اعدام شدند.
در جریان قتل عام هیچ یک از زندانیان این بند نزد هیأت برده نشد؛ فقط یک روز کلیه ی زندانیان 
را با چشم بند به دفتر جهاد بردند و داود لشگری به اتفاق دو نفر دیگر که در آن جا مستقر شده 
بودند از  آن ها با توجه به اتهام شان سئوال هایی کردند. چند روز بعد نیز هیجده نفر از زندانیان 

کرجی را برای سئوال و جواب به قسمت دادستانی کرج مستقر در زندان گوهردشت بردند.
روز ۵ مرداد چند نفر که برای کار باغبانی به محوطه بیرون می رفتند بعد از چند ساعت به بند 
برگشتند. به آن ها گفته شده بود فعالًً برای چند روز در داخل کار کنید. بر خالف دیگر بندها 
تلویزیون و روزنامه بند جهاد قطع نگردید؛ حتا سر پاسدار بند )پهلوانی( به تعدادی از زندانیان 
که علت قطع مالقات و ... را پرسیده بودند گفته بود شما را برای سئوال و جواب می برند، هرچه 

می پرسند درست جواب بدهید.
۱ - آذر سلیمانی یکی از زنان کرمانشاهی بود که در انفرادی محبوس بود و از همان جا به قتل گاه برده شد.
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اسامی مردان مجاهد قتل عام شده ای
 که محل نگهداری شان در زندان گوهردشت مشخص نیست ۱

       نام            نام خانوادگی       نام            نام خانوادگی        نام      نام خانوادگی
امینیان علی  رضا    ۳ اکبریانی  ۲    حمید  مهران  اسالمی    ۱
تیموری مجید    ۶ ترابی  سعید    ۵ بارانی  حسین    ۴

محمدرضا  جنت رستمی  ۹ جاویدیار  مسعود    ۸ تیموریان  سیدقاسم     ۷
خضری مصطفی   ۱۲ حسینی  سیدفضل اهلل   ۱۱ جوکار  محمدرضا     ۱۰
درودی عبداهلل   ۱۵ خیری نژاد  ۱۴  خیراهلل   خیرخواه  فتح اهلل    ۱۳
ضیایی  حسین    ۱۸ زرندی  کوروش   ۱۷ زاهدی  نقی      ۱۶

۲۱  قاسم  قاسم پور  غیاثوند  ۲۰  محمدرضا  عباس زاده  مجید    ۱۹
کبریتی  ۲۴  حمیدرضا   کاظمی  بهروز    ۲۳ ا سماعیل  قنبری   ۲۲

هوشمند فرشید    ۲۷ ۲۶  امیر  میرمحمدی  کلهر  اسفندیار     ۲۵
یوسفی ۲۹  محمد  یگانه موسوی  طاهر    ۲۸

تعداد و ترکیب زندانیان چپ در زندان گوهردشت

در زندان گوهردش��ت تقریباً پانصد زندانی چپ که وابسته به گروه های مختلف مارکسیستی 
بودند به سر می بردند که ترکیب  بند های آن ها به شرح زیر بود:  

بند پنج: در این بند حدود نود نفر از محکومینی که باالی ده سال حکم داشتند و محکومین 
زیر ده سال در کنارِ هم قرار گرفته بودند. هیچ یک از افراد این بند به نزد هیأت مرگ فرا خوانده 
نش��دند. در تاریِخ ۹ ش��هریورماه فورمی در این بند پخش می کنند که زندانیان موظف اند به 
سئوال های مندرج در آن مبنی بر این که آیا مسلمان هستند و نماز می خوانند پاسخ دهند.  

 ۱- در میان افراد این لیست ممکن است تعداد محدودی قبل یا بعد از کشتار اعدام شده باشند. از آن جایی که خود شخصاً 
این افراد را نمی شناسم ممکن است مرتکب اشتباه هم شده باشم.

۱-طبقه ی  سوم سالن پنج 
، طبقه ی دوم سالن شش
۲- طبقه ی سوم سالن نُه 
یا سیزده- طبقه  ی دوم 
سالن ده یا چهارده
۳-  طبقه ی سوم سالن 
هفت- طبقه ی دوم سالن 
هشت
)طبقه ی اول در هر سه 
بلوک خالی بود(
۴- فرعی بیست
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اکثریت قریب به اتفاِق افراد بند خود را مسلمان معرفی کرده اما در مقابل سئوال نماز می خوانی 
یا نه؟ خط تیره می گذارند. ناصریان و لش��گری تماِم افراد بند را در راهرو، در نوبت کابل قرار 
می دهند. تعدادی همان جا اعالم می کنند که حاضر به نماز خواندن هس��تند. دیگران، همه، 

زیِرکابل، وادار به پذیرش نماز می شوند.
 

بند ش�ش: این بند ش��صت نفره به زندانیانی اختصاص داشت که احکامی بین ده تا پانزده 
سال داشتند. در حدود سی نفر بهایی نیز ساکن این بند بودند. افراد این بند کسانی بودند که 
زندانیان مجاهد از طریق مورس چشمی خبر قتل عام را به آن ها رساندند. آن ها علیرغم موضع 
نسبتاً باالیی که داشتند، بخاطر آگاه شدن از پروژه ی قتل عام و دیرتر رفتن نزد هیأت یکی از 

کم تلفات ترین بندهای زندان شدند. 
بن�د هفت و بند هش�ت: این دو بند با جمعیتی حدود صد و ش��صت نفر، به محکومینی 
اختصاص داش��ت که حکم زیر ده سال داش��تند. بند هفت در طبقه ی فوقانی آخرین بلوک 
ساختمانی، منتهی به حسینیه و بند هشت در طبقه ی دوم آن قرار داشت. از آن جایی که این 

دو بند در روزهای ۵ و ۶ شهریور نزد هیأت برده شدند بیش ترین تلفات را متحمل شدند .
 

بند نُه یا سیزده: این بند با جمعیتی حدود هفتاد و پنج تا هشتاد نفر به زندانیانی اختصاص 
داشت که احکام شان کم تر از پانزده سال بود. تعداد اعدام شدگان این بند از بند ملی کش ها و 
بند شش بیش تر بود. دلیل اصلی آن این بود که زندانیان این بند در بهمن ماه سال ۱۳۶۶، در 
اوِج درگیری های زندان اوین، به گوهردشت منتقل شده بودند و با توجه به اعتصابات سراسری 

اوین و درگیری های بیش تری که با زندانبانان داشتند از مواضع  باالتری برخوردار بودند. 
 

بند ده یا چهارده: احکام ساکنان این بند، معروف به بند ملی کش ها که در حدود هفتاد و پنج 
نفر بودند، به پایان رسیده بود اما به علت ننوشتن انزجارنامه و نپذیرفتن مصاحبه ی  ویدئویی 
هم چنان تا »احراز توبه« در زندان باقی مانده بودند. س��اکنان این بند در ۱۱ خردادماه س��ال 
۱۳۶۷ از اوین به گوهردشت منتقل شدند. تعداد اعدام شدگان این بند نیز بیش از بند شش 

بودکه پیش تر از طریق مورس در جریان کشتار قرار گرفته بودند.
تالش زنده یاد بهنام کرمی در آن شرایِط جهنمی، مددرسان بخشی از زندانیان چپ شد که در 
روزهای ۹ و ۱۰ شهریور به نزد هیأت رفتند. وی از طریق مورس زنی آخرین اخبار فاجعه را با 

همکاری دو زندانی دیگر به آگاهی این دسته از افراد رساند. 
 

بند فرعی بیست:
در این بند توده  ای های تنبیهی به همراه تعدادی از وابستگان سازمان اکثریت به سر می بردند. 
از آن جایی که به عنوان اولین بند روز ۵ شهریور نزد هیأت برده شدند تعداد زیادی از پنجاه نفر 

ساکنین آن به جوخه ی اعدام سپرده شدند.
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جنازه ی قربانیان در کجا دفن شده  است؟

این پرسشی است که پاسخ مشخصی برای آن وجود ندارد. نزدیک به چهار هزار نفر در سراسر 
کشور در این کشتار جان خود را از دست داده اند ولی همه چیز در هاله ای از ابهام قرار دارد. 

مقامات قضایی هم چنان از دادن نشانی قبر واقعی قتل عام شدگان نیز خودداری می کنند. 
در دی ماه ۶۸ پس از آن که قرار شد رینالدو گالیندوپل گزارشگر ویژه ی سازمان ملل متحد 
برای بررسی وضعیت نقض حقوق بشر از ایران دیدار کند برای اولین بار و در چند دوره پس 
از آن، مقامات قضایی، به عنوان محل دفن اعدام شدگان ۶۷، نشانی قبرهایی را در گورستان 

بهشت زهرا به کم تر از بیست و پنج درصد از خانواده های زندانیان مجاهد دادند. 
در این ماه دادس��رای انقالب اسالمی تهران با ارس��ال نامه برای تعدادی از خانواده ها خواهان 
تماس آن ها با دادس��رای مزبور شد. در نامه ی ارسالی که خطاب به »خانواده متوفی«! نوشته 

شده بود از جمله آمده بود: 
ضرورت دارد حداکثر تا تاریخ ۲۰ دی ماه ۱۳۶۸ با شماره ی تلفن ۵۹۷۸۷۸ )روزهای 

زوج از ساعت ۱۴ الی ۱۶( برادر جابری تماس حاصل نمایند. 
در نامه ی یاد شده به عنوان تذکر مهم قید شده بود: 

»چنان چه نسبت به ابطال شناسنامه ی متوفی تاکنون اقدامی نکرده اید، الزم است پس 
از تماس تلفنی و مشخص شدن زمان حضور در دادسرای انقالب اسالمی مدارک ذیل 

را به همراه داشته باشید. 
۱- اصل شناسنامه ی متوفی

۲- اصل شناسنامه ی والدین متوفی و فتوکپی تمام صفحات
۳- اصل شناسنامه ی همسر و فتوکپی تمام صفحات ) در صورت تأهل( 

۴- اصل دفترچه ی بسیج اقتصادی و فتوکپی صفحه ی اول
۵- واریز نمودن مبلغ پانصد ریال به حس��اب شماره ی ۹۹۸۸۸ بانک ملی در یکی از 

شعب تهران و ارایه ی اصل فیش.«
به خانواده  هایی که پس از اعالم دادس��تانی به اوین رجوع کرده و شناس��نامه ی فرزندشان را 
باطل  کرده  و بطور تلویحی پذیرفته بودند که فرزندان شان فوت  کرده اند نشانی قبر داده شده 
است. بسیاری از خانواده ها از تماس با دادستانی خودداری کردند  و به همین دلیل محل قبر 
فرزندان شان مشخص نیست. علیرغم مراجعه و پیگیری مستمر تعدادی از خانواده ها، مقامات 
قضایی و امنیتی حاضر به مشخص کردن محل دفن بسیاری از قربانیان در بهشت زهرا نشده اند. 
برای مثال بعد از پیگیری و حتا تالش بعضی از مقامات دادستانی، به خانواده ی میرزایی اطالع 
داده شده است که مصطفی میرزایی ۷ مرداد، حسین میرزایی ۳ شهریور و مهناز یوسفی ۱۹ 
مرداد ۶۷ اعدام و در بهشت زهرا به خاک سپرده شده اند، اما دادستانی و مقامات بهشت زهرا 

از محل دفن خبر ندارند.
هیچ یک از زندانیان شهرستانی که در تهران به دار آویخته شدند، در بهشت زهرا و یا شهر محل 

سکونت شان دارای قبر نیستند. 
پس از آن که خانواده ی زندانی به موارد مطرح شده در نامه دادستانی عمل می کردند، مقامات 
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بهشت زهرا با گذاشتن سنگی بر روی قطعه ای خاک که تا پیش از آن اثری از قبر در آن نبود 
محل مزبور را به عنوان قبر فرزندشان اعالم می کردند. 

قبرهای اعالم ش��ده، در اطراف قطعات ۸۷، ۹۲، ۹۴، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶و ۱۰۸، 
که مربوط به متوفیان سال های قبل از ۶۷ است، قرار دارند. در سال های اخیر به علت توسعه ی 

قطعات بعضی از این قبرها در وسط قطعه قرارگرفته اند.

سنگ  قبرها پس از دستور دادستانی به مسئوالن بهشت زهرا، توسط متصدیان این گورستان 
بدون اطالع خانواده ها کار گذاشته شده اند. تعدادی از این سنگ ها در سال های اخیر توسط 
خانواده ی قربانیان تعویض شده اند. تاریخ وفات  نوشته شده روی سنگ ها ظاهراً تاریخی است 
که از سوی مقامات قضایی به بهشت زهرا اعالم شده است. این تاریخ ها غالباً بین مرداد ۶۷ 
تا آذرماه ۶۷ هستند اما تعداد معدودی نیز تاریخ سال ۶۸ را دارند که غیرواقعی است. جدا از 
قتل عام شدگان ۶۷، تاریخ نوشته شده روی سنگ قبر کسانی که پس از تاریخ فوق نیز اعدام 
شدند،  یا فوت کردند نادرست است. قبر رضا شیرزادیان در قطعه ی ۹۴ است. وی در خرداد 
۶۸ به علت حمله صرع در استخر اوین غرق شد. سنگ قبری که مقامات بهشت زهرا روی قبر او 
گذاشته اند، تاریخ وفات را خرداد ۶۷ ذکر می کند که نادرست است. روی سنگ قبر جالل کزازی 

تاریخ تولد او ۱۳۴۲ نوشته شده، در حالی که وی متولد ۱۳۳۸ است. 
دولت جمهوری اسالمی مدعی است فردی با نام محمد کادلی حقیقی، فرزند محمدتقی، متولد 
۱۳۴۱ را پس از اعدام در قطعه ۱۰۶ ردیف ۹۰ قبر شماره ی ۴۱ به خاک سپرده و سنگ قبری 
روی آن نهاده است. در حالی که چنین فردی وجود خارجی ندارد و این مشخصات مربوط به 
حمید حقیقی است! خانواده حقیقی، سنگ قبر یاد شده را تغییر داده و سنگ قبری جدید با 
نام و نام خانوادگی صحیح، به جای آن قرار داده  اند. تصاویر مربوط به این دو قطعه سنگ را در 

صفحه ی ۲۶۷ مالحظه کنید. 
به نظر من دستگاه قضایی بر اثر شتاب و بی مسئولیتی نام دو اعدامی را در هم ادغام کرده و 
از آن یک نفر درست کرده است. یکی از کسانی که در جریان کشتار ۶۷ در بند ۱ پایین اوین 
اعدام شد، حمید کابلی نام داشت. مسئوالن مربوطه کابلی را کادلی خوانده و سپس از آن، نام 

محمد کادلی حقیقی را تولید کرده اند! حمید کابلی دارای قبری در بهشت  زهرا نیست. 
نمونه ی باال نشانه ای است از سراسیمگی دستگاه قضایی در اجرای حکم اعدام و دفن قربانیان. 
آن ها حتا از ارائه ی اس��امی درس��ت قربانیان نیز عاجزند. به باور من به احتمال زیاد قبرهای 
اعالم شده از سوی بهشت زهرا واقعی نیستند. چرا که برای مثال حسین صفایی زاده و صدیقه 
انسی با مشخصاتی کامالً یک سان دارای دو قبر با دو نشانی متفاوت در دو قطعه ی جداگانه 

هستند. 
حس��ین صفایی زاده فرزند عزت اهلل، تولد ۱۳۴۱، وفات ۳/ ۸/ ۱۳۶۷ دارای دو قبر در قطعه ی 

۱۰۴ ردیف ۱۰۵شماره ی ۱۸و در قطعه ی۹۸ردیف۱۵۲شماره ی ۱ است. 
صدیق��ه انس��ی فرزن��د رجب عل��ی والدت ۱۳۴۲، وف��ات ۲۰/ ۶/ ۱۳۶۷دارای دو قب��ر در 

قطعه  ی۹۸ردیف ۱۰۴شماره ی۲۵ و قطعه ی ۹۹ردیف۱۰۴شماره ی ۲۵ است. 
نکته ی مهم آن که شماره ی  ردیف و شماره ی قبر صدیقه انسی در هر دو قطعه یک سان است! 
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هم چنین قبرهای منصور داوران هوادار سازمان اکثریت در قطعه ی۱۰۸ردیف ۲۳۳ شماره ی 
۱۸ و ابراهی��م نج��اران هوادار س��ازمان راه  کارگ��ر در قطعه ی۹۷ردیف۲۰۰ش��ماره ی۱۰در 
بهش��ت  زهرا داده شده اس��ت. به نظر من اعالم این دو قبر در بهش��ت زهرا تنها به این دلیل 
اس��ت که در پرونده ش��ان ارتباط با مجاهدین مطرح بوده است و مسئوالن دادستانی پس از 
برخوردهای مکرر خانواده با رجوع به پرونده به تصور این که آن ها هوادار مجاهدین هستند قبر 
آن ها را به اشتباه در بهشت زهرا مشخص کرده اند! این در حالی است که این دو نفر از زندانیان 
چپ بودند و در شهریورماه در گوهردشت به اتهام ارتداد به دار آویخته شدند و همراه با دیگر 

زندانیان چپ در یک محل به خاک سپرده شده  اند. 

مصطفی مردانی زندانی مجاهدی بود که در ش��هریورماه همراه با زندانیان مارکسیس��ت در 
گوهردشت اعدام ش��د. از آن جایی که پیکرهای اعدام شدگان با یک کامیون حمل می شدند، 
ً  خاوران است دفن شده باشند، این در حالی است که قبر  قاعدتاً بایستی در یک محل که ظاهرا

مصطفی مردانی در قطعه ی ۱۰۴ بهشت زهرا ردیف ۳۹ شماره ی ۴۸ داده شده است. 
به باور بعضی از خانواده ها، قتل عام ش��دگان در قبرهای  جمعی دفن شده  اند. آن ها کانالی در 
قطعه ی ۹۹ را که روی آن آس��فالت شده، یکی از گورهای  جمعی می دانند. بنا به ادعای این 
دسته از خانواده ها یکي از کارگرهاي بهشت زهرا به یکي از مادران گفته است: در تابستان ۶۷، 
چند روزي آن منطقه را قرق کرده و اجساد را شبانه  آورده و در گودال هایي که از قبل کنده 
بودند، می انداختند. آن ها هم چنین قطعه های ۹۲ و ۹۳ را به ترتیب محل گور دس��ته جمعی 

مردان و زنان هوادار مجاهدین می دانند. 

 »اگر همه ی سنگ ها این است، پس مرده های من کجا هستند؟« 
اسامی بیش از هزار و دویست زندانی سیاسی هوادار مجاهدین که در اوین و گوهردشت به دار 
آویخته شدند در این تحقیق آمده است؛ اما تعداد قبرهای مشخص شده در بهشت زهرا مربوط 
به جان باختگان کش��تار ۶۷ در حدود سیصد و هفتاد قبر است. به عبارتی بیش از هشت صد 
نفر از کسانی که جان خود را در کشتار ۶۷ از دست دادند دارای قبر مشخص در بهشت زهرا 

نیستند. 
اسامی بیش از سیصد و هشتاد زندانی مارکسیست که در اوین و گوهردشت اعدام شدند در 
این تحقیق آمده است؛ اما به جز قبر منصور داوران و ابراهیم نجاران که در بهشت زهرا اعالم 
شده، قبر هیچ یک از قتل عام شدگان ۶۷ که به ادعای مقامات قضایی و امنیتی در خاوران دفن 

شده اند مشخص نیست.

پرسش هایی که مسئوالن نظام جمهوری اسالمی می بایستی به آن ها پاسخ دهند به 
قرار زیر است: 

•  بقیه ی قبرها کجاست؟	
•  آیا قبرهای داده شده واقعی هستند؟ 	
• چرا تعدادی از قربانیان دارای دو قبر در دو محل جداگانه هستند؟ 	
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• چرا قبر تعدادی از زندانیان مارکسیست در بهشت زهرا است و به بقیه ی خانواده ها ابالغ 	
شده است که فرزندان شان در خاوران دفن شده اند؟ در حالی که زندانیان یاد شده در یک 

 روز و دریک محل )زندان گوهردشت( اعدام شده اند؟

از »لعنت آباد« تا »گلزار خاوران« 
در تابستان ۶۰ گورستان خاوران که رژیم »لعنت آباد«ش می نامید به محلی برای دفن بخشی 
از اعدام ش��دگان چپ و مجاهدینی که در تظاهرات  های ش��هریور و مهر ۶۰، در درگیری های  
مسلحانه ی خیابانی، و یا حمله به خانه های تیمی و پایگاه های مجاهدین کشته شده بودند، 
اختصاص یافت. این گورستان قطعه زمین بایری است که در جنوب شرقی تهران در نزدیکی 

محله ی خاوران و در کنار گورستان بهاییان قرار دارد.
صادق اخوت، رضا حس��ین علیخانی، روح اهلل باقروند،  مس��عود چمن آرا، داریوش رضازاده، 
فرهاد س��لیمی، مجتبی زرگری، عباس علی زمانی کس��بی، جمپور طهماس��بی، لطف اهلل 
طاهری، عبدالحسین احس��انی، مجید نگهداری، لطف اهلل یاوری، اعضا و هواداران سازمان 
پیکار، نخستین گروه از اعدام شدگان بودند که در۳۱ تیرماه ۱۳۶۰در خاوران دفن شدند. 

تقی شهرام در مرداد ۵۹ اعدام شد، محسن فاضل، سعید سلطانپور، علیرضا رحمانی شستانی، 
ش��هال باالخانپور )طلعت رهنما(، منوچهر اویس��ی، بهنوش آذریان، طاه��ره آقاخانی مقدم، 
محمدعلی عالم زاده حرجندی و ... در ۳۱ خرداد ۱۳۶۰ اعدام و در بهشت زهرا به خاک سپرده 
شده بودند. بعد از راه اندازی گورستان خاوران،باقی مانده ی اجساد همه ی آنان نیز پس از نبش 
قبر به خاوران انتقال یافت؛ اما مقامات نظام از مشخص کردن محل دفن آنان تاکنون خودداری 

کرده اند. 
تاکنون مشخص نشده که بر اساس چه معیاری تنها بخشی از زندانیان چپ در این گورستان 

و مابقی در قطعه های مختلف بهشت زهرا به خاک سپرده شده اند؟ 
بیش تر کسانی که پیش از کشتار ۶۷ در خاوران به خاک سپرده شدند مربوط به سال های ۶۰ و 
۶۲ است. در سال های ۶۳ تا ۶۶ با توجه به فروکش کردن موج اعدام ها، تعداد کمی در خاوران 
به خاک سپرده شدند. مریم حاجی علی محمدی ۳۰ فروردین، مسعود انصاری ۱۳ اردیبهشت و 
پروین گلی آبکناری پس از خودکشی در اوین در ۱۵ آذر ۶۶ جزو آخرین افرادی بودند که در 

سال ۶۶ در خاوران به خاک سپرده شدند. 
در خرداد ۶۷، خاوران پذیرای پیکر انوش��یروان لطفی، لهراس��ب صلواتی، و تیرماه ۶۷ مدفن 

فرامرز صوفی، کیومرث زرشناس، سعید آذرنگ، رحیم هاتفی و ... شد.   

در خاوران به جز تعداد معدودی سنگ قبر که بعضی از خانواده ها به شکل نمادین و فرضی، یا 
بر اساس اطالعی که مقامات مسئول داده اند، نصب کرده اند و چند بوته گل و درختچه چیزی 
دیده نمی ش��ود. س��نگ ها غالباً در اثر یورش عوامل رژیم و درختچه ها و بوته ها در اثر مشکل 
آبیاری و عدم رس��یدگی خشک می ش��وند. در واقع تل های خاک، خار و خاشاک و گل های 
میخک زرد و قرمز که روی معدود سنگ های شکسته و نصفه نیمه گذاشته می شوند و آفتاب و 
برف و باران و نجواهای حزن انگیز و دردمند مادران و پدران دل شکسته، تنها چیزهایی هستند 
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که به این قسمت از  خاک میهن مان حیات می دهند. 
باقر یزدانی، الدن بیانی، مجید کیانی، س��یامک مختاری، مرتضی کریمی، محمود اسرافیلی، 
حسین اخوت مقدم، زهرا آذر ماسوله، مسعود رقابی، اردشیر نصیری آزاد، محمد نبی جدیدی، 
حمید اخضری، رضی الدین تابان، بهنام رضایی  جهرمی، مجتبی احمدزاده هروی، الدن عادلی، 
غالم  حس��ن سلیم، طاووس اردبیلی، قدرت فاضلی، پرویز میربها، خاطره جاللی، عبدالمجید 
فیاض دولتشاهی، محمدباقر عباسی، سعید نعیمی، منصور جابری، مسعود ایازی، بهمن گازرانی، 
شریفه موسوی، مسعود سلطان دوست، مریم حاجی علی محمدی، فریدون سرداری کرمانی، از 

جمله معدود کسانی هستند که در این گورستان مزارشان دارای سنگی نصفه نیمه است. 
از همان سال ۶۰ مقامات امنیتی و قضایی، حاضر به دادن نشانی قبر مجاهدینی که در این 
گورس��تان دفن شده بودند، نشدند. آن ها حتا از مش��خص کردن محل دفن تعداد زیادی از 
زندانیان چپ که در بین سال های ۶۰ تا ۶۶ در زندان اوین اعدام شدند نیز خودداری کردند. 
برای مثال در حالی که داوود مدائن، حسین ذاکری، فریدون اعظمی، منیژه هدایی و مسعود 
جیگاره ای در پاییز ۶۱ اعدام شدند، مقامات دادستانی محل دفن مدائن، اعظمی و ذاکری را 
در قطعه ی ۹۴ بهشت زهرا اعالم، و از مشخص کردن محل دفن هدایی و جیگاره ای خودداری 

کردند. 

این سیاست پس از کشتار ۶۷ عمومیت یافت و مقامات نظام حاضر به مشخص کردن محل 
دفن هیچ یک از قتل عام شدگان به خاک سپرده شده در خاوران نشدند. 

»لعنت آباد« که به همت پایداری و مقاومت خانواده  های زندانیان سیاس��ی قتل عام ش��ده به 
»گلزار خاوران« تبدیل ش��د و در نیمه ی دوم دهه ی۷۰ و نیمه ی اول دهه ی ۸۰ خورشیدی 
رونق و جلوه ای درخش��ان پیدا کرد،  بنا به ادعای مقامات امنیتی و قضایی محلی اس��ت که 
زندانیان چپ قتل عام شده در سال ۶۷ در آن به خاک سپرده شده اند. باور عمومی این است 
که آن ها بطور دسته جمعی در قطعه ای به وسعت شصت متر در سی متر و در کانال های متعدد 
به خاک سپرده شده اند. تنها انوشیروان لطفی و امیر میرعرب بایگی که اولی در خرداد و دومی 

در شهریور ۶۷ اعدام شدند دارای سنگ کوچکی بر گور خود هستند.
در سال های اخیر پس از توجه و عالقه عمومی به خاوران، بارها خانواده های قتل عام شدگان از 

زبان مسئوالن جمهوری اسالمی شنیده اند که این قربانیان در خاوران دفن نشده اند.

در س��ال ۸۷ عده ای از اعضای خانواده های قتل عام ش��دگان ۶۷ از خاک برداری گس��ترده با 
بولدوزر و کاشت درخت در محوطه ی گورستان توسط مأموران شهرداری خبر دادند. اعتراض  
خانواده های قتل عام شدگان و حمایت مجامع حقوق بشری بین المللی از خواست  آن ها باعث 
عقب نشینی موقت مأموران دولتی شد تا در فرصتی دیگر سیاست ضدانسانی خود را که هدفی 

جز نابود کردن خاطره ی قتل عام شدگان ۶۷ ندارد، عملی کنند. 



150

نگاهی به تاریخ   اعدام های اعالم شده از سوی دولت جمهوری اسالمی
مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اس��المی تاریخ  اعدام زندانیان سیاسی در کشتار ۶۷ را به 

گونه ای دستکاری کرده اند که منکر این قتل عام باشند. 
در تاریخ های ارائه شده به خانواده ها، این کشتار از روز ۲ مرداد شروع شده و تا ۲۹ آبان بصورت 
روزانه و یا فاصله ی کم ادامه داشته است و پس از آن چند مورد در ماه های آذر و دی صورت 
گرفته است. به منظور پوشاندن ابعاد کشتار، ۱۶ تاریخ اعالم شده مربوط به سال ۱۳۶۸ است. 
مقامات جمهوری اسالمی به گونه  ای حساب شده تاریخ ها را اعالم کرده اند که در یک روز بیش 
از دوازده مورد اعدام نبوده باش��د. به همین منظور تاریخ اعدام تعدادی از قربانیان را زودتر و 

تعدادی دیگر را دیرتر از زمانی که اعدام شدند اعالم کرده اند. 

روز ۶ مرداد که کشتار در زندان اوین شروع شد فقط نام یک نفر را اعالم کرده  اند. روز ۸ مرداد 
که کشتار در زندان گوهردشت شروع شد نیز تنها نام یک نفر را اعالم کرده اند. 

قتل عام در روز ۱۳ شهریور در زندان های اوین و گوهردشت پایان یافت و تنها چند مورد در 
مهرماه صورت گرفت. با این حال چنان چه مالحظه می کنید تاریخ اعالم  شده ی تعداد زیادی از 

اعدام ها مربوط به بعد از ۱۳ شهریور  ۱۳۶۷ است. 

بر اساس تاریخ های اعالم شده از سوی مقامات دولتی صد و نوزده نفر در ماه محرم - ۲۳ مرداد 
۶۷ تا ۲۰ ش��هریور ۱۳۶۷- اعدام ش��ده اند. پنج نفر در روز تاسوعا که ۳۱ مرداد است و چهار 
نفر در عاشورا که ۱ شهریور است اعدام شده اند. روز عید غدیر که ۱۱ مرداد است نیز یک نفر 

اعدام شده است.۱
تعداد کسانی که تاریخ اعدام شان در ماه های تابستان و پاییز ۶۷ اعالم شده است:

۱- برای دس��ت یابی به تاریخ صحیح اعدام تعدادی از زندانیانی که در زندان گوهردش��ت به قتل  رس��یدند و مقایسه ی آن با 
تاریخ های ارائه شده از سوی دولت، به روزشمار انتشار یافته در این کتاب مراجعه کنید. 

۲- یک نفر، دو جا دفن شده است.
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۱۱ نفر بدون تاریخ: ۱ نفر مرداد ۶۷، ۱ نفر تابستان ۶۷، ۱ نفر ۲۴ مهر ۱۳۶۴

مسئوالن اصلی کشتار زندانیان سیاسی 
هیأت اصلی اعدام در تهران به حکم خمینی و با پیگیری احمد  خمینی تشکیل شده بود و افراد 

اصلی و تصمیم گیرنده ی آن در زندان های اوین  و گوهردشت مشترک بودند. 
اعضای هیأت تشکیل دهنده ی اعدام در گوهردشت، این افراد بود:

حسین علی نیری، حاکم شرع و رئیس هیأت  . ۱
مرتضی اشراقی، دادستان انقالب اسالمی مرکز  . ۲
مصطفی پورمحمدی، نماینده ی وزارت اطالعات . ۳

سیدابراهیم رئیسی به عنوان معاون امنیتی)گروهک ها( دادستان انقالب مرکز در هیأت حضور 
پیدا می کرد.  

۳۰
۳
۷

۱۱
۱۵
۱۹
۲۳
۲۷
۱
۶

۱۴
۲۰
۷

۹   نفر
۳   نفر
۳   نفر
۳   نفر
۷   نفر
2   نفر
۳   نفر
5   نفر
2   نفر
۱   نفر
۱   نفر
2   نفر
۱   نفر

شهریو ر
مهر
مهر
مهر
مهر
مهر
مهر
مهر
آبان
آبان
آبان
آبان
آذر

۳۱
۴
۸

۱۲
۱۶
۲۰
۲۴
۲۸
۲
۸

۱5
۲۱
۱۲

۳   نفر
۶   نفر
۳   نفر
۵   نفر
۵   نفر
4   نفر
۳   نفر
2   نفر
2   نفر
4   نفر
2   نفر
۱   نفر
۱   نفر

شهریو ر
مهر
مهر
مهر
مهر
مهر
مهر
مهر
آبان
آبان
آبان
آبان
آذر

۱
۵
۹

۱۳
۱۷
۲۱
۲۵
۲۹
۳

۱۱
۱6
۲۷
۱۵

۷   نفر
۴   نفر
۵   نفر
۵   نفر
۲   نفر
۴   نفر
۴   نفر
۱   نفر
۳   نفر
۲   نفر
۲   نفر
۲   نفر
۱   نفر

مهر
مهر
مهر
مهر
مهر
مهر
مهر
مهر
آبان
آبان
آبان
آبان
آذر

۲
۶

۱۰
۱۴
۱۸
۲۲
۲۶
3۰
۴

۱3
۱9
۲9
۲۷

۵   نفر
۳   نفر
۸   نفر
۲   نفر
۳   نفر
۲   نفر
۲   نفر
۵   نفر
۲   نفر
۱   نفر
۲   نفر
۱   نفر
۲   نفر

مهر
مهر
مهر
مهر
مهر
مهر
مهر
مهر
آبان
آبان
آبان
آبان
دی

۱۶
۲۰
۵

۱   نفر
۲   نفر
۱   نفر

فروردین
شهریور

آذر

۲۰
۲۶

۱   نفر
۳   نفر

فروردین
شهریور

۲۸
۴

۲   نفر
۱   نفر

خرداد
مهر

۱
۱۸

۴   نفر
۱   نفر

شهریور
مهر

تاریخ های مربوط به ۱۳۶۸:

۱

۲

۳

۱- یک نفر، دو جا دفن شده است.
۲- تصویرهای آمرین و عاملین کش��تار بزرگ زندانیان سیاس��ی در تابس��تان ۶۷، همراه با فرمان های صادر شده در این 

مورد، در صفحات پایانی کتاب آمده است.
۳-گفته می شد علی مبشری و ابوالقاسم  رامندی حکام شرع اوین  نیز در بعضی از دادگاه ها شرکت کرده بودند.
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اسماعیل شوشتری، رئیس سازمان زندان ها؛ محمد مقیسه ای، با نام مستعار ناصریان دادیار و 
سرپرست زندان؛ تقی عادلی، با نام مستعار داوود لشگری معاون امنیتی و انتظامی زندان؛ حمید 

نوری، با نام مستعار عباسی دادیار زندان، آن ها را همراهی می کردند.
ناصریان، داوود لشگری و حمید عباسی بیش تر حکم شاکی و شاهد را داشتند و کارشان تالش 

برای گرفتن حکم اعدام زندانی از اعضای این هیأت بود. 
کسانی که حق رأی داشتند و مستقیماً درباره ی اعدام و یا شدت عمل بیش تر نسبت به زندانی 
نظر می دادند، بنا به حکم خمینی عبارت بودند از: نیری، اشراقی و نماینده ی وزارت اطالعات.

در دادگاه متهمان کرج، مهدی نادری فرد۱ دادس��تان انقالب اس��المی کرج و فاتح،  مس��ئول 
اطالعات کرج، به اعضای هیأت افزوده می شدند و به کمک نیری قاضی شرع می شتافتند.  آن 

دو در بقیه ی مواقع آتش بیار معرکه بودند. 

در اوین سیدحسین مرتضوی رئیس زندان؛ مجتبی حلوایی عسگر معاون امنیتی و انتظامی؛ 
حس��ین حس��ین زاده مدیر زندان؛ حس��ن زارع دهنوی با نام مس��تعار حداد، دادیار زندان  و 
س��یدمجید ضیایی دادیار زندان۲؛ جای ناصریان   و لش��گری را می گرفتند. ناصریان به خاطر 

شناختی که از زندانیان داشت در بعضی از دادگاه های اوین نیز شرکت می  کرد. 
موسی واعظی با نام مستعار زمانی که گفته می شد سابقاً از دانشجویان پلی تکنیک تهران بوده 
است، به عنوان مسئول اطالعات اوین، در جریان کار دادگاه ها بسیار فعال بود و هم آهنگی امور، 

زیر نظر او انجام می گرفت. 
مجید مالجعفر با نام مستعار مجید قدوسی، اجرای احکام اعدام را پی گیری می کرد و نقش 

فعال و هدایت کننده ای در اعدام زندانیان داشت.
نگاهی به سن اعضای هیأت کشتار و گردانندگان دستگاه قضایی، بطالن نظریه ی فقیهان شیعه 
حامی دولت جمهوری اسالمی در مورد شرایط قاضی و لزوم دارا بودن درجه ی »اجتهاد« در 

عمل را نشان می دهد. 

گردانندگان هیأت کشتار که در سال ۵۸ و پس از سرنگونی نظام سلطنتی، اهرم های قضایی را 
به دست گرفتند دوران بیست سالگی خود را سپری می کردند. معلوم نیست که کی و کجا و 
چگونه فرصت یافته بودند که به درجه ی »اجتهاد« یا معادل آن که الزمه ی »قضاوت« است، 

برسند؟ 
سیدابراهیم رئیسی متولد ۱۳۳۹، مصطفی پورمحمدی متولد ۱۳۳۸، حسینعلی نیری متولد 
۱-مهدی نادری فرد در خردادماه ۱۳۸۹ در تهران بر اثر ابتال به بیماری سرطان درگذشت و در داخل صحن امام زاده حسن 
کرج به خاک سپرده شد. نادری فرد در سمت های دادستان انقالب اسالمی کرج و فرماندار کرج فعالیت داشت و سپس به 
خاطر نزدیکی به ابراهیم رئیسی رئیس سازمان بازرسی کل کشور از دوران دادستانی انقالب کرج، به این نهاد انتقال یافت 
و در پست های معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور و رئیس هسته ی گزینش سازمان بازرسی کل کشور 

به فعالیت پرداخت. 
۲۶ دادگاه انقالب بودند و پرونده سازی های سیاسی-  ۲

امنیتی را دنبال  می  کردند. حداد سپس به معاونت امنیت دادستان انقالب و عمومی تهران ارتقا یافت.  
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حدوداً ۱۳۳۵، غالم حسین محسنی اژه ای متولد ۱۳۳۵، علی رازینی متولد ۱۳۳۴ هستند. علی 
مبشری و ابوالقاسم رامندی قضات اصلی دادگاه انقالب  اسالمی مرکز در دهه ی ۶۰ نیز متولد 

نیمه ی دوم دهه ی ۳۰ هستند. 
در میان اعضای هیأت کشتار ۶۷ تنها اشراقی میان سال بود؛ رئیسی و پورمحمدی دو نفر از 
اعضای اصلی و تعیین کننده ی هیأت بیست و هشت و بیست و نُه ساله و نیری رئیس هیأت 

سی و دو ساله بود.

به غیر از افراد فوق، شمار قابل توجهی از مقام های قضایی و سیاسی نظام اسالمی در این جنایت 
بزرگ درگیر بودند و مشارکت داشتند.

چنان چه از تماس های تلفنی موسوی اردبیلی با احمد  خمینی و پرسش هایی که از خمینی در 
ارتباط با چگونگی اجرای فرمان کشتار می کند برمی آید، شورای عالی قضایی به طور مستقیم 
درگیر این جنایت بزرگ بوده اس��ت. اعضای ش��ورای عالی قضایی در تابستان ۶۷ به قرار زیر 

بودند: 
• سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور و رئیس شورای عالی  قضایی	
• سیدمحمد موسوی خوئینی ها دادستان کل کشور و عضو شورای عالی قضایی	
• مرتضی مقتدایی عضو و سخنگوی شورای عالی قضایی	
• محمدحسن مرعشی شوشتری عضو شورای عالی قضایی۱	
• محمد موسوی بجنوردی عضو شورای عالی قضایی	

از آن جای��ی که تعدادی از زندانی��ان، متهم دادگاه های نظامی بودن��د علی رازینی رئیس 
سازمان قضایی نیروهای مسلح یکی از مسئوالن این کشتار بزرگ بود. 

محم��د محمدی ری ش��هری وزی��ر اطالعات، عل��ی فالحیان جانش��ین وزی��ر  اطالعات، 
غالمحسین محس��نی اژه ای نماینده ی دادستانی و حاکم شرع مستقر در وزارت اطالعات، 
روح  اهلل حس��ینیان از مس��ئوالن وزرات اطالعات، احمد پورنجاتی معاون وزیر اطالعات و 
دیگر معاونت ها و مدیرکل های این وزارتخانه، نقش اصلی در برنامه ریزی این جنایت بزرگ 

داشتند.  

س��یدعلی خامنه ای ریاست جمهوری، علی اکبر رفسنجانی رئیس مجلس شورای اسالمی، 
میرحسین موسوی نخست وزیر، محسن رضایی فرمانده سپاه پاسداران، از دیگر مسئوالن 

کشتار ۶۷ هستند. 

بعد از پایان کشتار افراد زیر نقش زیادی در تأیید، یا توجیه این فاجعه ی بزرگ داشتند:
علی اکبر محتشمی وزیر کشور . ۱
 علی اکبر والیتی وزیر امورخارجه. ۲

۱-وی که پیش از انقالب یکی از ثناگویان رژیم پهلوی در شوشتر بود در سال ۸۸ فوت کرد. 
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عبداهلل ن��وری و قربان علی دری نجف آب��ادی )تالش برای گرفت��ن توبه نامه از آیت اهلل . ۳
منتظری(

مجید انصاری. ۴
محمدجواد الریجانی معاون وزیر امورخارجه. ۵
شیخ  محمد یزدی. ۶
محمد محمدی گیالنی. ۷
 مهدی کروبی. ۸
حبیب اهلل عسگراوالدی. ۹

اسد اهلل بادامچیان. ۱۰
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نقشهیقطعههایبهشتزهرا
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آن چـه گفتند و ُسرودنـد تو آنـی
خوِد تو جان جهانی 

گر نهانـی و عیانـی 
تـو همانی که همه عمر به دنبال خودت نعره زنانی 

تو ندانی که خود آن نقطه ی عشقی 
تو خود اسرار نهانی 
تو خود باغ بهشتی 

تو به خود آمده از فلسفه ی چون و چرایی
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گور مجاهد

آن جا 
آن جا  که برکه ها

مثل آهوان بلورین
شفاف و شرمگنی درهم فرو رفته اند

و سروی سر در این تفاهم آبی خم کرده است
و جرعه جرعه، زندگی می نوشد؛

آن جا  که گوزن های کوهی 
با شاخکان مهربان خویش

خوشه های ستاره را به بازی گرفته اند
کوه ها، به بازی بادها دلخوش اند

و سنگ ها
در آرامش شبانه آرام می شوند؛

آن جا، پشت سوسوی شب تاب ها
که می تابند

 از ترنم مرغک سحری
و شب بویی به راه سپیده ی صبح 
عطر جانی می بخشد و شاعری 

قدم زنان
ملول پاییز شقایقان

سر به سنگینی سنگ می کوبد 
و سینه آماج مرگ می کند.

آن جا، 
آن جا  که رودها سرخوش از رفتار خویش اند

و مثل کویل مستی، آوازه خوان و آفتابی
از کوی و کوه و سنگ می گذرند

ودهاندرهراازمرواریدقطرهپرمیکنند
وشبنمیبهگونهیکودکباغهامیبخشند؛

پسانتهاینگاهتو
کهآغازتماشاست،

آنسویستیزهیمرگوفریاد
کهشبگری،بهراهتبسمزیباییداممینهد،

وعشق،کویلتنهائیست
کهسایبانمحبتیمیجوید؛

آنجا،آنجاکهزنی
بهشکلمادرهمهیپروازها

مهربانیگمشدهاشرا
درمیانفراموشیخاکهامیجوید؛

آری،آنجاکههیاهوی
رویاوخیالوعطرواشکوبیتابیست

گورکسیست
کهچشمهایشچراغهمهیکوچهها،

گامهایش،تصویرهمهیرفنتها،
وتفنگش،عصایدورهگردآزادیبود.
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بهمن ابراهیمی نژاد بلوچی
۱۳۳۵-۱۳۶۷

عفت اسماعیلی ایوانکی
۱۳۳۷-۱۳۶۷

خسروامجدیطوسی
۱۳۳۸-۱۳۶۷

علی رضا امریی
۱۳۳۸-۱۳۶۷
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آن عاشقان شرزه که با شب نزیستند

رفتند و ش���هر خفته ندانست کیستند

فریادش���ان تموج ش���ط حیات بود

چون آذرخش در سخن خویش زیستند

مرغان پر گشوده  ی توفان که روز مرگ

دریا و موج و صخره بر ایشان گریستند

می گفتی ای عزیز! سرتون شده ست خاک

اینک ببنی برابر چش���م تو چیس���تند

هر صبح و شب به غارت طوفان روند و باز

باز، آخرین ش���قایق این باغ نیستند

عامل باقری
۱۳۴۴-۱۳۶۷

امریتعاونیرنجی
۱۳۲۹-۱۳۶۷

مصطفیایگهای
۱۳۳۷-۱۳۶۷
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صمد چرتابی اصل
۱۳۴۰-۱۳۶۷

فرح جمایل موسوی
۱۳۳۴-۱۳۶۷

لیلی حسینی
۱۳۳۴-۱۳۶۷

مرغان پر گش���وده  ی توفان ک���ه روز مرگ

دریا و موج و صخره بر ایش���ان گریس���تند
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رقیه حنیفی
۱۳۳۸-۱۳۶۷

عثمان خیایل 
۱۳۳۴-۱۳۶۷

سهیال حمیدی
۱۳۴۴-۱۳۶۷
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مهشید»حسنی «رزاقی
۱۳۳۳-۱۳۶۷

محمد رجبی حسینی
۱۳۳۲-۱۳۶۷

محمدمهدیراهشبدیز
۱۳۳۷-۱۳۶۷

چه سهمناک بود سیل حادثه
که هم چو اژدها دهان گشود
زمنی و آسمان ز هم گسیخت

ستاره خوشه خوشه ریخت
و آفتاب در کبود دره های آب غرق شد.

هوا بد است
تو با کدام باد می روی؟

چه ابر تریه ای گرفته سینه ی تو را
که با هزار سال بارش شبانه روز هم

دل تو وا نمی شود.
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رسول رییسی راد
۱۳۳۹-۱۳۶۷

زهرا رضاخانی
۱۳۴۳-۱۳۶۷

کورشرشیدیجزنی
۱۳۴۳-۱۳۶۷

آن سوی شب صنم به نماز ایستاده بود
پوشیده از دو دیده ی کژبنی ِ کفر و دین.

 
وندر قفای او

ایمان و نان و جان
بر تربت کرامت انسان نهاده سر

پرتوفشان به عرش خدا تابش جبنی .
 

من چشم اشک بار نهفتم به آستنی.
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تهمینهستودهحقیقی
۱۳۴۲-۱۳۶۷

محسن شیخان
۱۳۳۶-۱۳۶۷

محمود زکی
۱۳۳۹-۱۳۶۷
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هادیعزیزیقاسمآبادی
۱۳۴۱-۱۳۶۷

امریحسنی)حمید( صفوی
۱۳۴۰-۱۳۶۷

فرشاد صدقی سراب
۱۳۳۵-۱۳۶۷

نامتسپیدهدمیست

کهبرپیشانیِآسمانمیگذرد

ـ ــمتربکبادناِمتو!ـ



177

محمدرضا کازرونیان
۱۳۳۶-۱۳۶۷

محمدرضا فاروقی
۱۳۳۸-۱۳۶۷

سهیال فتاحیان
۱۳۳۸-۱۳۶۷



178

حسنی محبوبی نیه
۱۳۳۶-۱۳۶۷

مسعود کشاورز
۱۳۳۸-۱۳۶۷

محمدکاظمکریمیخراسانی
۱۳۳۹-۱۳۶۷



179

علی رضا مهدی زاده
۱۳۴۰-۱۳۶۷

مصطفیمحمدیمحب
۱۳۳۱-۱۳۶۷

محمدمنوچهر مهیایی
۱۳۳۷-۱۳۶۷

نازننی!
اگرمیتوانی

کناراینرودخانهیازسرچشمهخوننی
گریهکنی،گریهکن

کهدیگرآسمانودریا
آبینیست

درگلهبادهایکویل
پیچوتابینیست

مرغانسحر
دربرکهیسرختنمیشویند

وراویانکوچهگرد
ازکبوترانطوقیقصهمیگویند.



180

مجتبینقینژاد
۱۳۳۷-۱۳۶۷

فرشاد مریجعفری
۱۳۳۷-۱۳۶۷

سیداسماعیل مریباقری طباطبایی
۱۳۳۸-۱۳۶۷

سیدحسن مریعبدالله قمی 
۱۳۱۸-۱۳۶۷



181

صد باد صبا این جا با سلسله می رقصند 
                                           این است حریف ای دل تا باد نپیمایی



182

قمر ازکیا
۱۳۳۱-۱۳۶۷

علی بابایی
۱۳۳۶-۱۳۶۷

شهناز آقانور
۱۳۳۹-۱۳۶۷



183

عباس پورساحلی لنگرودی
۱۳۴۴-۱۳۶۷

منیژه تاج اکربی
۱۳۳۹-۱۳۶۷

لطیفحسنپوراردستانی
۱۳۴۲-۱۳۶۷



184

زهرا شب زنده دار
۱۳۳۸-۱۳۶۷

ماشکیبابودیم.

وایناستآنکالمی

کهمارابهتمامیوصفمیتواندکرد...

علریضافضلعلی
۱۳۴۴-۱۳۶۷



185

محمدعلی معزی
۱۳۲۱-۱۳۶۷

محمد کریمی
۱۳۴۱-۱۳۶۷

رضا فریوزی
۱۳۴۲-۱۳۶۷



186

محمدوزیریانثانی
۱۳۳۵-۱۳۶۷

فرحوفاییزاده
۱۳۴۱-۱۳۶۷

غمنی و غمنی

نشسته ای میان میدان رزم زمنی

نازننی بگو، به من بگو

از ابتدای زمان تا همنی

آیا سوگواری

چننی مرثیه خوانده است؟



187

تودرنمازعشقچهخواندی؟
کهسالهاست
باالیداررفتیواینشحنههایپری
ازمردهاتهنوزپرهیزمیکنند
وقتیتورویچوبهیدارت
خموشوماتبودی
ما
انبوهکرکسانتماشا
باشحنههایمامور
مامورهایمعذور
همسانوهمسکوت
ماندیم.



188

آه،ایرهروخونآلود

توفاصلهیجنگلهایی

دریاهایغریبرا

توبااشکتبههمپیوندمیدهی

بهعابریکهمنمواندوهمیخرم

تورایگانلبخندمیدهی.

اگرپرندهمیپرد،

اگرپریدرابرفرومیرودوبازمیآید،

اگردریدربرگشودهمیشودوبادمیبندد،

اگرکسیمیخندد،

همه،هرچهتصویرهست

آینههاییروبهسویتواند،

هرچهتفسریهست

تکرارنامتوست.

عبداالحدمحمودیفرد
۱۳۴۰-۱۳۶۷



189



190

فرشیدصدقیسراب
۱۳۳۶-۱۳۶۷

.



191

فراخای جهان 

سرشار از آزادی و شادی است

اگر این دیو و این دیوار بگذارد.



192

اصغر ابوتراب
۱۳۴۴-۱۳۶۷

حمید اردستانی
۱۳۴۲-۱۳۶۷

علی الماسی
۱۳۲۸-۱۳۶۸

تو از هزاره های دور آمدی،
در این درازنای خون فشان

به هر قدم نشان نقش پای توست؛
در این درشت ناک دیوالخ

ز هر طرف طننی گام های ره گشای توست؛
بلند و پست این گشاده دامگاه ننگ و نام

به خون نوشته نامه ی وفای توست؛
به گوش بیستون هنوز

صدای تیشه های توست؛
چه تازیانه ها که با تن تو تاب عشق آزمود

چه دارها که از تو گشت سربلند
زهی شکوه قامت بلند عشق

که استوار ماند در هجوم هر گزند...



193

محمد ایزدی
۱۳۴۲-۱۳۶۷

سیدعبدالحسنی بنانی
۱۳۳۶-۱۳۶۷

فریدونبهرامیایوانکی
۱۳۳۹-۱۳۶۷



194

سیدحسن حسینی
۱۳۳۹-۱۳۶۷

عبدالله درودی
۱۳۴۲-۱۳۶۷

محمدحسنی )فواد( توسلیان
۱۳۴۱-۱۳۶۷

»آه اگر آزادی سرودی می خواند کوچک 

هم چون گلوگاهِ  پرنده ای،

هیچ کجا دیواری فرو ریخته 

بر جای نمی ماند.

سالیانِ  بسیار نمی بایست دریافنت را

که هر ویرانه

 نشانی از غیابِ  انسانی ست 

که حضورِ  انسان آبادانی است. 



195

ناصررحمانزاده
۱۳۳۹-۱۳۶۷

کیومرث زواره
۱۳۴۱-۱۳۶۷

نرگسشمسزادهخطیب
۱۳۴۰-۱۳۶۷



196

سیدکریم صفوی
۱۳۳۹-۱۳۶۷

چه شکوهی دارد
جان نامریای دریاها

هرچه از آبش می نوشند
هر چه از ماهی اش می گریند

باز دریا آبی ست
باز دریا لربیز ماهی ست.

چه راز شریینی ست
در سرسبزی ما

هرچه خزان 
سبزمان را می گرید

باز سرسبزیم.
هر چه تاریکی از ما

ستاره می چیند
باز هر شب 

بر شاخه گل داریم.

چه شکوهی دارد
راز سرسبزی و سرشاری ما.

فریده صدقی سراب
۱۳۳۹-۱۳۶۷



197

خالد طاهری
۱۳۳۹-۱۳۶۸

آزاده طبیب
۱۳۴۲-۱۳۶۷

همایون صولتی دهکردی
۱۳۳۸-۱۳۶۷



198

محمدرضاعلیرضانیا
۱۳۴۴-۱۳۶۷

اشرففداییتربیزی
۱۳۴۲-۱۳۶۸

مهرداد فنایی
۱۳۴۰-۱۳۶۷

می گفتی: ای عزیز! سرتون شده است خاک

 اینک ببنی! برابر چشم تو چیستند

 هر صبح وشب به غارت توفان روند و باز

 باز آخرین شقایق این باغ نیستند.



199

سیمنیقدسینیا
۱۳۳۲-۱۳۶۷

ماشاءاللهقاضیلواسانی
۱۳۴۲-۱۳۶۷

رامنی قاسمی
۱۳۴۱-۱۳۶۷



200

جالل کزازی
۱۳۴۲-۱۳۶۷

علی مبارکی
۱۳۳۹-۱۳۶۷

شکر )مهری( محمدزاده
۱۳۳۵-۱۳۶۷



201

ركوع مرا هيچ آسمانى،
و سجود مرا هيچ زمينى

نظاره نخواهد كرد.
خدایى را به نيايش اگر بايد ايستاد

تنها تویى
تنها تو، اى آزادى!

تو
كه تنها تو

آدمى را آفريدی
ودر آفرينشى بى پايان

دمادم، او را مى آفرينى.
نورى تو

هوا و آب و شعله اى...
آن چه كه آدمى را زنده می دارد

وآن چه كه به مرگ معنا مى بخشد.

غالم حسنی مشهدی ابراهیم
۱۳۳۸-۱۳۶۷

منظر مریدی
۱۳۴۱-۱۳۶۷



202

سلیمان مالزاده اصل
۱۳۴۲-۱۳۶۸

اردشری نصرت نظامی
۱۳۴۰-۱۳۶۷

محمدمحسن وزین
۱۳۳۳-۱۳۶۷

اگر گمشده ای، برقله های برف گری

بسان پلنگان بر فرازهای غرور 

و اگر تنهایی 

چون آخرین بازمانده ی ماهیان آزاد

در رودخانه های یخنی

از این شعله

بر آتش دان سینه ات بگذار.



203

از فراموشی نرپهیز

جوهر فراموش گشته ای

که بر خاک قرون خفته بود

با ترنم بهاری، آشنای هستی خواهد شد.



204

حمید انصاری
۱۳۲۹-۱۳۶۸

محمدرسول بیات
۱۳۳۸-۱۳۶۸

منازآسمانسختنومیدم
آری

برایندشتخاموش
دریادداری؟

چهگلهاینازانپاكی
چهآزادسروی

چهتاكی
چهبادیكهسرمست
چهبیدیكهبیتاب

چهآهویمستیكهدربیشهیخواب
چهخوابی.

برایندشتخاموش

دریاددارم
كهمرغانسرودسفرسازكردند
هواسختتاریكونامهربانشد

توگفتیكهفریادیازدشتبرآسمانشد
پسآنگاهدریاددارم

خزانشد
چهگلهاكهبرخاكعریانفروریخت

چهگلهاكهغمناک
برخاک.

نهازسرودیگرنشانماند
نهازتاکدیگر

نهازآسمانشكوهندهیپاک.



205

حجت الله ثقفیان
۱۳۴۰-۱۳۶۷

محمدرضا جلوخانی نیارکی
۱۳۳۸-۱۳۶۸

ابراهیم نجاران
۱۳۳۶-۱۳۶۷

رحیم رجلی
۱۳۳۷-۱۳۶۸



206



207

کودکیبرمزارتومیگرید
بیآنکهبداند،
حریقجنگلهارا
یکقطرهاشکترنمیکند.



208

صدیقه انسی
۱۳۴۲-۱۳۶۷

قاسم ارباب علی عسگر طهرانی
۱۳۳۸-۱۳۶۷

داریوش استخر
۱۳۴۴-۱۳۶۸

دلم کلبه ای است

و غم، رودی

کز پیش روی این کلبه می گذرد

هماره

با صدایی یک سان، یک دست

مگر آبادانی خانه ام

از آب این رود 

فرادست می آید؟

که تغسیل جنازه ی خواهران به خون خفته ام

مرا از شنیدن نوای غم آلود هماره ی آن

باز نمی دارد؟



209

بیوک باباصحاف
۱۳۴۷-۱۳۶۷

کیومرث باباکش زاده
۱۳۴۱-۱۳۶۸

علی اکرب باغ جری
۱۳۴۷-۱۳۶۸



210

رضا ترشیزی
۱۳۳۴-۱۳۶۷

مراد بهادری قشقایی
۱۳۴۱-۱۳۶۷

علی اکرب بنددار
۱۳۴۱-۱۳۶8

نیحدیثراهُپرخونمیکند



211

فهیمهجامعکلخوران
۱۳۳۹-۱۳۶۷

مسعودثابترفتار
۱۳۴۰-۱۳۶۷

محبوبه حاج علی
۱۳۴۱-۱۳۶۷



212

فاطمه رضاسلطانی
۱۳۴۴-۱۳۶۷

حمیدشبههای
۱۳۴۱-۱۳۶۷

فرامرز دلکش
۱۳۴۲-۱۳۶۷

چه واژگونه بود روزگار ما
از واژگونگی بود که جهل بر گُرِده هامان نشست 

و فرزانگی و اندیشه از خانه مان رخت بست
هم از واژگونگی بود

که ابلهان بردستان آن که روح شیطان بود
و مرگ و بی نوایی ارمغانش

چشم ساییدند
از واژگونگی بود

که نام خدا بر پیشانی جنایتی رفت 
که باغ را به آتش کشاند

و عشق را به خاکسرت نشاند
چه واژگونه بود روزگار ما..



213

متنی شکوفه آبکنار
۱۳۳۹-۱۳۶۷

حسنیصفاییزاده
۱۳۴۱-۱۳۶۷

حسن طرخورانی
۱۳۳۶-۱۳۶۷



214

جمشید  کیوانفر
۱۳۴۳-۱۳۶۷

منوچهر قندهاری علویچه
۱۳۳۸-۱۳۶۷

محمدرضا عباسی
۱۳۳۷-۱۳۶۷



215

حمیدرضا وثوق
۱۳۴۰-۱۳۶۷

مرتضی یزدی
۱۳۴۴-۱۳۶۷

با تو 

به آشیانه ی خواهران تنهایی و زخم رفتم

در که گشوده شد

آفتاب تابید

من کنار ترانه ای نشستم

گوش هایم را بستم.

آن جا که از رنج می خوانند

نباید شنید

باید مرد.



216



ما در سیاه ترین لحظه های درد
انسان روشن را تفسری  کردیم

انسانی چون تو
شکفته در باران...



218

علیاربابزاده
۱۳۴۲-۱۳۶۷

به باور خانواده ها 
در این کانال گور دسته جمعی ست

رضا ازیل
۱۳۴۰-۱۳۶۷



219

قاسم آلوکی
۱۳۳۶-۱۳۶۷

میرتااسکندریتزکیه
۱۳۴۰-۱۳۶۷

محمدرضا استادرحیمی
۱۳۳۵-۱۳۶۷

این روشنا را 
در تاریکی شب های شهر می بینی

که نه باد خاموشش می کند،
نه باران؟!

پسرم!
این روشنا را می بینی؟

چراغ های استوار شهر
دل های آفتابی ی زنان و مردانی ست که

بر قامت سربلنِد خویش ایستاده ُمردند...
چرا که گفتند سیاهی هرگز.



220

حمیدرضابخشیطاری
۱۳۳۹-۱۳۶۷

صدیقه انسی
۱۳۴۲-۱۳۶۷

جمشیدامنیپور
۱۳۳۹-۱۳۶۷

با صد َهزار در قفس آیا چه رفته است؟ 

با صد هزار عشق 

که در باغ آرزو خواندند

با صد هزار جنگل

با صد هزار شهر

با صد هزار سرخ 

که روی شمال شب راندند...



221

خداوردی پناهی
۱۳۲۳-۱۳۶۸

عبدالله بسحاقی
۱۳۲۲-۱۳۶۷

مریم پاکباز
۱۳۴۲-۱۳۶۷

شهنی پناهی
۱۳۳۲-۱۳۶۸



222

هادیجاللآبادی
۱۳۴۱-۱۳۶۷

پرویزتقیزاده
۱۳۴۱-۱۳۶۷

حجت الله جزسرکرده
۱۳۳۹-۱۳۶۷



223

غالم حسن )قاسم( جوان شجاع
۱۳۳۶-۱۳۶۷

امریعلی حاتمی
۱۳۳۸-۱۳۶۷

محمد حاج عبدالعظیم نراقی
۱۳۳۶-۱۳۶۷

هـم رنـگ درخـت 

در هـجـوم دی

می پـایم،

تا بـهار

می پـایم.



224

حبیب الله حسینی
۱۳۴۱-۱۳۶۷

مهران حسنی زاده
۱۳۳۸-۱۳۶۷

درینشبها

کههرآیینهباتصویربیگانهست

وپنهانمیکندهرچشمهایسروسرودشرا

چننیبیدارودریاوار

توییتنهاکهمیخوانی.



توییتنهاکهمیخوانی

رثایقتلعاموخونپامالتبارآنشهیدانرا

توییتنهاکهمیفهمی

زبانورمزآوازچگورناامیدانرا.

نادر حامد حیدردوست
۱۳۴۲-۱۳۶۷



225

جعفر خسروی
۱۳۳۴-۱۳۶۷

علیحقوردیممقانی
۱۳۳۸-۱۳۶۷

زهرهحیدریاردستانی
۱۳۴۲-۱۳۶۷



226

عبدالله خیایل
۱۳۳۷-۱۳۶۷

حمیدرضادارابیتجر
۱۳۴۰-۱۳۶۷

کریم خوش افکار
۱۳۳۶-۱۳۶۷



227

اسداللهدلجوییثابت
۱۳۴۲-۱۳۶۷

مهرداددرخشانهوره
۱۳۴۲-۱۳۶۸

رضا داودی
۱۳۴۱-۱۳۶۷



228

محمدحسنرحیمیمطعم
۱۳۳۵-۱۳۶۷

احمد راشدمرندی
۱۳۳۹-۱۳۶۷

جمشید دواچی
۱۳۳۷-۱۳۶۷



229

امری رشیدی جزنی
۱۳۳۵-۱۳۶۷

عباس رضایی
۱۳۳۸-۱۳۶۷

صمدرنجربشورهدل
۱۳۳۸-۱۳۶۷

در جنگل من،

از درندگی نام و نشان نیست

در سایه-آفتاب دیارت

قصه ی »خری و شر« می شنوی

من شکفنت ها را می شنوم

و جویبار از آن سوی زمان می گذرد.

تو در راهی،

من رسیده ام.



230

فرهاد سلطانی
۱۳۳۵-۱۳۶۷

عبدالله سعیدی
۱۳۳۶-۱۳۶۷

مهدی سعیدیان
۱۳۳۷-۱۳۶۷



231

رضا سلیمانی فر
۱۳۳۵-۱۳۶۷

پرویز سلیمی
۱۳۳۴-۱۳۶۷

محمدشریخانبیک
۱۳۴۳-۱۳۶۷



232

بابکصالحیدرجزینی
۱۳۴۳-۱۳۶۷

منصورصباغیخامنه
۱۳۳۸-۱۳۶۷

عباسصباحیمیاب
۱۳۴۵-۱۳۶8



233

زهرا ضیامریزایی
۱۳۴۰-۱۳۶۷

محمدسعید طیوری
۱۳۴۱-۱۳۶۷

محسنعبدالحسینیروزبهانی
۱۳۴۰-۱۳۶۷

آه اگر آزادی سرودی می خواند کوچک 

هم چون گلوگاهِ  پرنده ای،

هیچ کجا دیواری فرو ریخته بر جای نمی ماند. 

بسیار نمی بایست دریافنت را سالیان ِ

که هر ویرانه نشانی از غیابِ انسانی ست 

که حضور انسان آبادانی است.



234

فروزان عبدی پریبازاری
۱۳۳۶-۱۳۶۷

المازعزیزیکزق
۱۳۳۶-۱۳۶۷

مجتبیعسگرخانیفراهانی
۱۳۴۱-۱۳۶۷



235

محمدرضاعسگرینژاد
۱۳۴۱-۱۳۶۷

فرامرزعیوضیعلمداری
۱۳۴۱-۱۳۶۷

عباس فتحی
۱۳۳۵-۱۳۶۷



236

زهرا فالحتی
۱۳۳۸-۱۳۶۷

مهری سادات قنات آبادی
۱۳۳۲-۱۳۶۷

محمدرضا کشایی
۱۳۴۲-۱۳۶۷



237

حسن کیوان فر
۱۳۳۳-۱۳۶۷

علی اصغر  کهندانی
۱۳۴۲-۱۳۶۷

کمال کالنکی
۱۳۴۳-۱۳۶۷

 افتاد،
     آن سان که برگ،

                  آن اتفاق زرد می افتد

افتاد،
     آن سان که مرگ،

                 آن اتفاق سرد می افتد

اما 
او

 سبز بود و گرم
که افتاد.



238

مژگان لطیفی
۱۳۳۸-۱۳۶۷

محمدرضا مجیدی
۱۳۴۳-۱۳۶۷

مجید مرندی
۱۳۴۲-۱۳۶۷



239

سعیدملکیانارکی
۱۳۳۵-۱۳۶۷

محمد معمویل کارگر
۱۳۴۰-۱۳۶۷

افشنیمعمارانکاشانی
۱۳۴۳-۱۳۶۷

نه هراسی نیست
من هزاران بار تریباران شده ام؛

     و هزاران بار
                 دل زیبای مرا از دار آویخته اند؛

     و هزاران بار
          با شهیدان تمام تاریخ

         خون جوشان مرا به زمنی ریخته اند؛
سرگذشت دل من

زندگی نامه ی انسان است
                  كه لبش دوخته اند،

                             زنده اش سوخته اند،
                                       و به دارش زده اند.



240

ناصر منصوری آقازاده
۱۳۳۴-۱۳۶۷

موسی موسی خانی
۱۳۳۶-۱۳۶۷

محمدحسن منفرد
۱۳۳۵-۱۳۶۷

و در دامنه، آن چه می بینی

باغ شقایق نیست

آنان پلنگان خسته اند

که به خواب سرخ خفته اند

بی کفن و دفن...



241

مسعود نقاش زاده
۱۳۳۹-۱۳۶۷

سیدمرتضی مریمحمدی
۱۳۲۴-۱۳۶۷

سیمنیتاجنانکلیشهری
۱۳۴۲-۱۳۶۷

معشوق در ذره ذره ی جاِن توست

                         که باور داشته ای،

و رستاخیز

            در چشم انداِز همیشه ی تو

                                     به کار است.



242

پریوش هاشمی
۱۳۴۱-۱۳۶۷

محمد یوسفی
۱۳۳۸-۱۳۶۷

روح الله هداوندمریزایی
۱۳۴۳-۱۳۶۷

می پنداشتیم که سپیده دمی رنگنی

ـ ــ چنان که به سنگ فرِش شب از پای درآییمـ 

با بوسه یی

                   بر خوِن امیدواِر ما 

                                             بخواهد شکفت.



243

در این هزار توی بدگهر
قرن هاست به زیر دارها و دشنه ها و سرب ها
لبخند می زنیم
بر بوم شب ستاره می کشیم
و در  کوچه های شب طویل مان پرسه می زنیم
و بر چشم های همشهریان خفته مان
آوازهای ستیزه را به تصویر می کشیم.



244

علی اکرب )منوچهر( بزرگ بشر
۱۳۳۴-۱۳۶۷

خسرو امنی
۱۳۴۴-۱۳۶۷

محمداسماعیل بیگلری
۱۳۴۱-۱۳۶۷



245

امری پاشایی
۱۳۴۱-۱۳۶۷

ایرج جعفرزاده
۱۳۴۲-۱۳۶۷

ای مرغ های توفان! 

پروازتان بلند.

دیدارتان

              ترنِم بودن،

بدرودتان

            شکوهِ سرودن،

تاریخ تان بلند و سرافراز

آن سان که گشت ناِم سِر دار

زان یاِر باستانِی هم رازتان بلند.

حاجیمحمدحاجیبنده
۱۳۳۱-۱۳۶۷



246

مصطفی روان دانش
۱۳۳۸-۱۳۶۷

ضیا زاغی
۱۳۳۹-۱۳۶۷

شاهرخ رضایی
۱۳۳۶-۱۳۶۷

آیینه ای شدم
 آیینه ای برای صداها

فریاد آذرخش و گل سرخ
و شیهه شهابی تندر

در من
به رنگ همهمه جاری است.

آیینه ای شدم
 آیینه ای برای صداها.

....
آری شنیدنی ست ببینید.

.....
خنیای نای حنجره ی خونی خزان

 آیینه ای شدم
آیینه ای برای صداها.



247

سیدمحمود سمندری
۱۳۴۰-۱۳۶۷

حسنیصفاییزاده
۱۳۴۱-۱۳۶۷

پروین صالحی
۱۳۴۵-۱۳۶۷



248

سعید عباسی
۱۳۳۶-۱۳۶۷

حاج عباس علی جان زمینی
۱۳۴۴-۱۳۶۷



249

محمد قادری
۱۳۳۷-۱۳۶۷

بهروز قهرمانیان
۱۳۴۵-۱۳۶۷

مصطفی )مرتضی( مردانی
۱۳۴۰-۱۳۶۷



250

محمد مهدوی حامد
۱۳۳۲-۱۳۶۷

محمدرضا یعقوبی زاده ونینی
۱۳۳۶-۱۳۶۷



251

امروز ما،  شکسته، ما، خسته
ای شما به جای ما پریوز

این شکست و پریوزی به کام تان خوش باد
هر چه فاتحانه می خندید،

                              هر چه می زنید، می بندید،
                                                               هر چه می برید، می بارید،

خوش بکام تان، اما، نعش این عزیز ما را هم به خاک بسپارید. 



252

نصرالله بخشائی گلپایگانی
۱۳۴۳-۱۳۶۷

منصور پایدار ارانی
۱۳۳۹-۱۳۶۷

اسدالله بنی هاشمی
۱۳۴۲-۱۳۶۷

پاییز محزونی
که در خون تو می خواند

 گامی به تو نزدیک و گامی دور
آرام همراه تو می آید

روزی تمام باغ را
تسخری خواهد کرد.

ای روشن آرای چراغ اللگان
در رهگذار باد

با من نمی گویی
آن آهوان شاد و شنگ تو

سوی کدامنی جوکنارانی گریزان اند؟
آه شب های باران تو وحشتناک

شب های باران تو بی ساحل
شب های باران تو از تردید

و از اندوه لربیز است.



253

حسن جلوخانی نیارکی
۱۳۳۵-۱۳۶۷

سیدحمید خضری
۱۳۴۴-۱۳۶۷

سیداصغر خضری
۱۳۴۰-۱۳۶۷



254

حسن شکراللهی
۱۳۴۰-۱۳۶۷

محمدجعفر سمسارزاده
۱۳۴۰-۱۳۶۷

امری ستاریان
۱۳۳۶-۱۳۶۷

حمیدرضا ستاریان
۱۳۴۲-۱۳۶۷



255

حیدر صادقی تریآبادی
۱۳۴۲-۱۳۶۷

محمدصفاییفصخودی
۱۳۴۱-۱۳۶۷

ناصر صابربچه مری
۱۳۴۱-۱۳۶۷



256

محمد ضمریی سعید
۱۳۴۱-۱۳۶۷

زهراعسگریشاهی
۱۳۴۳-۱۳۶۷

رضا طلوع صفت
۱۳۳۹-۱۳۶۷



257

فرامرز فراهانی
۱۳۳۳-۱۳۶۷

داودکریمآبادی
۱۳۴۱-۱۳۶۷

اکربعلیقلیزاده
۱۳۴۳-۱۳۶۷

پرطبل تر از حیات
من مرگ را سرودی کردم



258

ساسان محمودی
۱۳۴۲-۱۳۶۷

حسنی کفاشیان
۱۳۳۹-۱۳۶۷

حمیدرضا مهریزی
۱۳۴۲-۱۳۶۷



259

علی اشرف نامداری
۱۳۳۳-۱۳۶۷

عباس نادری
۱۳۳۶-۱۳۶۷

حسنی نیاکان
۱۳۴۲-۱۳۶۷

از برای مِن ویراِن سفر گشته

مجال دمی استادن نیست

منم از هر که در این ساعت، غارت زده تر

همه چیز از  کف من رفته به در

دل فوالدم با من نیست.

.....

دل فوالدم را بی شکی انداخته است

دسِت آن قوِم بداندیش

در آغوش بهاری 

که گلش گفتم از خون و ز زخم.



260



261

سکوت را نشکنیم
این شیشه ی عمیق ناشکیبا
از جوهر رنج بشری ست،

از آشیان تهی گشته ی 
چکاوک هاست.

از آخرین نگاه مبارزی
به آخرین برگ زندگی ست.



262

ناصرابراهیمی
۱۳۴۵-۱۳۶۷

فرهاد اتراک
۱۳۳۶-۱۳۶۷

حمیدرضا ابراهیمیان
۱۳۳۷-۱۳۶۷

مصطفی اسفندیاری
۱۳۳۲-۱۳۶۷



263

غالمحسنی اسکندری
۱۳۳۸-۱۳۶۷

صابر اسماعیل زاده
۱۳۴۱-۱۳۶۷



264

علی رضا ایزدی
۱۳۳۹-۱۳۶۷

جهان بخش امریی
۱۳۳۴-۱۳۶۷

ملیحه اقوامی
۱۳۴۱-۱۳۶۷

سایل از کوچ 

تمشک های وحشی جنگل سرخ ما گذشت

و هنوز 

هر روز

آوای پر سوز یوز

چشم ماه را

در چشمه ی اشک می شوید.



265

زینبباقریچیمه
۱۳۴۰-۱۳۶۷

محمود بابازاده
۱۳۳۸-۱۳۶۷

روشن بلبلیان
۱۳۳۱-۱۳۶۷

گفتند: 

        »- نمی خواهیم

                نمی خواهیم که بمرییم!«

گفتند: 

        »- دشمنید!  دشمنید! 

                       خلقان را دشمنید!«

چه ساده

                 چه به سادگی گفتند

و ایشان راچه ساده

                   چه به سادگی کشتند!



266

علی جالیل خواه
۱۳۴۰-۱۳۶۷

علی تایکندی
۱۳۴۲-۱۳۶۷

داودتمدنیفر
۱۳۳۵-۱۳۶۷



267

یحیی خان محمدی
۱۳۳۷-۱۳۶۷

حمید حقیقی
۱۳۴۱-۱۳۶۷

محمدکادیلحقیقی
۱۳۴۱-۱۳۶۷



268

محمودرضا خسروگرجی
۱۳۳۸-۱۳۶۷

نادرخضرصفاییمنش
۱۳۴2-۱۳۶۷

ایرجخدابخشمجد
۱۳۴۰-۱۳۶۷



269

علی محمد درودیان
۱۳۳۸-۱۳۶۷

رضا ذکایی
۱۳۳۷-۱۳۶۷

منصور راهی
۱۳۴۲-۱۳۶۷

بی مرغ آشیانه چه خایل ست

خایل تر، آشیانه ی مرغی

کز جفت خود جداست.

 آه ای کبوتران سپید شکسته بال

اینک به آشیانه ی دیرین خوش آمدید،

اما دلم به غارت رفته ست

با آن کبوتران که پریدند،

با آن کبوتران که دریغا

هرگز به خانه باز نگشتند.



270

احمد )محسن( رزاقی
۱۳۴۱-۱۳۶۷

محمد رود
۱۳۴۰-۱۳۶۷

ای جنگل ای خشم!

ای شعله ور چون آذرخش پریهن چاک!

با من بگو از سر گذشت آن سپیدار

آن سهمگنی پیکر، که با فریاد تندر

چون پاره ای از آسمان افتاد بر خاک.

علی رضا رجایی
۱۳۳۷-۱۳۶۷



271

علی زارع
۱۳۴۰-۱۳۶۷

معبود سکوتی
۱۳۳۷-۱۳۶۷

مریم ساغری خداپرست
۱۳۳۴-۱۳۶۷

گلوي مرغ سحر را بريده اند 
و هنوز

 در اين شط شفق
 آواز سرخ او جاری است.



272

مجیدشمسآبادی
۱۳۳7-۱۳۶7

محمدرضا شهریافتخار
۱۳۳۸-۱۳۶۷

مکابیز شفیعی
۱۳۳۴-۱۳۶۷



273

سیدعلی نقی صاحب الزمانی
۱۳۳۰-۱۳۶۷

رحیم صفت بقا
۱۳۳۴-۱۳۶۷

علی صدیقی
۱۳۴۰-۱۳۶۷

اگر  گمشده ای، برقله های برف گری

بسان پلنگان بر فرازهای غرور 

و اگر تنهایی 

چون آخرین بازمانده ی ماهیان آزاد

در رودخانه های یخنی

از این شعله

بر آتش دان سینه ات بگذار.



274

جواد طاهری کدخدا
۱۳۴۱-۱۳۶۷

رامنی طهماسیان
۱۳۴۲-۱۳۶۷

بهرام طرزعلی
۱۳۳۸-۱۳۶۷

علی طاهری
۱۳۴۵-۱۳۶۷



275

فضیلت عالمه
۱۳۳۹-۱۳۶۷

یوسف عمادزاده
۱۳۳۸-۱۳۶۷

حسن طیاری
۱۳۳۶-۱۳۶۷



276

علیرضاعیوضیعلمداری
۱۳۳۸-۱۳۶۷

علی غالمی
۱۳۳۷-۱۳۶۷

ماه مرده است
و پلنگان بر قله های مرداد

خویش را بر دار عشق آونگ می کنند.



277

حسن فارسی
۱۳۴۱-۱۳۶۷

شریین فیضی شندی
۱۳۴۵-۱۳۶۷

محمد فرجاد
۱۳۳۵-۱۳۶۷

محمدفدویاصفهانی
۱۳2۴-۱۳۶۷



278

عبدالحمید قبادیان
۱۳۲۹-۱۳۶۷

سیدمسیحا قرشی
۱۳۴۰-۱۳۶۷

محمد قدرت آبادی
۱۳۳۵-۱۳۶۷



279

احمد  کرمی
۱۳۳۹-۱۳۶۷

شهال کوهستانی
۱۳۳۵-۱۳۶۷

 ماننِد دانه یی
به زنداِن گُل خانه یی

قلِب ُسرِخ ستاره یی اش را                                
                       محبوس داشتند. 
و از غنچه ی او خورشیدی شکفت 

تا 
 طلوع نکرده 

               بُخسبد.



280

سیمنیدختکیانیدهکردی
۱۳۳۸-۱۳۶۷

مینا لطفی
۱۳۴۰-۱۳۶۷

محمدحسن )فرشاد( الری لواسانی
۱۳۴۳-۱۳۶۷



281

سیدمرتضی مدنی
۱۳۳۹-۱۳۶۷

ایرجمایلیاسفندانی
۱۳۴۰-۱۳۶۷

اکرب محمدی
۱۳۳۷-۱۳۶۷
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محمدرضا مشاط
۱۳۳۴-۱۳۶۷

اصغر مسجدی
۱۳۳۴-۱۳۶۷

سرور مشهدی علی اسرتآبادی
۱۳۳۴-۱۳۶۷

ما همه سبزینه های یک برگیم

آن روزها، با نسیم ستیزه می رقصیدیم

این روزها، در مغاک خویش

دانه را

رسم ستیزه می آموزیم.
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جواد ملکیان
۱۳۳۸-۱۳۶۷

ابوالفضل )مسعود( مقبلی
۱۳۴۱-۱۳۶۷

فرحناز مصلی
۱۳۴۵-۱۳۶۷

بمان تا دشت های روشن آیینه ها، 

گل های جوباران 

تمام نفرت و نفرین این ایام غارت را 

زِ  آواز تو دریابند. 

تو غمگنی تر سروِد حسرت و چاووش این ایام. 

تو، بارانی ترین ابری 

که می گرید، 

به باغ مزدک و زرتشت.
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مجید ملکی انارکی
۱۳۴۰-۱۳۶۷

احمدرضا نورامنی
۱۳۴۱-۱۳۶۷

محمدنوراییجوان
۱۳۴۲-۱۳۶۷
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جعفر هوشمند
۱۳۴۳-۱۳۶۷

خریالله نیل غاز
۱۳۴۱-۱۳۶۷

چنگیزیوسفنژاد
۱۳۳۸-۱۳۶۷

این جا غبار صورتی و سبزی

پاشیده اند روی درختاِن دوردست

که در هوا،

             هنوز شناور،

                             معلق است.

از راه دور

          بوی بهار تو را هنوز،

آمیخته به خون خزانی، احساس می کنم

ای جلگه ای که رایحه ی هجرت

از برگ برگ باغ و بهار تو می وزد.
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 چهروزسردمهآلودی  

چهانتظاری

آیاتوبازخواهیگشت؟

توراصداکردند

توراکهخوابورهابودی

وگیسوانتوبارودهاجاریبود

تورابهشطکهنخواندند

تورابهنامصداکردند

ازعمقآب

وباغکوچکگورستانرادرباد

بهسویشهرگشودند

تمامبودنرازیشد

وگیسوانتوناگاهبرتمامیویرانههایبادنشست...
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آهازکهسخنمیگویم...؟
ما
بیچرازندگانایم
آنان
بهچرامرگخودآگاهاناند.
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انوشه آذرکیوان
۱۳۳۹-۱۳۶۷

علی آرنگ
۱۳۴۰-۱۳۶۷

رضیه آیت الله زاده شریازی
۱۳۳۲-۱۳۶۷
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حسن ابراهیمی
۱۳۳۹-۱۳۶۷

علی احمدی
۱۳۴۲-۱۳۶۷

مهدی احمدی
۱۳۴۰-۱۳۶۷

با لرزشی هیجانی

چونان کبوتری که ُجفَتش را آواز می دهد

ناِم انسان را فریاد می کردیم

و شکفته می شدیم

چنان چون آفتاب گردانی

                که آفتاب را

                           با دهاِن شکفنت

                           فریاد می کند.
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محمدرضااقوامیپناه
۱۳۴۲-۱۳۶۷

غالم علی استادحسن
۱۳۴۴-۱۳۶۷

در برگریز پاییز که گفتی بایدش کند

گفتی که بایدش سوخت؛

اما 

ناموس خاک و باران

این را نخواست:

آن هیمه های گیالس

غرق شکوفه امروز.
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محمدعلی حسنی بروجردی
۱۳۳۶-۱۳۶۷

سیدحسنی بهری
۱۳۴۰-۱۳۶۷

سیدطاهر بزاز حقیقت طلب
۱۳۳۷-۱۳۶۷

بهروز بهنام زاده
۱۳۳۸-۱۳۶۷
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فاطمه )ناهید( تحصیلی
۱۳۴۱-۱۳۶۷

صفرعلی پریوزرام
۱۳۳۹-۱۳۶۷

حمید تحصیلی
۱۳۳۷-۱۳۶۷

در زیر رگبار مسلسل ها

سروی که خم می شد

صدها شقایق برزمنی می کاشت.
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حسام الدین ثوابی
۱۳۴۲-۱۳۶۷

سیاوش تقی نژاد
۱۳۴۱-۱۳۶۷

ابراهیم حبیبی
۱۳۳۶-۱۳۶۷
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طیبه خسروآبادی
۱۳۴۱-۱۳۶۷

مهیارحسنزاده
۱۳۳۷-۱۳۶۷

داریوشحنیفهپورزیبا
۱۳۴۱-۱۳۶۷
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رفعت خلدی
۱۳۴۰-۱۳۶۷

پس از کشتار خودکشی کرد

منصور داوران
۱۳۳۹-۱۳۶۷

مهری درخشانی نیا
۱۳۴۱-۱۳۶۷

آن سوی باده
گه ساده

یاران از دهان مرگ،گذر می کردند
وکره اسبانی

از خون و خشم و صاعقه
درسوگ چابک سواران

دیوانه وار می تاختند
بر چهار  گوشه ی میدان.

تکلیف چیست؟
رخصت بده

تا با سر بریده درآیم به خواب سرخ برادرهایم.
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عبدالرحمن درویشی
۱۳۳۳-۱۳۶۷

علی اصغر رضا
۱۳۲۶-۱۳۶۷

شریین رشنو
۱۳۳۶-۱۳۶۷

ای جنگل ای پیوسته پاییز!
ای آتش خیس!

ای سرخ و زرد، ای شعله ی سرد!
ای در گلوی ابر و مه فریاد خورشید!
تا کی ستم با مرد خواهد کرد نامرد؟

ای جنگل ای در خود نشسته!
پیچیده با خاموشی سبز

خوابیده با رویای رنگنی بهار نغمه پرداز
زین پیله کی آن نازننی پروانه خواهد کرد پرواز؟

ای جنگل ای هم راز کوچک خان سردار!
هم عهد سرهای بریده!

پر کرده دامن
از میوه های کال چیده!

کی می نشیند ُدرد شریین رسیدن
در شری پستان های سبزت؟
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سپیده)صدیقه(زرگربابالدشتی
۱۳۳۹-۱۳۶۷

ناهید زرگانی
۱۳۳۸-۱۳۶۷

حسن رضایی
۱۳۴۱-۱۳۶۷
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تاصر زرین قلمی
۱۳۳۳-۱۳۶۷

همایون سلیمانی روزبهانی
۱۳۴۴-۱۳۶۷

حسنی شریفی
۱۳۴۱-۱۳۶۷

بیژنشعبانپور
۱۳۳۴-۱۳۶۷
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محبوبه صفایی
۱۳۳۹-۱۳۶۷

کیومرث صدیقی
۱۳۳۹-۱۳۶۷

احمد صالحی
۱۳۴۴-۱۳۶۷
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کاظم صنعت فر
۱۳۴۲-۱۳۶۷

محمد طالبی
۱۳۳۵-۱۳۶۷

حمیدرضا طاهریان
۱۳۴۱-۱۳۶۷

آی مردان دشنه ها و تشنگی

از میان شما کسی آیا

نام خواهران گمنام برکه ها را 

بر بوم ماه خواهد نوشت؟

آوای دخرتان سرو و صنوبر را 

در جنگل بکر ستیزه ها خواهد شنید؟
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محمد طیاری
۱۳۳۴-۱۳۶۷

مجید ظهریی
۱۳۳۴-۱۳۶۷

اسدالله طیبی
۱۳۳۱-۱۳۶۷

منریه عابدینی
۱۳۴۱-۱۳۶۷
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امری عبداللهی
۱۳۴۴-۱۳۶۷

ابوالحسن )مجید( عبداللهی
۱۳۴۵-۱۳۶۷

عباس فریوزی
۱۳۳۸-۱۳۶۷

نگاه کن
چه فروتنانه بر درگاِه نجابت به خاک می شکند

رخساره یی که توفان اش
                             مسخ نیارست کرد.

چه فروتنانه بر آستانه ی تو به خاک می افتد
آن که در کمرگاِه دریا

دست حلقه توانست کرد.

نگاه کن
چه بزرگوارانه در پای تو سر نهاد

آن که مرگش میالِد ُپرهیاهای هزار شهزاده بود.

نگاه کن!
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صابر  کریم زاده
۱۳۴۰-۱۳۶۷

باقر قندهاری علویچه
۱۳۴۴-۱۳۶۷

ابوالقاسم کمایل خسروی
۱۳۴۲-۱۳۶۷
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زهرا  کیائی
۱۳۴۲-۱۳۶۷

عباس لریاوی
۱۳۳۵-۱۳۶۷

رضا  گلبندی
۱۳۳۱-۱۳۶۷
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محسن محمدباقر
۱۳۴۰-۱۳۶۷

خسرو مجلسی
۱۳۳۹-۱۳۶۷

برای محسن   محمدباقر

پرنده ای با عصا

هرگز پرنده ای با عصا ندیده بودم 

و نمی دانستم کسی که نمی دود

پرواز را می داند 

و رودخانه ای که از سنگالخ می گذرد 

گام هایی از آهن دارد.

نشنیده  بودم 

کسی به سادگی قطره شبنم کویر

مرگ را این گونه تفسری  کند؛

این گونه با نگاهی از پس پرده ای تاریک 

رگان عاطفه ی خورشید را بدرد.

پرنده ای بر زمنی 

دونده ای بر آسمان 

و رودی از آهن. 

اکنون حیات  و مرگ دگرگون و بی منطق اند.
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منصوره مصلحی
۱۳۴۰-۱۳۶۷

حمیدرضا معریی
۱۳۴۴-۱۳۶۷

علی رضا مؤمنی
۱۳۴۱-۱۳۶۸

سیداحمد موسوی
۱۳۳۷-۱۳۶۷
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محمودرضا ناصریان
۱۳۴۱-۱۳۶۷

بهروز مهرپور
۱۳۴۰-۱۳۶۷

محمدرضا مهاجری
۱۳۳۳-۱۳۶۷

اسب ها رفته اند و کتل ها مانده اند
ما ایستاده ایم و شما می روید

توی حلقه های طناب
و عطر تلخی می ماند

بگذار اسب ها به دود بپیوندند
و ماه در تابوتش بمیرد

کلماتم را به باد سنجاق می کنم
و می روم دنبالش

....
بگذار بادکنک ها به آسمان بروند

ما نیز در پس شان می دویم
     روی هزاران طناب

این داستان پر از گل داوودی است.
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اسکندرناظمالبکاء
۱۳۴۰-۱۳۶۷

سعیدهاشمیکوچکسرایی
۱۳۳۸-۱۳۶۷

محمد نوع پرور
۱۳۴۰-۱۳۶۷

...........
ای روشن آرای چراغ الله گان

 در رهگذار باد
با من نمی گویی

آن آهوان شاد و شنگ تو
 سوی کدامنی جوکنارانی گریزان اند ؟

آه
 شب های باران تو وحشتناک،

شبهای باران تو بی ساحل،
شب های باران تو از تردید

و از اندوه لربیز است.
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عباسیگانهجاهد
۱۳۳۲-۱۳۶۷

رضا یزدی
۱۳۴۴-۱۳۶۷

علی رضا وفا
۱۳۳۶-۱۳۶۷
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آن جا هزار ققنوس
آتش گرفته است؛ 

اما صدای بال زدن شان را 
در اوج 

             اوج مردن 
                           اوج دوباره زادن 

                                               نشنیده ام هرگز.

وقتی که با شکسنت یک شیشه 
مردابک صبوری یک شهر را 
یک باره می توانی بر هم زد 

                                ای دست های خایل! 
                                       از چیست حریانی؟

گویا 
گل های گرمسریی خوننی را 

در سردسری این باغ 
بیهوده کاشتند. 

                                آب و هوای این شهر 
                                              زین سرخ و بوته هیچ نمی پرورد؛ 

اما 
تو آتش شفق را 

                   در آب جویبار 
                                 در کوچه باغ ها 

                                               به چه تفسری می کنی ؟
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ب��ر مزار ما عزیزان ، نی چراغی، نی ُگلی 
ِنی پ��ر پروانه س��وزد، نی ص��دای بلبلی
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... آن چ��ه در خاوران می گذرد دردناک تر اس��ت؛ همه چیز 
درهم، بی هویت، نامعلوم و  گم شده در تاریخی نیست انگارانه 
است؛ اگر بخشی از خانواده های قتل عام شدگان مجاهد در 
بهشت زهرا می توانند بر قرب فرضی عزیزان شان گریه کنند، در 
خاوران که زندانیان چپ در آن جا خفته اند تقریبًا هیچ نشانه و 
سنگی نیس��ت. بعضی از خانواده ها بر اساس حدس و گمان، 
خ��واب و روی��ا، مکاش��فه و ... تلی از خ��اک را به عنوان قرب 

فرزندشان در نظر گرفته اند.  
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به جستجوی گور که هستی...؟
ماه و زیبایی بی مکان می مریند.

 
به جستجوی گور که هستی...؟

همه بی نام اند،
همه هم نام اند.

این جا برای گیاه فصلی نیست
آفتاب در همه ی تاریخ یک رنگ می تابد

آوارگی مهتاِب همه ی شب ها را نامی نیست
در شناسنامه های روز، 

جز سپید، نامی نسروده اند.
 

شب ها این جا، وعده گاه عاصی ترین بادهاست،
آزادی، نام گمشده ی خویش را

در پیچ و خم ناپیدای کوچه های این دشت عشق
از استخوان های پوسیده ی ما می پرسد؛

رودخانه رسم دوباره رفنت را
از انگشتان ترک خورده پای ما می جوید

راه همه ی رهروان و سپیدی همه سپیدارها 
این جاست

دروازه های شهر ما
تفسری تازه ی هستی است

و پنجره ای داریم به وسعت همه ی سکوت ها.
 

غروب گاهان
چریکی در پوستینی از تاریکی

آرام بر گور ما می گرید.

به جستجوی گور که هستی
پلنگان در کوه غرور خویش آرمیده اند

و زائران این گورستان
جز نعره های زخمی پلنگی

چیزی نخواهند شنید.
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طلعت ساویز
 با روسری قرمز پس از مرگ خمینی

باش تا نفرين دوزخ از تو چه سازد،
كه مادران سياه پوش -داغ داران زيباترين فرزندان آفتاب و باد –

هنوز از سجاده ها سر برنگرفته اند.
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ای مرغ های توفان! پروازتان بلند.
آرامش گلوله ی سربی را

 در خوِن خویش
این گونه عاشقانه پذیرفتید،  

این گونه مهربان.                                      
زان سوی خواِب مرداب، آوازتان بلند.

می خواهم از نسیم برپسم
بی جزر مِد قلِب شما،

آه،                                                                     
دریا چگونه می تپد امروز؟

خاوران
بهار ۱۳۷۳

در ورودی خاوران

خاوران- اسفند ۱۳۸۷
ایجاد درخت کاری به منظور تخریب گورهای جمعی
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۱۳۶۸-اولنی بهار خاوران

بهار۱۳۷۳ - خاوران



319

- این جا مزار الله و سرو است!؟

 - نه 

این جا نهال آرزو و عشق کاشته ام من. 

از نردبان خشم فرا رفته

بر آسمان درد

یک افق خون  نگاشته ام من.       

آهسته پا بنه
بر کشتزار من

گل های خسته ی خفته
بیدار می شوند.

در خون طپیدگان
              از گریه ی تو، دخرتک من
                          بیمار می شوند. 
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مهرداد پناهی شبسرتی
قرب فرضی

امری مریعرب بایگی
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ارغوان، این چه رازی ست که هر بار بهار
با عزای دل ما می آید ؟ 

که زمنی هر سال از خون پرستوها رنگنی است 
وین چننی بر جگر سوختگان

داغ بر داغ می افزاید ؟
ارغوان، پنجه ی خوننی زمنی

دامن صبح بگری  
وز سواران خرامنده ی خورشید برپس

کی بر این دره ی غم می گذرند؟ 

ارغوان، بریق گلگون بهار
تو برافراشته باش
شعر خون بار منی

یاد رنگنی رفیقانم را  
بر زبان داشته باش

تو بخوان نغمه ی ناخوانده ی من
ارغوان، شاخه ی هم خون جدا مانده ی من.
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    نام                           نام خانوادگی             نام پدر                تولد               شهادت             قطعه       ردیف     شما       ره

155

سیدحسن
محمد )منوچهر(
حسین )مهشید(

لیلی
محمدکاظم

سهیال
محمد رضا

مجتبی
امیر

محمد رضا
عامل

کوروش
بهمن
رسول
رشاد

فرشاد
فرح

سیداسماعیل
رقیه

مصطفی
امیرحسین )حمید(

علی رضا
علی رضا
حسین

مصطفی
محمود
محمد

محسن
سهیال
صمد

تهمینه
هادی

مسعود
خسرو
عثمان

میرعبداهلل قمی
مهیائی
رزاقی

حسینی
کریمی خراسانی

حمیدی
کازرونیان

نقی نژاد
تعاونی رنجی

فاروقی
باقری

رشیدی جزنی
ابراهیمی نژاد بلوچی

رئیسی راد
صدقی سراب
میرجعفری

جمالی موسوی
میرباقری طباطبایی

حنیفی
ایگه ایی
صفوی
امیری

مهدی زاده
محبوبی نیه

محمدی محب
زکی

رجبی حسینی
شیخان
فتاحیان

چرتابی اصل
ستوده حقیقی

عزیزی قاسم آبادی
کشاورز

امجدی طوسی
خیالی

سیدحسین
حسین

فخرالدین
محمد
حسین
احمد

محمدحسین
حسن

شمس اهلل
مقداد
علی

رحیم
رشید

حسین
سیداسماعیل

نصراهلل
نوح علی

سیداسداهلل
سیدرضا

یداهلل
علی
امیر

محمدابراهیم
صادق

قدرت اهلل
بمان علی

محمد
حسین

عبدالرحمان
علی

هادی
ابوتراب

عزیز

1318
1337
1333
1334
1339
1344
1336
1337
1339
1338
1344
1343
1335
1339
1335
1337
1334
1338
1338
1337
134۰/6/13
1338
134۰
1336
1331
1339
1332
1336
1338
134۰
1342
1341
1338
1338
1334

1367/8/29
1367/7/13
1367
1367/6/25
1367/5/21
1367/7/7
1367/6/31
1367/7/18
1367/6/21
1367/6/25
1367/6/5
1367/5/27
1367/8/13
1367/6/18
1367/6/2
1367/5/31
1367/2/12
1367/6/5
1367/5/3۰
1367/8/8
1367/5
1367/6/1
1367/7/13
1367/8/14
1367/7/11
1367/5/2۰
1367/5/23
1367/8/11
1367/8/8
1367/7/19
1367/6/17
1367/8/2۰
1367/7/25
1367/6/1۰
1367/7/8

87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87

1
2
2
3
5
9
13
21
59
65
67
7۰
72
75
75
75
75
76
76
76
76
76
77
77
81
81
81
83
84
86
87
89
91
91
156

27
3
45
2
46
48
5۰
54
3۰
54
5۰
42
37
3۰
38
44
45
28
41
46
48
53
26
33
14
19
25
15
18
8
11
7
1
2
38

محل دفن مجاهدین قتل عام شده تهران و کرج  در تابستان ۱۳۶۷ 
اعالم شده از سوی دادستانی انقالب
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محمد مهدی
زهرا
عفت
منیژه
شهناز
لطیف
محمد

فرح
عباس

زهرا
قمر

محمدعلی
رضا
علی

محمد
علی رضا

عبداالحد
اشرف
رامین
نرگس
جالل
آزاده

محمدرضا
اردشیر

سیدکریم
مهرداد

علی
فریده

سیدعبدالحسین
کیومرث
سیمین

خالد
فریدون

محمد حسین )فواد(
محمد محسن

علی
منظر

همایون
اصغر

ماشاءاهلل
شکر )مهری(

ناصر

راه شبدیز
رضاخانی

اسماعیلی ایوانکی
تاج اکبری

آقانور
حسن پورارجستانی

وزیریان ثانی
وفایی زاده

پورساحلی لنگرودی
شب زنده دار

ازکیا
معزی

فیروزی
بابایی

کریمی
فضل علی

محمودی فرد
فدایی تبریزی

قاسمی
شمس زاده خطیب

کزازی
طبیب

علی رضانیا
نصرت نظامی

صفوی
فنائی

الماسی
صدقی سراب

بنانی
زواره

قدسی نیا
طاهری

بهرامی ایوانکی
توسلیان

وزین
مبارکی
مریدی

صولتی دهکردی
ابوتراب

قاضی لواسانی
محمدزاده

رحمان زاده

محمد
فرج اهلل
یوسف

علی اکبر
سیدرضا
اردوخان

محمدعلی
میرزاآقا

محمدتقی
احمد
محمد
هرمز

محمدابراهیم
رمضان

محمدابراهیم
رجب علی

ابراهیم
محمود
حسن

غالم حسین
شهباز

حسین
علی اکبر
نصراهلل

سیدجعفر
ابراهیم
محمد
رشید

سیدجواد
محمود
عزیزاهلل

عبدالرحمان
جمشیدعلی

احمد
احمد

محمد رضا
حیدر

شمس
رجب

محمدابراهیم
روح اهلل
محمود

1337
1343
1337
1339
1339
1342
1335
1341
1344
1338
1331
1321
1342
1336
1341
1344
134۰
1342
1341
134۰
1342
1342
1344
134۰
1339
134۰
1328
1339
1336
1341
1332
1339
1339
1341
1333
1339
1341
1338
1344
1342
1335
1339

1367/8/8
1367/7/16
1367/6/3۰
1367/6/15
1367/7/11
1367/6/2۰
1367/7/9
1367/6/29
1367/5/23
1367/5/3۰
1367/7/1۰
1367/8/4
1367/8/19
1367/7/3۰
1367/5/27
1367/7/23
1367/6/1۰
1368/6/2۰
1367/6/1
1367/7/8
1367/6/21
1367/6/3۰
1367/6/3۰
1367/7/15
1367/7/1۰
1367/7/5
1368/7/18
1367/5/29
1367
1367/7/6
1367/7/4
1368/3/28
1367/6/14
1367/6/3۰
1367/7/5
1367/7/13
1367/6/1
1367/6/16
1367/7/1۰
1367/7/2
1367/6/24
1367/6/31

87
87
87
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
92
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94

165
166
169
1
5
12
22
36
4۰
41
41
169
171
18۰
183
188
2
1
14
27
36
44
56
76
79
122
124
124
134
138
145
149
15۰
152
162
167
167
17۰
179
189
194
195

1
14
3
27
9
27
1
38
49
52
55
2
3
7
56
11
52
46
46
49
48
47
45
44
51
49
42
49
48
39
46
45
45
37
43
34
42
34
4۰
31
37
3۰
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سلیمان
غالم حسین 

حمید
محمد

سید حسن
عبداهلل

محمدرضا
رحیم
حمید

محمد رسول
حجت اهلل

ابراهیم
علی اکبر
جمشید
منوچهر
فهیمه
قاسم

مرتضی
صدیقه
فاطمه 
مسعود

مراد
متین

حمید رضا
محمدرضا

رضا
حسین
فرامرز
حسن

کیومرث
داریوش

بیوک
علی اکبر
محبوبه
حمید

رضا
مهرداد

حمیدرضا
پرویز

مسعود
احمد

عبداهلل

مالزاده اصل
مشهدی ابراهیم

اردستانی
ایزدی

حسینی
درودی

جلوخانی نیارکی
رجلی

انصاری
بیات

ثقفیان
نجاران
بنددار

کیوان فر
قندهاری علویچه

جامع کلخوران
ارباب علی عسگر طهرا

یزدی
انسی

رضا سلطانی
ثابت رفتار

بهادری قشقائی
شکوفه آبکنار

وثوق
عباسی

ترشیزی
صفایی زاده

دلکش
طرخورانی

باباکش زاده
استخر

باباصحاف
باغ جری
حاج علی
شبهه ایی

داودی
درخشان هوره

دارابی تجر
تقی زاده

نقاش زاده
راشدمرندی

خیالی

ابراهیم
محمد
احمد
امیر

سیدحسین
محمدحسن

عین اهلل
حیدرعلی

محمد
محمدحسن

محمود
محمد
قربان

حسین
حسین
فرهاد

منصور
سیف اهلل
رجبعلی
منصور
محمد

امیر
فتح اهلل

علی
سیف اهلل

علی
عزت اهلل

رحیم
ابراهیم
حسن
قربان

علی اکبر
حسین
حیدر
محمد

قدرت اهلل
علی اکبر

کرم
عیسی
کریم

محمد
عزیز

 1342
1338
1342
1342
1339
1342
1338
1337
1329
1338
134۰
1336
1341
1343
1338
1339
1338
1344
1342
1344
134۰
1341
1339
134۰
1337
1334
1341
1342
1336
1341
1344
1347
1347
1341
1341
1341
1342
134۰
1341
1339
1339
1337

1368/3/28
1367/6/2۰
1367/7/21
1367/7/1
1367/6/25
1367/6/2
1368/6/2۰
1368/6/1
1368/9/5
1368/1/2۰
1367/6/2
1367/7/1۰
1368/6/4
1367/8/16
1367/5/25
1367/6/2۰
1367/6/29
1367
1367/6/2۰
1367/6/3۰
1367/7/3۰
1367/5/25
1367/5/3۰
1367/7/13
1367/7/3۰
1367/6/2
1367/8/3
1367/6/5
1367/7/4
1368/1/16
1368/6/1
1367/7/2
1368/6/26
1367/6/4
1367/7/1
1367/8/8
1368/6/26
1367/5/2۰
1367/7/3
1367/8/16
1367/6/3۰
1367/7/1

94
94
94
94
94
94
97
97
97
97
97
97
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
99
99
* 26
99
99
99
99

196
197
198
2۰۰
2۰3
191 م
1
1
1
1
4
2۰۰
1
1
5
1۰
2۰
89
1۰4
129
134
137
143
145
147
149
152
152
153
155
1 م
88 م
88 م
88 م

1
1
7
2
3
5
7

3۰
37
5۰
1
29
38
29
38
45
52
55
1۰
37
44
9
55
2
55
25
55
54
5۰
34
28
24
17
1
11
6
3
35
1
8
5۰

4
242
45
2
2
4۰
1

ً  شماره ی قطعه روی قبر اشتباه نوشته شده است.  * ظاهرا

نی
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غالم حسن )قاسم(
فرهاد

محمدرضا
عباس
افشین
عبداهلل
حسن

صدیقه
نادرحامد

صمد
زهره

محمد
جعفر
ناصر

عباس
رضا 

مهدی
محمدحسن
محمدحسن

منصور
میترا

شهین
علی

سعید
فرامرز
قاسم

سیدمرتضی
محمد

امیر
محمدرضا
محمدرضا

پرویز
جمشید

علی
کمال
کریم
بابک
زهرا
الماز
زهرا

حبیب اهلل
پریوش

جوان شجاع
سلطانی

عسگر ی نژاد
رضایی

معماران کاشانی
بسحاقی
کیوان فر

انسی
حیدردوست

رنجبرشوره دل
حیدری اردستانی

معمولی کارگر
خسروی

منصوری آقازاده
صباحی میاب

سلیمانی فر
سعیدیان

رحیمی مطعم
منفرد

صباغی خامنه
اسکندری تزکیه

پناهی
حق وردی ممقانی

ملکی انارکی
عیوضی علمداری

آلوکی 
میرمحمدی

یوسفی
رشیدی جزنی
استادرحیمی

مجیدی
سلیمی
دواچی

ارباب زاده
کالنکی

خوش افکار
صالحی درجزینی

فالحتی
عزیزی کزق
ضیامیرزایی

حسینی
هاشمی

غالم حسین
قدرت اهلل
محمود

غالم علی
علی اکبر
امیرقلی
حسین

رجبعلی
صادق
یوسف

غالم رضا
احمد

سعداهلل
حسین علی

یوسف
حسین

حبیب اهلل
قدرت
عزیز

محمدرضا
محمدباقر
غالم علی
اهلل وردی

محمدعلی
عیسی
احمد

سیداحمد
یوسف

علی
علی اکبر
ابراهیم

محمدرضا
ابوالفضل

قاسم
ولی اهلل
زینال

محمدتقی
محمدعلی

آقابابا
حبیب اهلل
غالمرضا
میرصابر

1336
1335
1341
1338
1343
1322
1333
1342
1342/3/1۰
1338
1342
134۰
1334
1334
1345
1335 
1337
1335
1335
1338
134۰
1332
1338
1335
1341/7/1
1336
1324
1338
1335
1335
1343
1334
1337
1342
1343
1336
1343
1338
1336
134۰
1341
1341

1367/8/27
1367/6/29
1367/7/1
1367/7/1
1367/5/2۰
1367/2/25
1367/6/24
1367/6/2۰
1367/7/9
1367/6/13
1367/6/11
1367/7/4
1367/6/3
1367/6/3
1368/6/26
1367/5/2۰
1367/7/9
1367/7/12
1367/6/25
1367/6/6
1367/6/29
1367/7/12
1367/718
1367/6/1۰
1367/7/16
1367/6/3۰
1367/6/12
1367/7/16
1367/5/31
1367/6/8
1367/6/1۰
1367/7/4
1367/6/21
1367/6/25
1367/6/1۰
1367/6/15
1367/6/1۰
1367/5/25
1367/5/2۰
1367/9/12
1367/7/12
1367/7/2۰

99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99

8
1۰
15
18۰
19
1۰2
1۰4
1۰4
1۰4
1۰4
1۰6
1۰6
1۰6
1۰8
111
112
118
118
122
125
127
128
132
133
134
136
136
136
136
136
143
144
149
152
162
169
175
178
184
184
188
191

1
43
35
22
48
46
16
25
29
49
14
39
44
48
48
46
43
44
41
39
48
36
45
34
44
24
3۰
32
33
34
41
4۰
38
37
33
31
29
28
21
26
25
24
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عباس
اسداهلل

حمید رضا
رضا

امیر علی
محسن
مژگان
مجید

محمدرضا
فروزان
مجتبی
جمشید

هادی
مهری السادات

روح اهلل
خداوردی

عبداهلل
مریم

سیمین تاج
محمد

علی اصغر
محمدسعید

موسی
محمد
مهران

حجت اهلل
مصطفی

امیر
سعید
محمد

مصطفی )مرتضی(
شاهرخ

حاجی محمد
ضیاء

علی اکبر )منوچهر(
ایرج

پروین
محمد

سیدمحمود
حسین

محمداسماعیل
بهروز

فتحی
دلجویی ثابت
بخشی طاری

ازلی
حاتمی

عبدالحسینی
لطیفی
مرندی
کشائی

عبدی پیربازاری
عسگر خانی فراهانی

امین پور
جالل  آبادی
قنات آبادی

هداوند میرزایی
پناهی

سعیدی
پاکباز

 نانکلی شهری
حاج عبدالعظیم نراقی

کهندانی
طیوری

موسی خانی
شیرخان بیک

حسین زاده
جز سرکرده
روان دانش

پاشایی
عباسی

مهدوی حامد
مردانی
رضایی

حاجی بنده
زاغی

بزرگ بشر
جعفرزاده

صالحی
قادری

سمندری
صفایی زاده

بیگلری
قهرمانیان

علی اکبر
ابوالقاسم

رمضان
علی

عباس
فیروز

قربان علی
محمود

کریم
ابراهیم

مصطفی
رجبعلی
حسین

سید عبدالنبی
امام علی
آقاوردی
همت اهلل
شعبان

حبیب اهلل
رضا

ولی اهلل
عبدالحمید
میرزاخان
ابوالحسن
محمدرضا

عبداهلل
حسین
جعفر

رجبعلی
غالم عباس

حسین
سلمان

محمدعلی
محمدعلی
ابوالقاسم

قربان
ابراهیم

محمدرضا
سیدهادی

عزت اهلل
حسن

ابراهیم

1335
1342
1339
134۰
1338
134۰
1338
1342
1342
1336
1341
1339
1341
1332
1343
1323
1336
1342
1342
1336/9/15
1342
1341
1336
1343
1338
1339
1338
1341
1336
1332
134۰
1336
1331
1339
1334
1342
1345
1337
134۰
1341
1341
1345

1367/5/8
1367/7/1۰
1367/6/2
1367/7/4
1367/6/1۰
1367/7/15
1367/6/25
1367/6/4
1367/7/13
1367/6/1۰
1367/7/25
1367/6/15
1367/7/3
1367/8/6
1367/6/23
1368/6/1
1367/6/4
1367/6/8
1367/6/5
1367/7/2۰
1367/6/2۰
1367/6/9
1367/6/6
1367/6/9
1367/6/2۰
1367/7/25
1367/7/23
1367/5/7
1367/5/7
1367/7/21
1367/7/1
1367/6/21
1367/7/19
1367/5/27
1367/6/12
1367/6/27
1367/7/1۰
1367/7/12
1367/7/27
1367/8/3
1367/8/4
1367/8/19

99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
1۰4
1۰4
1۰4
1۰4
1۰4
1۰4
1۰4
1۰4
1۰4
1۰4
1۰4
1۰4
1۰4
1۰4
1۰4
1۰4

196
197
198
199
2۰۰
2۰۰
2۰1
2۰1
21۰
222
23۰
232
233
234
234
234
234
248
262
263
267
267
267
269
269
132 م
5
7
12
21
39
44
45
68
78
85
86
89
98
1۰5
13۰
168

2۰
47
48
44
2
41
39
4۰
19
18
38
34
17
24
26
29
3۰
16
15
1
9
1۰
11
2
6
35
48
168
7
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
98

 روزبهانی
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خسرو
حاج عباس علی جان

محمدرضا
حسن

نصراهلل
علی اشرف

حیدر
منصور

رضا
زهرا
داود
امیر

محمد
حسین

محمدجعفر
ناصر

محمد
اسداهلل
عباس
حسن

حمیدرضا
اکبر

فرامرز
سید اصغر
حمیدرضا
سیدحمید

حسین
ساسان

جهانبخش
محمد
شهال

علی محمد
بهرام

علی رضا
احمدرضا
حمیدرضا

فرهاد
غالمحسین

ابوالفضل )مسعود(
معبود
جعفر

ملیحه

امین
زمینی

یعقوبی زاده  ونینی
جلوخانی نیارکی

بخشائی گلپایگانی
نامداری

صادقی تیرآبادی
پایدار  ارانی
طلوع صفت

عسگری شاهی
کریم آبادی

ستاریان
صفایی فصخودی

کفاشیان
سمسارزاده

صابربچه میر
ضمیری سعید

بنی هاشمی
نادری

شکراللهی
ستاریان

علی قلی زاده
فراهانی

خضری*
مهریزی
خضری
نیاکان

محمودی
امیری

نورائی جوان
کوهستانی

درودیان
طرزعلی
رجایی

نورامین
ابراهیمیان

اتراک
اسکندری

مقبلی
سکوتی

هوشمند
اقوامی

حسین قلی
رضاقلی

علی
عین اهلل

احمد
یارمحمد

 
علی اکبر
اسماعیل

علی
قاسم
اصغر
علی

حسن
علی

عمران
علی اصغر
نعمت اهلل

محمدرضا
حسین

ابوطالب
جهانبحش
علی همت

سیدمحسن
عبداهلل

سیدمحسن
قنبر

صادق
محمدخان

احمد
غالم علی

رمضان علی
خدایار
کاظم

محمدرضا
زین العابدین

غالمرضا
فریدون
عزت اهلل

محمدسعید
غالمرضا
علی اصغر

1344
1344
1336
1335
1343
1333
1342
1339
1339
1343
1341
1336
1341
1339
134۰
1341
1341
1342
1336
134۰
1342
1343
1333
134۰
1342
1344
1342
1342
1334
1342
1335
1338
1338
1337
1341
1337
1336
1338
1341
1337
1343
1341

1367/6/6
1367/7/12
1367/9/15
1367/6/25
1367/8/1
1367/5/27
1367
1367/6/2۰
1367/6/15
1367/6/14
1367/6/25
1367/5/27
1367/5/27
1367/7/9
1367/7/22
1367/7/27
1367/7/21
1367
1367/5/7
1367/7/8
1367/7/7
1367/5/7
1367/7/15
1367/7/26
1367/7/9
1367/7/15
1367/6/13
1367/6/1۰
1367/5/2۰
1367/5/31
1367/7/24
1367/6/16
1367/6/11
1367/6/26
1367/5/12
1367/6/3
1367/6/18
1367/5/4
1367
1367/6/2۰
1367/5/7
1367/7/15

1۰4
1۰4
1۰4
1۰5
1۰5
1۰5
1۰5
1۰5
1۰5
1۰5
1۰5
1۰5
1۰5
1۰5
1۰5
1۰5
1۰5
1۰5
1۰5
1۰5
1۰5
1۰5
1۰5
1۰5
1۰5
1۰5
1۰5
1۰5
1۰6
1۰6
1۰6
1۰6
1۰6
1۰6
1۰6
1۰6
1۰6
1۰6
1۰6
1۰6
1۰6
1۰6

178
18۰
181
1
1
1
1
1
1
1
1
2
6
8
28
29
137
152
159
161
167
172
173
174
174
175
176
1 م
7
7
7
7
7
7
11
21
23
28
3۰
35
35
4۰

48
46
12
11
17
22
23
26
32
35
4۰
42
44
9
1
45
1
2
5
6
45
1۰
44
15
21
36
26
15
12
15
2۰
29
37
43
9
7
42
5
4۰
2 م
2
1

* در سنگ قبرجدید تاریخ اعدام وی 15 مهرماه نوشته شده است.
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ایرج
فرحناز
شیرین

مریم
حاج  سیدعلی نقی

علی
رحیم

رضا
احمد

محمدرضا
مینا

حمید
محمد

محمدحسن
علی

سیدمسیحا
یحیی 

مصطفی
علی رضا

احمد )محسن(
محمدرضا

علی رضا
محمد
محمد
محمد
حسن

علی
اکبر

رامین
مجید
زینب
سرور
علی

محمود رضا
سیمین دخت

ایرج
جواد

خیراهلل
منصور
میکابیز
روشن 
محمود

خدابخش مجد
مصلی

فیضی شندی
ساغری خداپرست

صاحب الزمانی
غالمی

صفت بقا
ذکایی
کرمی
مشاط
لطفی

حقیقی*
کادلی حقیقی*
الری  لواسانی 

زارع
قرشی

خان محمدی
اسفندیاری

ایزدی
رزاقی

شهیرافتخار
عیوضی علمداری

فدوی اصفهانی
فرجاد

قدرت آبادی
فارسی

صدیقی
محمدی

طهماسیان
ملکی انارکی
باقری چیمه

مشهدی علی
جاللی خواه

خسروگرجی
کیانی دهکردی

مایلی اسفندانی
ملکیان
نیل غاز
راهی

شفیعی
بلبلیان
بابازاده

عزیز
اسماعیل

اسداهلل
حسین

سیدحسن
ابراهیم

محمدکرم
ولی

ابوالقاسم
اصغر

حسن
محمدتقی
محمدتقی
رحمت اهلل
غالم شاه

سیدحسن
ذوالفقار

محمدعلی
احمد

محمدعلی
موسی
احمد

عباس علی
محمود

علی
نصرت اهلل

علی
رسول

محمد علی
ماشاءاهلل

احمد
نصرت اهلل

محمدرضا
یداهلل

محمود
سیف اهلل

امراهلل
عزیزاهلل

بیوک
شمس
محمد

134۰
1345
1345
1334
133۰
1337
1334
1337
1339
1334
134۰
1341
1341
 پائیز 1343
134۰
134۰
1337
1332
1339
1341
1338
1338
1324
1335
1335
1341
134۰
1337
1342/3/18
134۰
134۰
1334
134۰
1338
1338
134۰
1338
1341
1342
1334
1331
1338

1367/7/26
1367/5/6
1367/6/18
1367/7/28
1367/9/7
1367/6/1۰
1367/7/6
1367/7/23
1367/6/4
1367/5/22
1367/6/3۰
1367/7/1۰
1367/7/1۰
 تابستان 1367
1367/7/7
1367/5/11
1367/6/16
1367/5/26
1367/8/2۰
1367
1367/8/15
1367/6/1۰
1367/7/11
1367/6/22
1367/7/14
1367/7/6
1367/7/4
1367/6/12
1367/6/27
1367/7/25
1367/6/25
1367/7/2۰
1367/6/1
1367/8/1
1367/7/24
1367/7/1
1367/7/27
1367/6/24
1367/7/17
1367/7/15
1367/8/27
1367/6/25

1۰6
1۰6
1۰6
1۰6
1۰6
1۰6
1۰6
1۰6
1۰6
1۰6
1۰6
1۰6
1۰6
1۰6
1۰6
1۰6
1۰6
1۰6
1۰6
1۰6
1۰6
1۰6
1۰6
1۰6
1۰6
1۰6
1۰6
1۰6
1۰6
1۰6
1۰6
1۰6
1۰6
1۰6
1۰6
1۰6
1۰6
1۰6
1۰6
1۰6
1۰6
1۰6

43
55
63
63
69
7۰
76
77
85
88
88
9۰
9۰
95
1۰2
1۰3
1۰3
1۰9
116
116
117
121
125
125
125
129
136
137
137
141
144
145
148
149
157
161
162
163
17۰
171
173
174

37
34
46
47
31
3۰
44
29
27
26
47
41
41
39
37
22
37
46
18
33
44
17
15
3۰
42
29
13
27
39
25
24
37
23
9
19
18
6
32
15
4
1
12

* هر دو اسم: حمید حقیقی و محمد کادلی حقیقی، متعلق به یک نفر هستند. 

استرآبادی  

)فرشاد(
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صابر 
ناصر
داوود
جواد

فضیلت
عبدالحمید

علی
حسن
یوسف
محمد
اصغر
نادر

سیدمرتضی
علی

مجید 
چنگیز
حسین

حسام الدین
کیومرث

حمید رضا
محمد
شیرین
محبوبه

باقر
علی اصغر

محمد رضا
اسداهلل

ابوالحسن )مجید(
داریوش

بیژن
مهدی

علی
رضیه

سیدطاهر
سپیده )صدیقه(

محمد رضا
احمد
حسن

عبدالرحمان
صفرعلی
همایون

انوشه

اسماعیل زاده
ابراهیمی
تمدنی فر

طاهری کدخدا
عالمه

قبادیان
طاهری
طیاری

عمادزاده
رود

مسجدی
خضر صفایی منش

مدنی
تایکندی

شمس آبادی
یوسف نژاد

شریفی
ثوابی

صدیقی
طاهریان
طیاری
رشنو

صفایی
قندهاری علویچه

رضا
اقوامی پناه

طیبی
عبداللهی

حنیفه پورزیبا
شعبان پور

احمدی
احمدی

آیت اهلل زاده شیرازی
برازحقیقت طلب
زرگرباب الدشتی

مهاجری
صالحی
رضایی

درویشی
پیروزرام

سلیمانی روزبهانی
آذرکیوان

برات
غالمعلی
معرفت

سیف اهلل
شیخ محمد صالح 

نوروزمحمد
اسماعیل

جعفر
ستار

حسن
حسین علی

فرامرز
سید حسن

عباس
حسین

آقا
مهدی
حسین

پرویز
حیدر
جعفر

شیرمراد
حسین
محمد

محمدعلی
علی

معصوم علی
ابو طالب

احمد
یوسف
رحیم

مصطفی
سیدعبدالمطلب

سیدداود
مهدی
بهلول

محمدعلی
حسین
احمد

عباسقلی
علی رضا

خسرو

1341
1345
1335
1341
1339
1329
1345
1336
1338
134۰
1334
1342
1339/5/2
1342
1337/5/16
1338
1341
1342
1339
1341/1/13
1334
1336
1339
1344
1326
1342
1331
1345
1341
1334
134۰
1342
1332
1337
1339
1333
1344
1341
1333
1339
1344
1339

1367/7/28
1367/6/15
1367/5/26
1367/6/29
1367
1367/7/24
1367/6/15
1367/6/7
1367/8/3
1367/7/17
1367/6/19
1367/6/1۰
1367
1367/7/2
1367/7/16
1367/6/11
1367/6/27

1367/6/4
1367/6/13
1367/5/28
1367/5/31
1367/5/28
1367/5/2۰
1367/7/18
1367/7/3۰
1367/5/3۰
1367/5/2
1367/5/25
1367/5/28
1367/5/25
1367/8/2
1367/7/3
1367/6/3۰
1367/7/5
1367/6/13
1367/7/29
1367/8/2
1367/7/16
1367/7/2۰
1367/7/2
1367/7/3۰

1۰6
1۰6
1۰6
1۰6
1۰6
1۰6
1۰6
1۰6
1۰6
1۰6
1۰6
1۰6
1۰6
1۰6
1۰6
1۰6
1۰8
1۰8
1۰8
1۰8
1۰8
1۰8
1۰8
1۰8
1۰8
1۰8
1۰8
1۰8
1۰8
1۰8
1۰8
1۰8
1۰8
1۰8
1۰8
1۰8
1۰8
1۰8
1۰8
1۰8
1۰8
1۰8

175
178
18۰
186
189
198
2۰4
2۰5
214
22۰
231
243
256
264
277
285
3
5
6
1۰
11
12
13
15
15
19
23
24
31
33
35
37
41
41
42
43
43
46
47
49
49
53

3۰
1
29
8
6
24
3
22
1
19
46
13
1۰
8
5
1
68
6۰
7۰
52
71
51
57
49
53
45
71
26
4۰
49
36
47
34
45
7۰
33
44
32
42
4۰
68
29
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عباس
ابراهیم 

رضا
محمودرضا

محمدعلی حسین
عباس
ناصر

محمد
رضا

کاظم
طیبه
سعید

سیدحسین
صابر 
علی 

سیاوش
زهرا

بهروز
خسرو
مهری

سید احمد
حسن

منصوره
منیره

غالمعلی
محمد
ناهید
امیر

فاطمه )ناهید(
مجید
حمید
بهروز

منصور
مهیار

علی رضا
اسکندر

ابوالقاسم
حمیدرضا 

عباس
رفعت 
محسن

علی رضا

لیراوی
حبیبی
یزدی

ناصریان
بروجردی

فیروزی
زرین قلمی

طالبی
گل بندی
صنعت  فر

خسروآبادی
هاشمی کوچک سرائی

بهری
کریم زاده

آرنگ
تقی  نژاد
کیائی
مهرپور

مجلسی
درخشانی نیا

موسوی
ابراهیمی
مصلحی
عابدینی

استادحسن
نوع پرور
زرگانی

عبداللهی
تحصیلی
ظهیری

تحصیلی
بهنام زاده

داوران
حسن زاده)مقدم رشتی(

وفا
ناظم البکاء

کمالی خسروی
معیری

یگانه جاهد
خلدی

محمدباقر
مؤمنی

ظهراب
برات
احمد

مهدی
غالم حسین

عیسی
بهرام

حسین
ابراهیم

علی اصغر
محمد

مرتضی
سیدمحمد

علی نقی
احمد
کاظم
حیدر

ابن علی
مصطفی

علی
سیدجالل الدین

اکبر
حسین

غالمرضا
حسن

اهلل قلی
حسین

ابوطالب
محمدعلی

حسن
محمدعلی

رضا
نورالدین
ابوتراب

رشید
رضاعلی
غالم رضا

اکبر
علی اصغر
عبدالغفور

محمود
علی داد

1335
1336
1344
1341
1336
1338
1333
1335
1331
1342
1341
1338
134۰
134۰
134۰
1341
1342/5/11
134۰
1339
1341
1337
1339
134۰
1341
1344
134۰
1338
1344
1341/1/6
1334
1337/8/15
1338/7/18
1339/1/1
1337
1336
134۰
1342
1344
1332
134۰
134۰
1341

1367/8/11
1367/5/2۰
1367/1۰/27
1367/5/2۰
1367/5/21
1367/5/7
1367/5/21
1367/5/2۰
1367/1۰/27
1367/5/31
1367
 1367/7/2
1367/5/28
1367/7/15
1367/5/25
1367/6/16
1367/5/24
1367/6/28
1367/6/31
1367/5/28
1367/8/21
1367/6/14
1364/7/24
1367/7/14
1367/6/24
1367/5/21
1367/5/24
1367/5/24
1367/5/21
1367/7/5
1367/5/21
1367/5/25
1367/6/9
1367/7/22
1367/5/28
1367/7/27
1367/5/2۰
1367/7/27
1367/6/12
1367/8/15
1367/7/21
1368/6/1

1۰8
1۰8
1۰8
1۰8
1۰8
1۰8
1۰8
1۰8
1۰8
1۰8
1۰8
1۰8
1۰8
1۰8
1۰8
1۰8
1۰8
1۰8
1۰8
1۰8
1۰8
1۰8
1۰8
1۰8
1۰8
1۰8
1۰8
1۰8
1۰8
1۰8
1۰8
1۰8
1۰8
1۰8
1۰8
1۰8
1۰8
1۰8
1۰8
1۰8
1۰8
1۰8

53
54
57
57
59
63
63
68
69
7۰
7۰
77
78
78
8۰
81
83
86
87
88
95
123
127
129
135
142
154
162
192
212
221
228
233
239
244
249
259
267
273
278
352
1 م

38
38
26
66
25
22
34
63
18
14
3۰
5
3
6۰
27
58
18
15
13
57
51
46
48
45
44
42
39
37
29
24
22
2۰
18
17
15
14
11
9
8
6
13
33
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323

اسامیاعضاوهواداراناعدامشدهی
سازمانفداییانخلقایران-۱۶آذر-درکشتار۶7
نامنامخانوادگینامنامخانوادگی

اوین اخوان	اقدم	لنگرودی	 2		ناصر	 اوین	 آذرنوش	 ۱		کیانوش	
اوین بیگدلی	 4		محمدعلی	 گوهردشت		سالن۱4	 باقری	 3		محمدحسین	

گوهردشت			سالن۱4	 دیوان	بیگی	 6		نصرت	 اوین	 خوشابی	 5		کاظم	
گوهردشت	سالن	۷	 رضاییان	 8		رسول	 گوهردشت	سالن۱3	 رحیم	زادگان	 ۷		خسرو	
اوین	بندیک	پایین	 سرحدی	 ۱0		منوچهر	 اوین	 زبردست	 9		علی	رضا	

		 اوین صباغ	پور	 ۱2		غالم	حسین	 اوین	بندیک	باال	 شهیدی	 ۱۱		حسن		
اوین صدرایی	 ۱4		علی		 اوین	بندیک	پایین	 صدرایی	 ۱3		حسین	

گوهردشت			سالن۱3	 علی	زاده	 ۱6		محمود	 گوهردشت		سالن6	 طبابتی	طبری	 ۱5		محمدرضا	
گوهردشت			سالن۱4	 کاظمی	 ۱8		زین	العابدین	 گوهردشت			سالن۱4	 قائم	آبادی	 ۱۷		جواد	
اوین	بندیک	پایین	 گل	چوبیان	 20		کامبیز	 اوین	بندیک	پایین	 کیانی	 ۱9		ستار	

اوین	اتاق	368	 معینی	چاغروند	 2۱		هیبت	اهلل	
																																																آسایشگاه

عالوه	بر	افراد	فوق	در	مرداد	6۷،	قادر	جرار،	اسفندیار	قاسمی	و	مجتبی	محسنی	در	اصفهان	اعدام	شدند.		
	 	

اسامیاعضاوهواداراناعدامشدهی
سازمانپیکاردرکشتار۶7

نامنامخانوادگینامنامخانوادگی
تهران امامی	 2		محمدرضا	 گوهردشت	 ابراهیمی	 ۱		میرشمس	
تهران حدادیان	 4		بهرام	 گوهردشت	 پژمان	 3		محمدعلی	

گوهردشت	سالن8 	حیدری	 6		داوود	 اوین	بندیک	پایین	 حیدری	 5		حمید	
گوهردشت رییسی	 8		عباس	 گوهردشت	 رضایی	 ۷		حجت	

اوین	بندیک	باال زمردیان	 ۱0		علی	رضا	 اوین	 زارع	 9		عباس	
اوین قدیمی	 ۱2		حمید	 اوین	بند	یک	باال	 علی	زاده	رفیع	 ۱۱		جعفر	

گوهردشت موسایی	 ۱4		اسماعیل	 اوین	بندیک	پایین	 مقامی	 ۱3		جعفر	
گوهردشت مهدیون	 ۱6		فرهاد	 گوهردشت	 موسوی	 ۱5		اصغر	

اسامیاعضاوهواداراناعدامشدهی
سازمانفداییانخلقایران)اقلیت(درکشتار۶7

نامنامخانوادگینامنامخانوادگی
اوین	 ابراهیمی	 2		انوش	 گوهردشت		سالن۱3	 آزادی	 ۱		همایون	

گوهردشت	 اسالمی	اشبال	 4		بیژن	 اوین	بند	یک	باال	 ابراهیمی	 3		خسرو	
اوین	 الماسی	 6		ناصر	 اوین	 اشکینه	 5		ناصر	

گوهردشت	 الیاسیان	 8		هاشم	 گوهردشت		سالن۷	 الماسیان	 ۷		سیامک	
گوهردشت	 باختری	 ۱0	مسعودعلی	 گوهردشت	 ایوانی	 9		مجید	
گوهردشت	 بیک	محمدی	هزاوه	 ۱2	احمدرضا		 گوهردشت	فرعی20		 به	کیش	 ۱۱	محمدعلی	

اوین پرتوی	 ۱4	سعید	 گوهردشت	 پاک	رخ	 ۱3	حمید		
اوین پناهی	شبستری	 ۱6	مهرداد	 گوهردشت	 پرویزی	 ۱5	محمد	
اوین	 توسلی	 ۱8	منصور	 اوین	 پنجه	شاهی	 ۱۷	اسداهلل	
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اوین	بندیک	پایین	 حدادی	مقدم	 20		محمدسعید	 گوهردشت	 حاجی	خانی	 ۱9		محمدرضا	
گوهردشت	 خسروی	 22		احمد	 اوین	بند۱پایین	 حسین	زاده	 2۱		علی	

اوین	بند	یک	پایین	 رازی	 24		شهریار	 گوهردشت	 خوش	نام	 23		غالم	
اوین	بند	یک	پایین		 رستم	علی	پور	 26		پرویز	 گوهردشت	 رجب	زاده	 25		محسن	

اوین سالیانی	 28		مجید	 گوهردشت	 رستمی	 2۷		جمشید	
گوهردشت	سالن۷	 صفاییان	 30		امیرهوشنگ	 گوهردشت		سالن8	 سرخوش	 29		جهان	بخش	

اوین	 طاهری	 32		حمید	 اوین	 صمدزاده	 3۱		علی	رضا	
گوهردشت	 34		هاشم										عادل	مشهدی	سری	 گوهردشت	 ظریفی	 33		نقی	

گوهردشت	سالن۱3	 عمرانی	 36		بهزاد	 اوین	 عباسی	 35		نبی	اهلل	
اوین	بند	۱	 فتحی	 38		رحمت	 گوهردشت		سالن۱3	 فتاحی	 3۷		جالل	

گوهردشت		سالن۷	 محمدحسینی	 40		بیژن	 گوهردشت		سالن۷	 کیانی	 39		امان	اهلل	
گوهردشت		سالن۷	 مصطفوی	 42		کیوان	 گوهردشت		سالن۱3	 محمد	حسینی	 4۱		ماشاءاهلل	

گوهردشت	 مالطالقانی	 44		حسین	 اوین	 معظمی	 43		رضا		
گوهردشت	سالن۱3 نصیری	مقدم	 46		حمیدرضا	 اوین	بند	۱	باال	 منصوری	 45		کیومرث		
اوین	بند	یک	پایین	 نورعلی	 48		جهانگیر	 اوین	 نوایی	لواسانی	 4۷		حمید	

اوین هوشیاری	 50		خلیل	 گوهردشت	سالن۷	 ولی	 49		مجید	

عالوه	بر	افراد	فوق،	آرمائیس	دارابیانس،	فرهاد	سلیمانی	و	عبداهلل	لیچایی	در	مرداد	6۷	در	رشت	اعدام	شدند.

اسامیاعضاوهواداراناعدامشدهی
سازمانراهکارگردرکشتار۶7

نامنامخانوادگینامنامخانوادگی
اوین	بندیک	پایین	 تشید	 2		علی	رضا	 اوین	 آبخون	 ۱		یوسف	
اوین	بندیک		باال جلوندی	 4		علی	 شهریور	6۷۱	 جهان	بیگلری	 3		کامیار	

اوین حسین	پوررودسری	 6		رحیم	 گوهردشت	 حاج	محسن	 5		حسین	
شهریور	6۷	 خوشدل	 8		کاظم	 شهریور	6۷	 خضرایی	 ۷		غالمرضا	
شهریور	6۷	 رضاییان	 ۱0		بهروز	 شهریور	6۷	 دین	خواه	 9		حمید	
گوهردشت	 ریاحی	 ۱2		محمدصادق	 گوهردشت	 ریاحی	 ۱۱	جعفر	

اوین	بندیک	پایین سراج	جباری	 ۱4		رسول	 اوین	بندیک	باال	 زاغی	 ۱3		حیدر	
خرداد-اوین	 صلواتی	 ۱6		لهراسب	 اوین	بندیک	پایین	 سیم	یاری	 ۱5		عبدالمجید	

		اوین ۱8		بهرام									طاهرپورگل		 گوهردشت	 طالبی	 ۱۷		عادل	
شهریور	6۷	 عقیلی	 20		محمد	 شهریور6۷	 عبداهلل	پور	 ۱9		فرهاد	

اوین	بندیک	پایین	 محسن	پور	 22		فرهاد	 شهریور6۷	 علی	دوست	 2۱	مسعود	
شهریور	6۷	 محبوبی	 24		موسی	 گوهردشت	سالن۱3	 فرهادی	 23		مصطفی	
گوهردشت میرعرب	بایگی	 26		امیر	 شهریور	6۷	 معارفی	 25		اسماعیل	

اوین	بندیک	پایین	 نادری	 28		ضیا	الدین	 شهریور	6۷	 معینی	 2۷		عطا	
گوهردشت	 نجاران	 30		ابراهیم	 اوین	بندیک	باال	 نجاتی	 29		منصور	

اوین	بندیک	باال والی	 3۱		احمد	
	

۱-	در	این	لیست		ها	هرکجا	آمده	است	»شهریور	6۷«،	به	منزله	ی	آن		است	که	نمی	دانم	در	اوین	یا	گوهردشت	اعدام	شده	است.			

	سفیدی
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اسامیاعضاوهواداراناعدامشدهی
سازمانفداییانخلق)اکثریت(درکشتار۶7

نامنامخانوادگینامنامخانوادگی
اوین	بندیک	پایین آذرآز	 2		حیبب	 اوین	 آراسته	 ۱		اصغر	

شهریور	6۷	 ابراهیمی	 4		همت	 گوهردشت	سالن۱3	 آرین	 3	حشمت)امیر(	
اوین	بندیک	باال	 6		سیروس)پیروز(			احیا	 گوهردشت	سالن۱3	 ابراهیمی	قطاع	 5		اسداهلل	

اوین اسداللهی	 8		رحیم	 گوهردشت	سالن۱3	 ۷	غالمرضا	)سیروس(			ادیبی	
اوین	بندیک	باال	 ۱0علی	رضا)شاپور(		اسکندری	 شهریور	6۷	 اسفندیاری	 	...............		9

اوین	بندیک	پایین	 اسالمی	طاهری	 ۱2	صمد	 اوین	 اسالمی	شهرکر	 ۱۱	مرتضی	
۱4	سیاوش									اکبرزاده	شکوهی					گوهردشت	 گوهردشت	 اشراقی	 ۱3		احمد	

اوین	بندیک	پایین	 اللهی	 ۱6		پرویز	 اوین	 الماسی	 ۱5		حمزه	
اوین باقرزاده	 ۱8	بهمن	 شهریور6۷	 انصاری	 ۱۷		احمد	

گوهردشت	فرعی20	 به	کیش	 20		محمود	 شهریور	6۷	 بهزادپور	 ۱9		اکبر	
گوهردشت	سالن	5	 پژمان	 22		اسداهلل	 اوین	 پاک	دل	 2۱		کمال	الدین	

اوین پورمحمدی	 24	اسماعیل	 شهریور	6۷		 پوراحمدی	 23		علی	نقی	
اوین 26	احمد)به	تاش(		ثقلینی	 اوین	 تاج	الدینی	 25		حمید	
اوین جعفری	 28	عباس	 اوین	 جباری	 2۷		جلیل	

شهریور6۷	 حسینی	 30		حسن	 	اوین	 حبیبی	فوالد	 29		نادر	
شهریور6۷	 خاشع	 32		محمدقلی	 شهریور	6۷	 حلیمی	اصل	 3۱		اصغر	

خان	باباپور												گوهردشت	سالن۱3	 34		حسن		 اوین	 خان	 33		تقی	
اوین خواجیان	 36		خشایار	 اوین	 خواجوی	 35		حمید	

گوهردشت	 داوران	 38		منصور	 اوین	 خوانساری	 3۷		حسن	
اوین	بند۱باال	 دریاباری	 40		محمد	 شهریور	6۷	 دانش	پور	 39		علی		

اوین دیانت	 42		منصور	 اوین	 دشت	آرا	 4۱		حسن	
اوین دیانک	شوری	 44		محمدحسن	 اوین	 دیانت	 43		فتح	اهلل	

شهریور	6۷	 رحیمیان	 46		مهرداد	 اوین	 رجبیه	شایان	 45		خسرو	
اوین رضایی	 48		احمد	 گوهردشت	سالن۱3	 رستاک	 4۷		سیامک	

شهریور	6۷	 زندی	 50	محمود	 شهریور	6۷	 روشنایی	 49		محمد	
گوهردشت	سالن۷	 شهبازی	 52		جلیل	 شهریور	6۷	 شکوهی	 5۱		سیامک	

اوین صادقی	 54	مجید	 شهریور	6۷	 صادقی	 53		یداهلل	
شهریور	6۷	 صفا	 56		کاوه	 گوهردشت	سالن8	 صادقی	بناب	 55		اکبر	

اوین صلواتی	 58		نادر	 گوهردشت	 	صفدریان	 5۷		بیژن	
اوین ضیغمی	 60		علی	اصغر	 تیرماه-اوین	 صوفی	 59		فرامرز	
اوین عبداللهی	 	62		بهزاد	 گوهردشت	 طباطبایی	 6۱		سعید	

اوین	بند	۱	باال	 عطایی	 64		ناصر		 شهریور	6۷	 عسگری	 63	منصور	
اوین غیاثوند	 66		محسن	 اوین	 عماری	 65		مهدی	

گوهردشت	 قاسم	نژاد	 68		حسین	 اوین	 فتحی	 6۷		جهانگیر	
شهریور	6۷	 قاسمی	موالیی	 ۷0		عباس	 شهریور	6۷	 قاسمی	پور	 69		حسن	

اوین کاظمی	 ۷2		سعید	 شهریور	6۷	 قالوند	 ۷۱		همت	
شهریور	6۷ کیاالشکی	 ۷4		کوروش	 	شهریور	6۷	 کامرانی	میهنی	 ۷3		هوشنگ	

اوین گلپایگانی	 ۷6		محمدرضا	 گوهردشت	 کیایی	 ۷5		علی	رضا	
اوین لطف	اهلل	زاده	 ۷8	خلیل	 اوین	 گودرزی	 ۷۷		حسن	
اوین	 متین	 80		سعید		 خرداد-اوین	 لطفی	 ۷9		انوشیروان	

			اوین	 محمدی	کمیجانی			 82		علی	رضا	 اوین	 مجیدی	 8۱		امیرحسین	
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		اوین مرادپوردوشانلو	 84		بندعلی	 شهریور	6۷	 مرتضوی	 83		محمد	
گوهردشت	سالن۱3	 مصفا	 86		اصغر	 مشینی	لنگرود			شهریور	6۷	 85		حسن	

اوین منتظری	 88		حمید	 	اوین	 ملکی	 8۷		سیامک	
شهریور	6۷	 میرزایی	 90		اکبر	 		اوین	 منشی	رودسری	 89		عباس	علی	
شهریور	6۷	 نادری	 92		کریم	 شهریور	6۷		 مینا	 9۱		اصغر	
شهریور	6۷	 نوربخش	 94		حسن	 شهریور6۷	 نظم	آبادی	 93		جواد		
گوهردشت	 وثوقی	 96		توفیق	 95	ابراهیم)بهرام(	نیک	آفرین					گوهردشت	سالن۱3	
شهریور	6۷	 همدانیان	 98		کاظم	 تابستان	6۷	 هم	جوار	 9۷		محمدتقی	
شهریور	6۷	 یاقوتی	 ۱00		منصور	 شهریور	6۷	 هوشیاری	 99		خلیل	

			اوین یوسف	پورلزرجانی		 ۱02		بهروز	 اوین	 یزدانی	 ۱0۱		بهمن	
	اوین یگانه	 ۱04		حسام	 شهریور	6۷	 یوسفی	 ۱03		داریوش	

اسامیاعضاوهواداراناعدامشدهی
حزبتودهایراندرکشتار۱۶7

نامنامخانوادگینامنامخانوادگی
گوهردشت	سالن۷	 آتیک	 2		گل	علی		 اوین29	تیرآسایشگاه	 آذرنگ	 ۱		سعید	
گوهردشت	سالن۷ ادریسیان	 4		احمد	 گوهردشت	فرعی20	 ابرقویی	 3		خلیل	
گوهردشت	فرعی20	 افخم	 6		عبدالوهاب	 اوین	بندیک	پایین	 افرایی	 5		ابوالقاسم	

گوهردشت	 امیرهاشمی	 8		محمدحسین	 گوهردشت	سالن5	 اکبری	کردستانی		 ۷		کسری	
اتاق400آسایشگاه2 باقرزاده												 ۱0		ابوتراب	 گوهردشت	سالن۱3	 بابانژاد	 9		ستار	
گوهردشت	سالن	۷	 بستاره	 ۱2		عباس	 گوهردشت	سالن۷	 براتی	 ۱۱		رضا	
اوین	بنددوپایین بهزادی	 ۱4		منوچهر	 گوهردشت	 بلدی	 ۱3		رئوف	

گوهردشت	سالن	6	 بیگدلی	 ۱6		محسن	 گوهردشت	سالن۱3	 بیژنی	 ۱5		شاپور	
اتاق400آسایشگاه پورهرمزان									 ۱8		محمد	 گوهردشت	فرعی20	 بینایی	ماسوله	 ۱۷		خلیل	
گوهردشت	سالن۱3	 جاویدفر	 20		جعفر	 گوهردشت	سالن	8	 پیمان	دوست	 ۱9		غالم	رضا	
اوین		بنددوپایین	 جودت	 22	حسین	 گوهردشت	سالن۱3	 جاللی	 2۱		حسن	
اوین		بنددوپایین	 حاتمی	 24		هدایت	اهلل	 گوهردشت		بند	8	 جهان	بخش	 23		جهانگیر	
حجری		بجستانی					اتاق400آسایشگاه 26		عباس		 گوهردشت	سالن8	 حاج	ملکی	 25		اسحاق	
	گوهردشت	سالن6	 حسنی	پاک	 28		مهدی	 	گوهردشت	فرعی20	 حسن	پور	شیراز	 2۷		ابراهیم	
حسین	نژاد													گوهردشت	سالن۷	 30		محسن	 اوین	 حسین	خانی	 29		محمدعلی	
32		احمد											حیدری	زاده	مطلق			گوهردشت	سالن۱3	 گوهردشت	سالن۷	 حکیمی	 3۱		سیروس	

اوین	 خطیب	 34		ابوالحسن	 گوهردشت	سالن۱3	 خزائلی	 33		امیرحسین	
اتاق368آسایشگاه	 دادگر														 36	فرزاد	 گوهردشت	فرعی20	 خطیبی	 35		اکبر	
اوین	بند		دو	پایین دانش	 38		بهرام	 گوهردشت	سالن۷	 دادمرزی	 3۷		فرج	اهلل	

گوهردشت	فرعی20 داوری	 40	غالم	علی		 	اوین	 دانش	شریعت	 39		احمد	
گوهردشت	سالن۱3 دستگیر	 42مهرداد	 اوین	 درویش	مال	 4۱		نصرت	اهلل	
گوهردشت	فرعی20	 دلیلی	 44		علی	رضا	 گوهردشت	فرعی20	 دلیجانی	 43		محسن	
اتاق400آسایشگاه	 ذوالقدر															 46		اسماعیل	 گوهردشت	فرعی20	 دلیلی	 45		محمدرضا	
اوین	بندیک	پایین	 راوندی	 48		تیمور	 اوین	 راسخ	قاضیانی	 4۷		حسین	

اوین	 رجالی	فرد	 50		محمدرضا	 گوهردشت	فرعی20	 ربیعی	 49		طوغان	

۱-اسامی	تعدادی	از	قتل	عام	شدگان	به	طور	مشترک	از	سوی	حزب	توده	و	سازمان	فداییان	اکثریت	به	عنوان	اعضای	شان	اعالم	شده	است.	
2-اتاق	368	آسایشگاه	و	اتاق	400	آسایشگاه	در	زندان	اوین	واقع	است.

	پناهی

ی

ی
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اتاق400آسایشگاه	 رزم	دیده														 52		آصف	 گوهردشت	سالن۷	 رحیمی	 5۱		محمد	
گوهردشت	سالن۷	 روزدار	 54		عادل	 اوین	بنددو	پایین	 رصدی	 53		احمدعلی	

اوین29تیرآسایشگاه زرشناس	 56		کیومرث	 اوین	 زارع	کاشانی	 55		عزت	اهلل	
	گوهردشت	سالن۱3	 زمانی	 58		مهدی			 گوهردشت	سالن۱3	 زمانی	 5۷		مهدی	
گوهردشت	فرعی20	 شعبانی	 60		علی	 گوهردشت	فرعی20	 شاهسوند	 59		ناصر	
گوهردشت	فرعی20	 شهبازی	 62		محمدعلی	 اوین	بند۱پایین	 شمسی	 6۱		رحیم	

گوهردشت صراف	پور	 64		حسن	 اوین	 صالحی	 63		فریبرز	
گوهردشت	سالن۷ طاهری	 66		انوشه	 گوهردشت	فرعی20	 صفوی	نیا	 65		حسین	
اوین	بندیک	پایین غیاثوند	 68		سیف	اهلل	 گوهردشت	فرعی20	 ظفرحیدری	 6۷		صابر	
گوهردشت	سالن۱3 قباخلو	 ۷0		علی	اصغر	 اوین	بند۱	باال	 فرجادآزاد	 69		مهرداد	
گوهردشت	فرعی20	 قریشی	 ۷2		داوود	 گوهردشت	فرعی20	 قربان	نژاد	 ۷۱		هوشنگ	
اوین	بندیک	پایین قنبری	 ۷4		بهمن	 اوین	 قلم	بر	 ۷3		حسین	
گوهردشت	فرعی20	 کمپانی	 ۷6		مرتضی	 گوهردشت	فرعی20	 قندی	 ۷5		ساسان	
گوهردشت	سالن۱3	 المعی	 ۷8		حسین	 اوین	بنددو	پایین	 کیهان	 ۷۷		مهدی	
گوهردشت	سالن8	 محبوب	 80		اصغر	 گوهردشت	سالن8	 الهیجانیان	 ۷9		محمدجواد	
	اتاق400آسایشگاه	 محمدزاده)اخگر(			 82	رفعت	مسعود	 گوهردشت	سالن۷	 محبوبیان	 8۱		اکبر	
گوهردشت	فرعی۱3	 محمدزاده	گازرگاه		 84		جواد	 اتاق400آسایشگاه	 محمدزاده						 83		صابر	

گوهردشت مرادی	 86		فریدون		 محمدزاده	گازر		گوهردشت	فرعی20	 85		حسن	
اتاق400آسایشگاه	 معلم																		 88		هدایت	اهلل	 گوهردشت	فرعی20	 معقول	 8۷		حسن	
گوهردشت	سالن۷ منبری	 90		مجید	 گوهردشت	فرعی20	 مقیمی	 89		قدرت	اهلل	
گوهردشت	سالن۷ مومنی	 9۱		محمدمهدی	 گوهردشت	سالن۱3	 منوچهرآبادی	 9۱		اصغر	
گوهردشت	فرعی20	 مهشید	 94		کیوان	 گوهردشت	سالن8	 مهربان	 93		نادر	
اتاق400آسایشگاه ناظمی)نیک	آیین(		 96	هوشنگ-امیر	 میزانی	جوانشیر		اوین	 95		فرج	اهلل	
گوهردشت	سالن	8 نعیمی	 98	علی	 اوین	بند۱	پایین	 نظامی	نرج	آباد	 9۷		بهمن	
گوهردشت	سالن8 واحد	 ۱00غالم	علی	 گوهردشت	 نیکو	 99		حیدر	
	گوهردشت	فرعی20	 هاشمی	نژاد	 ۱02عباس	 گوهردشت	سالن8	 وطن	خواه	 ۱0۱		اسماعیل	
گوهردشت	سالن8	 یزدان	دوست	 ۱04محمدرضا	 گوهردشت	 هم	جوار	 ۱03		فیروز	

اسامیزندانیاناعدامشدهی
وابستهبهگروههایمختلفسیاسیدرکشتار۶7

نامنامخانوادگی
					جناح	چپ	اکثریت 																	گوهردشت	سالن	8	 						زمان	زاده	 ۱		فرامرز	
جناح	چپ	اکثریت گوهردشت	سالن	۷	 قاضی	پور	 2		محمود	

حزب	رنجبران گوهردشت	سالن	۷	 رونقی	 3		بهمن	
حزب	رنجبران اوین	بند	یک	پایین	 صادق	 4		مصطفی	
حزب	رنجبران اوین	بند	یک	پایین	 صدرزاده	 5		کمال	
وحدت	انقالبی گوهردشت	 صبوری	گرگری	 6		محمد	
وحدت	انقالبی اوین	بند	یک	پایین		 محمدپور	 ۷		حاجت	

اتحادیه	کمونیست	ها گوهردشت	 بازرگان	 8		بیژن	
اتحادیه	کمونیست	ها اوین	 بیات	 9		جعفر	

سهند اوین	 پرتوی	 ۱0		محمدعلی	
سهند شهریور	6۷	 حسینی	 ۱۱		داوود	
سهند اوین	بند	یک	پایین	 دالل	زاده	جهانگیری	 ۱2		منصور	
سهند گوهردشت	 رحیم	زاده	 ۱3		محمد	

گاه

ی
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سهند گوهردشت	 شکری	 ۱4		قربان	علی		
سهند گوهردشت	 صفری	 ۱5		علی	
سهند شهریور	6۷	 فرهانی	 ۱6		خسرو	

رزمندگان گوهردشت	 قریشی	 ۱۷		رضا	
رزمندگان اوین	بند	یک	پایین	 کایدپور	 ۱8		داریوش	
رزمندگان اوین	 گالب	پور	 ۱9		فتح	اهلل	
رزمندگان اوین	بند	یک	باال	 موسوی	 20		منصور	

توفان گوهردشت	سالن	8	 آلیان	 2۱		حجت)کیومرث(	
توفان اوین	بند	یک	پایین	 مهرعلیان	 22		مهدی	)هاشم(	
توفان گوهردشت	 مهری	پاشاکی	 23		فرهاد	
کومله گوهردشت	 آرام	 24	جمیل	
کومله اوین	بند	یک	پایین	 عصمتی	 24		رضا	
کومله گوهردشت	سالن	۷	 ناصری	 25		داوود	
کومله اوین	 هاتفی	 26		رحیم	

بدون	وابستگی	گروهی شهریور	6۷	 شاه	مرادی	 2۷		منصور	
بدون	وابستگی	گروهی	 گوهردشت	 مرتضوی	 28		حسن	

وحدت	کمونیستی گوهردشت	سالن	۷	 نجفی	شوشتری	 29		منصور	

اسامیزندانیانمارکسیستاعدامشدهدرکشتار۶7
کهوابستگیگروهیشانمشخصنیست

نامنامخانوادگینامنامخانوادگی
بند	یک	باال بنده	علی	 2		محمود		 بند	یک	پایین	 ایمانی	 ۱		ناصر		

بند	یک	پایین صبوری	 4		علی		 بند	یک	پایین	 	سرابی	 3		علی	
بند	یک	باال قنبری	 6		طاهر	 بند	یک	باال	 5		مراد									فرج	زاده	آب	کناری	
بند	یک	باال یعقوبی	 8		جهانگیر	 بند	یک	باال	 ۷		حمیدرضا		محمدی	دوست	

اسامیزندانیاناعدامشدهدرکشتار۶7
کهاحتماالًوابستهبهحزبتودهیادیگرگروههایسیاسیبودهاند۱

نامنامخانوادگینامنامخانوادگینامنامخانوادگی
باباعلی 3		جمشید	 الماسیان	 2		پرویز	 اشتری	 ۱		فرهاد	
بهزادی 6		سیامک	 بحرینی	 5		اسماعیل	 بابایی	 4		تیمور	

حاجیان	نژاد 9		مهدی	 چاووشی	 8		ابراهیم	 جمیلی	 ۷		اسماعیل	
شاهی ۱2		داوود	 سالمتی	پور	 ۱۱		حسن	 زالی	 ۱0		محمد	

فرامرزپور	 ۱5		حسین	 فانی	 ۱4		عباس	 شیبانی	 ۱3		حسین	
نظامی ۱۷	سیدمحمد	 فرهمندیان	 ۱6		عباس	علی	

۱-ممکن	است	تعدادی	از	این	اسامی	نادرست	باشد.
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اعضای هیأت کشتار جمهوری اسالمی
در جریان قتل  عام تابستان ۱۳۶۷

...تو را چه سود 

فخر به فلک بر فروخنت؟

هنگامی که 

هر غباِر راهِ لعنت شده نفرين ات می کند.

تو را چه سود از باغ و درخت؟

که با ياس ها، به داس سخن گفته ای. 

آن جا که قدم بر نهاده باشی

گياه، از رسنت تن می زند، 

چرا که تو 

تقوای خاک و آب را، هرگز 

باور نداشتی.

فغان!

که سرگذشت ما

سرود بی اعتقاد سربازان تو بود 

که از فتح قلعه ی روسپيان 

باز می آمدند.

باش تا نفرين دوزخ از تو چه سازد،

                    که مادراِن سياه پوش 

 داغ داراِن زيباترين فرزنداِن آفتاب و باد

              هنوز از سجاده ها

                               سر  بر نگرفته اند.
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ابراهیم رئیسیمصطفی پورمحمدی

حسنی علی نریی

رئیسی، محسنی اژه ای، نریی

مرتضی اشراقی
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راست-از باال: 
سیدحسنی   مرتضوی
مجید قدوسی
مجتبی حلوایی

چپ-از باال: 
مهدی نادری فرد

حسن حداد
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پشت بام دویست و ُنه

طبقه ی دوم: ساختمان دویست و نه؛ طبقه ی اول: آشپزخانه و نانوایی زندان

مجموعه عکس های زندان به کمک فتوشاپ بازسازی شده اند
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 طبقه ی دوم: ساختمان دویست و ُنه؛ 

طبقه ی اول به ترتیب از جلو زیر زمنی دویست و ُنه، آشپزخانه و نانوایی زندان

در ورودی بندهای چهارگانه، بهداری و دویست و ُنه
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ساختمان جلو دویست و ُنه، ساختمان عقب بندهای چهارگانه اوین

ساختمان دادسرا
طبقه ی اول و دوم شعبه های بازجویی و شکنجه در سال های اولیه ی دهه ی  ۶۰؛

طبقه ی سوم محل برپایی دادگاه در روزهای قتل عام
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یکی از حیاط های بند های چهارگانه ی اوین

راهرو اصلی زندان گوهردشت- راهرو مرگ در کشتار ۶۷
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یکی از حیاط های زندان گوهردشت
ساختمان روبرو فرعی؛

ساختمان دست راست طبقه ی دوم سلول های انفرادی در دوران قتل عام؛ 
طبقه ی سوم سلول های چندنفره ی دربسته؛

ساختمان دست چپ: ساختمان دو طبقه ی بهداری
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لیست تهیه شده توسط زندانی ها، از زندانیان اعدام شده در قتل عام مرداد و شهریور ۶۷

نامه ی دادسرای انقالب اسالمی به خانواده ی قتل عام شدگان مرداد و شهریور ۱۳۶۷
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به نام كسانی كه باز می گردند
زیرا هرگز نرفته اند

به نام كسانی كه نمك فرسوده شان می كند
زیرا نمك اشك های ما هستند

به نام كسانی كه گندیدگی را نمی پذیرند
زیرا ما را تطهیر كرده اند

)شاعر گمنام (
 
 

تقدیم به طلعت ساویز و علی صارمی  
طلعت س��اویز م��ادر جاودانه گان كاووس، بهن��ام، بیژن و منوچه��ر رضایی جهرمی روز 
پنج شنبه 2۷ مرداد ۱۳84 ساعت نُه شب هنگامی كه از مزار عزیزانش در بهشت زهرا باز 
می گش��ت پس از پیاده شدن از اتوبوس، دستش میان در گیر می كند، به زمین می افتد 

و پیکرش در زیر چرخ های عقب اتوبوس له می شود و به طرز فجیعی جان می سپارد.
 

علی صارمی از با س��ابقه ترین زندانیان سیاس��ی، در شهریور ماه سال ۱۳8۶ پس از ایراد 
سخنرانی یك دقیقه ای در مراسم نوزدهمین سالگرد كشتار زندانیان سیاسی در خاوران، 
دس��تگیر و در روز ۷ دی ماه ۱۳89 به حکم قاضی صلواتی در زندان اوین به دار آویخته 

شد.

 

 
برای هر ستاره ای كه ناگهان

در آسمان غروب می كند
دلم هزار پاره است؛
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دل هزارپاره را،
خیال آن كه آسمان
- همیشه و هنوز-
پر از ستاره است،

چاره است.
 
 

روزی زندگی را در جوانه ی  هسته های خرمایی می دیدم كه در سلول انفرادی و در درون 
كیسه  ی پالستیك خالی داروی نظافت، بدون وجود ذره ای خاک به كمك رطوبت و گرما 
رویانده بودم. اولین سلول های زنده در روی كره ی زمین در رسوبات آهکی به وجود آمده 
بودند و جوانه های من در كیس��ه ی داروی نظافت كه از آهك و زرنیخ تشکیل یافته، به 
حیات خود ادامه می دادند. این نشانه مرا به سرچشمه  ی حیات و زندگی می برد و سختی 

مبارزه در راه زندگی را یادآور می شد.   
 

***
 

بعد از گذش��ت س��ال ها وقتی دوباره به حیاط قدیمی زندان گوهردشت پا گذاشتم، باور 
نمی كردم یك شاخه ی مو روی جعبه ی انگور كه توسط یکی از هم بندانم در باغچه  كاشته 
شده بود، این گونه رخ نماید. درختی بارور با انگورهایی زرد مثل دانه های طال. طرف دیگر 
باغچه یك ردیف درختچه ی انار خودنمایی می كرد. پوسته های انار را به امید آن كه سال 
بع��د خاک قوت بگیرد در زمین چال كرده بودیم. دانه های باقی مانده در درون پوس��ته، 
ابتدا به جوانه و س��پس به درختچه های انار تبدیل ش��ده بودند. آن طرف تر یك درخت 
انجی��ر بی بار بود كه از در خاک كردن یك دانه  انجیر خش��ك پدید آمده بود و حاال در 

حسرت پیوند می سوخت و چشم انتظار روزی بود كه به بار بنشیند.  
 

***
 

جوانه  ی هس��ته ی   خرما، ش��اخه ی درخت مو، درختچه های انار و انجیر خشك شده كه 
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دوباره زندگی  یافته و رویش آغاز كرده بود، مرا بر این اعتقاد راس��خ كرده اس��ت: وقتی 
دانه ی كوچکی كه در دل خاک نهفته اس��ت، »سینه ی سنگین سنگ را می شکافد و به 

گونه ی خورشید دست می  كشد« چرا به »دانه ی انسان این گمان« نباشد.
 

***
 

بی��ش از دو دهه اس��ت كه یاران من، آن��ان كه فریاد زندگی برلب داش��تند آرام به زیر 
خروارها خاک س��رد خفته اند. وقتی كه می رفتند باور داش��تند چون��ان آفتاب كه از نو 

می دمد و زندگی می بخشد دوباره باز خواهند گشت. 
بیس��ت و دو سال اس��ت كه در بیداری و هشیاری، در خواب و رویا، با یادشان زیسته ام، 

می دانم روزی دوباره سبز خواهند شد و زندگی را به میهن باز می گردند.
 
 

بیست و دو سال از كشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ می گذرد. جنایتکاران در این 
مدت كوش��یده  اند تا ابعاد این فاجع��ه ی هولناک هم چنان مخفی باقی بماند. تالش های 
صورت گرفته برای روشن شدن محل دفن قتل عام شدگان ۶۷ هم چنان بی نتیجه  مانده 

و هزاران خانواده ی داغ دار هنوز از محل دفن عزیزان شان بی خبرند.
تحقیق و بررس��ی این قتل عام، گردآوری اسناد و مدارک، روشن كردن ابعاد واقعی آن و 
فراهم كردن مقدمات برپایی یك دادگاه بین المللی برای رسیدگی به این جنایت هولناک 
برعلیه بش��ریت، كار یك نفر و یك گروه نیس��ت بلکه نیازمند تالشی سازمان یافته و در 
سطح ملی است و همکاری همه ی فعاالن و سازمان های اجتماعی و سیاسی را می طلبد. 
تا انجام چنین مهمی، اما هریك از ما می توانیم و بایستی در گردآوری و انتشار دیده ها  
و دانس��ته ها و یافته های خود تالش كنیم و با گرامی داش��ت یاد این عزیزان، و به منظور 
مبارزه با فراموشی، گوشه هایی از این فاجعه را آشکار كرده و در تکمیل اسناد آن بکوشیم.

تحقیق حاضر تالشی است در این راستا.
 

این كتاب از سه بخش تشکیل یافته است.
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۱- روزشمار كشتار ۶۷ در زندان گوهردشت و توصیف روزهای دلهره آور اوین درجریان 
كشتار ۶۷ از زبان شاهدان این جنایت.

 
2- اس��امی زندانیانی كه در بندهای مختلف زندان های اوین و گوهردشت به دار آویخته 

شدند.
از آن جایی كه در مورد زندانیان چپ اطالع دقیقی در دست نبود و تالش های من برای 
تدقیق بند های زندانیان قتل عام شده چپ به جایی نرسید، لیست این دسته از زندانیان 

را بصورت جداگانه و با تفکیك وابستگی گروهی شان آورده ام.
 

۳- تصویر قبرهای زندانیان قتل عام شده در بهشت زهرا و گورهای دسته جمعی در خاوران
در میان تصاویر چندتایی را شخصاً  نمی شناسم. به اصرار خانواده های قتل عام شدگان از 
حذف آن ها خودداری كردم. ممکن اس��ت تاریخ اعدام آن ها بعد از كش��تار ۶۷ بوده و یا 

اشتباهی در آن ها رخ داده باشد.  
 

به منظور درک بهتر محیط زندان و موقعیت بندها و توضیحات شاهدان، نقشه های زندان 
را مورد استفاده قرار دادم.

 
به سرانجام رساندن این تحقیق بدون محبت عزیزانم در ایران امکان پذیر نبود. از همه ی 
كس��انی كه در تهیه ی عکس ها، اطالعات جمع آوری ش��ده، ویراس��تاری، كارهای فنی و 

انتشار این كتاب مرا یاری دادند، صمیمانه سپاسگزاری می كنم.
در تدقیق اس��امی قتل عام شدگان چپ از محبت دوست عزیزم مهدی اصالنی، برخوردار 
بوده ام. قدردان مس��عود اشرف س��منانی به خاطر یاری اش در تهیه ی نقشه های زندان، و 
راضیه متینی برای همدلی و همکاری ستودنی اش در فراهم آمدن این مجموعه هستم. 
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