
  
  

  مصاحبه با یکی از بازماندگان 
  67کشتار زندانیان سیاسی در سال 

  
با رفیق محمد ، یکی از فعالین چپ که سالها از عمر ) ارگان چریکهای فدایی خلق ایران ("پیام فدایی"نشریه جزوه ای که پیش روی دارید متن مصاحبه 

با   و67این مصاحبه ، که در پانزدهمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی . ، می باشدخویش را در چنگال رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی گذرانده است 
 ، 56هدف افشای هر چه بیشتر اعمال وحشیانه رژیم جمهوری اسالمی در زندان های قرون وسطائی اش صورت گرفته و در سه قسمت در شماره های 

 امیدواریم  ،ضمن سپاس و قدردانی از این رفیق.  به صورت جزوه در اختیارتان قرار می گیرد به چاپ رسید ، اکنون یکجا و"پیام فدایی" نشریه 58 و 57
  . که آشنائی با تجارب وی به شناخت هر چه بیشتر نیروها و افراد انقالبی و مبارز از سیاستهای سرکوبگرانه جمهوری اسالمی کمک نماید

  انتشارات چریکهای فدایی خلق ایران
   1383فروردین ماه 

  
  
  

ن نیا سال از فاجعه کشتار زندا15همانطور که میدانی علیرغم اینکه . قبل از هر چیز از اینکه این گفتگو را پذیرفتید سپاسگزارم
از آنجا که تو خود یکی از .  می گذرد هنوز خیلی از زوایای این جنایت برای مردم روشن نشده است67سیاسی در سال 

ولی . یدوارم که این گفتگو به روشن شدن هر چه بیشتر زوایای مختلف این فاجعه کمک کندبازماندگان این کشتار هستی ام
قبل از اینکه سواالتم را مطرح کنم خواهش می کنم که خودت را هر طور که صالح میدانی معرفی کن و بگو که کی دستگیر 

  .شدی و چه وقت آزاد شدی
محله ای که در . ج و نیم بعد از ظهر توی محله امان در اصفهان دستگیر شدم ساعت پن1360من در تاریخ دهم مهر . من محمد هستم

 آزاد 1367 بهمراه آن سری از زندانیان سیاسی که بعد از کشتار دسته جمعی سال 1367 بهمن 26آن بزرگ شده بودم و در تاریخ 
.  یکمرتبه با ان مواجه شده باشیم1367نبود که ما سال مسئله کشتار زندانیان سیاسی در ایران مسئله تازه ای . شدند از زندان آزاد شدم

در . 60 خرداد سال 30 شروع شد ولی درگیری و دستگیری دسته جمعی از 57/58در واقع کشتار فعاالن سیاسی در کردستان از سال 
عاالن سیاسی در ایران  عمالً اکثریت قریب به اتفاق ف1361 خرداد 30 تا 1360 خرداد 30فاصله کمتر از حدود یکسال یعنی از 

.  شلوغترین دوران زندان ایران بود61 تا فروردین 60، بخصوص در فاصله شهریور  60دستگیر شدند و در زندانهای کشور در سال 
  .از جمله زندان اصفهان که در همان زمان من آنجا بودم

  
  ؟پس شما در اصفهان دستگیر شدید

  .م بله من در اصفهان دستگیر شد
  

  این مدت هم در زندان اصفهان بودید؟  و تمام 
 وقتی که 60 بخصوص توی آبان ماه 60سال . ، بقیه اش تماما در زندان اصفهان بودم 60 روز که در اوین بودم در سال 12من غیر از 

، تخت هر کسی به  نفر آدم، دور تا دور توی یک سالنی به اندازه یک سالن بسکتبال می خوابیدند460من از اوین برگشتم به اصفهان، 
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تمام به اصطالح . اندازه چارالی یک پتوی سربازی بود که می بایست اون رو بشکل چارال از طول  تا کنیم و پهن کنیم روی زمین
در اون . اصالً جایی نبود که بتوانید در اون وسائل بگذارید. اجناس و وسایلی هم که داشتیم بیشتر از یک کارتن نمی توانست باشد

 روز یکبار آب گرم داشتیم، هر 35هر . ی این سال، بخصوص از نظر آب گرم و وضعیت بهداشتی زندان فوق العاده اسفناک بودماه تو
 دقیقه وقت داشتند که توی یک توالت بروند حمام کنن و آن سه نفر همدیگر را می شستند و بعد از یکساعت و نیم هم 10سه نفر 

وضع جوری شده بود که تعداد کسانی که بیماری .  نفر گال گرفتند260ن وضعیت هم بود که و در اثر همی. آب گرم را می بستند
موقع .  نفر بودیم40 تا 30ما یک بند لباس داشتیم حدود . پوستی نداشتند از تعداد کسانی که این بیماری رو داشتند خیلی کمتر بود

و نفر، یکی این طرف طناب را میگرفت یکی آن ورش را، ساعتها لباس شستن، یک بند لباس داشتیم که می بردیم توی هوا خوری د
 ساعت باید می ایستادند که لباسها خشک شود بعدا 4 ساعت 3 ساعت 2. می ایستادند لباسها را می انداختیم روی این خشک می شد

.  بود و شدیدا اعصاب را خرد می کردبرای اینکه بیماری وحشتناکی. این مسئله باعث شد که کنترل زندان از دست زندانبانان در برود
بتدریج در بدن زندانی زخم هائی . مثل کرمهایی که زیر پوست باشد و پوست شما عفونت کند. چون دائماً بدن شما می خارید

وضع جوری شده بود که افراد عکس العمل های شدید نسبت به هم نشان . و مسری بود. بوجود می آمد که بسیار دیر ترمیم میشد
چرا که زندانی های عادی که برای ما، غذا می . در چنین شرائطی رئیس شهربانی بخش شهربانی زندان اصفهان دخالت کرد. ی دادندم

این مساله به بیرون درز کرد و زندان شهربانی به سپاه اعتراض کرد و سرانجام سپاه  .آوردند داخل زندان، این بیماری را گرفته بودند
دوران . بعد هم دوا آوردند.  ما اجازه بدهد که برویم و ازحمام عمومی زندان که یک حمام بزرگ بود استفاده کنیمرا مجبور کرد تا به

این را . منتها آن سال به خاطر کشتار وحشتناکی که جریان داشت، مسئله این که شما تا چند وقت زنده ای، مطرح بود. خیلی بدی بود
ما می گفتند شما برای چه می خواهید بروید دکتر؟ معلوم نیست که یک هفته دیگر زنده ه ب. دما می گفتنه علناً مسئولین زندان ب

  !باشید
 مهر بود که 5درست آن زمان اوائل مهر، . در اصفهان، بخصوص در دادگاه انقالب اصفهان آن سال دسته دسته می بردند برای اعدام

من خودم شاهد بودم در چند .  نفرشان در اصفهان بودند53پ کرده بودند،  نفر در سراسر ایران را چا105روزنامه ها خبر اعدام 
 نفر، از همان جمع 26 تن از آن 18چون  .تائی را کامالً یادم می آید26دسته . تا را برای اعدام بردند18تا، 26تا، 35تا، 42تا، 36نوبت، 

. دادگاه در خود زندان اصفهان تشکیل شده بود. دگاه بردند صبح آمدند، صدایشان کردند وآنها را به دا5/8ساعت . سفره ما بودند
بعد از انقالب اسمش جزو آن آخوندهایی بود که خود . قاضی هم در آن زمان شیخکی بود به اسم مظاهری که زمان شاه ساواکی بود

تا اینکه بعدا . خبری از او نبودآیت اهللا طاهری می خواست خلع لباسشان کند ولی بعد از انقالب شرایط تغییر کرد یک مدتی اصالً 
من . خود مظاهری بهشان گفته بود که وصیتتان را بگوئید  نفر را به دادگاه ببرند،26در آن سال وقتی که آمدند این . دوباره پیدایش شد

هر کس اسمش را . داز دم شروع کنید وصیتتان را بگوئید و نیم ساعت هم بیشتر وقت نداری. اصالً کاری ندارم شما چه کار کرده اید
احسان شفا را می گویم که در آن زمان کوچکترین .  ساله دکتر شفا را هم اعدام کردند13در آن ماه پسر . بگوید وصیتش را هم بگوید

 مبدا شروع تظاهرات علنی 60خانه او در اردیبهشت سال . دکتر شفا از هواداران اصلی مجاهدین در اصفهان بود. (فرد آن بند بود
او بهمراه همسر و دختر و پسرش در باغی خارج از .  در اصفهان دستگیر شد60دکتر شفا در تیر ماه سال . دین در اصفهان بودمجاه

  .)اصفهان دستگیر شدند
و مادرش اعدام   نفری، احسان را به همراه  پدر26در میان آن جمع .  سالم بود17از نظر سنی، بعد از احسان من نفر دوم بودم که 

 به جرأت می توانم بگویم 60در  سال . دکتر شفا در آن سال در زندان کمیته اصفهان در خیابان کمال اسماعیل این شهر بود. کردند
  500-450 ، 60در دی ماه سال .  نفر زندانی سیاسی وجود داشت3000 چیزی حدود 60توی اصفهان بین ماههای آبان تا آخر بهمن 

، بند  در زندان اصفهان سه بخش نگهداری زندانیان سیاسی وجود داشت ، بند یک.  نفر رسیدند70نفری که توی آن سالن بودند به 
از آنجا بعدا زندانی را به . معموالً کسانی که بازجویشان تمام شده بود را به بازداشتگاه می فرستادند). سالن بسکتبال(دو و بازداشتگاه 
بجز این اماکن . یا اعدام می شدند دان می گرفتند که در این صورت همانجا می ماندند وزندانیان در آنجا یا حکم زن. دادگاه می بردند



 
http://www.fadaee.org  انتشارات چريکهای فدايي خلق ايران 

این محل متعلق به یکی از زمینداران بزرگ اصفهان به اسم . محل دیگری هم بود که به آن باغ کاشفی کمیته صحرائی می گفتند
یعنی . شفی یکی از مخوف ترین شکنجه گاههای کشور بودباغ کا. در این محل، اصطبل را به سلول تبدیل کرده بودند. کاشفی بود

بعد از اوین، زندان تبریز و مشهد، باغ کاشفی جایی بود که اگر در اصفهان کسی را به این محل می بردند تقریباً معادل این بود که 
 نفر 200د تقریباً اعدام حدود  روز در آن سال شاه38در این مدت .  روز در آنجا بودم38 من خودم 60در سال . زنده برنمی گشت

  . یکی از شهدا نامزد خود من و از بچه های اقلیت بود. بودم
با وجود اینکه ما به عینه دیده . کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی تا مدتها برای زندانیانی که داخل زندان بودند قابل هضم نبود

خود من تا زمانی که در اوین مجبورم کردند جنازه بلند .  مان جا نمی گرفتبودیم که می کشند، ولی باز ابعاد این جنایات در مخیله
کنم و در ماشین بگذارم، در مورد بسیاری از چیزهایی که راجع به اوین می شنیدم فقط مثل این بود که فکر می کردم چیزی شبیه به 

در . نیست، حد شقاوت اینهاست ه من الوجوه قابل تصورولی در زندان اوین دیدم که تنها مساله ای که در آنجا بهیچ وج. اغراق بود
مجبور بودیم مانند کتاب پهلوی .  نفر توی یک سلول انفرادی بودیم18اوین و در بندی که سلولهای انفرادی در آن قرار داشت، ما 

 بتواند یک جوری خودش را همه باید به هم می چسبیدند که این یکی. اگر یکی را می زدند نمی توانست بنشیند. یکدیگر بایستیم
چه کسی : یک شب به سلول ما آمد و در را باز کرد و گفت. الجوردی جالد را من از فاصله خیلی نزدیک دیده ام. دوال جا کند

گفت . معموالً هم وقتی که می آمد همیشه یک پاسدار جلویش بود. حاضر است بیاید منافق  کشی؟ هیچکس از جایش تکان نخورد
 شب بود که آمدند یک ضبط صوت بزرگ را توی راهرو درب 3یا   و2ساعت . ا عالمت بزنید امشب باهاشان کار دارماین سلول ر

  .همه میدانستند که قرآن گذاشته اند. نوار قرآن سوره والشمس عبدالباصد بود. ورودی ما گذاشتند
 نفری یک جنازه را بلند می کردیم در آنجا بود که من با هر دو . جنازه را بلند کردم21اون شب ما را بردند جنازه بکشیم من خودم 

ما شنیده . مثل آنکه تمامشان را خنجر زده اند. چشمان خودم دیدم که قسمت پائین بدن دخترهایی که اعدام کرده بودند، خونین بود
که همه عنوان می کنند منتظری داد و این فتوی را برخالف چیزی . بودیم که دخترانی را که اعدام می کنند نمی بایستی باکره باشند

حاال من خودم به عینه هنگام بلند کردن جنازه ها می دیدم که بدن . آن اوایل در تهران این فتوی را انجام میدادند. خمینی تأئید کرد
م اونها می گفتند وقتی آمدم توی سلول و با بچه های توی سلول راجع به این موضوع حرف می زدی. قربانیان دختر خنجر خورده بود

 اوین اعدام می کردند 4در آبان ماه، هر شب پشت بند .  روزی که اوین بودم هر شب بساط اعدام بر پا بود12من در . که قضیه اینه
اصالً . نمی توانستم باور کنم.  تا شمردم45یک شب هم .  تا را شمردم70من خودم یک شب . تک تیرهایی را که میزدند می شمردیم

وقتی که برگشتم زندان اصفهان، شقاوتهای زندانبانهای اصفهان در مقابل وحشیگریهای که در اوین شاهد . له من نمی گنجیددر مخی
  .بودیم، برای ما قابل مقایسه نبود

. عمدتاً بچه های مجاهدین بودند.  در زندان اصفهان از تمام گروههای سیاسی تعداد خیلی زیادی زندانی وجود داشت60در سال 
، بچه های اقلیت، بچه های آرمان مستعضعفین بودند، ولی اکثریت، )اشرف(بچه های چریکها . یک سری از بچه های پیکار بودند

. اعدامهای دسته جمعی که در زندان اصفهان انجام شد، تمام برنامه ریزیهای مبارزه داخل زندان را تغییر داد. بچه های مجاهدین بودند
توی زندان اوین شما مجبور بودی بخاطر شرایط فشار زیاد . با اوین فرقهائی داشت.  خودش را داشتزندان اصفهان حالت خاص

اگر نماز نمی . در زندان اصفهان گرفتن موضع غیر مشخص امکان پذیر بود .موضع گیریهای خیلی مشخص و مرزدار داشته باشی
  .خاص زندانی های مشکل دار می گذاشتندخواندی عکس العمل مستقیم نشان نمی دادند ولی شما را در لیست 
فشاردائمی در کار بود که یک کاری بکنند که . به فردا نمی کشید. توی زندان اصفهان اگر می گفتنی سر موضعی هستی، اعدام بودی

 درگیری هایی که پاسدارهای داخل زندان بوجود می آوردند، فشارهای مختلف زندان،. تو اعالم کنی که سر موضعی هستی
، هدف از همه این حرکات این بود ...و  کمبودهایی که وجود داشت، اعمالی که انجام میدادند تا زندگی داخل زندان را مرعوب کنند

در مورد خیلی . که تو برسی به مرحله ای که  شعار مرگ بر جمهوری اسالمی بدهی یا با پاسدارها درگیری فیزیکی مستقیم پیدا کنی
. ز بچه ها توی این مرحله تحملشان تمام شده و عمالً شروع کردند به نشان دادن عکس العمل های مستقیمخیلی ا. ها اینطور شد
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 در زندان اصفهان کسی به فردایش مطمئن 62تا سال .  که اعدامها بصورت دسته جمعی نبود و متفرقه بود63 و 62بخصوص در سال 
 65من خودم تا سال . ط طوری بود که هیچکس به آینده اش اطمینان نداشتولی شرای. نبود تا آنکه اعدامها یک مقدار فروکش کرد

  . سال15 تمام حکم های ابد زندان اصفهان را تبدیل کردند به 65از سال  حکم ابد داشتم و
  
  

  اگه ایرادی نداره بگو در چه رابطه ای دستگیر شدی آیا وابستگی تشکیالتی داشتی؟
 بعد هم با تشکیالت کارگری ذوب آهن مستقیماً در. ی پیشگام تشکیالت اقلیت اصفهان بودمجزو بچه ها. من هوادار اقلیت بودم

 متن حکمش همیشه یادم -جرم من یا به اصطالح آن اتهامی را که بر علیه من در متن حکم حبس ابد نوشته بودند. ارتباط بودم
کسی که حکم مرا نوشته بود حتی آنقدر .  فدائیان اقلیتنوشته بودند همکاری با ضد انقالب پیشگام و همکاری با سازمان  -هست

  .اطالع سیاسی نداشت که بداند که این دو تا در واقع جز یک تشکیالت حساب می شوند
  

  آیا تو بعنوان یک اقلیتی در جامعه شناخته می شدی که آمدند دنبالت؟ یا اینکه  لو رفته بودی؟ وقتی که تو را گرفتند
ستقیمی که با یکی از رفقامان به اسم شهید بیژن مجنون داشتم و با هم همکالس بودیم و از اوائل انقالب ما با من به خاطر ارتباط م

منتهی بنا به مقتضیات تشکیالتی من مجبور شدم که از خود پیشگام بیام بیرون . هم توی پیشگام رفته بودیم توی محله می شناختنمان
اونها چون از سابقه رابطه .  گرفتند من توی تهران بودم60 مرداد 12دوران رژیم، بیژن را در وقتی که مز. و در قسمت دیگری کار کنم

. منتهی من بنا به مصالح تشکیالتی باید برمیگشتم به اصفهان. قبلی من با بیژن توی محله اطالع داشتند، توی محله مان دنبال من بودند
در بعد از  خالصه اول مهر رفتم دبیرستان و.  سالم بود17 دبیرستان بودم آنموقع چون سال آخر. وقتی برگشتم اصفهان، رفتم دبیرستان

تحصیلی مدیر من را صدا زد گفت که او می داند که من هوادار فدائیها هستم و با بیژن مجنون هم رفیق بوده ام  اولین روز ظهر
او اضافه کرد که اینجا نمان چون . آره از مدرسه اخراجیپرسیدم آیا من از مدرسه اخراجم؟ گفت  از او. واعالمیه هم پخش کرده ام

ولی در مدتی که من داشتم ارتباط تشکیالتیم رو تنظیم می کردم که از اصفهان خارج شوم، خورد به دهم مهر !. میخوان بگیرنت، برو
  .پسر آیت اهللا طاهری هم یکی از شاکیان پرونده من بود. که منو گرفتند

  
در آن  زمان اینها واقعاً سیستم بازجویی داشتند یا اینکه بخاطر مثالً سرکوب توده ای فقط   گرفتند، آیا60در سال  وقتی شما را

  وحشیانه کتک می زدند؟
 تا حدود اواسط  شهریور ماه ، رژیم خیلی اشتباه های عجیب و غریبی توی زندانها مرتکب می 60 خرداد 30در اصفهان، از بعد از 

در تهران دقیقاً . در تهران کارها کامال سیستماتیک بود. وقتی با بچه ها توی زندان حرف می زدیم بهش رسیدیم ما اینها را بعد. شد
 توی تهران دستگیر شدند میدانند که در تهران مزدوران می دانستند چه 60می دانستند که چه کار می کنند بچه های اصفهان که سال 

اشتباهاتی شبیه اینکه بطور مثال در همان اوائل، . ک اشتباهات خیلی بزرگی انجام دادنداما در همون تهران هم  ی. کار می کنند
ولی در چند مورد ترورهایی که مجاهدین روی . مقامات، خود واحد بازجویی اوین را برای دستگیری فعالین سیاسی می فرستادند

 مطابق این طرح در ابتدا به رژیم گزارش می دادند که مثال یک .اینها انجام دادند، معلوم شد که برای این واحد ها دام گسترده اند
بعدا همان واحد بازجویی اوین میرفت بیرون و در چندین مورد واحدهای آنها . خانه تیمی در فالن نقطه است، بیائید و آن را بگیرید

ان روش های بازجویی از اواخر شهریور در اصفه. منتهی بعدا بتدریج تشکیالت سرکوب و اطالعات رژیم منسجم تر شد. ترور شدند
چرا که در اوضاع و احوالی که رژیم مشغول تمرکز دادن هر چه . ماه سیستماتیک تر از گذشته گردید و جایگزین سیستم سابق شد

 تور سپاه اصفهان بیشتر به دستگاه امنیتی خودش بود،  تعداد زیادی از بچه های چپی توانستند مثال به اسم اینکه ما اکثریتی هستیم، از
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بخاطر اینکه سپاه .   ، لیست اسامی خودشان را به سپاه داد60چون اصفهان شهری بود که سازمان اکثریت در اواخر شهریور . درآیند
و دلیل این اقدام هم آن بود که سپاه دستور داخلی داشت که در آن مقطع با بچه های . لیست اسامی را از این جریان خواسته بود

در یک چنین اوضاعی بود که خیلی از بچه های اقلیت که مثال در خیابان دستگیر شده . وده و اکثریت کاری نداشته باشدحزب ت
باهنر   شهریور که رجایی و8 ، یعنی بعد از 60ولی در شهریور. بودند و یا بشکل تصادفی دستگیر شده بودند، گفتند ما اکثریتی هستیم

در شد و مطابق اون تشکیالت اطالعاتی رژیم تصمیم گرفت که امور امنیتی تمام شهرستانها را به ترور شدند دستوری از تهران صا
یک گروه از تهران آمدند اصفهان که اینها همان بدنه ای بودند که بعداً وزارت اطالعات را . یک شکل منسجمی با هم هماهنگ کند

اون موقع . ها آمدند اصفهان و سیستم بازجویی اصفهان را تغییر دادندتشکیل دادند و جزو واحد اطالعات سپاه محسوب می شدند این
. حتی شکنجه کابل و اینها هم در میان نبود. که منو گرفتن سیستم بازجویی شان دو مرحله  بود ابتدا دو سه روز اول فقط کتک بود

اول دستگیر می شدند را هیچوقت نمی گذاشتند آنهائی که . فقط مشت و لگد می زدند که  سیستم تمرکز حواس فرد را از بین ببرند
توی حیاط سپاه از روی رفتار مزدوران کامال معلوم بود که مطابق یک طرح و برنامه،  شما را . بیشتر از دو سه ساعت یک جا بنشینند

 حس می کردند که به آفتاب یا مثالً اگر. مرتب از یک جا ور می داشتند میگذاشتند جای دیگر و از آنجا به جای دیگر منتقل میکردند
یعنی وضع طوری . اگر از سرما شکایت می کردی، شمارو می بردند توی سایه می گذاشتند. را میگذاشتند توی آفتاب حساسی،  تو

وقتی که چشم . بود که می خواستند آن حالت تمرکز حواس و آن انس روانی ای که به محیط خود پیدا می کنی را از دست بدهی
وقتی چشم شما بسته است مثل اینست .  است، اگر دائم جایتان را عوض بکنند فشار روحی زیادی به انسان وارد می شودشما بسته 

آنها به . آدمهایی که نمی بینند به دور و ور خودشان زود عادت می کنند، برای اینکه میخواهند تمرکز حواس پیدا کنند. که نمی بینی
بازجوئیها کامال تنظیم شده . عادت را که از شما بگیرند در واقع تمرکز حواست را بهم می ریزندبعد این . یک گوشه عادت می کنند

 روز نمی 20 ، رژیم تا 60در مورد خود من هم پس از دستگیری در سال . مزدوران خوب می دانستند که چه کار می کنند. بود
. ر علیه من آمده بود و آنها روی این گزارش ها حساب می کردندگزارش هایی از محله مان ب. دانست که من از فعاالن اقلیت هستم

بازجویان اسامی شاکیان را آوردند . ولی کسانی که توی محله از من شکایت کرده بودند همه از نظر اخالقی آدمهای فاسدی بودند
ی مثال اینکاره بوده و یا آن یکی آن ولی تا یک ماه، یک ماه و نیم، وقتی من در مورد شاکیان می گفتم این یک. جلوی من گذاشتند

تا اینکه یک نفر را از تشکیالت اکثریت گرفتند بنام . اینها تقریباً نظرشان داشت روی من بر می گشت! کاره بوده، بروید تحقیق کنید
اسالم کار می کرد که در فرد نامبرده با یک سری از فدائیان . این فرد البته بعد از آزادی از زندان تصادف کرد و مرد. رسول فالحتی

رسول فالحتی ظاهرا نفوذی . این واحد برای مجاهدین شیعه افغانستان اسلحه می برد. واقع، واحدی از سپاه پاسداران اصفهان بودند
 ولی افراد. این اکیپ یک سری اسلحه برده بودند سیستان و بلوچستان که از آنجا ببرند افغانستان. اکثریت بود در این تشکیالت

نامبرده اسلحه ها را به قاچاقچی ها فروخته بودند و در جریان این وقایع سه چهار تا تیر هم به هم شلیک کرده بودند و بعدا با 
او . فیل سوار رئیس این گروه یک نفر بود به اسم اصغر. ظاهرسازی ادعا کرده بودند که درگیر شده ایم و اسلحه ها را از ما گرفته اند

وقتی که  اینها را گرفتند، خب آن اکیپشان که پاسدار .  هی ها و چاقوکشهای معروف اصفهان بود که پاسدار شده بودیکی از حزب الل
هنگام شکنجه، فرد اکثریتی یعنی رسول فالحتی یک سری اطالعات . و حزب اللهی بودند را خودشان بردند زیر شکنجه و بازجویی

  .از گروه های سیاسی به دژیم می دهد
  

  جریانی رو که تعریف می کنی از کجا شنیدی؟این 
وقتی که رسول رو توی زندان آوردن خیلی هم از گذاشته اش . این چیزایی رو که من می گم خود فیل سوار توی زندان بمن گفت

له اشان لو داده از بچه های مجاهد مح. او از بچه های پیکار محله شان را لو داده بود. چون اونطرف رژیم هم دیده بود. پشیمان بود
وقتی که رسیده بود به تشکیالت اقلیت با احتساب اینکه بیژن مجنون را می شناخت و چون تا مدتی قبل توی یک تشکیالت . بود

بودند، در نتیجه ایشان مرا هم در تشکیالت پیشگام دیده بود و بعد هم از طریق بیژن مطمئن شده بود که من از فعالین  تشکیالت 
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 مسائل امنیتی تشکیالت 58 الی 57متأسفانه در سالهای  .و بچه های دیگر تشکیالت را هم می شناخت و اطالعات داده بودا. اقلیت ام
برای همین اکثریتیها بچه های اقلیت و . ها زیاد رعایت نمی شد و اکثریت هم سعی می کرد بچه های اقلیت را طرف خودش بکشد

که هویت سیاسی من به این ترتیب کامال برای مزدوران رژیم رو شد،  اونجا بود که شکنجه وقتی . منجمله مرا شناسائی کرده بودند
وحشتناک ترین شکنجه شان کابل بود که . واقعی شروع شد و اوج شکنجه ها بعد از این بود که کامال فهمیدند که من اقلیتی هستم

منتهی جدا از این کاربرد، .   مطمئن بودند طرف حرف می زندکابل جزو شکنجه هایی بود که با بکار بردن اون. بکار برده می شد
بعد از . کابل توی این رژیم حداقل در اصفهان و تهران یک چیزی بود که مثل نقل و نبات می زدند نه فقط به خاطر گرفتن اطالعات

 بود و در آن زمان محل اعدام بود آنها مرا به پای کوهی که در جنوب اصفهان. این واقعه یک بار مرا بطور مصنوعی اعدام کردند
  . بردند، بعد از خواندن حکم دادگاه مرا به میله ای  بستند و تیراندازی هوائی کردند

. اصفهان، در داخل کمیته صحرایی راهرویی بود که سیزده تا سلول یک طرف راهرو بود و سیزده تا طرف دیگر در دوره زندان من در
چرا که توی این سلولها توالت بود و کسانی را که در اثر زدن آش و الش می . وئی می گفتیم کاخبه دو تا سلول آخر نزدیک دستش

من و یکی از هواداران مجاهدین به اسم سیف اهللا شیخ سادات . کردند و نمی توانستند از در سلول بیرون بیایند، می گذاشتند اونجا
او زیر شکنجه . سیف اهللا برای مجاهدین جا سازی اسلحه درست کرده بود. ندرد بود را در آنجا گذاشتسامانی که بنّا و اهل شهر کُ

خودش چیزی نمی گفت ولی من می دانستم که جاسازی اسلحه را او . شهید شد بدون آنکه کمترین اطالعاتی را به رژیم بدهد
االدین، نزدیک به سیصد نفر را لو داده چون مسئول اجتماعی مجاهدین در اصفهان که فردی بود به اسم علی قره ضی. درست کرده بود

چون . در واقع این فرد تمام تشکیالت اجتماعی اصفهان را لو داده و تمام اطالعات این قسمت از تشکیالت را هم می دانست. بود
 پاسدارهایی بازجو به. بهر صورت سیف اهللا را زیر شکنجه کشتند و جنازه اش را آوردند توی سلول. شهر کرد زیر نظر اصفهان بود

اما مزدوران به حساب اینکه بازجویی سیف اهللا . که توی زیرزمین سیف اهللا را وحشیانه می زدند گفته بود که این کارش تمام شد
وقتی جسد را روی زمین گذاشتند، من با دیدن اینکه دستش زمین افتاد فهمیدم که او جان . تمام شده جنازه او را توی سلول آوردند

دستش را بلند کردم و فهمیدم که .  ولی از آنجا که خودم نمی توانستم راه بروم، کشان کشان خودم را بطرف او رساندم.باخته است
صدای بلند به فریاد زدن که سیف اهللا را کشته اند و جنازه اش را آورده اند توی  فقط یادم هست که شروع کردم با. چه اتفاقی افتاده

آنموقع آنقدر اوضاع هیستریک بود که من ناخودآگاه .  کمیته صحرایی توی سلولها بودند بشنوندسلول که همه بچه هایی که توی
بمجرد این که من شروع به داد و فریاد کردم، ظرف مدتی شاید نزدیک به یک دقیقه، نزدیک هشت تا نه تا . شروع کردم به شعار دادن
. بعد که بیدار شدم دست و پایم را بسته بودند . سرم خورد بیهوش شدممن بمجرد آنکه اولین لگد توی . پاسدار ریختند توی سلول

  .دژخیمان جنازه را برده بودند
ساعت . آنجاست از توی راهرو که رد می شد صدایش را شنیده بودم و می دانستم که او. هم در همان دوره اعدام کردند نامزد من را

  .هرو میگذشتند شنیدماقتیکه از ر که صدایشان را و60 آبان ماه 8تاریخ .  شب بود12
هنگام شکنجه وادارت می کردند که چشم بسته به کابلها دست بزنی و بگویی که . در زیر زمین کمیته صحرایی یک قفسه قرار داشت

و اآلن  -یکی از دژخیمان به اسم مرتضی شاه مرادی که بازجو بود و بعدا به سمت بازپرسی رسیده بود. کدام قطر کابل را می خواهی
  هشت تا نه تا ده تا کابل را می آورد می گذاشت کف دستت می گفت -هم یکی از مقامات باالی وزارت اطالعات در اصفهان است

  . را پیشه کرده بود"دمکراسی"جمهوری اسالمی در شکنجه دادن . خودت انتخاب کن
  

  ؟!!باز هم می گویند که در جمهوری اسالمی دمکراسی وجود ندارد
من را . حکم شالق می دادند. یکی از کارهایی که می کردند این بود که حکم میدادند. کنجه بطریق دمکراتیک انجام می شدش! بله

بعد دیگر از هوش رفتم بعد یک چیزی داشتند .  تا ضربه کابل را در یک مرحله بشمرم50وقتی که بقول خودشان زدند من توانستم تا 
. ابزار دیگرشان استفاده از سطل آب یخ بود. البته این شیوه خوبش بود.  دماغت تا بهوش بیاورندمثل آمونیاک که می گذاشتند جلوی
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مثل این بود . من هیچوقت نفهمیدم آب به این سردی را اینها از کجا می آوردند. یعنی آبی که واقعاً یخ بود را می ریختند روی سرت
  .که سوزن توی این آب هست

مرا مجبور کردند که حکم شالق را .  ضربه شالقت را که دادگاه انقالب بریده بود باید امضاء کنی300من گفتند که حکم ه بعد ب
در زندان سپاه . کار دیگری که می کردند و توی اوین هم رسم بود، این بود که ما را می نشاندند پشت در اتاق شکنجه. امضاء کنم

آدمهایی را می . من فقط پائین در را می دیدم.  ذره هم چشم بند مرا دادند باالاصفهان یکبار مرا بردند نشاندند جلوی یک دری و یک
دیدم که مزدوران آنها را کشان کشان از روی زمین می بردند ولی وقتی که در بسته می شد، صدای جیغ و هوار می آمد و بعد از 

  .مدتی که در باز می شد آدمها را بیهوش می کشیدند بیرون
  

  مگر تو دادگاهی شده بودی؟. ه انقالبگفتی حکم دادگا
   .ولی درموقع شکنجه کردن، حکمی به اسم دادگاه به زندانی می دادند تا امضا کند! نه

مجاهدین، شب قبل توی اصفهان ترور . هفت نفر را صدا زدند دی، 24روز .   برای اولین بار رفتم دادگاه60 دی 24من درست روز 
اون  .آن وسایلی هم که داشتیم توی کارتن برای آخرین بار نگاه کردیم.  وی بند ما هفت تا را صدا زدندپاسدارها آمدند ت. کرده بودند

 ولی آنموقع وقتی بتو می گفتند برای دادگاه آماده. موقع متأسفانه این یک رسمی شده بود که اآلن برای من گفتنش خیلی راحت است
ارتن وسائلت و اگر عکس یا چیزی از خانواده ات داشتی یک نگاه بهش می شو، تو اولین کاری که می کردی می رفتی سراغ ک

خانواده لطف اهللا توانسته . من هیچوقت یادم نمی رود دوستی داشتیم باسم لطف اهللا یادگاری که یک بچه چهار ماهه داشت. کردی
براش قاب درست کرده بود گذاشته بود زیر قوطی او هم با کاغذ . بودند که عکس بچه اش را با هزار التماس و مکافات به او برسانند

او فورا رفت و تا . لطف اهللا گفت یک بار دیگر بروم عکس را نگاه کنم. صبح که ما را صدا زدند لطف اهللا را هم صدا کردند. اش
من تا آنروز مظاهری . ندما را به دادگاه برد. پاسدارها بیایند و همه را جمع کنند عکس جگر گوشه اش را برای آخرین بار نگاه کرد

ما را به دادگاه بردند و من دیدم آقای . او را فقط قبل از انقالب دیده بودم ولی نه بعد از انقالب. حاکم دادگاه اصفهان را ندیده بودم
د تا ترور چون چن. مظاهریست من فکر می کردم اگر امروز دادگاه من انجام شود، به احتمال زیاد حکم اعداممان را صادر می کنند

ولی با توجه به  سن و سال کمی که . اآلن که به اون شرائط فکر می کنم، می بینم که ریسک فوق العاده خطرناکی کردم. شده بود
 سالم بود، حدس زدم اگر من با رئیس دادگاه دعوا کنم و پرونده من برگردد به بخش بازجویی، حداقل بشکل تاکتیکی از 17داشتم، 

پاسدارها هم آنطرف ایستاده ! شما را که قرار بود خلع لباس کنند! اِه: در نتیجه تا رفتم توی دادگاه بهش گفتم. ته امسیستم دادگاه جس
گفتم مگر شما در . گفتم مگر شما آقای مظاهری نیستی؟ گفت چرا! گفت من نمی دانم چه می گویی بنشین و حرف نزن. بودند

گفت این کافر را بیاندازید .  گفتم آیت اهللا طاهری که قرار بود تو را خلع لباست کند.دبیرستان صدر معلم دینی نبودی؟ گفت چرا
پاسداری آمد و من ندیدم از کجا اسلحه اش را در آورد فقط با کلت کوبید . بیرون و زیر سیگاری خود را به طرف من پرت کرد 

. مظاهری گفت امروز اصالً دادگاه نداریم.  بیرون بردندمرا. من همان لحظه که کلت آمد توی صورتم زمین افتادم. توی صورت من
این چه حرفی بود . پاسداری گفت زبان سرخ سر سبز می دهد برباد. من را نگه داشتند. اینهم نگهش دارین. بقیه شان را هم برگردانید
زندانی رو . نی اصفهان پشت سپاه بودآن موقع ساختمان دادستا. همه این قضیه رو می دونن. از بقیه هم بپرس. زدی؟ گفتم برو بپرس

آنروز نمی دانم به چه دلیلی سپاه آمادگی . از توی سپاه در می آوردند می بردند توی دادستانی بعد دوباره برمی گرداندند توی سپاه
 37ف یک ماه من ظر.  صبح مرا صدا کردند7مرا به زندان اصفهان بردند بعد از سه یا چهار روز ساعت . نداشت مرا آنجا نگه دارد

 و 6توی دادستانی توی یک اتاق تا ساعت .  می آمدند مرا از زندان اصفهان می بردند دادستانی7صبح ساعت . جلسه بازجویی داشتم
بعد . مرحله بازجوئی بعد از دادگاه را بازپرسان انجام می دادند. آن موقع بهش می گفتند بازپرسی.  شب از من بازجویی می کردند7

بازپرسی با چشم باز  و در محلی .  در اصفهان بازجوئی چشم بسته انجام می شد60در سال . جوئی مرحله بعدی بازپرسی بوداز باز
در آن زمان به مرتضی شاه . این قسمت با ساختمان دادستانی و دادگاه فاصله کمی داشت. که در انتهای محل سپاه واقع شده بود
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آنموقع اینها فشار را گذاشتند روی اینکه من اعتراف کنم که در کردستان کار .  بازپرس شده بودمرادی ارتقاء درجه داده بودند و او
  .نظامی کرده ام

  
  چرا می خواستند که اعتراف به کار نظامی بکنی؟

 خمینی اعالم در آنموقع ادعا می کردند که. برای اینکه اگر به کار نظامی اعتراف می کردی، اتوماتیک وار حکم اعدام تو صادر می شد
البته اینها فقط تبلیغات رئیس . کرده که هر کسی که در کار نظامی شرکت نکرده است حتی االمکان حکم اعدام در مورد او اجرا نشود

ت  امی دانستم که هر وقت خودشان بفهمند که کار نظامی کرده ای، حکم. من هم می دانستم اگر بگویم آره، می کشندم.  دادگاه بود
  .ست ولی اگر خودمان می گفتیم  معطلمان نمی کردنداعدام ا

در زندان مرا بردند طبقه باال توی .  بود12ساعت حدود .  بردند دادگاه60 اسفند10 بعد از سی و هفت جلسه بازپرسی مرا در تاریخ 
هری گفت دو دقیقه وقت داری مظا. یکی از پاسداران زندان هم آنجا بود دیدم آقای مظاهری نشسته با یک منشی دادگاه و. یک اتاق

. هنوز قبول داری؟ گفتم نه گفت گروهکت را. گفتم ظرف دو دقیقه چه دفاعی بکنم، توی دو دقیقه دفاعی ندارم. از خودت دفاع کنی
 دادم گفتم اگه بخوام برم دنبال زندگی باید چه کار کنم؟ گفت وصیتت را نوشتی؟ جواب. من نه گروه ها را قبول دارم و نه سیاسی ام

تا من آمدم در اتاق را باز کنم بیایم بیرون، ! گفت برو. یک دوچرخه دارم هر کارش می خواهید بکنید. من که از مال دنیا چیزی ندارم
  .من فقط به او نگاه کردم و بیرون آمدم! گفت که می خواستم رحمت کنم ولی زبان داری

پس فردا و باالخره چهار . فردا هم همینطور. آن شب خبری نشد.  میکشیدم عصر انتظار7 و 6یعنی از . تمام آن شب را منتظر بودم
.  بعد از ظهر بود که یک پاسدار مرا صدا زد و گفت حکم ابد گرفته ای3روز چهارم  ساعت . روز تمام همینطور در انتظار گذشت

دلیلمان هم در بین بچه ها این بود که . کردیمآنموقع رسم بود حکم را امضاء نمی . یک حکم داد به دستم و گفت اینجا را امضاء کن
گفت چرا؟ گفتم اگر امضاء کنم وجدانم راحت . گفتم من امضاء نمی کنم. ما حکمی را که برایمان صادر کرده اند تأیید نمی کنیم

 ابد صادرشده، از گفتم برای من حکم. گفت برات بد میشه. گفتم اگر فرقی نمی کند پس امضاء نمی کنم. گفت فرقی نمی کند. نیست
یکی از  یادش بخیر. بعد از این گفتگو رفتم سرجای خودم، یک چایی ریختم. ابد توی مخیله ام نمی گنجید. این بدتر که نمی شه

وقتی که صبح بلند شدم ! گفت ابد؟ برای چی؟ گفتم تازه با یک درجه تخفیف. زندانیان پرسید چی شد؟ گفتم هیچی حکم ابد گرفتم
چون . وحشتناکی که در زندان بود برغم اینکه به من گفته بودند حکمم ابد است، مثل این بود که از اعدام رها شده بودمبخاطر فشار 

تا اینکه اعدامها مدتی ادامه پیدا . است را نمی کردم و اصال آن لحظه احساس اینکه حکمم ابد. اوج اعدام ها را بچشم خود دیده بودم
بعد از آن .  نفر را اعدام کردند18 بود که مزدوران 61آخرین اعدام دسته جمعی در اصفهان خرداد . ف شد متوق61و بعد از عید . کرد

یا تشکیالت اتحادیه کمونیستها که بعداً دستگیر شدند، به  بطور مثال تشکیالتهایی مثل تشکیالت سهند، اقلیت و. اعدامها تک تک بود
تا و یا تکی انجام می 2تا 2تایی و یا 3اعدامها در دسته های .  تا را اعدام کردند6 تا 5دود مرور زمان چند نفر از اعضای باالیشان را ح

  .شد
  

  ؟  است61در این فاصله تعداد زندانیان سیاسی در اصفهان چقدر بود؟ منظورم اواسط سال 
اصفهان سه تا بند وجود داشت که در آن موقع در . که من هم آنجا بودم) مغضوبین( 3 بندی درست کردند باسم بند 61در شهریور 

 3تعداد ما هم در بند .  نفر زندانی وجود داشت640، 2و در بند   نفر400، 1در بند . بقیه بندها، بند عادی بود. بندهای انقالب بودند
 کاشفی همیشه متغییر تعداد زندانیان کمیته صحرائی یا باغ. تا در آنجا بودند1200یعنی مجموعا حدود .  تا بود170یعنی بند مغضوبین 

یکسری اتاقهای انفرادی بودند که آنموقع در اصفهان معموالً توی . در آنجا که زندانی ها را نگه می داشتند دو سری اتاق بود. بود
ق  تا هم اتا11 -10و .  نفر تویش بودند60 تا 50یک اتاق جمعی بزرگ هم داشت که همیشه .  زندانی را می انداختند3-2انفرادی ها 

  . نفره وجود داشت6 و 5
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 تا کمتر زندانی 100هیچوقت توی کمیته صحرایی از .  نفر در تغییر بود300 تا 200در کمیته صحرائی همیشه جمعیت چیزی بین 
 نفر زندانی وجود 1200 تا 1000در زندان باصطالح خیابان کمال اسماعیل که مرکز سپاه بود آنزمان توی حیاطش نزدیک . نداشتیم
  61در سال .  زندانی بودز یعنی یکبار که من توانستم چشمبندم را یک لحظه باال بزنم و  نگاه کنم ، دور تا دور حیاط مملو ا.داشت

چون .  تعداد زندانیها باال رفت62اما سال .  هزار نفر بودیم2صد تا هفتصد ششاگر کل اصفهان را حساب بکنیم چیزی حدود هزار و 
در آن سال یک سری تشکالت مبارز کارگری هم دستگیر شدند بطور مثال تشکیالت  . ا دستگیر کردندتشکیالت های متفاوت چپ ر

 به 62 تعداد ما یکمرتبه در فاصله آذر تا بهمن 3 در بند 62در سال . ذوب آهن  که یک قسمت اش را ربط دادند به بچه های اقلیت
 15 سری تخت سه طبقه بود که 5.  نفر توی یک اتاق بودیم19 در بند یک، 61در تابستان . یعنی آنموقع واقعاً جا نبود.  تا رسید300

شب اگر کسی از تخت می آمد پائین حتماً روی سر یکی از اینها .  نفر هم روی کف زمین می خوابیدند4. نفر روی آنها می خوابیدند
 که آمدند آمار گرفتند برای 65در سال . ری ساکن بود آمار مقدا65 تا 63سال . امکان نداشت جایی برای جای پا پیدا کرد. می افتاد

  . تا زندانی سیاسی بودیم890زندان جدید اصفهان، 
  

  ؟منظورت در کل زندانها و بازداشتگاه های اصفهان است
  .فقط در زندان رسمی. فقط در زندان اصفهان، نه بازداشتگاهها! نه
  

  ؟زندان رسمی همان زندان شهربانی است
 در زمین فوتبالی که پشت زندان بود زندانی ساختند که االن یکی از مخوفترین 65بعد از سال . ان شهربانی سابقهمان زند! بله

در آن زمان وزارت .  به بعد زندان اصفهان جدا شد65از سال .  بردند آنجا65بعدا زندانیان سیاسی را از سال . زندانهای ایران است
جوری شد که زندان اصفهان برای . داندن زندان ها کامالً دست وزارت اطالعات افتاده بوداطالعات تشکیل شده بود و اداره و گر

از داخل زندان از طریق پله هائی شبیه به پله های اظطراری به  هاعدامها یک جای مخصوص خودش رو در پشت زندان داشت ک
  .محل اعدامها می رسیدند

من روی مادرم را . این اقدام دژخیمان برای شکستن روحیه من بود .به زندان آوردند جنازه مادرم را با آمبوالنس 1364 مرداد 16در 
 روز برای مراسم 36بعدا آنها بمدت . این کار کمال قساوت رژیم در مورد شخص من بود. بوسیدم و از داخل آمبوالنس خارج شدم

  . مادرم به من مرخصی دادند7شب 
اینها را در  .جمع کردند 5 جدا کرده و در بند 3و  2 و 1به عنوان مغضوبین از بندهای  نفر را 65 عده ای حدود 1364 بهمن 5در 

 سانتیمتر 40- 30پنجره های این اطاق به اندازه .  بود، جا دادند3 ×2 حدودا اطاقهایی که مخصوص مالقات و  نفری در8دسته های 
ردیف به ردیف .  نفر در یک اتاق بودیم8ازک سربازی داشتیم و  پتوی ن2در بهمن ماه که هوا خیلی سرد شده بود ما فقط . باز بود

اتاقها . از گرما کالفه بودیم65در طول تابستان . به این ترتیب در تمام طول باقیمانده زمستان از سرما در عذاب بودیم. می خوابیدیم
به هیچ وجه شما را به . اجازه حمام کردن بود دقیقه در توالتها 20هر هفته یکبار بمدت . تهویه داشت ولی آن را روشن نمی کردند

 سال مرا به بیمارستان بردند، آنهم به این دلیل که دیگر 4من که خودم مدتها مشکل چشم داشتم، باالخره بعد از  .دکتر نمی بردند
ن بند شرائط سفره در چنین وضعی یک روز تعداد زیادی از زندانیا.  ماه ما چنین شرائطی را داشتیم9بمدت . واقعا نمی دیدم

 20در این مدت در طول یک هفته تنها .  ماه مقاومت کردم و بعد از آن، شرائط را قبول کردم9من به مدت . دستجمعی را قبول کردند
  .هنگام تابستان در گرمترین موقع روز این هواخوری را به هر اتاق می دادند. دقیقه هواخوری داشتم

سالی بود که اولین بار تصمیم کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی  65 سال. ان را افتتاح کردند زندان جدید اصفه65در آبان سال 
 شرایط اوین به حالتی 65منتهی سال . این طرح را ری شهری و الجوردی دادند. بعنوان یک راه حل یا انتخاب در رژیم مطرح شد
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دسته بندیهای سیاسی که در رابطه با چگونگی کنترل . لی مشکل بودرسیده بود که فوق العاده شلوغ بود و کنترل زندان برایشان خی
منتظری ، وزارت اطالعات و دادستانی یا دادگاه انقالب هر . زندانیان سیاسی  در رژیم وجود داشت به اوج خودشان رسیده بودند

در یک مرحله  طرح این بود که بیائیم . طرح اینکه آزاد کنید یا اعدام کنید، طرح منتظری بود. کدام یک خطی برای خودشان داشتند
  .یکسری ازشان غربال می شوند که یا اعدامی اند یا جزو آزاد شدنی ها اینها را از پروسه هایی رد کنیم و در جریان هر پروسه ،

چون .  کردیم به بعد فشار اقتصادی ناشی از جنگ خیلی باال گرفت و ما عمالً نبودن بودجه را در داخل زندان حس می65از سال 
در زندان جدید اصفهان، . غذا، وسایل بهداشت، حمامها همه به حداقل رسیده بود. تمام امکانات مالی زندان را به حداقل رساندند

 یکمرتبه رژیم غذایی زندان اصفهان عوض 65اما در سال . همه تشکیالت در خود بند بود ولی غذا هنوز از زندان شهربانی می آمد
حاال اندازه اینها .  سیب زمینی و تخم مرغ داشتیم و به هر کسی یک دانه سیب زمینی می دادند و یک دانه تخم مرغ شب ما50. شد

آبگوشتی که گوشت . یا یک مدت خیلی زیادی فقط آبگوشت داشتیم. بستگی داشت به شانس آن کاسه ای که به هر سه نفرمی دادند
 وقتی که کاسه مربایی را که به عنوان صبحانه می دادند تقسیم 66یا در سال . می دادندیا فقط برنج خالی به مقدار خیلی کم . نداشت

یعنی در بقیه . تازه از نظر غذا زندان اصفهان نسبت به سایر زندانها وضعش بد نبود .می کردیم به هر نفر تنها یک قاشق مربا می رسید
  . جاها فشار کمبود بودجه بقدری بود که اصالً قحطی بود

شکنی بود که نمی توانستند رخرجی که اینها برای زندان گذاشته بودند، خرج کم. مشکل بعدی با خود سیستم گرداننده زندان بود 
خود آدمهایی که اینها در زندان اصفهان . چون بیشتر این خرج برای اطالعات و امنیت و کنترل زندان هزینه می شد. تحمل کنند

این اکیپ .   در این زندان مانده بودند60دلیلش این بود که یک اکیپ از پاسدارها از سال . ا کرده بودندداشتند، با پاسدارها مشکل پید
اگر مثالً شیر یا غذائی در کار بود . تمامی امکاناتی که برای زندانیان می آمد را اینها می دزدیدند. مثل دزدان سر گردنه بگیرشده بودند

اینکه دیشب کی  مثال بر سر. ه بود که جلوی ما حتی خودشان سر این چیزها دعوایشان می شدبعد طوری شد. اینها بر می داشتند
 صفحه ای پر از سواالتی راجع به تمامی 32 تا 31 یک سری پرسش نامه آوردند پرسشنامه های 66عید . سهم غذای کی را برده

  .کنندمشخص بود که به طرز سیستماتیکی دارند اطالعات جمع می . مسائل زندگی
  

  ؟این در چه تاریخی بود
یادم هست برای دو هفته، صبح به صبح همه را می بردند می نشاندند توی هوای آزاد و . درست بعد از تعطیالت عید.  بود66عید 

 می یک فرم به شما میداد که آنرا پر. یک نفر از وزارت اطالعات بود که شما او را نمی دیدی. تک تک می بردند توی اتاقهای تکی
نمی پرسیدند چرا کم نوشته ای چرا زیاد نوشته ای چون به همه گفته بودند که اگر اطالعات ندهی . کردی و فرم را از تو می گرفت

اطالعاتی که می پرسیدند اصالً اطالعات تشکیالتی نبود فقط اطالعات شخصی بود نظیر . از همین جا میفرستیمت که بروی اوین
 خواهر برادرهات کجان؟ کسی خارج از کشور داری؟ خانواده ات کی اند؟ چه کاره اند؟ کسی ؟اهر داریاینکه چند تا برادر و خو

 19توی خانواده تان سیاسی است؟ کدامشان زندان اند یا قبال زندان بوده اند؟ اتهامشان چیه؟ با اونا ارتباط داری؟ با کدام تشکیالتی؟ 
 خط سیاسی ای بودی؟ مسلمان هستی؟ نیستی؟ نماز می خوانی یا نه؟ به والیت فقیه معتقد به چه. تا سؤالش راجع به تشکیالت بود

معتقدی یا نه؟ اگر آزادت کنند، حاضری بری جنگ ؟ حاضری سربازی بری؟ حاضری جبهه بری؟ چه کمکی به جبهه می توانی 
تقیماً با شما کلنجار برن، می توانستند با سؤاالتی که بدون اینکه مس. اینجور سؤاالت کنی؟ و بکنی؟ حاضری بری بند کارگری کار

  خواندن جواب آنها تصمیم بگیرند که شما کدام طرفی هستید؟
.  در طبقه باالی زندان جدید اصفهان بود5آنموقع بند مغضوبین، یعنی بند .  یک گروه ازتهران آمدند به زندان سیاسی67اردیبهشت 

برای ما کالسهای ایدئولوژی . ما را می بردند هواخوری و می آوردند، دیگر هیچفقط اگر می خواستند، . هیچکس با ما کار نداشت
فقط تلویزیون داشتیم که هر وقت پاسدارها می خواستند خاموشش می کردند و با . هیچ امکاناتی هم نمی دادن. هم نمی گذاشتن

یعنی عمالً ایزوله کردن .  شروع شد66 از اسفند اینهم. روزنامه هم تک و توک هفته ای یک روزنامه می آوردند. خودشون می بردند
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کل زندانیان سیاسی زندان اصفهان در اون  . نفر بودیم45 ، ما اونموقع 5توی بند . یک تیم از تهران آمد. بند ما از اون موقع شروع شد
  .عدام شدند ا67 نفرشان در کشتار 90،  تا 180 نفر بود که از اون 180، 67سال یعنی قبل از اعدامهای سال 

یعنی آمدند توی بند، اسم تمام بچه . اولین کاری که این گروه انجام داد این بود که تمام بچه های مجاهدین را از توی بند جدا کرد
بعد یک فرم بهشان دادند که فقط مشخصات شان را بنویسند و . بچه های مجاهدین را بردند یک طرف. های مجاهدین را خواندند

همین کار را توی بندهای دیگر هم که مغضوبین . ما هم توی زندان چشممان ترسیده بود. سم فامیل، تاریخ تولد و امضاءا. امضاء کنند
آن زمان بعد از اینکه مدتها .  یعنی اینجوری نبود که فقط بروند سراغ کسانی که میگفتن جزو مغضوبین اند. وجود نداشتند کرده بودند

. ه یک جوری به یک نحوی برای من مرخصی بگیرند، قرار بود یکی دو روز به مرخصی برومخانواده من سعی کرده بودند ک
تا زمانی . بالفاصله وقتی که من آمدم توی زندان حمله مجاهدین اتفاق افتاد . 67مرخصی من در واقع هماهنگ شده بود با اواخر تیر 

خود . ما حتی اخبار را توی زندان از تلویزیون می شنیدیم. نطور بودکه مجاهدین اسالم آباد را نگرفته بودند داخل زندان وضعیت همی
تلویزیون را بردند، روزنامه را . سه روز بعد از حمله شان همه امکانات قطع شد. پاسدارها هم آمدند گفتند مجاهدین حمله کرده اند

.  و اسم همه را خوانده بودند5 بود که رفتند بند 67 مرداد 17قطع کردند، رادیو را قطع کردند، مالقاتها را قطع کردند و درست روز 
  . آوردند به یک بند دیگر5بچه های چپی را از بند .  جدا کردند5همه را از بند 

 بعد از ظهر بلندگوهای 2در آن روز در ساعت . باید بگم که بعد از آنکه قطعنامه قبول شد یک جو عجیب غریبی توی زندان بپا شد
آنروز رادیویی .  که درساعت هشت شب همه باید پای تلویزیون باشند برای اینکه پیام مهمی از طرف امام هستزندان اعالم کردند

همه وحشت زده . همه منتظر بودیم ببینیم که چه اتفاقی افتاده.  هر روز، اخبار پخش می کرد در محیط زندان کار نکرد2که ساعت 
اولین باری بود که می دیدیم متنی را از طرف . د که حتماً یک اتفاق خیلی عجیبی افتادهاولین چیزی که به ذهن همه آمد این بو. بودند

درست یادم هست متن قبول قطعنامه آتش بس در جنگ را از قول . متن را خواندند. خودش حرف نمی زد. خمینی می خواندند
  .خواندند خمینی خودش حرف نزد متن پیامش را. خمینی خواندند

حتی من یادم هست که . بعد از این که مجاهدین حمله کردند همه چیز در زندان عوض شد و بندها را جابجا کردند  67در مرداد 
چون در جریان آخرین حمالت عراق  قبل از قبول قطعنامه اینبار عراقیها خیلی . افرادی را از زندان اهواز به زندان اصفهان آوردند

. زندانهای اهواز و آبادان را تخلیه کردند.  مبادا دوباره خوزستان به تسخیر عراق در آیدپیش آمده بودند و اینها وحشت کردند که
با شروع اعدامها و بعد از اینکه زندانیها را جدا کردند و اعدامها شروع شد، عادی . بخصوص زندان اهواز را منتقل کردند به اصفهان

بعضی موقع ها برای چند ثانیه یا چند .   ها را برده اند توی سلولهای انفرادیهایی که غذا برای ما می آوردند به ما می گفتند که بچه
تعداد بچه های توی سلول را هم . آنها می گفتند که بچه ها را برده اند انفرادی. دقیقه فرصتی پیش می آمد تا با عادی ها صحبت کنیم

صفهان جدا کردند و بعداً اعدام کردند، دادگاه هایی به شکل دادگاه  تایی که در زندان ا90ما فهمیدیم که برای  اون . به ما می گفتند
آن . یک تیمی فرستاده بودند به اصفهان که پنج نفر بودند شامل سه تا آخوند و دو تا شخصی. های صحرائی تشکیل داده بودند

  .باصطالح دادگاهها را اینها تشکیل دادند
  

  ند؟ نفر بعد از باصطالح دادگاه اعدام شد90این 
برای خانواده تان نامه . کنید و انزجارتان را اعالم کنید نماز جمعه شرکت یکی اینکه در.  بودند تا شرط برای بچه ها گذاشته5! بله

تمام اطالعاتی که از دیگر زندانیها دارید را بدهید، یعنی در واقع جاسوسی دیگران را بکنید و . بنویسید و انزجارتان را اعالم کنید
. نید که بقیه هم این کارها را انجام دهند و باالخره آنکه در جوخه های اعدام شرکت کنید و به گفته خودشان تیر خالص بزنیدتبلیغ ک

  .این پنج شرطی بود که رژیم برای بچه هایی که در زندان اصفهان جدا کرده بود، گذاشته بودند
  

   نفری که اعدام شدند؟90برای آن 
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 تا شان 15از کل بچه های مجاهدین .  نفر بودند108 تا 105بچه های مجاهدین زندان اصفهان .  اعدام شدند نفری که90برای آن ! بله
این شرائط را قبول کردند و من خالصانه می توانم بگویم اون بچه هایی که شرایط را قبول کردند در عمل هیچکدام از این کارها 

یه شان ممکن است برخی از این شرایط را انجام دهند ولی آن دو نفری که من می بق. من به شخصه دو تا شان را می شناسم. نکردند
در واقع شرایطی رو جلو گذاشتند که این شرایط را شما .  نفر قبول نکردند15شناختم و حرفشان را قبول دارم گفتند هیچکدام از این 

هفت سال و نیم بود که توی زندان بودند اگر قرار بود چون بچه هایی که اون موقع . قبول نکنید و می دانستند قبول نمی کنیم
اگر به . جاسوسی کنند که زندان نمی ماندند اصالً برای کسی که مدت زیادی در زندان بود اصالً همچون پیشنهادی قابل قبول نبود

  .توی زندان اصفهان همه آنها را تیرباران کردند! همچنین کسی چنین پیشنهادی می دادند می گفت نه
  

  آیا جنازه شهدا را به خانواده آنها دادند؟
خانواده هایی که بچه هایشان را اعدام کردند و من بعداً باهاشان تماس گرفتم، . به برخی از آنها داده بودند. نه به تمام خانواده ها

. ت کرده بودند خاک کرده بودندبعضی ها را توی قبرستان جدیدی که بیرون اصفهان درس. گفتند که بعضی از جنازه ها را داده بودند
در مورد اون بچه هایی هم که جنازه شان را . جای یک سری جنازه را هم اصالً اعالم نکردند. قبرستان قدیمی دیگر تعطیل شده بود

اصفهان توی . هیچ مراسمی هم نداشتند. فقط خودشان عزیزانشان را خاک کردند. پس دادند خانواده هایشان حق تشییع جنازه نداشتند
در باغ رضوان یک سنگهای خیلی کوچکی به اندازه سنگهای موزائیک هست که در ته . جائی هست که به آن باغ رضوان می گویند

اصالً چیز  در قبر آنها. اون قسمت، مخصوص بچه هایی ست که اعدام کردند و فقط اسمشان و تاریخ تولدشان را زدند. باغ است
ن بعد از اینکه از زندان آزاد شدم، شبانه یکبار رفتم آنجا و قبر یکی از دوستانم باسم حسین م. دیگری نیست حتی تاریخ فوت

  . فقط اسمش و تاریخ تولدش را نوشته بودند. آسیابان را در آنجا پیدا کردم
ائماً در ترس از اعدام یعنی اون بچه هایی هم که اینها زیر ضرب نبرده بودند، د. در زندان اصفهان شرایط وحشتناکی بوجود آمده بود

یک روز صبح درست نصف اون جیره . بود که من توی بند غذا تقسیم می کردم 67 هیچوقت یادم نمیره، اواسط شهریورسال. بودند
کاسه های روحی . جیره آن روز مربا بود و معموال هر کس سهمش یک قاشق مربا بود. غذائی ای رو که باید میدادند، بما دادند

من اعتراض کردم و گفتم من باید . اون روز یک کاسه دادند. برای غذا می بردم و دو تا کاسه برای همه بند می گرفتممعمولی رو 
اینرا بین همه بچه ها تقسیم کنم چطور اینرا تقسیم کنم؟ نزدیک چهل تا پاسدار ریختند توی بند و همه را بردند به محوطه هواخوری 

گویا . چون نمی گذاشتند ما هیچگونه خبری بشنویم. شتیم که توی زندان اوین اعتصاب غذا بودهما خبر ندا. و چشم بسته نشاندند
 23 تای ما را حدود 90آنروز . اون موقع توی اوین اعتصاب غذا شده بود و بچه ها اعالم کرده بودند که ما اعتصاب غذا کرده ایم

 صبح فردا ما را به همین حالت 7که اعالم کردیم غذا کم است تا  صبح 8یعنی از حدود . ساعت چشم بسته توی حیاط نگه داشتند
این . بهش می گفتیم سرگرد سعد حداد. یه پاسداری داشتیم به اسم بوذری. بعد از همه مان یکی یکی بازجویی کردند. نگهداشتند

چون . لت اش را هم همیشه می بستبرای اینکه او مثل  کماندوها لباس می پوشید و بعد جلد ک. اسم مستعار او در میان ما بود
ولی این مزدور رو حساب جیمز باند . بنابر این هیچکس هم جلد کلت نمی بست هیچکدام حق نداشتند با اسلحه داخل بند شوند و

. بازی و باصطالح کماندوگری جلد کلت می بست، کاله هم می گذاشت و همیشه این حالت را داشت که میخواد به یکی حمله کنه
 بوذری در شبهایی که کشیک داشت، بعضی از زندانیان رو در نیمه های شب بیدار می کرد و به آنها می گفت که 67هریور ماه در ش

  .آنجا انجام می شد می برد و تا صبح آنها را در آنجا نگه می داشت سپس آنها را به محلی که اعدامها در. وسائلشان را جمع کنند
  
  
  

  اره آغاز شد؟از چه زمانی مالقاتها دوب
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در حول و حوش . آمدند بمن گفتند مالقات داری.  یادم هست بچه خواهرم همانروز بدنیا آمد. مالقاتها دوباره شروع شد67 آبان 17 
در روزهای بعد .  هزار زندانی سیاسی داریم3زیونی اعالم کرد که یمصاحبه تلو ، ری شهری در67 آبان 20 تا 17همان ایام یعنی بین 

ما یک حساب . ه اوضاع نسبتاً عادی بر زندان حاکم شد، ما فهمیده بودیم که آن ایام نقطه اوج اعدامها و کشتارها بودهوقتی ک
 بچه هایی که قدیمی بودند تقریباً اسم 67در تیر . سرانگشتی توی زندان اصفهان راجع به تعداد زندانیانی که حدس می زدیم کردیم

وقتی که از زبان ری شهری اعالم . نفر زندانی وجود دارد15000برآورد کرده بودیم که در ایران حدود ما . همه زندانیا رو می دونستن
البته اآلن آمار یک چیزی .  نفر را از دست داده بودیم12000 تا زندانی داریم، معلوم شد که ما یک چیزی عمالً حدود 3000شد 

  . تاست18000حدود 
این نشان . عداد زیاد کشته شده ها در مدت کمی است که این کشتارها در آن صورت گرفته ت67منتهی مساله مهم قتل عام سال 

این نبود که یکمرتبه رژیم بزند به سیم آخر و . دهنده سازماندهی و سیستم تشکیالتی است که در پشت این اعدامها قرار داشت
متأسفانه یا براساس بی اطالعی شان این قضیه را گره اش ولی یک سری . این پروژه از قبل طرح ریزی شده بود. بخواهد اعدام کند

بله به نظر من هیچ شک و شبهه ای در این نیست که حرکت مجاهدین در حمله به ایران یک حالتی را توی . می زنند به مجاهدین
ر این قضیه مقصر نمی ولی من شخص خودم مجاهدین را د. رژیم بوجود آورد که مثل حالت آن بهانه ای بود که دنبالش می گشتند

  .دانم
  

 شروع 67 و اوائل سال 66سال  میخواستند غربال کنند و این برنامه را از اواخر تو بر اساس چیزی که خودت می گی اینها
  کردند؟
م،  به نظر من، رژیم بر اساس آن چیزی که در داخل زندان من خودم شاهدش بود.  بود66پرسشنامه ای که به ما دادند عید . دقیقاً

و بخاطر آن دید فاشیستی که اینها به صورت مسئله داشتند، . طرح این رو داشت که  یک جوری قضیه زندانی سیاسی را حل کند
چون آنها مطمئن بودند بچه هایی که توی زندان هستند تجربه خیلی باالیی از کار . نمی خواستند با آزاد کردن، قضیه را حل بکنند

 بچه هائی رو داشتید، بچه هایی فوق العاده، آدمهای مبتکر و متفکر، حتی بچه هایی که مثل من هوادار شما اونجا. سیاسی داشتند
هیچکس مثل زندانیان سیاسی ایران تشکیالت امنیتی رژیم ایران . بودند هفت سال و نیم که آن تو بودند خیلی چیزها یاد گرفته بودند

همیشه در زندان یک حالتی بود که صبح که . یک زندان با اونها در حال مقابله بودیمچون ما بیست و چهار ساعته در . را نمی شناسد
شما بلند می شدید اولین چیزی که به ذهنتان می خورد این بود که امروز طرح اینها برای بهم زدن روحیه تشکیالتی داخل زندان 

 روانی سالم و ته جمعی داشتیم برای اینکه اون جوّچیست؟ چون ما توی زندان خواسته یا ناخواسته یکسری حرکات متشکل و دس
اگر . سر یک ساعت با هم یک کاری را انجام میدادیم. با هم میوه می خوردیم. با هم غذا می خوردیم. سیاسی را در زندان حفظ کنیم

 روابط سیاسی سالم در یک. اگر کسی چیزی بلد بود به کس دیگر یاد می داد. می گذاشتند و ممنوع نبود با هم ورزش می کردیم
در زندان با توجه به فشار وحشتناکی که مدام روی سر همه بود، اون چیزی که .  مبارزه را نگه داردزندان هست که می تواند آن جوّ

 یک در تمام زندانهای ایران،. ی، روحیه جمعی و به یک مفهوم رابطه عمیق زندانیها از همه لحاظ با هم بودباعث می شد که شما نبرّ
بخاطر شرایط، نمی توام بگویم هیچکس ولی اکثریت قریب به اتفاقی که بیاد . تشکیالت نامرئی وجود داشت با شکل های مختلف

یک حالتی بود که اگر دستم می رفت یک تکه نان بردارم دلم میخواست بقیه بچه ها که توی اتاق بودند . دارم ، تنها چیزی نمی خورد
رژیم یک اکیپ آدم را . بخاطر شرایط ویژه ای که توی زندان بود شما مبارزه ات را تنظیم می کردی. بخورندهمان موقع با من از آن 

بنابر این رژیم . آنجا زیر سلطه داشت که میدانست این توانایی را دارند که اگر در یک محیط آزاد باشند، دوباره بر علیه آن اقدام کنند
  .رژیم همیشه طرح حذف فیزیکی ما را داشت. دانیان را آزاد کنیم بروندهیچوقت طرحش این نبود که بیائیم زن
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  ؟...در زندان هیچ وقت به شما چیزی در اینمورد نمی گفتند که مثالً نمی گذاریم زنده بیرون بروید شما را می کشیم یا 
یم یک گوشه و یک نارنجک می اندازیم بین حتی بعضی پاسدارها بما می گفتند همه تان را جمع می کن. دائما. همیشه این تهدید بود

من که حکم ابد داشتم در . قبالً هم گفتم خاصیت زندان جمهوری اسالمی این بود که شما هیچوقت مطمئن نبودی فردا زنده ای. تان
عنی هیچوقت ی. ولی هیچوقت از آینده مطمئن نبودم.   خیلی خیالم راحت شد که بمن ابد دادند60یک مرحله یعنی در کشتار سال 

خود الجوردی در سخنرانی هایی که گاهی می آمد در زندان اصفهان .  نمی گذاشتند شما اطمینان داشته باشی که زنده بر می گردی
 وقتی عمالً کشتار شروع شد ما 67سال . می کرد عمالً می گفت هیچیک از مخالفین ما نمی گذاریم زنده از زندان خارج شود

  .م زنده بمانیمهیچکدام فکر نمی کردی
ما می دانستیم که  بچه های بندهای . با اینکه ما را نبرده بودند زیر ضرب ولی هیچ تضمینی نبود که فردا محمد یا حسین را صدا نزنند

. ولی صبح که بلند می شدیم هیچوقت معلوم نبود چه اتفاقی خواهد افتاد. دیگر را به همین صورت جدا کرده اند و برده اند
 تا زمانی که مالقاتها آزاد شد همیشه حتی اگر درب هم باز می شد و یک پاسدار می آمد کسی را 67ر فاصله بین مرداد بخصوص د

نه کالس بود، نه کتابخانه، . چون ما مالقاتی نداشتیم که کسی را صدا کنند. صدا می زد، فضا این بود که طرف را برای اعدام می برند
در یک چنین فضائی، بمجرد اینکه کسی را صدا می زدند می . ی بود  آنهم به صورت قطع و وصلهیچی نبود آنموقع فقط هواخور

  .گفتیم اعدام است رفت
  

  شما فهمیده بودید که بچه ها را اعدام کرده اند؟
  .درشهریور ماه، اون کسانی که از بند عادی برای ما غذا می آوردند به ما گفتند

  
  مالقاتها از کی قطع شد؟

  .ا از سه روز بعد از حمله مجاهدین قطع شدمالقاته
  

  یعنی تقریباً اوائل مرداد؟
  .سه روز بعد از حمله مجاهدین

  
   کند آیا این قبل از پذیرش قطعنامه بود؟"حل"شما در صحبت هاتان گفتید که رژیم می خواست مساله زندانیان سیاسی را 

احساسی که ما از برخوردهای وزارت . لبته اتفاق خاصی هم نیافتاده بودا.  به آن ور67از عید . قبل از پذیرش قطعنامه بود! بله
تا قبل از اردیبهشت . اطالعات و یا برخوردهای پاسداران توی زندان داشتیم به این نحو بود که اینها مسئله ما را تمام شده می دانستند

، اگر ما نماز جمعه را 67ولی بعد از اردیبهشت . غمان اگر ما کوچکترین خالفی مرتکب می شدیم بالفاصله اطالعات می آمد سرا67
چیز دیگری هم که ما متوجه شده بودیم در این دوره خیلی برایشان اهمیتی نداشت بازرسی . هم گوش نمی کردیم مسئله ای نبود

وقتی هم که می .  بنددر طول حدود هفت سال ما هیچگاه ثبات نداشتیم چرا که هر آن ممکن بود بریزند به. های داخل زندان بود
به عناوین مختلف می آمدند بازرسی، کافی بود یکی از توابها گزارشی بدهد .  ریختند و می گشتند واقعاً همه چیز را بهم می زندند

یا به فرض کسی یک مقاله ای نوشته که دست به دست می شود، یا یکی از پاسداران کتاب از . که مثالً کتاب ممنوعه ای در بند است
کتابخانه برای کسی آورده یا اینکه شعری دست به دست می شود، چون بعضی از بچه ها شعر می گفتند یا می نوشتند، یا بعضی بچه 
ها نقاشی می کردند و نگه می داشتند یا اینکه پاسداران می خواستند اتاقها را عوض کنند و آدمهایی که می دانند از نظر اخالقی با هم 

ابنها از زمره دالئلی بود که می ریختند توی بند ها و ما هیچوقت . زند توی یک اتاق که جوّ را بی ثبات کنندنمی خوانند را بری
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 تا مرداد که حمله مجاهدین صورت گرفت و 67ما از فروردین .  خوابید67 اردیبهشت -ولی همه اینها از فروردین. آسایش نداشتیم
در صورتیکه در سراسر مدت هفت سال تا قبل از این تاریخ، تقریباً می توانم . اشتیممالقاتها قطع شد، ریختن توی بند و گشتن ند

یا همیشه وزارت . می آمدند و همه زندگیمان را می ریختند بهم. بگویم هر یکی دو ماه یکبار یک بازرسی درست حسابی داشتیم
ه یکی دو بار وزارت اطالعات زندانیان را می برد برای یعنی همیشه در طول هفت. اطالعات می آمد توی بندهای انقالب دنبال آدمها

  .یک بازجویی خیلی بی در و پیکر. بازجویی
  

  !یعنی سیستم امنیتی رژیم نمی خواست که زندانی حتی لحظه ای هم احساس آرامش بکنه
زدند مثالً ازمن می پرسیدند از خانواده  که می آمدند ما را صدا می -  تعدادش از دستم واقعاً در رفته-مثالً چندین بار شده بود! دقیقاً

ات اطالع داری؟ خانواده ات در چه حالند؟ مرخصی می خواهی؟ نمی خواهی؟ می خواهی بندت را عوض کنی؟ به حالت به 
ن و یا بعضی وقتها می آمدند تو را می خواستند بدون هیچگونه اعالم و یا نشانی، فقط می گفتند اسبابت را جمع ک. اصطالح دوستانه

 ساله زندان بوده، همه چیزهایی که بهش انس گرفتی کتابت، دفترچه 6حاال شما حساب کن، کسی که . هر چی داری جمع کن. بیا
ات، قلمت، روزنامه ای، مقاله ای، همه چیزهایت را جمع می کردند هر چی رو که داشتی و بعد می رفتند زیر تا باالی همه اینها را 

نامه ها را پانصد بار خوانده بودند و بعد سؤال و جواب می کردند و مثالً می گفتن خوب . امه خانواده هایا در مورد ن. می گشتند
اینجا این منظورش چی است؟ یا مثالً اینجا پرسیده تو جات راحته؟ تو چی گفتی بهشان؟ از اینطور چیزها یا اگر زن و یا شوهری یا 

مثالً من برای خواهرم موقعی که در شمال بود نامه . وشته بود دورش خط می کشیدندخواهر و برادری در نامه یکمقداری احساسی ن
می نوشتم ولی تمام نامه احوال پرسی بچه ها بود مثالً پسر برادرم چطوره؟ بزرگ شده؟ دخترت چطوره؟ اونها هم که نامه می نوشتند 

 الهی بیایی بیرون یا نیایی بیرون و اینجور چیزها رو هیچوقت هیچ چیزی از قبیل اینکه دلمان تنگ شده. همه اش از همین چیزها بود
من . آن مدت آخر اصالً باکشان هم نبود. دیگه اصالً نبود. ولی این فشارها یکمرتبه کم شد. نمی نوشتن تا بهانه ای دست اینها ندن

  .اوین را نمی دانم که دقیقاً چه به اصطالح مقدماتی  چیدند
  

 نفر 200 حدود 67 نفر زندانی بوده بعد موقع کشتار سال 2500 تا 2000در اصفهان تقریباً حدود  در صحبت هات گفتی که 
مثالً می گفتند که منتظری مأمورانی فرستاده که به آزادی . از قرار در آن سالها یک عده ای آزاد شده بودند. باقی مانده بودند

  دند یا نه محکومیت شان تمام شده بود؟عده ای منجر گردیده بود آیا اینها در آن جریان آزاد ش
  . ساله داشتند5 ساله و 4مثال یکسری که حکمهای . یکسری از کسانی که آزاد شدند از آن تعداد، حکمشان تمام شده بود

  
  آیا وقتی حکمشان تمام شد آزاد می شدند؟

  .گفتیم ملی کشیما توی زندان بهش می . هیچ تضمینی وجود نداشت. بعضی مواقع نه. بعضی مواقع بله
  

  ملی کش داشتید؟
مثال .  سال تو زندان بودند5 سال داده بود ولی 2 رفته بودند دادگاه و دادگاه به اینها 60 بچه هایی بودند که آن اوائل سال 60در سال 

 هم برایش تله 66ر  ولش کردند و اواخ66.  زندان بود66پسر برادر امام جمعه اصفهان رو داشتیم که یکسال حکم داشت ولی تا سال 
. او هم فرد نامبرده را حسابی کتک زده بود. آدم فرستاده بودند سراغش باصطالح از طرف مجاهدین. گذاشتند که توی تله نیافتاد

این .  که همه رو دوباره دستگیر می کردن، او را هم دوباره دستگیر کردند و اعدام شد67سال . چون مطئمن بود که مال اونها نیست
 نفر از بچه 180 تا 100ا اعدامی ای که من بشما گفتم فقط از بچه های داخل زندان بودن، ولی تعداد خیلی زیادی نزدیک حدود  ت90
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خیلی شان .  اونها رو دوباره دستگیر و اعدام کرد67رژیم در سال . های اعدامی اصفهان از بچه هایی بودند که قبال آزاد شده بودند
 یک اکیپ از دفتر منتظری آمد 65سال . ند که مدتی توی زندان بودند و آزاد شدند و دوباره دستگیر شدند تایی بود2500جزو همان 

همان سال هم بود که خیلی از .   آزاد شدن65یکسری از بچه ها در سال . با یکسری از ما مصاحبه کردند و عده ای را آزاد کردند
 65 شروع شده بود که تا اواخر 64یک فازی از اواخر سال . تظری خیلی فعال بودآن سال دفتر من.  سال15حکمهای ابد تبدیل شد به 

خیلی از آزادیها را .  بهمن و دهه فجر که توی دهه فجر آزادیها را اعالم کنند22ادامه این فاز را کشاندند و کشاندند تا . ادامه داشت
 نمی گذاشتند برای عید باشد چون روی احساسات ضد ولی. می گذاشتند دهه فجر یا سالگرد تولد خمینی و یا قبل از آن

و بعد منتظری یکی از .  بود65این نقش منتظری در سال . ناسیونالیستی که داشتند حساس بودند که روز عید اینها را آزاد نکنید
  . نبود67طراحان این تز بکشیم یا آزاد کنیم بود ولی منتظری  طرفدار کشتار دسته جمعی به این شدت و وسعت سال 

  
  شما بر چه مبنایی می گوئید که این طرح از طرف دفتر منتظری آمده؟

منتهی .  بود که توانست یک سری را آزاد کند65 شروع شد ولی اوج محبوبیتش سال 63شروع دخالتهای منتظری در زندان از سال 
اونهائی . سعی کنید که بتوانید کنترلشان کنید نید وطرحی که منتظری داشت این بود که یا اونهایی را که می دانید خطر ندارند ول ک

.  انجام دادند نبود67یعنی منتظری موافق کشتن به این شکلی که اینها سال . رو هم که خطر دارند باید تکلیفشان را معلوم کنید
و شوک بهمه بدهد مشکل منتظری هیچ اعتراضی به اعدامهای پراکنده نداشت و بیشتر با این حالت که اعدامها توی چشم بخورد 

برای همین هم آن نامه کذایی را نوشت و بیشتر به نظر من منتظری آن نامه را با این عقیده نوشت که فکر می کرد قدرتش در . داشت
از ظاهرا منتظری اون نامه رو به طرفداری  .یعنی در واقع می خواست خمینی را با آن نامه زیر سوال ببرد. مقابله با خمینی باالست

بویژه اینکه به خمینی با جمله ای گفته بود که اگر یک نفر از این آدمهایی که کشته ای بی گناه بوده باشد  زندانیان سیاسی نوشته بود،
  .اما در واقع با آن نامه،  خمینی را به مقابله رودر رو دعوت کرده بود. باید آن دنیا جواب بدی

  
  ی می آمدند، آیا اینها با زندانیها مصاحبه می کردند؟این هیئت هایی را که گفتی از طرف منتظر

می خواستند جای پایشان را توی سیستم زندان .   آمدند، اول از کالسهای ایدئولوژیکی شروع می کردند63این هیات ها وقتی سال 
تا حاال زده اند؟ کسی با تو بدرفتاری مثالً آن آخوند می آمد و خیلی باز از تو می پرسید آیا شما رو . و طرحشان هم این بود. باز کنند

ولی دارو دسته منتظری می آمدند توی زندان و .  سابقه نداشت کسی بیاید توی زندان از تو بپرسد63کرده؟ یعنی چیزی که تا سال 
خوب ما هیچ .  رو بیرونمی پرسیدند که آیا تو را زده اند؟ اصالًً بگو کی تو را زده؟ یا می آمدند توی بند به آن پاسدار می گفتند تو ب

اطمینانی بهشان نمی کردیم، ولی ظاهر قضیه این بود که اینها یک جناح دیگری هستند از این سیستم که مثال با اون سیستم اداره 
 می آمدند و بازجویی. وقتی کالسهای ایدئولوژیکی جا افتاد بعد هئیتی آمد که اسمش هئیت عفو زندانیان بود. کردن زندان مخالفند

باند منتظری بودند ولی همهشون مزدوران اطالعاتی . یعنی بازجویانی که تو این هیات بودند همه آدمهای اطالعاتی بودند. می کردند
بعد یه طرحی داشتند به اسم آموزشگاه، که می رفتی آموزشگاه ، یک حالتی . درست و حسابی از زندانیان بازجویی می کردند. بودند

بعد یک مدت که شما توی آموزشگاه بودی مثالً یک شب می . حل آن مثالً در یک خانه بزرگ توی اصفهان بودم. مثل دبیرستان بود
بعد آنها را می آوردند توی زندان برای . در مرحله بعدی آنها که توی آموزشگاه بودند در واقع تواب می شدند. گذاشتند بروی خانه

  .دندو بعد از همه این مراحل ولشان می کر. جاسوسی
به این ترتیب که زندانیهارو تصفیه کنند و بعد متمایل بطرف .  ایده دارو دسته منتظری بودند ها از همان اول این آموزشگاهی
اما آمدند بیرون ترور کردند و . چون یکسری رفتند توی آموزشگاه و نشان دادند که ظاهرا توابند. اما طرح عوض شد. خودشان کنند

ما هفت یا هشت نفر رو داشتیم که از آموزشگاه فرار کردند، بعدا الجوردی آمد درب . اصالً فرار کردندشناسایی کردند و یا 
الجوردی یکی از کسانی بود که شدیداً مخالف سیستم . گفت این مسخره بازیها چیه؟ اینجا که هتل نیست. آموزشگاه اصفهان را بست
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اصالً با سیستم نگهداری . که ما تواب می کنیم، ولی تواب ها رو هم می کشیمسیستم کاری الجوردی این بود . کنترلی منتظری بود
بهمین خاطر . در خود تهران، الجوردی هر مدت یکبار یکسری از تواب ها رو اعدام می کرد. توابان و یا آزاد کردن آنها موافق نبود

  .باثت خود را ثابت نمی کردی زودتر اعدام می شدیبرای اینکه در واقع راز بقا بود اگر خ. تواب ها آنقدر بی ریشه می شدند
ولی با این . من معتقدم فشار شکنجه را هر کسی نمی تواند تحمل کند. وحشتناکترین وضعیت توی زندان این بود که شما تواب شی

کی توی بازجویی هر فشار بود، شکنجه بود، هر . موقعی که بازجویی بود همه یکسان بودند. وجود شما هنوز هم حق انتخاب داشتی
ولی وقتی می آمد داخل زندان، فشار . چون همه می دانستند در جریان شکنجه بوده. حرفی زده بود هیچکس هیچ ایرادی نمی گرفت

  .فشار روانی روی دوشمان بود یک چیزی بود که همه در آن شریک بودند. داخل زندان فشار فیزیکی به آن شکل نبود
  

  .ه برای کسب اطالعات نبود، محدودیتهایی بود برای اینکه زندگی را سخت کندمنظورت این است که شکنج
داخل  حاال شما انتخاب داشتی که با رژیم همکاری کنی تا یک ذره زندگیت راحت تر بشه ولی با این کار در. محدودیتهای زندان بود

تمام مشکل زندان با . ا روی خودت گذاشته بودیزندان برای خودت زندان درست کرده بودی و خودت از نظر انسانی و شخصیتی پ
ولی شکستنشان شکستن سیاسی . اگر می شکستندت با تو کار نداشتند. زندانی سیاسی این بود که زندانی سیاسی را باید شکست

شخصیتی تنها راه شکستن . مساله شان شکستن شخصیتی فرد بود. نبود، چون هیچکس موضع گیری علنی اونجوری با رژیم نمی کرد
آن کلمه تواب به . به همین خاطر اگر کسی جاسوسی می کرد دیگر آن شخص وجود نداشت. فرد هم این بود که جاسوسش کنند

ما توی فرهنگ سیاسی زندانیان . نظر من کلمه ای نیست که حالت تهمتی باشد که بشود حداقل توی زندان اصفهان به کسی زد
ما کسی را که می رفت با واحد فرهنگی مثالً همکاری میکرد یا شعار روی . اب می گفتیماصفهان، کسی را که جاسوس بود بهش تو

او می رفت اون شعار را می نوشت روی درب و دیوار . چون او جاسوسی نمیکرد. درب و دیوار زندان می نوشت تواب نمی گفتیم
ولی این . ولی ما به او نمی گفتیم تواب.  اش را ببیندتا مثالً بهش مالقات خصوصی می دادند یا میگذاشتند شب برود خانه اش بچه

. مثالً درس می داد. اونها می آمدند می گفتند کار فرهنگی حاضری بکنی؟ این آقا می رفت کار فرهنگی می کرد. ابتدای کار بود
 آسایشی توی بعد چون هیچ. خوب حاال درس می دی؟ چون خیلی خوب درس میدی یک مالقات حضوری با خانواده ات داشتی

  .زندان نبود آن یک ذره آسایش را بتو می دادند و از همانجا به تو می چسبید
  

  .یعنی یک امتیازی می شد
مرحله بعد می گفتند حاال جاسوسی می . یک دفعه دو دفعه سه دفعه این کار را می کردند، بعد مزه اش الی دندانت می رفت! بله

اگر می توانستی آن فشار را در آن مرحله تحمل کنی و در بیایی دیگر باهات . نت زیر فشارکنی یا نمی کنی؟ اگر نمی کردی می برد
چون در این مدت کلی نقطه . آخر را نمی توانستی تحمل کنی ولی اکثر اوقات وقتی توی دامشان افتاده بودی آن فشار. کاری نداشتند

مالقات . میگفتی نمی خوام کار فرهنگی؟: میگفتند. نیت بودیولی اگر بهشان نزدیک نمی شدی در ام. ضعف از تو گرفته بودند
 سال با یک نفر 5در طول مدتی که زندانی بودم، . چون تو که چیزی بدست نمی آوردی. مرخصی؟ نمی خوام. حضوری؟ نمی خوام

ر آنجا مسئله مرگ و د. یک جاسوس بود برای اینکه او.  سال با این شخص  حرف نمی زدم5و من . توی یک اتاق زندگی می کردم
خارج نگاه می کنم، ممکنه بگم ما در اون موقع عجب کار غیر انسانی ای می  من االن که به این وضع، بعنوان یه آدم از. زندگی بود

ولی وقتی به زندان با شرائط مشخص اون موقع نگاه می کنم، خوب تو اون شرایط می بینم که . کردیم که با این فرد حرف نمی زدیم
برای اینکه با اینجور . بنابراین ما باید مرزبندی مون را با او حفظ می کردیم. چون به منزله جاسوسی بود. ف زدن با او جا نداشتحر

این مسئله جنگ با رژیم بود و حفظ مبارزه در زندان در چنین شرایطی بود که . مرزبندی ها شما ثبات روانی خودتو حفظ می کردی
اون سری افرادی که . ین سابقه و جوی که به زندانها و به بچه ها حاکم شده بود، یک سری توی دامش افتادندوقتی منتظری آمد، با ا

با توجه به . از یه جهت تقصیری هم برشان نبود. و طرفدار این سیستم بودن. تو دامش افتادند تا یک اندازه ای هم باهاش پیش رفتند
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تجربه سیاسی خیلی باالیی هم نبود تا ما . ود و می گفت آقا ما می خواهیم کار انجام بدهیمفشار زیادی که در زندان بود، یکی آمده ب
حرکات رژیم اینقدر پیچیده و وحشتناک بود که شما این اجازه را به خودت نمی دادی که . حرکات رژیم را تجزیه و تحلیل کنیم

.  هم موفق شد خیلی ها را آزاد کرد65 طرح آزادیه و سال در همچین شرائطی منتظری آمد گفت این طرح،. تجزیه و تحلیلش کنی
ولی آنهایی را که آزاد کردند، یکسری شان از ایران . کم کردند خیلی حکم های سنگین را شکستند و.  آزاد شدند65خیلی ها سال 

تا دری به تخته ای می خورد و کاری . دائماً زیر فشار بودند و. فرار کردند و یکسری شان توی ایران ماندند که دائماً تحت نظر بودند
 هم نشان داد که جالدان حتی اون 67وقایع سال . یا اعتراضی می شد، تجمعی می شد، اول اینها را می گرفتند یا اتفاقی می افتاد و

  .بچه هایی را هم که آزاد کرده بودند، گرفتند و اعدام کردند
  

 گرفتنشون ، شما چطوری 67فر بودن و آزادشون کردند و دوباره سال  ن200این بچه هایی که می گوئی در اصفهان حدود 
  فهمیدید اینها را گرفته اند؟ آیا اینها را آوردند توی زندان؟ یا نه یک راست بردند به وزارت اطالعات؟

اینها را ما بعداً . ت بوددر بخش وزارت اطالعا. اینها را گرفتند و بردند تو یه قسمتی از زندان اصفهان و در اونجا اعدامشون کردند
وقتی که مالقات ها آزاد شد و ما دوباره با خانواده ها تماس گرفتیم، مثال اونها از ما می پرسیدند که مادر فالنی که فالن . فهمیدیم

د از این که مگه فالنی دوباره اینجاست؟ ضمنا یکسری از بچه هایی رو هم که اعدام کردند، تا بع. سال آزاد شد دوباره آمده اینجا
.   ول کردند هنوز به خانواده هاشون نگفتند که بچه تان را اعدام کرده ایم67مالقات ها آزاد شد و حتی تا زمانی که ما را در بهمن 

مال .  آزاد شد65 سال کشید و درسال 5 سال زندانی داشت ولی 2کال .  آزاد شد65مثالً ما رفیقی داشتیم  به اسم عظیم که در سال 
 موقعی که دستگیریها شروع شد 67سال . وقتی که آزادش کردند یه مادر پیر داشت رفت پهلوی مادرش.  اطراف اصفهان بوددهات

  .ما بعداً وقتی که با مادرش تماس گرفتیم فهمیدم رفته بود درب سپاه و گرفته بودنش. نامه نوشته بودند بهش که بره سپاه زرین شهر
  

  بعد هم کشتنش؟
 5او . بله و بعد هم کشتند .پسر برادر امام جمعه اصفهان سید فخرالدین طاهری را نیز همین طور دستگیر کردند. بعد هم کشتنش !بله

یعنی حتی .  تایی هم که در اصفهان جمع کرده بودند و اعدام کردند واقعاً اینها هیچ کاره بودند200در مورد اون . سال زندان بود
و این نشان میدهد که اونها می خواستند تا اونجایی که امکان داره تا . یم داشت شامل اونها نمی شدصرف معیارهایی هم که رژ

  .اونجایی که جا داره فعالین سیاسی و یا زندانیان سیاسی رو بکشند
  

 و این در واقع اینها نمی خواستند هیچ فعالی که یک مقداری دارای تجربه است و سیستم های امنیتی اینها را می شناسد
وقایعی  شنیده ایم با... اخباری  که ما از زندانهای گوهردشت و اوین و. و پوستش لمس کرده، زنده بماند جنایات رو با گوشت

 چو ن در اصفهان زندانیها  را تیرباران می کردند و بعد هم می بردند. که در اصفهان اتفاق افتاد و میگوئی خیلی تفاوت داره
هم ظاهرا بقیه را دیگه زیاد اذیت نمی کردند در حالیکه در اوین و  بعد.  رضوان خاکشان می کردنداسم مثال باغه جایی ب

  .   ن کسانی هم که نکشته اند را شدیداً کتک می زده اند که مسلمان شوند آگوهردشت
 به 60ه خودم توی اوین و از سال آخه زندانهای تهران مثل اوین و گوهردشت و اینها، در واقع با آن مقایسه ای که با توجه به تجرب

توی اصفهان اون بچه هایی رو که جدا . بعد اصفهان می کنم در مقایسه با بقیه زندان های دیگر، مثل یک سیاره خاص خودشان بودند
تند ول کنند اما این باقیمانده یی که می خواس. کردند و بردند و اعدام کردند، با کمال بی رحمی و شقاوت هر بالیی بسرشان آوردند

ولی آنطور که بعداً با بچه هایی که اوین بوده اند صحبت کردم در اوین نمی گذاشتند . فقط جنگ اعصاب روانی بود که شدید بود
یکمرتبه از بند در می آوردند و بند شما را عوض می کردند یا از بند درتان می آوردند و می بردند بقول . شما ثبات پیدا کنی
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اینقدر می زدند و میپرسیدند که مسلمان هستی؟ نیستی؟ نماز می خوانی نمی خوانی؟ یعنی اونهایی هم که از . خودشان زیر هشت
توی اصفهان این کار را نکردند .  زنده ماندند و نرفتند زیر تیغ اعدام، دائما شکنجه فیزیکی شدند یعنی دائم اینها را می زدند67سال 

دو تا از بچه هایی که توی اوین . اوین از بند در می آوردند و می بردند و به قصد کشت می زدندتوی . ولی توی اوین دائماً می زدند
آنها برای من اینطور که تعریف کردند قبالً زندان اصفهان بوده اند و بعد . یکی دیگر هم که در گوهردشت بود، االن سوئد اند بودند و

آنها این .  فرستاده بودند63 فرستاده بودند اوین و دیگری را هم سال 64سائل سال دو تا شان را در جریان م. فرستاده بودنشان اوین
مثالً اون دوستمان که گوهردشت بود گفت توی گوهردشت یکسری را با گاز کشته بودند، چون . چیزها رو برای من تعریف کردند

کسری را از زندان اوین برده بودند به قزل حصار ی. گوهردشت زندان جدید بود و تمام سیستمهای تهویه هوا سیستمهای جدید بود
توی خود سلولهای . که به اصطالح درش را بسته بودند و دیوار رویشان خراب کرده بودند یعنی یکسری را زنده بگور کرده بودند

 بودند به میله توی اوین،  نفر دیگر را آورده بودند بسته4خوداین رفیق مان را که در اوین بود و . اوین یک اکیپ را دار زده بودند
  .اعدام مصنوعی کرده بودند

  
  

  با اوین و زندانهای دیگر تهران قابل مقایسه نبوده؟ یعنی با این توصیف شرایط زندانهای مثل اصفهان و یا شهرستانها
  .اصالً قابل مقایسه نیست

  
  ه؟این جو در خود زندان هم بود که بچه ها بدانند مثالً آنجاها خیلی وحشتناکتر

 روز تا یکماه صبح ها فکر میکردم که هنوز توی زنـدان اویـن   20این تجربه خود من بود که من وقتی که از اوین برگشتم برای مدت             
اگر به کسی می گفتند آقا می بریمت اوین، ممکن بـود خیلـی از کارهـایی کـه زیـر شـکنجه                       .  اوین مثل حالت مرگ بود     نبود. هستم

اوین جایی بود که واقعاً وقتی که شما حتی با ماشین از دورش هم رد می شدی وحشت مـی                    . ام بدهد وحشتناک انجام نمی دهد، انج    
با ماشین رفتیم و تا     . اصالً همیشه دلم می خواست آنطرف زندان را ببینم        . من وقتی که آزاد شدم یکبار رفتم طرف زندان اوین         . گرفتت

دیـده  .  می دانستم رفتن از این راه معمولی امن و امان است، تمام بدنم می لرزید          با این که    . آنجا که می توانستیم نزدیک شویم، شدیم      
مـن وقتـی کـه      .  یا حصار دورش پیداست    بودم مردم می روند باالی تپه های باالی اوین از یک جایی که نگاه کنی دیوارهای اوین و                 

گذاشـتم تـوی      60وقتی  پـایم را سـال        یادم آمد که    . پرت بودم  دقیقه اصالً از عالم و زمین و هوا          45 دقیقه   40ایستادم آنجا تا حدود     
  . بود8بدون هیچگونه سؤالی، صبح ساعت .   صورتمبه، لقدی بود که خورد مانداوین، اولین چیزی که توی ذهنم 

  
  راستی چطوری منتقل شدی به اوین؟

ایـن  . ران برای اینکه ببینند کسی در آنجا مرا میشناسـد یـا نـه             بعد از اینکه اکثریتیها مرا در اصفهان شناسائی کردند، مرا فرستادند به ته            
 چون چشـم مـرا بـاز    . میدیدمآمد که آن را زندان اصفهان که مرا می خواستند ببرند اوین، یک پاترول از. طرح بازجوهای اصفهان بود 
 آمدند مرا گذاشـتند   تراشیدهسه تیغه ت  با صور دو تا پسر جوان شیک پوش و        . پارکینگ آمد بیرون    که از  یکردند که بروم پشت ماشین    

 صـبح  10.  من عقب پاترول بودم شیشه ها سیاه و هیچی هـم معلـوم نبـود             . دستم را به بغل بدنه پاترول دستبند کردند         و پشت پاترول 
تهران چشم مـرا    تا رسیدیم توی    .  من را بردند زندان    ماشین بدون توقف راه را پیمود و      .  بعد از ظهر تهران بودیم     1,30حرکت کردیم،   

عـین جملـه    . د آمد توی صـورتم    گدم درب بدون اینکه بپرسند کی هستی؟ چیکاره هستی؟  یک ل           .  مرا بردند وارد اوین کردند     .بستند
 ام د زد توی سینهگ اینه، چنان با لم دارد از من می پرسد اسمت چیه؟ گفتم اسم          که کردممی  این تخم سگ کیه؟ من فکر       : اش این بود  

. از توی کریدور داشتم رد می شـدم    که     فهمیدم  ،توی راه که من را می بردند      . حظه فکر می کردم نفسم دیگر باال نمی آد        که من چند ل   
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 بـه   مشـتی   د یا   گ یک ل  پاسدارها  م  ی شد  می از بغل هر کی که رد     .  آدم هست   پر از  می دیدم روی زمین   . از زیر چشمبند نگاه می کردم     
 هیچکس فامیلی کسی را نمـی       . مرا بردند توی سلول    . توی گوش آدم   نمیزدیکهو  چه کاره بودی،    و  که ت  ن، اصالً کار نداشت   ندزدمیمن  

 گفت چشم بندت     پاسداره  در سلول که ایستاده بودم     .جای نشستن نه  ست  اجای ایستادن    اصال نه     دیدم ، وقتی رفتم توی سلول    .پرسید
او بمن گفـت امـروز   .  که جلویم بود دیگر من با سر رفتم توی کله یکی وقتی چشمبند را برداشتم دیدم با لقد زد توی کمرم،     .را بردار 

چـون  . ولی چهار روز بعد بمن گفتند نوبت توست دم درب بایسـتی . من نفهمیدم که منظورش چه بود. نوبت من بود که اینجا بایستم    
  .ه دم در بودو در سلول به سر آن فردی می خورد کدرب را که باز می کردند با لقد می زدند توی درب 

  
  ؟ می زدند که جایی باز کنند

  .داین درب باید توی سر همه می خور جوری شده بود که. نه درب را می زدنند توی سرت
  

  ؟نوبتی
 یـک تکـه اش   .ن روزمـان بـود  ا این نیمترکه درب را باز می کردند یک دانه نان بربری معمولی می دادند اندازه شصت سانت    .نوبتی بود 

با یک دانـه از آن    تا خرما 4 . تا خرما  4 میدادند با    مهک  یک تکه کره  کوچ    . یک تکه مال ظهر و یک تکه مال شب بود         مال صبح بود،    
چون هیچ چیز نبـود  . اگر یه شب سوپ می دادند تمام دهن ها می سوخت.  تا هم مال شب4 تا مال ظهر بود، 4کره ها مال صبح بود      

 دستشویی سه بـار     .یا باید می خوردی یا می آمدند می بردند        .  توی کاسه می دادند و داغ      .دکه باهاش بخوری، قاشق و اینها خبری نبو       
یک . صبح، ظهر، شب بقول خودشان برای نماز.  دستشوییتاگر خودت را خیس هم می کردی بیشتر از سه بار نمی بردند      . می بردند 

  تـوی درب فلـزی     ند مـی زد   گـ  چون با ل   . بود  آمده ه باال نی هم اپیش. چیزی حدود یک دقیقه و نیم وقت داشتی توی دستشویی باشی          
اگر چشم بندت را برداشته بودی آنقدر تو را می زدند کـه بـاال بیـاوری و    هم  توی دستشویی   . دستشوئی که به سر زندانین می خورد        

  . همه باید با چشمبند می نشستند. تمام لباسهایت کثیف شود
ا اویـن را مـی      هـ این. ایـن بـود     60 اسمشان از سال     .گروه واحد ضربت اطالعات   . ی کردند  نفر اوین را اداره م     3000یک اکیپ حدود    

بی ریشه ترین، وحشی ترین و غیر انسانی ترین موجوداتی که شما می توانید توی مملکـت                 . چرخاندند، بازجوی بازپرسی اینها بودند    
از تجـاوز،  .  همـه کـاری مـی کننـد    .بول ندارند سیستم انسانی اسـت به هیچ چیزی پایبند نیستند تنها چیزی که ق . پیدا کنید اینها بودند   

قدرتشان هـم از هـر نیـروی        .  بکنی اینها می کنند    ش را  شما فکر  جنایتی که اعدام، دست قطع کردن، پا قطع کردن، شالق، شکنجه هر           
اصالً هم کار نداشتند    . بیرون می زدندت   می برند بیرون برای بازجویی، از درب سلول که پایت را می گذاشتی                را شما. انتظامی باالتره 

 نـد و رد که می زدنـد و دائـم سـؤال مـی ک     هم  اتاق بازجویی  در. فقط می زدند تا پشت در      که کجایت می خورد، هیچ کاری نداشتند،      
بـه   فـرد اکثریتـی   یعنی همانی ت، بخاطر اینکه فالح یا نه توی اوین مرا می شناسد   سی مرا برده بودند اوین که ببینند ک       .ندد می ز  دوباره

 مـرا   س تهـران هـیچک    .اصفهان بـود  من در    دبیرستان   . تهران زندگی نمی کردم     در من.  من رابط تهرانم    که اصفهان گفته بود  بازجوهای  
 ونـد تـوی اتـاق    د بازجویی اینطوری بـود کـه بر   درمرا به تهران که بردند     . من مطمئن بودم کسی مرا شناسائی نمی کند        .نمی شناخت 

بعـد  .  که تو توی تهران کی را می شناسی؟ می گفتم بخدا به پیر به پیغمبر من هیچ کس را نمی شناسم                      و میپرسیدند  دندبقصد کشت ز  
 روز  12مـن   . دسته دسته می آوردند توی اتاق که تو اینها را می شناسی؟ نه نمی شناسـم               . مرا می نشاندند توی اتاق و آدم می آوردند        

واقعاً شانس آوردم که مـرا      من. بعد مرا پس فرستادند اصفهان    . دند دا  نشان  آوردند و  نفر آدم را   160اوین بودم دست کم چیزی حدود       
. بودم صد در صد اعـدام بـودم       باقی مانده    تهران    در  واال اگر من   ند اصفهان دوباره مرا خواسته بود      از به احتمال زیاد  . فرستادند اصفهان 

و من همیشه با بچه ها که صـحبت مـی کنـیم مـی گـویم       .  العاده وحشتناکی داشت   اوین واقعاً شرایط فوق   .  نمی کشید  هم 61 سال   به
چون شرایط وحشتناکی که برای مردها توی زندان بـود شـما            . در ایران زندانی بودند واقعاً اسطوره های مقاومت بودند         خانم هایی که  

ان شهروند درجـه دو حسـاب مـی کـرد، و آنهـا را بعنـوان                 برای اینکه رژیم نه تنها اونها را بعنو       .  ضربدر صدش بکنید   زناناینرا برای   
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!  مدعی بود که چرا اینها که هیچ حق و حقوقی ندارند علیه اش ایستاده اند               ، بلکه کسانی حساب می کرد که هیچ حق و حقوقی ندارند         
  را ما اصفهان کسـی   . نه اش را ندارد    اینها در زندان آفریدند تاریخ نمو       که  بدون اغراق می توانم بگویم حماسه هایی       !و مبارزه کرده اند   

  .جان باخت زیر شکنجه .اددجان   تا ساله را بطور مستمر کابل زدند17 ساعت این دختر 48 .مصدقیان فرداشتیم به اسم سهیال 
  

  از بچه های مجاهدین بود؟
  .امزد من بود خود ن مثال دیگر. ساعت، خود بازجوها می گفتند48 این که من میگم .از بچه های مجاهدین بود

  
  

  اسم او چه بود؟
 تهران  در هم را تهران اعدام کردند، برادرش هم در اعدام کردند، پدر و مادرش را    هم را اعدام کردند، خواهرش را    او  ،   زاده لیهیمینا س 

ی کـه بـا او هـم اتـاقی     مینا موقعی که اعدامش کردند، بطوریکه خانم . ساله باقی ماند4از آن خانواده تنها یک دختر بچه  .اعدام کردند 
 سال اوین 10یکی از دوستان دیگرم که خانمی ست که اآلن در ایران هستند،     .  بود بعدها به من گفت یک جای سالم توی بدنش نبود          

پاسـداران زن صـد     .  و همیشه با اینها تحقیر آمیز حرف می زدنـد         . اینها یک کالم حرف مؤدبانه نمی زدند      . 70 تا   60بود یعنی از سال     
حتی نسبت بـه    . حتی بعضی موقع ها پاسدارهای زن در رفتارشان به مراتب وحشی تر از مردها بودند              . له بدتر از پاسداران مرد بودند     پ

  .البته نباید با ما حرف می زدند. ما مردها
  

  مگر در زندان پاسدارهای زن را هم می توانستید ببینید؟
من به دلیل آنکه خانواده ام از تهران برای دیدن مـن            . ، بند زنان هم مالقات داشت     در روزهای مالقات من یعنی در روز های پنج شنبه         

بـاالخره بعـد از     . چون که آنها نمی توانستند تا در روزهای شنبه به مالقات من بیاینـد             . می آمدند، در روزهای پنجشنبه مالقات داشتم      
اوقات مالقات مـن بـا بنـد زنـان تقریبـا      . ر روزهای پنجشنبه مرا ببینندمدتها اینور و آنور رفتن و تالش کردن گذاشتند تا خانواده ام د   

اینها طبق سیستم اسالمی خودشان حتی حق نداشتند با من حرف بزنند، اما هـل  . بارها شده بود که پاسداران زن مرا زدند      . همزمان بود 
از این فـرد    . ان بنام جانثاری او مسئول بند زنان بود       پاسداری بود در زندان اصفه    . فوق العاده وحشی بودند   . می دادند، فحش می دادند    

آن . با یک خانم تواب ازدواج کـرد      . از نظر اخالقی، شما از این مرد کثیف تر پیدا نمی کردی           . رذل تر در زندان اصفهان وجود نداشت      
شما تواب باشی، بـا پاسـدار هـم         . دحال شما ببینید این دو تا چه جنایت هایی که نکردن          . خانم تواب، مسئول دوم بند زنان زندان شد       
بحد خیلی باالئی توی زنـدان تجـاوز صـورت مـی     . خون همه را کرده بودند توی شیشه. ازدواج بکنی بعد مسئول دوم بند هم بشوی     

 دو تا از رفقایم که تهران بودند در اویـن، مـن وقتـی آزاد              . بخصوص توی اوین جوری بود که دخترها هیچ چاره ای نداشتند          .  گرفت
چون آدم وقتی خاطرات بقیه را توی زندان می خواند مثل اینست که شـما یـک مـتن را مـی               . شدم دیدمشان و باهاشان صحبت کردم     

به گفته یکی شان که خوشبختانه اآلن خارج از کشوره در فرانسـه اسـت،               . ولی این حی و حاضر دارد با شما صحبت می کند          . خوانید
نمی توانستیم قبول نکنیم،  باید تن می دادیم، برای ما تجاوز            . یم که می بایستی قبول می کردیم      می گفت به یک مرحله ای رسیده بود       

توی بازجویی ها که تجاوز وحشتناک تر       . بود، حاال یکسریشان صیغه می خواندند، ولی در عمل تجاوز بود، حاال با صیغه یا بی صیغه                
 آنها کـه بهشـان      60سال  . ایی یک جایی بود که مرتب به دخترها تجاوز می شد          اصالً زندان اصفهان در باغ کاشفی یا کمیته صحر        . بود

 هم در زندان اصفهان اگر کسی بهش تجاوز می شد نمی گذاشتند زنده              63تا سال   . تجاوز می شد را زنده نگه نمی داشتند، می کشتند         
کسی که بهش تجاوز شده زنده بماند و بگویـد کـه             ، اینها دیدند اگر      63در سیستم بعد از سال    .  خط عوض شد   63بعد از سال    . بماند

عمالً در زنـدان اصـفهان دو       .  به او تجاوز شده، این کاردر دیگران بیشتر ترس و وحشت ایجاد می کند نسبت به کسی که کشته شده                   
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 بـا پاسـدارها درگیـر     توی خود زندان دستگرد به دو دختر تجاوز شد که پاسبانها در بهداری بر روی این مسـئله 65مورد بود که سال   
چون بهداری زندان اصفهان را دو قسمت کـرده بودنـد یـک    . شدند و یکی از پاسبانها راجع به این مسئله شروع کرد به صحبت کردن    

دو تا اتاق بزرگ بود مال زنان بود آنـرا هـم تقسـیم              . قسمت مال دادگاه انقالب بود برای بندهای انقالب و یکی هم مال عادی ها بود              
این دو تا اتاق یک مدتی مـال  . در انتهای کریدور بهداری زندان اصفهان دو تا اتاق وجود داشت که مثل حالت انباری بود              . بودندکرده  

بعد سر یک درگیری که آن اوائل بـا پاسـبانها داشـتند،    . دندانپزشک مخصوص خود پاسدارها که می آمد می رفت آنجا. خود سپاه بود  
برای اینکه اینها می خواستند زندان را اداره کنند، پاسبانها هـم زیـر بارشـان نمـی رفتنـد و               . یر می شدند  خیلی درگ .  این قضیه رو شد   
بعد از افشـاگری پاسـبان، او را        . اون اتاق ها را پاسدارها برداشته بودند و توی اون اتاقها به دخترها تجاوز می کردند               . درگیر می شدند  

دو تـا هـم اعتـراف کردنـد کـه ایـن             . ش کردند، گفتند مواد مخدر وارد زنـدان مـی کنـد            ساعت بجرم مواد مخدر محاکمه ا      48ظرف  
زنـان در زنـدان واقعـاً فشـار         .  سـاعت  72  تـا     48بعد هم کشتندش، ظرف چیـزی حـدود         . سالهاست مواد مخدر وارد زندان می کند      

  . وحشتناکی رویشان بود
  

  تعداد زندانیان سیاسی زن در اصفهان چقدر بود؟
ولی توی زندان اصفهان زنها را راحت تر از مردها .  تا شد700 تا 600 تا حدود 61سال .  نفر رفت560ر یک مرحله ای تا  د60سال 

 نصف بیشتر کسانی که آزاد شدند زنان بودند، ولی در اصفهان نسبت زندانیان زن نسبت به زندانیان مرد 65مثالً تا سال . آزاد کردند
  .همیشه خیلی کمتر بود

  
   تعدادشان چقدر بود؟67 درسال مثالً
  .فکر میکنم حدودا این تعداد بودند.   سی و پنج نفر زندانی زن داشتیم67سال

  
  

  چه تعداد ماندند؟ 
  . نفر ماندند18
  

در این  در فاصله ای که اعدام های دست جمعی تقریباً تمام شد، یعنی حدودا در شهریور و مهر تا بهمن ماه که آزاد شدی،
   زندان چطور بود؟ فشار زیادتر شد یا کمتر؟فاصله وضع

یه اکیپ از پاسدارها حالت آدم . در این فاصله بخصوص وقتی مالقاتها آزاد شد یک جو متناقض وحشتناکی زندان را فرا گرفته بود
ا آدمهایی بودند که اینه. های جنون گرفته ای را داشتند، مثل افسرهای آشویتس بودند که عذاب وجدان خیلی وحشتناکی گرفته بودند

تمام کشتارها دست .  سال زندانبان زندان اصفهان بودند7 بعضی شان بودند که 67در آبان و آذر . دستشان تا مرفق به خون آغشته بود
. ، خودش می گفت اصالً افتخارش این بود. مزدوری بود بنام کاظمی که توی تمام جوخه های اعدام اصفهان حضورداشت. اینها بود

اطالعات هم . این عذاب وجدان گرفته بود. آمد به بچه هایی که برادرشان اعدام شده بود می گفت من تیر خالص زدم به برادرتمی 
ولی در عین حال با رفتار و . سیستمش را تغییر داده بود، جو طوری بود که غیر مستقیم اطمینان زنده ماندن را به تو می دادند

خود .  وحشت و اختناق را آن سال نگه داشترژیم به این ترتیب جوّ. خیلی هم از این فکرها نکنید! نهاشاراتشان نشان می دادند که 
 اینها آمدند ما را بردند برای بازدید نمایشگاه وزارت اطالعات 67 بهمن 23در اصفهان برای اولین بار در .  بهمن، آزاد شدم26من در 

در تهران قبل از دهه فجر شروع . خته بودند توی خانواده ها که می خواهند عفو بدهنددر آنجا، چو اندا. توی هتل شاه عباس اصفهان
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حاال . کرده بودن به عفو دادن، و اعالم کردند و توی تلویزیون هم نشان دادند که یکسری را برده اند نمایشگاه وزارت اطالعات
یا از بچه های دیگر گرفته بودند، باضافه تکه هائی از فیلم نمایشگاه وزارت اطالعات چی بود، سالحهائی که از بچه های مجاهدین 

گفتند عین همین باصطالح نمایشگاه را در تهران هم نشان داده .  وزارت اطالعات"شهدای"مصاحبه های زندان توی ویدئو و عکس 
آن اکیپی که با هم توی .  می شوند آزاد26وقتی که ما برگشتیم اسمها را خواندند گفتند این اسامی برایشان عفو آمده و روز . اند

اون دو نفر هم بعد آمدند گفتند پرونده هاشان دیر رسیده از وزارت اطالعات و . زندان بودیم غیر از دو نفر بقیه همه اسمهایشان آمد
  .آماده نیست و آنها را یکهفته بعد آزاد کردند

  
  کسی را نگه نداشتند؟ یا کشته شدند یا آزاد شدند 67یعنی همه زندانیهای دوره سال 

  .توی اصفهان نه
  یعنی یا کشته شدند یا آزاد شدند؟

اون بچه های دیگری که آزاد کردند .  نفر دیگر از کسانی بودیم که هفت سال و نیم توی زندان اصفهان بودیم15بله من خودم باضافه 
  .ت سال و نیم زندان اصفهان بودیم نفر بودیم که هف15یعنی ما . همه از بچه هایی بودند که بعداً گرفته بودند

  
   نفری که آزاد شدند؟90از این 

  ... گرفته بودند یا 64 گرفته بودند یا 63 نفری که آزاد شدند، بقیه همه از بچه هایی بودند که مثالً 90بله از این 
  

  موقعیتشان چگونه بود ؟ چکار کرده بودند که آزاد شدند؟  نفری که آزاد شدند،90این 
من هیچ کار عجیب و غریب و یا کاری که توی اون هفت سال و نیم نباید می کردم، . م یکی از آنهایی بودم که آزاد شدممن خود

یعنی ما که آزاد .  نفر، که بچه هایی بودند که با من بودند هیچ کار خاصی نکردند90در واقع هیچ کدام از اون  .نکردم که آزاد شدم
  . دادیم نه کاری کردیم که بخواهند آزادمان کنندشدیم نه بهایی برای آزادی مان

چون بعد از اعدامها درگیری عجیبی بین جناحهای رژیم بود و همه می گفتند . ما در واقع سوپاپ اطمینان این فشار وحشتناک بودیم
ا به نظر من به این خاطر آزاد م. که راه حل آزاد کردن این فشار این است که یکسری زندانی سیاسی را آزاد کنیم که جو را آرام کنیم

فشار سیاسی بین المللی، فعالیتهای . اگر فشارهای سیاسی بین المللی و فشارهای داخل ایران نبود ما را ول نمی کردند. شدیم
 همیشه این سؤال برای آدمهای بیرون هست که این همه را اعدام کردند پس. افشاگرانه خارج کشور و جوی که در ایران حاکم بود

اما این اکیپی که از آن فیلتر در . این بقیه چه شدن؟ توی اصفهان اون فیلتری که اینها گذاشته بودند، این اکیپ از آن فیلتر در آمدند
 تای بچه 90یعنی اگر شرایطی که برای بچه های مجاهدین گذاشتند برای این . آمدند هیچ نقشی برای در آمدن از آن فیلتر نداشتند

خود من را بردند زیر سوال، بعد از اینکه اعدامها تمام شده بود و ما می دانستیم . ی گذاشتند اینها هم قبول نمی کردندهای بقیه هم م
 تا شرط هست قبول می کنی؟ گفتم من اگر می خواستم هر کدام از این 5که اعدامها متوقف شده، مرا بردند باال، اطالعات سپاه گفت 

این شرط ها به نظر من از نظر انسانی درست نیست و من قبول نمی کنم مرا . ل و نیم زندان نبودم شرط را قبول کنم که هفت سا5
شب مرا آنجا نگه داشتند و . همان سلولی که بچه ها تویش بودند چون درب و دیوار را همه نوشته بودند. بردند توی سلول انفرادی

همین بال را سر چند .  نگه داشته بودند تمام وسایل مرا از بند آورده بودندولی شب قبلش که مرا آنجا. فردا صبح مرا آوردند به بند
 تا هم 5اون .  تا دیگر از بچه را هم بردند5همان لحظه ای که مرا به بند برگرداندند قبل از آنکه وارد بند شوم . نفر دیگر هم آوردند

ند به زندان اصفهان و آن دادگاههای صحرایی را اجرا کردند همین برایشان پیش آمده بود خط اطالعات اصفهان و آن اکیپ که آمد
  .توی اصفهان این بود که آنهایی را که فیلتر گذاشته و جدا کرده بودند، وزارت اطالعات اصفهان فقط مجاهدین را اعدام کرد
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  یعنی بیشتر مجاهدین بودند که اعدام شدند؟

 تا 5از میان زنان هم .  از بچه های چپی نبودند  از مردها اصفهان دو نفر بیشتر67ی دراعدامها. در اصفهان دقیقاً اکثرشان مجاهد بودند
این بچه .  نفر از بچه های مرد اعدامی، چپی بودند یکی قادر جرار بود یکی هم اسفندیار قاسمی2در اصفهان .  تا چپی اعدام کردند6

اصفهان اون فیلتری که گذاشتند فقط مقصودشان بچه . ر حکم بودندها از بچه های خط دوی اکثریت بودند که حکم نداشتند اینها زی
در رابطه با این که من در زندان . ست شان می خورد می کشتندهای مجاهدین بود ولی در اوین اینطور نبود اوین هرکسی به پُ

  .اصفهان زنده ماندم یا دیگر بچه های چپی توی اصفهان زنده ماندند، من دلیل خاصی نمی بینم
  

 نوشته اند و یا کسانی که توی زندان بودند می گویند که قبل از کشتارها 67در خاطراتی که زندانیان بازمانده از کشتار سال 
بعد هم شروع کردند به جدا . کسانی که سر موضع هستند و کسانی که سر موضع نیستند: تقسیم بندی هائی درست کرده بودند

  ار در اصفهان هم شد؟زندان، این ک کردن این دو دسته در
 زندان جدید که درست 65سال .  یعنی بند مغضوبین در اصفهان درست شد5یعنی زمانی که بند . این کار در اصفهان مدتها قبل شد

برای اینکه یک جوری . گفتم من می خواهم برم بند کار.   بودم تا زمانی که برگشتم از مرخصی5من در بند .  داشت5شد یک بند 
اون موقع هنوز حمله مجاهدین اتفاق نیافتاده بود و اونها . من هم گفتم می خوام برم بند کار.  در می رفتم5 از این بند می بایست

منتهی گفتند اگر شما بخواهی بروی بند کار باید بروی بند یک، یک مدتی آنجا باشی بعد بروی . موافقت کردند که من بروم بند کار
 مغضوبین که در 5بند . قی پیدا کرد با زمانی که مجاهدین حمله کردند و تمام سیستم زندان خورد بهمدرست این مسئله تال. بند کار

  .اصفهان بهش می گفتند مغضوبین و تهران می گفتند بند سر موضع، اینجوری بود
  

  ن لحظه، این قضیه نبود؟آدر  پس در زندان اصفهان ،
توی آن اکیپی که آنها جدا کرده بودند در آمدم   در آمدم بیرون از5من که از بند . دم بودم قاطی اون بچه ها بو5نه من اگر توی بند 

  .بیرون
  

   نفری که در زندان اصفهان اعدام شدند، اکثراً مال بند مغضوبین بودند؟90یعنی اون 
 تا از بچه هایی که اعدام 45. دند تاشان قبول کردند و زنده مان15.  تا بودند60 تاشان مال بند مغضوبین بودند چون بند مغضوبین 45

تهران دسته بندیها خیلی متفاوت بود تهران تعداد زیاد بود مرزبندی ها خیلی مشخص بود یعنی شما . کردند مال بند مغضوبین بودند
  .بقول خودشان یا سرموضع بودی یا سرموضع نبودی اونهایی که سر موضع بودند که همه اعدام شدند

  
  یک هیئت سه نفره تعیین کرده؟  داده ،67خمینی  برای کشتار سال توی این فتوائی که 

  .نیری و اسحاقی و اشراقی! درسته
  

  در اصفهان نمایندگان این هیئت چه کسانی بودن؟
 نفر غیر آخوند 2 نفر آخوند بودند و 3آن چیزی که ما می دانیم .  نفر آمدند5. هیاتی که اصفهان آمد هیچکس اسمشان را نمی دانست

اون اکیپی که خمینی فتوی داد یکی شان خود اردبیلی بود که جزو اون گروه بود و رئیس .  نفر اون دادگاهها را تشکیل دادند5 این و
 رسماً اعالم کرد و گفت توی زندان 67برای خودش آمد توی تلویزیون و توی آبان . او تقاضای اعالم فتوی کرد. قوه قضائیه بود
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شورش کردند زندان را آتش زدند و قصد کشتن پاسداران ما را داشتند و من شخصاً در مورد این حرکت اوین اعتصاب غذا کردند 
کسانی که تویش بودند . گروهی که فرستادند شهرستانها از همان نمایندگان گروه خودشان بود. ضد انقالب از امام فتوی گرفتم

  .ماینده سازمان زندانهای کشور بود، در واقع اینها بودندنماینده وزارت اطالعات بود نماینده دادگاه انقالب بود ن
  

  این هیأت تمام زندانیها رو توی اصفهان دید؟ با همه صحبت کرد؟
 آمد، فقط با آن بچه هایی که فیلتر شده بودند که اعدام شوند حرف زد باضافه چند نفر دیگر که در 67این هیأت که برای سال ! نه

خود مرا که بردند با . شما این هئیت را نمی دیدی. با همه زندانیها صحبت نکردند! ولی با همه زندانیها، نهواقع جنبه ترساندن داشت، 
هیچ کس . موقع بلند شدن سه نفری را که دیدم سه تا آخوند بودند. اینها حرف بزنم چشم بند زده بودند و بعد وارد اتاقم کرده بودند

این اکیپی که برای اعدام آمده .  هم که برده بودند برای محاکمه صحرایی چشم بسته برده بودنداینها را چشم باز ندیده حتی بچه هایی
  .بودند حداقل توی اصفهان من میدانم هیچکس اینها را به چشم ندید

  
  سؤاالتی که از بچه ها می کردند چی بود؟

ت را قبـول داری یـا نـداری؟ حاضـری      ا نداری؟ گروهسؤاالتی که از من کردند پرسید چند ساله زندانی؟ موضع ات را قبول داری یا           
  ؟و در جوخه اعدام شرکت کنی بیای نماز جمعه؟ حاضری جاسوسی شان را بکنی؟ تواب بشی

قبـول داری یـا   . آن چیزی که ما بعداً دستگیرمان شد این بود که دادگاهها فوق العاده سریع انجام می شد یعنی حالـت آره یـا نـه بـود                
  . دقیقه بیشتر طول نکشید10ود من خدادگاه نداری، 

  
  قت نداشتند؟وآنقدر تعداد زیاد بوده که 

 این این این . خواندند اسامی را آمدند توی بند یک    توی اصفهان همان موقع که اسم می خواندند و می بردند          . آمده بودند که درو کنند    
  .اینطوری بود.  اسبابشان را جمع کردند و بردند بعد همو
  

  ؟نفر 2شما می گویید در اصفهان اکثر کسانی که اعدام شده از وابستگان مجاهدین بودند، بجز اینطور که 
  راآن اکیپـی .  تا چپی بیشتر نبـود    2از بند مردها    .  بقیه همه مجاهد بودند     و  نفر بچه های چپی بودند     5 زناندر بند   اما  ،  دو نفر از مردها   

  . اکیپ زندان اکثر مجاهد بودند از بودند ولی همترکه از بیرون گرفته بودند چپی توشان بودند، بیش
  

 معیـار دیگـری     ،را نکشیم چه کسی    را بکشیم و   که چه کسی     مثالً در تصمیم گیریشان     این هئیت ها    آیا  اطالعات زندان،  جدا از 
  ؟ه سلیقه ن، توافق همگی و شرط را بگذاریم بر اکثریته چون منتظری یک بحثی دارد ک. اکثریت معیار مثالً؟نداشتند

 اینطـور نبـود کـه    . می کرد برای هیات  این کار را   ، می گفتند نه    هم  گذاشته بودند و اکثریت     برای زندانیان   که یتوی اصفهان آن شرایط   
آن شرایطی که گذاشته بودند اگر قبـول مـی کـردی بـا تـو        . رأی بگیرند که کی موافق است کی مخالف       برای کشتن هر فرد     این اکیپ   

اون شرایط را قبول نمی کـردی اعـدام   . این اکیپ آمده بودند که اعدام کنند      . ر شرایط را قبول نمی کردی اعدام بودی       کاری نداشتند اگ  
آن .  این بحث اصـالً نبـوده       که این بحث اصالً نبود، توی اوین     .  استفاده می کنند    دارند  زرنگی منتظری است که اینجا      حرفها بودی این 

یه وقـت هسـت     .  اون اکیپ رفته بودند که بکشند، نرفته بودند بحث کنند           در واقع   کشتار می دادند   اکیپی که رفتند توی اوین و دستور      
که دنبال این هستند که ما کی را باید بکشیم، اصفهان که آمدند اصالً برخوردشان این شکلی بود مثالً وقتی مرا بردند من مـی دانسـتم                           
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این . اصالً همه اش ده دقیقه طول کشید      . را گذاشتند توی انفرادی گفتم تمام شد      اعدامها متوقف شده ولی تضمینی نبود اون موقع که م         
  .خب تمام شد و بعد هم چرا این را قبول نداری؟. این را قبول داری؟ نه. را قبول داری؟ نه

  
  ولی بر مبنای صحبت های تو در اصفهان یک کسانی هم گفتند این کارها را نمی کنیم و نکشتنشان؟

 نفـر   15  کـه   من این را مـی دانـم       . دادند  ارائه  یکسری واقعیت ها اتفاق افتاد و اینها یک شرایطی         .تجربه شخصی من است   درسته، این   
 هیچ کـاری نکـردیم، فقـط قبـول           پس از قبول شرائط    دو تاشان را اطمینان صد در صد بهشان دارم که گفتند ما           . بودند که گفتند باشد   

 در.  عصبانی بودنـد ولـی اینهـا واقعیـت بـود     ا دائم که اینهااین را هم خاطرنشان بکنم. انکردیم و عذاب وجدان هم داشت می کشتش       
 اوین احتمال دارد خیلی ها اون شرایط را  در. نفر گفتند ما شرایط را قبول می کنیم و اعدامشان هم نکردند و ولشان کردند        15اصفهان  

 را شـرائط  شما این    هاال با یک تفاصیل دیگر، ولی اصل قضیه این بوده ک          ح. شرایط به همین شکل بود     توی اوین هم  . قبول کرده باشند  
 آن بچه هایی که توی اوین بودند و من باشان حرف زدم هم معتقـد                . بعد از قبول شرائط چی شده      حاال من شخصاً نمیدانم   . قبول کنید 

 بـا   مادوستان من گفتند که. کرده بودند را ندیدند کسانی  که قبول  همین بچه ها   قبول کردند ولی      شرائط را  بودند بعضی ها توی اوین    
مـن    ولـی  . یـا نـه     یا کاری انجام داده اند      و  ببینیم قبول کرده اند یا نه       تا  قبول کرده بودند یا ما دیدیم حرف نزدیم         شرائط را  کسانی که 

  . تا را به چشم خودم دیدم15توی اصفهان آن 
  

  !مسئله این بود که اینها باید خرد شوند
 اگر رفتی بیرون و دوباره یک کاری کردی اونوقت . شما را می شکنند اگر ماندی که ماندی         که کل سیستم زندانهای ایران این بود     توی  

  .تو را می گیرند
  
  

در  شعار می دادند علیه سازمانهای سیاسـی،          که  تهران تا جایی که من اطالع دارم یک عده را بردند نماز جمعه یا تظاهرات               در  
  ها نبود؟خبر این اصفهان از

 مـی   کی کهند می بردند نماز جمعه، می آمدند انتخاب می کردند، نمی پرسید60نه توی اصفهان تا جایی که من بودم یک دوره اوایل    
 نگهبـان و   واز همان تواب های خودشان می بردند و یک قسمتی از نماز جمعه می نشاندنشان با حفاظ. خواهد بیاید کی نمی خواهد  

 دو  ، هم یکی از آن توابین مـی رفـت بـاال            وقتها بعضی. از بلندگو اعالم می کردند که جمعی از توابین زندان اصفهان آمده اند            بعد هم   
.  نبردنده کسی را دیگ و آنها هماز نماز جمعه فرار کردند ،  سه چهار نفر  در جریان همین کار    ولی. خط سه خط یک چیزی می خواند      

 نفـر از  15 تـا  10 یکسری از توابین را می بردند ولی خیلی معدود، مثالً  همای تشییع جنازه شهدای جنگ بر.نمی بردند !  نه ،تظاهرات
  . اینها را می بردند کهتوابان دو آتشه زندان بودند

  
  چند درصد از زندانیان اصفهان را می شه گفت که تواب بودند؟

د و رفتند که اگر بخواهم بصورت درصدی بگویم یـه مـوقعی تـوی                هزار در این مدت آمدن     6 یا   5اصفهان با تجربه من چیزی حدود       
تواب شناخته شده کـه مـی دانسـتیم    .  تا تواب داشتیم3 ، که خیلی فشار زیاد بود توی بند ما که بند مغضوبین بود63 تا 60 سال 1بند  

 ایـن   . تواب داشت  30 تا   20چیزی حدود   ، چون    ولی نرویم   اگر می گفتند بروید آنجا ما حاضر بودیم بمیریم         2ولی بند   . جاسوس اند 
 15 تـا    10 من درصد توابان زندان اصفهان را چیزی حدود          کال. بعدا شکل بندها نیز تغییر کرد     .  فرق کرد  63 تا     61تعداد در طی سال     
  .درصد می دیدم
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   اصفهان؟مجاهدین خط توبه را آوردند توی زندانیا آ

تـوی زنـدان   . جاهدین خط توبه نداشتند، ممکن است در تهران داشتند ولی در اصفهان نه توی اصفهان م  . با تجربه ای که من داشتم نه      
 ،حاال بخاطر شرایط خاص شهر بـود . ی نسبت به بچه های دیگر همین بچه های مجاهدین بودند حدوداصفهان مقاوم ترین بچه ها تا       

  .نداشت ولی اون شرایط توبه سازی را اصفهان . ، نمی دانم شرایطی بود چهبخاطر
  
  
  

  ؟ی میکرد کسی که جاسوسیا  تواب بود؟اصوالً در زندان اصفهان تواب چه مفهومی را داشت؟ کسی که مثالً نماز می خواند
ما تواب در زندان اصفهان کسـی بـود کـه     برای .یم  تواب نمی گفت، به کسی که جاسوسی نمی کرد، زندان اصفهان یه اصل داشتیمدر  

 تـواب نمـی   نددداخل کارهای تشکیالتی زندان نمی شکه بعضی از بچه ها یا  و، بودند بچه ها که بریده    به یکسری از  . جاسوس باشد 
  .گفتیم

  
  ؟ است مسائل داخل زندان،مسائل تشکیالتیر از منظو

روابـط  امـا سیسـتم   . اصالً نمی شـد .  نداشتیم را همچون کارهایی حقما.  تشکیالت مطالعاتی و سیاسی نبود.نه تشکیالت به آن شکل   
ما بچه هایی داشتیم که می رفتند با واحد فرهنگی کار مـی کردنـد، مـثالً                 . انسانی که توی زندان بود را تشکیالت خودمان می دانستیم         
ولـی در اصـفهان     . تهران فرق می کـرد    . ما اینها را از جمع طرد نمی کردیم       . شعار می نوشتند روی درب و دیوار ولی جاسوس نبودند         

چون نمیدانستیم، تز ما این بود که اگر کسی ابتدا رفت با اینهـا و وارد کـار                  . ولی در همه کاری هم راهشان نمیدادیم      طرد نمی کردیم،    
بهمین خاطر نمی گذاشتیم قـاطی مـا   . خیلی دل و جرأت و استحکام می خواست که تو به آن آخر نرسی             . شد، انتهایش جاسوسی بود   

  . می گفتیم تواببشوند، ولی اون کسی که جاسوس بود ما بهش
  

   بود؟ رایجاین کلمه تواب اصالً در زندان
 اونهـا .  گروه الجوردی بـود    ش هم  راه انداخت و مبتکر    60از همان اوائل    . خود رژیم راه انداخت   . آره، تواب را خودشان راه انداختند     

اه انداخته بـود مـی آمدنـد مـی گفتنـد مـی               ر  این مساله رو    توی اصفهان هم مثل بقیه زندانها چون سیستم        . راه انداختند  این بساط رو  
میگـذاریم درس بخـوانی و      . ن کار را برایت می کنـیم      آ و    کار خواهی تواب شوی؟ جاسوسی برای ما بکنی؟ با ما همکاری کنی؟  این            

  .امتحان بدهی و اینها
  

  برای چپی ها نماز خواندن چطوری بود؟
ولـی بخـاطر شـرایط      .  نگفتند اجبار است   ند، یعنی  خواندن را اجبار نکرد     نماز 60اصفهان به خاطر شرایط مذهبی که شهر داشت سال          

. خود من هم نماز خواندم بخاطر ترس و وحشـتی کـه از اعـدام بـود    .  ترس از اعدام بود خیلی ها نماز خواندند  دلیل  وحشتناکی که ب  
یت می کردند و رفته بودی توی خط اینکـه          اگر نماز نمی خواندی بالفاصله جدا     .  نمی شد شما بگی من نماز نمی خوانم        60اون سال   

صبح صـدای ضـبط را بلنـد مـی کردنـد            . ولی هیچوقت هم نیامدند توی زندان اصفهان بگویند نماز خواندن اجباریست          . اعدام شوی 
رفتـه   من خودم بخاطر ترس از اعدام تا زمانیکه حکم ابد را نگ           60سال  . مجبورت می کردند که بیدار شوی     . گوش فلک را کر می کرد     

 جزو مغضوبین بودم و هر فشاری       . جا زیر فشار بودم    مههدر  همیشه هم   .  حکم را که گرفتم دیگر نماز نخواندم       .بودم نماز می خواندم   
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ولی توی اصفهان بخاطر دید مذهبی شدیدی کـه         . بود ولی توی اوین اگر نماز نمی خواندی بندت را جدا می کردند            هم   روی من    دبو
  . که از ترس می خواندیم60دند و زورت نمی کردند که نماز بخوانی ولی شرایطی درست کردند در سال داشتند مجبورت نمی کر

  
  می خواندند؟ و آنها هم نماز بودند کرده  مرعوب زندانیان رایعنی
نی نمی گفتم    که حکم را گرفتم دیگر نماز نمی خواندم هر وقت هم می گفتند چرا نماز نمی خوا                 60 من خودم از بهمن سال       ولی! بله

خدا را قبول ندارم اگر می گفتی خدا را قبول ندارم کشته بودنت، می آمدند به کنایه می گفتند یا مستقیم، می گفتم به نیت تو بخوانم؟                        
ر اگـ   63 تـا    60 سـال    در.  شیراز اینطور نبود   ولی مثال در  .  شهر مذهبی بود   برای اینکه فوق العاده جوّ    . میگفت نه نه به نیت من نخوان      

 آب مـی  میـزدی، آن را  می دانستند کمونیستی و نماز نمی خـوانی دسـت بـه چیـزی      اگردنبالت تی می کشیدند و نماز نمی خواندی  
 یکی از رفقا را کـه از زنـدان شـیراز بـه           .یا اگر قدم میزدی توی بند توابهای شیراز با تی و گونی دنبالت بودند که تی بکشند                . کشیدند

یا اگـه دسـت بـه    . می خواند پشت سرش تی می کشیدند ن نماز   در زندان عادل آباد اگر کسی       . ا تعریف میکرد  اصفهان آوردند، اینها ر   
 کـار   یعنی میگفت،چیزی می گذاشت آب می کشیدند، وقتی آمد زندان اصفهان باور نمی کرد که یه اکیپ از بچه ها نماز نمی خوانند  

بچه هایی که نماز نمی خواندند جزو بچه هایی بودند که هیچ امکاناتی بهشان نمی                ولی تمام این مدت      . ندارند ی کار  نه ندارند؟ گفتم 
  همیشه اگر قرار بود یک جایی یـک چیـزی        . بهت نمی دادند   ،مالقات حضوری بود  .  علیه ات اقدام می کردند     بر یجور یعنی این  .دادند
تنها .  اول بود  ، اسم  هر کار فشار و وحشی بازی که بود        نیم برای   اسم من برای مدت هفت سال و       . کم بگذارند، اسمت اسم اول بود      را

و تمامش بخاطر این بـود  . آمدند اسم مرا برای کاری غیر از فشار و شکنجه خواندند، موقعی بود که می خواستند آزادم کنند                زمانی که 
  .دم نماز نخواندم بود، نماز نمی خوان این فشارهایعنی یکی از دالیل عمده. که نماز نمی خواندم

  استداللت چی بود وقتی نماز نمی خواندی؟
مـی گفتنـد محمـد را قبـول     . من استداللم این بود که تا می گفتند چرا نماز نمی خوانی؟ می گفتند خدا را قبول داری؟ می گفتم آری            

م؟ تعـداد بچـه هـای        بخـوان   نماز  می خوای من به نیت تو      اگرمی گفتند پس چرا نماز نمی خوانی می گفتم ببین           . داری؟ میگفتم آری  
اون بقیه هم که نماز مـی       . نماز نمی خواندیم  . نبودند یک چیزی حدود بیست نفر بود       برای خواندن نماز تحت فشار     مستقیماً چپی که 

ها با اینکه همه را بیدار می کردند، همه بیـدار مـی شـدند، نمـی      صبح. مثالً صبح ها نمی خواندند. خواندند یک در میان می خواندند     
یه مـدتی همـه   .  صدای اذان و سالم و صلواتش گوش فلک را کر می کردند که بود گذاشته آنجا رانستی بخوابی، یک گردن کلفتی  توا

 سـال  60چون سـال  .  اکثراً تا آنجا که من اطالع دارم نماز می خواندند60 بچه های چپی سال  و منجملهبچه های توی زندان اصفهان 
 بچه های باالی تشکیالت  بودند، بچه های قدیمیهیادم هست بچه هایی ک  حتی.تندی کشته بودند اگر نمی خوا  . مرگ و زندگی بود   

 خیلـی راحـت مـی       . می کشتند  60چون شوخی نبود سال     .  اصرار می کردند که بخوانید     هبه بقی  بودند و بعداً دستگیر شدند اونها حتی      
 یـا  . می کردنـد ت مستقیماً بهشان می گفتی که من سر موضعم اعدام اصفهان شرایطش با تهران خیلی فرق می کرد اصفهان اگر          .کشتند
 توی هیچ وهله ای نمی شد بگویی        . رفته بودی  ، کتبی یک جوری نشان میداد که عقایدت را قبول داری          شواهد  و  اگر مسائل  61اوائل  

در  هـم     ای هیچ شوخی .  می کشتند  ی، اگر می کرد   یا کوچکترین حرکتی که نشان بدهد چپی هستی،       . که خدا و پیغمبر را قبول نداری      
  .نبود همه هم می دانستندکار
تـوی تخـتش    پنهـانی   شبها   . ماه بهمن بود، 1364  سال   .گوارا  ه   داشت یک عکس نقاشی میکرد، عکس چ       . جعفر  بنام بودی از رفقا    یک

 از تخـت    1سـاعت   یه تـوابی دیـده بـودش، لـوش داد، آمدنـد سـراغش یـک شـب                   . گوارا را می کشید   ه  عکس می کشید، عکس چ    
یکهفته انفرادی بود بعد از یکهفته بردنش دادگاه حکـم          .  از جایی که توی دیوار سوراخ کرده بود درآوردند         نقاشی را . کشیدندش پائین 

  .بعد عکس را بردند. اعدامش را صادر کردند
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  مال چه گروهی بود؟
تعـارف اصـالً    .  از چپی بـودن تـو مـی دیدنـد، مـی کشـتند              اصفهان اگر کوچکترین نشانه ای     در   60در سال   . بچه های رزمندگان بود   

من خودم نمـی خوانـدم ولـی      . بهمین خاطر حتی بچه های چپی که نماز نمی خواندیم اگر شرایط سخت می شد میخواندیم               . نداشتند
وی انفـرادی ام نمـاز    می دانستم که اگر االن که ت. مرا بردند کمیته صحرایی خواندم می دانستم آنجا جای شوخی نیست  63وقتی سال   

 زیـر آن کـار   اگه زیر ضرب بودی باید می خواندی اگر زیر ضرب نبودی می شد یـک جورهـایی از             . د می کشن   مرا نخوانم صددرصد 
 چـون اگـر مـی خواسـتند آن کـار را نکننـد بایـد یـک سـری را                      .عکس العمل نشان نمی دادند     اونها متوجه می شدند ولی       .کرد فرار

 یک جایی بود که همه هم را مـی   هم آنوقت اصفهان.نبودمناسب   برای اعدام    ش زمانی که شرایط   ، آنهم در  دنددستجمعی اعدام می کر   
پاسداری که توی زنـدان دم      .  من جد و آبادش را می شناختم       . هم کالس من بود    ،توی دبیرستان ،   معاون اطالعاتی زندان    مثال .شناختند

  اداره زنـدانش یـک جـوّ    اصفهان جـوّ  در شهرستان بود و.ود که کسی کسی را نشناسد مثل تهران نب   .درب می ایستاد همسایه شما بود     
 ولی الاکراه فی الدین اگر می رفتی زیر بـازجویی یـا مـی رفتـی                 .مذهبی بود که سیستمش این بود که مثالً می گفتند الاکراه فی الدین            
  .ونجا دیگر الاکراه فی الدین معنی نداشتدادستانی یا کمیته صحرایی، باغ کاشفی یا انفرادی زندان شهربانی، ا

  
  باید حتماً میگفتی من میخوانم؟

  .جمعی عکس العمل نشان نمی دادند ولی توی بند انفرادی پدر در می آوردند توی بند. نه باید می خواندی
  

 ش مردمـی زنـدانها    طبیعیه کـه در یـک جنـب       و این خیلی    سالهایی که در زندان بودی هم مقاومتها را دیدی و هم ضعف ها رو               
زیر شکنجه نمی   است و در نتیجه     ...  االن توی خارج از کشور یک عده ای با این استدالل که پوست و گوشت و                  .اینطور باشند 

 هست بین آنها کـه در زنـدان هـا     چه فرقیاالخرهب نظرت چیه؟.  یکسری از اون ضعف ها رو توجیه می کنند     د،شه مقاومت کر  
در   کاریش نمی شود کرد؟    یم پوسته و گوشته و شالقه و      ئبگوآیا ما می توانیم      .ایی که تواب می شدند    مقاومت می کردند و اونه    

  اونجا چه جوری به این مسئله نگاه میکردید؟
 برای اینکه مـی دیـدیم شـکنجه         . هیچوقت علیه کسی استفاده نمی کردیم      ا زیر شکنجه اطالعات دادن ر     .ما مرزبندی مان مشخص بود    

 ساعت می زدند و بعد ولـش مـی کردنـد    48 فکر کنید یکی را  اگر  یعنی اینکه شما   . است و هیچ حد و مرزی نداشت       چقدر وحشیانه 
 شما یک وقتـی بـا یـک         . بی حد و حصر است      چون وحشی گری رژیم    . ساعت یکی را می زدند     52 یک موقع بود     . نبود طوراصالً این 

 . در جمهوری اسالمی این وحشی گری بی چارچوب است. داردهابیکسری چارچو  اش باالخره     که وحشی گری    هستید رژیمی طرف 
 !روی پایشبریزی آب جوش  بعدا  تصور کنی که یک نفر را که زدی و داره خون از دماغ و گوش و صورتش می آید              یشما نمی توان  
دش بخیـر مـی گفـت        خودش یا  . پشتش جای سیگار بود    . یک جای سالمی توی بدنش نبود      سیف اله سادات ساسانی که    یا کسی مثل    

 محک  ،ما وقتی که از زیر فشار شکنجه در می آمدیم         ا. هیچ حدی نداشت  وحشی گری   .  پشتش را می گفت    !دست به جا سیگاری نزن    
 ده دقیقه ، برای یک جفت جوراب بیشتر   ، یا  دو تا پیراهن بیشتر    ، یا برای  اون کسی که برای مالقات حضوری     . اصلی مقاومت اونجا بود   

 حاضر بود بیایـد بشـیند   ، متر بزرگتره5ا مثالً داشتن دو تا مالفه دو تا پتو یا اینکه ببرندش بندی که هواخوری اش               مالقات حضوری ی  
حاضر بود به پاسدارها بگوید مثالً پریشب که توی اتاق نشسـته بـودیم               - به اون صورت نبود   که  اطالعاتی هم   البته   -  بدهد اطالعات

 من هیچ کس را محکـوم       . اآلن هم با آن فرد مرزبندی داریم       . ما با اون فرد مرزبندی داشتیم      یا و! حرف می زدیم به اخبار می خندیدیم      
اون آسایش نبوده را    .  تا زمانی محکومش نمی کنم که زیر شکنجه بوده باشد          اما.  نتوانست زندانی بکشد    یا نمی کنم که این مقاوم نبود     
 بلند شود شعار بدهـد چـون مـا مـی            . ما از کسی نمی خواستیم قهرمان باشد       .تیم ما یک اصول انسانی داش     ،که با هم تقسیم می کردیم     

  اینجور بود60 سال  در بود که فعاالن سیاسی داخل زندان یک دوره ای         یک چیزی که زندان ایران ثابت کرد این       . دانستیم می کشندش  
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 که توی خود دادگاه      کسی را   من می شناختم   .اعدام شدند  ایستادند و شعار دادند و       ، یکسری خیلی بطور مستقیم با رژیم در افتادند        که
  شدت کشتار به زندانیان نشان داد که شما بـا ایـن رژیـم                .، بیژن مجنون  بلند شد و گفت اگر بمن تفنگ بدهید تک تکتان را می کشم            

می گفتیم انتظار نداریم کسی      ما دیده بودیم شرایط را و        .  می کشندت و برایش مهم نیست چند نفر را         ،نمی توانی اینطور طرف شوی    
به اصطالح بـا پـای چـپ         .ش تند بود  ش آت  یا ما مخالف این بودیم اگر کسی می آمد که خیلی توپش پر بود و              ،در زندان . قهرمان شود 

 در  هثابت کـرده بـود کـ      بما   60در سال   رژیم  که  البته می دانستیم می کشندش و می دانستیم        .باال میرفت و با پای راست پائین می آمد        
 با ایـن تـز کـه بـاالخره           در رابطه  من.  می کشت  را مهم نیست کی     . مهم نیست چه سن و سالی دارد       . برایش مهم نیست چند تا     کشتن

 وقتی که بازجویی تمـام شـد و حکـم           ولی.  گوشت و استخوان هست تا زمانی که بازجویی است         ، آره !گوشت و استخوان است دیگه    
 الزم  دیگـه  با هم قسـمت کنـیم   را برویم همان چیزی که توی ذهن من است    ، سال زندانی داره   5ند   حکم داد   که  یا به رفیق من    ،دادند

 واقعاً حـد امتیـازات ایـن      .  که یک متکا زیادتر یا یک روبالشی تمیز تر داشته باشم           ، آنهم به این دلیل      نیست من جاسوسی کنم علیه او     
من االن که اینجا صحبت می کـنم وقتـی کـه            . دان بودند از تواب ها متنفرند      که اینقدر بچه هایی که توی زن       است بخاطر این    . بود حد

بهیچوجه نمی توانم تحمل کنم که او چون نمیتوانست شـکنجه را تحمـل کنـد ایـن     علی قره ضیاالدین را   فکر می کنم یک آدمی مثل       
 هـیچکس او را مجبـور       .تـواب شـود    ،ادندبعد از اینکه حکمش را بهش د       کهه بود   هیچکس علی را مجبور نکرد    . ه است کارها را کرد  

 این فـرد خـائنی   . آیا من پیرهنم را به کس دیگری قرض داده ام یا نه          . بیاد پیرهن های مرا بشمرد که من چند تا پیرهن دارم           ه بود نکرد
 فـردا جلـوت را   ،دمیدی  پوشیدم تن شما    می  اگر این پیراهن آبی که من      . می دانست   هم که من می گم تعداد شورت و پیراهن آدمها را         

اینکـه زنـدانی   . را از کجا آوردی؟ برای اینکه یک رابطه انسانی بود توی زندان که مقاومت را شکل می داد   می گفت این  و  می گرفت   
کسانی کـه مـی خواسـتند       .  این رابطه های انسانی بود که مقاومت را شکل داد در زندان            ،توی زندان مقابل رژیم ایستادند     های سیاسی 

متنفـر بودنـد از بچـه هـایی کـه باشـان       . بطه انسانی را از بین ببرند اینها می شدند تواب و درست همسو با رژیم کار می کردند        این را 
  .انزجارشان را حتی با اینکه بیایند با تو دست به یقه هم بشوند نشان میدادند. همکار نیستند یا باشان هیچگونه ارتباطی نداشتند

 اگر مـی    . کتابهایی که خودشان اجازه میدادند می آمد       تنها. رسید ما کتاب که اونجوری به دستمان نمی        هم دانکتابهای داخل زن  در مورد   
 می گفتند آها کتاب توحید مطهری یه چیزی تـوی           ،دیدند توابها که کتاب به فرض توحید مطهری را خیلی دست به دست می کردند              

 . باز مـی کردنـد     ،می رفتند نگاه می کردند که کدام صفحه را شما عالمت گذاشته ای             تواب ها    بعد. این کتاب اینها دارند پیدا می کنند      
 باز می کرد می دید مثالً ماتریالیسم دیالکتیک است پـس مـی گفـت                ، کتاب را   دید سیاسی داشته به قضایا      هم  یک موقعی  ، طرف خب

 تجزیه و تحلیل  ه نمی توانست این     یک ابله پاسدار ک   . درا زیاد می کن   ایدئولوژیکش   اطالعات    به این ترتیب   این آقا که چپی است داره     
 توابی کـه مـی   .سیاسی می کردند آنها قابل بخشایش نیستندتجزیه و تحلیل  تواب هایی که برای رژیم    .اینه که توابها مردودند   . را بکنه 

 یـک مثـال     اسـکندر مقـدونی    .دآمد نگاه می کرد که شما چه صفحه کتاب را خوانده ای هیچ چیز هم در مقابل اش بدست نمـی آور                     
جالبی داره می گه اگه می خواهی یک عده رو تحت کنترل خودت در بیاری از توشون آدمایی را پیـدا کـن و وادارشـان کـن برایـت                              

دقیقـاً  .  این اکیپ می شوند حافظ منافع تو در مقابل آنها و تو هیچ وقت منافعت را از دست نمی دهی. اکیپبقیه جاسوسی کنند علیه  
 ها را  پاسـدار  ه تواب .تواب درست می کرد می گذاشت توی بند، بند را می داد دست توابین می گفت اداره کن                 . کاری که رژیم می کرد    

 زندانی و تـواب و      ایشان!  حرفش این بود که من نماینده دادستانی ام توی زندان          قره ضیاالدین تواب   همین آقای علی     .عوض می کرد  
اگر این پاسـدار یکـذره رابطـه    .  پاسدار می فرستاد کردستان و پاسدار عوض می کرد  ایشون در زندان  . تانی بود  نماینده دادس  ،اینها نبود 

 تعیین می کرد که کـی       او بود که  .  عوضش می کرد   ، یه ذره خوب بود     و  گرم می گرفت   و یا یک مقدار با آنها     انسانی با زندانیها داشت     
 یـک مرزهـایی رو قـاطی مـی     ، جوش توابها رو می زنند باصطالح یکسری که اینور خیلی   .کی مالفه نداشته باشد    مالفه داشته باشد و   

مـن هیچوقـت   .  محکـوم نمـی کنـد   ، را بعنوان اینکه زیر شکنجه اطالعـات داده       ی هیچ زندانی سیاسی مستقل و صادقی هیچ کس        .کنن
  .من هیچوقت بهش توهین نکردم رسول فالحتی،بخودم اجازه نمی دم که حتی کسانی را که من را لو داده اند مثل 
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 اطالعات  درتا یه اندازه خیلی زیادی مقاومت ما.  می گم هیچ ربطی به این قضیه مقاومت توی زندان نداره در اینجااین بحثی که من
 . شکنجه هم شدن یک خط اطالعات هم ندادن، ولی تعدادشون کم بودد وندادن به رژیم بود، خیلی از بچه ها بودن مقاوم بودن

 تا نبودن 20نیم که زندان اونجا بودم، اگر بخوام بشمارم بیشتر از  تو اصفهان، تجربه شخصی من، شاید بگم تو این مدت هفت سال و
. هوادار مجاهدین بودن.  تاشون رو اعدام کردن5 تا برادر بودن، 5. یکیشون علی جان پناهی بود. که زیر شکنجه هیچ اطالعاتی ندادن

.  بودن، پا نداشتهوقتی که جنازه اش رو تحویل خونواده اش داد. رادر بزرگه بود کشتی گیر بود، معلم ورزش بودعلی جان پناهی ب
. یک کالم حرف نزد هیچ اطالعاتی نداد.  بچه های واحد معلمین مجاهدین بود برادرها، خداداد ازیکی از.  قطع بودشدرست پائین پا

یکیشان  .اونم خیلی شکنجه شده بود.  علی خاص بود همیه برادر دیگه اش. عروف بودن بچه هایی که م اوناین یکیشون بود، از
 همه االدینضیقره علی . با اینکه همه چیز رو داشتن. رو داد انه اشفقط اسمش رو گفت و آدرس خ. هیچی نگفت. سیف اهللا بود

  .ی اسلحهیه جاسازی بود که خود این فرد داده بود برا. اطالعات رو داده بود بهشون
  

؟ به عنوان کسانی که واقعاً مهر بر لبشون زدن و حرف داین تیپها از یک شخصیت ویژه ای برخوردار بودنآیا در میان زندانیان 
  نزدن؟

وقتی که ما می .  که شهید شدن، این اکیپی که زیر شکنجه شهید شدن واقعاً حماسه بودن و زندانیان دیگریتمام این دوستان، این رفقا
، همه تو زندان اصفهان  مطرحندیم حرف میزدیم، خاطرات مون از بازجوئی هامون رو برای هم می گفتیم، این بچه ها همیشهنشست

یعنی به . رو می شناسنخداداد همه علی خاص رو می شناسن، همه سیف اهللا رو می شناسن، همه . علی جان پناهی رو می شناسن
سادات  یا سیف اهللا  و اگه بگی علی جان پناهی رو می شناسی یا علی خاص پناهی60های همه کسانی که تو زندان اصفهان بودن سال

هیچ که اینها حماسه هائی بودن .  رو می شناسی؟ اگه توی زندان اصفهان بودن اکثراً اونها رو می شناسنخدا خواسترو می شناسی؟ 
به نظر من اینها یکسری . اینها اسطوره های تاریخی ان. هبعضی ها تو خارج کشور فکر کردن اینها داستان. وقت فراموش نمی شن

 اینها گوشت و پوست و استخوان و . اسطوره ای که داستان بوده و واقعیت نداشتهشکلولی نه به . شون اسطوره های تاریخی هستن
ولی واقعیت .  اسطوره هاستاین سبک بیاد ماندنی. انسانهائی بودن که واقعیت داشتن، زندگی داشتن، زندگی شون رو رژیم گرفته

سیف اهللا با هم توی یک سلول  من و. قضیه این بود که تعداد اینها خیلی کم بود ولی شخصیت های خاص خودشون رو داشتن
. ولی سیف اهللا همیشه، همیشه اون بود که به من آب میداد. من نمی توانستم راه برم ولی اون وضعش از من صد پله بدتر بود. بودیم
 جفتمون یک جوری بود که نمی تونستیم کار  وضع یا اینکه، وذاشت که من یک کاری براش بکنمگقت تو هیچ لحظه ای نهیچ و

  که از علیرضا اسالمیه بنام داشتیمدوست مبارزیما . یه سری خصوصیاتی بودن که واقعاً نمیدونم، ما نداشتیم. خاصی برای هم بکنیم
 متر رو 6 متر 5 متر 4  وقتیاینقدر اینو زدن زیر شکنجه که مثالً. یباً در رده حجت االسالمی بودتقر. بچه های آرمان بود، آخوند بود

با اینکه .  دقیقه طول می کشید25 دقیقه، 20که می خواست از روی تختش بلند شه بره دست شوئی توی بند، یک چیزی حدود 
 هاحاال فکر کنید، این. ش آیه قرآن می خونددمی زدن. ندارآن می خوفقط آیه و ق. هیچ اطالعاتی هم نداد. آخوند بود، هیچ حرف نزد

تا  از تو خونه.  تا چاقو تو خونه بهش زدن6. رفیق خود من، بیژن. جنبش یک جنبش توده ای بود. یه نمونه از آدمای اینجوری بودن
  وسط سپاه در60 سالکسی بود که تابستون تنها . همه تو سپاه اصفهان می شناختنش. توی سپاه اصفهان سرود انترناسیونال خوند

 تمام صورتش رو با تفنگ داغون کرده ، وقتی که شعار داد بچه هائی که اونجا بودن دیدنش. داد"مرگ بر خمینی"اصفهان شعار 
 را  محل قبر اونواده اشا سال به خ5تا . آش والش ترین وضعیت رو داشت که بردنش.  گفته بود"مرگ بر خمینی"بودن، وقتی 

یک خط بخصوص .  که اونها هم خیلی بچه های خوبی بودنن بود هم بچه های مجاهدینبعضی از. پسر بزرگ خونه بود. نگفتند
 هوادار مجاهدین بودن و در تشکیالت مجاهدین بودن با بچه هائی که اآلن در 60باید کشید بین بچه های مجاهدین که توی سالهای 

ئی که من باهاشون در زندان بودم و تجاربی که من باهاشون داشتم، تو زندان اصفهان یکی از اون کسا. تشکیالت مجاهدین هستن
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 تعداد بیشتری  همکلدر البته اونها . یعنی به جرأت می تونم بگم که تعدادشون از بچه های دیگه بیشتر بود. مقاوم ترین بچه ها بودن
   . یعنی علی قره ضیاالدینمثل همونی که اسمش رو بردم. بودنتواب هم توشون داشتن، توابهای خیلی ناجوری هم . بودن

  
   با بچه های مذهبی چطور بود هیچ خط کشی وجود داشت؟شما در زندان رابطه 

اما گروه .  تشکیالت خودشون رو داشتنعمدتایعنی . تو زندان اصفهان بچه های مجاهدین خیلی با بچه های چپ قاطی نمی شدن
 خودشون . که به هیچ وجه حاضر نبودن با بچه های دیگه چپی هیچگونه مراوده ای داشته باشن مثل پیکاردان بودن تو زن همدیگه ای

 تا  ومثالً بچه های چریکها، اقلیت. لنینیستی به هم نزدیکتر بودن -بقیه گروههای چپ مثالً بچه هائی با پیشینه مارکسیست . بودن
  .گروهی بود که مستقل برای خودش بود سهند یه . بچه های راه کارگر هماندازه ای

  
  ؟ مثل پیکاردر همون زندان

و بسیار بسیار حرکات .  فوق العاده تجربه بدی بود-  من جای دیگر رو نمی دونم -بله و متأسفانه تجربه بچه های سهند اصفهان 
 مجاهدین دو دسته .ثرشان تواب شدنداک. قدرت گرفتن رژیم شدبه  سیاسی اونها ناهنجار بود که این حرکات سیاسی ناهنجار منجر

  . و در کارهای جمعی زندان قابل اعتماد بودند سرموضع بودن ویه دسته تواباشون بودن، یه دسته بچه های خوب. بودن
تو زندان .  مرزبندی های تو زندان این شکلی بود.اونا به بچه های چپی ای که به خط جنگ مسلحانه معتقد بودن، نزدیکتر بودن

اینها .  فدائیای اقلیت، بچه های چریکهایه بچه .تعداد زیادی نبودان تعداد بچه های چپی که معتقد به جنگ مسلحانه بودن اصفه
متأسفانه در زندان اصفهان به خاطر وجود . روابط اجتماعی و داخل زندانشان بیشتر با مجاهدین نزدیکتر بود روابطشون یعنی

بی سه جهانی که توی زندان بود باعث شد که بچه های چپی متأسفانه اونطور نتونن با هم  ایزوله طلچپ شبیه سهند وگروههای 
 باعث شد بچه های تشکیالت سهند بیشتر سوق پیدا کنن به طرف توابین، اون کهو یکی از شرایطی که گفتم در اصفهان . متحد بشن

  .دتشکیالتی بود که مسئولین زندان عمالً درست کردن
  

   روابط اونا با بقیه بچه های چپ چطور بود؟د؟ هم در زندان بودنی هاکثریت و اهاتوده ای
این خط سیاسی ای بود .  بقیه بدون استثناء جاسوس بودن،نفر 5یا  4 به غیر از - این در مورد زندان اصفهانه -  بچه های حزب توده

  . کنهمکاری با رژیم به هر نحو مم: که آنها در زندان برای خودشان می گذاشتند
  

  یعنی تو زندان برای خودشان؟
  .با اکثریت. بله برای خودشان

  
  اکثریتها هم باهاشون بودن؟

خود توده ای های داخل زندان . یه کسی بود به اسم علی. ذاشتنگمی  جلسات بحث ایدئولوژیکی برای رد مارکسیسم با توابین. بله
 حزب توده توی زندان این بود که به مجردی که خاصیت جالبترین  موقعی که توابها دورشون نبودن."مغز جریان"بهش می گفتن 

 نفری 4به غیر از . ولی وقتی که توابها دورشون بودن جاسوسی هم براشون می کردن. می دیدند توابها دورشون نیستن چپی می شدند
  همه، بقیه در مورد.بل احترامی بودنفوق العاده آدمهای قا.  کامالً مشخص اند هم نفر4 اون .شخصیت سیاسیشان را حفظ کردندکه 

مشکلی که ما با حزب توده داشتیم این بود که حزب توده خط همکاری با رژیمش را آورد .  بودی خط مسالهالًواصشان، همکاری 
 بیتهران بچه های خو. تهران فرق می کرد. اکثریت هم همین جور. حتی موقعی که گرفته بودنشون خط همکاری داشتن. توی زندان
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 یکی از دوستانمون که من خودم شخصاً می .که یک سری شون فوق العاده آدمهای قابل احترامی بودنهم در میان حزب توده بود 
در زندان زنان اصفهان وقتی که توابهای توده ای را آزاد کردند ، زندانیان از . رحمان زیر شکنجه مرد.  بود هاتفی رحمان،شناختمش

 از ارزندانیان از اونائی بودن که بعضی هاشون . احت شدن از دست جنایات آنها، واقعا جشن گرفتندشدت خوشحالی به خاطر ر
خطی که همان دقیقاً یعنی .  رد مارکسیسم برای بحث ایدئولوژیکی.بحث شرکت کنندر  تاتخت به ضرب زور می آوردن پائین 

شکنجه روانی گونگی چ ای در مورد  اصفهان کتابچهب توده دریکی از اعضای حز.  کیهان داشتئی مثلاحسان طبری تو روزنامه ها
  .برای پاسدارها نوشت 

  
  !البته این گونه برخوردها از آن خط سیاسی و ایدئولوژیک بعید نیست

 نج شنبه شب تویپ اصفهان مبتکر بحث های  که دراین حزب توده بود. مظلوم نمائی اصالً تمام ارزشهای مبارزه رو می بره زیر سؤال
 که نمعتقد بود. ند که تواب نیستن خیلی هم معتقد بود.دمی نشستن ون وقیحانه می آمدند وآقای.  بحث های ایدئولوژیک.شدزندان 

رابط سفارت یکی شان .  راجع به شکنجهندکتاب می نوشت. ندکارهای استراتژیک می کرداما در واقع . نندجاسوس بازی هم نمیک
،  اکثریت که اسامی افراد، اعضاءسازمان .  اکثریت همبعد.  بود از توده ای هااین آقا یه نمونه.  بودروسیه توی اصفهان با حزب توده

باره  دو1362 که اکثریت و حزب توده دستگیر شدن 62دوباره سال .   داد به سپاه اصفهان60 سال درهوادار تمام ارتباطات اش را 
دونه .  روز تمام اکثریت اصفهان را جمع کرد10-5ف سپاه اصفهان در ظر. سپاه به ن لیست رو داد آخرینباصطالح. ندلیست را داد
اون بندی که مال مالقات حضوری بود کرده بودن بند . همه رو کرده بودن تو یه بند.  رفت گرفتشون، آوردشون هاشوندونه در خانه

این . تشکیالت اصلی رو نگهداشتن.  بودن رو ول کردنسادههمه اونائی که هوادار . همه رو از فیلتر گذروندن. توده ای ها و اکثریتیها
قبل  ما.  ما باورمون نمی شد. فاجعه بودن اینهااصالً. ندرو توی زندان در آوردبقیه زندانیان پدر گذاشتن فشار،  هم باتشکیالت اصلی 

 مثال.  تا حدودی می دونستیماشتنهمکاری هائی که با رژیم د. از این دستگیریها یه خورده دیدی راجع به حزب توده داشتیم
فعالین همه   و اصفهان می رفتن وا گشتهائی که با سپاه و کمیته های تهرانی. با رژیم کردن60همکاری های اطالعاتی ای که در سال 
 1360یور  شهر8 اعالمیه بعد از . رو میدونستیم دادن60اعالمیه هائی که حدود مرداد سال . تشکیالت های متفاوت رو لو میدادن

، اگر می شون در تهران که عمالً و رسماً به هواداراشون گفتن که هر کسی را که از گروههائی که اعالم جنگ مسلحانه کردن به رژیم
 که چه اصفهاندر زندان به عینه همه دیدنشان . توی اصفهان با پول سپاه با بنزین سپاه می رفتن گشت.  باید اطالع بدن به سپاهشناسن

  .یعنی مرحله ای بود که باور کردنی نبود. مکافات داشتیم. ط سیاسی حزبشان را پیش می بردندجوری خ
  
   جریان کشتارها از اینها هم کشتن؟در

  تا آنجا که من اطالع دارم اصفهاندر. یه اکیپشون رو که نگه داشته بودن با ما آزاد شدن. شان رانه اینها رو ولشون کرده بودن، اکثر
  . اعدام نشد هم اییک نفر توده

  
  ؟نها  که اکثریتی بودنآ،  که قبال اشاره کردین دو نفرآبه هر حال 

  . بودن2اونها اکثریتهای خط 
  

  ؟استکشتگر  جناح  منظورت2اکثریت خط 
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 ودن که ب2باصطالح رهبرای باالی اکثریت . اون دو تا حکم نداشتن. بچه های کشتگر.  می گفتیم2بله اما اونجا اونموقع بهشون خط 
. نفر اول و دوم تشکیالت بودن. این دوتا منتظر حکم بودن. بقیه اعضایشون رو بهشون حکم داده بودن. در اصفهان گرفته بودنشان

  . خط مجاهدین بودکال تمرکز روی اصفهان  درچون. اونهائی که حکم داشتن اعدامشون نکردن
  

  ؟ اعدام نکردن؟ هیچ کس دیگه رو اعدام کردنرو زندان اصفهان فقط مجاهدین در پس بر اساس صحبتهای تو،
بند  تا از 2 و از آنها از بند زنان بودند  نفر5. از بچه های چپ را اعدام کردند نفر 7در واقع تو زندان اصفهان . مجاهدین روعمدتا 
  .مردها

  
  از چه گروههائی بودن؟زندانیان زن اعدامی 

اون . یکی شون هم بچه های سهند بود.  تاشون بچه های پیکار بودن2و . نداشتند بودن که حکم 2 تا شون از بچه های اکثریت 2
  .اینهم بعد از اون.  که بچه های سهند رو گرفته بودن، اعدام کرده بودن63خانومی که طرفدار سهند بود، همسرش رو سال 

  
  
  

  این بچه های پیکار که گفتی با خودشون بودن تونستن این وضع رو ادامه بدن؟
چندتا شون رو . ولی تشکیالتشون به هم ریخت.  بر خالف بچه های سهند تواب نشدن ولی بچه های پیکار به هم ریختوضع! نه

 تا دیگه تا آخر حکمشون که 6-5این .  تا شون موندن6-5بعد حدود . یک سری شون رو از اصفهان فرستادند شیراز. آزاد کردن
 در  حکماشون تموم شده بود ولی65  هم یکسری، آزاد شدن64اینها یک سریشون سال . دن بچه های پیکار نبو در اواخربودن، دیگه 

 خطرناک  نفر بقیه همه تواب شدن و تواب 10-9ود  اکثریت باالتفاقشون منهای حد، یعنی تشکیالتشونها بچه های سهند، اونمورد
 در  قرآن می خوندن. صبح5 و 4 می ذاشتن تا ساعت  دعای کمیل.دعای کمیل داشتن بدون اینکه پاسدارا ازشون بخوان.  شدنهم

 دم پائی هاشون  حتی. من اینو قبول ندارم،اگه کسی ادعا کنه که پاسدارا مجبورشون می کردن.  پاسدارا ازشون نمی خواستنحالی که
 که به خونواده اش می هر کسی هم. هر چیز پاره پوره ای رو همه می پوشیدن. دمپائی اونجوری که نبود.  جدا کرده بودن همرو

چرا؟ چون یه . آمدن گفتن که دمپائی ها رو باید اسم بنویسید روش بچه های سهند .، در واقع برای همه بودگفت براش دمپائی بیارن
د که ش شلوغ  قضیه  این سراین قدر.  نجس می دونستننماز خوان ها دسته دوم رو.  و یه سری نمی خواندنسری نماز می خواندن

  و توابای مجاهدبعد یک جنگ بسیار بیرحمانه ای بین توابای سهند!! پاسدارا گفتن ما نمی خوایم !بله. را گفتن ما نمی خوایمپاسدا
.  جزو وزارت اطالعاته هماآلن.  یعنی علی قره ضیاالدین بود که از طرف دادستانی تهران حمایت میشد رهبر توابای مجاهدین.بود

الجوردی  .بود نابغه این واقعاًنابغه، اصالً وقتی میگن .  فوق العاده آدم باهوشی بود.عتی اصفهان بود دانشگاه صندانشجوی مهندسی
رقابتی را برای خیانت آغاز کرده   دو دسته تواب یعنی توابان سهند و توابهای مجاهد حاال این.کسی بود که او را تایید کرده بود

د  بند را خشن می کردنجوّ. به ما آوردنش رو فشاردر عوض . بودن کنار همه شوننشسته .  وزارت اطالعات هم کف می زد. بودند
   .و مقاومت زندانیان  را کم می کردند

  
  ! باالدمی بردن را انتظار رژیمدر واقع 

. ته بودن بند رو شکسجوّ،  اون سالی که بند رفت زیر فشار  یعنی63 در سالمثالً. رژیم طلبکار می شد. انتظار رژیم می رفت باال
 ببرنمون زیر فشار، ما سرود جمهوری اسالمی رو  63 در کمیته صحرائی در سال قبل از اینکه.  بند رو شکسته بودن جوّ همهمینها
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ولی بعد از تنبیه . اینجوری سرود می خوندن.  نفر آدم از اینجا به اونجا نمی رسید200 صبحگاهی، صدای رایصبح که می ذاشتن ب
به  .ما توش گم بودیم.  سرود تا عرش اعلی میرسه بابا ما رو که از زیر فشار آوردن صبح بلند شدیم دیدیم ای، یک سری از بچه ها

  .و به رژیم امکان دست چین کردن افراد را می دادانتظار رژیم می رفت باال این ترتیب 
  

قتلهای زنجیره ای در جریان آنچه که بنام  داً بعماندند، آیازنده در اصفهان  67 کشتار سال  در جریانبه هر حال بچه هائی که
    ؟مورد حمله قرار گرفتند معروف شد
سه تا شون تا من ایران بودم خودکشی .  تا شون خود کشی کردن3 تا مجاهدینی که قبول کرده بودن شرایط رو، 15 از اون در اصفهان

  . که من می دونم رو این سه تا. از ایران خارج شدم69 من سال .کردن
  

  خودکشی موفق؟
 تا رو تقریباً 5این . تبرادر یکی از اونها اآلن تو فرانسه اس. نشون سپاهد خواسته بو73 سال  هم در تاشون5. بله کشتن خودشون رو

 آناز . کسی نمی دونه االن کجا هستند.  در سپاه نگه داشته بودن تا شون رو5 یک هفته حدود. همزمان با هم خواسته بودنشون
. می باشند  تا شون سوئد2.  تاشون فرانسه هستند3 زندان اصفهان بودیم،  در هفت سال و نیمهم که با من آزاد شده بودند و تعدادی

 من خبرش  تا جائیکه یکی دیگه توی ایرانه. تیر دستگیر شدن18 تاشون پارسال 2  هم، تا شون کانادا، بقیه2 .یکی شون آمریکاست
  .می باشند   تمام بچه هائی که توی زندان بودن دائم زیر فشار،زاد کرداون کسائی که رژیم آ .رو دارم
یه برگه .  اگر در مرز بگیریمتون حکمتون اعدامه که تعهد ازمون گرفتن، آزاد کردن67 سال همراه با اون بچه هائی که در،  همخودم
 در حین خروج غیرقانونی از کشور دستگیر بشوید به  اگر کهرسمی نوشته بود.  نوشته بود این توشگی بود، با مهر دادستانی،نزرد ر

  . اشد مجازات محکومید
  

گل و بر روی محل دفن عزیزانشان  وندشمی مردم مثالً در خاوران جمع بتدریج  ، 67کشتار سال بعد از حتما میدانی که 
  ؟ وضع چگونه بودتو اصفهان. میذارن، تالش میکنن اسم شهدا رو بنویسن

 اوائل اینها در.  این بود که جنازه ها رو تحویل خونواده ها شون بدن تالشبعضی مواقع.  تالشهای مختلفی شد60 تو اصفهان از سال
اون قبرستونی . یه قسمتی تو قبرستون بود، انتهای قبرستون اصفهان بود. میگفتن برید تو قبرستون کافرااینها هم .  بود60  دههسالهای

 .اعدامیها را دفن کنند رو گذاشته بودن که پوالده قسمتی از این تخت یاون سالها از . پوالدتخت   که بهش می گفتنکه وسط شهر بود
 یه سری از جنازه ها رو .خانواده ها را سرگردان نگاه میداشتند .بعد جنازه ها رو تحویل نمیدادن، مدت زیادی. بعد جلوشو گرفتن

گفته بودن که  فقط به خانواده ها.  و هیچ نشونی روشون نذاشته بودناک سپردندبه خارامنه  دور افتاده باالی قبرستان توی قبرستون
 به آنور وقتی که باصطالح تکی اعدام می 63ولی بعداً سالهای .  اما هیچ نشونی روشون نیست ست اون منطقهدرقبرهای بچه هاتون 

ولی . حویل می دادن به خانواده ها که ببرن شهرستان رو ت شونکردن، اونائی که بچه های شهرستان بودن، بعضی موقع ها جنازه ها
 اسم  روی سنگها باغ رضوان خاک کردن و خودشوندر یه سری جنازه ها رو  هم67 سال .جنازه ها رو خاک می کردندبیشتر مواقع 
رو  عزیزانشون اریخ تولد به خانواده ها گفتن کجا هستند و بهشون اجازه دادن که فقط اسم و تا بعد همیه سری شون رو. نوشته بودن

  این مسالهو.  اصفهان معلوم نیست کجاستی تو همیه سری جنازه های زیادی.  حتی تاریخ فوت رو نمیذاشتن بنویسن ولیبنویسن
  .60بر میگرده حتی به سالهای 

  
  ؟ئی وجود داره هم چنین مکانها اصفهان درآیا انداخته، لعنت آباد راهر مکان هائی تحت عنوان  شهرهای دیگ در رژیم
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  . خاصی داشته باشدشنیدم که اسمن من  ولی باغ رضوان است در اصفهان یک قسمتیدرنه 
   

د اجساد را یا  در قبرستون مسلمانها نمیدادن و میگفتنرا در بعضی از شهرستانها اجازه دفن کمونیستها 61 و 60 سالهای در 
  . مواردی بچه هاشون رو آوردن و توی خونه شون خاک کردندر که  شمال من شنیدم درمثالً .نهاخدر  یا  و تو جادهببرید
  و درست کرده بودنان برای این کار قبرستدریه قسمتی .  اصفهان بچه های کمونیست رو توی قبرستون مسلمانها خاک نمی کردندر

هدین رو توی قبرستون مسلمانها  بچه های مجا. چون قبرستون تازه ای بود، تازه درست شده بود یه بخشهائی اش خیلی خالی بود
حتی رفیق بیژن . بچه های چپ رو هیچ کدوم رو تو قبرستون مسلمانها خاک نمی کردن. ولی بچه های چپی رو نه. خاک می کردن

  .د، در محل پرتی در تخت پوالد دفن کرده بودندگفته بودن خانواده اش محل دفن او را  سال به5رو که بعد از 
  

  ؟د بنویسنی سنگروا رهیدشان ش  که اسمدارننها اجازه دآیا آ
یک سنگ .  فقط یک سنگ هست که خونواده اش آوردن.یه عالمته. اسم نداره روش.  است روی قبر بیژن فقط سنگ!بیژن رو نه

  .مثل تهران نبود که یه سیستم مشخصی توش باشه.  هیچی روش نیست. سفید
آیا آن زمان  . اصالً ابعاد دستگیریهای اصفهان نسبت به تهران خیلی فرق میکنه صبحتهای تو معلوم میشه ازور کهطخوب البته این

  ؟ای در مورد تعداد زندانیان داشتید تهران بودید ارزیابی  درکه شما
زار تا  ه11 هزار، 10 . تهران نفر در هزار11  تا هزار10.  هزار بود10 یه چیزی حدود  در مورد تعداد زندانیان تهراندرما ارزیابی مون 

  . رو تهران راحت داشت
  

 داشتی که مثالًی شهرستانهای خود استان اصفهان خبرزندانهای  زندانهای دیگه مثالً ، در مورد مدتی که زندان بودیدر طول
   چه جوریه؟شرائط در آنجا

 د از شهر کرد می آوردنن را زندانیاچون.  شهرستانهای اطرافش، شهر کرد، زندانش خیلی مخوف بود وزندانهای اصفهاندر رابطه با 
 نجف آباد دریکی از بدترین مناطقی که شما می تونستین دستگیر شید . زندان اصفهان، بازداشتگاههای شهر کرد خیلی مخوف بود

 به خاطر اینکه یه هابعد.  خیلی زیاد میشدجان بدهید زیر کتک 60سال  در  احتمال اینکه،شدید  نجف آباد دستگیر میدراگه . بود
می آورد به   و آنها را سپاه اصفهان تمام دستگیریهای سیاسی رو مکتوب میکردد،در شهرستان کشته شده بودن به همین شیوه سری

  . اصفهان
 . اونجا میکشتنمهدی هاشمی افراد سیاسی را از شهر می ربود و به باغهای دهکده ای بنام قدریجان می برد و  ،60همچنین در سال 

 اصفهان برخالف شهرهای دیگه یکی از .می و گروهش مسئول آدم ربائی آدمهای سیاسی تو اصفهان بودند سید مهدی هاششخص
یه سری اصالً معلوم . های توی اصفهان از تهران بیشتره  حتی رقم ناپدید شدهبه تخمین من. های ناپدید شدگان را داره باالترین رقم

اکثراً بچه های فعال گروههای  این ناپدیدشدگان و.  افراد در دست نیستاز کوچکترین نشانه ای حتییعنی . نیست که چی شدن
در آن زمان تمام افرادی که .  بود سال23 باالی اکثرا 60  سال قربانیان در سنهای اونموقع بودند وشناخته شده هم اکثراً. سیاسی بودن

  . د نفر ناپدید شدن6 از یک خانواده مصالئی  تنها. داشتنددر رده های باالی تشکیالتی قرار داشتند در خطر ربوده و کشته شدن قرار
  

  مهدی هاشمی می بردن می کشتن؟ دارودسته یعنی خود همین
  . چاهی تود و می انداختند بود که می کشتن هم و معروفدمی کشتن! بله
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این جنایت دست می زد  تعداد زیادی رو توی قناتهای جهرم کشتن، این گروهی که بهک دوره ای  ی درنیا جهرم که میددر
  .ها قناتی تودمی انداختنو  د می کشتن.گروه قناتمعروف شده به 

 تا از دو 59سال  .هاشمیاطراف ده مهدی میدزدیدند می بردن تو باغهای .  شروع شد59آدم دزدی از سال . تو اصفهان، میدزدیدند
 به د نامه نوشتند و اومد اصفهان وکیل گرفتن هم وقتی.رار کردتو اون باغ ف از  یکیشون، دستگیر شدن کهپیشگامبچه های دانشجوئی 
  این قضایا.دنبال قضیه را نگرفت اصالً هم هیچ کسی . تو یه کانالی که همه فهمیدند چی شدهد انداختن قضیه رادفتر رئیس جمهور و

از اونها شروع شد . مشکوک شدن بهشون آخوندهائی بودن که دنه شدی هم که دزدیدن اصفهان شروع شد و اولین کسا در 59از سال 
  .دا بودنه ناپدید شده های اصفهان این.  ادامه یافت گروههای سیاسیا فعالینبعد ب

  
   وجود داشت؟ی ارتباط آیا شهرستانها چی؟راز زندانهای دیگ

 ی خان جهانگیری بودند که از های تشکیالت اهللا قلبچهاز اکثراً . بچه های اصفهان مثالً از زندان سمیرم آدم خیلی بوددر میان 
 اونجاها هم خیلی .به اصفهان منتقل کرده بودند بازداشتگاه بود در واقع از اونجا  کهزندانهای شهرضازندانهای سمیرم و شیراز و 

 شهرستانهای اطراف .اصفهان همه رو از شهرستانهای کوچک اطراف میاوردن  کهداشتچون زندان اصفهان یه حالتی . مخوف بود
 7ولی با احتساب این تعداد محدود در مدت  .در آنها محدود بود به همین خاطر وسعت دستگیریها .مذهبی بودندصفهان فوق العاده ا

  .به داخل زندان آمدند و رفتند هزار نفر 4-3 حدود  بهسال و نیمی که من در اصفهان بودم نزدیک
  

  ؟د زندان نداشتنیا داشت؟ آبیشتر بازداشتگاه رژیم  این شهرستانهایعنی در
  . اینها بازداشتگاه داشتن، شهرکرد، زرین شهر، یا سمیرم که تقریباً نزدیک اصفهانه، مثالً شهرضا که نزدیک اصفهانه!نه
  

  ؟دبازجوئی میکردن در آنجا صرفا یعنی
، میگرفتند زندان که  بعد د ولیندادگاه تشکیل میداددر آنجا   . دادستانی نمایندگی داشتدر آنجا. د نگه میداشتند وبازجوئی میکردن

  . زندان اصفهاندشان بهمیفرستادن
  

 کمتر د و کشتار کمتر حرف میزننگان آنبازماند  که اینواقعاً من خیلی سپاسگزارم از اینکه این صبحتها رو کردید بخصوص
مثالً به طور قطع هیچکس واقعاً  . هنوز روشن نشده این مسالهمختلفزوایای   ودنه انوشتاز تجاربشان دودی ععده م. مینویسند

ولی . جای یک تخمین واقع بینانه هم خالی است حاال درسته که کسی نمیتونه آمار قطعی بده ولی . دنمیتونه بگه چقدر کشتن
حدود تعدادی  یان وزنداناز تعداد  ، میتونن تخمینی ارائه بدن روی تجربه رفت و آمدهای توی زندان بودندزندان در کسانی که

  ؟ در هر منطقه به چه شکلی پیش رفتو اینکه این کشتار .که در آن کشتار وحشیانه جان باختند
 زندانی  نفر، هزار18  این همهالبته.  هزار اعدامی18 یعنی . به نظر من رقم غیر معقولی نیست نفر که خیلی جا افتاده 18000رقم 
   .و اعدام شدنددستگیر  دوباره آزاد شده هائی بودند که  تعدادی از آنها.نبودند

  
  .دستگیر و قتل عام شدند عده زیادی هم اینجوری یک 67در کشتار سال درسته ، 

رو حساب اطالعات داخلی ای که .  اون آمار اونموقع به نظر ما منطقی بود بود که هزارتا15اون آماری که ما از تو زندان داشتیم 
 تو هیچ مرحله ای  زندانهاچون این.  هزارتا حساب می کردیم11 تا 10وین رو  تهران و اهایچون ما همیشه رقم زندان. داشتیم

  . خلوت نبودن
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  . در این حد نبود و در حالیکه در اوین اینجوری.کند فروکشی میک یک دفعه یتعداد زندانیان 65 سال های در اصفهان مثالً در

  .فروکش می کرد ولی اوین هیچ وقت خالی نبود
   

  ی؟ی نداررصحبت دیگ
خیلی ممنون که این فرصتو بمن دادید امیدوارم که این بحثهائی که شد . چیزی به ذهنم اآلن نمی رسه. نه من چیز دیگه ای ندارم

 نشون  که جمهوری اسالمی شقاوت و بیرحمی ای با در رابطهو بخصوص در رابطه با کشتارها. حداقل روشنگر یه سری مسائل باشد
  .هداد
  

ات کسانی که خودشون با پوست و گوشت این جنایتها رو دیدند و لمس کردند، کسانی که خودشون رهر صفحه ای از خاط
صفحه از این نوع خاطرات واقعا یک قسمتی از تاریخ این کشور و برگی از مبارزات مردم ماست و به  شاهد زنده بودند، هر

  .ت و تجربیات را بنویسند و در اختیار مردم ما قرار دهنداین اعتبار وظیفه تمامی بازماندگان این قتل عام است که این واقعیا
  .و اگر شرائط جانبی زندگی اجازه بده، به احتمال زیاد این کار را خواهم کرد. من خودم بطور جدی قصد نوشتنش را دارم

  
  ! موفق و پیروز باشید،با سپاس

  
 
 
 
 
  

   و مردان آزاده و مبارزیزنانتمامی درود بر 
 در سیاهچالهای  که در دفاع از منافع کارگران و زحمتکشان

 !رژیم ارتجاعی و جنایتکار جمهوری اسالمی جان باختند


