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دوره مقدمات طرح قتل عام سراسري زندانيان سياسي در ايران در آذر ١٣٦٦ به اجراء گداشته شد. هدف از اجراي اين 
ــب از  طـرح پـاك آـردن صـورت مسـئله زنـدان و زندانـي سياسـي در ژيـم اسـال مي بـود. در آذر ١٣٦٦ آميسـيوني مرآ
نمايندگان واواك(سازمان امنيت رژيم)، سپاه پاسداران، دادگاه هاي اسال مي و مسئولين امنيتي زندان ها به گوهردشت آمد 
تا در اجراي مقدمات اين طرح به شناسائي دقيق يك به يك زندانيان بپردازد و نتيجه را بـه خمينـي ، رفسـنجاني و خامنـه 
ــه مـرگ " آـه خـود را آميتـه عفـو امـام مـي نـاميد بـه بنـد يـك  اي  گزارش آند. در يكي از روزهاي آذر ١٣٦٦، " آميت
گوهردشت آمد و آار بازجوئي  را صبح و عصر به پيش بـرد. آنـان  موفـق  شـدند بـازجوئي هـاي  دقيقـي از اوليـن  تـا  
آخرين سلول بند به انجام برسانند. اين آميته در تمامي بندهاي زندان گوهردشت به بــازجوئي پرداخـت. در آن زمـان مـن 
در سلول ده بند يك بودم. وقتي آه نوبت به سلول ما رسيد، سئوال ت براي همه آامال  روشن شده بود. امــا آن زمـان هـدف 
رژيم از اين  بازجوئي ها  براي ما روشن نبود. طبق معمول پاسخ هايي آه داده شد در ســطح همـان پاسـخ هـايي بـود آـه  
پس از ارتقاء سطح مقاومت در زندان داده مي شد. مثال  در مقابل اين سئوال آه آيا نماز مي خواني يا نه؟ اغلب جواب ما 
اين بود آه نماز نمي خوانيم. مصاحبه مي آني يا نه؟ جواب اين بود آه مصاحبه نمي آنيم. بطور آلي سئوال تي نظـير آيـا 
مسلمان هستي؟ حاضري در جبهه جنگ  عليه  عراق  شــرآت آنـي؟  گروهـت  را محكـوم مـي آنـي ؟ چـه بـه صـورت 
ــرا در آوردن طـرح قتـل  شفاهي و چه آتبي از زندانيان به عمل آمد. بر پايه اين پرسش  و پاسخ ها ليست هايي براي به اج
ــا آمدنـد  عام زندانيان سياسي تهيه گرديد. چند روز پس از پايان بازجوئي ها ناآهان با ليست هاي از پيش تعيين شده به بنده
و گفتند تا قبل از ظهر همه وسايل خود را جمع آرده و آماده جابجائي باشيد. از آن تاريخ به بعد دو ماه طول آشــيد تـا مـا 
توانستيم بفهميم برخي از رفقاي مان به آجا برده شدند. شرايطي آه حكمفرما بود چنين بـود آـه بـراي مدتـي هـر دو سـه 
ــكوت  روز يك بار به طور ناگهاني ليست هاي جديدي مي آمد و جابجائي هاي جديدي صورت مي گرفت. در اين دوران س
مرك باري برقرار شد و تمامي روابطي آه در طول سال هاي متمادي بر پايه اعتماد در زندان ساخته بوديم فروريخت و 
جو بي اعتمادي حاآم گشت. تمام معيارهاي امنيتي و امكانات اطال عاتي ما براي مدتي از هم پاشـيد. در پـي بـروز چنيـن 
ــه شـد  شرايطي، زندانبانان در روز جمعه ٧ مرداد ١٣٦٧ به بند ما حمله آردند و تلويزيون بند را با خود بردند. به ما گفت
مال قات با خانواده ها آه قرار بود روز سه شنبه صورت گيرد، قطع شده است. سيســتم جديـدي از قرنطينـه از فـرداي آن 
روز بر ما حاآم آردند. هواخوري روزانه، بهداري، دارو از طرف خانواده ها، روزنامه ها و نشرياتي آه از پول خـود 
ــن قرنطينـه آـه  مي خريديم، صداي راديو سراسري زندان آه اخبار هر روز را پخش مي آرد، همگي به آلي قطع شد.اي
ــن شـرايط جديـد  در سراسر زندان هاي ايران در آن روزها بر قرار گرديد براي سه ماه ادامه يافت. هر روز در مورد اي
بحث مي آرديم ناگهان متوجه شديم آه تعدادي از بندهاي مجاهدين به طورآلي از زنداني خالي اســت. در برخـي از آنهـا 
تا حدود ٢٠٠ زنداني مجاهد وجود داشت. اما ديگــر آسـي در آن هـا نبـود. تصميـم گرفتيـم  يـك  قـرار ٢٤ سـاعته بـراي 
گرفتن اخبار از طريق مرس نوري در بند خود به اجرا در آوريم. تا از آن طريق از وضعيت جديد پيــش آمـده در زنـدان 
و تخليه بندها اطال عات بدست آوريم. در همين هنگام در ميان اخبار متعددي آه هر لحظه از طريق مرس نوري دريــافت 
مي آرديم، خبري از يك رفيق زنداني رسيد آه هنگامي او را به " تريبون مرگ " براي پرسش و پاسخ مـي بردنـد، يـك 
تپه بزرگي بيش از ٢٠٠٠ دمپائي پال ستيكي متعلق به زندانيان را در انتهاي آريدور ديده است. عال وه بر اين گفته بود آه 
ــم آبـي رنـگ  آويـزان  بدن ٢٠ تا ٣٠ زنداني را آه از سقف سوله بزرگ آمفي تاتر زندان گوهردشت از طناب هاي ضخي
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