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آنروزها زندانها و بازداشــتگاه ها شـرايط خـاصي داشـتند و دسـتگيري ها در سـطح وسـيعي ادامـه داشـت. آمـار 
زندانيان سياسي در يك سلول ٩ نفره به ١٢ تا ١٥ نفر و در بندهاي عادي به ٢٠ نفر مي رسيد. رژيم بــراي آـم 
آردن تراآم زندانيان عادي طرح انتقال معتادين به "جزيره" را اجرا آرد امــا ايـن طـرح در مـدت آمـتر از ٢ 
سال ناموفق اعال م شد و معتادين به زندان هاي عادي برگردانده شدند. وضعيت جسمي معتـاديني آـه از جزيـره 
به عادل آباد برگردانده شدند باورآردني نبود درست مثل زندانيان اردوگاه هاي اشــويتس بودنـد آـه در قيلم هـاي 
مستند ديده بودم. آامال  نحيف و رنجور بودند بطــوري آـه تمـام استخوانهايشـان را مي شـد شـمرد. جـا بـه جـاي 
ــه علـت سـوء تغذيـه دچـار بيماريهـاي ال عـال ج شـده بودنـد. وقتـي پـاي خـاطرات  بدنشان آبود و زخمي بود و ب
ــوده و از ميـوه  وحشتناآي از جزيره نقل مي آردند. جيره غذائي شان در روز فقط چند عدد حبوبات و آمي نان ب
ــتناك در جزيـره  و سبزي محروم بوده اند. روزانه جيره شال ق داشتند. رژيم سعي آرده بود با ايجاد شرايط وحش
معتادين را مجبور به ترك اعتياد آند. اما بدنبال مرگ شماري از آنان بـر اثـر گرسـنگي و يـا  هنگـام فـرار از 
جزيره و اعتراض خانوده هايشان، رژيم مجبور شده بود طرح جزيره را پس بگــيرد. بـاال  بـودن آمـار زندانيـان 
ــودن رقـم  سياسي رژيم را دچار مشكل جدي تري آرده بود. محكوميت مكرر در جوامع بين المللي به دليل باال  ب
اعدام ها و زندانيان سياسي، نقض حقوق بشر، فشار خانواده هاي زندانيان و درگيري هاي درون حاآميت نسـبت 
به شيوه رفتار با زندانيان سياسي، رژيم را به فكر چاره انداخت. در آن زمان دو نظر در مورد نوع برخورد با 
زنداينان سياسي در حاآميت وجود داشت. يكي خط هئيت موتلفه و افراد نزديك به آن بـود آـه تـال ش مي آردنـد 
دست به قتل عام زندانيان سياسي بزنند و ديگري خط منتظري و افراد نزديــك بـه او بـود آـه نسـبت بـه افزايـش 
اعدامها و شكنجه زندانيان اعــتراض داشـتند. خمينـي طـي حكمـي در سـال ٦٠، بعـد از اعدامهـاي گسـترده ٣٠ 
خرداد، آه به قوه قضائيه ابال غ آرده بود از اعدام آساني آـه در تيمهـاي عمليـاتي شـرآت نداشـتند و يـا زمـان 
ــر بازجويـان  دستگيري مسلح نبودند صرفنظر آرده بود اما بعدا اعدام شدن و يا نشدن زنداني را مشروط به نظ
ــد نظـر در پرونده هـاي زندانيـان سياسـي  و سربازجويان آرد. در چنين شرايطي بود آه قوه قضائيه براي  تجدي
هيئت هائي متشكل از بازجوها، بازپرس هــا، داديارهـا و رواسـاي زندان هـا تشـكيل داد. هـدف ايـن هيئـت پـائين 
آوردن آمار زندانيان سياسي بود. شروع آار هئيت در شيراز همزمان بود با بازجوئي هاي مربوط به تشــكيال ت 
زندان و اين فرصتي بود آه طرفداران قتل عام بتواننـد گروهـي از زندانيـان را اعـدام آننـد. اعـدام يـك زندانـي 
سياسي آه حكم قضائي قطعي داشت و به حبس محكــوم شـده بـوده از نظـر قضـائي آـار آسـاني نيـود پـس بـايد 
ــد. هئيـت مذآـور  موجبات اعدام فراهم مي شد تا از نظر بيدادگاه هاي اسال مي زنداني شرايط اعدام را داشته باش
براي اعدام يا آزادي زندانيان معياري را در نظر گرفته بود. زندانياني آه توبه آنان محرز شده بود مي توانستند 
ــا  آزاد شوند و احراز توبه آنان هم مشروط به همكاري با بازجوها در شكنجه و زدن تير خال ص و يا همكاري ب

زندانبانان در سرآوب ساير زندانيان بود.   
ــدن نمـاز و دفـاع  شرط اعدام براي زندانيان مجاهد دفاع از ترورها و جنگ مسلحانه و براي آمونيست ها نخوان
از مارآسيسم و آمونيسم بود. تقريبا همه زندانيان آه در آن موقع در عادل آباد بودند از دفاع علنــي از مواضـع 
سياسي خود يا دفاع از مواضع تشكيال تي آه در رابطه با آن دستگير شده بودند خودداري آردند و همين بــاعث 
شده بود اعدام نشوند. آساني آه از مواضــع خـود دفـاع مي آردنـد در بازداشـتگاه نگهـداري مي شـدند و منتظـر 
اعدام بودند. عده اي از مجاهدين مواضع سازمان را مورد نقد قرار دادند آه باعث بوجود آمدن جرياني بنام خط 

سوم شد و عده اي هم به رهبري رجوي و عملكرد سازمان هنوز اعتقاد داشتند.  
ــش اجـرا شـده بـود. زندانيـاني آـه جمهـوري اسـال مي را قبـول  طرح طبقه بندي زندانيان سياسي از چند سال پي
ــه بودنـد آـه حـدود يـك سـوم زندانيـان سياسـي  نداشتند و با زندانبانان و بازجوها همكاري نمي آردند در يك طبق
زندان عادل  آباد را شامل مي شدند. گروهي ديگر مخالفت با جمهوري اسال مي را به زبــان نمي آوردنـد و گرچـه 
منفعل بودند با زندانبان هم همكاري نمي آردند. گروهي ديگر توابين بودند آه به هرآاري، از شـكنجه دوسـتان 
ــان از بهـترين امكانـات  خود و تير خال ص زدن به آنان تا آدم فروشي براي آزاد شدن از زندان دست مي زدند.آن
ــو مي نـاميدند و بقيـه آن  زندان استفاده مي آردند و به مرخصي مي رفتند. هيئت مذآور آه توابين آن را هيئت عف
را هئيت مرگ، ابتدا ١٠ تا ١٥ نفر از تشكيال ت زندان را اعدام آرد. قبل از اعدام بــا فريـب و شـكنجه آنـان را 
وادار به اعتراف و مصاحبه ويدوئي آردند. اغلب آنان آساني بودند آه در دوران بازجوئي هاي اوليه خود حتي 
ــر شـده بودنـد و يـا روي عملكـرد مجـاهدين مسـئله داشـتند و آنـان را نقـد  هواداري و ارتباط با مجاهدين را منك
مي آردند اما چون بازجوها تصميم گرفته بودند قتل عام راه بياندازند، با شــكنجه و فريـب آنـان توسـط جليـل آـه 
مسئول اول تشكيال ت زندان بــود آنـان را وادار بـه اعـتراف بـه طرفـداري از جنـگ مسـلحانه و تـرور آردنـد.  
بازجوها جليل را به سلولهاي آنان فرستاده بودند تا آنان را ترغيب به دفاع از سـازمان آنـد. بازجوهـا و هئيـت 



مرگ به اين شكل پرونده آنان را تنظيم آردند آه از لحاظ قضائي اعدام آنان موجه شــود. يـك شـب جليـل را بـه 
سلول من فرستادند. من مي دانستم او بريده است.ابتدا تحليلي در مورد شرايط سياسي ايران آرد و گفت رژيم به 
ــواداران امـر آـرده   زودي توسط سازمان سرنگون مي شود و مي گفت امام زمان را در خواب ديده آه به همه ه

آه از مجاهدين دفاع آنند و از اين قبيل حرف ها.  
ــه شـنيدند. خيلـي  بازجوها به جليل قول داده بودند آه او را اعدام نكنند اما گريه و التماس او را قبل از اعدام هم
ــتراف آـرده بودنـد در دادگـاه هيئـت مـرگ  زود بقيه از دامي آه بازجوها گذاشته بودند آگاه شدند. عده اي آه اع

دفاع از خود را پس گرفتند، اما پذيرفته نشد و همه اعدام شدند. اعدام زندانيان با اعتراض گسترده چه در داخل  
و چه در خارج روبرو شد. رژيم تحت فشار اعتراضات خانواده هــاي زندانيـان و جوامـع حقـوق بشـر از ادامـه 
اعدام ها خودداري آرد و اقدام به آزاد آردن تعدادي از توابين آرد و تبليغات وسيعي در اين باره براه انداخــت. 

بقيه بچه هاي تشكيال ت تجديد محاآمه شدند و مدت محكوميت آنان افزايش يافت.  
با بسته شدن پرونده تشكيال ت زندان به مرور بچه ها به عادل  آباد برگردانده شدند. زندانبانان يك جابجــائي جديـد 
در بند انجام دادند و طبقه بندي قبلي زندانيان را تغيير دادند بطوري آه توابين را با بقيه زندانيان قاطي آردند تا 
بتوانند زنداني ها و فعاليت هاي آنان را تحت نظر بگيرند. شـرايط زنـدان خيلـي سـخت تر شـد. آسـاني آـه نمـاز 
نمي خواندند و يا در نماز جماعت شرآت نمي آردند شــديدا شـكنجه شـده و بـه انفـرادي بـرده مي شـدند.هرگونـه 
ــرادي طوال نـي مـدت مي شـد.  انتقاد از رژيم و زندانبانان به پاسدارها گزارش مي شد آه منجر به شكنجه و يا انف
زندانيانان سعي مي آردند مقاومت زندانيان را در هم بشكنند و شخصيت سياسي آنان را خورد آننـد تـا آنـان را 
ــا آـه تعـدادي از پاسـداران عصبـي و روانـي  وادار به همكاري آنند. فشارها و شكنجه ها طاقت فرسا بود تا آنج
شدند و شرايط انتقال خود را از زندان به جائي ديگر فراهم آردند. تعدادي از زنداني ها تسليم شدند. تماس هـا و 
رابطه ها آامال  مخفيانه صورت مي گرفـت. آال سـهاي عقيدتـي اجبـاري، طوال نـي و خسـته آننـده و بـي سـروته 
بودند. تصميم گرفتيم با آن وضع مقابله آنيم. ابتدا در ســخنراني ها و مراسـم هائي آـه بـه اجبـار بـرده مـي شـديم 
سعي مي آرديم نزديك به هم بنشينيم و از گفتن صلوات و شعار دادن خودداي آنيم تا مراسم را بـر هـم بزنيـم و 
به اين وسيله از بردن ما به سخنراني ها صرف نظر آنند. شكنجه ها و فشارها بر مـا بيشـتر شـد. آمـتر زندانـي 
طبقه ٣ را مي شد يافت آه جاي شال ق در تن نداشته باشد. بال خره يك روز با هماهنگي تمام زندانيان طبقه ٣ از 
رفتن به سخنراني خودداري آرديم. مي دانستيم پاسداران عكس العمل شديدي نشان مي دهند و همين طور هم شد. 
ــتم قـرار دادنـد. همـه  حدود ١٠ نفر با آابل و زنجير به طبقه ٣ هجوم آوردند و همه را بشدت مورد ضرب و ش
خونين و مالين شديديم. پاسداران از نفس افتادند و بعد از آنكــه دسـتها و آابلهـاي خونينشـان را شسـتند برگشـتند 
پائين. مال فه هايمان را تكه تكه آرديم و روي زخم هايمان بستيم ولي خونها را پاك نكرديم. فرداي آنروز مال قــات 

داشتيم.  
قصد داشتيم با همان سر و روي زخمي بـه مال قـات بريـم آـه ممنـوع المال قات مـان آردنـد و از هواخـوري هـم 
محروم شديم. روزهاي بعد تعدادي از زندانيان طبقه ٢ هم از رفتن به آال سهاي عقيدتي خــودداري آردنـد. آنهـا 
ــد تـا چنـد تـا از زندانيـان را بـه  را هم به شدت آتك زدند و به طبقه سوم منتقل  شدند. شب ها بعد از خاموشي چن
بيرون بند مي بردند و شكنجه مي آردند. تعدادي از بچه نتوانستند ادامه دهند و تسليم شــدند. نامـه اي بـه دادسـتان 
ــا دخـالت دادسـتان و مسـتقر شـدن  نوشتيم و نسبت به رفتار زندانبانان و شكنجه هاي اعمال شده شكايت آرديم. ب
ــررات زنـدان را نـاديده  نماينده دادستان در زندان شكنجه ها موقتا قطع شد. نماينده دادستان مقرر آرد هرآس مق
بگيرد اقدام به شوروش محسوب مي شود و شرآت در آال س هاي عقيدتي را جزء مقررات زندان اعال م آرد.  

دوباره مجبور شديم به آال سهاي عقيدتي آه فوق العاده بي محتوا و خسته آننده بودنــد برويـم. راه ديگـري بـراي 
مقابله با آن وضع پيش گرفتيم. در آال سهاي عقيدتي مي خوابيديم و يا چرت مي زديم و از دادن شعار و صلــوات 

فرستادند خودداري مي آرديم. اين آار زندانبانان را بيشتر عصباني مي آرد. 
از طرف نماينده دادستان آه شخصي بود بنام ابوطالب و يكــي دو روحـاني آـه از تهـران آمـده بودنـد تهديـد بـه 
اعدام دسته جمعي شديم. اخباري آه از ديگر زندانهاي آشور مي رسيد گوياي اتفاقات مشابه بود و آنها هم تهديد 
به اعدام شده بودند. رژيم مترصد فرصتي براي قتل عام بود ولي تاآنون با سه مشكل روبــرو بـود، يكـي آـثرت 
زندانياني آه از نظر آنان بايد اعدام مي شدند، دوم، اعتراضــات روبـه رشـد مـردم و خانواده هـا و سـوم رفـت و 
ــر در مـورد آينـده زنـدان و تهديـد بـه قتل عـام شـدن وجـود  آمدهاي آميسيونهاي حقوق بشر. بين زندانيان دو نظ
داشت. گروهي معتقد بودند رژيم توانائي قتل عام را ندارد و مردم در شرايط انقال بي هستند و بزودي به زندانها 
ــم  حمله مي آنند و عمليات نظامي مجاهدين رژيم را وادار به عقب نشيني مي آند. گروهي ديگر معتقد بودند رژي
پايبند به هيچ گونه قوانين و مقرارات بين المللي نيست، وضعيت جنگـي آشـور و بحرانهـاي داخلـي دسـت او را 
براي هرگونه قتل عامي باز گذاشته است همانطور آه در سالهاي ٦٠ و ٦١ زندانيان را گروه گروه اعــدام آـرد 
و اسـامي اعـدام شـدگان را در روزنامـه هاي دولتـي هـم چـاپ آـرد. از ايـن نقطـه نظـر، تنهـــا مــانع قتل عــام، 

اعتراضات مردمي و نهادهاي حقوق بشري و تال ش رژيم براي نزديك شدن به اروپا مي توانست باشد.  



يكي از روزهاي رمضان ٦٤ براي شنيدن سخنراني به ســالن سـينما آـه سـالن اجتماعـات هـم بـود بـرده شـديم. 
ــديم درهـاي سـالن از بـيرون قفـل شـده و  سخنراني از ظهر تا شب ادامه داشت. بعد از اتمام سخنراني متوجه ش
نمي شود خارج شد. عجيب به نظر مي رسيد. فكر آرديم ممكــن اسـت اتفـاقي بيـافتد. بعـد از نيـم سـاعت يكـي از 
درها باز شد و اعال م آردند فقط زندانيان طبقه يك مي توانند به بند برگردند. يك ساعت بعد زندانيان طبقه دو را 
به بند برگرداندند. دوباره درها بسته شد. يك ساعت، دو ساعت، سه ساعت گذشت، به درب آوبيديم اما جوابــي 
ــم. نمي توانسـتيم حـدس بزنيـم چـه  نشنيديم. حدود ١٥٠ زنداني بوديم آه اآثرا روزه داشتيم و گرسنه و تشنه بودي
ــالن را بـه  خوابي برايمان ديده اند. نمي دانستيم چه عكس العملي بايد نشان دهيم، انتظار بكشيم يا شورش آنيم و س
آتش بكشيم. از گرسنگي و تشنگي خوابمان برد، يكي يكي آف سالن دراز آشــيديم. سـاعت از ١٢ شـب گذشـت 
بود و در نگراني به سر مي برديم آه يكي از درها باز شد و پاسداري بدون هيچ توضيحي اعال م آرد مي توانيـم 
در دسته ها سه و چهار نفره به دستشوئي برويـم. هرآـس بـيرون مي رفـت بـر نمي گشـت. نوبـت مـن رسـيد. از 
دستشوئي آه خارج شدم يكي از توابين گفت مي توانم به بند برگردم. چراغ هاي راهرو خاموش بود و فقــط نـور 
آمي از برجهاي زندان به داخل راهرو مي تابيد. وارد راهرو آه شدم ديدم تعداد زيادي پاسدار با چوب و چماق 
ــه سـالن تـا بنـد حـدود  و باتوم و زنجير و آابل در دست داال ني درست آرده اند آه تا جلو بند امتداد داشت. فاصل
ــي بـه سـرم خـورد و نقـش زميـن شـدم. مـرا  ٤٠٠ متر بود. ترسيدم، قصد داشتم به سالن برگردم آه چيز محكم

آشان آشان به داخل داال ن بردند. فقط چند ضربه اول را حس آردم و ديگر چيزي نفهميدم. 
چشمانم را باز آردم. روي زمين خوابيده بودم. تمام بدنم درد مي آرد و صورتم پر از خون، بـه زميـن چسـبيده 
ــود. صورتـش آـامال  سـياه  بود، قدرت حرآت نداشتم و دوباره خوابم برد. دوباره بيدار شدم، محمد باال ي سرم ب
ــالن نسـبتا بـزرگ بوديـم دورتـا دور سـالن  بنظر مي رسيد و خون خشك شده صورتش را پوشانده بود. در يك س
ــدادي ديگـر از بچـه ها روي  تخت هاي سه طبقه بود بدون تشك. نمي دانستم آجا هستم. در گوشه و آنار سالن تع
زمين و تخت ها افتاده بودند. محمد آمك آرد از زمين بلند شدم و روي تخت خوابيدم. با ديدن بقيه بچه ها متوجه 
شدم وضع من از بقيه بهتر است. همه خونين و مالين بوديم با سرها و دسـتها و پاهـاي شكسـته. مـن نزديـك بـه 
بيست ساعت بيهوش بودم. همه گرسنه و تشنه بوديم. يك سلول ديگر آنــار سـلول مـا بـود آـه تعـدادي ديگـر از 
بچه ها آنجا بودند. از نوشته هاي روي ديوارها و تخته ها فهميديم آــه در بنـد موسـوم بـه بنـد ٤٩ هسـتيم آـه قبـال  

زنان زنداني عادي در آن نگهداري مي شدند.  
با سرو صداي صحبت هاي ما سرو آله پاسداران دوباره پيدا شد و با آابل و باتوم دوباره بــه جـان مـا افتـادند و 
زخم هاي تن مان را تازه آردند.  قدرت و توان نداشتم از ضربات آابل فرار آنم. خود را روي تخت جمع آــردم 
ــر آـردم يكـي از  آه از سر و صورتم محافظت آنم. همه بچه ها را دوباره به نوبت زير آابل و باتوم گرفتند. فك
ــه ها خـون زيـادي رفتـه بـود و جـاي پوتيـن پاسـداران روي  ما زير آن ضربات جان بدهد. از بدن بعضي از بچ
خونهاي لخته شده به جا مانده بود. در سراسر سلول  جا به جا نقش پوتيــن بـه چشـم مي خـورد. پاسـدارها از مـا 
عصباني بودند، دهانشان آف آرده بود. قبل از شكنجه وضو گرفته بودند و در حـالي آـه مـا را زيـر ضربـات 
ــه" را زمزمـه مي آردنـد.  شـكنجه مثـل  آابل گرفته بودند، آيه " اشداء علي الكفار" و" قاتلوهم حتي ال تكنوا الفتن
نماز و روضه براي آنها مقدس بود. شايد فكر مي آردند با شكنجه منافقين و آفار جايگاه بهتري در بهشــت پيـدا 
مي آنند. مراسم شكنجه حدود ٢ ساعت طول آشيد. بعد از رفتن پاسدارها، ديگ غذائي به داخل سـلول آوردنـد. 
نزديك به ٤٠ ساعت بود آب و غذا نخورده بوديم، شديدا احساس ضعف مي آرديم. قاشق و بشقابي در آار نبود. 
سر و صورت و دستهايمان خوني و آثيف بود. از نگهبان خواستيم به دستشوئي برويم و دست و صورتمــان را 
ــا وجـود اينكـه خيلـي گرسـنه  بشوئيم. غذا راگو بود. سرد شده و  ال يه چربي ضخيمي روي آن را پوشانده بود. ب
ــتري داشـت داوطلـب  بوديم ولي نتوانستيم از سرجايمان بلند شويم و چيزي بخوريم. يكي از بچه ها  آه وضع به
ــدا تصـور مي آرديـم قصـد دارنـد  شد و مقداري سيب زميني و هويج از ديگ برداشت و بين مان تقسيم آرد. ابت
همه ما را همانجا اعدام آنند، اما بعد از مدتي سر و آله نماينده دادستان پيدا شد و مقررات بند را آـه روي يـك 
تكه آاغذ نوشته شده بود برايمان خواند: هواخوري و مال قات قطع  ، قدم زدن و حرف زدن در سـلول ممنـوع ، 
همه بايد تمام روز را روي تخت بخوابند، توالـت و دستشـوئي روزي  سـه نوبـت و هـر نوبـت ٣ دقيقـه، حمـام 
هفته اي يك بار به مدت پنچ دقيقه. از داشتن تشك، پتو، مسواك و ديگر لوازم شـخصي و هرگونـه وسـيله بـراي 
ــام  غـذا خـوردن بـه جـز سـه عـدد پـارچ آب محـروم شـديم . همـه بـه اجبـار بـا دسـت از ديـگ غـذا، نهـار و ش
مي خورديم. روزي ده ضربه شال ق سهميه داشتيم. هر آس با ديگري حرف مي زد و يا نسبت بـه شـرايط جديـد 
اعتراض مي آرد ١٠ ضربه شال ق اضافي مي خورد. از خوابي آه برايمان ديده بودند معلوم بود قصد زجرآــش 
ــود نبـايد از امكانـات  آردن ما را داشتند. به گفته نماينده دادستان، ما آه تعدادمان در سلول جديد حدود ٣٠ نفر ب
بند عمومي استفاده مي آرديم. قصد داشتند با تحميل اين شرايط به ما  در ميان ديگر زنداينان آه حدود ٥٠٠ نفر 

بودند وحشت ايجاد آنند.  



وضع وحشتناآي پيدا آرديم. پاسداران بدون توجه به زخم ها و شكستگي هاي بدنمان هر شب ١٠ ضربـه شـال ق 
به ما مي زدند. شب و روز نگهباني در سلول قدم مي زد تا زنداني ها با هم صحبت نكند.  

حدود يكماه به همين منوال گذشت. حرف زدن داشت يادمان مي رفت. بدنهامان خشك شده بود و همه دچار آمر 
ــه  درد و درد مفاصل شده بوديم. يك روز بچه هائي آه دچار در  رفتگي استخوان يا جراحت شديد شده بودند را ب

بهداري بردند. 
با اعتراض خانواده هايمان بال خره بعد از يكماه بـه مـا اجـازه  مال قـات دادنـد. هنـوز در سـر و صورتمـان آثـار 
ــا خانواده هـا  دسـت بـه اعـتراض زدنـد. بـه آنهـا حملـه  شكنجه و رد سياه شده زخمها بر جا مانده بود. با ديدن م
آردند و از سالن مال قات بيرون شان راندنــد. خانواده هـا  بـه دادسـرا رفتـه و  بـه شـكنجه فرزندانشـان اعـتراض 
آردند. آنجا هم مورد ضرب و شتم قرار گفتند.  تعدادي از آنها  بازداشــت شـدند. دادسـتان در پاسـخ  اعـتراض 

خانواده ها گفته بود آه ما قصد شورش و آتش زدن زندان را داشته ايم. 


