
با سالمم خدمت شما هھھھموططنانن عزيیز وو با تشکر اازز ددست ااندررکارراانن محترمم اايین برنامهھ٬، وو بخصوصص با اادداایی ااحتراامم نسبت بهھ 
هھھھمهھ شهھداایی ررااهه آآززااددیی٬، جانفشانانن تابستانن شصت وو هھھھفت وو هھھھمهھ ززنداانيیانن سيیاسی مقاوومم... وو برااستی جهھانن خبردداارر نشد کهھ 

ددرر اايین 35 سالل سيیاهه٬، بر مرددمم وو مبهھن ما چهھ ررفت. 

مقدمتآ اايین توضيیح رراا ضروورریی ميیداانم کهھ هھھھدفف اازز ززنداانن نگارریی وو گفتن وو نوشتن خاططرااتت ززنداانن٬، ددرر ووهھھھلهھ ااوولل مباررززهه با 
«فرااموشی» ددرر حافظهھ جمعی نسبت بهھ کشتارر وو جنايیاتی ااست کهھ چهھ بسا با تحريیف وو سانسورر وو با مروورر ززمانن ددرر ااذذهھھھانن 

گم ميیشودد. ضمن اايینکهھ هھھھمزمانن گرااميیدااشت يیادد وو معرفی آآززاادديیخوااهھھھانن وو مباررززيینی ااست کهھ ددرر ررااهه آآززااددیی ميیهھنمانن  بر 
خاکک اافتاددند٬، وو ددرر عيین حالل يیک ررووشنگریی ضروورریی ااست ددرر ااررتباطط با عامليین وو آآمريین اايین جنايیاتت کهھ ااتفاقآ هھھھنوززمم حاکم 

وو ددرر قدررتت هھھھستند. باشد تا ررووززيیکهھ هھھھمهھ اايین جنايیتکارراانن عليیهھ بشريیت٬، ددرر ددااددگاهھھھهھایی بيین االمللی مورردد باززخوااست قراارر 
بگيیرند وو بهھ پایی ميیز محاکمهھ وو عداالت کشاندهه شوند. 

هھھھمانطورر کهھ مطلعيید٬، رريیيیس اايین ددوولت تبهھکارر٬، ااخوند حسن ررووحانی کهھ اازز باالتريین مهھرهه هھھھایی سرکوبب اايین ررژژيیم ددرر ططی 
اايین سهھ ددهھھھهھ بوددهه ددرر چند ررووزز آآيیندهه بهھ نيیويیورر کک خوااهھھھد آآمد وو ما با حظورر فعالل ددرر جلویی ساززمانن ملل فريیادد خوااهھھھيیم ززدد کهھ 

ااوو وو هھھھمکارراانن آآددمکشش نمايیندگانن مرددمم اايیراانن نيیستند. 

من (ميینا اانتظارریی) ددرر تابستانن سالل ٬60، بجرمم هھھھواادداارریی اازز ساززمانن مجاهھھھديین خلق ددستگيیر وو بهھ ززنداانن ااوويین منتقل شدمم. اازز 
بدوو ووررووددمم بهھ ززنداانن وو بندهھھھا٬، عالووهه بر شکنجهھ هھھھایی ررووحی وو فيیزيیکی خوددمم٬، شاهھھھد شکنجهھ هھھھایی جسمی وو رروواانی  بسيیارریی 
اازز هھھھمبنداانم بوددمم. ددرر بندهھھھایی عمومی٬، ددرر يیک نگاهه شاهھھھد حضورر سهھ نسل ددرر کنارر هھھھم بودديیم٬، آآنن هھھھم ددرر محيیطی محدوودد وو با 

تعداادد بسيیارریی ززنداانی.... اازز کوددکانی کهھ بهھمرااهه ماددرراانن خودد ددستگيیر شدهه بوددند٬، تا ززنانن بارردداارر وو نوززاادداانی کهھ ددرر ززنداانن 
بدنيیا آآمدهه بوددند وو گاهھھھآ هھھھمرااهه ماددرراانش بهھ ااتاقهھایی شکنجهھ وو باززجويیی برددهه ميیشدند٬، تا ددختراانن نوجواانن محصل٬، جواانانن 

دداانشجو وو يیا کاررمند وو کاررگر٬، وو حتی ماددرراانن سالخوررددهه وو ماددرر بزررگهھا.... 

هھھھنوزز خاططرهه آآخريین ووددااعع با يیارراانن وو هھھھمبنداانن ددرر شبهھایی ااعداامم هھھھمچنانن با ماست. شبهھايیی کهھ اازز 100 تا 150 نفر ددرر پشت 
بند ما٬، بند 240 ااوويین حدوودد ساعت 8 يیا 9 شب تيیربارراانن می شدند وو ما صداایی تک تيیرهھھھايیی کهھ بهھ مغز وو قلب 

هھھھمسلوليیهھايیمانن ميیزددند رراا شماررشش می کردديیم.... وو اايین کابوسس ماندگارر نسل ماست. 

ددرر ددیی ماهه هھھھمانسالل ددرر يیک ددااددگاهه 4 – 5 ددقيیقهھ اایی بهھ رريیاست آآخوند حسيینعلی نيیّریی٬، بدوونن ددااشتن حق هھھھيیچ ددفاعع وو گفتن 
کلمهھ اایی بهھ 7 سالل ززنداانن محکومم شدمم. ددرر آآنرووززهھھھا هھھھر کس کهھ حکم ميیگرفت (اازز يیکسالل تا حبس اابد)٬، بچهھ هھھھا هھھھمديیگر رروو 

ددرر آآغوشش می گرفتند وو اابراازز خوشحالی می کرددند ززيیراا کهھ ددرر آآنن شبهھایی ووحشت وو تروورر٬، رروواانهھ ميیداانن تيیر نشدهه بودد... 

مدتی پس اازز ددرريیافت حکم٬، بهھ ززنداانن قزلحصارر منتقل شدمم. ااما گرفتن حکم بهھ معنایی اايین نبودد کهھ ززنداانی محکوميیت خودد رراا 
بهھ شکل معمولل می گذررااند بلکهھ اايین تاززهه آآغازز سرکوبهھایی جديید بودد. حدوودد پائيیز سالل ٬61، اازز بند عمومی بهھ بند 8 تنبيیهھی 
منتقل شدمم کهھ اازز حدااقلهھایی معمولل ززنداانن نيیز محروومم بودديیم. مدتت کوتاهھھھی بعد اازز آآنن٬، ززنداانن مخوفف گوهھھھرددشت با صدهھھھا 

سلولل اانفرااددیی بهھ ررااهه اافتادد کهھ مسئوليین ززنداانن شرووعع بهھ اانتقالل ددستهھ ددستهھ اازز بچهھ هھھھایی بند ما وو سايیر بندهھھھا بهھ آآنجا کرددند کهھ 
گاهه تا 2 يیا 3 سالل٬، ززنداانی رراا ددرر آآنن سلولهھا نگاهه می ددااشتند.  

مدتی بعد کهھ گويیا بهھ نتيیجهھ ددلخوااهه خودد يیعنی بهھ ززاانو ددرر آآووررددنن ززنداانيیانن نرسيیدند٬، ااقداامم بهھ ررااهه ااندختن ددوو شکنجهھ گاهه مخوفف 
ددرر قزلل حصارر کرددنددد. يیکی  با نامم «قبر يیا قبامت» کهھ حدووددآآ 9 ماهه بطولل اانجاميید وو ززنداانيیانن ززنن وو يیا مردد٬، مجاهھھھد وو يیا 
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ماررکسيیست بهھ آآنجا منتقل ميیشدند وو ددرر آآنن ززنداانيیانن محصورر مابيین تختهھ هھھھایی چوبی تابوتت مانند٬، با چشم بند وو چاددرر (ددرر 
مورردد ززنانن)٬، ددرر سکوتت قبرستانی٬، ررووبهھ دديیواارر بدوونن هھھھيیچ حرکتی نشاندهه شدهه بوددند....  

شکنجهھ گاهه ددوومم کهھ توسط باززجويیانن بيیرحم ااوويین ددرر قزلحصارر برااهه اافتادد وو حدوودد 13 يیا 14 ماهه بطولل اانجاميید٬، مخصوصص 
ززنداانيیانن ززنن مجاهھھھد اايیجادد شدهه بودد. ززنداانيیانی کهھ غالبآ ددرر ززمانن ددستگيیریی ددرر خردداادد سالل ٬60، بطورر نسبی 17 – 18 سالهھ 

بوددند٬، اانانن ددرر شراايیط فرااسویی ططاقت اانسانی با باززجويیيیهھایی 24 ساعتهھ هھھھمرااهه با ضربب وو شتم٬، تحت شکنجهھ هھھھایی ررووحی وو 
رروواانی  مدااوومم قراارر ددااددهه شدهه بوددند.  

ددرر تمامم مدتی کهھ ززنداانيیانن ددرر اايین ددوو شکنجهھ گاهه بسر ميیبرددند٬، اازز مالقاتت محروومم بوددهه وو تماسی با بيیروونن اازز آآنن مکانن 
ندااشتند. ووقتی خانوااددهه هھھھایی نگراانن آآنهھا سرااسيیمهھ بهھ قزلحصارر می آآمدند بهھ آآنهھا می گفتند کهھ فرززند شما ددرر ااوويین هھھھستش٬، 

ووقتی بهھ ااوويین مرااجعهھ ميیکرددند می گفتند بروويید گوهھھھر ددشت٬، وو ددرر گوهھھھر ددشت می گفتند ما چنيین ززنداانی نداارريیم..... 

بهھرحالل بر ااثر مرااجعاتت مدااوومم خانوااددهه هھھھا بهھ مرااکز مختلف٬، بخصوصص ددفتر آآقایی منتظریی٬، ددرر تابستانن سالل ٬63، هھھھيیئتی 
سرززددهه بهھ قزلحصارر آآمد وو بهھ مکانهھایی مختلف ززنداانن ررفتند. آآنهھا ززنداانيیانن رراا ددرر هھھھمانن شراايیط غيیر اانسانی دديیدند وو عکس وو 

گزااررشش تهھيیهھ کرددند. بهھميین ددليیل تغيیيیر وو تحوالتت موقتی مبنی بر تعطيیلی بندهھھھایی تنبهھی ررخخ دداادد. باالخرهه با بازز گرددااندنن هھھھمهھ 
ما بهھ بندهھھھایی عمومی٬، می تواانستيیم قربانيیانن اايین شکنجهھ گاهھھھهھا رراا مشاهھھھدهه کنيیم. آآنهھا بسيیارر ووززنن کم کرددهه وو آآسيیبهھایی جسمی وو 

ررووحی شديیدیی رراا متحمل شدهه بوددند. بويیژهه کسانی کهھ ااززشکنجهھ گاهه «ووااحد مسکونی» باززگرددااندهه شدهه بوددند آآثارر صدماتت 
جسمی وو ررووحی حادد رراا ددرر آآنانن ميیديیديیم کهھ حتی تا مدتهھا قاددرر بهھ توصيیف آآنچهھ بر سرشانن آآمدهه بودد نيیز نبوددند. 

ررفرمم موقت ددرر ززنداانن ططولی نکشيید. ااووااخر سالل 64 وو ااوواايیل سالل ٬65، مجدددآآ ددستهھ ددستهھ اازز بچهھ هھھھا رراا براایی تنبيیهھ بهھ ااوويین 
منتقل کرددند. من نيیز ددرر يیکی اازز هھھھميین گرووهھھھهھایی 25 – 30 نفرهه بوددمم. اازز بدوو وورروودد بهھ ااوويین وو اازز هھھھمانن پشت ددرر بند کهھ 
چشم بندهھھھا رروو برددااشتيیم تهھديیدهھھھا شرووعع شد. جلویی صف ما٬، مجتبی حلواايیی٬، معاوونن ززنداانن وو بهھ قولی مسئولل ااعداامم٬، ددرر 

حالی کهھ کابلی رراا کف ددستش می ززدد وو ررژژهه می ررفت تهھديید رراا آآغازز کردد: 

"خوبب گوشش کنيید. اايینجا ااوويینهھ٬، خوااستم يیاددتونن بيیادد٬، شماهھھھا ااگر آآددمم شدنی بودديید تابحالل ددرر اايین 5 سالل شدهه بودديید... اايینجا آآخر 
خطهھ!"..... 

هھھھمهھ ما رراا بهھ ددااخل بند فرستاددند ااما اازز هھھھمانن بدوو وورروودد٬، ددررگيیريیهھا آآغازز شد. حتی بر سر کوچکتريین مسئلهھ صنفی مورردد 
ااحتيیاجج ززنداانيیانن٬، با ضربب وو شتم وو حملهھ وو هھھھجومم ططرفف می شديیم. باررهھھھا مجتبی حلواايیی وو گرووهه ضربتش بهھ ددااخل بند هھھھجومم 

آآووررددند وو با پوتيینهھایی مخصوصص بهھ لت وو پارر کرددنن وو ضربب وو شتم بچهھ هھھھا ااقداامم ميیکرددند. اايین ددررگيیريیهھا بهھ اامریی ررووززاانهھ 
تبديیل شدهه بودد وو دديیگرااحساصص اامنيیت حتی ددرر ددااخل بند رراا ندااشتيیم. بهھميین ددليیل براایی ااموررااتت ررووززاانهھ وو غذاا وو دداارروو نيیز 

سعی می کردديیم کهھ بجایی يیکنفر٬، چند نفرهه بهھ ددفتر بند ررجوعع کنيیم چونن بهھ ناگهھانن پاسداارراانن٬، ززنداانی رراا بهھ خاررجج اازز بند برددهه 
وو ددرر پشت بند مورردد ضربب وو شتم قراارر ميیدااددند وو يیا بهھ سلولل اانفرددااددیی می فرستاددند. ما نيیز براایی اايینکهھ يیکنفر بدست آآنهھا 

ااسيیر نشودد٬، 15 – 20 نفرهه می ررفتيیم کهھ ااگر حملهھ کرددند بجایی يیکنفر با يیک جمع ططرفف شوند وو ضربب حملهھ تقسيیم شودد... 
ددرر ووااقع اازز يیک ططرفف سرکوبب بودد وو ددرر ططرفف دديیگر٬، مقاوومت ززنداانيیانن. 

ددرر پائيیز سالل 66 مسئوليین ززنداانن وو ددااددستانی٬، ااقداامم بهھ تقسيیم بندیی هھھھایی خاصی ددرر بندهھھھا کرددند٬، بطورر خاصص ددرر بندهھھھایی 
ززنانن٬، هھھھمهھ ما بهھ ساختمانن بزررگگ سهھ ططبقهھ اایی ددرر تهھ ااوويین منتقل  شديیم کهھ هھھھر ططبقهھ يیک سالن ناميیدهه می شد: ططبقهھ ااوولل يیا 
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سالن ٬1، بندیی تنبيیهھی بودد با ااتاقهھايیی کهھ شبانهھ  ررووزز بستهھ بودد بدوو نن هھھھيیچگونهھ اامکاناتی... سالن 2 با ترکيیبی اازز بچهھ هھھھایی 
قديیمی وو ددستگيیريیهھایی جديید... وو ططبقهھ سومم يیا سالن ٬3، بند تنبيیهھی بودد کهھ منهھم ددرر آآنجا بوددمم.  

ااووااخر پايیيیز وو ااوواايیل ززمستانن سالل ٬66، هھھھر شب تعدااددیی اازز بچهھ هھھھا رراا بهھ ددفتر ززنداانن می برددند وو مورردد سواالل وو جواابب قراارر 
می ددااددند. کسانی کهھ صداا می ززددند٬، پرووندهه هھھھایی ددستگيیريیشانن ددرر رراابطهھ با مجاهھھھديین خلق بودد. ووقتی بهھ ددفتر ززنداانن ررسيیدمم 

ااووليین بارر بودد کهھ حسيین ززااددهه٬، ررئيیس ززنداانن ااوويین رراا می دديیدمم. چند سواالل کردد کهھ جواابب ددااددمم وو گفت بروو بيیروونن... تقريیبآ 
سواالهھا اازز هھھھمهھ ما يیکجورر بودد٬، جواابهھایی ما هھھھم يیکجورر... وو اايین سوااالتت شبيیهھ هھھھمانن سواالهھایی مرگبارریی بودد کهھ ددرر مقطع قتل 

عامم تابستانن 67 اازز ززنداانيیانن پرسيیدهه شدهه بودد! 

اازز ترکيیب بچهھ هھھھايیی کهھ صداا می ززددند وو سوااالتت وو برخوررددهھھھایی مسئوليین بدنامم ززنداانن٬، بویی خونن وو يیک تصفيیهھ خونيین 
سيیاسی بهھ مشامم ميیرسيید. بعدهھھھا معلومم شد کهھ اايین رروويیداادد ددرر ووااقع يیک آآماددهه ساززیی وو يیا يیک مانورر براایی قتل عامم 67 بودد. 

االبتهھ سالل 66 ررژژيیم ددرر جبهھهھ هھھھا ددررگيیر وو هھھھر ررووزز هھھھزاارراانن نفر اازز مرددمم ما رراا ددرر تنورر جنگ می رريیخت وو ططبعآ موقع 
مناسبی براایی ااجراایی اايین ططرحح نبودد.  

ااووااخر بهھارر 67 بطورر موقت ددرر شراايیطی بسيیارر خاصص اازز ززنداانن مرخص شدمم وو بالفاصلهھ اازز اايیراانن خاررجج شدمم. بهھميین ددليیل 
پدررمم رراا بعنواانن گرووگانن٬، ماهھھھهھا ددرر ااوويین نگهھ ددااشتند تا من برگرددمم. ددرر ااوواايیل مردداادد٬، با خوررددنن ززهھھھر آآتش بس وو پايیانن جنگ٬، 

ززمانی کهھ هھھھمهھ توجهھاتت ددااخلی وو خاررجی رروویی مسئلهھ آآتش بس بودد٬، ررژژيیم کهھ تواانن حل وو پاسخگويیی بهھ مسائل ااجتماعی وو 
ززنداانيیانن سيیاسی رراا ندااشت٬، با حکم ضد اانسانی خميینی مبنی بر ااعداامم سرااسریی مجاهھھھديینی کهھ بر سر موضع بوددند٬، ددست بهھ 

يیک نسل کشی ززدد. 

ددرر ماهه مردداادد٬، هھھھزاارراانن ززنداانی سيیاسی مجاهھھھد مقاوومم  ززنن وو مردد رراا ددرر تهھراانن وو شهھرهھھھایی مختلف سر بهھ دداارر کردد. 
ددررشهھريیورر ماهه نيیز با گرفتن حکمی دديیگر٬، چند صد ززنداانی ماررکسيیست مقاوومم اازز بند مردداانن رراا هھھھم سربداارر کرددند. ددرر اايین 

کشتارر جمعی تمامی يیارراانن مجاهھھھدمم ددرر سالن 3 وو 1 ااوويین وو بخشی اازز سالن 2 عليیرغم ددااشتن حکم  کهھ گاهھھھآ تمامم هھھھم شدهه بودد٬، 
بهھ باالیی ططنابهھایی دداارر کشيیدهه شدند.  

اايین کشتاررهھھھا يیک نسل کشی وو «جنايیت عليیهھ بشريیت» بودد. بسيیارریی اازز آآنانن چندميین نفر اازز يیک خانوااددهه بوددند کهھ ااعداامم می 
شدند. بطورر مثالل اازز خانوااددهه "محمد ررحيیمی"٬، عزيیز وو مجيید ددرر کشتاررهھھھایی جمعی سالل 60 تيیربارراانن شدهه بوددند٬، وو مهھریی وو 
سهھيیال محمد ررحيیمی ددرر مردداادد67 سر بر دداارر شدند. برااددرر دديیگر٬، هھھھوشنگ (دداانشجویی پلی تکنيیک)٬، بعد اازز گذررااندنن 10 سالل 

ددرر ززنداانن٬، ددرر سالل 71 توسط ددااددستانی رربوددهه وو بهھ قتل ررسيید. 

اازز خانوااددهه گلزااددهه غفورریی٬، کاظظم وو صاددقق٬، ددرر مهھر 60 بفاصلهھ ددوو هھھھفتهھ تيیربارراانن شدهه بوددند. ددرر مردداادد 67 خوااهھھھر آآنهھا مريیم 
گلزااددهه بهھمرااهه هھھھمسرشش عليیرضا حاجج صمدیی سربداارر شدند. اازز خانوااددهه تحصيیلی٬، ددوو خوااهھھھر وو برااددرر بزررگتر٬، ددکتر فهھيیمهھ  

تحصيیلی وو حسيین ااززززنداانيیانن نظامم گذشتهھ بهھ ترتيیب ددرر شهھريیورر وو مهھر 60 تيیربارراانن شدند. حميید( دداانشجویی دداانشگاهه 
صنعتی) وو ناهھھھيید فرززند آآخر خانوااددهه تحصيیلی کهھ حکمش هھھھم تمامم شدهه بودد٬، اازز سربداارراانن 67 شدند. فرووززاانن عبدیی٬، عضو 

تيیم ملی ووااليیبالل ززنانن اايیراانن٬، ددکتر شورراانگيیز کريیميیانن وو خوااهھھھرشش مهھریی٬، مهھنازز وو برااددررشش حسيین فتحی وو بسيیارریی دديیگر اازز 
هھھھمبنداانن سربدااررمم ددرر اايین کشتارر بزررگگ جاوودداانهھ شدند.  
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بسيیارریی اازز ماددرراانی کهھ فرززنداانن خرددسالشانن بعد اازز تحمل سالهھا ددرربدرریی٬، منتظر باززگشت ماددرر بهھ آآشيیانهھ وو خانهھ بوددند 
سراانجامم يیک ساکک لباسس باقی ماندهه اازز عزيیزاانشانن رراا ددرريیافت کرددند: ااشرفف  ااحمدیی ماددرر 4 فرززند٬، منيیرهه ررجویی ماددرر 2 

فرززند٬، مهھنازز يیوسفی وو مهھيین قريیشی ماددرر يیک فرززند٬،  

هھھھمبند عزيیزمم «ررقيیهھ ااکبریی منفردد» ماددرر يیک فرززند کهھ بهھمرااهه برااددررشش غالمرضا سربداارر شد. ددوو برااددرر آآنهھا ددرر سالهھایی 
قبل اازز آآنن ددرر ااوويین تيیربارراانن شدهه بوددند. خوااهھھھر کوچکتر آآنهھا خانم مريیم ااکبریی منفردد هھھھم ااکنونن حدوودد 5 سالل ااست کهھ ددرر 

ززنداانن جمهھورریی ااسالمی ااسيیر ااست. برااددرر دديیگر آآنهھا ررضا ااکبریی منفردد نيیز هھھھم ااکنونن ززنداانيیست.  

وو حکايیت هھھھمچنانن باقی ااست وو ددااستانن ززنداانن وو ززنداانی سيیاسی ددرر ررژژيیم ااسالمی اادداامهھ دداارردد. هھھھموططنانن عزيیز٬، نهھ اايین ررژژيیم 
ددرر ماهھھھيیت سرکوبگرشش تغيیيیر کرددهه وو نهھ مباررززهه وو مقاوومت مرددمم براایی آآززااددیی ووقفهھ پذيیرست. پس هھھھمچنانن تالشش می کنيیم 

براایی ررسيیدنن بهھ ميیهھنی آآززاادد٬، آآبادد وو جامعهھ اایی ددمکرااتيیک. ززندهه بادد آآززااددیی٬، پايیندهه بادد اايیراانن با تشکر اازز هھھھمهھ شما عزيیزاانن.   

ميینا اانتظارریی 
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