
 بندی نظام زندان جمهوری اسالمی  فرآیند شکل
 ناصر مهاجر 

 
 دفتر کانون نویسندگان

 دفتر بیستم

 1393/2014تابستان 

(1) 

بدين  را نیز. هايش تاباند و ويژگى ى آن حكومت را بازمى ترين شكل، درون مايه ترين و برهنه نظام زندان هر حكومتى به فشرده»

 1«مناسبات دلخواهش را در زندان برقرار كند.انداز، نظم و  تواند با دستى باز و بى دست معنا كه هر حكومتى مى

ها است؛ در هر كجا و در هر نظام قدرت  زندان شناختِ نظامروش  ى ى نلسون ماندال يكى از عنصرهاى تشكیل دهنده گفته اين

هاى   از دورهگیرند و  هاى راهبردى گوناگونى را پى مى سیاست كنند؛ حركت مىنیستند.  اما ايستا ها حكومت و حكومتى.

هم پیوسته و از هم  هى ب  كنون چهار دورهرى اسالمى نیز كاربرد دارد كه تاى جمهو ربارهى كلى د گذرند. اين قاعده گوناگونى مى

  گسسته را گذارنده است.

(2) 

جمهورى  ،13٥٧فروردين  11كه در  ست زندگى نظامى ى نخستِ دوره ،13٦0خرداد  30، تا 13٥٧ن بهم از پیروزى انقالبِ
 -مجلس موسسان ساختند را جايگزين  كه آن -"مجلس خبرگان"پس از تشكیل  مدتىتا  با اين حالنام گرفت.  سالمى ايرانا

ود را به ى خ نهادهالگوى پیش ندنتوانست ،13٥٨آذر  11در  همساز با زمان نظامى نا قانون اساسىتا چندى پس از تصويب  و

هاى  ملیت كارگران و ازى پیكار سیاسى ) در پهنه نديشاندگرخواهان و دگرا مندحضور قدرت درآورد. اجرا اى نظامند به گونه

از كانون وكال و نويسندگان و ) ى مدنى هاى جامعه جريانوجود آموزان(،  جويان و دانشگون ايرانى گرفته تا زنان و دانشگونا

برافراشته  را آزادى كه درفش هاى سیاسى از جرگه اى پاره جوش و خروش نیز و ها( نامه ها و هفته  رمندان گرفته تا روزنامهنه

ى صدر  و برقرارى جامعه داد مىنيكه تازى  ى اجازه -چیره در آن بودند قدرت -سگريانواپ به حاكمیتِ چند پارچه كه ،بودند

نظام پیشین  گان و پايورانتا توانستند بلند پاي نى و اعوان و انصارش،خمی به ويژه در آغاز كار در اين دوره، .شان را آرمانى اسالم

ند. در اين دوره انداختى جا  رحمى را در گستره يكى از چهار ركن سیاست بى سان ينشان گذراندند و بد را از دم تیغ آخته

و از تازيانه و شكنجه نشانى نبود. اين را نظام زندان جمهورى اسالمى هنوز شكل نگرفته بود  ، اماگستر بود گرچه اعدام دامن

 :(1311-13٧1) ياد پرويز اوصیاء اند؛ از جمله زنده شهادت دادهاسى جمهورى اسالمى، یاز نخستین زندانیان س شمارى

نسجم و با قواعد معین فقدان نظم ثابت، ناشى از دو عامل بود: يكى آنكه نظام زندان، به عنوان نظام م»

یر بود. ديگر آنكه له مراتب زندان متغها در سلس فتاده بود و حتا ابالغ دستورها يا اجراى آنهنوز جا نی

لف داشتند كه هنوز به تهاى مخ زندان، ديد و رويه ي كننده مقامات و نگهبانان، يعنى اشخاص اداره

  2«.صورت سازمانى در زندان مستحیل نشده بود

 ( نیز بسى گوياست:132٦-13٥9) شهادتِ تقى شهرام

هاى انفرادى زندان  اغذ و قلم دادند... من در يكى از سلولباالخره امروز عصر، بعد از چند روز اصرار، ك»

 قصر هستم... در روز معموال سه چهار بار براى توالت به ]محل[ دستشويى كه در انتهاى راهرويى كه

ست و من تنها زندانى اين بند  هاى ديگر خالى ى سلول روم... همه ها در آن وجود دارند... مى سلول

اى كه با حالتى نزار، با دستى از پشت بسته و چشمانى كه از جلو تا نوك بینى  ه... از لحظهستم ىمجرد

اى كه آن را در وسط سر محكم پیچیده باشند،  و از عقب تقريبا تا تمام پشتِ سر به صورت عمامه

                                                           

 نگاه كنید به: 1 
 Nelson Mandela, Long Walk to Freedom, Back Bay Books, London, 1995,page 398 

2
  310، ص 13٦٨، آلمان، تابستان زندان توحیدى)ا.پايا(،  پرويز اوصیاء 



تیرماه تا االن كه ساعت  11شبِ  12بندى شده بود، سر سلول افكنده شدم؛ يعنى ساعت حدود  بسته

[ است، هیچ كس سراغى از من نگرفته است. تنها سه نگهبان 13٥٨] تیر 14شنبه  نجشب پ ٥/٧

اند و كال از  ها تحقیقا زندانى بوده شان. دو نفر از آن بینم هستند كه به نوبت و گاه دو نفرى مى

ها خوب و  هاى سفت و سختى هستند كه مواضع ضد مجاهدينى دارند... به طور كلى رفتار آن مذهبى

جا آوردند، ... به اينمرا چشم بسته ٨نترى خالف كسانى كه روز اول از كمیته يا كالانه است؛ برمحترم

شود گفت بسیار خوب است؛ هم نسبت به يك زندان  ام... وضع غذا مى ها نديده اى از اين من ديگر بدى

شستن  ]صبح[ كه براى توالت و معمولى و هم طبیعتا نسبت به گذشته. ساعت هفت و نیم تا هشت

]ى[  راهروگاهى ارزش دارد. دوبار طول  روى صبح يك پیاده ي روم... براى من به اندازه دست بیرون مى

گردم... حدود ساعت هشت و نیم معموال صبحانه  كنم و به سلول برمى هفت هشت مترى را طى مى

. ساعت شش من آورند.. .. حدود ساعت يك نهار مىآورند كه شامل نان و كره، مربا و چاى است. مى

سم، ساعت حدود يك ربع به ده نوي زنم كه بیرون بروم... االن كه اين سطور را مى براى بار سوم در مى

شنوم. چند  گويد مى ى راديو را كه دارد اخبار مى ست كه صداى نامفهوم گوينده اى چند دقیقه واست 

حدود يك  بیرون بروم؟ گفتم خواهم سلول پرسید كه كى مى ي لحظه پیش هم نگهبان آمد از دريچه

 3«اطالعى كرد. دهند؟ سرخ شد و اظهار بى ال كردم، باالخره روزنامه نمىساعت بعد. بعدش از او سؤ

به دست پاسداران جمهورى  (13٥9مرداد) نیز كه هشت ماه پس از اعدام تقى شهرام (132٨ -13٦0) محسن فاصل ياد زنده

هاى  يادداشت( را در زندان اوين گذارند، در 13٦0خرداد  31) روز پیش از اعدام و تا چند (13٥9بهمن  14) اسالمى افتاد
 اش نوشته است:زندان

آورند در سلول شما  گفت يك نفر ديگر را مى زندانى مىاين بند مراجعه كرد. به  ٧... يك نفر به سلول »

. اين هم يك ن سلولچه از او فهمیديد به ما بگويید... بعدا يك نفر را آوردند توى آو شما هر

هاى آن فرد اول در روزهاى  اين طور كه از صحبتكه به اسرار زندانى پى ببرند. ست براى اين شگردي

االن شكنجه متداول نیست و از اين قبل فهمیده بودم، او حاضر به همكارى شده بود و وازده بود. 

   4«كنند. ها براى بیرون كشیدن اطالعات استفاده مى شیوه

 اما مانا نبود. "ظام زندانن"اين 

(3) 

، جاما، ى ملى جبههوابستگان به  و استوار ساختند خود را در هرم قدرت موقعیتِ رفته رفته نكهآيان حاكم پس از واپسگرا

در را  نیروهاى دگرانديش  گسترده و ناهمگون طیفِ به ى نهايى تدارك حمله بیرون راندند،را از ساختار حكومت  نهضت آزادى

هاى دموكراتیك و  كانونمدنى بود و  ي نهادهاى جامعهبندى شده، نابود كردن  ى مرحله اين حمله از هدف ر كار گذاشتند.دستو

هاى غیر حكومتى  نامه ى روز ، همه13٥9خرداد  1٧و به روز  حملهآغاز پیش از  ٥مخالف جمهورى اسالمى. هاى سیاسى سازمان

یس جمهور. ئر صدرِ بنى انقالب اسالمىحزب توده و حتا  مردمى ملى، تا   جبهه جبههنهضت آزادى تا  میزانرا بستند؛ از 

خرداد  30) ن نفر از مردم تهران را به خاك و خون كشندلیویم منی اعتراضى پیمايى راه توانستند سان با دشوارى كمترى مىبدين

هاى برآمده از انقالب بهمن  ى آزادى هبرچیدن تتم ،"یس جمهورى عدم كفايت سیاسى رئ اليحه"كه در پس پُشتِ  (13٦0

از رياست  صدر ابوالحسن بنىبرانداختن  زمانى هم. ى جامعه گستره را در دينى ى ديدند و برنشستن استبداد را مى 13٥٧

اى از  ى تازه دوره و نمود نماد «العرض و محارب با خدا در زندان اوين مفسد فى 1٥»با اعدام  (13٦0خرداد 31) جمهورى

كه  در حالى ٦.وانمودند« خرداد 30عامالن اساسى اغتشاشات روز » را از تن 1٥آن  پراكنى اسالمى. و دهشت بود كامگىخود
                                                           

3
  10تا  ٥، صص 1390هاى جمهورى اسالمى ايران(، انديشه و پیكار، آلمان، مرداد  ها و تامالت در زندان )يادداشت ترهاى زندانمحمد تقى شهرام، دف 

4
 ٧1، ص 13٦4، هوادارن سابق سازمان پیكار، پاريس، شهريور 13٦0خرداد  22تا  13٥9فروردين  22هاى زندان اوين از  يادداشت محسن فاصل، 

٥
خرداد  13، هاى سیاسى ها و گروه ى سركوب سازمان افشاى سند مربوط به توطئه، 112ى  )اقلیت(، شماره خلق ايران هايى فدايی يك، سازمان چركار 

13٦0 
٦
 13٦0، اول تیر كیهان 



اويسى و پور، منوچهر )محسن فاضل، سعید سلطان انداخته بودند.زندان  به 13٦0از سى خرداد ها پیش  ماهرا  ها شمارى از آن

بدين ترتیب  .محرز نشده بودشان  حتا هويتى اعدام قرار گرفتند كه  ر برابر جوخهدر حالى د شمارى ديگر و ٧رضا رحمانى(علی

مرد، از پیر و جوان را در آن  و ى بیستم مانندى نداشت. هزار هزار زن ران سدهت و كشتارى آغاز شد كه در ايبگیر و ببند و كُش

زندان » ياد پرويز اوصیاء ى زنده بود كه به گفتهها هزار نفر را به بند كشیدند. از اين زمان  سال سیاه و كشتند و ده

اش را. اين واقعیت را  شناخت و نه حقوق پايه رسمیت مى نه شخصیتِ زندانى را به كه افكندند. زندانى شان را پى «توحیدى

 دران بازنموده است:امنیره بر

و به همین  "ى نفسانىهواها"شد كه در گذشته انسانى منحط و فاسد بوده و دچار دانى القاء مىبه زن»

ها، زندانى مجبور بود  بازجويى، دادگاه و مصاحبه در گشته است. "گروهاى ضد انقالب"دلیل جذب 

مجبور  مجاهددقیقا چنین الفاظى را به كار برد و از خدا و مسئولین طلبِ عفو و بخشش كند. زندانى 

شد. اصطالحى كه به مسلمانان حق  ه مىبود اتهام خود را منافق بگويد... زندانى كمونیست، كافر خواند

شديم...  مین دلیل كافر بودن نجس محسوب مىدهد... همواره در طول زندان  به ه ها را مى كشتن آن

یس زندان، بازجو و كال نگهبانان خود را برادر يا خواهر خطاب كند... همواره به اين ئزندانى مجبور بود ر

ها  شد و به ويژه در دادگاه شديم. به ما چنین القاء مى ین واقع مىدلیل كه زن بوديم، مورد تحقیر و توه

دادند و حتما  دارى... به ما كه زن بوديم سیگار نمى ند كه جاى شما در خانه است و بچهگفت به ما مى

 ٨«پوشیديم. بايد چادر سیاه مى

 به دقت بیان داشته است: ى ايران حاكم بود،ها ى زندان آباد شیراز را كه بیش و كم در همه ابت، فضاى زندان عادلفريبا ث

كردند. دو توالت و يك حمام داشت.  بند دو اتاق داشت و در اين دو اتاق حدود چهل نفر زندگى مى»

به من اختصاص دادند و يك توالت را براى  "مخصوص"ها را با برچسب  پس از ورود من يكى از توالت

ى بزرگ نماز  شدند تا شب بر سر يك سجاده كه بیدار مىبقیه زندانیان... اكثر زندانیان از صبح 

خواندند. آن سجاده، جز يكى دو ساعت در روز همیشه پهن بود. همبندان من اغلب روزه بودند و  مى

خوابیدند... من به خاطر نماز نخواندن چهل روز  خواندند و يكى دوساعتى بیشتر نمى ها هم نماز مى شب

كردند دوست نزديك خود را  آمد، مجبورش مى ردم. هر كس كوتاه مىو هر روز پنج نوبت شالق خو

ولوژيك گذاشتند؛ چون اكثر ما در ئمان كالس ايد ها ما را ايزوله كردند و براى هر كدام شالق بزند... بعد

 و يا ما شما را. كنید ن بود: يا شما ما را قانع مىها اي موضع دفاع از ماركسیسم و تشكیالت بوديم. تز آن

ها دچار بحران روحى شدند  روزى هفت هشت ساعت كالس بحث داشتیم. در چنین وضعیتى اكثر بچه

ها را به  هوشى بچه ند... در مرز بىدش و دست به خودكشى زدند. مسئولین زندان مانع خودكشى نمى

د و به محض تادنايس ها مى بردند. زنان پاسدار، با حالتى مادرانه و روحانى باالى سر بچه بیمارستان مى

گفتند: خدا تو را نجات داد. و به اين ترتیب در اين وضعیت روحى او را به  آمدند مى كه به هوش مىاين

ى خود توبه و  ها بايد از گذشته هانش، سال كارى كه براى پاك شدن گناه رساندند. انسان گنه خدا مى

 9«استغفار كند.

هاى  اداره ها از پركارترين سازى زندان ى تواب كارخانه و. ست زندان جمهورى اسالمى       ى دوم  دوره ى منحصر به فرد و تواب، پديده

هاى بهتر  وردهرا نیز آفريدند و آزمودند تا فرآ اى از شكنجه هاى تازه كارشان، اعدام بود و شالق. اما گونهى  ى اولیه آن زندان. ماده

ترديد از نمادهاى  كه بى زير و سخنگوى دولت موقت مهندس بازرگان، معاون نخست وانتظامعباس امیرو بیشترى عرضه كنند. 

 است: در اين باره گفته ست، جمهورى اسالمىهاى  ايستادگى در زندان

                                                           

٧
  32، ص 13٨0خرداد ،آرش، فرانسه،مرز شیار كردند و گورستانى چندان بى ناصر مهاجر، -مهناز متین 

٨
 14و  13، صص 13٧2، شهريور ى كنفرانس حقوق بشر در وين ويژه(، بولتن آغازى نو، برادران ه)منیر م.رها 

9
 11، ص 13٧٥، تابستان ٦ى  ى نقطه، شماره ، نشريهزندان شیراز)فريبا ثابت(،  آزاد ف. 



بعد از نیمه شب صدا  1يا  12... سه بار مورد اين اعدام قرار گرفتم. معموال مرا بعد از ساعت »

داشتند؛  مى ها توى راهرو نگه آوردند و ساعت ستند و مىب و چشمانم را مى وسايل... ي كلیهبا كردند،  مى

خواستم كه  كردم و مى كه... بايستى اعدام شود. و من همیشه به اين انتظار اعتراض مىبه عنوان اين

ى  شدند... عالوه بر شالق كه يك شكنجه ها بیشتر از دست من عصبانى مى زودتر مرا اعدام كنند و آن

كردند و  زدند و به سقف آويزان مى ها را دستبند مى شد... دست ارد اجرا مىى مو عادى بود و در همه

و  كرد ها خونريزى مى كردند كه معموال چشم ف آويزان مىزدند و با پاها به سق پاها را پايبند مى بدتر...

گروه سى  داند اين بود كه به يك ى ديگرى كه انجام مى شد. يك نوع شكنجه باعث صدمات كلى... مى

ها و به هر  دادند و اين شدند، در شبانه روز فقط يك بشقاب غذا مى داشته مى نفرى كه در يك اتاق نگه

كردند،  ها پس از سى روز كه اين دوران را طى مى رسید و اين نفر در شبانه روز يك قاشق يا كمتر مى

حصار بنده ديدم، به  قزل ى ديگرى را كه در شكنجهماند. نوع  شان باقى مى استخوان واقعا فقط پوست و

 10«معروف بود. سگ و تابوت ى نام كمد لباس، النه

از بام تا شام در آن بنشینى،  سانتى متر كه مى بايست ٨0تا  ٦0اى بود در ابعاد  سگ، تابوت، قبر يا دستگاه، فضاى بسته ى النه

كه از  را "تابوت"كى از بهترين تصويرها از يخوابیدى.  بند. شب را نیز در همان جا مى چشم حركت و با در سكوت مطلق، بى

 ى توان سوز را از سر گذارند: نه ماه اين شكنجه به شكوفه سخى به دست داده است كه نزديك به راه افتاد، 13٦2پايیز 

ى  م فاصله بود. در فاصلههاى سفید داشت نشسته بودم. تا ديوار يك متر و نی رو به ديوارى كه كاشى»

متر  سانتى 90تعبیه شده بود كه بلنديش به مترى دوطرفم، ديوارهاى چوبینى سانتى  ٨0تا  ٦0

ى من، تاالر  تختخوابِ سربازان و زندانیان بود. در پشت محفظه رسید. اين ديوارها از جنس چوب مى

كشید و يك درخت  اى كه فراسويش دو درختِ بلند چنار سر به آسمان مى بزرگى قرار داشت و پنجره

يك زيستگاه يك  ى من چیده شده بود كه هر هاى چوبینى مشابه محفظه دور تاالر، محفظهبید. دورتا

گفتند. نه تنها به خاطر ابعادش كه چندان  مى "تابوت"يا  "تخت"ها  زن زندانى بود. به اين محفظه

به هاى واقعى نبود، بلكه به اين علت كه محل دفن زندگى بود و زايش مرگ.  تر از تخت و تابوت بزرگ

ها نبود. در  ى تشكیالت ها گرفتن اطالعات و كشف شبكه گفتند. كار اين دستگاه ها دستگاه هم مى آن

به  شان  انسانى بود. له كردن و مبدل ساختن شخصیت هويت و شان از ها، تهى كردن هم شكستن انسان

ین بردن تك تك ب. از اختیار و ابزار سركوب ديگر زندانیان بود هاى بى موجودات از خود بیگانه، مهره

پروراندند و به بار آوردن موجوداتى  دختران و زنانى بود كه نوزادان عشق و زندگى را در درون خود مى

 11«گذشته و آينده. پوچ و هیچ، بى

ا اسفند ت 13٦1كه از آبان . نازلى پرتوى گرفتند به كار مى ها را توابآورند،  یانى كه تابوت را تاب مىنبراى آزار و اذيت زندا

 :زيست ، شهادت داده است كه جمهورى اسالمى هاى در زندان 13٦9

ام[ نگذشته بود كه  يستىز  ]تابوت ...اى از بودم. چند هفته تابوت ى سیبا را ديدم در اولین بار كه چهره»

به ها  خواهد انقالبى در تواب گفت مى دهنده. مى اى بود بسیار تكان ى سیبا را شنیدم. مصاحبه مصاحبه

هاى ما را گذاشته  نى كه تابوتبه بكشاند... يادم هست كه در سالوجود آورد... و ديگران را به راه تو

شد. از انعكاس صداها و  هاى هیستريك او پخش مى بودند، صداى گريه يا نه، در واقع صداى واكنش

زنند و  كه... مرا صدا مىبود  ٦2لرزيد. يك ماه بعد از اين ماجرا در اسفند  اش، تمام وجودم مى مصاحبه

گذارد و   دارها، مقددارى كاغذ جلوى من مى. خانمى با چادر و مقنعه و ظاهر پاسبرند به يك اتاق مى

خواند.  نوشتم مى گويد بنويس... آن خانم به ظاهر پاسدار، باالى سر من ايستاده بود و آنچه را كه مى مى

هستى؟ سرم را بلند كردم و به او نگاه  Xتو همسر : يك باره با حالتى متعجب رو به من كرد و گفت
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آمیز... گفت: من رو  شین عشق را كشید؛ با حالتى تحريككردم. ادامه داد: اون عاشق من بود! 

هاى  الشناسى؟... يك باره به خاطر آوردمش. همسرم كه از زندانیان سیاسى زمان شاه بود و درس نمى

اى پوزخندى تحويلش دادم و  م از او گفته بود... پس از لحظهكرد، براي در مشهد فعالیت مى ٥9و  ٥٨

دوباره به نوشتن ادامه دادم... درد شالق و شكنجه... درد است و تاثیر خاص خودش را بر جسم و جان 

ز كنارت بوده و بعد به قالب خورى، از كسى كه تا ديرو اى كه از دوست مى گذارد. اما ضربه زندانى مى

  12«خیلى بدتر است. بان درآمده،زندان

هورى اسالمى را نیز باز زندان جم ي ويژه هاى يكى ديگر از شكنجهدر تابوت گذراند،  شش ماه آزگار رانازلى پرتوى كه 

 :تقطیعاى به نام  شكنجه شكافد؛ مى

افتاد و  زدند كه از كار مى قدر بر آن اندام شالق مى شدند و آن هاى بدن متمركز مى روى يكى از اندام»

 13«دادند. رفتند سراغ يك اندام ديگر و اين عمل تقطیع را ادامه مى شد. بعد مى قطع عضو حاصل مى

مهورى ى دوم زندان ج هاى دوره ريشى يكى از مشخصهپ هاى روحى و جسمى بود كه روان با تركیبى چنین پیچیده از شكنجه

 ده است:آذر نسیم به دست دا آوريم كه مى را نمونه آنيك  اسالمى شد. تنها

در  تا اى الغر و نحیف خزيدى. جثه ازدحام بند، ناگهان ديدمت كه روى چهار دست و پا مى در»

كردى و ناله سر  نمود. مانند سگى كتك خورده پارس مى تر مى هاى بند، مچاله  الى انبوه پاهاى بچه هالب

هايت بريده بريده شروع به  ها و پارس اى جانم را در هم فشرد وقتى كه در میان ناله دادى. رعشه مى

كردى كه ديگر تو را به پارس كردن  ات با پاسدار نادرى بود. التماس مى . روى سخنسخن گفتن كردى

گفتى  ريختى. مى كردى و اشك مى وار التماس مى كردى و انسان وار پارس مى و سگ شدن واندارد. سگ

نادرى غلط كردم. ديگر دختر خوبى  گفتى: خواهر خواهم پارس كنم. مى خواهم سگ باشم؛ نمى نمى

اى كشنده به سر و صورتت فرود آمده باشد، خود  خواهم شد و تخلف نخواهم كرد. و بعد انگار كه ضربه

كردى. باز التماس و باز پارس. و فرار و التماس و پارس...  كردى و دوباره پارس مى را دوباره مچاله مى

ر گفتى: خواهر بختیارى، خواه ى من نزنید! مى ه سر و كلهقدر ب كشیدى: تو را به خدا آن فرياد مى

  14«ترسم. از موش و تاريكى مى خانه نیندازيد. من نادرى، من را به تاريك

هزار نفر از از در ندامت درآمدند و كنشگرى سیاسى را كنار  نفر تواب شدند، چندپريشى گشتند، چند هزار  چند صد نفر روان

، دست كم ده هزار و 13٦0دانیم كه جمهورى اسالمى در چهار سال اول پس از سى خرداد  ما مىگذاشتند، دانسته نیست. ا

 1٥خواه ما را كشت.د و هفت زن و مرد دگرانديش و دگرصد هشتا هفت

(4) 

 هاى سیاسى و سیاسى، از فشار به میزانى از ثباتِيابى  دست و 13٦0 -13٦4هاى بحرانى  ار از سالجمهورى اسالمى پس از گذ

صلحت م" ،جلب پشتیبانى مردم از جنگ ويرانگر با عراقسربازگیرى و  كاست. كاهش نسبى فشار براىفرواجتماعى اندكى 

 .شد پنداشته مى "اسالم ناب محمدى"پیش شرط پیاده كردن طرح  ،فتح كربال ،چه بود. "نظام

بركنارى اسداهلل الجوردى و حاج داوود رحمانى گذاشته شد؛ مدت زمانى پس از  در زندان نیز به اجراحساب شده،  اين سیاستِ

ى ديگر از كه به جناح ها، فروتن و میثم، آن انجانشین 13٦3.1٦در آخرهاى سال  حصار اوين و قزلهاى  ِ زندان از رياست

و بنا داشتند با شكل  شكست خورده است، سازى واپسگريان حاكم وابسته بودند، با حركت از اين واقعیت كه سیاستِ تواب

 شكنند و به صراط مستقیم بكشانند.ن مقاوم و سرموضع را در هم ى ديگر زندانیادشگر
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هاى  فزايش پیدا كرد. در سلولخورى ا. ساعت هوایده شدبرچ "قیامت"ها  در پى عزل و نصب»

ها به  دشت، پس از سالهاى انفرادى گوهر ازماندگان سلولحصار باز شد و بندها عمومى شدند. ب قزل

مومى منتقل شدند. روزنامه، كتاب و تلويزيون رنگى به داخل بندها آمد. به تدريج از بندهاى ع

اشت ى سال شصت بازد سانى كه در هنگامهها كاسته شد... بسیارى از ك ها و اختیارات تواب مسئولیت

 گیرى از كار سیاسى و اعالم انزجار از شده و احكام سنگینى گرفته بودند، با دادن تعهد به كناره

تر بود. تازه در بهار و  هاى انقالبى، آزاد شدند... آهنگ تغییر و تحوالت در اوين كندتر و آرام گروه

اعضاء و كادرهايى كه از اعدام قسر جسته بودند، به  باز شد... 3هاى سالن  بود كه در اتاق 13٦٥تابستان 

هاى زندگى  بار ديگر سنت درآمیزند.ها  يك باره و به راحتى توانستند ديگر زندانیان را ببینند و با آن

حصار و گوهر دشت. امكان تماس، بحث و فحص و مشورتِ بین  عى در اوين احیاء شد؛ نیز در قزلجم

 1٧«گیرى پیدا كرد... زندانیان به مراتب بیش از پیش شد. كتاب مجله و منابع خبرى افزايش چشم

 :ى همین روند است كه در ادامه  

ى  گیرى صورى نداشتند... سفره .. زندانیان ماركسیست ضرورتى براى روزه.13٦4ماه رمضان سال »

شد. اما افراد اجازه داشتند كه روى تخت، تنها با چند نفرى دور هم غذا  جمعى و علنى انداخته نمى

  1٨«بخورند.

 دهد كه:  ايرج مصداقى همچنین گزارش مى

يده شان بر سیارى از زندانیان و دوستان قديمىكردند تا سال ديگر ب فكر مى ٦3توابان در ابتداى سال »

شان  پنداشتند در مقابل ديدگان ، حقايقى عكس آنچه كه مىخالف انتظارشانپیوندند... بر و به ايشان مى

انگیزه شده  شدت بى شان درست از آب درنیامده بود؛ بلكه خود به بینى ها پیشبه وقوع پیوسته بود. نه تن

كردند راه گريزى بیابند. تنها  اند و تالش مى اى بیش نبوده برده بودند كه بازيچه ها پى بودند. بعضى از آن

ود و ها به سر رسیده ب ندازند. دوران آنكردند خود را از تك و تا نی ش مىبخش كوچكى از توابان تال

 19«نمود. ناپذير مى ديگر بازگشت به گذشته امكان

منافقین آزاد " . وقتى شنیدخمینىاهلل  آيت سگريان حاكم نبود؛ به ويژه براىواپ گراى ح اصولجنا پسند دل ها اين دگرگونى

د و در نبین هاى آن سازمان در داخل خاك عراق آموزش نظامى مى وگاهددر ار اند و پیوسته مجاهدين خلق سازمانبه  "شده

اهلل منتظرى  ى كه میان او و آيتهاي امهكت دارند؛ برافروخته شد. نهاى غربى كشور مشار نطقهعملیاتِ ايذايى آن سازمان در م

 گیر توازن قوا در جنگ میان ايران و عراق و تغییر چشم 20گذارد. در اين برش زمانى رد و بدل شد، در اين باره جاى ترديد نمى

یشبرد اين مهم، براى پتدبیرى.  برگرفتن اندارد وبازانديشى واهلل خمینى را به  توانست آيت ، نمىها در جبهه ها عراقى فرادستى

 "مقام معظم رهبرى"عنوان جانشین  كه آنگاه -اهلل منتظرى ى صداى آيت همههاى ناهمساز و پیشاپیش  وش كردن صداىخام

بیش از  را جرياناين دورنماند و  و حامیان او اهلل منتظرى از چشم آيتها  چینى ها و زمینه بود. زمزمهپیش شرط  -را داشت

میان دو جناح از جدالى جدى در  -كه ديرترها فاش شد -اهلل خمینى و آيت - هاى میان او نگارى امه. نپیش به واكنش واداشت

گرا و نیروى  واپسگرايان اصول 21هاى كشور بود. ى زندان   . جدالى كه يكى از محورهايش چگونگى ادارهحاكمیت حكايت دارد

 ي گزيز به پذيرش قطعنامهاگفتند كه اگر ن مى 22.ن بودندگیرى در زندا سیاست سختى اسالمى جانبدار  شان موتلفه كلمتش
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اى بريزيم كه  اى دشوار و چه بسا بحرانى آماده كنیم و برنامه ملل متحد شويم، از هم اينك بايد خود را براى دوره ٥9٨

 هاى حفظ نظام باشد.  ها، تنگناها و ضرورت پاسخگوى نگرانى

 رو به كاهش گذاشت؛ به ويژه پس از بازداشتِ ها زندان بازرسى از. هايى شد نىن دستخوش دگرگواين چنین بود كه نظام زندا

جانشین جويى  دورى ردگى وآز اهلل منتظرى بودند و به دل يتن وفادار آكه از يارا (20/٧/٦٥) سید مهدى هاشمى و گروهش

سازمان ه اتهام خود را وابستگى به را ك ، آنانى٦٥ماه   ، از دىمسئوالن زندان 23مقام معظم رهبرى از حاكمیت انجامید.
روانه كردند را به درون بندها زندانیان عادى  ،سال در همان 24.گرفتند به باد كتك  داشتند، به شدت اعالم مى مجاهدين خلق

ها  سپس تواب 2٥.رو شد و واپس نشستن زندانبانان هزندانیان اوين روب« اتحريم غذ» ى يك ماه و چند روزه جنبش اعتراضى كه با

ند و با گذاشت پشت جلسه   اگون در حسینیه جلسههاى گون به بهانه .ها را افزايش دادند فشارها و تنبیه و كاشتند ها اتاق را در

 2٦زندانیان آگاه شوند. و نگرش كوشیدند كه از موضع هاى گوناگون  طرح موضوع

يك بند فرعى بزرگِ  د بند اصلى وصد و پنجاه زندانى چپ در چنحدود سی 13٦٦در پايیز سال »

شد. چند ماه قبل  گذارى بندها از رقم پنج شروع و به رقم هشت ختم مى گوهردشت[ تقسیم شدند. نام]

، چه مجاهد و چه چپ، به اوين منتقل از آن، محكومینى را كه بیش از پانزده سال حكم داشتند

ز كسانى را ارسیده بود و تعدادى  شان به پايان تعدادى از زندانیانى را كه حكم ٦٦كردند... بهمن سال 

 2٧«.كه زير پانزده سال حكم داشتند از اوين به گوهردشت منتقل كردند

 دهد كه: نین گزارش مىمهدى اصالنى همچ

ها  غذاى گرم داده شد. آن  بدون هیچ درگیرى، به بندهاى چپ سه وعده 13٦٧در ماه رمضان سال »

 2٨«.كردند ىم ،رك جمعد براى اثبات ارتداد ما مدداشتن

شان نشستند و خود را  هاى زندان "سازى پاك"تحد را بپذيرند، به تدارك ملل م ٥9٨ى  كه قطعنامهبدين ترتیب، پیش از اين

، به ملل متحد را پذيرفت ٥9٨ ى  ، جمهورى اسالمى ايران قطعنامه13٦٧تیر  2٧در  29ساختند.آماده كشتار بزرگ  براى

اهلل  بس، آيت . دو روز پس از اعالم رسمى آتشدربار آو زدگى همگان را گیرى و شگفت افلو غ بس با دولت عراق تن داد آتش

سازمان ى نظامى وابسته به  نیرو 13٦٧مرداد  3 بس را به نوشیدن جام زهر تشبیه كرد. پذيرش آتش خمینى به سخن درآمد و 
دند؛ با اين خیال خام كه جمهورى اسالمى در ايران لشكر كشی غرب خاك عراق به هاى خود در  ، از پايگاهخلق مجاهدين

« رتش آزادىا»ها را نداردند و مردم ناخرسند نیز به  اند و توان رويارويى با آن هاى حكومت سرخورده است و پايه« موضع ضعف»

براى آويزى شد  بلكه دست 30تمام شد،تن از رزمندگان مجاهدين  1300جان كشى نه تنها به قیمت پیوندند. اين لشكر مى

                                                           

ى آيت اهلل منتظرى براى نجات جان سید مهدى هاشمى به جايى نرسید. در  . كوشش همه جانبه2٨4-2٨٦صص  شهرى، پیشین، سید محمد رى23

نوشته شد و  1٧/٧/13٦٥ اهلل خمینى بخوانیم كه در يشان را به آيتى ا اى از نامه اهلل منتظرى به سید مهدى هاشمى همین بس كه پاره دلبستگى آيت

شخص حضرت عالى. هم  ست مخلص اسالم و انقالب و حتا ردىاو م» نويسد: آمده است: آيت اهلل منتظرى مى 2٨٥شهرى، جلد يك، ص  رى خاطرات

یس سپاه و وزير اطالعات با تدبیر مديريت به مراتب از رئقل و در عنويسد و  كند و خوب مى خوش استعداد و خوش درك است و هم خوب صحبت مى

سید مهدى « ى كسى شود. شان بهتر است و در تعهد و تقوا هم از آنان كمتر نیست؛ فقط بز اخفش نیست و حاضر نیست كوركورانه مهره همه كماالت

اهلل خمینى و  اش از آيت دگىرآز اهلل منتظرى را برانگیخت و دل خشم آيتاربه با خدا. و اين العرض و مح دند؛ به اتهام فساد فىاعدام كر ٦/٧/٦٦هاشمى را 

 اش را از حكومت. جويى دورى
24

 21، جلد سوم، ص نه زيستن و نه مرگايرج مصداقى،  
2٥

 32٧-329، صص درآمدى بر كشتار كراسى: پیش میثم ده ارسى، فرهاد سپهر و سیاووش م،مژ 
2٦

 19و  1٨لد سوم، صص ، جنه زيستن و نه مرگايرج مصداقى،  
2٧

 2٥3ص  ،13٨9، ناشر: مجله آرش، آلمان، چاپ سوم. كالغ و گل سرخمهدى اصالنى،  
2٨

 2٥4مهدى اصالنى، پیشین، ص 
29

 ى آرش در همین شماره كشتار بزرگ، ناصر مهاجر، 
30

 ١٣٦٧، خرداد و تیر ٤١و  ٤٠ي شوراي ملی مقاومت ايران، شماره  ، ماهنامهشورا  



ى سیاسى را در هزار زندانآذر، چند  آغازينروزهاي تا  مرداد ٥هاى ايران. از  اجراى طرح كشتار بزرگ در سراسر زندان

 بودند. سازمان مجاهدين خلق داران، وابستگان سربهبیشتر  31.هاى ايران به دار كشیدند زندان

گذارد كه  ست، جاى ترديد نمى زندگى جمهورى اسالمى ى عطفى در كه نقطه 13٦٧ى رويدادهاى تابستان  بررسى موشكافانه

و پیامدهاى اقتصادى، اجتماعى  ملل متحدى  ى پذيرش قطعنامه گیرى درباره تصمیم به كشتار زندانیان سیاسى ايران با تصمیم

یدن از ، چشم پوش"فتح كربال"نشینى استراتژيك! دست شستن از و سیاسى آن تنیده بود و جزيى از يك طرح كلى واپس 

ظام و اين در و آن در نهاى حفظ  به تشخیص مصلحتخوش ساختن  در مقیاس جهانى، دل« قالب اسالمىى ان صدور و توسعه»

ى دائم با  ى صدر اسالم( بود؛ به معناى ترك مخاصمه )جامعه النبى ، به معناى رها كردن آرمان مدينهشان و... زدن براى برآوردن

شان در مسائل امت و داد سخن دادن از حقوق بشر و  پاى شیاطین كوچك به مملكت و مداخله بود و باز شدن "شیطان بزرگ"

ملل  ٥9٨ى  اهلل خمینى، پذيرش قطعنامه د كه آيتبیهوده نبو 32شان. هاى فرمايش ها و خرده فرمايش چشم داشتِ برآورده شدن
بزرگ زندانیان سیاسى تقاص يك مرگ بود؛ مرگ و خودكشى همانند دانست. تصمیم به كشتار  جام زهر را به نوشیدن متحد

گذارند جمهورى  ، آرام ندارند و نمىاند شد؛ خون منافقین و مشركین كه تا زنده يك آرمان. و اين تقاص تنها با خون پرداخته مى

 اسالمى رنگ آرامش ببیند.

(٥ ) 

ادامه  ،13٧٦ تا سال بیش و كم و شد زآغا 13٦٧پس از كشتار بزرگ سال  يك سال هورى اسالمىمج زندان ى چهارم دوره

اى به مقام  على خامنهاالسالم سید حجت برگزيدن(، 13٦٨ خرداد) اهلل خمینى آيت چون درگذشتِ. رويدادهاى مهمى يافت

، پیوستن (13٦٨ مرداد) اكبر رفسنجانى بر مسند رياست جمهورى االسالم على (، برنشستن حجت13٦٨ خرداد) واليت فقیه

یرى گ المللى، گشودن نسبى فضاى سیاسى، كاستن از سخت هاى بین پیمان كردن اءى جهانى و امض مى به جامعهجمهورى اسال

ساز و  .اثر نبود مكتبى و... البته بر نظام زندان و ساز و كار آن بىهاى غیر و نشريه  نشر كتابدر فضاى همگانى و میدان دادن به 

و با    جا افتاد؛ پس از بازبینى ى سوم و در دوره آمد ى دوم پديد  ز آنچه در دورهد ابوى  آمیزه ار نظام زندان در اين دوره،ك

را به هاى كشور  سازمان زندانرياستِ اسداهلل الجوردى باز ( 13٧٦تا سال  13٦٨شت ساله )ى ه در اين دوره يى.ها دگرسانى

 آزاد شدند. 13٧0و  13٦9 هاى سالدر كه  داد را ى پیش دوره كه دستور آزادى زندانیان سیاسى زن بود دست داشت. همو

فند آزاد شده بودند؛ در اس "بیعت با امام"پیمايى  ها و پس از راه زندانیان مرد پیش از رسیدن الجوردى به رياست زندان)

13٦٧) 

شین زندان ى پی ها كه از دوره نیست شناختى به جامعیتِ ى چهارم، چند و چون نظام زندان در دوره آگاهى ما نسبت به

كه در  (13٧2) شهر ( و اسالم13٧3) (، قزوين13٧1) دستان در مشهد در اين دوره شورش تهى گرچه .داريم جمهورى اسالمى

ها ساخت، از رفتار زندانبانان با  داشت، بسیارى را راهى زندان قرار هاى اقتصادى هاشمى رفسنجانى  سیاستوار با  پیوند اندام

نسبت  رحمى سیاستِ بى از چهار ركن ركن دانیم كه در اين دوره، سه با اين حال نیك مى نداريم. گزارشى در دست شورشیان

هاى  وار نبود، اما بازجويى با شكنجه ها، شبیخون بازداشتكه با اين .برجا بودپا همچنان به دگرانديشان و حتا منتقدان به حكومت

حق . متهم علنىو غیر شد برگذار مى اى هقچند دقی هاى صحرايى گاهداد شكل همانبه ها،   بود. دادگاه همراه روحى و جسمى

 كشید. در اين هنگامه اكمه محكوم به زندان انفرادى بود كه گاه چند ماهى به درازا مىپیش از مح و نداشت شتن وكیل مدافعدا

كاتبین بود. لا تماكارش با كر ،شد ى تلويزيونى نمى اگر حاضر به مصاحبهاش برخوردار نبود.  تماس با خانواده ديدار واز حق 

ابتكار  آوردند كه به« ى جمعى از آزاديخواهان ايران به رياست جمهورى ى سرگشاده نامه»امضاء كنندگان ى آنچه بر سر  نمونه

كنندگان امضابیشتر . ست در خور بازبینى ،(13٦9)ارديبهشت  پراكنده گشت« ملت ايرانى و حاكمیت دفاع از آزاد جمعیتِ»

اهلل خمینى  آيتيدگان موقتِ مهندس بازرگان بودند و برگزشهرت يافت، از بلندپايگان دولت  "امضايى 90ى نامه"ين نامه كه به ا

سید جوادى،  اهلل سحابى، احمد صدر حاج دس عزتمهندس مهدى بازرگان، مهندس هاشم صباغیان، مهندر شوراى انقالب )

، ابراهیم فر اهلل مبشرى، مهندس على اكبر معینحاج محمود مانیان، دكتر اسد سرلشكر ناصر فربد، مهندس مرتضى كتیرايى،

                                                           

31
 ى آرش ، در همین شمارهكشتار بزرگ ناصر مهاجر،نگاه كنید به  

32
   4٧تا  ٦صص 13٧0، پايیز ٨ى  ، آغازى نو، شمارهحكايت حقوق بشر در ايران به روايت ملل متحدنگاه كنید به ناصر مهاجر،  



نژاد، دكتر فرهاد  )دكتر يداهلل سحابى، دكتر نورعلى تابنده، محمد توسلى مهندس تقى مكى سالخورده بودندبیشتر  يزدى و...(.

به  معتقد و ملتزم شان ر شناخته شده بودند و همههاى بسیا "مذهبى -ملى"بیشتر، اينان از  اهلل داوران(. بهبهانى، دكتر حبیب

مى بود كه در یس جمهور رفسنجانى، همانا اجراى قانون جمهورى اسالاز رئ هاشان نیز رى اسالمى. خواستقانون اساسى جمهو

 بودند: سه نكته آورده

  بدون نظارت ملىآور با بیگانگان،  ها و از انعقاد قراردادهاى اسارت ها و خرابى جلوگیرى از خالف -1»

ن اساسى تصريح گرديده است به مردم كه در فصول سوم و پنجم قانوبازگرداندن حقوق قانونى ـ 2

دن و تامین فعالیت احزاب رآزاد گذا -3ى بعضى از نهادها  هاى سركوبگرانه مردم و جلوگیرى از سیاست

دادن خالى از دغدغه و آزار  هاى سیاسى و مطبوعات كه فعالیت قانونى و علنى دارند. فرصت و جمعیت

براى بحث و گفتگو و برخورد آراء و عقايد به منظور حل مشكالت و معضالت مملكتى و همكارى 

 33«خره امكان استقرار حاكمیت قانونىى مردم و باال صمیمانه

خرداد  22دان افكندند؛ در و به زن كردند بازداشت را "امضايى 90"ى نامهنندگان ك نفر از امضاء 19ها،   براى طرح اين خواسته

ها و  پیوست آوريم تا را مى هايى از آن كه پارهبه نگارش درآورند شان را  هاى زندان يادنامه تن، 19آن . دو تن از 13٦9

 :نوشته است (130٥-13٨2) اهلل داوران . حبیبآشكار شود ى سوم زندان جمهورى اسالمى ى چهارم با دوره هاى دوره گسست

بسته به طرف حیاط بردند... موقعی كه به طرف  د بود كه در سلول باز شد و مرا چشمخردا 29صبح »

رفتم، يك نفر با مشت به شكمم كوبید و گفت: حال كارتر چطور است؟ وقتی وارد اتاق شدم،  اتاق می

يك نفر كه در دست خود مقداري اوراق بازجويی داشت و صورتش كامال نمودار نبود و سري تراشیده 

ي طناب به تخت  ... به من گفت: روي اين تخت بر شكم دراز بكش... دست و پاهاي مرا به وسیلهداشت

به  ،ي كارتر در سفارت امريكا در شهر پاريس بست... از من پرسید كه موضوع مالقات خود را با نماينده

در اين وقت  گو باشم؟ طور تفصیل بیان كنید. من گفتم: چیزي را كه اساس ندارد چگونه بر آن پاسخ

ي خويش، در هوا بودم و  روي تختی كه دراز كشیده بودم، زيرم خالی شد و من دست و پا بسته با تنه

داد... سپس زدن شالق )كابل( بر پاهاي من  هايم را آزار می حائلی بر بدنم نبود. فشار دردناكی مچ دست

ون از حال رفته بودم... وقتی چشم ولی بعد نفهمیدم چه شد، چ ؛ي دوازده شمردم شروع گرديد. تاضربه

اي دكتر داوران اند و يك نفر با روپوش سفید... مرا صدا كرد كه آق رم قرار دادهسُِير باز كردم ديدم مرا ز

 ..چكید و پاهايم ورم كرده بود. به من گفت راه برو. هايم خون می ... از زير ناخنتان خوب است؟حال

چند ساعتی به سلول بازگشتم و دراز كشیدم. برايم شربت آوردند و رفتم... بعد از  خیلی مشكل راه می

فشار خونم را اندازه گرفتند... فرداي آن روز مرا صدا كردند و همان دكتر پاهاي مرا با محلولی ضد 

 34«ي پالستیك پوشاند... هاي مرا پاك كرد و بعد پايم را با كیسه عفونی كرد... زير ناخن

مرا  ،]زندان توحید[ ظاهر گرديده گر د در سلول باز شد و بازجوى شكنجهصبح هشتم مردا 10ساعت »

ى  گر مرا به طبقه بازجوى شكنجه قیقه حاجى آقا وارد شد...د 20بعد از  يت كرد.ى سوم هدا به طبقه

و نجا لوازم فیلمبردارى و عكاسى و... بود. مرا روى صندلى نشاند... دوم و به اتاقى هدايت كرد كه در آ

شما »ام كه  ها مرتبه براي تو تكرار كرده گفت: ده ؟ها را بازگو كن. گفتم در چه خصوص ناگفتنى گفت

ايد و او تمام  ي كارتر مالقاتی داشته به پاريس رفته و در سفارت امريكا با فرستاده 13٦٥در سال 

به ]مهندس مهدي[ ها را  انجام گیرد به شما داده است تا آن جمعیت ي هايی كه بايد به وسیله برنامه

ي شخصی كه حساب ارزي دارد واريز  بازرگان بدهید و قرار بوده براي فعالیت شما پولی نیز به وسیله

ايد. ما براي  كنند... و شما بعد از آن ديدار به ايران مراجعت كرده و بازرگان را در جريان امر قرار داده

مدارك را به  گفتم: چرا اين« یم شما اقرار كنید.خواه اين گفته اسناد و مدارك الزم را داريم؛ فقط می

                                                           

33
 19و  1٨، 13٨2چاپ سوم، آيدا، مرداد  در میهمانى حاجى آقا،اهلل داوران،  حبیب 

34
 19و  1٨شین، صص پیاهلل داوران،  حبیب 



هنوز حرفم  ها هم اقرار كنم و هم نزد شما شرمسار و گناهكار باشم. دهید تا با ديدن آن من نشان نمی

حال در  شت سر به صورتم حواله گرديد تا وقتی كه من بیها يكی بعد از ديگري از پُ تمام نشده، سیلی

و به كمك هم به اتاق بهداري رساندند. خون از داغ و دهان و حتا گوش من  كف افتادم... مرا برداشتند

ريخت. دكتر بعد از معاينه مرا روي تخت خواباند... و به طور مداوم برايم شربت قند  بر بدنم می

آوردند. بعد از چند ساعتی استراحت به سلولم بازگشتم... حدود ده الی پانزده روز در وضع نابسامانی  می

  3٥«بردم. ولی قرآن برايم نعمتی بود... همچنین چهار كتاب به من دادند كه غنیمتی بود... سر میبه 

شب مرا از سلول مجددا به اتاق بازجويی بردند. تك و تنها در تاريكی، در  11چهارم آبان حدود ساعت »

فرياد اين خانم در آن  شنیدم. اعصابم از داد و ي خانمی را می حالی كه از اتاق مجاور صداي ضجه و ناله

 وقت شب متشنج شده بود... آقاي بازجو وارد شد و به من گفت از اينكه اين موقع شب مزاحم شما

ها را  هايی نوشت و پیش روي من گذاشت و من هم جواب الخواهم... مجددا سؤ شدم، معذرت می

تان تهیه شده است را  اناي كه از مصاحبه با دوست هاي ويدئويی نوشتم و بعد از ساعتی گفت: فیلم

گذاريم و كار مختومه خواهد شد... يك و نیم بعد از  ي بازپرسی هم با هم می تماشا كنید. بعد يك جلسه

شخصی پیش من آمد  ،گشتم نیمه شب بود كه به سلول بازگشتم ... روز هفتم آبان ماه كه از حمام برمی

ها را بپوش و حاضر باش... من با شوق لباس  آن ام، و گفت: لباس تازه و تمیز برايت در سلول گذاشته

ر شديم. پوشیده و آماده شدم . مرا به حیاط بردند و سپس با چند نفر ديگر به يك ماشین استیشن سوا

دادند كه با هم حرف نزنید. به راه افتاديم... به اوين رسیديم و  مرتب تذكر می مان بسته بود... هاي چشم

پور و دكتر صدر را بین حاضران  بندها را برداشتیم... آقاي نعیم كردند. چشمما را به يك سالن هدايت 

پور ]كه او را هم خیلی كتك زده  تشخیص دادم... دكتر صدر مالقات حضوري داشت ولی من و نعیم

ي تلفن گفت و شنود كرديم... بعد از پنج ماه و اندي  ي حايل با خانواده به وسیله بودند[ از پشت شیشه

با  يدار و گفت و شنود بود...و دخترم را از پشت شیشه ديدم... حدود بیست دقیقه مهلت اين دهمسر 

  3٦«همان ماشین مجددا ما را به زندان توحید برگرداندند.

ماه حبس انفرادى و بازجويى توام با شكنجه روحى و جسمى به زندان اوين انتقال دادند، در روز  ٦پس از  رااهلل داوران   حبیب

از ر اين اصل استوار شده بود كه جمهورى اسالمى زندانى سیاسى ندارد، او را در يكى . چون سیاستِ زندان ب13٦9آذر  1٦

او  3٧«كشى داشتند.مسلحانه، قتل عمد و شرارت و چاقواتهاماتى چون سرقت » كنار كسانى كهجا دادند و در   بندهاى عمومى

به بهانه  13٧0ارديبهشت  10در ت. انید محاكمه كردند به اتهام توهین به روحخردا 2٧را به همراه شمارى از همرزمانش در 

 ى قانونى بخشیدند. فرودين همان سال به آن آزادى جنبه 14مرخصى از زندان آزادش كردند و در 

ندان و پس از او در ماه دوم ز 3٨.هاى زندان جمهورى اسالمى را تاب آورد رنج و شكنجانى نتوانست هاما همرزم او فرهاد بهب

و  ت آزادىنهضبه زبان آورد و  تندخواس ى تلويزيونى تن داد و پذيرفت آنچه را كه زندانبانان مى احبهروزها تازيانه به مص

 ها نوشتند: او بود كه در روزنامه "اعترافات"ى  برپايه آمريكايى بخواند.به دروغ مهندس مهدى بازرگان را 

عضو شوراي مركزي جمعیت به اصطالح دفاع از آزادي و مسئول از موسسین و  یفرهاد بهبهانی يك»

انتشارات اين جمعیت طی اعترافاتی كه پريشب از سیماي جمهوري اسالمی ايران پخش شد، وابستگی 

ها با سازمان جاسوسی امريكا را فاش  فكرى اعضاي جمعیت... موسوم به دفاع از آزادى و نیز ارتباط آن

 .39«كرد.
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زندان با كه كمى پس از رهايى از  بود كم مانند فرهاد بهبهانى عمل ابتكار ى باور كرد. و اين بسى پیش ازر كساين ادعا را كمت

روشن ساخت چگونه زير شكنجه اختیار از كف یات در جزئ را نوشت و« داستان يك اعتراف»پوشى  پرده شهامت اخالقى و بى

  خود را نیز باز نمود:سازوكار درهم شكستن  كرد. داد و كرد آنچه نبايد مى

اعتبار ساختن  ـ بی1كرد:  آقا بر دو محور كار می كنم كه حاجی اكنون كه به عقب برگشته فكر می»

توانم همه  كنده و همكاري كنم... می ـ دلگرمی به من كه اگر از آن جماعت دل2و  جمعیتو  نهضت

  40.«گونه امید به خالصی خود داشته باشم

دريس كه از ته و پژوهشگر نامدار را پس از اينمانند نداشت. اين نويسند ،نیز ( انجام داد130٧ـ  13٧3) آنچه سعیدى سیرجانى

، "ى امپريالیسم سرسپرده"اى پُر و پیمان ساختند ) و برايش پرونده ساختند هايش را ممنوع كتاب نتشاردر دانشگاه بازداشتند، ا

به جرم توزيع » ؛نجام به زندان انداختنداسر 41("عضو رسمى ساواك"و  ،"مدحان رژيم آريامهرى"، از "فعالن حزب توده"از

به اين بیدادگرى به جايى  . اعتراض روشنفكران ايران و جهان13٧2اسفند  23در روز  و 42«لكلىمواد مخدر و مشروبات ا

گفت و به چه زبان ظريف و پوشیده ها را  ىنش گفتبازجوى عزيز اى به نرسید. پس از نه ماه او را كشتند. پیش از اين اما در نامه

  اى: و پیچیده

ها صرف من كرديد بسیار ممنون و متشكرم.  سالم. از اينكه از وقت و زندگی خود ساعتبازجوى عزيز »

هايی با حقانیت آرمان شما  شوم و از اينكه لجاجت كنم از خودم بیزار می وقتی بر ايام گذشته مروري می

گردد. اگر خدا بخواهد با فرصتی كه پیش  شرمندگی بر من مستولی میتان كردم  و صداقت و همكاري

خواهم همه چیز را اعتراف كنم... تا كمی و فقط كمی از عذاب وجدانم  آمد و عهدي كه با خدا بستم می

كاسته شود و اگر فرصتی پیش آمد جبرانی لمافات... امروز قصدم افشاگري نبود كه براي آن زمان 

. امروز خواستم درد دلی كنم با شما كه تا ديروز با شما غريبه بودم اما االن آرزو دارم بیشتري الزم دارم

هاي كوچك و حقیرتان جايم  تان به سقف داالن هاي شهر معرفت و خلوص كه در كوچه پس كوچه

م كن ي جرائم و اتهامات نیستم كه فكر هم می دهید و مرا بپذيريد... من امروز در مقام اعتراف به همه

ام كنید نگويید به جرم ترياك، به جرم  ها تسلیم در مقابل حق است... اگر خواستید محاكمه پذيرش آن

ارتباط با عوامل ساواك و سیا، به جرم مسائل سوء اخالقی، به جرم تعهد به ساواك، به جرم تائید شاه، 

ها  ها، اين ها و صیهونیست اسونطلبان و فرام به جرم تائید بقايی و ارتباط با او، به جرم تماس با سلطنت

ي  را نگويید كه دفاعی ندارم، فقط بگويید سعیدي اتهامش فراموشی بود، فراموشی وجدان كه همه

خواهم... و نزد مسئولین اين كشور نیز  ي عزيزان اين مرز و بوم عذر می اتهامات را در بر دارد... از همه

  43«كنم. با شرم و خجلت خاضعانه در خواست عفو می

شكستنش فرو نگذاشتند:  رهممورد فرج سركوهى نیز، ويژه است. او را نیز زير فشارى توان روز گذاشتند و از هیچ كار براى د

 ى چهارم زندان ست كه سازوكار دوره ترين سندهايى نوشت و به خارج از كشور فرستاد از گويا 13٧٥دى  14اى كه او در  ى نامه

 د:نماي جمهورى اسالمى را برمى

االثر  يا دوم به من گفتند كه تو مفقود [ آبان مرا به زندان بردند... از همان روز اول13٧٥]13روز »... 

اى و در فرودگاه هامبورگ ورود تو ثبت شده  اى. رسما اعالم شده است كه از ايران خارج شده اعالم شده

كشیم و  مانى و پس از بازجويى و مصاحبه و تحقیقات تو را مى است. تو مدتى در زندان انفرادى مى

ى تلفنى را  م، نوار يك مكالمهاندازيم. روز سوم يا چهار كنیم؛ يا در آلمان مى جسدت را پنهانى خاك مى

گفت كه اطالعاتِ فرودگاه مهرآباد،  براى من پخش كردند. در اين نوار اسماعیل برادرم به فريده زنم مى
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گويند. فشارهاى  ها راست مى خروج مرا از ايران اعالم كرده است. اين نوار را گذاشتند تا من بفهم آن

د االثر بودم... زجر و دركه هیچ امیدى نداشتم. مفقود بودموحشتناك شروع شد ... محكوم به مرگى 

 44«مرا خرد كرد و از پاى درآورد. من ويران شدم.زنده بگورى، فشار جسمى و روحى 

 اش را بر شمارده است: هاى جسمى و روحى فرج سركوهى شمارى از شكنجه

ل زدن وابستگان )من كابها و  خوابى، آويزان كردن، دستبند قپانى، شوك الكتريكى به خايه كابل، بى»... 

شنیديم. دوبار مرا در اعدام نمايشى  هاى هم را به هنگام شكنجه مى و اسماعیل برادرم، فريادها و ناله

اتهامات دروغین  ست به پذيرفتن نى وادار كردن زندانىهاى روا آويز كردند... از زجرآورترين شكنجه حلق

  4٥«هاى ديكته شده... ونامههاى اجبارى ويدئويى و نوشتن عف و مصاحبه

 

(٦) 

)خرداد  االسالم محمد خاتمى به رياست جمهورى اسالمى ايران آغاز شد ى پنجم زندان، كوتاه زمانى پس از انتخاب حجت دوره

حال غیر سنتى به قدرت رسیده  ى میان طلبان حكومتى بود و با شعار اصالحات و راى طبقه ى اصالح (. خاتمى كه نماينده13٧٦

ى رياست جمهورى وى رونق گرفت.  ى مدنى در دوره اى گشايش سیاسى را به رسمیت شناخت. جامعه د، در آغاز گونهبو

روزنامه و  .ى سیاسى گام نهادند ى حكومت وابسته بودند، به پهنه چندين حزب سیاسى كه به حكومتیان و يا به حاشیه

هاى دانشجويى چون قارچ از زمین رويدند. هنرمندان  اى پیدا كرد و گروه هاى تازه پديد آمدند. دانشگاه حال و هواى تازه نشريه

هاى زنان نیز يكى پس از  هاى صنفى خود را به راه انداختند. دراين میان گروه و نويسندگان نیز به حركت درآمدند و كانون

 ديگرى سر برافراشتند و كُنشگرى سیاسى پیشه ساختند. 

، 13٧٦ت حساسیت بیش از پیش نهادهاى اطالعاتى جمهورى اسالمى را برنیانگیزد. در اسفند توانس اين تكاپوى اجتماعى نمى

هاى كشور بركنار كرد و مرتضى بختیارى را برجاى او  ي قضائیه، اسداهلل الجوردى را از رياستِ زندان محمد يزدى رئیس قوه

هاى جديدى در پیشبرد  هاى مربوطه بتواند قدم ر دستگاهباهمكارى ديگ»اى كه به بختیارى حُكم شد اين بود كه  نشاند. وظیفه 

ها بود و قرار دادن  ها از زندان هاى جديدى كه برداشته شد، جدا كردن بازداشتگاه از قدم 4٦زندان بردارد. «و اصالح سازمان

ها و  ى تفكیك جرگه يهبندى زندانیان بود كه برپا تر اما، طبقه مهم 4٧ها. هاى امنیتى زير پوشش سازمان زندان بازداشتگاه

بدين معنا ديگر چهار ركن اصلى  4٨ى كنشگران سیاسى و فرهنگى از يكديگر صورت گرفت. هاى گوناگون طیف گسترده جريان

بررسى "ى  هاى كنشگر بر پايه شد. بلكه هر يك از جرگه هاى كنُشگر، به يك میزان اجراء نمى سیاستِ خشونت نسبت به جريان

ى سیاسى و اجتماعى، چند و چون  ها گرفتند و متناسب با كم و كیف خواسته اى قرار مى ى ويژه "هطبق"در  "كارشناسانه

 شدند.  شان مجازات مى اى ى اثر گذارى توده هاى مبارزاتى و دامنه روش

ن را آراستند. نگار، آ ه سیاستمدار و چه روزنامهطلبان حكومتى، چ اوين بود كه براى اصالح 32٥نمود اين سیاست، پديدارى بند 

از نخستین میهمان اين بند غالمحسین كرباسچى، شهردار پیشین تهران بود كه به جرم اختالس مالى به زندان افتاد در 

 هاى زندانش نوشته است: به زندان افتاد. او در يادداشت 13٧٧تابستان 

اختم. در عین يران پردى يكى دو كتاب از تاريخ معاصر ا از همان روز اول به ولع و عجله به مطالعه»

ست...  هاى سید ضیاء زدم. حیاط زندان بخشى از همان باغ ... در حیاط قدم مىحال يكى دو ساعت را

تر  ى اوين قرار گرفته است. سطح اول كه بزرگ حیاط در سه سطح و دو شیب ماليم به سمت رودخانه

دو طرف حیاط، پاى هر رديف  است به زمین كوچك والیبال و فوتبال )گل كوچك( اختصاص دارد. در
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طرف زمینى كه دو میز  هاى ياس و شمعدانى روئیده است. و آن ها گل اى كوچك كه در آن چنار، باغچه

صد مترى با چند  ت... در سطحى باالتر، يك حیاطپُنگ رنگ و رو رفته در آن است با سقف ايرانی پینگ

براى ظهر و شام هم رستورانى است كه به خانه سنتى شده... و  درخت و حوض كوچكى در وسط، قهوه

رسانند در مقابل پولى نه چندان كم... و باالخره در انتها  خواهند، غذا مى كسانى كه غذاى زندان را نمى

از تنها راديو  'راديو پیام'ى كوچك دو مترى كه آرايشگاه بند است و تقريبا در اغلب ساعات  يك مغازه

 49«كند. ىضبط بند... سرود و آهنگ پخش م

به ترور مجید شريف، محمد  اش ت محاكمه كردند؛ پس از اعتراضینروحا ي پس از او محسن كديور بود. او را در دادگاه ويژه

مختارى، محمد جعفر پوينده، غفار حسینى، پروانه اسكندرى)فروهر( و داريوش فروهر كه سیاستِ تازه وزارت اطالعات نسبت 

 1٨محسن كديور را كه از  ٥0شان در ماجراى سعیدى سیرجانى و فرج سركوهى. از رسوايى به نويسندگان دگرانديش شد، پس

 او اين بند را چنین توصیف كرده است: داشتند. نگه 32٥در بند  13٧9تا شهريور  13٧٧اسفند 

متر عرض داشت... يكی از حقوق زندانی امكان استفاده از  2، سه متر طول و 32٥سلول من در بند »

را به عنوان روزنامه  اطالعاتو  كیهانهاي  ها تنها روزنامه ست. سازمان زندان و كتاب و راديو روزنامه

ي اول زندان به من  هیچ مشكلی ندارند؛ اما در نیمه جمهوري اسالمیي  شناسد. نسبت به روزنامه می

ر نه ماه اول با ها داده نشد. نسبت به در اختیار گرفتن كتاب نیز د ي ديگر روزنامه ي مطالعه اجازه

مشكالتی مواجه بودم... از ماه سوم امكان استفاده از يك راديوي يك موج را يافتم. دو ماه اول امكان 

ي  تلفن فراهم نبود. ماه سوم يك روز در میان پنج دقیقه و از ماه هفتم هر روز پنج دقیقه مثل بقیه

ها غالبا بساط  ان نسبتا فراوان بود و شبكردم... ترياك و ديگر مواد مخدر در زند زندانیان صحبت می

  ٥1«منقل پهن.

 دانست:  را بهترين جاي زندان اوين می 32٥( نیز بند 1309ـ1390اهلل سحابی ) عزت

در اينجا كاركنان عادي دولت زندانی هستند. سه نفر از دوستان مطبوعاتی ما آنجا بودند كه بنده هم »

اعظین و آقاي لطیف صفري و آقاي عمادالدين باقی را به ما الو ها ملحق شدم. آقاي شمس رفتم به آن

تر بود و  هاي ديگر هم خلوت خواهم بگويم كه همه چیز عالی بود و نسبت به زندان اضافه كردند... نمی

 ٥2«هم حیات و محوطه و استخر و... داشت و زير فشار مادي اين چیزها نبود. غذا هم خوب بود.

 نويسد: ن غالمحسین كرباسچی بود مىاتاق شهردار پیشین تهرا همالواعظین كه  ماشااهلل شمس

به من اجازه داده شده است هر روز يك ربع ساعت با افراد مورد نظرم در بیرون زندان تماس تلفنی »

ها احتیاج دارم  هايی را كه به آن داشته باشم. همچنین فورمی در اختیارم قرار گرفته تا فهرست روزنامه

  ٥3«تا در اختیارم قرار گیرد در آن بنويسم

طلبان غیر  نگاهى بیاندازيم كه زندان اصالح 209اوين و قشر ممتازى كه در آن جاى داده شده بود بگذريم به بند  32٥از بند 

مواد مخدر و  يا معتاد به مواد مخدر يا متهم به توزيع» بخش زنان اين بند كه بیشترشان ى پنجم زندان بود. حكومتى در دوه

احترام زندانیان ويژه خود الن ، از هر نظر نا به سامان و نامنظم بود و آلوده. با اين همه مسئو«برى بودند حشا و قوادى و جیبف

اش و  روزه ٥3ى حبس  آورد كه در دوره ياد مى شدند. مهرانگیز كار به ها امتیازاتِ گوناگونى قائل مى داشتند و براى آن مى را نگه

 در فضايى كه:
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... با رفتار انسانى بسیارى از كاركنان رساندم، واع ترفندها به سامان مىيك از كارهاى روزمره را با انهر »

هاى نايبى از انسانیت را پیش رو  زندان آشنا شدم. برخى از زنان زندانبان با رفتار صبورانه خود جلوه

دوخت  لى كه چشم بر زمین مىآمد و در حا گذاشتند. يكى از معاونان زندان پیاپى به ديدن من مى مى

تواند تامین كند، در میان بگذارم. هم او بود كه  خواست تا نیازهاى خود را در حدى كه او مى از من مى

بیاورند. هم او بود كه سلول من را با موكت نو فرش كنند و برايم از انبارى پتوى نو  بالفاصله دستور داد

سلول  هم ى[ر داد و وقتى با خانم ]شهال الهیجر سلولم قرااهلل مجید را با دست خود د يك جلد كالم

داد، سلول جديد را تجهیز كرد. رفتار  ها اجازه مى شدم، تا آنجا كه امكانات محدود سازمان زندان

كردند،  سربازهاى وظیفه را كه در نهايت احترام من را از بند تا در خروجى زندان و بالعكس همراهى مى

ها فرزندانم بودند كه هر بار بعد از بازگشت از دادگاه انقالب سراسیمه از  يى جوانكنم. گو فراموش نمى

 ٥4«پرسیدند: باز هم قرار بازداشتِ شما را تعدين نكردند؟ آخر چرا؟ من مى

شرح وضعیتى كه  به اوين جاي خیلی بدي هم نیستاي به نام  جديد زندانی بود، در مقاله 209كه در بند  شیرين عبادى

 نشست:  زيست،

كردم برايم چاي  تر بود. هر زمان كه اراده می جديد كیفیت غذا بسیار بهتر و مناسب 209در بند »

ها زندانی  كردم و به قول يكی از نگهبانان، آن آوردند. ساعت خوردن نهار و شام را خودم تعیین می می

سابق شور زندگی و روح انسانیت  اي نبود اال آنكه برخالف ها. هیچ جاي گله من بودند، نه من زندانی آن

اي  زد. تعزير يا توهینی در كار نبود؛ اما رفتارها بسیار حساب شده و كلمات كلیشه در آن موج نمی

ي وسايلم را گرفتند حتا عینك مطالعه را؛ هر چند كه كتابی نبود تا بخوانم... زندانبانان كم  بودند. همه

آيند؛ خصوصا آنكه متوجه  ي سخت خود بیرون می ر. از پوستهت شوند و به تدريج مهربان كم آشناتر می

آزار و كم توقع است. اغلب اوقات  اند زندانی جديد عادت دارد در تنهايی خود به خالق پناه برد؛ بی شده

 ٥٥«فرستد. نیمی از غذاي خود را پس می

 

ر پا نهیم، پیوستگى و يا هاى ديگ زندانزندان اوين بگذريم و به بندهاى ديگر آن زندان و  209و  32٥اگر از بندهاى 

بینیم. به ويژه آنگاه كه پاى دانشجويان  ى سوم و چهارم زندان جمهورى اسالمى مى انگیزى با دوره هاى شگفت همانندى

آنچه بر سر كُنشگران جنبش دانشجويى  خواهى كه با جمهورى اسالمى ناسازگارند. كران آزادىفندگرانديش به میان آيد و روش

 آوريم. ست. سه نمونه مى آوردند، در خور يادآورى 13٧٨تیر  1٨

ريزند. او را  ر سرش مىآيد، ب سینا بیرون مى ه از خوابگاه دانشجويى میدان ابنكرا كمى پس از اين (134٨-13٨٥) اكبر محمدى

شان  ن پاسخى كه به پرسشدهند سر خود را خم كند و به دور بر نگاه نكند. با نخستی كنند و دستور مى بیل مىسوار اتوم

دهند و  برند. چشم بندى به او مى شود. او را به زندان توحید مى ريزى مى خونب كوبند كه سب دهد، كُلت بر سرش مى مى

ست. محمدى  شود؛ به گويش مازندارنى كه گويش مادرى محمدى را بر چشم زند. سپس بازجويى آغاز مى گويند كه آن مى

 سه ماه نیم آزگار ادامه داشت، چنین بازگفته است: هايى را كه   شرح شكنجه

زدند... فقط روزي يك ساعت براي  روز اول يك روز در میان با كابل به كف پاي من می 2٧... حدود »

شدم[ در زير مشت و لگد و ضرب و شتم؛  ]مى استراحت و خواب داخل سلول بودم... يك سره بازجويی

ها كمتر شد ولی... بازجويی ادامه داشت و  ل كه از دادگاه برگشتم شكنجهروز او 2٧يا زير كابل... بعد از 

شد... و ساعت  ي زمانی براي زدن كابل بیشتر می چه... فاصلهبردند. هر مرا براي زدن كابل می روز ٦يا  ٥

ها نیز  هاي ركیك، آن لگد و كشیده و فحش بازجويی... كمتر و كمتر، فشار روحی و روانی و مشت و
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هاي روانی آنان،  شد. تا اينكه بعد از سه ماه و نیم بازجويی، كامال متوقف شد... يكی از شكنجه می كمتر

ساعته روشن بود. يكی ديگر  24هاي خیلی قوي بود كه صداي دهشتناكی داشت و  استفاده از هواكش

شب  9صبح تا  ٦هاي روحی، استفاده از صداي بلندگو با نواي غمگین و عزا و مرثیه كه از  از شكنجه

هاي جسمی، آويزان  از جمله شكنجه آور بود. سره روشن بود آن هم با صدايی خیلی بلند كه جنون يك

زدند. بعد وسط  بند مىستبردند؛ سپس د كردن به صورت قپانی بود. دو دست را به پشت سر مى

با كابل و ديگر  كردند؛ اين نوع شكنجه بدتر از زدن يزان مىوبستند و به سقف آ دستبند طناب مى

ل زدن ]برادرم[ اكثر مواقع به خصوص موقع كاب ها بود. مرا چندين بار به سقف آويزان كردند... شكنجه

خواستند فشار روانى شديدى بر هر  و با اين روش مى دادند؛ يا برعكس. منوچهر، مرا در كنارش قرار مى

 ٥٦«دوى ما وارد كنند.

 1٨در حُكم سر تا پا دروغى كه به دستش دادند او را از رهبران شورش  ،محاكمه غیابىس از حدود چهار ماه اكبر محمدى را پ

العرض و محارب با خدا. شكل اعدام را نیز در همان حُكم مشخص  تیر خواندند، مُقدم به عمل مسلحانه علیه نظام، مفسد فى

 نمودند:

 ٥٧«.خواهد شد محارب با خدا داخل گونى قرار داده شود و از باالى بلندى پرتاب»

ارانش در بیرون دهاى خانواده و دوستان و دوست اش و فعالیت روزه 23ايستادگى اكبر محمدى در برابر اين بیداد، اعتصاب غذاى 

 سال حبس كاهش يابد. 1٥ام او به الن زندان واپس نشینند و حكم اعدئوجام سبب شد كه مسزندان، سران

اى از حكايتِ اين دانشجوى پیشین كارگردانى  اى ديگر بر احمد باطبى رفت. گوشه نهآنچه را كه با اكبر محمدى كردند، به گو

ى   ، از نامهتیر ايران شد 1٨اش در نشريه اكونومیستِ لندن، نماد جنبش دانشجويى  سازى را كه پس از چاپ عكس فیلم

 يابیم:  یه نوشت، درمىى قضائ اى كه به رئیس قوه سرگشاده

 و  پشتی كوله . در آنجا شدم  منتقل  تهران  دانشگاه  داخل  و به  ها شناسايی شخصی  توسط لباس»... 

  قرار گرفتم  و شتم  مورد ضرب  و بیضه  ، شكم پا، ران  ساق  ناحیه از و  توقیف  هايم و پول  ، مدارك شناسنامه

و  كردند می  توهین  ام هو خانواد  من  به  غیراخالقی  و جمالت  كلمات با  شخصی  لباس  محترم  و آقايان

 ، اينجا كور بشوي ، تو بايد است  واليت  سرزمین  سرزمین  اين  كه ، پاسخ دادند كردم  اعتراض  كه  وقتی

 و  پرسش از بعد و آنجا  شدم  داده  حافظ انتقال  زيرپل  انتظامی  مقر نیروي  به آنجا از بعد ...تو نیست  جاي

 از  اينكه  بهانه  زدند و به را دستبد  هايم دست .حیاط بردند  داخل  مرا به،  فردي  پاسخ در مورد مشخصات

  عده  زدند... همراه  كتك  باتوم دارند، مرا با  بانك  و سرقت  عمومی  اموال  در مورد تخريب  هايی گزارش  من

را دور   و آستینش كشیدند  را روي سرمان  مان هاي و پیراهن كردند  جا خارجنآ از  بوس مینی با  ديگري

 بردند  متري 12  اتاق  يك  را داخل  در آنجا همه د.بردن  نامعلومی  مكان  ما را به  ي زدند و همه  گره  گردنم

  ام بینی از  اينكه  بابت ازد. من زدن  مفصلی  كتك  سبز ما را با باتوم  هاي با لباس  انتظامی  نیروي  و سربازان

  حالت  اين  ديدن كنم. سربازها با  ها را پاك تا خون  باز كردم  دور سرم از را  نپیراه شد، می  جاري  خون

  هايم دست  را با دستبند به  راستم  و پاي بستند  پشت از را  هايم بردند. دست  ديگري  اتاق  به مرا  بالفاصله

  شالق  و به  محاكمه مرابود،   شده  تنظیم  انتظامی  در مقر نیروي  كه  گزارشی  كردند و طبق  متصل

را با   سرم  و دوباره را اجرا كردند  بود، حكم  شده  بافت  گیس  كه  سفید رنگی  برق  كردند و با سیم  محكوم

  در آنجا من .بردند  ديگري  محل  به  با اتوبوس آنجا ما را از كردند.  منتقل  اتاق  همان  بستند و به  پیراهن

  كه اند و ديده  داشتم  اسلحه  من  كه گفتند كردند... می  بازجويی  من از د و چند نفركردن جدا  ديگران از را
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  اين از ها و آن  داشتم  فعال  اخیر شركت  هاي در آشوب  كه گفتند انداختم. می  آب  جوي  داخل را  آن  من

  دست  مرا به شدند،  مواجه  نم  با مقاومت  كه  ... وقتیو  مكرد  سرقت  بانك از  كه دادند  گزارش  موضوع

  هیكل بودند و لباس  درشت  همه كنند. سربازها را باز  زبانم ، خودشان  قول  تا به سرباز سپردند  اي عده

  كف از  كوتاهی نسبتا  در ارتفاع  روكار كه  آب  هاي لوله  به مرا با دستبند  هاي ها دست آن .داشتند  تكاوري

در   كه  كنم  تا قبول خواستند می  من از .كوبیدند  سر و شكمم  به  با پوتین كردند و  متصل  قرار داشت  اتاق

  موهاي  دست ايستادند و با  گردنم  و روي خواباندند  زمین  روي . بعد مرا داشتم  شركت  و آشوب  تخريب

 قدر آن  و دوباره شد  جاري  خون  سرم  پوست از  كه  طوريه كندند. ب نسبتا بلند بود،  زمان  آن  را كه  سرم

  من از دادند و  من  خط به  دونب  ٤A  برگه  تعدادي م...رفت  حال از  كه كوبیدند  سر و صورتم  به  با پوتین

  كه  ديگري  اتاق  مرا به شدند،  مواجه  من  با مخالفت  و وقتی  بنويسم  ام كرده  كه  كاري خواستند هر

  بسته  هايم چشم  بند به چشم  عنوان به  را كه  هايم جوراب .كردند  ود، منتقلب  سكنه از  و خالی  مخروبه

  هاي نرده  را با دستبند به  هايم بستند. دست  چشمانم  را به  بند جديدي و چشم كنار انداختند بودند،

  خواستم  كه  ،... وقتی كردم  اعتراف خواستند، می  كه  چیزهايی  همان  دوباره كردند و  متصل  پنجره

  ... منباز باشد  ... بايد درب كشی را می  تو خودت  ببندم. گفتند كه نگذاشتند در را ، بروم  دستشويی

باز   و درب  بروي  دستشويی گفتند حتما بايد ها آن  ، ولی كردم  اعالم  رفتن  دستشويی از را  خودم  انصراف

كوبیدم.   شان يكی  صورت  به ناچاره و ب  كردم  مقاومت  نكنند. م كمربند مرا باز كردند بزور  و سعی باشد

  توالت  كاسه در  گند آن  و آب بود  بند آمده  چاهش  بردند كه ها دستشويی از  يكی  داخل  مرا به  هم ها آن

  گندآب  مسرانجا  كه دادند  را ادامه كار  قدر اين و آن فرو كردند  توالت  را در گنداب  سرم ها بود. آن  پر شده

 » .كردند  جلوگیري  صورتم  شستشوي از ها و تا ساعت  رفت  پايین  گلويم  داخل  به  و دهانم  بینی از

گوش  شنوايى سو گشت و هايش كم هايش شكست، چشم از دندانها شكنجه دادند چندان كه شمارى  احمد باطبى را هفته

اش. زير فشارى توان سوز، سرانجام  ز تهديد كردند و اذيت و آزار خانواده. او را بارها به اعدام و تجاوتچپش رو به كاهش گذاش

 كردند. سپس به دادگاه بردندش: خواستند و به او ديكته مى هايى كه مى ى ويديويى تن داد و بازگفتن دروغ به مصاحبه

  من  محاكمه  البانق  دادگاه ٦  شعبه در  ساعت  نیم كردند و  خارج توحید 41٧  سول از بند مرا با چشم»

  كه هنوز همان  كردم می  گمان  ، من رفت  كجا خواهیم  به  كه بودند  نگفته  من  به  آنجا كه از د.آغاز ش

 باز كردند و تا  هايم چشم از را بند چشم  جلسه  چرا در اين  كه  كردم می  و تعجب  است  بازجويی  مراحل

 از  ناشی  اضطراب از.  شدم  محاكمه  كه  ، نفهمیدم بودم  نشده  هدادگا  امور متهمین  اتاق وارد  كه  وقتی

را   خودم  تعادل  سختی  و به  داشتم شديد  و سرگیجه  و تب  و... اسهال  خوابی و كم  درپی  پی  هاي بازجويی

  من  ا كهآنج از و بودند را خواندند  متهم  آن  به  كه  ، مواردي چند دقیقه  و در آنجا طی  كردم حفظ می

  آخرين را تا  خودش  كه  پدرم  رسید. به  پايان  به  محاكمه ، نداشتم  و دفاع  كردن  صحبت  براي  تمركز كافی

را  ها سند اما آن ببرد،  دادگاه  به سند را  تومان  میلیون 2 باالي  بود، گفتند كه  آنجا رسانیده  به  لحظات

]به  هايی ، زمزمه چند ماه  گذشت از بعد ...آزاد كنند مرا  شود كه نمی ديگر  و گفتند كه كردند  بازداشت

ه و ما ب  داشت  تامل  جاي ، بودم  نديده را  حكم  من  كه آنجا ... از است  اعدام  من  حكم  كه ...  گوش رسید[

  عالی  ديوان 33  شعبه  به  من  پرونده  كه  ها، دريافتیم آن  و كوشش  و با تالش  اختیار كرديم  ناچار وكیل

  دقیقه 2٠  مدت  بار به  يك فقط  مدت  اين  طول  و در تمام قرار بگیرد  بررسی تا آنجا مورد  كشور رفته

را   توانستند پرونده  و نه را ببینند  حكم توانستند  وكال نه امروز  و تا به  كنم  صحبت  با وكیلم  توانستم



كشور   عالی  در ديوان  من  حكم  گفتند كه فرا خواندند و  دادگاه  ا بهمر  پیش  .. حدود دو ماه.كنند  مطالعه

  حكمت  كه  كار داري  چه  دادند كه  جواب  ، باز هم كردم  را سوال  حكم  كه  و وقتی  است  شده یدئتا

  وكاليت  كه گفتند  من  به  هم بعد.  امضا كنم را  كردند تا آن  ابالغ  گفتند، نه  من  را به  حكم  نه  ؟... چیست

  سیاسی  ات باشند، پرونده  داشته  برعهده را  ات پرونده  آمريكا و اگر وكالت  هستند، جاسوس  جاسوس

  دادگاه  وعده  به  با توجه  وكاليم  ولی ، كردم  كار مخالفت  با اين  . من.. كنم  را عزل ها بايد آن  و من شود، می

  پس ، ندارم  عنادي  با نظام  من  كه  و گفتم  كردم  بحث  با قاضی  وز منر  در آن .كنار كشیدند.. خود را

 ، مرا من  سوي از  دفاعی  هیچ  و بدون  طرفه يك  صحبت  با چند دقیقه ، چطور دانستی  چطور مرا محارب

  ؟ گناهكار دانستی

. آمدند  من  دوباره  بازجويی  ايبر نفر بازجو 4كردند...  احضار  دادگاه  مرا به  دوباره ٧٨/12/2٦در تاريخ 

 تو را  اينكه  يعنی  آزادي از  ، منظورمان كنیم می  آزادت  باشی  صادق  گويیم ما می  ها گفتند وقتی آن

  تا بروم كنند واقعا آزاد می مرا  باشم  صادق  بار اگر من  اين  ، ولی شوي می آزاد  زندگی از و تو  كشیم می

ها  آن  را كه  آنچه گردند و اگر می  جريانات  اين  اصلی  عامالن  دنبال  به  ها گفتند كه آن . ام خانواده  پیش

  بندند كه پاسخگو باشند( می  من  به  روز قیامت  يعنی  )آخرتی  آخرتی  پیمان  ، با من بنويسم خواهند می

 است. و گفتند  اعدام  حكمم  دادند كه  انآوردند و نش را  ام پرونده  آن  در پی .ام خانه  به  بروم كنند تا  رهايم

  تا پايان ، اما ديگر شوي احضار  دادگاه  به  بازجويی  براي  دوباره ٧٨/12/2٨  تا شنبه  را بكن  برو فكرهايت

 ٥٨ ».نبردند  دادگاه  مرا به  سال

گردد و مخفیانه از  ديگر به زندان باز نمى رود،  كه به مرخصى مى 13٨٧ز ودارند. در نور مى  د باطبى را نه سال در زندان نگهاحم

 گريزد. ايران خارج مى

اش را بر كاغذ نشاند و سرانجام خود را به خارج  ، سرگذشت«ى اشباح خانه تاريك»زندانى پیشین ديگرى كه پس از گذر از 

دفتر تحكیم كبیر بود و اسالمى دانشگاه امیر   ست كه چندين دوره عضو شوراى مركزى و دبیر انجمن رساند، على افشارى

بان حكومتى پیوندى تنگاتنگ لط ، با اصالح13٧٨بود واز سرسپردگان جمهورى اسالمى. او در پى رويدادهاى تیرماه وحدت 

دانشگاه امیركبیر، در آذر « گیرى انسداد سیاسى اعتراض به شكل»آويز سخنرانى در میتینگ  برقرار كرد و در نتیجه به دست

 روز شكنجه 4٥. پس از "توهین به رهبرى "و "تشويش اذهان عمومى"، "لیغ علیه نظامبت"به اتهام  بازداشت شد؛ 13٧9

سازى اعدام  هاى زننده، صحنه مداوم كه يك بار چهار روز به درازا كشید، ضرب و شتم با چشمانى بسته و توهین   خوابى )بى

اعتراف دروغ علیه ديگران و روايت »ازجويانش تن داد و به به خواست ب« مصنوعى و وادار شدن به نوشتن وصیت نامه، و و و

 نشست. در شرح چند و چون آن نوشته است:« كژتابانه وقايع مهم ملى و جنبش دانشجويى

ى اجبارى به اين ترتیب بود كه نخست محورها از سوى سربازجوها ديكته شد و  مصاحبه روال انجام»

ى  جويى تدوين شد و سه مصاحبهى مصاحبه با اعمال نظر تیم باز زدن با بازجوها، متن اولیه نهپس از چا

ها براى تیم كارشناسى  ويى در داخل محیط بازداشتگاه با حضور تیم بازجويى صورت گرفت. فیلميويد

ها،  ى مصاحبه هاى پیاده شده ها بر روى متن ارسال شد و مجددا براساس نظر كارشناسان و تغییرات آن

 را حفظ كنم و پس از يك روز تمرين و در اختیار اين جانب قرار گرفت تا آن متنى جديد تهیه گشت

يك تیم ويى با ياى ويد ل شدم كه قرار بود مصاحبهآباد منتق به مكانى در داخل پادگان عشرت
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اى با خبرنگار و تیم  ى قبلى گونه زمینه اى صورت گیرد كه ناگاه و بدون هیچ بردارى حرفه فیلم

و سیما مواجه شدم. اشارات بازجو نشان از آن داشت كه نبايد واكنشى نشان دهم و از  فیلمبردارى صدا

ى مستقل خود را از دست داده بودم... ناچار تسلیم  محروم بوده و اراده "حق خود بودن"آنجا كه من از 

حضور  ست... ابتدا شخص بازجو در شدم. اما روال مصاحبه به اصطالح داوطلبانه... خود حكايت ديگرى

بردارى صدا و سیما بر روى صندلى مصاحبه كننده نشست و من در حالى كه  گر و تیم فیلم مصاحبه

را از   روى او قرار داشتم و نگاهم به دوربین صدا و سیما بود، متن مكتوب آورده شده از بازداشتگاه هروب

لبته در حین خواندن، ال و جوابى خواندم. اؤگونه س سره، بدون هیچ حفط، به صورت پیوسته و يك

جز ونگاهى نیز به متن مكتوب داشتم. كل اين مصاحبه، در يك كاست نیم ساعته به صورت م نیم

 ببر روى صندلى نشست و در چارچو )آقاى فالح( كننده صدا و سیما برداى شد... سپس مصاحبه فیلم

بازجويان را ارائه كردم كه  هاى مد نظر نیز پاسخ كرد و من االتى را مطرحؤمتن از پیش تعیین شده، س

 ٥9«ى تصويرى ضبط شد. هاى جداگانه ستبه مدت بیش از يك ساعت در كا

شكسته است، حتا پس از وادادگى و  شده و درهم اش فريب زندانى شكنجه مايه ى پلیسى كه درون هايى از اين رفتار پیچیده سويه

نیز ديده شده است. عباس عبدى را كه از رهبران  "ان دينىروشنفكر"، در مورد چند تن از "اعتراف"ابراز آمادگى براى 

ديپلمات آمريكايى نقش كلیدى داشت و  ٥٥روزه  444گیرى  دانشجويان خط امام بود و در اشغال سفارت آمريكا و گروگان

است ها حساسى چون دفتر اطالعات و تحقیقات نخست وزيرى و معاونتِ فرهنگى تحقیقاتِ استراتژيك ري سپس در ِسمت

اشغال النه "لگرد است در بیست و سومین سكنند؛ يعنى در بازداشت مى 13٨1ن آبا 13جمهورى خدمت كرده بود؛ در روز 

كنند؛ با دو تن از همكارانش، بهروز  راهى زندان اوين مىموسسه پژوهشى آينده ى  . او را به عنوان عضو هیئت مديره"جاسوسى

شناس و مشاور بسیارى از بلند پايگان دولت  )جامعه و حسین قاضیانر عمومى موسسه ملى پژوهش افكا گرانپايه، مدير

ى جمهورى  داد بیشتر مردم ايران خواهان مذاكره بازداشت آن سه تن پس از انتشار نظرسنجى بود كه نشان مى ٦0.خاتمى(

فروش اطالعات به زيان كشور به » تن ى آمريكا هستند و بهبود رابطه دو دولت. اما اتهام رسمى آن سه اسالمى با اياالت متحده

و زاگبى بود؛ شروع همكارى به منظور فروش اطالعات به دبیر دوم سفارت بريتانیا؛ تبلیغ علیه نظام با  UMموسسات گالوپ، 

و سرآخر ارتباط غیر مجاز با عوامل  13٧٧و  13٧٦هاى  شركت در جلسات مالقات با بارى روزن، گروگان پیشین در سال

هنوز به درستى دانسته نیست با عباس عبدى چه كردند در چهل روزى  ٦1«!هاى امنیتى و اطالعاتى بیگانه به سرويسوابسته 

كه دادگاه وى )كه در آن هنگام عضويت در  13٨1دى  4اوين حبس بود. اما در روز  32٥كه در سلول انفرادى جنب بند 

سین قاضیان و بهروز گرانپايه برگذار شد، عباس عبدى، نه تنها نیز بر عهده داشت( و ح حزب مشاركت اسالمىشوراى مركزى 

كرد! قاضیان نیز  "اعتراف"هم  "اشتباهاتش"هاى انتقادى و مواضع سیاسى خود پا پس كشید، بلكه به شمارى از  از ديدگاه

ى شكنجه يا  اى درباره لمهتر اين كه هیچ يك از متهمان در آن دادگاه علنى كانگیز انگیز بود. و شگفت چنین كرد و اين شگفت

 . به موجب آن13٨1بهمن  2٨حتا بدرفتارى بازجوها به زبان نراندند. حكم آن دادگاه پس از يك ماه چند روز صادر شد؛ در 

  ٦2«سال حبس محكوم شدند. 9و  ٨ى نظرسنجى به ترتیب به  قاضیان از متهمان پرونده عباس عبدى و حسین»
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ى  و در ايام محبس كه عبدى و قاضیان فاش ساختند كه پیش از تشكیل دادگاه و در دوره بسى پس از صدور اين احكام بود

يافته بودند كه از بندهايش يكى هم اين بود كه  توافقى همه جانبه دست"بازجويى، با بازجويان و شخص قاضى مرتضوى به 

ى و آزادى  نگويند و دادگاه نیز حكم به تبرئه اى كه در جريان بازجويى بر آنان رفته بود در دادگاه سخن متهمان از شكنجه

 ها دهد.  آن

ى بلندى كه از زندان بیرون فرستاد و در كوتاه زمانى در  پرده از اين راز برداشت. در نوشته 13٨2تیر  24عباس عبدى در 

ها نپرداخت؛ جز تهديد  ههاى فارسى زبان برون مرزى بازتاب يافت، چند و چون آن معامله را روشن ساخت، اما به شكنج رسانه

 نوشت: اش از سوى قاضى مرتضوى به دستگیرى خانواده

با توجه به شرايط سیاسى و تحلیلى كه از آن داشتم و نیز شريط شخصى و خانوادگى و وضعیت »... 

اى جدى با بازجويانم شوم. بدين منظور طرحى را در ذهن خود  كلى كشور، تصمیم گرفتم وارد مذاكره

]مدتى[ آقايان  كنیم... پس از ها را شروع مى ... آقايان استقبال نكردند و گفتند بازجويىآماده كردم

ها گفتم كه اگر زندان بودن من به نفع حكومت  ى طرح پیشنهادى صحبت كنیم. به آن گفتند درباره

شود و من هم فقط يك دفاع حقوقى  زجويى كنید و دادگاهم تشكیل مىااست، حرفى ندارم. شما ب

كنم و طبعا بعدا هم به زندان عمومى خواهم رفت. ولى اگر زندن بودن من براى حكومت نفعى  مى

اى  دهم آزاد شوم. و آقايان بازجوها گفتند اگر طرح به گونه توانم بر اساس طرحى كه ارائه مى ندارد، مى

استقبال  قابل قبول باشد، طبعا زندان بودن شما هم هیچ نفعى براى حكومت ندارد و ما از طرح

 نمايیم...  كنیم... و با مسئوالن خود مطرح مى مى

بنده طرح خود را توضیح دادم و حتا همان شب مكتوب كردم و پس از چند روز هم آقايان موافقت 

را در چند صفحه تدوين و پس از حك و اصالح در  خود را با كلیات طرح اعالم كردند و در نتیجه آن

مبناى توافق ما شد... در نهايت با اندكى جرح و تعديل در جمالت پذيرفتند اختیار آقايان قرار گرفت و 

و متن موافقت نامه به دقت به خط من تنظیم شد كه نزد آقايان موجود است. من نیز از باب احتیاط 

اى را  حه بگذارد و در نهايت آقاى محسن اژهصوالن قضايى هم بر اين كار ئگفتم خوب است يكى از مس

  ٦3«اش اعتماد نسبى داشت... توان به گفته ست و هم مى كردم كه هم فردى سیاسىپیشنهاد 

عبدى است، زندانى تر از  تر و زرنگ و قاضى مرتضوى كه نشان داد زيرك بر وفق مراد عبدى پیش نرفت "توافق"با اين همه، 

خواست. اين سیاست  اى كه مى ونىهاى تلويزي ها و مصاحبه"اعتراف"هاى بیشترى واداشت و به  نشینى خود را به واپس

نژاد به رياست جمهورى اسالمى  ه هفته پس از انتخاب محمود احمدىى قاضیان نیز به اجرا گذاشته شد. او س بارهفريبكارانه در

، بلكه تهايى كه بر او رفت پرده برداش جهاى كه به ديوان عالى كشور نوشت نه تنها از شكن (، در نامه13٨4تیر  30) ايران

  :شگردهاى قاضى مرتضوى را نیز هويدا ساخت

عان به برخى ذپس از تهديد به اعدام من... پس از تطمیع نسبت به اينكه با يك دفاعیه فرمايشى و ا»

توانم در جلسه سوم بهتر دفاع كنم و من نیز  شود و من مى اشتباهات، جو سنگین علیه من شكسته مى

اى را كه  ها، پذيرفتم مصاحبه شتم و مسائل دور اول بازجويىبا تعهد به مطرح نكردن شكنجه و ضرب و 

هاى خود به اصطالح  دانست انجام دهم؛ در دادگاه به برخى اشتباهات و كوتاهى را اجبارى مى قاضى آن

اعتراف كنم تا در جلسه بعد بتوانم به تفصیل دفاعیات خود را با رعايت حال آنان مطرح نمايم. اما پس 
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هره داد و با تهديد مجدد به اعدام و مجازات سنگین چلسه دوم(، قاضى مجددا تغییر )ج از اين جلسه

ى علنى سوم دادگاه شد... پس از آن ناچار شدم  مات مانع از برگذارى جلسهااته 'د'ناشى از انتساب بند 

من پذيرفت كه جلسه علنى برگذار شود و  ى تنها در صورتى مىضدافعات خود را مكتوب كنم؛ چون قام

دفاعیاتم را قرائت كنم كه مطابق روال دادگاه دوم، به صورت فرمايشى اتهامات مورد نظر وى را بپذيرم 

شد، از نظر قاضى  صفحه مى ٦0دفاعیات نیز كه شامل  و نمايش سیاسى مطلوب وى را اجرا كنم... اين

الى هر  وان قبول اشتباه در البهرا به عنضى مجددا با تهديد... وادارم كرد تا صفحاتى اقابل قبول نبود... ق

روع و يا پايان مطالب اضافه كنم.... حتا پس از صدور حكم بدوى نیز باز قاضى بیكار شر دقسمت و 

الوقوع، با تعلیقى كردن حكم در  نیز با تطمیع نسبت به آزادى قريبنبود... اين بار با سالح قبلى و 

ى دفاعیه شد و با توجه به اين كه  هحشى به جاى الين نوشتن متنى فرمايهاادادگاه تجديد نظر... خو

كرد. به اين ترتیب  داد اين نوشته در جايى منعكس نخواهد شد... خود موارد اصلى را انشاء مى تعهد مى

روز  فرصت دفاع در دادگاه تجديد نظر نیز از بنده سلب شد و البته متن دفاع فرمايشى هم... فرداى آن

 ٦4«چاپ رسید. به كیهانى  در روزنامه

ى حهاى گوناگون جسمى و رو گذارد. راهى كه از شكنجه یان راهى را تا رسید به اين نقطه پیمود، ناگفته نمىقاضحسین 

طلبان و دفتر رياست  هاى مرسوم جنسى يا جهت اعالم مطالبى علیه اصالح سازى  جهت اقرار به موضوع كذب و پرونده»گذشت 

 آوريم: شمارى را مى ٦٥«.جمهورى

بند مرا سوار آن كرده بودند،  بیلى كه با دستبند و چشمم بعد از پیاده كردن از اتومتش ب وآغاز به ضر»

ى زندان اختصاصى در داخل زندان اوين، وادار كردن به چهار دست  بالفاصله پس از رسیدن به محوطه

ند، شروع رسمى شكنجه... ب و پا راه رفتن از سلول تا اتاق بازجويى به سان حیوانات با دستبند و چشم

به مدت دو هفته و حتا پیش از تفهیم اتهام؛ كوبیدن سر به ديوار با دستان و چشمان بسته، كوبیدن 

با دست و چشم بسته به دور محورى ى قلب با سرعت و به طور ممتد، چرخاندن  روى ناحیه همشت ب

خوابى دادن و  ى شكنجه، بى و ادامه ا آوردن حالابت تا از حال رفتن و زمین خوردن و اقدام براى جث

داشتن در سه شبانه روز اول بازجويى، ممانعت از هوا خورى، عدم اجازه براى استحمام تا حد  سرپا نگه

]از اعدام گرفته، تا دستگیرى  بو گرفتن بدن، ندان آب خوردن در حدود يك هفته اول، تهديد و ارعاب

 ٦٦«ى فساد اخالق تا...[ ح مسائل غیر واقعى دربارهخانواده تا گسیل به بند ضد جاسوسى تا طر

ى مغزى  و ضربه "ضرب و جرح"و در هجدهمین روز بازجويى بر اثر  13٨2( كه در بیست تیر ١٣٢٧ـ١٣٨٢) كاظمى اآيا زهر

 "گانگانیجاسوسى براى ب"وى به ضنا بود به دستور قاضى مرتب ،در زندان اوين درگذشت "اصابت جسمى سخت"ناشى از 

 ٦٧؟حاكمیت طلب اصالحجناح مايت از حكند و  !ترافاع

 ٢٠١٤فوريه  ٥پايان بخش نخست، 
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