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یِ شصت است که در  دیدار با گالیندوپل؛ گزارشِ شهادتِ سه تَن از زندانیانِ سیاسیِ دهه

با وی و  7472ماهِ سالِ  دیدارِ سومِ گالیندوپل از ایران و بازدیدِ وی از زندانِ اوین، در آذر

حقوقِ یِ کمیسیونِ  یِ ویژه اش در میان نهادند. رینالدو گالیندوپل، دومین نماینده هیئتِ همراه

بشرِ سازمانِ مللِ متحد بود که برایِ بررسیِ وضعیتِ حقوقِ بشر در ایران و در پیِ 

جمهوریِ »هایِ وسیعِ نقضِ حقوقِ بشر توسطِ  یِ موارد و عرصه هایِ گسترده افشاگری

مأموریتی مشابه داشت آندریاس آگوئیالر شد. پیش از او  ؛ تعیین و گمارده می«اسالمی

کاریِ مقاماتِ جمهوریِ اسالمی با وی؛  ها عدمِ هم گون و در راسِ آنکه به دالیلِ گونا

عامِ زندانیانِ سیاسی در  اش با شکست مواجه شد و موجبِ استعفایِ وی گردید. قتلِ تجربه

از و  گالیندوپل روی داد چراکه در این زمان« بیخِ گوشِ»درست  27تابستانِ سالِ 

تنها مسئولیت و  اش نه وی و هیئتِ همراه 7424 سالِ ماهِ اسفند از یعنی پیش، ونیم سال یک

یِ گزارشِ آن را  گی به وضعیتِ حقوقِ بشر در ایران و ارائه ماموریتِ تحقیق و بررسی و رسیده

یِ زمانیِ  که در دوره عهده داشتند؛ بل به کمیسیون و مآال مجمعِ عمومیِ سازمانِ مللِ متحد بر
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هفت  و ماهِ شصت کم در شهریور که گالیندوپل دستِ رغمِ آن به بردند! سر می مذکور، در ایران به

سومِ مهرماه در گزارشِ مقدماتیِ خود  و عام، از آن مطلع شد و در بیست یِ آن قتلِ و در هنگامه

داد اذعان کرد؛ بسیار دیرتر یعنی در  به کمیسیونِ حقوقِ بشر و مجمعِ عمومی به این روی

گان به مجمعِ  دهدار آویخته و تیرباران ش فهرستی هزارنفره از بهی  به ارائه 22ماهِ سالِ  دی

؛ اکتفا کرد «رسد گان به چندین هزار تَن می شده احتماال شمارِ اعدام»که  اینعمومی و اعالمِ 

یافت و تعبیرِ  تلخ البته نه از آن رو بود که بنا به رهیری نکرد و این واقعیتِ گ و موضوع را پی

گالیندوپل بوده باشد و وی « انگیزِ لوحیِ حیرت ساده»ناشی از ن جفری رابرتسقاضی 

اش با مقاماتِ جمهوریِ اسالمی، امکانِ تداومِ  طلبانه صرفا خواسته باشد با رفتارهایِ مماشات

که واقعیت این  وآمدش به ایران و بازدید از زندان را فراهم ساخته باشد؛ بل مأموریت و رفت

رفت و حکمِ  شمار می یِ آن به یِ ویژه شری که وی نمایندهاست که کمیسیونِ حقوقِ ب

یِ قدرت و  گرفت و سازمانِ ملل و شورایِ امنیتِ آن که پشتوانه اش را از آن می مأموریت

هایِ  یِ مجامع و قدرت شد؛ و مآالً و تبعاً همه مرجعِ مسئولیتِ گالیندوپل محسوب می

روند،  شمار می ترِ برشمرده به دهایِ پیشهایِ نها گیری یِ تصمیم ای که سرچشمه جهانی

ک1شی  عامی در حدِ نسل که بی هیچ تردیدی قتلِ -خواستند و نخواستند تا این موضوع  نمی

سیاهی که امروزه حتا گیری شود! واقعیتِ  طورِ جدّی و مثمرِ ثمر پی به –رفت شمار می به

توانند بر آن اذعان  آمریکا هم نمی یِ بنیادها و نهادهایِ متکی بر تأمینِ مالیِ وزارتِ خارجه

نویسد:  نکنند. قاضی جفری رابرتسن در گزارشی که برایِ بنیادِ برومند تهیه کرده است می

 عمومیِ مجمعِ اختیارِ در 7427 ماهِ مهر 04 در کشتارها این به مربوط اسنادِ و مدارک»

 گامی کدام هیچ ملل، سازمانِ امنیتِ شورایِ نه و مجمع این نه. گرفت قرار متحد مللِ سازمانِ

هایی  منظورِ برساختنِ توجیه  هایی به به این ترتیب راه«! برنداشتند جنایات این به واکنش در

هایی  کردن از زیرِ بارِ مسئولیت خالی برایِ فرار از اذعان به دالیلِ ناگفته و اسرارِ مگو و شانه

وجو کردند و  ها قرارگرفته؛ جست شان بر آن وجودیتای که بنیادِ م که بنا بر تعاریفِ خودساخته

ناک و  دادِ هول پیش نهادند که از آن جمله تردید و تشکیک در صحت و سُقمِ این روی
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عنوانِ ضدِ انقالبِ خارج از کشور  ها به چه که رژیمِ جمهوریِ اسالمی از آن انتصابِ آن به آن

 هاست!  کند؛ در رأسِ آن یاد می

ها؛ سندی غیرِ قابلِ انکار و  ها و برخالفِ آن در تقابل با این تالش« ندوپلدیدار با گالی»

دهد که سه سال پس از آن کشتارِ مهیب؛ واقعیت و  ست که نشان می ناپذیری مدرکِ خدشه

گانِ  یِ شصت و بازمانده عام از سویِ زندانیانِ سیاسیِ دهه گی و سبعیتِ این قتلِ گسترده

تر از آن شاهدِ  بردند و پیش سر می چنان در زندان به اینک خود هموهفت که  عامِ شصت قتلِ

ارائه  -مستقیماً و بالواسطه -اش  یِ ویژه و هیئتِ همراه آن کشتارِ مهیب بودند؛ به نماینده

یِ اسنادِ  بایست به مثابه االصول، متنِ شهادتِ مکتوب و شفاهیِ ما الجرم می گردید وعلی

 شد و از اعالمِ واقعیتِ آن گریزی نیست. سازمانِ ملل ثبت و ضبط می

گیری نکرد و  گونه که اشاره کردیم، گالیندوپل این موضوع را پی رغمِ این همه اما همان به

اش با  یِ خود و کمیسیونِ حقوقِ بشرِ مرجعِ مأموریت طلبانه مدتی دیگر نیز به رفتارِ مماشات

، موریس کاپیتورنعام؛ ادامه داد!  لِیِ آن قت جمهوریِ اسالمی و مسکوت گذاشتنِ پرونده

یِ کمیسیونِ حقوقِ بشرِ سازمانِ ملل برایِ تحقیق و  یِ ویژه جانشینِ وی و سومین نماینده

اش هرگز به این موضوع نپرداخت و  بررسیِ حقوقِ بشر در ایران نیز در تمامِ طولِ مأموریت

یِ شصت و  زندانیانِ سیاسیِ دههآن پرونده را مسکوت گذاشت. کاپیتورن در دیدار با یکی از 

کنید و در  گیری نمی را پی 27عام  چرا موضوعِ قتلِ»در پاسخِ این سؤالِ وی که: 

این قضیه به من مربوط نیست! چون »گفته بود: « کنید؟! ای نمی تان به آن اشاره های گزارش

پرسد:  اره از وی میزندانیِ موردِ اش«! در زمانِ مأموریت و مسئولیتِ من اتفاق نیافتاده است

کنید  گیری می را پیسلمان رشدی گونه است که موضوعِ فتوایِ مربوط به  پس چرا و چه»

گذرد و در زمانِ  هاست از این موضوع می آورید درحالی که سال تان می های و مرتباً در گزارش

ارش کند و سر بر میزِ ک کاپیتورن سکوت می« مسئولیتِ شما هم اتفاق نیافتاده است؟!

 گیرد! یِ کارِ خویش می دنباله
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یِ  یِ ویژه عنوانِ چهارمین نماینده به احمد شهیدوسه سال پس از آن کشتارِ مهیب،  بیست

 -که اکنون نامِ آن به شورایِ حقوقِ بشر تغییر یافته است-کمیسیونِ حقوقِ بشرِ سازمانِ ملل 

در هیئتِ جمعی از زندانیانِ سیاسیِ  برایِ بررسیِ وضعیتِ حقوقِ بشر در ایران تعیین گردید. ما

ای به وی نوشته و به وی اعالم  وهفت نامه عامِ شصت گانِ قتلِ یِ شصت و بازمانده دهه

وهفت را  عامِ شصت چنان و هنوز مفتوحِ قتلِ یِ هم ست مغتنم تا پرونده داشتیم که این فرصتی

زد. ما در این نامه با اشاره به گیری و منتشر سا بررسی و حقایقِ مربوط به آن را تحقیق، پی

یِ پیشین؛ به وی مسئوالنه هشدار دادیم که  یِ ویژه یِ سه نماینده خورده تجاربِ شکست

؛ در نظر 22ضمنِ پرهیز از انحصارِ مواردِ نقضِ حقوقِ بشر در ایران به وقایعِ پس از انتخاباتِ 

وضعیتِ «ِ قیقی، و معتبرجدّی، ح» شرطِ هرگونه تحقیق و بررسیِ  داشته باشند که پیش

گیریِ  ِ اصول و مبانی و معیارهایِ آن در ایران، تحقیق و بررسی و پی حقوقِ بشر و نقض

تواند  تنها مشمولِ مرورِ زمان نیست و هر گز نمی عامی که نه وهفت است. قتلِ عامِ شصت قتلِ

تداوم دارند و چنان  ای حیّ و حاضر و ملموس، هم گونه  که تأثیراتِ آن به باشد، بل

الملل نیز بنا بر اصلِ انتقالِ  ست که از حیثِ حقوقِ بین شوند . بدیهی پذیرند و حس می مشاهده

ها، به همان سیاقی که مثالً وظایفِ کمیسیونِ حقوقِ  ها و حتا دولت مسئولیتِ مجامع و نهاد

یِ پیشین هم به  دهیِ نماین یابد؛ وظایفِ مُعوقه بشر به شورایِ حقوقِ بشر عیناً انتقال می

یِ  مسئولیتی و تباهی؛ اما، این نماینده شود. در کمالِ بی یِ حاضر منتقل و محول می نماینده

اش کبودی زده شود، با پذیرشِ  یِ مأموریت تر از آن که حتا نقشِ او بر برگه ویژه که زان پیش

سلمان و غیرِ عرب و مرد و م»شروطِ جمهوریِ اسالمی از سویِ شورایِ حقوقِ بشرِ؛ مبنی بر 

هایِ پذیرشِ وی از  شرط عنوانِ پیش به-اش  پیش از تعیین  یِ ویژه بودنِ نماینده« آسیایی

که در همان دمِ ورودش به این  ست اشکمیمعیّن بود که شیرِ بی یال و دُم  –سویِ این رژیم

ند تا به تریش ا اند و منویّاتِ جمهوریِ اسالمی را رعایت کرده اش کرده عرصه کامالً آخته

یِ  یِ زندانیانِ سیاسیِ دهه تنها پاسخی به نامه قبایِ مقاماتِ رژیمِ جنایت و کشتار برنخورَد؛ نه

کننده از این نامه نداد و حتا  هایِ حمایت ها و افراد و شخصیت شصت و انبوه نهادها و سازمان
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 نیز انتظارش که گونه نکه هما ای هم نکرد، بل ترین اشاره ها کم هایِ خود به آن در گزارش

رهبرانِ جنبشِ -ساختنِ موسوی و کروبی  اش مصروفِ مطرح رفت، تمامِ گزارشِ مقدماتی می

دار و مریز  اش نیز به رفتاری کج و تقویتِ آن جنبش رو به موت گشت و گزارشِ دوم -سبز

ات با جمهوریِ یِ مردم و نیروهایِ سیاسیِ جامعه از یک سو و تداومِ مماش با انتقاداتِ گسترده

رغمِ  اسالمی به منظورِ واهیِ دریافتِ مجوزِ سفر به ایران؛ از سویِ دیگر انجامید. سفری که به

سویِ احمد شهید و به طریقِ اولی شورای  یِ رسواییِ تاریخی از این همه پرداختِ هزینه

حسرتِ آن  چنان در یِ ویژه هم اما، جمهوریِ اسالمی از وی دریغ کرد و نماینده حقوقِ بشر

 در بایست می یِ جدید ویژه یِ نماینده»گفتیم:  جا که می بینیِ ما درست بود آن سوزد! پیش می

 بررسی هرگونه یِ سرلوحه در را میز رویِ چنان هم و ناتمام موضوعِ این آمده، دست به فرصتِ

 و گالیندوپل و آگوئیالر مأموریتِ سرنوشتِ به هم او مأموریتِ وگرنه دهد قرار خود تحقیقِ و

ی رادیکال( اما این  وگو با نشریه )گفت« است اعتبار بی پیشاپیش و شد خواهد دچار کاپیتورن

 بار و رسوایی به تحقق پیوست! یِ ویژه به طرزِ فضاحت یِ این نماینده بینی درباره پیش

هر بار پیش و بیش از  گمان مأموریتِ احمد شهید نیز به شکست انجامیده است اما این بی 

گیریِ سیاسیِ وی و شورایِ حقوقِ بشرِ   بار به آن جبهه چیز، رسواییِ این شکستِ فضاحت

وهفت را نادیده گرفت و به  عام شصت گردد که طیِ آن واقعیتِ قتلِ می مرجعِ مأموریتِ وی بر

هایِ مادران و خواهرانِ  دیده و ضجه یِ داغ ها هزار خانواده هایِ جگرخراشِ ده آه و ناله

هاست، وقعی ننهاد و از دیگرسو به  ای از آن ها تنها نمونه ای که مادر بهکیش سوخته دل

داریِ جهانی  داری از بخشی از نیروهایی پرداخت که موردِ توجه و حمایتِ اردویِ سرمایه جانب

بارش نشان داد که  کردِ فضاحت هایِ مربوطه قرار داشتند. احمد شهید با این عمل و رسانه

جنایاتِ «ِ جدی، معتبر، و حقیقیِ»یِ تحقیق و بررسیِ  ابِ تیزبین و جسورِ عرصهتنها عق نه

آمیز و گاه  که به طرز ترحم نامِ جمهوریِ اسالمی نیست؛ بل  هیوالیِ گستاخی به

بَرَد و منّتِ  عِرضِ خود می»کند که  انگیزی، مدتی نقشِ آن مگسِ مضحکی را بازی می نفرت
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ی «مردود»یِ مأموریتِ وی، مُهرِ  خواهد داد که در پایِ کارنامه تاریخ، گواهی«! دارد ما می

گیِ آن مستقیما دامنِ مرجع و مأموریت وی یعنی  نقش بسته است که رسوایی و سرافکنده

 گیرد. شورایِ حقوقِ بشرِ سازمانِ مللِ متحد را در بر می

0 

ک1شتارها در طولِ حاکمیتِ و ها، و ک1شت ها، و دار و تیرباران بگیر و ببندها، شدّت و شکنجه

عامِ  یِ شصت است و نه به قتلِ هایِ آغازینِ دهه نه منحصر به سال« جمهوریِ اسالمی»

شود. این جمهوریِ نکبت و نفرت، جهل و جنایت، روحانیت و سرقت،  هفت ختم می و شصت

غ و درفش؛ اشتغال اش به قتل و ک1شتار و گیر و دار و دا زنانه آیه و سرمایه؛ از آغازِ استقرارِ ره

هایِ دار و ماشینِ کشتارش را هرگز به کناری ننهاد و از  نیز چوبه 27داشت و پس از کشتارِ

چون  دور خارج نساخت. کشتارِ خلق ک1رد و ترکمن، سر به نیست کردنِ رهبرانِ ترکمن هم

کمه و بی محا-؛ شکنجه و تیربارانِ اعضاء و هوادارانِ فرقان …توماج و واحدی و جرجانی و

 وتقی شهرام چون  یِ انقالب هم ؛ شکارِ ذخایرِ زبده-حقِ داشتنِ وکیل و دفاع از خود

عامِ  گاهِ روحانیت و جمهوریِ جنایت؛ تا قتلِ یِ دست در آغازِ سلطه رضا سعادتی محمد

گیر  هایِ پس از آن تا سربه نیست کردنِ زندانیانِ سیاسیِ دوباره دست وهفت؛ و اعدام شصت

مهاجرینِ خلقِ »یِ مرکزیِ  بارِ اعضایِ دلیرِ کمیته یِ شصت، تا اعدامِ جنایت یِ دهه شده

« جمهوریِ اسالمی»یِ سیاهِ همین  ه و همه بخشی از کارنامه، هم7477در سالِ « 7ایران

 و ما کشتارگاهِ که وسیعی دشتِ این در ست بلندی کوهِ آن اما وهفت شصت عامِ قتلِ»ست. 

 به ی«ناظر» هر کشاندنِ و و بردن آن نشانیِ و دادنِ کوه آن به اشاره با ما و گشت ما مردمِ
                                                           

تأسیس و شهدائی را پیش از انقالب در درگیری با ساواک و  3131ست که در سال  ؛ جریانی در طیف نیروهای خط شریعتی«مهاجرین خلق ایران» 0

ی شصت را پشت سر نهاده و اساسِ  های نخستین دهه ضربات سال "مهاجرین خلق"های انقالبی خویش نمود.  در زندان آریامهری، تقدیم آرمان

ی وزارت اطالعات قرار  جانبه و گسترده مورد یورش همه 3131ماه سال  دادند که در دی ود را محفوظ و به فعالیت راهبردی خویش ادامه میتشکیالت خ

ی گیر شدند و به زندان رفتند. جمهوری اسالمی، سر انجام در عاشورا تن از کادرها و اعضاء این سازمان در جریان این یورش دست 35گرفتند. بیش از 

ی شصت این جمهوریِ جهل و جنایت  دار آویخت تا هم حسن ختامی بر جنایاتِ دهه سه تن از اعضاء دلیر شورای مرکزی این سازمان را به 3133سال 

 چنان به گوش طناب دار زمزمه شوند!  های آن نسلِ سِتُرگ؛  باز هم هم های آرمان باشد و هم آخرین چکامه
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 فشانِ جان اجسادِ از انباشته و آلود خون دشتِ آن به را او موفقیت، عمال صورتِ در آن، پایِ

 در ما هایِ کشته از انباشته اجسادِ بلندِ کوهِ که داریم اطمینان اگرچه بریم؛ می نابرابر نبردِ این

« ست کافی «اسالمی جمهوریِ» تمامیتِ االبدِ الی محکومیت برایِ وهفت، شصت عامِ قتلِ

ماند که در  برداریِ خائنینی نمی طلبی و بهره جایی برایِ فرصت وگو با رادیکال( بنابراین )گفت

مواضعِ ضدِ »کردند و از  یِ جمهوریِ اسالمی عمل می هیئتِ جریاناتِ حامی و پشتِ جبهه

سپاه را به سالحِ سنگین مجهز »زدند  کردند و فریاد می شان حمایت می امام« امپریالیستیِ

وهفت نوبتِ آن  شدند و اکنون در شصت می« انقالب ضدِ»و خواهانِ شدتِ عمل با « نمایید

یِ آن  ست که همه زنانی بود که خود به عینه ببینند و به تجربه دریابند که این جمهوریِ راه

طلبِ رادیکال را  خواه و برابری تنها مخالفِ آزادی نسل را هدف گرفته است و وجود و حضورِ نه

گونه ما را به آن قوم فروختند نیز  هایی که این جریانیِ همین  که به بدنه تابند؛ بل بر نمی

ست که هیچ بنی بشری را که حتا روزی  ای کنند؛ چه این جمهوریِ سرمایه هرگز اعتماد نمی

 یارد! در هوایِ رادیکالیسم، لحظاتی تنفس کرده است را تحمل نمی

یِ جریاناتِ  وءاستفادهتواند به س وهفت؛ هرگز نمی عامِ شصت بر این اساس طرحِ موضوعِ قتلِ 

یِ مؤکد و شاید هم منحصر  ای بیانجامد که ممکن است خود نیز با اشاره اکثریتی-ای توده

بدان، در صددِ آن باشند که واقعیتِ مهیبِ کشت و کشتارها و بگیر و ببندها و داغ و 

، و ای بایگانی پرتاب زمینه وهفت را به پس ناکِ پیش از شصت هایِ هول هایِ سال درفش

هایِ خون و خیانت به فراموشی بسپارند. بنابراین طرح  نقشِ خائنانه و پلیدِ خود را در آن سال

دستورِ کارِ ماست. موضوعی یِ  چنان و هنوز درسرلوحه هفت، هم و عامِ شصت گیریِ قتلِ و پی

مرئی هایِ  داریِ جهانی و مستقل از سیاست بایست بدونِ تکیه بر منابعِ قدرتِ سرمایه که می

 و نامرئیِ امپریالیستی، پیش ببریم. 

4 
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 بندی صفحه کتاب صورتِ به و شده ویراستاری بار این و مجدد انتشارِ اوضاعی؛ چنین در

 به تر؛ مناسب به شکلِ تاریخی سندِ این یِ ارایه بر عالوه تواند می ،«گالیندوپل با دیدار» یِ شده

 بدان نیاز از گاه هیچ که ای یادآوری. نماید کمک ناک هول عامِ قتلِ آن وقوعِ مجددِ یادآوریِ

 با دیدار. »نگردیم رو روبه هایی عام قتلِ چنین با دیگربار که بیابیم راهی تا بود نخواهیم فارغ

 استقبالِ با گردید؛ منتشر اینترنتی هایِ رسانه در که انتشارش دورِ نخستین در« گالیندوپل

 هایِ خانواده و گان بازمانده و شصت یِ سیاسیِ دهه زندانیانِ رفقا، دوستان، یِ العاده فوق

 و دلی هم و گرفت قرار معاصرمان بارِ غم تاریخِ به مندان عالقه و گان خواننده و گان دیده داغ

 اثر وهفت، شصت عامِ قتلِ تر گسترده و مجدد طرحِ در و برانگیخت را بسیاری دردیِ هم

 برابرِ در ما شهادتِ گزارشِ« گالیندوپل با دیدار» جایی که آن از این همه رغمِ به اما؛ گذاشت

 دقتِ و امانت مطلقِ رعایتِ صرفِ نخست یِ درجه در ام همّت و همّ تمامِ و است هیئت

 این مطلب، سیاقِ به این رو از بود؛ خواننده به الزم اطالعاتِ یِ ارائه و ها روایت در حداکثر

 و نبود وهفت شصت عامِ قتلِ و شصت یِ دهه ک1شتارهایِ و ک1شت چراییِ تحلیلِ جایِ کتاب

 هر که آن است جایِ بنابراین. نیازمندیم امر به پرداختن به این شدت به که درحالی نیست؛

 و مندند عالقه زمینه این به که مندانی اندیش و نظران صاحب و گران تحلیل و از رفقا کدام

 به خویش یافتِ ره فراخورِ به دارند؛ را بارمان اندوه تاریخِ تاریکِ زوایایِ بر پرتوافکنی یِ دغدغه

 بپردازند و پاسخ دهند:  زیر مهمِ هایِ پرسش

 دست شصت یِ دهه در رها ک1شتا و ک1شت و ها ببند و بگیر آن به اسالمی جمهوریِ چرا– یک

 گردید؟ ناک هول عامِ قتلِ آن مرتکبِ و یازید

 گونه چه اجتماعی-سیاسی نیروهایِ آرایشِ و دوره آن در ایران و سیاسیِ تاریخی اوضاعِ– دو

 بود؟
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 و اجتماعی مختلفِ طبقاتِ و بود چه حاکم مناسباتِ و اقتصادی ساختارِ و موقعیت– سه

 کدامین و داشتند آرایشی چه بودند و وضعیتی چه در جامعه دستانِ تهی و کارگران ویژه به

 داشت؟ غلبه جامعه بر طبقات یا طبقه

 و عمومی مجمعِ و بشر حقوقِ کمیسیونِ و ملل سازمانِ نظیرِ المللی بین مجامعِ چرا– چهار

 و ک1شتارها و ک1شت آن برابرِ در سرمایه جهانِ و داری سرمایه هایِ قدرت مآال و امنیت شورایِ

 بسیاری بنابر حتا و ندادند انجام اقدامی و کردند سکوت وهفت شصت عامِ قتلِ برابرِ در ویژه به

 دیدند می وقتی رقصیدند می و بودند گرفته هم «بنداز باال و بشکن» یِ دوره قرائن، و شواهد

 از پیش نسلِ چند و چندین برآیندِ که نسلی ؛«نسل» یک قامتِ و قد در و عیار تمام نسلی

 عام قتلِ و شدن مار تار و حالِ در انقالبی؛ و چپ و رادیکال نیروهایِ از نسلی بود؛ خویش

 اند؟ شدن

داری در ایران در تمامِ آن دوران چه از حیثِ تضمینِ جریانِ انباشتِ سرمایه و چه  آیا سرمایه

رفت و به قولِ  یِ جهانی پیش می سو با سرمایه بردِ سیاستِ جهانی، هم از حیثِ پیش

یِ شصت  چنین در طولِ آن همه ک1شت و ک1شتارِ دهه داشت که این« تعامل»رفسنجانی با آن 

کشی  که اساسا نسل بینیم؟! یا این ای را می مندانه وهفت چنان سکوتِ رضایت عامِ شصت قتلِ و

یِ اجتماعی در  یِ سیاسی و پهنه اجتماعیِ رادیکالیسم از صحنه و حذفِ فیزیکی و سیاسی

 دستِ به دست زمان و زمین گویی»که:  چنان یِ این بازیگران بود آن دستورِ کارِ مشترکِ همه

یا  .(ی رادیکال نشریه با وگو گفت!« ) برکَنَند زمان و زمین از را ما نسلِ تا بودند داده هم

واقعیتی هستند که پسِ پُشتِ آن جنایات در آن  -توأمان-که این هر دو دالیل و اهداف  این

  دورانِ سیاه، جریان داشتند؟!

 سپاس از ناشر و ویراستار 
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یِ کارهایِ اجراییِ این کتاب را  رویِ جلد و همه بندی، طراحیِ زحمتِ ویراستاری، صفحه

اند. از  کشیده "انتشاراتِ پروسه"و  "جویان و جوانانِ چپِ ایران شورایِ دانش"برخی از رفقایِ 

 گزارم. ام، سپاس داشت چشم یِ این رفقایِ صمیمی و پُرکار و بی همه

ناک منتشر گردد.  مِ هولعا گردِ آن قتلِ تمامِ تالشِ ما این بود که این کتاب در سال

 شود.  موقع منتشر می ام که به حال خوش

هایِ شهیدان و  را به صبر و صالبتِ خانواده« دیدار با گالیندوپل»این دور از انتشارِ 

 کنم. فشانانِ راهِ آزادی و برابری تقدیم می جان

 وزیر فتحی 

 0270ژوئیه72 -7427تیر42

……………………………………………………… 

 منابعِ این یادداشت : 

               وزیر فتحی –دستِ هم داده بودند تا نسلِ ما را از زمین و زمان بردارند!  گویی زمین و زمان دست به -وگو با رادیکال  گفت
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یِ شورایِ  یِ ویژه وهفت به احمد شهید، نماینده عامِ شصت گانِ قتلِ یِ شصت و بازمانده سیاسیِ دههیِ جمعی از زندانیانِ  نامه

  حقوقِ بشر.
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f4b7a40dbc74e732cda2a4d7fd2 
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ا و اعتراضِ او خطاب به احمد شهید و سازمانِ ملل: ه هایِ مادر بهکیش دردِ ناله
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  مقدمه

 

گوهایِ و ویژه از زندان و مالقات و گفت از ایران و به رینالدو گالیندوپلیِ دیدارهایِ  بارهدر

هیئتِ همراه با زندانیانِ سیاسی، تاکنون گزارشِ جامع و مستندی که شاملِ هر سه دیدارِ او و 

کمیسیونِ حقوقِ بشرِ مللِ متحد باشد، انتشار نیافته است. صرفِ نظر از  یِ یِ ویژه نماینده

همانند - اغراضِ سیاسی اتِ نادرست و بعضاًهایِ پراکنده و اغلب آمیخته به اطالع نوشته

جا و از  جا و آن ی ویژه دراین یِ برخورد او با نماینده و نحوه کیانوری یِ که در بارهچه  آن

ترین گزارشِ انتشار یافته از این دیدارها  ترین و جدی ؛ مهم-اند پدیا انتشار داده جمله در ویکی

هایی است که  شاهدانِ ماجرا، گزارش شصت و حاضران و یِ از سویِ زندانیانِ سیاسیِ دهه

رغمِ  ارائه کرده است. گزارشِ ایرج هم به« نه زیستن، نه مرگ»در کتابِ  ج مصداقیایر

پردازشی مستقل و مختص به این موضوع نیست  مندِ او در این خصوص، اوالً زحماتِ ارزش

اش،  هایِ بعدی که در متن و در خاللِ روایتِ او از زندان و خاطرات و مشاهدات و خوانده بل

در کتابِ وی دیدارِ  و ثانیاً -اند هایی که البته در بسیاری موارد، درست روایت-استوار است 

گان در دیدارِ سوم به اشتباه در دیدارِ دوم  کننده مالقات سوم و دومِ گالیندوپل درهم آمیخته و

عالوه بر اشتباهِ جزئی در خصوصِ ترتیبِ زمانیِ دیدارهایِ سوم، ایرج  اند و ثالثاً ذکر شده

گویِ وی در میانِ و ترین دیدار و گفت که اصلی-درزمانِ دیدارِ سوم گالیندوپل  که ندلیل ای هب

گو با گالیندوپل( بوده و )تعبیرِ دکتر نظیری در گفت« زندانیانِ واقعی»ش از زندان با ا دیدارهای

درزندان نبوده و آزاد شده بوده و در نتیجه، اطالعاتِ کافی از متن و مضمونِ شهادتِ  -است

 علیرضا صداقت رشتیی ویژه و هیئتِ همراه، یعنی:  کننده با نماینده زندانیِ مالقاتسه 

ش نیز ارائه نداده ا در کتاب طبعاً ، نداشته وامظعباس امیرانتو  )وزیر فتحی( منو 

ترین طرزِ  شد. خالئی که به است. بنابراین در این بخش از تاریخِ ما خالئی مشهود حس می
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ی گزارشی از این دیدارها از سویِ کسانی باشد  توانست ارائه کردنِ آن می پرکردن و برطرف

 .اند اند و در برابرِ هیئت، شهادت داده در جریانِ این دیدارها بوده که خود مستقیماً

سال پس از شهادتِ ما در برابرِ  هفت و بیستو از قتلِ عامِ شصت بیست و سه سال پس

ویژه و هیئتِ همراه، سرانجام در شرائطِ هجرت و در نخستین فرصتی که دست  یِ نماینده

روزی عملی کردم و این گزارش را به شرحی که  ت، تصمیمِ خویش را در کاری شبانهداده اس

جا نیز مرا به این کار تشویق  آن جا و شود فراهم کردم. دوستان و رفقایِ ما از این مالحظه می

اند، تا  گو داشتهو نِ سه تنی که در دیدارِ سوم با گالیندوپل مالقات و گفتاند. من از میا کرده

رسی پیدا  دست، دست اکنون تنها کسی هستم که به قلمِ آزاد و امکانِ انتشارِ متنی از این هم

کرده است. امکانی که البته تا همین یک هفته پیش از نگارشِ این مقدمه یعنی تا 

دلیلِ ممنوعیتِ خروجِ همسر و فرزندم از ایران و در واقع در اسارت و  به 73/24/0277

، هنوز هم فراهم نبود. علیرضا صداقت رشتی در ایران ها در دستِ اطالعات گروگان بودنِ آن

هایِ معمول)!( مانع از گواهیِ او از این ماجراست و عباس امیر انتظام هم  است و محذوریت

ست! بنابراین مسئولیتِ  زندانی برد و در نتیجه عمالً سر می به« جیمرخصیِ استعال»هنوز در 

چه که برکار و  خودعمل نمایم. آن یِ دانستم که در اولین فرصت به این وظیفه خود می

و ناگواری بود که دو هفته پیش بار  ای دوچندان بخشید، خبرِ بسیار تأسف تصمیمِ من انگیزه

بایست  گان می کنم که ما بازمانده کردم. احساس میدریافت  اکبر شالگونییِ  بارهدر

 !تر، خاموش بگذریم فرصتی بیش تر که بی بجنبیم و حرف بزنیم زان پیش

با در اختیار نهادنِ متنِ  -ام رفقایِ عزیزِ هنوز نادیده- غاری علی دروازهو  میال مسافر

آشنا بودم، امکانات و نا ترکیه که بیودم به انگلیسیِ گزارشِ دیدارِ سومِ گالیندوپل در اوائلِ ور

 . اند م بودها رسان در کارِ تدوینِ این گزارش، یاری شان دریغ هایِ بی دست
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ندی به م هایِ ارزش ، با حوصله و احساسِ مسئولیت، پاسخوحید صمدیو  ایرج مصداقی

زندان و ها و جزئیاتِ تاریخیِ مربوط به  ای از آمارها و مکان واالتِ من در خصوصِ پارهس

 .اند اند و تأثیرِ مستقیمی بر درستیِ روایاتِ متن داشته عام داده قتلِ

ام  ست! با پاسخ به نامه«حبسِ هتلی»اکنون در عراق و تحتِ  که هم-یئلو محمد خدابنده

درستیِ روایتِ  …ی کابلِ ناصریان و اش در اثرِ ضربه ییدادنِ بینا ازدست یِ در خصوصِ نحوه

 ت.این موضوع را تأئید و تحکیم کرده اس یِ مربوط به جمله

جمهوریِ جهل و جنایت در  یِ دمانِ روزگارِ ناآسانِ هنوز در چنگِ سلطه بندیان و هم هم

شدنِ این بخش از تاریخ  تر روایت م در هرچه درستا واالتشان به س های با پاسخ …ایران

 .م کردندا یاری

 . ارمزگ نهایت سپاس ، بیاز همه و همه

چون سندی تاریخی، به  هفت، همو ام و یادِ شهیدانِ قتلِ عامِ شصتمتن را به ن من این

 . کنم ، تقدیم میر کجا و هر گاهِ این زمین و زمانهایِ بیدار و آگاه در ه یِ وجدان همه

 

 یوزیر فتح

 7422ِاولِ خردادماه -ترکیه 
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 دیدار با گالیندوپل

 شصت یِ گزارشِ شهادتِ زندانیانِ سیاسیِ دهه

 مللِ متحدسازمان کمیسیونِ حقوقِ بشرِ  در برابرِ هیئتِ

 

دارها، "ها بود که  گذشت. اکنون دیگر مدت بیش از سه سال از قتلِ عامِ زندانیانِ سیاسی می

هایِ جگرسوزِ مادران، و  ، جز ناله"تپش مزارآبادِ شهرِ بی"بودند. و از  "ها، شسته برچیده؛ خون

ان مگر ساکی و ساعتی و کمربندی؛ ش های پدرانی که از جگرگوشه یِ هقِ فروخورده هق

سیاهِ هایِ  در زیرِ سایه "دردمندان" !"آمد به گوش وایِ جغدی هم نمی"؛ "خبری باز نیامد"

از « ناکان خشم» خوردند و ، خونِ دل می7"بی خروش و بی فغان"سرکوب و اختناق، به ناچار 

کوفتند  ، به هر دری می0«دیده خاک از خونِ مردم این نَم»آن اسیرکشیِ عظیم، در آن سویِ 

 …سانی را منتشر کنند! و اما، مایِ ان کشیدند تا مگر خبرِ این فاجعه و بر هر برزنی فریاد می

این  بارِ یادِ شهیدان و / با کولهکشیم گان و اسیران چه می ما بازمانده»دانست که  چه کسی می

 4«بالغ؟!

راهانِ از اوین تا قزلحصار و از قزلحصار به  مان، هم رزمان مان، هم هایِ سالِ بندیان سال هم

رجائی »گاهِ  جا به قتل کرمانشاه و مشهد به اوین و از آن هایِ رشت و گوهردشت و از زندان

هایِ نان و پنیر و خرمایِ فقیر،  سفره صحبتانِ هواخوری، هم نشینانِ سلول، هم ، آن هم«شهر

مان  هایِ مجروح و کوفته به مهربانی و نرمی، بدن گشتیم برمی« شعبه»تی از همانانی که وق

کردیم  شان فراموش می های مالیدند و با شوخی شد، می را به هر پماد و روغنی که یافت می

هایِ ماالمال و فشرده از جمعیت، به ناچار  یم؛ همانانی که در اتاقیآ گاه می که از شکنجه
                                                           

 .اخوان ثالث برگرفته شده است یِ ، سروده«مزارآباد»از شعر  ("…") ها گیومه درونِ عباراتِ 3
 .جامی ۲
 .رهیاب 1
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ها زیرِ بغلِ ما به اتفاق، شب را به صورتِ کتابی، به صبح  ها و پایِ آن آن مان تا زیرِ بغلِ پای

شان گرفته بودند و آن  هایِ ما که در نوجوانی«صَغَری»نسالنِ ما، و آن  آن هم .رساندیم می

فتحِ »ار بر امواجِ این گاه سو کرده بودند! آن« کشتار»هایِ ما؛ همه و همه را «پیرمرد»

شان را  بالروکه دیگر پَ ،هاشان که نه تنها قلب ،مانده را اسرایِ باقی -یرفاتحانِ حق-« عظیم

سوی،  هایِ گوناگون: در یک و به اشارت« بردند و آوردند»هم شکسته بودند؛ چندان 

بار را نشان دادند، که موفق شدند  هایِ دار و در سویِ دیگر راهِ خروج از این قفسِ مرگ طناب

به پالکاردداریِ توابان شرکت دهند و آزاد « عفوِعمومیِ امام»مضحکِ نمایشِ  ای را در عده

و از آن پس  3لبته چندان نگه دارند تا بپوسیمرا ا« هنوزآدم نشده»گانِ  کنند و ما بازمانده

زندانیانِ اوین را زندانیانِ سیاسی تشکیل  45اکنون تنها »شرمانه افتخار کنند که:  بی

کنند که به این فروکشِ نمودار و کاهشِ آمارِ زندانیانِ سیاسی به  که اعتراف آن بی 4«دهند می

 .اند عظیمِ انسانی دست یافته یِ قیمتِ کدام فاجعه

آمد و جایِ خالیِ  مان بسیار بزرگ و دَرَندَشت می هایی که اینک به چشم ما مانده بودیم و اتاق

نشستند و اکنون کجا  کنار میجا، همین  جا، آن گوشه، این یارانی که همین سه سالِ پیش آن

مزاری دارند؟ کجاست؟ کجاهاست؟ وصفِ حالِ ما این بود:  اند؟ اصالً هستند؟ کجا آرمیده

یِ  نماینده 2«ر چنین هوایی و افسوسِ یک سراغ / ما دقصِ خیال و خاطرِ یاران و انتظارر»

هر کجاها رفت،  کمیسیونِ حقوقِ بشرِ مللِ متحد آمد و رفت اما هر که را دید و یِ ویژه

 . رفت حضورِ ما بود و بی بیانِ ما می بی

خواستیم فضایی، جایی، گوشِ شنوایی بیابیم تا  مظلومانه قتلِ عام شده بودیم و اکنون که می

 سان و ناک بر یک نسل رفته بود، بیان کنیم و بگوییم چه دادِ هول چه را که در آن روی آن

                                                           
 !«جا باید بپوسید همین»دادند:  بانان همیشه به ما می ای که زندان وعده ۴
 گالیندوپل دومِ مندرج در گزارشِ ،ویژه یِ زندان به نماینده رئیسِ از اظهاراتِ 3
 رهیاب 3
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 7«ایم ها مانده با اندوهِ گل / ما بقایاییم وبادِ پاییزی به کین در نوردید این زمین تش»گونه  چه

 .کردند سال و هیئتِ محتاطِ کمیسیون را هم از ما دریغ می کهن یِ نماینده

بود که علیرضا صداقت رشتی که  7472بار در آذر ماهِ سالِ  صبحِ روزی از این روزهایِ اندوه

زده و یکّه خورده، در  هیجان خوانده شده بود، ناگهان 2تر از یک ساعت پیش به بیرون کم

کجابودی؟ چی کار »پرسند:  میانِ دوسه نفرِ اولّی که مطابقِ معمول در برگشت از بیرون می

و شروع کرد به « جا گالیندو پل بود... هیئت اومده این»بمبی منفجر کرد: « داشتند؟

گفتند؟ چی پرسیدند؟ چی »شد:  سرازیر می هایی که والدادن و پاسخ گفتن به بارانِ س توضیح

 «…؟چی جواب دادی

دیدارِ او کوتاه بود و بیست دقیقه تا نیم ساعت به طول انجامیده بود و من به سرعت مطالبِ 

شنیدند و  اش بیرون زدم تا هم دیگرانی که تازه می پیرامون یِ مطروحه را گرفتم و از حلقه

بایست  که می ش بشنوند و هم اینا و ماجرا را از زبانشان را مطرح کنند  آمدند سواالت می

 .مزد قدم می

شد. حس  هم فشرده می هم با های زدم. دندان اختیار گره شده بود محکم قدم می مشتم بی

کشیدم آمد. خیال، از  ها، انتظارش را می ها و سال ای که روزها و ماه کردم آن لحظه می

 «برادران» نان وبا زندان یِ و خویشتن را در میانِ حلقهسرتاسرِ وجودم به پرواز درآمده بود 

یِ  گوشه که ،نه صورت-خندِ  هایِ تهدیدآمیزشان را به سپرِ نیش گونه تیرِ نگاه دیدم که چه می

گرفتم داشتم با گالیندوپل و هیئتِ همراه، پر  به هیچ می -اندرسفیه عاقلکه  چندان ،ما چشمان

رفتم که صدایی  آلود راه می بغض …گفتم و گفتم و می زدم می صالبت و واضح حرف می

گشت از گوهر رپاسدارِ بند بود. همان که در باز، سَعباس فتوت …برگشتم …!آمد: وزیر

و « طور زنده موندی؟! توچه»کرد که:  هفت تعجب میو ماهِ شصت دشت به اوین در بهمن

                                                           
 رهیاب 3
  .کار رود هدیگری ب یِ و اعالم نشده نامعلوم هشت یا شعبه و یا هرجایِ زیرِ توانست برایِ بود که می اصطالحی« بیرون» ۸
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یچ چیزِ دیگری نگفت ه« تا ندازم گردن طناب رو می این سری خودم شخصاً»گفت:  می

ها رد و بدل شد به سرعت لباس  کرد نگاه در نگاه، پیام تکیه داده بود بر کنارِ در و نگاه می

کار  بگو چی !چی رو بگو وزیر برو همه» :کردند م میا ها تا دمِ درِ بند مشایعت پوشیدم. بچه

 یِ دو دستی هر دو شانهم، ا و ناتوان از بیانِ احساس آلود و اشک در چشم و من بغض« کردند!

 !کننده را محکم فشار دادم و رفتم آخرین بدرقه

ویژه نزدیک به دو ساعت به طول انجامید. با ورودِ من به بند،  یِ دیدارِ من با هیئت و نماینده

اول و اصلی  سوالِدانستم که  و من که می« ؟! وزیر؟ها»م سرازیر شد. ا کلِ بند به طرف

شان را از همان  شان باشد، و خیال سوالاش خود پاسخِ  که طنین چیست، محکم و به صدایی

ام را گرفته  یِ بند پیرامون بند غلغله شد. همه«. گفتم»کل راحت سازد، جواب دادم:  آغاز و در

افتاد که با  امیر انتظامم به ا دادم. ناگهان چشم شان توضیح می دسته برای بودند و دسته

کرد.  م گوش میا ای در نزدیکیِ من ایستاده و به توضیحات مهربانانهبخش و  خندِ رضایت لب

ه! به احتمالِ زیاد شما رو ئ این دفعه جدّی امیر انتظام آقایِ»رو به امیر انتظام کردم و گفتم: 

ت رو آماده کن! فرصت برایِ صحبت خیلی کمه. وقت کم دارند. من ا ذهن ،کنن هم صدا می

من رو صدا  مطمئناً» گفت:  یخند امیر انتظام با لب .«رو زدم با سماجت چسبیدم تا حرفام

دونستم که  جاست! من می اینا! این»ش گفت: ا پیراهن یِ و با اشاره به زیرِ یقه« کنن می

ای از  هنوز چند دقیقه. «…ز قبل نوشتم. مشکلی نیستچی رو ا مون! همه بار میان سراغ این

با  ونیم ساعتامیر انتظام را خواستند. امیر انتظام دواین صحبتِ ما نگذشته بود که عباس 

خود را به گالیندوپل  یِ گالیندوپل و هیئتِ همراه دیدار داشت. و در آن مالقات، نوشته یا نامه

 .اند ویژه، مندرج یِ و هیئت، ارائه کرد. مطالبِ مطروحه در آن نامه، در گزارشِ نهاییِ نماینده

کمیسیونِ  یِ ویژه یِ سال از دیدارِ ما با نماینده عامِ بزرگ و بیستسال از آن قتلِ  وسه بیست

گذرد. علیرضا صداقت رشتی در ایران است  حقوقِ بشرِ سازمانِ مللِ متحد و هیئتِ همراه می

چون  کند وهم می نرم وپنجه یِ ما دست زده گی در سرزمینِ غم هزند و با مصائب و مشکالتِ
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بایست ستمی مضاعف و مختص به  نیز، می« شصتی یِ و دههدار  زندانیِ سیاسیِ سابقه»

شهادتِ علیرضا در برابرِ گالیندوپل و  ها و خویش و همگنان را احساس نماید. رئوسِ پاسخ

 .هیئتِ همراه را به یاد دارم و در این گزارش به آن خواهم پرداخت

چنان با روحیه و  ها اما هم یها و جرّاح عباس امیر انتظام آزادِ محبوس است و با انواعِ بیماری

گزارشِ نهاییِ گالیندوپل  یِ دست در گریبان است. شهادتِ مکتوبِ وی در مؤخرّه ،شاداب

 .شود ترجمه و درج می جا نیز جهتِ حفظِ جامعیتِ این گزارش، گنجانیده شده و در این

و نه گردبادهایِ  چندگاهی از آن کِشتیِ بزرگی که نه بادی موافق بر او وزیدهراز …و امّا، ما

رسند که  هایی به ساحل می پاره گاهی تخته دث او را به حالِ خود گذاشت؛ گاهگینِ حوا سهم

توان با خوانشِ آثار و  قدرهست که می همین ،به کارِ ساختِ کشتیِ تازه نیاینداگر  احت

قدیرِ من چه گذشت، نشست. ت به بازخوانیِ آن ها پاره هایِ نشسته بر وجودِ این تخته جراحت

این بود که از آن کشتار، جان به در برم. و اگر باز تقدیر این بوده که امواجِ حوادث مرا نیز به 

شهادت « یِ غصه قصه»را بیابم که بر آن  ساحل بیافکند و از میانِ آن سه تن، امکانِ آن

به جنبشِ  مان، ان و شهیدانفشان جان یِ دهم؛ اینک گزارشِ این شهادت را به نام و یادِ همه

 .کنم طلبی و احقاقِ حقوقِ انسانی و برایِ ثبت در تاریخ، تقدیم می خواهی و برابری آزادی
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 طرحِ موضوعِ قتلِ عام و سفرِ گالیندوپل

 

خواست و  می« جمهوری اسالمی»که خمینی و  چنان زندانیانِ سیاسی در ایران، آن قتلِ عامِ

زودی تشتِ رسواییِ این جنایت از بامِ  پوشیده نماند و بهکوشید تا کامال محرمانه بماند،  می

جالد به زمین افتاد و کمابیش ایران و جهان دریافت که در این زمین  یِ کاریِ بزدالنه پنهان

 . یی روی داده است ی عظیمِ انسانی و زمانه چه فاجعه

در برابرِ که « جمهوری اسالمی»: منتظری تنها کسی بود از درونِ اعتراضِ منتظری -

گان و بر اساسِ اطالعاتِ  این کشتارِ بزرگ به اعتراض برخاست. سکوت نکرد. به تعدادِ کشته

 .ستدریافتیِ خودش اشاره کرد و از این جنایت تبّری جُ

 ؛دادگستری: تحصن در برابرِ کاخِ سیاسی ازجمله زندانیانِ هایِ هرکت خانوادح -

امضاء  7472ی طومارِ اعتراض با  برگزاریِ مراسم به منظورِ ارائه ؛یی در برابرِ دادستانیاهمردِگِ

 ر.یِ حقوقِ بش به کمیته

هایِ جوامعِ دفاع از زندانیان سیاسی، احزاب و  ها و اعتراضات و افشاگری حرکت -

 .های سیاسی سازمان

وضعِ حقوقِ بشر در جمهوریِ  یِ بارهمتحد درگزارشِ شورایِ اقتصادی و اجتماعیِ مللِ  -

 .7427مهرماهِ 07 -7222اکتبرِ 74اسالمیِ ایران 

ای در موردِ نقضِ حقوقِ بشر در جمهوری اسالمی ایران در پارلمانِ اروپا  نامه تصویبِ قطع -

 .7222اکتبرِ  74 -7427ماهِ مهر07در 

بشرِ سازمانِ مللِ متحد  قِپنجمین نشستِ کمیسیونِ حقو و الملل به چهل عفوِ بین یِ یانیهب -

 .7222ژانویه  -7427ماهِ  در دی
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ای در پارلمانِ آلمان که در آن نقضِ حقوقِ بشر توسطِ جمهوری اسالمی  نامه صویبِ قطعت -

 .7427ماهِ آذر 72به شدت موردِ انتقاد قرار گرفته بود در تاریخِ 

خواهی که  تکِ ایرانیانِ آزادی به و افرادِ مدافعِ حقوقِ بشر و تک ها هایِ گروه فعالیت -

ناک را در زیرِ خاکِ سردِ  دادِ هول کشانِ مکتبِ قتل، حقیقتِ تلخِ این روی نگذاشتند آدم

کمسیونِ حقوقِ بشر  یِ ویژه یِ منجر به تعیینِ نماینده کاری، بپوشانند؛ نهایتاً سکوت و پنهان

 .دگزارش به مجمعِ عمومی گردی یِ برایِ بررسیِ وضعیتِ حقوقِ بشر و تهیه

 2 –7222 یِ ژانویه 02 تاریخِ به گزارشی طیِ –گالیندوپل رینالدو پروفسور–ویژه  یِ نماینده

ها و احزابِ سیاسیِ  ای که از سویِ سازمان لیستِ هزار نفره یِ ضمنِ ارائه 7427ماهِ  بهمن

شود این  گفته می»اعالم کرد که ها تهیه و در اختیارِ وی گذاشته شده بود،  ایران و خانواده

توسطِ جمهوری اسالمی اعدام  7427-7222ماهِ  یه یعنی مرداد تا دسامبر یعنی دیافراد از ژوئ

نفر بوده است که  هزار تمالِ قوی تعدادِ قربانیان چندینبه اح»بنا به این گزارش:  .«شده اند

 2«اند ترِ آنان از اعضایِ سازمانِ مجاهدینِ خلق بوده بیش

 

 

 

 واکنشِ رژیم

 

، آن رییسِ دیوانِ عالیِ کشورِ وقت و این مرجعِ تقلیدِ امروزِ اهلل موسوی اردبیلی آیت

دانند که  ها نمی ها آمدند. این نای» گفت: تهران می یِ جمعه هایِ نمازِ طلبان در خطبه اصالح
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یِ قضاییه  هستند. قوهها چنان آتشی  دانند. مردم علیه این تر می ها را از حیوان پست مردم این

شان زندانی  دسته شوند، یک ها اعدام نمی در فشارِ بسیار سخت افکارِ عمومی که چرا این

م اعدام شوند، قاضی از آن طرف گرفتارِ یک سلسله گویند: آقا باید از دَ مردم می …شوند می

م بدبخت تشکر کنتر من باید از این  از این طرف فشارِ افکارِ عمومی، از همه بیش …مسائل

کنیم. پرونده بیار، پرونده ببر.  تا محاکمه می بیست تا تا بیست ده تا که کارِ ما را آسان کرد. ما ده

له ااش از بین بروند یک مرتبه مس ش از بین رفته، ای کاش همها گویند خمس متأسفم می

 .(7427شهریور2ِیِ رسالت  )روزنامه« تمام شود

زده از  آن جنایت و کشتارِ عظیم، هیجان یِمعمّم که در آن روزهایِ اجراارِ این کفت یِاستثنا به

گوید و جنایتِ در  فهمید چه می ای و هارشده از بویِ خون و جنازه، نمی شعارهایِ نماز جمعه

 یِ روز و هم امروز سندی بود و هست بر آن فاجعه ش هم آنا داد و سخنان حالِ وقوع را لو می

شان یا بزدالنه سکوت کرده بودند و یا  چون امام مقاماتِ رژیم اما هم باقیِ .ناکِ بشری هول

 .خاستند این روزها که حقیقتِ ماجرا در حالِ انکشاف بود، به انکار برمی

این تبلیغاتِ کذب و عجیب و غریبی که در »گفت:  وقت چنین می مجلسِ رفسنجانی رئیسِ

ها در ایران اعدام  اند که چندین هزار نیرو از این اروپا و کشورهایِ غربی منافقین راه انداخته

اند، دنیا را  شده است، برایِ این است که افرادی را که در جریانِ عملیاتِ مرصاد از دست داده

ناپذیر باشد. در تمامِ دنیا همیشه  توجیه کنند. سرکوب باید مخصوصِ عناصرِ اصالح

ها را ما باید سرکوب کنیم. این  نیست. آن ها هایی هستند که هیچ راهی جز سرکوبِ آن انسان

 .)7427آذر 74رسالت  یِ )روزنامه« هایِ خائن و ناصالح باشد حالتِ وحشت باید برایِ انسان

 :گفت گاهِ تهران چنین می پرسش و پاسخ در دانش یِ ای در جلسه خامنه

به کارشناسانِ  ندادن می به مسائلِ حقوقِ بشر و اجازهتوجهیِ جمهوری اسال علتِ بی سوال:

 هایِ مشکوک در ایران چیست؟ له و علتِ اعداماسازمانِ ملل برایِ بررسیِ این مسحقوقِ بشرِ 
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جمعی  هایِ دسته و اما اعدام …والِ رادیوهایِ بیگانه را دارد: این سوال لحنِ همان سجواب

منافق هم همین را گذارد، البته رادیو  در ایران، درست همان تأثیری که رادیوهایِ بیگانه می

 یِ این آدمی که تویِ زندان، از داخلِ زندان، با حرکاتِ منافقین که حمله …گوید می

نظرِ شما باید  ارتباط دارد، او را به …ه داخلِ مرزهایِ جمهوری اسالمیمسلحانه کردند ب

 .)7427آذر 72یِ رسالت )روزنامه« ؟نقل و نبات ببرند

المللی برای بازدیدِ  توانست مانعِ فشارهایِ بین ت اما نمیها و انکارهایی از این دس تکذیب

در اختیارِ گالیندوپل نهاده شده رویِ میز  یِ یِ ویژه از ایران شود. فهرستِ هزار نفره نماینده

یِ سفرِ وی به را به  چه رژیم اجازه-ویژه  یِ خواست. طبقِ روالِ مقرر، نماینده بود و پاسخ می

مجمعِ عمومی ارائه  بایست گزارشِ خود را به کمیسیون و مأالً می -داد داد و چه نمی وی می

شدنِ محتوایِ گزارش و توانست به تندتر یِ روادید به گالیندوپل تنها می کرد. عدمِ ارائه می

وخامتِ اوضاع برایِ جمهوری اسالمی در مللِ متحد و مجامعِ عمومی گردد. بنابراین سفرِ 

غم و تالشِ رژیم و رو از این پس تمامِ همّ نمود. از این قطعی می ویژه به ایران یِ نماینده

 .ویژه گشت یِ ساختن و انحرافِ اهدافِ سفرِ نماینده تهی صرفِ میان

 

 

  دیدارِ اولِ گالیندوپل

 

صورت گرفت. گالیندوپل در این دور از  7422دیدارِ اولِ گالیندوپل از زندان، در بهمن ماهِ 

ها، از  بسیار محدودی داشته است. بندِ یکِ زندانیانِ عادی و بندِ دو توابش دیدارِ ا بازدیدهای

هاشم مواردِ دسترسیِ او و هیئتِ همراه در این دور از مأموریتِ وی بودند. عالوه بر این با 

را بررسی  کاظم سامیدکتر  یِ و اعضایِ نهضتِ آزادی دیدار و نیز پرونده صباغیان
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)همسرِ انوشیروان لطفی( را در دکتر مینوو  فرزانه عمویی کند. بعضی از افراد مثلِ می

 72.کنند اتاقی برده و از انظار مخفی می

گویی با و یدار و گفتد 7422ماهِ  بهمن 74شنبه  چنین در این دور، در تاریخِ پنج گالیندوپل هم

پرتوی به نفعِ  77در زندانِ اوین داشته است. -پرتوی و علی عموییو با حضورِ -کیانوری 

خود به  یِ چه که در نامه دهد. کیانوری برابرِ آن علیه حزبِ توده شهادت میوضعیتِ زندان و 

که آیا شکنجه شده است؟  ای قید کرده است در پاسخ به سوالِ گالیندوپل مبنی بر این خامنه

را در  خرداد 73 یِ نامه ،ای قبلی خود به خامنه یِ رونوشتِ نامه دهد. ضمناً پاسخِ مثبت می

المللی  دهد. در این دیدار مقاماتِ زندان برخالفِ عرفِ بین ویژه قرار می یِ اختیارِ نماینده

ترین اصولِ حقوقِ بشر که در  شود که مهم چنین متذکر می حضور داشتند. کیانوری هم

جمهوری اسالمیِ ایران دقیقا در نظر گرفته  جهانی ذکر شده، در قانونِ اساسیِ یِ اعالمیه

هایی را به  ای که رونوشتِ آن را به گالیندوپل داده، شکایت شده است. کیانوری در نامه

کند که از گفتنِ  ی دوم منتشر شده، تصریح می ای مطرح کرده است. اما در متنِ نامه خامنه

)نورالدین  وپل خودداری کرده استش به گالیندا گیریِ خود و خانواده جریانِ دردناکِ دست

 (.ای نامه به خامنه -کیانوری

برد  مرکزیِ حزب نام می یِ ن از اعضایِ کمیتهای از یازده تَ خود به خامنه یِ کیانوری در نامه

ن که مبتال به شود که جز یک تَ اند و متذکر می بدرودِ حیات گفته ،آنان در زندان یِ که همه

که آیا به دلیلِ شکنجه یا بیماری بوده است  علتِ مرگِ بقیه و این بیماریِ سرطان بوده، از

 .اطالعی ندارد

عصرِ همان روز؛ دکتر یحیی نظیری، که دخترش گیتی را در سالِ شصت اعدام کرده بودند و 

در طیِ مرخصیِ استعالجی از زندان فرار کرده بود  23ماهِ ری هم در خردادپسرش بهزاد نظی
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گیر کرده بودند و اکنون بیش از چهار سال بود  رش دکتر نظیری را دستو به همین دلیل پد

 2برد، و نیز رضا میرزایی را؛ از سالنِ  سر میه محاکمه و محکومیت در زندان ب که بی

گاه به دیدار با گالیندوپل فرا خواندند. ناصریان و زمانی، پیش از مالقاتِ آن دو با  آموزش

شان در برابرِ وی و هیئتِ همراه به آن دو هشدار داده و تهدید  تاظهارا یِ گالیندوپل، درباره

ان، شما را ندیدیم، آیا در بندِ پرسد: در بازدید از زند می "نظیری"کرده بودند. گالیندوپل از او 

شما تا پشتِ بندِ ما آمدید ولی به »دهد:  برید؟ دکتر نظیری پاسخ می سر می هخصوصی ب

برند و  سر می هکه زندانیانِ سیاسیِ واقعی درآن ب هستمنیامدید و در واقع من در بندی داخل 

حوشِ مسائلِ و گو با دو نفرِ فوق تنها حولو گفت «.اند از دیدِ شما مخفی نگاه داشته شده

ها نیز تالشی  بودهایِ بهداشتی و رفاهیِ زندان دور زده و آن چنین کم ای و هم فردی و پرونده

 نه زیستن نه–د به خرج ندادند. )ایرج مصداقی چه که به زندانیان رفته بو بازگو کردنِ آن برایِ

 )770و 777صص ،سوم جلد –مرگ

که دو بار نامِ  غمِ اینر انتظام نیز جهتِ مالقات با گالیندوپل فراخوانده شد، اما علیعباس امیر

بند منتظر ایستاده بود، وی را برایِ مالقات  دند و او لباس پوشیده و پشتِ درِوی را اعالم کر

 .دبا گالیندوپل نبردن

ست که  یکی از آن فهرستِ اسامیِ یازده نفری منش تقی کی: ای بر متن حاشیه

منش در سالِ  کند. کی اطالعی می شان اظهارِ بی کیانوری از علتِ بدرودِ حیات گفتن

طرحِ یک سوال و جوابِ مهمی را با او دارم  ی پنج با ما در سالنِ سه بود و من خاطرهو شصت

منش در جریانِ قتلِ عام رفت. عدمِ اطالعِ کیانوری  که در جایِ دیگری خواهم نوشت. کی

ها یا دستِ کم عدمِ اطمینان از وقوعِ این فاجعه، و در نهایت  گرِ عدمِ اطالعِ او از قتلِ عام بیان

ها در  شدنِ آن طرحِ احتمالِ کشته ده است. ضمناًبو دادِ فجیع عدمِ تمایلِ وی به بیانِ این روی

انگیزد که اگر  اش این پرسش را بر می زیرِ شکنجه یا در اثرِ شکنجه از سویِ کیانوری در نامه

بایست از طرحِ  خواست مطلع بنماید، چه ابایی می بود و می کیانوری از این قتلِ عام مطلع می
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 ماطالعی نماید. و سرانجا اش اظهارِ بی ی مرکزی آن داشت و از سرگذشتِ رفقایِ کمیته

 یِ که دیدارِ کیانوری با گالیندوپل به بهایِ عدمِ دیدار با زندانیانی صورت گرفت که عصاره این

تاریخی را با  هایِ اوین و قزلحصار و گوهردشت بودند و زندان یِ رنج و مقاومت در گستره

 . کردند خود حمل می

–گونه به تحریفِ تاریخِ زندان  هببینید چ موجود است، پدیا ای در ویکی شرمانه ی بی مقاله 

 : پردازد می –قسمتِ اخیرِ تاریخِ مردمِ ایران ترین یعنی گران

 27سال داشت و پس از شش سال حبس، از بهمنِ  73هنگامی که  7422کیانوری در سالِ »

ش در گزارشِ ا و زیرِ شکنجه قرار گرفتن، در بینِ زندانیان، تنها کسی بود که حاضر شد نام

اوین  کمیسیونِ حقوقِ بشرِ سازمانِ مللِ متحد که از زندانِ یِ گالیندوپل نخستین نماینده

چنین اتهامِ  کیانوری هم …دیدن و بدرفتاری نوشته شود دیدار نمود، مبنی بر شکنجه

 70«!گناه را محکوم کرد و اعدامِ هزاران جوانِ بیطئه را رد نموده جاسوسی و تو

 یِ ها و اعتراضاتِ معطوف به نحوه گالیندوپل در گزارشِ بعدیِ خود تحتِ فشارِ افشاگری

هایِ مقاماتِ مسئول از  ای از ممانعت دیدارهایِ این دور و متنِ گزارشِ مربوطه، به پاره

 : کند گو با آنان اشاره میو گفت رسیِ مردم به وی و دیدار و دست

ویژه، چند نفر که سعی کرده بودند با وی  یِ چنین ادعا شد که طیِ اولین دیدارِ نماینده هم»

در دفترِ سازمانِ ملل در تهران تماس بگیرند، توسطِ مأمورانِ دولتی از این کار منع شدند و 

ها خواسته شده  از آن …ها بردند و ها را برایِ بازجویی به مقرِ بعضی از کمیته مأموران آن

یک از اعضایِ هیئتِ وی تماس  ویژه و هیچ یِ کتبی امضاء کنند که با نماینده یِ تعهدنامه

بار با تلفن تهدید به مرگ شدند و مکرر  چندین نخواهند گرفت. بنابر گزارش، این افراد متعاقباً

چنین تعدادِ زیادی از شاکیانِ بالقوه )زندانیانِ سیاسیِ سابق یا  شدند. هم به کمیته احضار می

                                                           
3۲

 ()تأکید از ماست –ویکی پدیا  
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ها یا دفترِ دادستانیِ انقالب  گانِ افراد اعدام شده( نیز تلفنی تهدید شدند یا به مقرِ کمیته هبست

ویژه دوری جویند.  یِ احضار شدند و با تهدید به حبس یا اعدام، دستور یافتند که از نماینده

 )22بهمن03- فوریه 74تاریخِ انتشار  E/CN.3/7227/4 شِ نهاییگزار 074)بندِ 

به وقوع پیوست.  ست که در واقعیت تر از آن چیزی اشاراتِ گالیندوپل در این بند اما، مالیم

ویژه  یِ دیدارهایِ نماینده کردنِ دِ اهدافِ خود عالوه بر کانالیزهبر جمهوریِ اسالمی برای پیش

دفترِ  یِ هایِ بازداشتی و تهدیدی و حفاظت از منطقه سرکوب با زندان و زندانیان، و پیش

 یِ جا و دیدار با نماینده کسی به آن یِ سازمانِ ملل به منظورِ جلوگیری از ورودِ خارج از برنامه

علی  گلویژه و هیئتِ همراه؛ عمال و در مواردِ لزوم به سرکوبِ مستقیم نیز دست یازید. 

ساختنِ حقایقِ زندان و حمایت از  هایِ مربوط به مطرح در جریانِ همین تالش جلیلی

دهیِ  گیر و در اوین به ما پیوست! علی جلیلی نقشِ فعال و موثری در سازمان زندانیان دست

ها و حمایت از زندانیان داشت و برایِ دومین بار بود  ها و در تجمعات و اعتراضاتِ آن خانواده

 .شد گیر و زندانی می دستکه 

هایِ  هایِ مجروحِ مادران و پدران و خانواده این دیدار برایِ جگرهایِ سوخته و تن یِ نتیجه

و  و برایِ مبارزان ،شان پاشیدن ها و جراحات گان، نمک بر زخم شده زندانیان و بردار و تیرباران

گان و اسیران،  هرایِ ما بازماندو ب آور سرد کننده و بهت دل ،فعالینِ داخل و خارج از ایران

 .نمود باری بود اما نه دور از انتظار که طبیعی می حاویِ پیامِ تلخ و اندوه

و گذشته از ایستارِ  اش طبقاتی ر از تعلقاتِ ایدئولوژیک، سیاسی،، صرفِ نظهاشم صباغیان

بودن و حسِ  رغمِ زندانی هگاهِ منتقدِ حکومت؛ ب درجای –آزادی نهضتِ–اش  حزبِ مربوطه

انگیزد، اوال  ای نسبت به زندانیِ دیگر بر می ای که محبس، در هر زندانی عمیقِ همدردی

شصتی  یِ راه و در کنارِ سایرِ زندانیانِ سیاسیِ دهه بند و هم هرگز برخالفِ امیر انتظام، هم

ور از قطارانِ خود جدا و به د داری نشده بود و به همراهِ هم عام نگهِ هدف سرکوب و قتل
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شرایطِ  شد. و ثانیاً داری می نگه -شصت یِ اکثریتِ زندانیانِ سیاسیِ دهه-زندانیانِ موردِ بحث 

ها و زندانیانِ  برخورد با بازداشتی یِ داریِ آنان در زندان و امکاناتِ در اختیارشان و نحوه نگه

کرد. بنابراین، او و  میکلی و از اساس با سایرِ زندانیان فرق ه نهضتِ آزادی و مواردِ مشابه، ب

زبانِ بیانِ حالِ  -خواستند اگر می احت-توانستند  گانِ نهضتِ آزادی نمی شده سایرِ بازداشت

 .چه بر آن رفت، باشند زندان و آن

 هایِ عرصه یِ که همه-ویژه  یِ بررسیِ وضعِ زندانیانِ عادی هم اگرچه به مأموریتِ نماینده

شد اما در این خصوص نیز معموال به دلیلِ عدمِ  مربوط می -گیرد نقضِ حقوقِ بشر را در برمی

شان از حقوقِ خویش، نتایجِ  بسیار کم اهیِگگونه زندانیان و عدمِ آگاهی یا آ خودآگاهی این

که بنیادِ عِلّیِ مأموریتِ گالیندوپل،  توانست چندان افشاگرانه باشد ضمنِ این بازدید نمی

 یِ نماینده یِ در واقع رژیم با چنین بازدیدهایی وقت و برنامه وضعیتِ زندانیانِ سیاسی بود.

 .دکر ویژه را پر می

وسو و  کردنِ دیدارها به سمت با ترفندهایی از قبیلِ کانالیزه ترتیب رژیم توانست این به

خویش، و با تهدید و  یِ شده طراحی یِ خواه و ممانعت از دیدارهایِ خالفِ برنامه مسیرهایِ دل

رسی  هایِ صورت گرفته به منظورِ دست ها، و سرانجام با سرکوبِ تالش سرکوب ارعاب و پیش

اش  گی یِ همیشه سوز و متعهد، یعنی همانِ شیوه سوخته و دل به هیئت از سویِ مبادیِ دل

بودِ  ه باید میچنان ک یعنی ترکیبِ فریب و سرکوب، دیدارِ اولِ گالیندوپل و اهدافِ حقیقی و آن

جدی  یِ ها و عواملِ یاد شده، فقدانِ قصد و انگیزه مؤلفه یِ آن را عقیم سازد. افزون بر همه

مالیِ  دیدارهایِ این دور و ماست یِ مماشاتِ او در برنامه و محتمال کمیسیون، بهدر گالیندوپل 

 .گزارشِ مربوطه انجامید
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 پلگالیندو دیدارِ دومِ

 

تا دوشنبه  77شنبه  برابر با سه 7222اکتبرِ  74تا  2تاریخِ  گالیندوپل از ایران طیِارِ دومِ دید 

گالیندوپل و چیستیِ  رِ اولِگیِ دیدا هگون هگزارش چ 402انجام گرفت. بندِ  7422مهرماهِ  04

هایِ وسیعی در سطحِ  خاصیت و رسوا بود که موجبِ افشاگری چنان بی نتایج و گزارشِ او آن

 :لی گردید. جمهوری اسالمی اما ذوق و شعفِ خود را از نتایجِ این دیدار پنهان نکردالمل بین

، از آمدنِ هیأتِ مللِ متحد به ایران تشکر کرد و گفت متکیمعاونِ وزیرِ امورِ خارجه، آقایِ »

)بندِ « دیدارِ اول فصلِ جدیدی در روابطِ بینِ جمهوری اسالمی ایران و مللِ متحد گشود.

 )تاکید از ماست -گزارش 404

دادنِ گالیندوپل وه بر قرارها و اعتراضاتِ وارده اما چنان شدید و گسترده بود که عال افشاگری

 :تگیریِ کمیسیون نیز بازتاب یاف در وضعیتی انفعالی، در تصمیم

 7مورخِ  72/7222یِ  نامه وششمِ خود بر طبقِ قطع کمیسیونِ حقوقِ بشر در اجالسِ چهل»

ویژه را یک  یِ تصمیم گرفت که مأموریتِ نماینده 7422اسفند ماهِ  72برابر با  7222مارسِ 

وپنجمِ مجمعِ  سال تمدید کرده و از او درخواست کرد یک گزارشِ موقت به اجالسِ چهل

عمومی در موردِ وضعیتِ حقوقِ بشر در جمهوریِ اسالمیِ ایران و یک گزارشِ نهایی به 

 034/7222 یِ اجتماعی در مصوبه ونِ تسلیم دارد. شورایِ اقتصادییوهفتمِ کمیس اجالسِ چهل

 7بندِ )« نامه را موردِ تأیید قرارداد. [ این قطع7422خرداد  3] 7222مه  04خود به تاریخِ 

 (گزارش

نامه، عیشِ جمهوری اسالمی از فرآیند و  به این ترتیب دیری نپایید که با تصویبِ این قطع

کاران، این  گالیندوپل منقّص شد و معلوم گردید که برخالفِ تصّورِ جنایتنتایجِ دیدارِ اولِ 

زدنِ وی به وپا مهوری اسالمی از این وضعیت و دستقصّه سرِ دراز دارد! خشم و نفرتِ ج
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سنگینِ خود در مجامعِ جهانی، در ترورِ  یِ تر شدنِ روندِ پرونده منظورِ جلوگیری از وخیم

در شهرکی نزدیکِ 7422ماهِ شتهاردیب 3برابر با  7222ریلِ آو 03به تاریخِ  رجوی کاظم

المللی و  هایِ حقوقیِ او در مجامعِ بین فعالیت (.گزارش 372بندِ )سوییس، بازتاب یافت یِ کوپه

تحملِ رژیم فراتر رفت و منجر به جنایتی شد که  یتِ دیدارِ اولِ گالیندوپل از حدِنیز افشاءِ ماه

دوا نکرد که خود تبدیل به  مهوریِ ننگینِ جهل و جور و جنایتجالبته نه تنها دردی از 

 تا 32)بندهایِ ندوپل طیِ چندین بند منعکس گردید معضلی برایِ آن شد و در گزارشِ گالی

 (.گزارش 40

ای به  گالیندوپل به اتفاقِ هیئتِ همراه برایِ سفرِ دوم و دیدار از ایران آماده گشت و در نامه 

[ از دولت درخواست کرد ترتیبِ بازدید از زندانِ 7422شهریورِ  02] 7222سپتامبرِ  77تاریخِ 

شان را در  اوین را بدهد. او افزود که مایل است با زندانیانِ موردِ انتخابِ خودش که اسامی

 )گزارش 442)بندِ « زمانِ مناسب ارایه خواهد داد، جلساتِ استماعِ خصوصی داشته باشد.

دیدارِ اول و مطمئن به کارآییِ  یِ از طرفی سرمست و نشئه از نتیجه جمهوری اسالمی

نامه و به  خود توأمان و از سویِ دیگر تحتِ فشارِ قطع یِ گرانه بازانه و سرکوب هایِ حقه شیوه

 .ناچار به دیدارِ دوم نیز تن سپرد

دروغینِ دشمنانِ تواند اتهاماتِ  دولتِ ایران اکنون در موضعی است که می»آقایِ متکی گفت: 

 -7422مهرِ  77برابر با  7222اکتبرِ  2مذکور به تاریخِ  یِ مصاحبه" .«اش را رد کند سیاسی

که با  رسمیِ دولت مبنی بر این یِ یک هفته پیش از سفرِ دومِ گالیندوپل به ایران با یک بیانیه

نمود، پایان  یِ کامل خواهدکار مللِ متحد به طورِ عام و با کمیسیون به طورِ خاص هم

 )گزارش 443)بندِ  "گرفت.
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 دیدار با مقامات

 

کردنِ  اجرایِ همان سیاستِ کانالیزه داًغمِّ جمهوری اسالمی مجدو پس هم بنابراین ازاین 

تر  ویژه گشت، با تمرکزی بیش یِ هایِ مردمی برایِ دیدار با نماینده دیدارها و سرکوبِ تالش

گوها با مقاماتِ و گالیندوپل و هیئتِ همراه با دیدارها و گفتکردنِ وقتِ راین بار بر رویِ پُ

کردنِ وقتِ ردادنِ این دیدارها عالوه بر پُ ت. مقاماتِ جمهوری اسالمی با ترتیبمرسمیِ حکو

گو با وی در تحریفِ واقعیاتِ ایران به کار بردند و گالیندوپل تمامِ تالشِ خود را در حینِ گفت

 :نکردند یی در این باره فروگذارا و از هیچ دروغِ رذیالنه

مدافع  رییسِ دیوانِ عالیِ کشور گفت: بر طبقِ قانون وجودِ وکیل اهلل مقتدایی آیت»

چه متهم وکیل  ای تسهیالت برخوردارند. چنان ضروری و الزامی است و متهم و وکیل از پاره

 )گزارش 020)بندِ« کند. نداشته باشد دادگاه حکمِ را لغو می

بودنِ محاکمات گفت: در زندانِ اوین  قضاییه در موردِ علنی یِ رییسِ قوه یزدیاهلل  آیت

محدودیتِ ورود به محلِ دادگاه وجود دارد، ولی اصلِ محاکماتِ علنی به قوتِ خود باقی 

 )گزارش 022)بندِ « است.

طلبِ کنونی و معاونِ وزیرِ فرهنگ و ارشادِ اسالمیِ وقت گفت:  اصالح محسن امین زاده

انتشار،  یِ یِ چاپ گرفت. تنها معیار برایِ اجازه بایستی اجازه ها قبل از انتشار می برایِ کتاب»

 )گزارش 474)بندِ « قی است و نه هرگز سیاسی.اخال

معاونِ وزیرِ کشور و عضوِ مجاهدینِ انقالبِ اسالمی، بازجویِ زندانیانِ فر  محمد عطریان»

ر گیری در جریانِ انتخابات د و توابِ پس از دست طلبِ عضوِ حزبِ مشارکت ان، اصالحقفر

نگاری شود،  از هر کس که بخواهد واردِ فعالیتِ روزنامه دولت»دیدار با گالیندوپل گفت: 
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باشد، به شرطی که به نحوِ جدّی و صادقانه ارایه  کند و نیز پذیرایِ انتقاد می استقبال می

 )گزارش 472)بندِ « شود.

امیدوار است که دیگر در این زمان، یعنی در »وزیرِ امورِ خارجه گفت:  علی اکبر والیتی

ویژه توانسته باشد ببیند که اتهاماتِ نقضِ حقوقِ بشر،  یِ پایانِ بازدیدِ دوم از ایران نماینده

کشورهایِ به  در جمهوریِ اسالمیِ ایران در مقایسه با سایرِ دروغ بوده و وضعیتِ حقوق بشر

پا را از این فراتر نهاده و به  والیتی .گزارش( 340تر است )بند  به« ومجهانِ س»اصطالح 

امیدوار است کمیسیونِ »کند که  منظورِ به انفعال کشاندنِ گالیندوپل و کمیسیون، تهدید می

اش برخوردِ خود را نسبت به جمهوریِ اسالمیِ ایران تغییر دهد  حقوقِ بشر در اجالسِ بعدی

یِ ویژه  )!( کشور ممکن است موضعِ رسمیِ همکاری با نمایندهعمومیِوگرنه بخشی از افکارِ 

را برایِ مدتِ  کنترلیتواند چنین  مملکت نمی …انگاردبیو کمیسیونِ حقوقِ بشر را غلط 

 گزارش( 323)بند  «طوالنی تحمل کند!

گی و  دله ؛ یِ ویژه نمایندهرکردنِ وقتِ یِ رژیم در راستایِ سیاستِ پُ وزارتِ خارجه

یِ ویژه درخواست  یِ اندک از نماینده ی رساند که در این فاصلهجای بهرا  74گری یی"رگدانَ"

 المللی به عمل آورد و گالیندوپل هم پذیرفت! )بندِ یِ مطالعاتِ بین کرد دیداری از مؤسسه

 گزارش( 333

نیز « ضدِ تبلیغات»یِ  به تشبثاتِ دیگری به مثابه« جمهوری اسالمی»بر این دیدارها،  عالوه

 خنثایِ کمیسیونِ حقوقِ بشر از ایران را نیز  یِ ویژه نفسِ بازدیدِ نماینده حتادست یازید تا 

یِ حقوقِ بشر در قانونِ  گاهِ تهران درباره برگزاریِ سمیناری در دانش …» از جمله: ،سازد

یِ حقوقی و فیلسوفانی  سمیناری که در آن کارشناسانِ برجسته …المللی و قانونِ اسالم بین

                                                           
 ام. را از مولوی وام گرفته "نرگدا"تعبیرِ   31
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« مندی رسیده بودند. هایِ ارزش گیری از آلمان و چند کشورِ اسالمی شرکت داشته و به نتیجه

 گزارش( 327 )بندِ

اونِ مع پس از مالقات با وزیرِ خارجه، آخرین دیدارِ رسمیِ این سفر صورت گرفت. متکی،»

موضعِ دولت مبنی بر  …یِ ویژه وزیرِ خارجه، یادآور گردید که در اولین دیدارِ نماینده

 یِ ویژه و کمیسیونِ حقوقِ بشر تأیید شده بود. در راستایِ همین سیاستِ همکاری با نماینده

گزارش(  322 )بندِ «!یِ ویژه، برایِ بازدیدِ دوم از کشور دعوت شد ی بود که از نمایندهمکاره

گویِ رژیم در این آخرین دیدارِ رسمیِ این دور از بازدیدها  هایِ سخن و این آخرین صحبت

  کرد: ما آن نتیجه را دیدیم، این دعوت)!( را به روشنی را به گالیندوپل منتقل می کامالپیامِ 

 د!یم همانند بازدیدِ اول رفتار کنیعمل آوردیم؛ انتظار دار

 

 

 تشبثاتِ رژیم

 

ور است و با هرگونه تکان و  دانست که در چه منجالبی غوطه جمهوریِ جنایت و رذالت می

هایِ  ریزی رو ضمنِ برنامه از این خاست.این منجالب چه بویِ متعفنی برخواهد  وارسیِ

عینِ خود نمایاندنِ طرفِ »ای هم دست یازید که هدفِ آن  برشمرده، این بار به ضدِ حمله

شدنِ تعفن خود در این میان بود. بر این اساس  متعفن کردنِ کلِ فضا و گممنظورِ  به« مقابل

تعریف و تمجید از  و به سراغِ گالیندوپل فرستاد تا ضمنِکرده دهی  عواملِ خود را سازمان

یِ  نماینده هایِ متقابل نیز بدهند تا در گزارشِ«شهادت»جمهوریِ اسالمی و وضعِ موجود، 

گانِ  با نماینده 7222 اکتبرِ 70در  …یِ ویژه توسطِ وزیرِ خارجه دهنماین»ثبت گردد.    ویژه

 یِ کارگر، سازمانِ دفاع از قربانیانِ هایِ زیر مالقات کرد: سازمانِ زنانِ ایران، خانه سازمان
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گان، انجمنِ  نویسنده معلمان، انجمنِ ، انجمنِشهداهایِ  خشونت، انجمنِ خانواده

چنان مشمئزکننده و سخیف بود  ها آن اظهاراتِ این انجمن .گزارش( 343)بند « آموزی دانش

که از لحنِ گالیندوپل هم پیداست با این وجود از حیثِ پرکردنِ وقتِ وی و درجِ محتوایِ آن 

از این روست که این  ،شد خارجه محسوب می ها در گزارش، موفقیتی برایِ وزارتِ«شهادت»

 مراتب به البته و –فرِ سومِ گالیندوپل هم یِ س چون یک ضدِ حمله در آستانه شیوه هم

 .گردید اجرا شدیدتر

 

 بازدید از زندان

 

یِ  گو بنشیند: زندانیانِ دههو گالیندوپل این بار نیز نتوانست با زندانیان، دیدار و با آنان به گفت 

ضربتِ  شان در هر فرازوفرودِ شصت؛ زندانیانِ رویِ تختِ شکنجه رفته و فریادِ سرخِ رگان

رفت و فرود  ها فرا می ها تازیانه ها و سال کابل، بر آسمان پاشیده؛ زندانیانی که روزها و ماه

شده؛ زندانیانِ «قپانی»کشید؛ زندانیانِ  شان خطی از خون می آمد و بر پوستِ لخت می

با  -ها ها و ماه ها، که ماه نه روزها و هفته- حاج داوود و قزلحصار را« تابوتِ»و « قیامت»

ها؛ زندانیانِ از کشتار «توّاب»یِ  وجانِ خویش تجربه دیده؛ زندانیانِ رنج و عذابِ دوره جسم

شان اسناد و مدارکِ  ها و کف پاهای گان و اسیران؛ زندانیانی که ناخن برگشته، بازمانده

توانست  ها و جنایاتِ رفته در زندان موضوعِ تحقیقِ کمیسیون حقوقِ بشر می ستم« ناطقِ»

شان، حک و بر سرتاسر  ها و فکِ یِ شصت، بر دندان د؛ زندانیانی که تاریخِ زندانِ دههبو

وجود و حضورِ هنوزشان در « اصلِ»شده بود و باالخره: زندانیانی که « نگاشته»پیکرشان 

کدام  کدام! هیچ خود گواهی بر نقضِ حقوقِ بشر، بل، جنایت علیه بشریت بود. هیچ حتازندان، 

را جهت دیدار « مشابه»شان خواست زندانیان  دوپل نشان ندادند. در عوض تا دلرا به گالین

 ! کردند« عرضه»با هیئتِ ویژه 
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یِ  رئیسِ اداره .صورت گرفت [7422 مهرماهِ 00] 7222اکتبرِ 74بازدید از زندانِ اوین روزِ 

در ]نفر زندانیِ سیاسی  724تا  722یعنی  …٪4تنها  …اکنون همتوضیح داد که  ها زندان

یِ زندانیانِ سیاسیِ استانِ تهران در اوین تحتِ  همه»هستند. وی اضافه نمود که  [زندان اوین

 گزارش( 377)بند  !«بازداشت هستند

که بخشِ اعظمِ آن به دیدارهایِ با )درخواست نمود که وقتِ خود را »گالیندوپل این بار 

تر از دو روز به پایانِ این دور از  شده بود و اکنون دیگر بیشمقاماتِ رسمی صرف 

زندانی که انتخاب کرده بود  02به مصاحبه با  منحصراً (ش باقی نمانده بودا دیدارهای

به مقاماتِ رسمی داده شده بود به مواردی  7222 اکتبرِ 72نامی که در  02اختصاص دهد. 

دست آورده بود. این  هها اطالعاتِ بسیار مفصل ب یِ ویژه راجع به آن شد که نماینده مربوط می

شود محکوم به  زندانیانی که ادعا می -بندی کرد: )الف( توان به شکلِ زیر دسته موارد را می

 گزارش( 72 )بندِ …اند شود شکنجه شده زندانیانی که گفته می -()ب ؛اند مرگ شده

 زعمِ ن و مقاماتِ قضائی نداده بود تا بهبا زنداناین زندانیان را به  گالیندوپل پیشاپیش اسامیِ

غافل از  گیری کرده باشد)!( رس دور ساختنِ آنان پیش جایی یا هرگونه از دست هخود از جاب

جمهوریِ »ی که بنیادِ ئ شرمی و میزانِ بیگی  که ذاتِ پلید و ظرفیتِ فریب و جوهر دریده این

ها استوار گردیده و فرارفته است؛ چندان  ها و ارکانِ اساسی بر آن پایه چون ستون هم« اسالمی

اند  که تجربیده گنجد و تنها آنان است که در حد و مقیاسِ فهم و ادراکِ معمولِ بشر نمی

اکتبر به  74یِ ویژه روزِ  قتی نمایندهو»نویسد:  اش می دانند! گالیندوپل خود در گزارش می

نفر وجود  02مختلف امکانِ دیدارِ تمامیِ  دالیلِ  زندانِ اوین رفت، به وی گفته شد که به

نفرِ دیگر را به مقامات داد. مدیرِ زندان توضیح داد  2، اسامیِ  یِ ویژه رو نماینده ندارد. از این

نفر در اراک و کرج  0اند، و  نفر به مرخصی رفته 3اند،  نفر از لیستِ اول آزاد شده 0که 

تن از  72ها مالقات نمود. در مورد  دانِ اوین با آنتوان در زن بازداشت هستند و بنابراین نمی

ها را  نفر از لیستِ دوم( وی از جانبِ دادستان اجازه نیافت آن 3نفر از لیستِ اول و  2زندانیان )
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)بندهای «! یِ تحقیق بود شان هنوز در مرحله یِ ویژه بیاورد، زیرا پرونده به مالقاتِ نماینده

 گزارش( 302و  372

 

 

 زندانیان دیدار با

 

هایِ زیر که در یک دفتر در قسمتِ مدیریتِ زندانِ اوین و بدونِ حضورِ مقاماتِ  در مصاحبه»

ار با افرادِ زیر صحبت کرد: یِ ویژه به اختص صورت گرفت نماینده (برخالفِ دیدارِ اول) ایرانی

دیگر  نِتَ 77 که به اتفاقِ) هوشنگ احمدی بیگوند ]دیبا[، بهمن آقائی جمشید امیری بیگوند،

 ،(کیانوری همسرِ) مریم فیروز ، نورالدین کیانوری،(گیر شده بودند به اتهامِ جاسوسی دست

حسین   ، نورعلی تابنده، علی اردالن، فرهاد بهبهانی،(جاسوسی اتهامِ)به  جان پاتیس

و خسر واهلل سحابی  ]رشتی[، عزت اهلل سبحانی، خانمِ سکینه صداقت ، آقایِ بدیعحسینی شاه

 .گزارش( 304)بندِ« منصوریان

خالفِ  گان با گالیندوپل بود. کیانوری به هکنند بار هم از نخستین مالقات نورالدین کیانوری این

یِ ویژه؛ در مرخصی نبود، در زندان دیگری نبود،  نماینده فهرستِ درخواستیِ سایرِ زندانیانِ

یِ  چون دفعه المالقات نکرده بود و هم اش ممنوع آزاد نشده بود، دادستان هم با گالیندوپل

 توانست با وی دیدار و مصاحبه نماید. یِ ویژه قرار داشت و می نماینده رسِ پیش در دست

بار به مدتِ یک  ی یکا ی دیدار او با همسر و دخترش که هفته اجازه :آقایِ کیانوری گفت»

هفته  0یدار با دخترش هر بار و د هفته یک 3ساعت بود، به یک تماسِ تلفنی با همسرش هر 

برخالفِ اتهاماتِ وارده، او را در سلولِ انفرادی قرار  ،همه بار کاهش یافت. با این یک
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او  جسمانیِ وضعیتِرسید  نظر می به (7422 ماهِ دی) 7222یِ  به نسبتِ ژانویه …اند نداده

 (.گزارش 304)بند « تر است به

آیا اکنون و در این دوره از دیدار  :پاسخ گذاشت که بیکیانوری درگذشت و این سؤالِ تاریخ را 

 ،گیرد یِ ویژه که درست دو سال پس از آن قتلِ عامِ عظیم صورت می گو با نمایندهو و گفت

چنان  شود که او دبیر کل آن بود؛ هم همان حزبی را هم شامل می و یارانِ اعضاکه در ضمن 

با  نخورده است که در جریان این دیدار نیز،ش ا دادِ هولناک به گوش آن روی و هنوز خبرِ

، «امیرانتظام»سازد؟! کاری که  یِ کمیسونِ حقوقِ بشرِ مللِ متحد مطرح نمی یِ ویژه  نماینده

 انجام –!در آخرین دیدار– دانست و در اولین فرصت خود می« یِ ملی و میهنیِ وظیفه»آن را 

مالحظه به مقایسه  ست که بی که داوری کند، بل ست که ثبت می تاریخ، نه تنها شاهدی داد.

 !نشیند می

متحمل شده  7220اش در سال  هایی اشاره کرد که در بازداشت فیروز به انواعِ شکنجه مریمِ»

 (گزارش 304)بند « …بود

یِ رفتارِ  زندان نظرِ مساعدی ابراز داشت. او گفت: نحوه اوضاعِدر رابطه با  …آقایِ بهبهانی»

 این نظر در تناقضِ کامل با اظهاراتِ دیگران بود.« بخش و وضعِ غذا عالی است. رضایت

 (یِ بازرگان یِ سرگشاده گانِ نامه هکنندامضاءحسینی؛  اردالن، منصوریان، سحابی، شاه) ها آن

یِ حقوقی  گانِ خویش و از فقدانِ مشاوره هقات با بستیِ مال چنین از محدودیتِ شدید اجازه هم

 گزارش( 303)بند « زدنِ شدید وارد شد شکایت داشتند. در یک مورد اتهامِ کتک

گی متهم  هچنین با آقایان امیری بیگوند، آقایی، و امجدی بیگوند که هم یِ ویژه هم نماینده»

د که محاکمه و محکوم به اعدام اند مالقات کرد. دو نفرِ اول تأیید کردن به جاسوسی

مدافع  ونِ اتهاماتِ رسمی با حضورِ وکیلها در دادگاهِ انقالب و بد یِ آن محاکمه …اند شده

طول انجامید. دو نفری  دقیقه به 74اش فقط  ها گفت که محاکمه انجام شده بود. یکی از آن
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دادگاه  اعتراف کرده و از رأیِکه محکوم شده بودند ]امیری بیگوند و آقایی[ در تلویزیون هم 

 گزارش( 302)بند « …استیناف خواسته بودند

او تأیید کرد که قبل از دو دیدارِ  …جان پاتیس شهروندِ امریکائی شکنجه نشده بود»

 گزارش( 307)بند « توجهی یافته بود بودِ قابلِ یِ ویژه شرایطِ زندان به نماینده

دیدار کرد.  (رشتی، درست است) کینه صداقت راشدیچنین با خانمِ س یِ ویژه هم نماینده»

گیر شده بود. او توسطِ  غیرقانونی از کشور دست هنگامِ تالش برایِ خروجِ 7222 وی در سالِ

به او  یک دادگاهِ انقالب به سه سال حبس محکوم شد و وکیل مدافع نداشت. او گفت اخیراً

اش  هایی نیز با اعضایِ خانواده و مالقات رک کنداجازه داده شد به مدت یک هفته زندان را تَ

 گزارش( 302 )بندِ« داشته باشد

برادرش علیرضا که در دیدارِ سومِ گالیندوپل « عوضِ»واقع به  سکینه صداقت رشتی هم در

یِ ویژه مالقات کرد. سکینه یک  سرانجام تن به مالقاتِ او با وی دادند، در این دور با نماینده

رفته بر زندانیان باشد.  گرِ بیدادِ گو و بیان توانست سخن شده بود و نمی گیر سال بود که دست

ینِ نارضایتیِ همه اما، در قسمتی از گزارشِ گالیندوپل مطالبی هست که مبَ رغم این به

که  مقاماتِ زندان ابرازِ تأسف نمودند از این …: »اوست امثالِ حتان از دیدار با با زندان

عنوانِ مخالفِ حکومت شناخته   )!( کسانی را انتخاب کرده بود که بهیِ ویژه عمدتاً نماینده

کافی نداشتند تا به نحوی مثبت بر  چون مقامات وقتِ ،گیر شده بودند دست شدند یا اخیراً می

 گزارش( 377 )بندِ«! ها تأثیر بگذارند آن انحرافیِ عقایدِ

و  …به دیدارِ آقایِ مهدی بازرگان اش در تهران، مجدداً یِ ویژه در طولِ اقامت نماینده»

اش به  یِ سرگشاده هگانِ نام آقایِ بازرگان از بازداشتِ امضاء کننده …رفت …دکتر یزدی

آقایِ بازرگان افزود که هیچ یک  …نگرانیِ شدیدی ابراز داشت (رفسنجانی)رئیس جمهوری 

ها عمال در  آن یِ شوند. همهیِ حقوقی برخوردار  گان اجازه نیافتند از مشاوره گیرشده از دست
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العاده محدود بوده  شان با اقوام و دوستانِ خود فوق شوند و تماس داری می انزوایِ کامل نگه

 گزارش( 337 )بندِ« است.

اش به  یِ سرگشاده گانِ نامه بازرگان این شهامت و تعهد را داشت که از یاران و امضاء کننده

استفاده کند! اما نه بازرگان و « انزوایِ کامل» از تعبیرِ احتدفاع برخیزد و در وصفِ حالِ آنان 

جمعیتِ دفاع از آزادی و حاکمیتِ ملتِ »کدام از زندانیانِ نهضتِ آزادی و  نه سحابی و نه هیچ

 شان،«تعهد و شهامت» یِ همه با –موسوم شدند« مذهبی–ملّی»همانانی که به – «ایران

– تاریخی سؤالِ این امروز، و! نکردند ایران مردمِ از نسل یک عامِ قتل به هم ای اشاره

تعهد و »همه  پاسخ مانده که با آن بررویِ میزِ آنان موجود است و بی -چنان و هنوز هم

به آن  دادِ داشته تا نسبت به آن روی ، این چه هراسی بوده است که آنان را وامی«شهامت

بود و اکنون دو سال است به وقوع شان در جریان  ناکی که بیخِ گوش گی و هول هگسترد

 ؟!پیوسته است چنان رفتار کنند که گوئی اتفاقی نیافتاده است

از فقدانِ  (اش دیدارِ گالیندوپل با او در خانه در) …اهلل سید ابوالفضل موسوی زنجانی آیت»

 گزارش( 332)بند « آزادیِ بیان شکایت نمودند

مثبت داده و با او هم پاسخِ « اهلل جعفری آیت»وبیس، به درخواستِ  گالیندوپل در این حیص

ها  اهلل جعفری اظهار نمود که یک نظامِ واقعیِ جهانیِ حقوقِ انسان آیت: »کند مالقات می

بایست مبتنی بر اصولِ مشترکِ یهودیت، مسیحیت و اسالم باشد. او در این زمینه  می

چارچوبِ آن بتوان اجرایِ این تأسیس شود تا در « ی ابراهیمی جامعه»کرد یک  نهاد می پیش

فوق یِ «هانهاد پیش»و « بیانات»ممکن است گزارش(  343 )بندِ«! اصول را بررسی کرد

د ارزیابی شون یِ ویژه نماینده اما هنگامی که در راستایِ پرکردنِ وقتِ نظر برسنده مضحک ب

 .شوند تر می جدی تأثیراتِ مخربِ چنین دیدارهایی



45 دیدار با گالیندوپل               

 
 

طیِ دیدارِ دومِ خود از تهران، خواستارِ مالقات با عبدالعلی بازرگان و  …یِ ویژه نماینده»

 گزارش( 720 )بندِ« محمد توسلی حجتی شده بود ولی درخواستِ او پذیرفته نشد

آقایان سعیدپور و علی صارمی : »"نه زیستن؛ نه مرگ" جاتِ جلدِ سومِچنین براساسِ مندر هم

دو تن از هوادارانِ مجاهدین بودند  [منصور؛ بیست سال بعد درهمان زندانِ اوین! رَسَنِ هم]

 73.«پیدا نکردند دیدار با وی راشان برایِ مالقات با گالیندوپل خوانده شد ولی فرصتِ  که نام

 

 

 نتایجِ دیدارِ دوم

 

وهفتمِ  گزارشِ این دیدار به همراه و در متنِ گزارشِ نهائی گالیندوپل به اجالسِ چهل

یِ مجمعِ عمومی، چهار ماه بعد،  کمیسیونِ حقوقِ بشرِ سازمانِ مللِ متحد و در اجرایِ قطعنامه

منتشر شد. گالیندوپل در این گزارش  7422ماه  بهمن 03با  برابر 7227ی  فوریه 74به تاریخِ 

از اسامیِ یِ فهرستی  نقضِ حقوقِ بهائیان و مسیحیان و ارائه «اتهاماتِ» ضمنِ مطرح ساختنِ

هایِ مربوط به مخفیانه و چند «گزارش»و « اند شود اعدام شده زندانیانی که گفته می»

 730و  743ها و محرومیتِ زندانی از حقِ داشتنِ وکیل )بندهای  ای بودنِ دادگاه دقیقه

پس  حتاگزارش( و عدمِ آزادیِ زندانیان  733 هایِ نامحدودِ زندانیان )بندِ گزارش( و بازداشت

گیِ دیدارِ خود و هیئتِ همراه و  هگون هگزارش( و گزارشِ چ 732 شان )بندِ ز محکومیتا

هایِ  هایِ وارده بر این دیدار و عدمِ امکانِ مالقات با افرادِ موردِ نظرِ وی و ممانعت محدودیت

مقامات در این زمینه و به اشکالِ گوناگون، و نیز ضمنِ ثبت و اشاره به مواردِ مشخصی از 

نیز به  متقابالً-یات و شهادتِ مستقیمِ افرادِ موردِ تضییع و نقضِ حقوقِ واقع شده؛ شکا
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هایِ اعضایِ «شهادت»گزارش( اشاره و به انعکاسِ  373 )بندِ« اقداماتِ مثبتِ دولت»

از سویِ وزارتِ « ضد حمله»چون نهادی برایِ  که هم-« سازمانِ دفاع از قربانیانِ خشونت»

 .پرداخت –شد ِ خارجه هدایت می یِ وزارت به وسیلهاطالعاتِ ساخته و 

نقضِ حقوقِ بشر در کشور رخ »کند که:  بندیِ این گزارش، اذعان می گالیندوپل درجمع

 کند که اتخاذِ اقداماتی از جمله: کاهشِ گزارش( و به دولت توصیه می 327 )بندِ« دهد می

سار و قطعِ عضو  چون سنگ هایی هم اتکردنِ مجاز گزین جای ؛گیر کاربردِ مجازاتِ اعدام چشم

مناسب » …و ؛شوند المللی شکنجه محسوب نمی بینهایِ  هایی که از نظرِ سازمان با مجازات

 گزارش( 323 )بندِ« خواهد بود

ها و انحرافِ مسیرِ  یِ ممانعت رغمِ همه گزارشِ گالیندوپل به«: هوری اسالمیمج»واکنشِ 

ئی که از سویِ رژیم صورت گرفت و با  هایِ ضد حمله شهادتدیدارها و عملیاتِ ارائه و ثبتِ 

یابیِ موضوعِ قتلِ عام؛  رغمِ دور ماندن از اصلِ حقیقت فحوایِ گزارش و به« تعادل»وجودِ 

که « جمهوری اسالمی»همراه داشت.  یِ وی را به هایِ رذیالنه واکنشِ شدیدِ رژیم و تکذیب

یِ اول گالیندوپل را توقع داشت؛  ن دیدارِ تجربیدهچو از این دیدار نیز نتایج و گزارشی هم

کذابِ خود که در برابرِ اسناد و مدارک و شواهدِ « گذارِ بنیان»و « امام»اینک به تأسی از 

رند بَ ها خودشان، خودشان را می این»گفت:  نمود، می انکارناپذیر می شکنجه که منتشر شده و

« …وچه گویند جمهوری اسالمی چه د و بعد میگیرن کنند و عکس می کَنجه میشدر خانه و 

مراتبِ قدردانی و تشکر از  …نگامِ تدوینِ گزارشه به»ناک، به تکذیب پرداخت:  غضب

در زندانِ »؛ «یِ ویژه{ متاسفانه منعکس، نشده است کاریِ جمهوریِ اسالمی با نماینده }هم

یونی با موافقتِ متهم و هایِ تلویز مصاحبه«! »وجود ندارد 022اوین هیچ بخشی به نامِ 

گونه تهدید یا ارعابی برای مصاحبه اِعمال  شوند و هیچ انجام می …دادگاه یِ اجازه

رسی  دست رفتاری، محاکماتِ طوالنی، عدمِ یِ اتهاماتِ مبنی بر شکنجه، بد کلیه»؛ «شود نمی

  گزارش( 342 )بندِ «گردد تهمان در کارگاه، تکذیب میبه وکال، و به کار واداشتنِ م
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هایِ گسترده  ست که فشارِ افکارِ عمومی و افشاگری آن گرِ گزارشِ دیدار و متنِ نهائی بیان

نسبت به دیدارِ نخست؛ بر گالیندوپل موثر واقع شده و او درصددِ جبرانِ آن در این گزارش 

موجود در  که بیانِ جامعِ واقعیتِ بر این برآمده است، اما این دیدار و این گزارش هم عالوه

مردم در ایران و زندان نبود و از فرایندِ آن هم « حقوقیِ بی»خصوصِ نقضِ حقوق و در واقع 

ترین مشکلِ این دیدار و  هم باشد؛ اساسی« توانست نمی»آمد که  واضح بود و چنین هم برمی

شتارِ زندانیان ناکِ ک دادِ هول نکردنِ روی یِ آن اما، همانا پرده برنداشتن و افشاء گزارشِ منتجّه

هنگامی که یک رویدادِ بزرگ در جریان  بود. به« قتلِ عام»سیاسی و عدمِ تصدیقِ واقعیتِ 

هرچند -است، یا در پیشِ روست، و یا روی داده است؛ پرداختن به هر موضوعِ دیگری 

به عنوانِ  –در پیرامون آن موضوعِ اصلی و محورِ بحث مطرح شوند حتامند بوده و یا  ارزش

ی  آن موضوع؛ طفره از انکشافِ حقیقت، محسوب، و خود به منزله« جایِ به»گزین و  جای

 ! ست پوشی حق

رضا » جمله آزادیِ من ،آن ضمنیِ نتایجِ از مستقل–این گزارش  یِ عملیِ ترین نتیجه مهم

 پور، نورعلی تابنده، الصباحی، محمد نعیم اهلل سحابی، فرهاد بهبهانی، عباس قائم صدر، عزت

روز پس از دیدارِ  42 «یِ بازرگان( یِ سرگشاده گانِ نامه حسینی )امضاء کننده حسین شاه

در مسیرِ پیشاروی؛ همانا در  گزارش( و آزادیِ منیره برادران 74گالیندوپل از تهران )بند 

المللی در موردِ وضعِ  یِ نظارتِ بین ادامه…» بر گزارشِ مبنی 320ست که در بند  گیری نتیجه

ست که دیدارِ  قید گردید و این به معنیِ آن« …حقوقِ بشر در جمهوریِ اسالمیِ ایران

 !دیگری نیز صورت گیرد
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 دیدارِ سومِ گالیندوپل

 

 

بار، کمیسیونِ حقوقِ بشرِ  به روشنی دریافته بودند که این« جمهوری اسالمی»اندرکارانِ  دست

« کنارِ»در وضعیتی نیستند که بتوانند هم از  ،گالیندوپل ،یِ آن یِ ویژه نماینده سازمانِ ملل و

یِ لیستی اکتفا کنند و هم،  هفت بگذرند و به اشارت و ارائه و عامِ شصت گینِ قتلِ واقعیتِ سهم

ته حقوقی و سبعیّتِ گذش قانونی و بی ها و یک دهه ماوَقَعِ بی نسبت به بررسیِ وضعیتِ زندان

جمهوری »دارومریز رفتار کنند.  روا دارند و باز هم کج تسامح ،یبر هزاران هزار زندانیِ سیاس

چون  هایی هم بازی هقاز حُ یِ ممکن و مقدور و متصّوری! شیوهاز کاربردِ هیچ « اسالمی

بودنِ  درمرخصی جاییِ جغرافیاییِ بخشِ دیگری از آنان و اعالمِ سازیِ زندانیان تا جابه پنهان

تا  ،گرفته« مصلحتِ نظام» یِضاتانیسمِ اقتعِ دیگری از شارالیِ دیگر و انوافهرستِ درخواست

زندانیان  مالقات با بخشِ دیگری از یِ عدمِ اجازه گیِ سیاسی در اعالمِ صریحِ هنمایشِ درید

یابانه و رسواگرانه  هایِ حقیقت کشاندنِ تالش برایِ به شکست ،گزارش( 302و  372 )بندِ

 اخنث»داکثرِ تالشِ خود را معطوفِ بایست ح دانست که می میبار  خودداری نکرده نبود! این

ای را  حمله رو شدیدترین ضدِ این دور از سفرها و مأموریتِ گالیندوپل نماید، از این« سازیِ

و اکنون عمال بدان  این سفر استارت زده زِاها پیش از این آغ تدارک دید که البته از ماه

زمانِ دفاع از قربانیانِ سا» چون یِ وزارتِ اطالعات هم ورزید. نهادهایِ ساخته مبادرت می

این ضدِ حمله، نیز با  یِه، به راه افتادند تا ضمنِ اجراگریِ وزارتِ خارج به هدایت ،«خشونت

« مالتِ»سیاسیِ مخالف،  هایِ یِ جریان کردنِ چهره هایِ متقابلِ خود عالوه بر ملوّث شهادت

 :ویژه را فراهم سازند یِ نماینده آتیِ گزارشِ متنِ« رکردنِپُ» برایِالزم 
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شش شاهد از اعضایِ سازمانِ دفاع از قربانیانِ خشونت، سازمانی  7227  ژانویه 00در تاریخِ »

یِ ویژه در ژنو تقاضایِ استماع کردند.  که در جمهوریِ اسالمی تأسیس شده است از نماینده

 گزارش( 004 بندِ« )شان محرمانه نگهداشته شود. ها خواستند اسامی آن

مقابل  یِ و پهنایِ جبهه« عَرض»ای پرداخت شده بود که بتواند  ترکیبِ این شش نفر به گونه

بِ کمونیست، کومله، و علیه: مجاهدین، حزبِ دمکرات، حزها  را پوشش دهد! شهادت

 گزارش( 032تا  002 گرفت. )بندهایِ را در برمی …بهائیان

یِ  ضدِ حملهایران شد. عملیات و  برای سومین بار واردِ 7472ماهِ سرانجام، گالیندوپل در آذر

یابانه و رسواگرانه و انحراف و شکستِ  هایِ حقیقت سازیِ تالش احکومتی، در جهتِ خنث

با « سازمانِ قربانیانِ خشونت»یِ ویژه، متمرکز و بیش از پیش تشدید یافت.  مأموریتِ نماینده

اهمیت « عواملِ خارجی»هایِ  خواست که به اتهام میهایِ متقابل، از گالیندوپل «شهادت»

گانِ سابق و  هرزمند»ندهند! اسیرانِ آزاد شده توسطِ مجاهدین واداشته شدند تا به عنوانِ 

سازمانِ »، «گانِ ایران هانجمنِ نویسند»زندان به تعریف و تمجید بپردازند!  اوضاعِ از« پشیمان

یِ مربوطه ارائه کردند!  ی از شرایطِ حوزه«مطلوب»ارشِ نیز گز« یِ کارگر خانه»، «زنانِ ایران

یِ گالیندوپل با مقاماتِ  هایِ مألوف و تجربه شده در دیدارهایِ گذشته یِ مالقات زنجیره

مدیرِ کلِ وزارتِ  ،حسنی ؛رئیسِ بخشِ موادِ مخدر ،الّهی سیفرسمی مجددا به راه افتاد: رضا 

 ؛کشور دامادِ رئیسِ بازرسیِ کلِ ،مصطفی محقق ؛وزیرِ دادگستری ،اسماعیل شوشتری ؛کشور

تا  74…و ؛رئیسِ کلِ بانکِ مرکزی ،محمدحسین عادلی ؛یِ قضائیه معاونِ قوه ،پور حسین

یِ ویژه از نقضِ حقوقِ بشر و مواردی  بر انحراف، توجه نماینده یِ پیش عالوه چون دفعه هم

مخدر و  چون مصدومانِ شیمیایی و موادِ مواردی همچون جنایت در حقِ زندانیان، به  هم

 …اما ،بازدیدِ وی را نیز پرکنند ؛ وقت و فرصتِ…گانِ عراقی و پناهنده
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و « جمهوری»ای که با عنوانِ  یافته دست قدرت کارانِ به جنایت زنان و طلبان و راه فرصت

یِ  یِ آن و بر محورِ فلسفه شده« مطلقه» و اخیراً« والیتِ فقیه»یِ  ه شیوهو ب« اسالمی»

کردند و برایِ  ، حکومت می«حفظِ نظام» و « مصلحتِ نظام»الواجباتِ بودنِ  سیاسی اَوجب

 دو قانونِ حفظ و تداومِ حکومتِ خود از هیچ جنایتی فروگذار نبودند؛ عاجز از درک و فهمِ

شدنی  هرگز تا ابد کتمان قیقت،ح ،دانستند که؛ اوالً شناسانه و تاریخی، نمی الیزالِ هستی

چون نورِ خورشید از هر روزنی هر آن، ممکن است برون تابد و همه جا را روشن  نیست و هم

گانی  بازمانده که: همیشه هستند و باید باشند، شاهدان و و همه چیز را هویدا سازد؛ و دیگر این

 !گواهی دهند گان، هایِ رفته بر ستمدیده ستم که بر شهادتِ شهیدان و

 

 

  ورودِ گالیندوپل و هیئتِ همراه به زندانِ اوین

 

واردِ ایران شدند. این سومین  7227برابر با دسامبرِ  7472ماهِ همراه، در آذر گالیندوپل و هیئتِ

یِ کمیسیونِ حقوقِ بشرِ سازمانِ مللِ متحد برایِ بررسیِ  یِ ویژه دیدارِ او به عنوانِ نماینده

بود. دیدارهایِ قبلی او به عناوین و « جمهوریِ اسالمیِ ایران»بشر در وضعیتِ حقوقِ 

سازانه از ای معین و خنثا اره شد، با فاصلهها اش تر به اختصار بدان هایِ گوناگونی که پیش روش

از مرکزِ » یِ شصت، صورت گرفته و عمالً دهه ناکِ زندانیان شاهد و حاملِ تاریخِ زندانِ هول

رتیب یافته بود. بنابراین، به رغمِ انتشارِ اخبارِ مربوط به ورودِ او به ایران، ت« ماجرا به دور

ها بود خار در چشم و  اندازِ امیدبخشی در برابرِ ما که سال یِ آن دیدارها اما، چشم تجربه

تا باری اگرچه  ،استخوان در گلو، چشم انتظارِ گوشی شنوا و چشمی بینا و قلمی نویسا بودیم



50 دیدار با گالیندوپل               

 
 

ی بار و قلب بیدادی که بر ما رفته بود را با چشمانی خون« ای از داستانِ شمّه»باز  ناتمام اما

  گشود. نمی ،شکسته در برابرِ آن بازگو کنیم

از بارِ نسلی عظیم  نوشت اما، حدیثِ خون گفت و می رفت و می آمد و می گالیندوپل می

ها و زنان و مردان و  کمونیستها و  طلبان و سوسیالیست جویان و حق خواهان و برابری آزادی

هایِ  مابینِ سالن فی« هَروَله»هایِ سال در حالِ  و مادران و پدرانِ سال« کودکانِ زندان»

 د.مانْ نان و هنوز، ناگفته و نانوشته میچ هم ،هایِ زندان و دادگاه«دفتر»قات و مال

جا  شد تا در همین یکه کاش فرصتی م کردم ام آرزو می که در حالِ نوشتنِ این گزارشاکنون 

مان بپردازم که کشتار شده و  آن لحظات« وصفِ حالِ»هرچند به کوتاهی و اختصار به 

 کشتارگاهِ این –رسوخته؛ در زندانِ اوین شکسته و پَ دیده و مجروح، دل سرکوفته، آسیب

هایِ بانام و  یِ زندان مان، این نمادِ همه لسا هایِ سال بندیانِ هم و رفقا و خواهران و برادران

وقِ بشر هیئتِ حق»شنیدیم که  نشسته بودیم و می –جا و همه جایِ ایران جا و آن ایننامِ  بی

ما از  سراغی بگیرد! و« موضوعِ نقضِ حقوقِ بشر»از ما زندانیانِ  که کسی آن بی« آمد و رفت!

چنان و  و هم ،وهفت یِ شصت گریزانِ ظالمانهیِ بر طرهدار و سنگین از بارِ خا سوی، غصه این

» گاه:  احتو « نویسی انزجارِ نامه می»، « کنی؟ مصاحبه می»که آیا  هنوز در کشاکشِ این

دانم که بنابر هدفِ تعریف شده و سیاقِ این  یم! اما میا گریبان در دست« کنی؟ کاری می هم

 فروخورده و اشکِ گنجد و ناچارم بغضِ نمینوشتار، وصفِ حالِ آن دورانِ ما در این مجال 

 . واگذارم -شاید-م را به وقتی دیگرا شده در چشمان حلقه

وارده  المللیِ بین یلِ پیشین و از جمله فشارهایِبار آمده بود تا بنابر دال گالیندوپل اما گویا این

اطالعاتِ دستِ اول و از کسبِ  ضرورتِ»چه که به تعبیرِ وی و کمیسیونِ حقوقِ بشر  و نیز آن

 .و با زندانیان مالقات نمایدکرده  از زندان دیدار کرد حتماً جاب میای« نزدیک
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 مالقات اول: علیرضا صداقت رشتی

 

گزارشِ سومِ  02 بودیم. )بندِ 404واحدِ  کشور شد ما در بندِ چهارِ وقتی گالیندوپل واردِ

« بیرون»علیرضا صداقت رشتی را به  نیم،و دوپل( صبحِ زود حوالیِ ساعتِ هشتگالین

بنابر تجاربِ قبلی از دیدارهایِ گالیندوپل، برایِ احتمال و امکانِ مالقاتِ وی با ما؛  72خواستند.

توجّهی را « بیرون»علیرضا به « صدا کردنِ»توقع و انتظاری نداشتیم. بنابراین، 

طبقِ روالِ معمول، اولین  تر از یک ساعت بعد، واردِ بند شد. انگیخت. علیرضا کم برنمی

و در این هنگام بود که « کجا بودی؟»از او پرسیدند  ،یی که با او مواجه شدند«ها بچه»

 یِ بند موجبِ تجمیعِ همه بمبی صوتیانفجارِ چون  همعلیرضا خبری را اعالم کرد که 

 «م.یندوپل اومده! من باهاش صحبت کردگالیندوپل بود! گال: »پیرامونِ وی شد

گیر و شکنجه کرده و  خلق بود. برادرش را در سال شصت دست علیرضا از هوادارانِ مجاهدینِ

دانستند، با نام مستعار تیرباران کرده بودند.  اش را هم به درستی نمی درحالی که مشخصات

وین بدار آویخته بودند. در ا 77وهفت مهرماهِ شصت هفتمِ در را –مد رضامح–برادرِ دیگرش 

داد.  ندانی بود، و اکنون علیرضا در برابرِ هیئت، شهادت میز اوین، در هم –سکینه–خواهرش 

گفت که هیئت با احتسابِ گالیندوپل شامل پنج نفرند. گالیندوپل و هیئتِ ویژه با  علیرضا می

کرد که سواالتِ هیئت به  گونه بیان می او مالقاتِ کوتاهی داشتند و علیرضا دلیل آن را این

 : یِ او و برادر و خواهرش اختصاص داشت همواردِ ویژ

 «اتهام یا اتهاماتِ وارد شده بر شما چه بود؟» ، « ؟دگیر شدی در چه تاریخی دست» - 
                                                           

 «.بیرون»؛ توضیحِ اصطالحِ ۸یِ  هشمار نوشتِ : پینگا  33

 .ایران پژواکِ سایتِ ؛نقل از ایرج مصداقی هب  33
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  سازمانِ مجاهدین …هواداری از سازمان…-

  «؟دای آیا شکنجه شده» -

 .اند ام کرده بله، شکنجه -

 «؟دداشتی ار امکانِ دفاع از خوددر دادگاه « »؟چند سال»؟ د؟ حکم گرفتیددادگاه رفتی -

 . دادگاهِ من خیلی کوتاه بود و امکانِ دفاع نداشتم… -

 «؟دشما دفاع کن از اندکه بتو دآیا وکیل داشتی» -

 ! }با لبخند{ نه خیر! وکیل نداشتم -

 «تسخیری چه؟ پذیر نبود؟ مثال وکیلِ که اصال امکان یا این دنخواستی انخودت» -

  وکیل و وکالت نداشتیم. ها چیزی به نامِ اصال در دادگاه -

دانی بودند و ام{ زن را فراموش کرده شاین برادر }نامِ …و -محمد رضا-ت ا آیا برادران» -

 «اند؟ در زندان اعدام شده

 اعدام کردند. ها را آنبله!  -

 «؟ها وکیل داشتند آیا آن» -

 د!جا معنی ندار اصال گفتم که وکالت این -

 «؟آیا شکنجه شده بودند» -

 .کردند اش می شد شکنجه جا هرکسی وارد می ! اینهمه بله مثلِ -

همراه کوتاه  گوی علیرضا با گالیندوپل و هیئتِو ، مالقات و گفتگونه که اشاره کردم همان

، جا آمد چه در این گرفت و آن وی و برادرها و خواهرش را در بر می وضعیتِ بود و پیرامونِ
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همراه  گفت در بین هیئتِ . علیرضا میاو و گالیندوپل بود مابینِ شده فی مطرح باحثِم رئوسِ

خواست  شوئی می دست یِ کرد و به بهانه می« رجه وورجهخیلی وَ»ی هست که قد کوتاه خانمِ

دویدند و  اش می دونفر از پی علیرضا دیده بود که بالفاصله یکی. شدبه اطراف سَرَک بک

 !است« وَر از این»ی یشو دست کردند که مسیرِ ! میاش"یینما راه"

هایی که از  داد و به سؤال مان توضیح می بندیان چنان به هم داشت هم علیرضا صداقت رشتی

تر  تر و بیش ، بیشبود. زندانیانها را پایانی ن . پرسشگفت بارید پاسخ می وراست بر او می چپ

 جزئیاتی راحتا هایی داد؟  چه پاسخ و ها پرسیدند چهو چه شنید  و چه گفت ،خواستند بدانند می

خشم و  و شکنجه و شعبه سال بود فراسویِ دانست! بیش از ده پرسیدند که گاه خود او نمی می

بند و  آن ندبهب جائی ازاین هجز جاب هو ب ،داغ و دار و تنبیه و توّاب و خشونت

 جهانِ» روزنی رو سویِ اای و حت ری، پنجره، چیزی ندیده بودند. هیچ دزندان آن به زندان ازاین

 حقوقِ کمیسیونِ . سفیرِگشوده نبود حقیقت چشمی و گوشی برایِ و روشنائی ، سپهرِ«بیرون

ما و  ، وز کنارِما حضورِ بی ؛چنان رفتنی چنان آمدن و آن ، با آنرفت آمد و می بشر هم که می

! آنک! سود می، نمک مان سالیان عمیقِ هایِ زخم شد و تر می مان تازه ، داغما رغمِه ب احت

ها  والبارانی که گویا باریدن گرفته بود! س برهوت بودیم و قطراتِ گانی در بیابانِ هتشن

این دیدار را  ها و نتایجِمدآ ها هم شروع شده بود و پی شمار بود و پایانی نداشت. تحلیل بی

گالیندوپل  یِ گذشته دیدارهایِ خِتل یِ تجربه سردِ یِ هایی که در سایه گرفت. تحلیل هدف می

شونو  اش فیلمه! همه ببین! هول نشو! اینا همه»زندان که:  این اشارات از مسئولینِ شنیدنِ و

 ،گی هتر به تیر بیش «ت باش!ا زدن حرف هامونو کردیم! پس مواظبِ وپاخت خریدیم! ما ساخت

 .رفت ، میروشنائی و نه
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 : وزیر فتحیدوم مالقاتِ

 

در  ،سنگین هایِ اما با گام ،سرعت هاکنون ب علیرضا را گرفته بودم و رفته بودم و هایِ صحبت

کردم که لحظه لحظه  . احساس میشگفتی داشتم . احساسِبند بودم یِرو راهزدن در  قدم حالِ

مالقات  اکنون است که مرا هم برایِ ین هما ند و هما سرعت در حرکت هب …ها لحظه

 . شد اختیار گره می م بیا ! مشتبخواهند

ام نوعی تواضع  وسال و روحیّات سن اقتضائاتِدر  ،آن دیدارم ماوقعِ نگارشِ اکنون که در حالِ 

کند که یا به  ام می اش با خاکسترنشینی، وسوسه گی هآمیخت ست که درهم ساری و خاک

که به  مالقات و مصاحبه نپردازم و یا این ام با موضوعِ رویاروئی زمانِ حالِو حس توصیفِ

م که هم ا ! اما صمیمانه برآنند کنمهن و ک1قلم را پَ داده و نوکِ نفسی تن شکستِ نجوایِ

م بنویسم و ا همان زمان حالِو کند که با حس ایجاب می« امانت» بندی به انتقالِ پای شرطِ

ما به  نسالنِ ما و هم شناسیِ روان ثبت و انتقالِ -نفسه فی–این موضوع  که خودِ هم این

 هایِ کنونی و نسل . نسلِارزد ست و به نگارش و انتشارش می آتی این دوره و ادوارِ هایِ نسل

چه که بود و  آن ، بگذار بر مبنایِیا ایراد بگیرندکنند ید یما را تأ یِ ما و تجربه آینده اگر

و سرتاپا شور وعصیان  خواه آرمان و انقالبی ،به هر حال ،ما ؛یا نقدمان کنند یدیگذشت، تأ

 ! بودیم

  میر بود عاشقان ساقی و مطرب در میانِ

  گیرا گیر بود زیرا روزِ ،درهم افتادیم

  ما جوشِ با تدبیر آمد در میانِ عقلِ



       وزیر فتحی      56 
 

 72؟ عقل یا تدبیر بود در چنان آتش چه جایِ

 خاطرات و یِ ها و صدها پرنده دهم ا خیال زنان در آسمانِ لحظات و دقایقی بیش نبود که قدم

واقعیت  عباس فتوت به عالمِ !«…وزیر» دادم که صدایِ اندیشه و تصمیم و عمل را پرواز می

عباس ! »م بودا خیال همان عالمِ یِ شگفتی ادامه طرزِ هواقعیتی که اما ب گرداند، عالمِ مرَبَ

ه زندان مبدل گشت از مسئولینِها بود که به یکی  بند که اکنون دیگر مدت سرپاسدارِ« فتوت

  72.کشید مرا می بند ایستاده بود و انتظارِ دربِ ، کنارِبود

 آغازِ فتوت و صدایِ شنیدنِ یِ راه افتادم. شاید به فاصله هلباس پوشیدم و ب سریعاً

. م، اندیشیدما های شهادت و افشاگری ای به خطراتِ چند ثانیهم هم نبود که ا پوشیدن لباس

وجود شهادت خواهم داد و  سوزنی تردید نداشتم که مصممانه و محکم و با تمامِ و سرِ مطلقاً

وپاخت و  زدوبند و ساخت اگر طیِ احت ،وجودم را در این شهادت خالصه خواهم کرد تمامِ

م مسکوت و ا افشاگری و شهادت ، مضمون و متنِوحکومت هیئت مابینِ ومماشاتی فی مصلحت
                                                           

 موالنا؛ دیوانِ شمس.  3۸
وسایل  و ورود، وقتی ساک سال به اوین منتقل کردند، در بدوِ همان ماهِ وهفت را در بهمن شصت کشتارِ گانِ هکسی بود که وقتی ما بازماند فتوت 31

خواهد  نگریست که گوئی می گان را چنان می هدربرد هب گان و جان هو بازماند، رفتم، ناگهان با او که در باال و در پاگرد ایستاده بود ها باال می دست از پله هب

زده و  شگفت چنان متعجب شد که هنوز چشمانِ ش به من افتاد آنا که چشم آن محضِ هب ،«!اند مانده»ها  بداند و ببیند چه کسانی و کدام

و بعد ناگهان « …!طوری زنده موندی؟ هتو زنده موندی؟! توچ …تو؟! …تو!»ه: اش را به یاد دارم. فتوت رو به من کرده و گفته بود ک درآمده ازحدقه

رد و گوئی به سرش را کمی به عقب بُ وجور کرد و آید: او بالفاصله خودش را جمع دست به چنان خباثت و شیطنتی زد که تنها از او و امثالهم برمی

 «ی!که تونستی زنده بمون …ی ی تو حتماٌ یه کاری کردی: »گفت ،مجهولی نائل شده است علتِ کشفِ

ش بگویم: مثال چه ا خواستم در جواب غرورم بودم که می دارشدنِ جریحه گین از احساسِآ حظاتی که البته شاید به چند ثانیه هم نیانجامید چنان خشمل

دانستم که  و نیز خیلی خوب می .م، فهمیدما بندیان هم ساختنِ من بود و هم بدبینِ آن هم تحقیرِ که هدفِ او را ام؟! اما بسیار سریع خباثتِ کاری کرده

ام قرار  وشتم ضرب گشائی خواهد کرد و موردِ تندی بدهم، عقده وهفت جوابِ شصت ماقبلِ خواهد شد و اگرهم  به سبکِ« شاد دل»ش را ندهم ا اگر پاسخ

زندانیان اصرار  داشتنِ خبرنگه بان بر این بی گرفت و زندانت مطلق صور بریِخ زندانیان در بی عامِ نظرم رسید: قتلِ هالفور فکری ب رو فی خواهد داد. از این

اند، بعضی از زندانیان  برده پی« بندها تفکیکِ» سناریویِ یِ پرده کشتار، وقتی متوجه شدند که زندانیان به پشتِ که مدتی پس از شروعِ طوری هب ؛داشت

ام، پاسخی که هم  ترین پاسخ را یافته نظرم رسید که به هرو ب اند! از این ها را دریافته اعدام یِ ریقی  قضیهفشار گذاشته بودند تا بدانند که از چه ط را تحتِ

« ؟!ام! مگه قرار بود نباشم رحال، بله، من زندهه زنی! به چی حرف می دونم در موردِ نمی: »اوست! گفتم او و هم تمسخری برخباثتِ جوابی به  پرسشِ

و! خودتو به اون راه نزن! خیلی هم به خودت امیدوار ــــــــــــه شـــــــــــفـــخَ»ت: اش را درهم کشید و مچاله کرد و گف فتوت وارفت! چهره

 «م.کن پاتو خالی می ت و زیرِا گردن ندازم دورِ نباش! مطمئن باش قضیه ادامه داره و این بار دیگه خودم شخصاٌ طنابو می

تونو  همه باالخره حلوایِ» گفتند: آنان که می یِ همواره تهدیدهایِ که برخالفِ ل پس از آن ماجرا و دوسال پس از آنسا اکنون این فتوت بود که سه

 ت!ش نیسا ایستادن بند تکیه داده بود که انگار رمقِ شان را خورده بودیم؛ چنان با حسرت به درِ امام این ما بودیم که حلوایِ« خوریم! می
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هم  هم با های . دندانزندان تحویل داده شود که به مقاماتِ این ،از آن مکتوم بماند و یا بدتر

چه را که بر  م فراهم شده بود تا آنا نظیر و استثنائی و تاریخی برای . فرصتی بیشد فشرده می

و من مصصم بودم که نه  .بازگو کنم ما گذشته بود بندیانِ رزمان و هم من و ما و یاران و هم

که تصمیم گرفتم تا  بل ،دست ندهم قیمتی از هیچ این فرصت را به ای از«لحظه» تنها 

بند  ! تمامِام، هیئت را رها نسازم نگفته -هرچند فشرده و سریع-م را ا های حرف یِ همه

ت از مالقات با . وقتی علیرضا صداقزده بودند گی هیجان م را گرفته بودند. همها پیرامون

 یِ دهه دیگری هم با ما زندانیانِ بند مطمئن نبود که آیا مالقاتِ ، اکثریتِگالیندوپل برگشت

 تر پیرامونِ هیئت از علیرضا بیش تِسواالکه  ویژه این ه؛ بنه شصتی درکار خواهد بود یا

، تردیدی من نامِ ! اکنون اما با اعالمِزد وضعیت خود او و خواهر و برادرش دور می

ای  گفت، توصیه این هرکسی چیزی میست. بنابر بود که این، موضوعی جدی نمانده اقیب

 .کردم بایست مطرح می شد که من می ، موضوعی را یادآور میکرد می

توأم با  محکمِ یِ آمد تا بنویسم که این آخرین جمله ای کاش یادم می؛ «!…بگو …وزیر!»

به  پیش از خروج از بند خطاب یِ م در آخرین لحظها بندیان وقار را کدام یک از هم مکث و

آلود و با چشمانی که از اشک پر شده بودند و  یاد دارم که من، بغض هخوبی ب هاما ب .من گفت

 .ش را فشردم و رفتما های دیدند، دودستی و سخت شانه خوب نمی

، بود القات و مصاحبه با گالیندوپلم انجامِ زندان که محلِ مدیریتِ بند تا دفترِ مابینِ در مسیرِ

این مالقات  طور شده که من برایِ ه! چکرده بود: چرا من؟ مرا به خود مشغول سؤالی ذهنِ

نه بر  دالیلی که لزوماً ه؟ بنا بکس یا کسانی بوده است چه من تصمیمِ ؟ انتخابِام انتخاب شده

ای ناگهانی «حادثه»ی برانگیخته از مواجهه با «احساس» که بر اساسِ« منطقی»ای  پایه

 مرا در لیستِ نامِ زندان و اطالعات کردم که اگر مقاماتِ احساس می ،بود استوار

 د:داشته باش ستتوان گذاشته باشند دو دلیل می« ممکن» گانِ هشوند مالقات
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 یِ شده ضبط– متنِ دادنِچنین و با قرار که به ترتیبی این ای امنیتی و برای آن اول: انگیزه دلیلِ

ام  همراه؛ به دام م با گالیندوپل و هیئتِا های افشاگری و مصاحبه –ا نوشتاریصوتی و ی

شان را  کلی حساب همصاحبه و غیره ب اخذِ منظورِ هو شکنجه ب قراردادنِفشار انداخته و با تحتِ

را « لهامس»این  درنگ بود و شرِ بی ، بالفاصله وم البته به این تعلیلا ! پاسختسویه کنند من با

، در نظرم چه گذشت حقیقت و شهادت بر آن ندم! بیانِکَ« باداباد»به  تصمیمم با ا از ذهن

 ای داشتیم که به زمانِ ارزید . پیش از این نیز تجربه هر شرائطی بر این ریسک می تحتِ

گفتند  . کسانی از ما میشد به زندان مربوط می منتظری یِ بررسی و هیئتِ انصاری ورودِ

که تضمینی نیست که به شکایات و  اعتماد نیست و عالوه بر این که این هیئت قابلِ

متن  اطالعات و شعبه قراردادنِ اختیارِ با در ااثر دهند، ممکن است حت ما ترتیبِ هایِ افشاگری

نی بودم که عالوه بر تحلیل و نظر با کسا . در همان زمان من هممان را بکنند شکایات ما چاه

بایست  ارزد و تنها می اش می سک، معتقد بودیم که به ریریمنتظ این حرکتِ یابیِ علت

رو  از این ،دنباش« ضربه» موجبِ زنده یا مسائلِ اطالعاتِ ما حاویِ شکایتِ مواظب بود متنِ

خود را بنویسند و  هایِ م پرداختم تا شکایات و افشاگریا بندیان هم سایرِ خود به تشویقِ

 .هیئت دهند تحویلِ

م خللی وارد ا هم در تصمیم ، اگرچه آنصحّت ی بود که در صورتِاحساس ،دوم اما دلیلِ

 که: و آن این ؛کرد دار می م را جریحها اما روح ،کرد ترم هم می مصمم اساخت و حت نمی

نسبت به « وزیر»شونده البد تصّور کرده است که  مالقات عنوانِ همن ب ن با انتخابِبا زندان

 !است تر خطرناک ، کماینان جنایاتِ دیگران در افشاگریِ

بند را از من تحویل گرفتند و من با چشمانی باز  زندان، چشم مدیریتِ ورود به دفترِ محضِ هب

مدیریتی شدم. بیش از  اداری یِ یک محوطه هدایت و واردِ رو راهیک  انتهایِ به سمتِ

ایستاده بودند که جز ی ورود هالِ و رو راه کت و شلواری در انتهایِ نفر عموماً نه هشت

 . م آشنا نبودا کدام برای هیچ یِ قیافه -رئیس زندان-« پیشوا»
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شان بازجوها و  کسانی که ممکن است در میان ، دیدنِزندان مقاماتِ ، دیدنِآنان دیدنِ

، نه تنها «انتظار» گیرِ نفس ، در آن لحظاتِمن هم حضور داشته باشند خودِ گرانِ شکنجه

م ا که داغ بل ،کرد هیئت ایجاد نمی من به شهادت و افشاگری در برابرِ یِ ارادهخللی در عزم و 

زیرا  ،ام گرفته م خندها دل ساخت. لحظاتی احساس کردم که تهِ تر می ام را جزم تر و عزم را تازه

کنند که  اند و طوری به من نگاه میقرار گی ناراحت و سخت عصبی و بی هدیدم که هم می

اوین بیایند و با من  ام به ایران و زندانِ ش خواستها همراه گالیندوپل و هیئتِانگار من از 

 !گو کنندو مالقات و گفت

 «… وزیر!» م کرد: ا ، پیشوا صدایم کردند. پیش از ورود به هالا بزرگی هدایت هالِ سمتِ هب

چه من داشته باشد و  تواند با ، پیشوا چه کاری میتردیدی نداشتم که در این لحظات

ش ا ، نگاهکه چیزی بگویم این ش چرخاندم و بدونِا دایره به طرف ! سرم را نیمخواهد بگوید می

؟ چی چیه؟! چه انتظاری داری»پرسیدند که  م میا م خاموش بود و چشمانا . دهانکردم

ام را پنهان  بتوانم عزم و اراده اوهوائی نبودم که بخواهم یا حت من در حال« خوای بگی؟ می

ساره  خرُ از رنگِ آنکضمیرم که  نهِتوانستند به ک1 گی می هساد هش هم با و او و همراهان ،سازم

. پیشوا پس از مکثی که در آن لحظات ببرند پی !تراوید که برون می ،نه هویدا ،ما نگاه و طرزِ

م ا از چشمان و خواسته است را گفته چه می ، و گوئی که پیشاپیش آنآمد نظرم طوالنی می هب

ام زد و  ناامیدی نزدیک شد و دستی به شانه ، با حالتی ازدریافته است را شنیده و اش پاسخ

بیا » :من آمد و گفت سمتِ ههال ب شان از درونِ درهمین لحظه یکی !«…مواظبِ»  :گفت

م ا ، چنان حواس. من درآن لحظهاو کردم اختیار رو به سمتِ بی «کنن! ، صدات میبرو بشین

م ا آمد که برای اهمیت می م بیا ی پیشوا برایِ چنان جمله پیش داشتم بود وآنبه کاری که در 

در  …خودم …گفتارم …رفتارم آیا مواظبِ گونه منعقد شد: هاش چ فرقی نداشت جمله

خواست بشنوم و  م هم نمیا ، دلو در واقع ؟باشمباید  چه چیزی قات با هیئت و یا اصالًمال

غنیمتی  ،برگرداندم« …بیا برو»سداری که گفت سمت پا هبم را رَای را که سَ همان لحظه
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هال، گفت  ورودیِ ای به درِ پیشوا برگرداندم، با اشاره سمتِ هسرم را ب ! مجدداًدانستم

 . یی به انتظار نشستم صندلی رویِ هال شدم و راه افتادم واردِ فوراً !«…برو»

و من  ؛رو هروب ، در اتاقِبودند و هیئت رو راهدقایقی تنها بودم و حضرات در بیرون از هال و در 

ترین  کننده پیشاروی و پانهادن به تعیین درِ شدنِ گشوده کسی را داشتم که در انتظارِ احساسِ

سرانباشته در  ه، آنانند که سربمن در این نبرد متِسَ و تماشاگرانِ ،ست گی همرگ و زند میدانِ

شان در گلوها  مادران و پدرانی هستند که فریادهایاند!  این سرزمین، خفته هایِ خاک زیرِ

کارم از عزم و تصمیم گذشته بود . سرا ساخته است شان را ماتم های شان خانه فغانو خفه، و آه

مسائل و  میدانِ سازیِجلوگیری از محدود منظورِ همناسب ب استراتژیِ طراحیِ و اکنون در حالِ

 وقتِ من ممکن بود با توجه به ضیقِ بر تحلیلِ بنا اتفاقی که .گوها بودمو گفت سازیِ خالصه

مسائل  . میدانِاستثنائی شود این فرصتِ رفتنِهدر این دیدار و به شدنِ ناقص ، موجبِهیئت

 . کارِشد تر می بیش گو هرچهو گفت موردِ تر و مطالبِ وسیع بایست هرچه ساختن می مطرح برایِ

 کردنِوجور جمع ؛آن بودم دادنِ انتظار، در حال انجام ی که در این سالن و در این دقایقِدیگر

 . کردم بایست مطرح می مطالبی بود که می

گالیندوپل از  همراهِ که خانمی از هیئتِ تا این ؛نظرم طوالنی گذشت ه، اما بدانم چند دقیقه نمی

بزرگ که  . اتاقی بوداتاق شدم واردِ .«بفرمائید»آمد و به فارسی گفت:  رو بیرون هروب اتاقِ

. سره در بر گرفته بود یک اتاق را بزرگی عرضِ . میزِعرضی گسترش یافته بود صورتِ هب

 ها و ها و خوردنی میوه ، با انواع و اقسامِیادداشت هایِ عالوه بر مدارک و کاغذ میز سرتاسرِ

 هم رو به درِ همراه در یک ردیف و در کنارِ . گالیندوپل و هیئتِتنقالت پوشیده شده بود

 .اتاق نشسته بودن خروجیِ

 یِ ویژه یِ من رینالدو گالیندوپل نماینده» :من دست داد و گفتبا گالیندوپل بلند شد و 

 و شروع کرد به معرفیِ ،«…ما ها دوستان و هیئت همراه بشر هستم و این حقوقِ کمیسیونِ
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آمد  ها خوش آنکردیم و به  علیک میو سالم ،دادم شان دست می یک زمان با یک هرکدام و هم

 . اتاق نشستم خروجیِ گالیندوپل و پشت به درِ رویِ ه. روبگفتم می

-4؛ )سوئدی(…دکتر-0؛ پروفسور رینالدو گالیندوپل-7 گالیندوپل عبارت بود از هیئتِ

شان  متاسفانه اسامی ؛هیئت مترجمِ عنوانِ هخانمی ب-4 ؛)خانم(…دکتر-3 ؛)فرانسوی(…دکتر

  یادم نیست

 سازمانِ بشرِ حقوقِ بالفاصله شروع به صحبت کرد و توضیح داد که کمیسیونِگالیندوپل 

خود به وی مأموریت داده که از  هایِ ها و دستورالعمل نامه قطع گیریِ پی در راستایِ ملل

این دیدار هم در  و ،نظارت کرده و گزارش تهیه کند بشر مربوط به حقوقِ نزدیک مسائلِ

پیش از » :مجدد گفتم گوئیِآمد خوش . من ضمنِگیرد میهمین چهارچوب است که صورت 

و } ؟!داد انت کی به را من اسمِ :دم اهمیت دارا یان برآ جوابِ نستنِود والی دارم کههرچیز س

، گالیندوپل« ه خودتان انتخاب کردید و خواستید؟!ک ؟ یا اینها این {…مرَسَ با اشاره به پشتِ

 دوستانِ» :پرسیدم «.نه! ما خواستیم» :گفت ،خودش میز و جلویِ ای بر رویِ با اشاره به برگه

 د.سرش تأئید کر دادنِ و گالیندوپل با تکان« ؟!…ما؟! از خارج

. اوال مطمئن شده بودم که حال شدم این موضوع خیلی خوش این جواب و فهمیدنِ با شنیدنِ

زندان  مقاماتِ ناکِ نگاه غضبن نیست که مرا پیش انداخته باشد و با زندانو  «اطالعات»این 

 که احساسِ و دیگر این .عیتست برهمین واق ورودم به این ساختمان هم فحوائی یِ درلحظه

در بیرون از این  ا، حت«زندان»که در بیرون از این  یندی به من دست داده بود از اینآ خوش

مان هستند که به  الن، رفقا و برادران و خواهران و دوستان و همدردان وهمد«اسیر سرزمینِ»

نشان  نام و بی شند! بیبا کس جا وهمه شده از همه منتزع یِ سرکوفته فکر و یاد ما مغضوبینِ

ست که وقتی  ای گونه هآدمی ب سرشتِ ست! سوزناکی رفتن چه دردِ صدا نام و بی ماندن و گم

همدالنی هم همدلی  اهمه است و حت گانِ هدید در برابرِ او او و اقدامِ ببیند یا بداند که وضعِ

 ها تر و ناهمواری تر، و بارها سبک او سهل ها در برابرِ شود و دشواری تر می ردل، پُکنند می
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این  دم که اسیرِ اندیشم به کسانی که از همان شوند. آه از آن لحظاتی که می تر می آسان

، دار یا تیرباران شد شان بر شکنجه از مجروح حِخسته و رو غدّار شدند، تا آن دم که تنِمِ خص

کلی انفرادی و منتزع و قرنطینه و در تنهائی و  هب یِ ها ها و سلول ها در زندان ها و ماه ماه

که  آن جا جز شعبه و شکنجه و داغ و درفش، سر کردند بیخبری از هرچیز و هرکس و هر بی

 !؟«رفتند»گونه  هکسی بداند چرا کجا و چ احت

صراحت باید عرض کنم  هشما فشرده است اما ب دانم که وقتِ می» :دوپل گفتمگالین در جوابِ

مهمی دارم که باید  مطرح کنم و مشاهداتِ بایست حتماً زیادی دارم که می که من مطالبِ

 .«خواهم می جا شهادت بدهم. من وقت و فرصت این

خواهید داشت. اما ابتدا کنم و شما هم وقت  . درک میطور است ! همینبله» :وپل گفتدگالین

دهید و بعد فرصتی  میکنیم و شما پاسخ  شان می مطرحکه  داریم ما سواالتی، اجازه دهید

 .«تان را مطرح کنید کافی در اختیار خواهید داشت که مطالب

 رایِدر آغاز فکر کردم که ب .و مصاحبه با پرسش و پاسخ شروع شد!« بسیار خب» :گفتم

را از « ترجمه»تر است که  ، بهآمده دست هب استفاده از فرصتِ حداکثرِجوئی در وقت و  صرفه

، اما در همان نخستین جمالت فهمیدم که نهاد را هم کردم میانه حذف کنیم و همین پیش

که به چنین کاری در چنین  من درحد و مقیاسی نیست م و انگلیسیِا سخت در اشتباه

 02!ای بیاید هنگامه

 د:هیئت پرسی ها توسطِ آن م و ثبتِا کامل مشخصاتِ گالیندوپل پس از اخذِ

                                                           
ترجمه  -گان فرهنگِ واژهبا استفاده از -توانستم متونی را از انگلیسی به فارسی و بالعکس  خوبی می هانگلیسی را من در اوین آموخته بودم و ب زبانِ ۲5

رس را شمرده و با د بود. اکبر متنِ اکبر شالگونیآکسفورد  دومِ جلدِ ام تا پایانِ انگلیسی آموزشِ معلمِ اکسفورد و ام سه جلدِ آموزشی هایِ کنم. کتاب

 زبانِ فراگیریِ خودآموز خوانده بودم. در زمانِ صورتِ هسوم را هم ب کردم. جلدِ ها کار می داد و بعد من ساعت خواند و گرامر را توضیح می حوصله می

جا  مان کند و اکنون این مکالمه کسی را نداشتیم که کمک گرفتم اما در کارِ می کردم و با جدیت پی این کار می ه ساعت وقت صرفِانگلیسی گاه روزانه نُ

گالیندوپل به  کوتاهِ سؤاالتِ فهمِ من و هایِ پاسخ ها و مترجم با گفته یِ ترجمه فهم و تطابقِ زبان، گذشته از امکانِ و در این مالقات، آن میزان از آموزشِ

کافی و  یِ ها را به اندازه هیئت، ترجمه شود. در مواردی هم که خود سؤال مترجمِ د و توسطِم به فارسی باشا های رو قرار شد پاسخ این از ؛آمد کاری نمی

 م.پرسید شدم، می درست متوجه نمی
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 ؟دگیر شدی در چه تاریخی و کجا دست -

 .تهران خندانِسید در میدانِ و 7427بهمن  03 در تاریخِ -

قضائی داشتند؟ حکمی نشان  گیرت کردند حکمِ گیری مأمورینی که دست دست آیا هنگامِ -

 ؟!گفتندتان را  بازداشت ؟! و به شما علتِدادند

ه حکمی نشان دادند و ! نبه هیچ وجه {خندی بسنده کردم ، اما به لبام گرفته بود خنده} -

 . در خصوصِبند زدند م از پشت دستا و با خشونت به دستان ! فوراًیی شناسائی کارتِ انه حت

بخواهند ورتی که گویا ص هاما ب ،باره باشد نگفتند چیزی که توضیحی دراین ،بازداشت هم علتِ

( را توجیه و .خندان بودمسید ای در میدانِ خانه گیری من در قهوه دست یِ اطرافیان )درلحظه

 د گفتنطوری که همه بشنو هبلند ب شان با صدایِ ، یکیشان را منحرف کنند در واقع ذهن

هائی که  این یِ همه» :دانستم کارم تمام است گفتم و من هم که می« ؟!کنی مواد پخش می»

و « س! فایده ها بی کنین، این تهمت گیر می چی منو دست فهمن که برایِ ن می جا نشسته این

 !بردندم اوین ! و بعد مستقیماًهمین

 ؟!دای بازجوئی، شکنجه شده آیا در زندان و در جریانِ -

 شد. و به هرحال شکنجه می شد حتماً اوین می ها واردِ ن سالآهرکسی در  !قطعاً -

ها شرحی بدهید و  نآ شد و نحوه و انواعِ هایی که اعمال می ما از شکنجه برایِ نیداتو آیا می -

 ؟اِعمال شد خودتان شخصاً هائی که بر طور شکنجه همین

 :شکنجه با کابل (ها بودند: یک دهه این این یک جا در طولِ ج در اینیرا هایِ شکنجه -

زنند  بند می جلو دست هایِ به میله را شا یها سربازی و دست تختِ نند رویِابواخ می ازندانی ر

متوسط ت و نازک و فکل1 کابلِ . بعد با انواعِبندند تخت می انتهایِ هایِ به میله  اش را یو پاها

 پاهاش ضرباتِ افتند و به کفِ زندانی می به جانِ -نظرشان مدِ هایِ بسته به ضرورت-
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 کمرِ رویِ دنشین نفر هیکلی و تنومند می . در همین هنگام یکدرنوآ فرود می اکابل ر امانِ بی

 در-که داد و  دگذران کشند و نمی باال می طرفِ به او را یِ انی و با پتویی کثیف دهان و چانهزند

این روش  تویِ !دزنن می« آهنگری» صورتِ هب گاه ،اولیه هایِ در بازجوئی !دعره بکشن -واقع

 کمرِ ن فردی که رویِا. همزمان هماست دست ن چپاش که یکی دزنن همزمان دونفر کابل می

قدر که به  نآ ؛دده فشار می رازندانی  ، گلویِردیگ و یا گاهی بازجویِ ست زندانی نشسته

شکم معلوم  ای از داخلِ با ضربه هنگام که معموالً! در این درس می احتضار یِها آخرین لحظه

طور  ! و بعد همیندکش انفجاری نفس میبه صورتی  و او دکنن رها می ازندانی ر ، گلویِودش می

و  دگیرن و چندین برابر حجم می ندکن عجیبی باد می طرزِ ه. پاها بدکن این سیکل ادامه پیدا می

در  و دریزن پاها می باز در ادامه پوست و گوشتِ و ،درکنتِ می شکنجه یِ ادامه در صورتِ

شعبه دوباره  سربازجو و رئیسِ اما در صورت تشخیصِ ،دنور ها هم از بین می ناخن مواردی

 در حالی که همزمان بازجوهایِ ،دیاب برند و شکنجه با کابل ادامه می تخت می رویِ ازندانی ر

متعدد و زیادی هست که در  مواردِ …دزنن ها می بدن و دنده لگد به طرفینِو دیگری با مشت

و  ودش چنان متالشی می پا آن کفِ ، گوشتِنآ امانِ بی مِوبا کابل و تدا شکنجه شدتِ اثرِ

 رانِ خود نیست و در نتیجه از قسمتِ خودیِ هن با پانسمان و بآ ترمیمِ که امکانِ دریز می

. من در ددوزن می ،دنیاز دارن به ترمیم یی کهپا یا پاها نده و به کفِکَ ار اش زندانی پوست

 نامِه ، توابی بموشکنجه بر تختِ که رویِ نآوارد زندان شدم و پیش از اولی که  دقایقِ نِاهم

و « وتو بگ حرفاتو بزن و مسائل» من گفته عباس ب .سرم آوردند باالیِ ار« عباس عازمی»

 و ادامه داد که ؛ن بگذارمادر اختیارش ابازجوها ر نیازِ موردِ منظورش این بود که اطالعاتِ

 آن را شنیدم و معنیِ می اربار بود که این کلمه  اولین من برایِ« !کنن ت میوگرنه تعزیر»

 درآورد ورا  اش زد کنار و جوراب را شا پائی ماو دَ« ؟!تعزیر دیگه چیه»نستم. پرسیدم اد نمی

، قسمتآناو در پایِ ! کفِبا پوست دوخته شده وسط تماماً او در قسمتِ پایِ من دیدم که کفِ

ترمیم استفاده  ران برایِ دیدم و فهمیدم که از پوستِ اتری ر بیش مواردِ بعداً !درآورده بود مو

 سه و اوایلِو شصت سالِ . در اواخرِوندش ن موها در کف پا روئیده میادر نتیجه هم و دکنن می
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 این گزارش نگارشِ اکنون که در حالِ متاسفانه هم)ای  ساله هفده چهار زندانیِ و شصت سالِ

مصاحبه  اما در زمانِ ،ام ا فراموش کردهبازم ر پاک و پاک بسیار نازنین و بندِ این هم م نامِهست

. او یک دگرفته بودن ار نآگی  هسال بند بود که در پانزده با ما هم .(با هیئت یادم بود و گفتم

اش  قدری شکنجه ههفت ب یِ شعبه رحمِ بی . بازجوهایِمذهب بود بوکان و سنّی اهلِ مجاهدِ

 ابود. این زندانی ردوز شده و ش دوختا یها انر با پوستِ شا یهاپا که هر دو کفِ دکرده بودن

زندانیان اگر  دست بسیارند و سایرِ وچهار اعدام کردند. مواردی ازاین شصت سالِ در اوایلِ

 !بدهندشما شهادت  پیشِ دنناتو می باشدفرصتی 

 ؟تجربه کردید و شاهد بودید انجه رشما این نوع بازجوئی و شک آیا خودِ -

 و تا دوازده ،صبح نده به یازدهِاربع م یک حدوداً گیری از ساعتِ دست اولِ ! من در روزِدقیقاً -

 . چهار بار در این فاصله از کفِبه همین ترتیب شکنجه شدم (بامداد یِ پانزده دقیقه) شب ربعِ

اختیار  بازجوئی، بی پیش از قطعِ آخرین دقایقِبار در  یک. م کردندا زانوها پانسمان پا تا نزدیکِ

مد و گفت من آفهمیدم که یکی  نمی او چیزی ر (شدم هوش می بی)خوابیدم  داشتم می

هم یک لیوان شیر  . قبل ازخواب)!(دم کردنا شب ول آنر دیگ م و به من آمپولی زد و«دکتر»

این دوران  همیشه یادگاریِ برایِ آن پاهام ریخته بود و قسمتی از کفِ . گوشتِخوردم ددادن

 !؟…مدهن باید نشهواخ خودش ثبت کرده و اگر می رویِ ار

در « رجائی» آن حرکتِ در آن لحظه یادِ دیگر من هم . از سویِ«نیازی نیست»گفتند "

ش را به حاضرین نشان ا پای اش را در آورده بود و کفِ ملل افتاده بودم که جوراب سازمانِ

هم  ما …کرد چنین شکنجه می را این ما ،آمریکا حمایتِ موردِ شاهِ یعنی رژیمِداده بود که 

یدیم که خند گفتیم و می یک طنز در زندان درآورده بودیم و می صورتِ هاین موضوع را ب

تو  زودتر کفش !قبول …!گفتند بابا خیله خب گفتند همه دماغاشونو گرفته بودند و می می»

میز بود  رو با آن میوه و شیرینی و شکالتی که رویِ این از« !زدیم ه مونو به بپوش که حال

م اکتفا کنم و به ا پای شکنجه در کفِ آثارِ وجودِ این دیدم که به اظهارِ نزاکت را در شرطِ
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شان احساس کردم  هم در چهره شان و ویژه که هم در پاسخ ه، بادامه دهم ما توضیحات

 ".تردیدی نیست

پس از  لنگ به اشکال و کیفیاتی دیگر که معموال در ادوارِیشکنجه با کابل و ش (دو -

 اقبلی زندانی ر باز به همان شکلِ ،. در این نوع از شکنجهگرفت اولیه صورت می بازجوئیِ

. فرقی که دکن اش می و با کابل شکنجه دبندن می اش را یپاتخت خوابانده و دست و  رویِ

تر و معموال یک  کننده در این مرحله کم شرکت گرِ شکنجه بازجوهایِ که تعدادِ ست هست این

 استفاده« معموال»پا  یِ کننده متالشی هایِ این مرحله از کابل تویِست و ثانیا  بازجو

 بدنِ پشتِ چنین سرتاسرِ زدن به پاها و هم ضربه لنگ برایِیاز ش است هو گاه ممکن ،شود نمی

 .دناستفاده کن -است شلنگ هم خیلی سوزناک ضرباتِ که در ضمن دردِ-زندانی 

 ؟اید ای را هم تجربه کرده شما چنین شکنجه -

بازجوئی بودم و هرروز به میزانی به همین ترتیب شکنجه  یِ روز در شعبه بله! من یازده -

بعد  سالِ تا سه هم تقریباً آنتر! پس از ، کمآخر در روزهایِ ، وتر ، بیشاول . در روزهایِشدم می

 طورِ هبار ب یک ماه سهر ه ، تقریباًدم صادر کردنا یادگاه رفتم و حکم برایعنی تا زمانی که د

لنگ یگرفتم که فوتبال و کابل و ش بازجوئی قرار می و موردِشدم  میمتناوب به شعبه احضار 

 د.راه بو هچنان ب هم

 ؟گونه است ه؟ چتیح دهید. آیا این هم نوعی شکنجه اسکمی توض« فوتبال» در موردِ -

بازجوئی  به شعبه و اتاقِ ام: زندانی رویخواستم بگ که می ست ! این هم از مواردیبله -

، درسن نفر می هفت تر نیست و گاه تا به شش که معموال از سه نفر کم . تعدادی بازجوبرند می

و به هم  دنهد حمله قرار می مشت و لگد موردِ وسط انداخته و با ضرباتِ ااسیر ر زندانیِ

سربازی  ، پوتینِدزندانی که بازجوها به پا دارن کردنِ فوتبال هنگامِ . کفشِدکنن کاری می پاس

تر از  ناک درد و عذاب وحشت رِظای از ن . هیچ شکنجهاست تر و بدتر و دردآورتر سخت ایا حت
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ده نیست و حواله ش که دقتی در ضرباتِ این رایِاما این فوتبال ب ،مورد اول یعنی کابل نیست

خیلی خطرناک و  که ست این ،دکنن زدن در فوتبال استفاده می ضربه گاهی هم از شلنگ برایِ

زندانی  ن و بینیِادست و دند است مثال ممکن !است ای همراه نشده بینی با عواقب پیش

! است کور کرده ازندانی ر شلنگ برگشته و چشمِ مواردی بوده که نوکِ ایا حت دبشکن

دندان  شکستنِ بعضی از اشکال این نوع شکنجه مثلِ قربانیانِ اچنین مواردی و حت شاهدینِ

ارها و بارها و بارها فوتبال خودم ب . در خصوصِدهندشهادت ب دنناتو و می دهنوز هستن …و

 ت.سال این ماجرا ادامه داش طوری که گفتم سه نوم و هم شده

م انم کداد ست که نمی هائی رترین شکنجهآو ترین و عذاب قپانی از دردناک! قپانی( چهارم -

زندانی  هایِ ، دست؟! در این شکل از شکنجهاست ش کردها جانی و جالدی اولین بار اختراع

م ه زندانی به کمرِ در پشتِ -یکی از پائین و دیگری ازباال-دری  ضرب صورتِ هکه ب ار

ش ا یپاها طوری که نوکِ هب د؛کنن ن میابند یا طناب از سقف یا دیوار آویز با دست دنا اندهرس

ها و  ! به این ترتیب دستدزمین مستقر نشده باشن ش کامال بررویِا یبه زمین رسیده اما پاها

ای  یابنده شدت شدید و تدریجاً بسیار و زجر و دردِ ودش زندانی کشیده می بدنِ ها و تمامِ کتف

حال رها  آندر امتمادی زندانی ر هایِ گاهی اوقات ممکن است ساعت .دکن وارد می او بر ار

ها چی شد آدم » :دپرسن لنگ و مشت و لگد مییو با ضرباتی از ش دنیآ می و بعداً ،روندو ب دننک

ن شکسته یا در رفته اش همین شکنجه کتف که طیِ دان زندانیانی بوده «زنی؟ ؟ حرف میشدی

شنیدم و شاهدم که « صدرائیحسین »! من خودم از ست بود نیافته و تا آخر هم کامال به

و « کشتگر-خلق فدائیانِ»اش ناقص شده بود. حسین صدرائی از  نی کتفقپا گفت در اثرِ می

عام  پنج بود که در قتلِو شصت گاه در سالِ سه آموزش من در سالنِ بندیانِ از هم

که  ؛، اعدام شدن کشتارازمان در هم صدرائی هم هم . برادرش حسنوهفت اعدام شد شصت

 چون معتقدم محور و نمادِ ،ش بپردازما م بههخوا م شد میاشما تم من در ادامه وقتی سؤاالتِ

عام  همین قتلِ دتر آوردن سال و بیش این ده ما تویِ مردمِ ابالهائی که سر ما و حت یِ همه
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و  دبرن با هم باال می اها ر قپانی هست که دست ! شکل دیگری هم مشابهِاست وهفت شصت

. به این شکل البته دننام ها روی زمین می پا یا حداکثر پنجه و باز نوکِ دبندن به سقف می

 .دنویگ می« آویزان کردن»

 ؟!است شما هم اِعمال شده ؟ این شکنجه رویِاید آیا شما هم قپانی شده -

هفت  یِ من در شعبه . بازجوئیِمن با کابل بود بازجوئیِ یِ عمده . شکلِمن قپانی نشدم، نه -

و « بنده و فوریکو» صورتِ هورودم ب در بدوِ و -اوین زندانِ بازجوئیِ یِ ترین شعبه مخوف-

! در اشکالی البته نه به جدید هایِ و ضرورت که بنا به مواردِ ،با کابل صورت گرفت عموماً

 .شد تکرار می ، تا سه سالروز اول سختیِ

 ؛زندانی دادنِ خوابی بی جسمی و روحی از قبیلِ هایِ دیگری از شکنجه سپس به اشکالِ"

 ها وو فریاد دسایرین باش یِ شکنجه تا شاهدِ ،بازجوئی یِ شعبه یِرو راهزندانی در  ندنِانش

چنین به  ، اشاره کردم. همبکشدانتظار  ار شخود و نوبتِ دبشنو اگان ر هشوند شکنجه هایِ زجه

طوری  هب ،زندانی داشتنِ هنگ بازجوئی تحتِ شعبه وبند در  متمادی با چشم یِها و روزها ساعت

فرسا و  طاقت زمانیِ چنین تداومِ هم ؛دده میبه وی دست « واقعیت انتزاع از عالمِ»که نوعی 

 شد خودکشی می ها و فشارها که گاه در بعضی از زندانیان منجر به اقدام برایِ شکنجه نامعلومِ

ه شریعتی را ب هایِ اندیشه ابالغِ کانونِ یِازاعضا« نیبهروز ساما»این زمینه اشاره کردم و در 

 ،پتو به دورش انفرادی با پیچیدنِ ، در سلولِزندان مقاماتِ مثال آوردم که بنا به اعالمِ عنوانِ

 شدنِ شکنجه اجباریِ یِ همشاهد یِ به شکنجه را به آتش کشید و جان سپرد و نیز شخود

ها اشاره  آن یِ شکنجه سپردن به صدایِ شعبه و گوشهمزمان در  خانواده یا حضورِ یِاعضا

 از مجاهدین را مثال زدم که با من در اتاقِ« سید حسین شمس آبادی» یِ کردم و نمونه

 ها( در سالنِ بازجوئی ها و تحتِ گیری دست ها و تازه شده شکنجه یِ قرنطینه )اتاقِ« ها تعزیری»

 یِها و فریادها ناله گونه مشاهده و شنیدنِ هچ کرد که بند بود و تعریف می گاه هم یک آموزش

 او گرفته بود و او دو ش را ازا توانو مجاهدش در شعبه، تاب خواهرِ یِ و شکنجه ناشی از زجر
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 قوایِ بردنِ زندانی و تحلیل دادنِ گی هگرسن طور به . همینبه خودکشی زده بود بار دست

 "د.ثبت گردی -هیئت منشیِ- ها آن این موارد توسطِ یِ او اشاره کردم. همه جسمیِ

 د؟و به چند سال حبس محکوم شدی در چه تاریخی دادگاه رفتید -

 تقریباً دورانِ احتسابِ بعد از مدتی بدونِ چهار به دادگاه رفتم وو شصت من در مردادماهِ -

سال  پانزدهدند که به این ترتیب عمال حبس دا ، به من دوازده سال حکمِام بازجوئی یِ ساله سه

 د.ش می

تان را  خواستکیفر و آیا متنِ ان چه بودت اتهام یا اتهامات ؟گونه بود هشما چ دادگاهِ وضعیتِ -

 ؟عمل آمد همدافع داشتید و از شما دفاع ب و آیا شما وکیل قبول داشتید

 نام« مبشّری»کرد  ام می شرعی که محاکمه . حاکمِدقیقه طول کشید من کال سیزده دادگاهِ -

 تشکیالتیِ ارتباطِ ینِجز کلماتی که مبَ همن پس از کلیاتی که معموال ب کیفرخواستِ .داشت

اغراق و  برابروچند چندین ، دو مورد مشخص بود که اولی در مقیاسِست زندانی احتمالیِ

یداهلل  وزیر فتحی فرزندِ» :محض بود کلّی کذبِه ؛ و دومی هم بآگراندیسمان شده بود

 جمهوریِ مقدسِ نظامِ براندازیِ و فعالیت به جهتِ …ست: عضویت درا این ات جرمت

 معیشتیِ اجتماعی شده هم این بود که من گزارشی میدانی از وضعیتِ اغراق موردِ« !اسالمی

 شرع اما تویِ . حاکمِپخش و منتشر شده بود …تهیه کرده بودم که گویا درمردم 

محض هم این بود  کذبِ موردِ« !…یِ ویژه گرِ گر و گزارش تحلیل» :گفت کیفرخواست می

و هت و حیرت شد بُ من تویِ رفتنِفرو که موجبِ!« … و مسئولیت یک سِمَتِ انتسابِ» که

 وکالت و وکیل هم باید عرض کنم مطلقاً ! در خصوصِلحظاتی مات و مبهوت مانده بودم

 ش امکانِا قائل نیستند که برای زندانی حقی ها برایِ . درواقع اینجا نیست چنین امکانی این

 .آئین دادرسی را قائل باشند مراحل و تشریفاتِ استفاده از وکیل یا طیِ

 ؟ا خودشان برای شما تعیین نکردندآیا وکیلی ر طور؟ وکیل تسخیری چه -
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باز هم ، دادگاه ایِ دقیقه تر از پانزده کم من و وقتِ کمی تعجب کرده بودم که با توضیحاتِ"

 هایِ نامه پرسش کردنِپر اما متوجه شدم که در حالِ !کردند سؤالی را مطرح میچنین 

تسخیری هم نداشتم و اصوال در  وکیلِ شان گفتم: رو در جواب از این ؛شان هستند رسمی

 ".جا چنین امکانی هم نیست این

خودتان دفاع  از ؟! توانستید موارد کیفرخواست را رد ودفاع از خود را داشتید آیا خودتان امکانِ

 کنید؟

 بند و وضعیتِ دادگاه و چشم طِیاولیه که با توجه به شرا کلیِ جمالتِ در خصوصِ -

به چند دقیقه هم  ادادگاه که در بسیاری موارد حت ما در زندان و وقتِ شده توسطِ تجربه

 :شرع گفت ، حاکمِخواند و تمام شد اتی کیفرخواست رمن چیزی نگفتم اما وق ،انجامید نمی

شده نیست و  اغراق موضوعِ آن یِ بحث درباره دیدم فرصتِ« ؟بکنیدفاعی داری از خودت »

بودم از  …که من حاج آقا این» :گفتم ،محض بودم کذبِ موردِ آن مبهوتِو من چون گیج

طوری  ه! چم هم مطرح نشدها های وقت در بازجوئی هیچ انین چیزی حتکجا مطرح کردید؟ چ

 سگِ» :مبشری گفت« خونید؟! منه که می یِ پرونده اصال این مالِ کنید؟ شما مطرح می

تو بفرستم شعبه،  خوای پرونده یا اصال می ؟!!ات کلّهتویِ بکوبم  ! این لیوان روکثیف منافقِ

خواست لیوانی به سرم اصابت  م میا من هم که نه دل« ؟!مجدد بشی تا معلوم بشه بازجوئیِ

و  رومخواست باز هم شعبه ب م نمیا دل که مطلقاً و هم این ودم کور بشا و احتماال چشم دبکن

ر بودم دو سه نده بودم که حاضابازجوئی م قدر زیرِ نآم، ساکت شدم. در واقع وبازجوئی بش

از این بالتکلیفی  راما دیگ دم کننا باور کنید حاضر بودم اعدام او حت دهندبرابر به من حکم ب

شدن  ز چند گاهی شعبه رفتن و شکنجهبازجوئی بودن و هر ا چنان زیرِ از این هم م ویدربیا

حاج آقا » :من گفتم« گفتن داری؟ ای برایِ دیگه حرفِ» :م. آخرش هم گفتوخالص بش

اری مسائل و یستون ب گاهی نشستید که با حکم دادن شما در جای خوام اینو بگم که فقط می

گی کردنی هم داشته باشیم نه  هزند فرصتِ؛ طوری به ما حکم بدید که خوره ها رقم می آینده
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معمولی و عادی فرصتی نیست و  گیِ هکه یه روز بریم بیرون که ببینیم دیگه برای زند این

شنید یا  را من اصال این حرفِ دونم نمی« مونو ادامه بدیم! فعلی گیِ هزند باید همین طرزِ

 اما در حدودِ .بیایم و امضاء کنمم از من خواست نوشتن بود و بعدش ه ! انگار سرگرمِنشنید

زدند  هشت و کتک می بردند زیرِ را منیک تواب وقتی  گزارشِ در جریانِ ه بعدما یک

کنی  تهدید می شرع حاکمِ جلویِ دادگاه و ری تویِ ! حاال دیگه میکثافت» :پاسداری گفت

ره  یرون نمیات هم ب پوسی و جنازه جا می ؟! تو اینکنی ری بیرون بازم فعالیت میکه بِ

محض بود و با  یک مورد از کیفرخواست که کذبِ جز تکذیبِه ترتیب ب این هب «بدبخت!

پیدا  ادیگری ر دفاعِ ، فرصتِتمام ماند شرع مواجه شد و نیمه حاکمِ یِ«!نظامی» واکنشِ

یفی کِ عنصرِ» :گفت می کیفرخواستخواندنِ  که در خاللِ است تر هم این جالب . موردِنکردم

چه که به  اوال آن»: مویخواست بگ م میا من دل« …!هستی، قبل از انقالب فعالیت داشتی

یعنی  ،نبوده؛ ثانیاً "غلظت"هم به آن  ، آن"فعالیت" ودش من مربوط می قبل از انقالبِ

کیفرخواست  و واردِ ودش گی می هپیشین هم در این رژیم رسید سیاسیِ علیه رژیمِ هایِ فعالیت

 !ست ها تر از این حرف ی که توضیح دادم دیدم اوضاع وخیمطور نااما هم« ؟!!دنوش می

آیا استیناف دادید و  به چند سال حبس محکوم شدید؟ ؟قدر بود هشما چ محکومیتِ میزانِ -

 نظر کردید؟ تجدیدِ درخواستِ

 دورانِ احتسابِ بدونِ ، به من اعالم کردند که به دوازده سال حبسِمدتی بعد از دادگاه -

استیناف  . در خصوصِشد پانزده سال یام که در واقع م ام محکوم شده ساله تقریبا سه بازجوئیِ

مصداق نداره و  جا این ،ها قول این هب« ها حرف»م که از این وینظر باید بگ تجدیدِ خواستِو در

صورت که  آن هم به آن نین دادگاهیچاش وقتی  چنین امکانی نیست. در ضمن حقیقت

دادرسی و  آئینِ اش تا مطابقِ نیماد نمی« دادگاه»ما اصال  ،اوال ،عرض کردم برگزار شد اشارتاً

 یِ ارائه از کجا معلوم که در صورتِ ،ثانیاً ؛نظر بکنیم تجدیدِ قضائی بخواهیم درخواستِ حقوقِ

جا اصال بعید  که البته این !؟!وداعدام تبدیل نش اچنین درخواستی، حکم به دوبرابر یا حت
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و  ده پیدا کنخواست که کار ادام م نمیا دل رطوری که گفتم اصال دیگ ناهم ،و ثالثا ؛نیست

، کارمان به بازجوئی نظر تجدیدِ درخواستِ در صورتِ چون مسلماً …بازهم بازجوئی و

بودم که  "بخت خوش"خیلی  ردیگ هم اضافه کنم که من از طرفِ ا. در ضمن این رکشید می

م اتر تم کارم سریع رشکنجه ماندم!!! چون اگ چنان تحتِ طول کشید و همام سه سال  بازجوئی

ی ندارم و ردیگ -یعنی اطالعاتِ-« مسائل»شد که  ن راحت میاش خیال رشد و دیگ می

شصت و سه دادگاه  او دو یا حت شصت هایِ ن سالا، و همم شدهاچیز کامال لو رفته و تم همه

 م!اعدام شده بود ،محض کذبِ انتسابیِ متِسِ آن خصوص با هب و قطعاً ، حتماًرفتم می

توانید  . شما میما فعال تمام شد هایِ سؤال»  :گفت من کرد وه جا رو ب گالیندوپل در این

میوه و شیرینی هم میل  ضمناً» :دیگرغیر از مترجم گفت خانمِ« .تان را بیان کنید مطالب

 .«بفرمائید

نه تنها  -تر ها بیش و بعضی-این ده سال  هائی در طولِ ، ما چنین میوه و شیرینیاهللو» :گفتم

زندان  احوالِو بنا به اوضاع -ها! یعنی در بعضی سال-گاهی هدیم! البته گکه ندی ، بلایم نخورده

ها و  ایم اما نه این میوه خریدهمده و آهایی هم  ، میوهداکیپ باشم اکد که دستِ به این و بسته

بندیانی  د کمی بخورم اما رفقا و همهخوا م میا االن هم خیلی دل !هایی با این کیفیت شیرینی

 …و ثانیا ودر م پایین نمیا یو من از گلو دها هستن جا محروم از این خوردنی نآم که دار

 «بگذریم

ی ها را هم، از اشتهایِ احتمال تر از این حرفی بزنم و چیزی بگویم که آن خواستم بیش نمی"

کردم هرگز  وگو می ها گفت که من در آن اتاق بودم و با آن طولِ زمانیبیاندازم، اگرچه در 

ای آبِ معدنی بنوشند. یکی از  جرعه احتها بزنند و یا  یا شیرینی ها ندیدم که لب به میوه

بله! کامال قابلِ درک »گفت  یِ سر به عالمتِ تایید ضمنِ اشارهگالیندوپل آقایانِ همراهِ 

 «.شنویم می. یدا هرطور که راحتاست. 
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که  طوری ناهم ید عرض کنمهداز هرچیز اجازه ب  پیش» :هایِ خودم را شروع کردم صحبت

چه  ع بودم و مسلما اگر چناناطال نید، من از این مالقات و امکانِ این دیدار بیاد ن میاخودت

چه که  نآکردم. بنابراین  کامال تنظیم می نوشتم و یا به هرحال یا می ام را نستم، مطالباد می

ست که تویِ راه و مسیرِ کوتاه  لبیانم اوال مجموعه مطاعرضِ هیئت برس جا به م اینهخوا می

ها  م تدوین کردم و درنتیجه اینا ندم، تویِ ذهناجا و طیِ این دقایقی که منتظر م از بند تا این

به  ااین مطالب ر و شما ،اند ست که بر ما روا داشته هایی ها و ستم ای از داستانِ رنج تنها شمه

 ،از قبل بیان کرد گی هشد در شرایطِ آماد هایی تلقی کنید که می ی از تفصیل«اجمال»شکلِ 

ه من در حضورِ هیئت نگا «شهادتِ»چون  به این مطالب هم -!است و این بسیار مهم-و ثانیا 

 :ادامه دادم من و بعد ،«…طوره همین»فت: گالیندوپل گ« کنید و به این عنوان ثبت کنید.

عنوانِ  ست که شما هم به ن موضوعیامربوط به هم ویمخواستم بگ ای که می اولین نکته»

کنید: آیینِ دادرسی و رعایتِ  اش می پرسید و بررسی هایِ حقوقِ زندانی از او می اولویت

 یِ اسالمی درباره  هایِ جمهوریِ من وضعیتِ زندان !ها فاتِ قانونی در محاکمات و حکمتشری

طور بسیاری از فجایع و  م و همین ا از نزدیک شاهد بوده احصار و گوهردشت و اوین، ر قزل

یِ بعضی از  ام. درباره م شنیدها بندیان و رفقای جا رخ داده و یا از هم هایی که این جنایت

بادِ شیراز، با آ ها هم مثلِ زندانِ رشت و مشهد و کرمانشاه و عادل هایِ شهرستان زندان

. درواقع عدمِ رعایتِ است م موثقا ام و اطالعات بند شده ، همدجا آورده بودن نآیانی که از زندان

وکشتارها  شتببند و ک1شصت که سیلِ بگیرو آیینِ دادرسی مدنی و کیفری از قبل از سالِ

گونه دادرسیِ مدنی و  بدونِ هیچ« فرقان»رز بود. تیرباران و اعدامِ زندانیانِ حشروع شد، م

و  رسیِ این متهمان و زندانیان به وکیل و دادگاهِ علنی قضاییِ درستی، بدونِ حقِ دستروندِ 

ها مواردی بود که اصال بازجویی و تشکیلِ  در میانِ آن اامکانِ حقیقی، تیرباران شدند. حت

این به  اها نفر ر ده صورت نگرفت. هه باشگیری بود که قابلِ تصمیم صورتی  پرونده هم به آن

تر شد. سالِ شصت  سالِ شصت بسیار وخیم . وضعیت اما ازاعدام و تیرباران کردنترتیب 

رو و کنارِ تظاهرات هم  اگر در پیاده احت»گفت:  هایِ انقالب می دادگاه حاکمِ شرعِ "گیالنی"
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المجلس باید  جا و فی همان اش اعدامه و حتا گیر بشه حکم کسی حضور داشته باشه و دست

پشتِ بندِ   کردند که در سالِ شصت بندیانِ من تعریف می همین ترتیب هم  به «تیرباران بشه.

تیرهایِ  ها از طریقِ شمردنِ تک و این دکردن تیرباران می دآوردن می ان روز زندانیار چهار هر

 او سی و حت  دوازده، تا بیست : از. تعداد، متغیر بوددشمردن می اها ر بعدی تعدادِ کشته

نده ای و زندانیانِ آزادشده و زندهِ مبندیانِ فعل از هم . هنوز کسانی هستنرسید هشتاد میهفتاد

شخصا به من  علیرضا صداقت. دهندو شهادت ب دنینند بیااتو که بخواهید می که در صورتی

ن، و در اج و پس از سه روز شکنجه، نیمه ددر سالِ شصت گرفته بودن اگفت که برادرش ر

روز  یک .دنامِ مستعار، تیرباران کرده بودنهم هنوز نگفته بود، با  ااش ر اسمِ اصلی اکه حت حالی

 ان ران بیایید، ایشات نم دوماد راه در دیدارِ اول یا نمی هم از روزهایی که قرار بود شما و هیئتِ

برادرت  بازجو از من پرسید که»  :گفت ،«چی بود؟» مبردند به شعبه و وقتی برگشت، پرسید

نی سِمَتِ تشکیالتی(اش چی بوده؟! و من هم با اش )یع داشته و ردههایی  چه فعالیت

خواید براش پرونده بسازم؟!  از خودش نتونستید چیزی بگیرید، از من می خندی گفتم: نیش

ها  گونه جواب بازجو هم البته از این «م بود!ا سیزده سال موقع دوازده آن دونم؟ من ه میمن چ

این دوستِ من دو سیلی هم دریافت کرده بود. این که  هاین …آد ش نمیا اصال خوش

یِ  ویک بود. نمونه لِ شصتو تا حدودی هم سا  هایِ سالِ شصت ها و اعدام وضعیتِ تیرباران

کسی که زیرِ  آن ویک، ماهِ شصت گیریِ من در بهمن : در جریانِ دستخودم شاهدم ادیگر ر

ر ارتباط گیریِ من شده بود، چهار نفر د دستناچار موجبِ  اش و به هایِ فراسویِ طاقت شکنجه

یکی که  او گفت ،دافراد چه شدن آن او پرسیدم ها بعد وقتی از . مدتدگیر شده بودن با او دست

جان  زیرِ شکنجه، نیمه هیرِ شکنجه کشته شد و دو نفرِ دیگروزِ اول ز ن دوسهوها در هم ناواز 

ت و هرگز هم در هیچ بند و زندانی دیده اطالعی نداش از سرنوشتِ چهارمیاعدام شدند و 

نم به او اتو بندِ ماست و اگر خواستید می اکنون این زندانیِ راویِ این موضوع، هم نشد. هم

 .دهدبیاد و شهادت ب است م که حاضرا م و مطمئنهداطالع بِ
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 آن پاسخ به سؤاالتِ شما به انواعِ هاست. من در جریانِ موضوعِ دیگر درموردِ شکنجه

الزم  اش را ن کنم اما مطلبی که شهادتام مجددا تکرارشهخوا ها اشاره کردم و نمی شکنجه

وچهار، شکنجه اوال یک روالِ  ویژه تا سالِ شصت که در طولِ این دهه به است این ؛نماد می

- دکردن اش می شد شکنجه دِ زندان میشد و هر کسی که وار عمومی بود و شاملِ همه می

ها از  نآن با اضتِ آزادی و امثالهم، چون رفتارشنه چون اعضایِ استثنایِ کسانی همبه البته 

 دآوردن هایی می گاه که به مناسبت گه اها ر نآاشکالِ دیگری داشت و اساسا  نوعِ دیگری بود و

 که زندانی پیر ، از بابتِ ایناین شکنجه کردن .دداشتن می  ایرِ زندانیان جدا نگهاز س ،زندان

استثنایی نداشت  ،«میزان و مقدار و اشکال» جز در ،یا زن و مرد است یا جوان، نوجوان است

 طاهر"بندم که در زمانِ بازجویی و شکنجه شدنِ  کرد. یکی از زندانیانِ هم و فرقی نمی

م تعریف ا به انتظارِ نوبتِ خودش نشسته بود برای رویِ شعبه و در کنارِ در راهدر  "احمدزاده

قدر  که این ام انصاف مگه من چریک بی» :گفت طاهر احمدزاده به بازجو میکرد که  می

ها  اگر کسی اطالعاتی نداشت و این ام که حتویطور بگ ا باید ایناساس «کنید؟ ام می شکنجه

در  اها ر طالعاتِ موردِ درخواستِ اینکه ا و یا این دطمئن بودند که هیچ اطالعاتی ندارهم م

برایِ  -0 ،و هم ؛برایِ انتقام گرفتن -7، . همدکردن اش می باز هم شکنجه ،ن گذاشتهااختیارش

 -3 ،و هم ؛اش برایِ خردکردن -4، و هم ؛زندانی« یِ اطالعاتیِ تخلیه»از  اطمینانِ کامل

  ارنامه و مصاحبه. موضوعِ شکنجهدر اختیارشان برایِ اخذِ انزج گاهی برایِ آماده کردنِ اسیرِ

وقتی که من از  ،ویک ماهِ سالِ شصت وحصر بود که در بهمن حد و بی چنان امرِ رایج نآ

اما این بند چیزی نبود  ،فرستادن به بند وخالص شدم، من ر یِ شکنجه بعد از یازده روز شعبه

گاه که  زشسالنِ یک آمو تویِها اتاقی بود دربسته  اتاقِ تعزیری«. ها اتاقِ تعزیری»جز 

گیر و شکنجه شده و یا  گی دست هایی بود که به تازه نآها و  مختصِ شکنجه شده

ها اتاقِ  تعزیری. اتاقِ دسخت شده بودنای  گیریِ نسبتا قدیمی بودند اما دوباره شکنجه دست

 و "محمدی سیدمحمد"و  "محمدطورچی" و "محمدنوری". بود 42یِ  شماره

که در سالِ  یِ من بودنداتاق بند و هم همین اتاق هم در -گی مجاهد و همه- معلمی کرمانی
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ِ  هایِ شده مجاهدـ از شکنجه- "اهلل معبودی حجت". شان کردن وچهار بردند اعدام شصت

دار آویخته یا  هفت در اوین به و عامِ شصت ها در قتلِ در همین اتاقِ تعزیریاتاقیِ ما  هم

 ؛معروف بود« ها ای42»ه اتاقِ ها بود که ب تیرباران شد. اتاقِ دیگری هم نزدیکِ اتاقِ تعزیری

هایِ ماورایِ  که زیرِ شکنجه ددادن کسانی تشکیل می ااین اتاق ر«! ها اتاق ِروانی»نی یع

تا  دی کردنتبا ما قا احت اها ر . بعدها ایندو روانی شده بودن دریخته بودن  هم بهن، اش طاقت

! دنا هراه زد آنبه  ارن اخودش دها روانی نیستن این» :دگفتن . میدچنین اتاقی وجود نداشته باش

اکنون که درحالِ  )متاسفانه هم …توهف عامِ شصت ت، درجریانِ قتلِدر زندانِ گوهردش

دار یادم نیست( که دردورانِ بازجویی و طولِ  نگارشِ این گزارش هستم نام این زندانیِ سربه

آرمانِ » هوادارِ که نآرغمِ  روحی و روانی شده بود، علیشدت دچارِ مشکالتِ  زندان، به

با لفظِ  ااو ر« دادگاه»در  -بود یانِ سیاسیِ طیفِ خطِ شریعتیکه یک جر- بوده «مستضعفین

یِ مجاهدینِ خلق، جعل کرده  درباره امعموال این اصطالح ر که ،دخطاب کرده بودن« منافق»

ها اما بارِ معناییِ ایدئولوژیک و ل1غویِ عام داشت؛ این زندانی در جواب، با اشاره به گفتار دبودن

د! ان ها مصداقِ بارزِ منافقین نکه آ نسته و گفته بودامنافق د ار« جمهوریِ اسالمی»و رفتارها 

ه داشت، ب حیِ او خبرکه دادیارِ زندان از مشکالتِ رو در صفِ اعدام قرار داده و در حالی ار آن

گاه در سالِ  یِ آموزش مجاهدِ ما در سالنِ سه بندیِ هم "غالمرضا یکّه" !ددارش آویختن 

برد و روزانه مقادیرِ زیادی  ها، از مشکالتِ حادِ عصبی رنج می وپنج که در اثرِ شکنجه شصت

دار  وهفت در اوین تیرباران یا به ِعامِ شصت در قتل .کرد ی مصرف میبخشِ قو هایِ آرام قرص

 خوابید. روز فقط سه ساعت می شد. او در شبانه آویخته

ها  ! اینهاست نامِ توّاب ای به«شکنجه»و  له و معضلاخواستم بگم مس موضوعِ دیگری که می

ن در با زندانا الحیل ب اند که تحتِ شکنجه و با انواع و اقسامِ لطائف از زندانیانی تشکیل شده

ندان ِ درونِ ز فرسای زا و طاقت آوردنِ شرایطِ شکنجه  شکنجه دادنِ روحیِ زندانیان و فراهم

جمعی و تشکیالتی گزارش  عنوانِ کارِ به ایِ ما ر مطالعه اها حت کنند. این کاری می هم
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فراهم  اوشتمِ ما ر ربکاری و ض و موجباتِ به زیرِ هشت کشاندنِ ما و کتک دکردن می

ور ز دارهایِ بند بود. بهن و پاسبا زندانبدتر از خودِ  ددادن ها می . عذابی که ایندکردن می

ها  گرفت این تواب ن میام رتتماشا کنیم و اگر مثال چُ اویدئوهایِ آموزشی ر گفتند می

که  است اینیِ بسیار مهم  وقت زیرِ هشت بود و ضرب و شتم! نکته آنو  دکردن گزارش می

هایِ دادگاه و شعبه  گیری ها که اغلب هم دروغ یا اغراق بود در نتیجه ب هایِ همین توا گزارش

اش  بند به عقایدِ سیاسی یعنی معتقد و پای« موضع سرِ» که زندانیان اصطالحاً از بابتِ این

رین، ها با سای اتاق کردنِ این سلول و هم گذاشت. هم ای می کننده هست یا نه، تأثیرِ تعیین

یِ حبس  گزاتر بود. فشارِ داخلی در زندان و در دوره تر و جان یِ طوالنی خودش یک شکنجه

ن ام منظورِ مچاله کردنِ شخصیت ن و بهام ین از باورهاام رد کردنِ ما و دست کشیدنبرایِ خ1

به  عنوانِ شاهدِ حَی و حاضر منجر یِ خودِ من به ها، درباره با استفاده از گزارشِ همین تواب

هایِ  در سال« گاه آسایش»بار هم به  و یک 022بار به  این شد که دوبار به سلولِ انفرادی یک

به سلول انداختند. وضعیت در  اام ر هوش شده یِ بی رِ دوم جنازهبفرستند. با 24و  23

 ها در شرایطی که جا به استنادِ گزارشِ تواب نآبدتر بود. زندانیانِ  23در سالِ حصار  قزل

مترِمربع نگه  تر از یک هایِ چوبیِ کم داده بود و در محفظه« قیامت»عنوانِ  آن ن بهبا دانزن

. یندا برایِ نماز دقایقی بیرون بیاشویی و احیان توانستند سه بار دست شدند و فقط می داشته می

آرمانِ »بندیانِ  یکی از هم "علی همتی"نیاز،   وضعیتِ بسیار فجیعی که درصورتِ

جا  نآ مدتِ نزدیک به نه ماه در به اها ر ترین زمان جمله یکی از بیش یِ ما که از«مستضعفین

 .دبدهد و شهادت یبیا دناتو سپری کرده، می

هایِ  م که تمامِ مصاحبههد ست. من شهادت می ایِ تلویزیونیه اخذِ مصاحبه رموضوعِ دیگ

ست. بعضی  ها و شرایطِ ناشی از اسارتِ متهم و زندانی تلویزیونی بر مبنایِ فشارها و شکنجه

ای که  زندانیشد و نهایتا  از زندانی خواسته می  ها، مستقیما با شکنجه از این اخذِ مصاحبه

ش، به این دستورِ ا ومتای از اتمامِ توانِ مقا مرحله پذیرفت، در یک می اانجامِ مصاحبه ر
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صورتِ غیرِمستقیم اما بازهم  داد. بعضی مواقع هم این درخواست به ن و بازجو تن میبا زندان

از  هت دیگنساد کردند و زندانی که نمی کنجه میش اها و فشارها بود. مثال زندانی ر با شکنجه

مصاحبه » :گفتند میکردند،  ش می ا ییِ بعد که به شعبه صدا د، دفعهخواهن ش چه میا جان

بعد  «!ات رو نگفتی لهاآدم نشدی و مسمعلومه که هنوز » :گفتند نه! می گفت اگرمی« کنی؟ می

ن به مصاحبه بدهد. فهمید که برایِ خالصی از این وضع باید ت دوبار تکرار، زندانی می از یکی

به رو قبول مصاح» :گفت مد و یواش میآ رحم، می مثال یک بازجویِ دل کسی دیگرگاهی هم 

« ع ادامه بدی و هی تعزیر بشی؟!خوای به این وض ی میخالص کن دیگه تا کِ کن خودتو

که البته اسمِ مستعار - "مجیدقدوسی"نامِ   در اوین فردی به اهایِ تلویزیونی ر مصاحبه

منش و لومپن بود و با رفتار و گفتارهایِ  داد. این فرد بسیار وقیح، الت ترتیب می -هست

 اداد. سایرِ زندانیان ر ا قرار میدر معرضِ بدترین تحقیره ااش در حینِ مصاحبه، زندانی ر ندهزن

عنوانِ تماشاگر، حضور داشته باشند و این خود  که در این نمایش به کردند هم مجبور می

رفتیم و در  گین برایِ زندانیانِ حاضر بود. بعضی مواقع بعضی از ما نمی ای بسیار سهم شکنجه

مجبور بودیم در  -خوردیم البته اگر کتک نمی- صورت کردیم، در این شرکت نمی ن نمایشای

صورتِ  به اها ر بشنویم. بعضی از این مصاحبهمان از بلندگوهایی باصدایِ بلند  هایِ اتاق

یِ زندان پخش کردند و  یِ مداربسته هم از شبکه ان راش سرتاسری پخش کردند، تقریبا اغلب 

ها  وضعِ مصاحبهحصار از جهاتی،  هم گذاشتند در صورتِ لزوم پخش کنند. در قزل اها ر بعضی

ها حاضر  نامی، رییسِ زندان بود که در زمانِ اخذِ مصاحبه "داود حاج"جا  نآبدتر هم بود. در 

 زد که تکرارِ مصاحبه شونده می هایِ زندانیِ خصوص به دختران و خانم هایی به شد و حرف می

  ست. دور ازشرم و حیا به جا هم عنوانِ شهادت در این به اها حت حرف آن

قوقِ ترین ح ترین و اولیه یِ نقضِ بدیهی شماری هست که در زمینه مطالب و موضوعاتِ بی

که در نظرم را  چه نآوجه به ضیقِ وقتِ شما ناچارم به اما با ت توانم شهادت بدهم زندانی می

 است نظرم الزم ای که به رین فاجعهت ترین و محوری مطرح کنم. مهم اند ترین نکات مهم
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گی  رسیده آن اش تحقیق و به المللی درباره ینیِ مجامعِ ب هیئتِ کمیسیونِ حقوقِ بشر و همه

خصوص زندانِ  بههایِ مرکز  یِ زندان یعنی همه، جا که در این تس ی«عام قتلِ»کنند، 

ست. هایِ کشور هم رخ داده  یرِ زندانمان در سا هایِ و بر اساسِ شنیده ،گوهردشت و اوین

 . مطلب از این قراراست اقعا مصداقِ دقیقِ همین مفهوم، منظورم و«عام قتلِ»گویم  وقتی می

یِ  نامه وهفت یعنی حدودا یک هفته بعد از پذیرشِ قطع که در ششِ مردادماهِ شصت است

هم قطع کردند.  را ها مان بردند. مالقات از بندهایِ راها  ویزیونطرفِ رژیم، ناگهان تلاز  422

ما هیچ چیزی نگفتند و کرد، قطع کردند. ا هم که ساعتِ دوِ بعدازظهر اخبار پخش می رارادیو 

بندها بردند « تفکیکِ»یِ  خبریِ کامل و به بهانه از فردا یعنی هفتِ مردادماه در بی رازندانیان 

و با حضورِ  رو دوسه نفرِ دیگ« نامِ نیّری  به»کمِ شرعی از حا ی که«هیئت»پیشِ یک 

بود و االن  "ناصریان"زندان که در گوهردشت فردی به نامِ « دادیارِ» کننده و موثرِ تعیین

ت که آیا جریانِ داش اتر این مضمون ر کردند که بیش می هم هست، سؤاالتی از زندانیان

« سرِ موضع»که  اهایی ر نآدسته  یا خیر و بعد دسته دچنان قبول دار هم اسیاسیِ مربوطه ر

بندم  کردند. مدتی بعد رفقایِ هم بردند و اعدام می کردند و می دادند به صف می تشخیص می

نِ با زندان« داود لشکری»هایِ پنجره دیده بودند که  در بندِ دوِ گوهردشت از نرده

. از این دربَ با فرغون طناب می دباال کشیده، دار ایِ شلوارش ر که پاچه شت، در حالیگوهرد

هست و در صورتِ لزوم مطمئنا شهادت خواهد داد.  "صمدی وحید"بند،  زندانیانِ هم

 آن ،ع استند که چه جنایتی در حالِ وقویِ بعدی که زندانیان فهمیده بود بنابراین در مرحله

خواستند انزجارنامه بنویسد.  زندانی میهایِ دیگری مطرح کردند از جمله از  هیئت هم خواست

مشکل بود.  آن ی پذیرشِبار بسیار هم طوالنی و وقیح و برایِ زندان ای که این انزجارنامه

پرسیدند  مانده می یِ بعدی از زندانیانِ باقی شدند. در مرحله پذیرفتند اعدام می که نمی کسانی

یِ خود ابرازِ ندامت و  دوربین از گذشتهیِ تلویزیونی کرده و جلویِ  که آیا حاضرند مصاحبه

بودند، « مجاهدین»که در این مرحله مشخصا  ای کرده و جریانِ سیاسیِ خودشان رپشیمان

کردند.  بردند و اعدام می کردند و می جدا می پذیرفتند که نمیرا هایی  نآمحکوم کنند؟ و 
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اهلل  فتح" ام بندی که بخواهید، هم صورتیست و در  واقعیتِ اعدامِ زندانیان قطعی

ت، و از اهلل از هوادارانِ مجاهدین، اهلِ سنّ تواند بیاید و شهادت بدهد. فتح می "پیرصنعان

ش ا عام برده بودند و واردِ سالنِ اعدام قتلِ آن در جریانِ ااهلل ر . فتحاست هایِ من استانی هم

آویخته از طنابِ دار در آن سوله دیده بود.  اهلل دوازده تن ر   ا فتح ببین! گفته بودند کرده بودند و

دار آویخته بودند.  هم تیرباران یا به اجا ر نآبه همین ترتیب بود و زندانیانِ  در زندانِ اوین هم

در شهریورماه و پس از فراقتِ موقت از کشتارِ زندانیانِ مذهبی، به سراغِ زندانیانِ مارکسیست 

بودند، « ملّی مرتدِ»عام،  بنا بر تشخیصِ هیئت ِقتلِکه  راو کمونیست رفتند. زندانیانِ چپی 

 ،خواندند د و البته نماز هم نمییعنی از پدر و مادری که اصال مسلمان نبودند متولد شده بودن

قدر روزهایِ  آنای  بستند و جیره ماز به شالق میهایِ ن روزانه سه وعده و در عوضِ وعده

ای که اوال اصال اعتقادی به نماز خواندن ندارد و  . زندانین تا نماز بخوانندازدندش متمادی می

داند،  شخصیتِ خود می گی و تحقیرِ خردشده است، ثانیا نماز خواندنِ اجباری رمسلمان نی

هایِ هرروز و هر وعده تکرارشونده،  بکنید که در صورتِ پذیرش در زیرِ شالق ااش ر حساب

شود. و اما زندانیانی که هیئت  ی متحمل میناپذیر یِ دردناک و وصف چه عذاب و شکنجه

و از دین ، یعنی از پدر و مادری مسلمان متولد شده «مرتدِ فطری»داد که  تشخیص می

 آن دانستند که در پیِ نمی احت  ها نآکه بسیاری از  ان کردند. در حالیش عام قتلِ اند؟! برگشته

رفقا و دوستانِ  …روند گاه می قتلبند، دارند به « تفکیکِ»هایِ مربوط به  سوال و جواب

نفر باقی  032عام شدیم. از کلِ زندانیانِ گوهردشت حدودِ  از دست دادیم. قتلِ ابسیار زیادی ر

گانی که نسلِ به  نفر. بازمانده 742ماندیم. از کلِ زندانیانِ اوین حداکثر چیزی حدودِ 

 آمارِ. )بودیم ها همین …ن وهایِ گوهردشت و اوی کشتار شده در زندان زنجیرکشیده شده و

 عام شدند. تمامِ وسیع، قتلِ بسیار مقیاسِ در مجاهدین( ست زندانی مردانِ به مربوط فوق

ن اش هایی که یا اساسا محکومیتی نداشتند و یا حکم نآهایِ مجاهدین یعنی «شکِ ملی»

)ایرج مصداقی به من  727 ه بود و آزاد نشده بودند و حدودِهایِ سال پیش به اتمام رسید سال

هرحال من این آمار را به گالیندوپل  نفر بوده، اما به 74ها  کش یادآور شده است که تعدادِ ملی
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گی اعدام شدند. از مجموعِ  شدند، به استثنایِ سه یا چهار نفر همه ام( نفر می داده

قی آمارِ این شدند )ایرج مصدا نفر می 22هایِ فداییِ خلق که بنا بر آمارِ تقریبی کش ملی

فداییانِ  ن اعدام شدند.انفرش 72ر اعالم کرده است( حدودِ نف 74ها را هم به من  کش ملی

ن باید بگویم اش ن زیاد نبود اما به نسبتِ تعدادِ موجود در زنداناتعداش -گر کشت-خلق 

از این  و اکثریت همکشتار شدند. اعضایِ حزبِ توده   رحمانه ها بی کارگری عام شدند. راه قتلِ

عام، قربانیانِ زیادی از آنان گرفت. نام بردن از  نصیب نماندند و هیئتِ قتلِ بی تیغِ دوران

نهایی ممکن م به تا بندیان کدام از هم هیچ ابندیان برایِ من و حت یان و همیِ این زندان همه

بعضی هم در ها در گوهردشت و  برم تا ثبت کنید؛ بعضی از این نام می ار  ای نیست اما اسامی

محسن ، میرباقری اسماعیل، حسین مشهدی ابراهیم غالماوین کشتار شدند: 

 سیرنگ، نیکو حسین، معبودی اهلل حجت، کشایی محمدرضا، محمدباقر

مرتضی ، حبیبی جابر، جعفر اردکانی، رحمان چراغی ،یونس قدرتی، درستکار

 ازمجاهدین؛ …وافکار  کریم خوش، مسعود کشاورز، مسعود مقبلی ،شریعت

اهلل  هیبت ؛کارگر راه از …وعادل طالبیکلخوران ، صادق ریاحی ،جعفر ریاحی

محمد ، عبدی عابدین زینال، حسین صدرایی، حسن صدرایی ،معینی

کسری ، منش تقی کی ،بهمن صالحی ؛گر کشت-فداییانِ خلق از …وبیگدلی  علی

 ؛از سهند )کومله(داوود ناصری  ؛اکثریت-ز حزبِ توده و از فداییانِ خلقا …واکبری 

عام و  یِ قتلِ که در آستانه ؛از رزمِ انقالبی محمد صبوری سه؛ خطِ از …ورضا قریشی 

ترها در همین زندان اعدام  از فداییانِ خلق اکثریت هم پیش انوشیروان لطفیدر اوین 

  شده بودند.

ست باتوجه به  ممکنست که  جا شهادت بدهم این بایست این یمطلبِ بسیار مهمی که م

ها هم )اشاره به رژیم( چنین تبلیغ بکنند که علتِ این  دادها به نظر بیاید و این زمانیِ روی هم

ها )اشاره به رژیم(  قولِ این یِ مجاهدین بوده که تحتِ عنوانِ فروغِ جاویدان و به کشتار، حمله
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طورِ مشخص از پس از  بهها قبل و  دهم که از سال صورت گرفت. من شهادت می« مرصاد»

وپنج و اعتصابِ بزرگِ زندانیانِ این سالن،  گاه در سالِ شصت یِ آموزش گیریِ سالنِ سه شکل

یِ این  مهکنیم؛ برنا نشینیم و تویِ بند مرورشان می یِ شواهد و قرائنی که امروز می بنابر همه

ها قبل همواره  که از سال ینداشتند. با ا ار «یِ زندانیانِ سیاسی لهاحذفِ صورت مس»کشتار و 

تان   همه» :گفت می گیالنی ،«روید جا زنده بیرون می از این خیال نکنید» فتند کهگ به ما می

عمودی اومدید، » :گفتند یا مثال می .«تان قرار داده اید، اما فعال امام موردِ مرحمت مهدورالدم

د یجا بر از این  ذاریم که زنده میکنید  فکر می …!روید بیرون که افقی می اما مطمئن باشید

و  تون ندازیم تو اتاق یه نارنجک می م نظام تویِ خطر قرار گرفته، یکیبیرون؟! اگه ببینی

وپنج به بعد به کلی اوضاع عوض شد و با انتقالِ ما به  اما از سالِ شصت …!«خالص

هایی از  و جوابشروع کردند به سؤال  07«وحشتتونلِ »مان از وسطِ  و عبوردادن گوهردشت

کردند و بعد هم از سالِ  می هیئتِ کشتار« دادگاه»هایی که در  سؤال و جواب ؛همین دست

ن اش کردیم که مضمون ر میدادند و باید پُ می اهایی ر نامه وشش یک سری پرسش شصت

قدر ظریف، اما  نآورده بودیم و ها برخ نآکه به   آمده  و مسائلِ پیش ،تفتیشِ عقایدِ ما بود

اش  همه و همه ؛گنجد موقعِ ما نمی  در مجالِ اینست و  فراوانند که حسی تجربی و شهودی

ریختند و فقط دنبالِ  داشتند می اعام ما ر یِ قتلِ ان زمان برنامهحاکی از این است که از هم

  گشتند. فرصتِ مناسبی می

هادتِ من و یا هر یِ ش بگویم که همه بگذارید در حضورِ شما و اعضایِ محترمِ هیئت صراحتا

 آن ای که از این فاجعه ،کنید! اوالخالصه « عام قتلِ»بر محور ِموضوعِ این  ازندانیِ دیگر ر

ترینِ زندانیانِ سیاسی در جریانِ  یعنی اکثریت و بیش ؛بود «عام قتلِ»کنیم یک  صحبت می

از این کشتاریم.  اندکی از زندانیانِ قبلکه ماندیم اقلیت و درصدِ  این فاجعه، اعدام شدند و ما

                                                           
 ای ما طرزِ وحشیانه ن بود بهاش پایی و چوب و چماق و هرچه دست ملنگ و کابل و دَیپاسدارها با ش آن که در دو طرفِای بود  محوطه "تونلِ وحشت"  ۲3

بس گوهردشت هم ایجاد و اجرا کرده بودند و  31ی که در همان سال، در جریانِ سرکوبِ اعتصابِ غذایِ زندانیانِ سالنِ "تونلِ وحشت"؛ زدند می ار

کابل به  یِ کابل بر سرش و اصابتِ نوکِ با ضربه "محمد علی خدا بنده لویی  "که نابیناکردنِ یک چشمِ زندانیِ مجاهد -هایی کرده بودند  گری وحشی

 -ش، از آن جمله استا چشم
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 عرض کنم: مجموعِ ان بدهم، مطلبی رات که تصویری از این ماجرا به نآبگذارید برایِ 

بودیم « کم»ن چنا عام، در اوین جمع کردند. آن بعد از قتلِ اهایِ گوهردشت و اوین ر بازمانده

بودِ  کردیم و همیشه کم گی می زنده 24نفری که درسالِ  32تا  42 ها نآ هایی که در که اتاق

. بعد فرهستیمشش ن پنج اهر اتاقی هفت نفر، هشت نفر، حت دفعه دیدیم تویِ جا داشتیم، یک

گاهی  گاه رفتیم، گاه به آموزش 404که از  از انتقالِ ما از گوهردشت به اوین و پس از این

صورتی انفجاری  اختیار و به بیکردیم خیلی از ما  مان نگاه می ها به اطراف وقتی تویِ اتاق

 «چی شدند؟! ها همه بچه اون: »گفتیم دیگر می هم  کردیم. به می گرفت و گریه مان می گریه

 موردش در و بشود ثبت عام قتلِ یک عنوانِ به باید فاجعه این بنابراین،( …)متاثرشده بودم و

 این مبنایِ: که است این هم رابطه همین در مطلب دومین. بگیرد صورت اساسی تحقیقاتی

اش  ش به عقاید و باورهایِ سیاسیا بودن بند پای یعنی زندانی، بودنِ «موضع سرِ» عام، قتلِ

ای  بود که تشخیص و احرازِ این موضوع هم طیِ چند تا سؤال و جوابِ سطحی و کلیشه

شتند. گذا گیریِ آن هیئت، تاثیر می ها رویِ تصمیم نبا زندانگرفت و معموال هم  صورت می

یعنی این کشتار و اعدام بر مبنایِ کاوشِ مغز و قلبِ زندانیان صورت گرفت. محسن محمد 

 خورانلک عادل طالبی ؛ وحسین مشهدی ابراهیم بیماریِ حادِ قلبی داشت غالم ؛لج بودباقر، ف

 رند.بَ اش می گاه وقتی تویِ صفِ اعدام نشسته بود فهمید که به قتل

) اشاره به  ها ها، این وضعیتِ فعلیِ ماست: اوال از فردایِ قطعِ اعداممطلبِ دیگر باالخره، 

 نویسید؟ آیا انزجارنامه می»هایی از این نوع که  جیم ن( شروع کردند به پرسش و سینبا زندان

ها  بود. تمام این سؤال و جواب یِ تلویزیونی که منظورشان مصاحبه «؟حاضرید مصاحبه کنید

که کامال در دوراهی  کردند کشتاری که کرده بودند، طوری مطرح مییِ  زمینه هم در پس ار

در  او حت آن یِ زندان تا پوسیدن در یا ادامهیا انزجارنامه و مصاحبه و آزادی؛ و »ماندیم  می

 اعام ر کردند که قتلِ پیاده می اهایی ر روش«. چه که تجربه کرده بودیم یِ آن هانتظارِ تجرب

یِ زندانیِ  لهامس صورت برایِ خالص شدن از اتا در واقع شرایط ری بکند مان تداع برای
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ن و رژیم( با زندانها )اشاره به  خواهِ این ها اما به شکلِ دل نآبار با آزادیِ  این اسیاسی حت

 72که در سالنِ  انده رام هایِ زنده ا و کرمانشاهینفر از م 32عنوانِ مثال،  فراهم بکند. به

نامه  شب ناگهان صدا کردند و بردند و پرسش یِ نیمه دقیقه بیستدوو گوهردشت بودیم، ساعتِ

ن در حالی بود که جوِ و ای« کنید؟ مصاحبه می ؟نویسید انزجارنامه می»که  مان گذاشتند جلوی

کدام تردیدی نداشتیم که دارند  شب هیچ آن هم فراهم کرده بودند که ما در راناکی  خوف

گی  ساختهگیرند. وقتی برگشتیم تازه فهمیدیم که جوی  هایِ جدید تصمیم می برایِ اعدام

 ادیانِ ما ادامه دادند و تعدادی ربن یک روز با سایرِ زندانیان و هم ابوده و بعدها که همین ر

فهمیدیم که  ؛کردند« آزاد»کلِ آن هم به آن ش «بهمنِ امام 00عفوِ عمومیِ » عنوانِ به

بندیانِ ما  این زندانیان و هم خالص بشوند.« لهامس صورت»ند به چه اشکالی از این خواست می

ها بودند و تلویزیون هم  ش توابا گردان بردند در یک نمایش شرکت دادند که صحنه ار

بکنند. تعدادی از این  اشان ر ن و رژیم( رهبرداریِ سیاسیبا زندان) ها نمایش داد تا این

م که ا بند بودم مطمئن ها هم نآبا  شناسم و هاست که می من از نزدیک سال ازندانیان ر

ای بود که بدتر است  نوع شکنجه شان کامال اجبارِ نهفته داشت و خودش یک کار برای این

ند. در واقع ها بما اش در این ها و شاید برایِ همیشه آثارِ روحی که ممکن است مدت برایِ این

ما که در  ازندانیان و حت این هم آزادی نبود، یک نوع شکنجه و اعدامی بود که در حقِ این

 وتر از دو سال گذشته، همین رویه ر زندان ماندیم، اِعمال کردند. همین االن هم که بیش

مِ امام کنید تموم شد! حکفکر ن: » که گویند گاهی به ما می کنند. گاه دارند رویِ ما پیاده می

تونو  حلوایِ همهفرستیم پیشِ بقیه و  پیش بیاد، شما رو هم می ری، فرصتِ دیگشهسرِ جا

قبول  اکه انزجار و مصاحبه ر با این االن مجاهدینِ زندانی که اکثرا حتهمین ا «خوریم! می

و  ،«فتید و هنوز سرِموضعی و منافقیدتصمیمِ تشکیالتی گر»گویند:  ها می نآکردند، به 

بیژن ، جمع مجید صاحب، حیدر یوسفی، مهرداد رزاقی: کنند شان نمیآزاد

اهلل  فتح ،(میریش)پور میرابراهیم میرعیسی، خانجانی ساسان ،ذولفقاری

 …وفرزادبراتی  ،دوست حمیدخالق، احمد اسدی، خانی شعبان ،پیرصنعان
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که مصاحبه و  اینلِ دلی به فقط شریعتی خطِ زندانیانِ از بسیاری. بندند هم ما با و زندانی

حسین ، باقر برزویی بنداند: اند و با ما هم کنند در زندان مانده قبول نمی اانزجارنامه ر

، میرعَلَمی مهدی ،تقی رحمانی ،ها علی ضیایی، محمد متحدین ،نوعپرور

. دهند می شهادت و حاضرند و حیّ ها این و بخواهید توانید می شما …و محمدصابر

جاست و در بندِ ماست.  دانید این شناسید و مطمئنا می هم که می ار عباس امیرانتظام

خواهند و  از من انزجارنامه و قبولِ مصاحبه می .ضعیتِ خودم هم به همین شکل استو

صورت  کنند که در غیرِ این کنند و هربار هم تهدیدم می درست به همین دلیل هم آزادم نمی

 …گی که سرِ فرصت دیدهایِ همیشهیِ همان ته پوسی یا از همه جا می یا این

ها  کشیِ ما هم طوری شده که انگار این وضعیتِ فعلیِ ما در داخلِ زندان و وضعِ حبس

گیرند  هم فتح کردند. هرروز یک تصمیم می اها ر نگ بودند و حاال دیگر زندانفاتحانِ یک ج

خانه و  کنند. وضعِ کتاب با ما دارند و اِعمال می اطِ ناگوار و رفتارِ تحقیرآمیزی رو هر شرای

که از بعضی جهات از سالِ  نیست، بل« استاندارد»که  مان نه این امکاناتِ بهداشتی و صنفی

که آزاد بودیم  نه اینتوانستیم اعتراض کنیم؛  موقع می آن یِ ما هم بدتر است. سالنِ سه 24

حاال امکان و . عام و یا لقوز نشده بودیم قتلِور ط این .زیاد بودیمچون که  اعتراض کنیم، بل

 !شرایطِ اعتراض هم نیست

در حضورِ هیئت مطرح کنم  جا و یِ خاص، این عنوانِ پرونده به ای رخواستم موضوع نهایتا می

 آن گی قرار بگیرد و و موردِ رسیده عنوانِ درخواستِ رسمیِ من، ثبت شود خواهم که به و می

ترِ من  کوچک و برادرِ 7432. عباداهلل متولدِ سالِ ست"عباداهلل فتحی"هم اعدامِ برادرم 

و بروزِ تمایزاتِ « انقالبِ ایدئولوژیک»در پیِ  23با مجاهدین بوده. سالِ  ااست. او مدتی ر

فته بود از این جریان جدا ر -شریعتی-یِ دیگری  ن؛ عباد که از سرچشمهفکری با این جریا

ه شود. ن1 گیر می شود و هفده روز بعد دست واردِ ایران می 27فندماهِ ها بعد در اس . سالشود می

اش  که همه برند؛ در حالی آورند و می ماهِ تمام از زندانِ رشت به تهران و باز به زندانِ رشت می
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قات از پشتِ وهشت یک مال سرانجام در آذرماهِ شصت سلولِ انفرادی و تک و تنها بوده.در 

خواهند و یک مالقاتِ دیگر با او  می اروز پدرم ر دهند و بعد از دو او می توری با خانواده به

کنند که بیایید وسایلِ  روز اعالم می آن ِ هم از پشتِ توری. و فردایگذارند البته باز  می

ش ا دار آویخته شد. اتهام بهدر زندانِ رشت  22بگیرید! او در نوزدهمِ آذرماهِ  ااش ر شخصی

متحمل شده؟  اهایی ر در انفرادی بود؟ چه شکنجهاش  اعدام شد؟ چرا همه چه بود؟ برایِ چه

که به  ااند که جسدش ر قات به من رساندهام در مال دانیم. اما یک نکته هست و خانواده نمی

 . بر اساسِاست بوده  شا یِ کامال تازه رویِ بدن هزار مکافات گرفته بودند، آثارِ شکنجه

 گیری، فقط هم در شبِ اعدام، غیر از موضوعِ انتقام آن ها نجهجور شک یِ ما، این تجربه

خواستند از او انزجارنامه یا مصاحبه  است که می  هم این آن تواند یک دلیل داشته باشد و می

اند و  که شاکی» گویم یِ خودم مطمئنا می خانواده جا از طرفِ بگیرند. به هرحال من این

 «بفهمند. وش در زندان را داری گهخواهند علتِ اعدام و شرایطِ ن می

گفتم که مطالبِ زیادی هست  کردم و به گالیندوپل وا اظهاراتِ من به پایان رسید و رج دراین

ها تا جایی که طیِ دقایقِ صرف شده در مسیرِ بند تا محلِ این  ای از آن صرفا به گوشه اما من

تدوین و تنظیم کنم و با رعایتِ وقتِ م ا چنین در دقایقِ انتظار توانستم در ذهن دیدار و هم

هیئت؛ مطرح کردم اما اگر پرسشِ دیگری دارند مطرح کنند و پاسخ خواهم داد. گالیندوپل با 

نظرم جایِ لوستر بود، و با ایماء و اشاره  یِ سر به سقف که سیمی از آن آویزان بود و به اشاره

زده شده بودم که چرا اکنون که  ام را بنویسم. اول شگفت فهماند که مطالبِ مطرح کرده

، بالفاصله به این کنند اما سمع، اشاره می استراقِ ام، به سقف و امکانِ همه صحبت کرده این

 خواهند مدیرانِ زندان و نیروهایِ امنیتی از وجودِ چنین متنی مطلع باشند؛ فکر افتادم که نمی

کردم که دیگر اصال خطرات و  میاز کارم  ئی چنان احساسِ راحتی و خالصی آن ازسویِ دیگر

سرعت مشغولِ نوشتن شدم و تا  رو به م اهمیتی نداشت. از اینا اش برای مدهایِ احتمالیآ پی

  نوشتم. (A۵) ۵آیِ  سرحدِ ممکن مطالبی را که شفاها گفته بودم، در دوازده صفحه
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ای  اگر جملهخواستیم خداحافظی کنیم، احساس کردم که  یِ آخری که بلند شدیم و می لحظه

بندیانِ  یِ هم م و البته همها ای در اندرونِ دل چون عقده اش هم را نگویم که زمینه و مضمون

تقدیر بر  که  ی«رسالت»و این « مأموریت»کرد؛ گویی که این  دیروز و هنوزم، سنگینی می

گالیندوپل بود  م در دستِا که دست رو در حالی ام. از این م گذاشته بود را به اتمام نرساندها دوش

بار برخالفِ گذشته،  امیدوارم این»کامال گویا، گفتم:   خندی ، با نیشفشرد گرمی می و به

که دگرگونیِ رنگ و  و با این« !ودکمیسیون و مجمعِ عمومی ارائه بشگزارشی موثر و جدّی به 

« لِ غالباحتما»ن چو هم  دانستم و یِ گالیندوپل و اعضایِ هیئت را ممکن می رخسار و چهره

لحظه مهم بود   م در آنا چه که برای م اهمیت هم نداشت و آنا و البته برای، زدم حدس می

گالیندوپل، با  .بار شَوَم هیئت بگذارم و نیز سبکاین بود که آخرین تأثیرِ احتمالی را هم بر 

 راآرامش و حالتی که گویی از شنیدنِ این جمله اصال متعجب نشده، و با لحنی جدّی سرش 

  «.! ما هم امیدواریمطوره همین»به عالمتِ تأیید تکان داد و گفت: 
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 عباس امیرانتظام :مالقاتِ سوم

 

بندیانِ  رزمان و هم بار! به عهد و میثاقی که با یاران و هم بال و سبک واردِ بند شدم. سبک

م ا میثاقی که گاه از خونِ دلم، بسته بودم وفا کرده بودم. عهد و ا داستان راز و هم دل و هم هم

در هیئتِ کرد و گاه  هایِ اشعارم، کاغذهایِ سپید را خون، رنگ می شد و در واژه جاری می

ترین لحظاتِ  بایست جز در کوتاه توانستیم و نمی دلیل نمی هایی که به هزارویک اشک

هم در زندان، ی که دریغا آن ئ افت. لحظاتِ تنهاییی مان رهاشان سازیم، تجلّی می تنهایی

داریوش ست.  ناکی یِ دردِ هول خود، سرچشمه م،ا شد! در دل، گریستن قحط بود و یافت نمی

کی  هیش …ت تویِ بیابونی تنها و آزاد بودمخواس م میا وزیر! دل»گفت:  می صفایی

آخ! »گفتم:  و من می« کردم! گریه می سیر یه دلِ  های های …کشیدم فریاد می …نبود

/ سرپیشِ هم آریم و دو که غریبانه بگرییم نیما غمِ دلِ گو» :خواندم می بعد و «…گفتی

امروز و در این لحظات اما، وقتی واردِ بند شدم، آرام و ریلکس، دربرابرِ بندِ به « بیگانه بگرییم

خندی  گر؛ با تنی خسته و اما لب هایِ پرسش ها و نگاه هیجان آمده و منتظر، و زبان

ها  حالی ها و خوش ها و خنده جزئیاتِ این لحظات و شوخی« )گفتم!»: که درآمدم! …خشنود

 ست اما در مجالِ این مقاله، هایِ افراد، اگرچه بسیار شیرین و جذاب و نقل کردنی و هیجان

باری و  ها و توضیحاتِ من و سبک ها بود و پاسخ پرسش (گنجد. ست، نمی که گزارشی تاریخی

مفادِ  حسی که خود داشتم با بازگوییِ دیدم. همان م میا بندیان یِ هم رضایتی که در چهره

گشت و  م به من بازمیا بندیان یِ خشنودِ هم م، در چهرها های ها و گواهی افشاگری

را « کارم»گر و ا!« کارمو کردم! کارم تمام شد»: کردم که کرد. احساس می ترم می قتو خوش

م، همان ا توانست این بردار شدن . میرفتم دل نمی به ، مطلقا حسرتکردند می« تمام»هم 

 م بودند و وقتیا ، دنبال«نام به»و « با پرونده»عام اتفاق بیافتد که  یِ قتلِ روزهایِ اولیه

از  ،کرد خبرش را آورده بود و با اضطراب بیان می« دادگاه»که از  "پرویزی جعفر تراب"
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ی بشنود و «آنتن»کردند که تکرار نکند؛ چه، ممکن است  اش«حالی»مان  بندیان سو هم چند

 حکمِ" همان ، در شرایطی ممکن بودجاست. اما امروز اطالع دهد که وزیر این« بیرون»به 

، درموردِ ما به اجرا درآید که دستِ روزگار این فرصت را در اختیارِ من «امام»یِ "هنوز پابرجا

، «نسل»یِ یک  یِ مردمِ دنیا، شقاوتی که درگستره همه تر، در برابرِ گذاشته بود که از آن پیش

  …بر مردمِ ایران و در کنهِ ماجرا بر کلِ بشریت، رفته بود را شهادت دهم

ای ایستاده بود به  خندِ مهربانانه م به امیرانتظام افتاد که ساکت و آرام و با لبا ناگهان چشم

امیرانتظام  آقایِ»ه امیرانتظام کردم وگفتم: اد. رو بد می ها و توضیحاتِ من گوش فرا بازگویی

. فرصت کم دارن. البته به من کنند تمالِ قوی شما رو هم صدا میبه اح خودتو آماده کن!

قطعا صدام »خندی گفت:  لب با امیرانتظام. «…خواستم رو دادند اما بازم کمه میفرصتی که 

ام!  راحت باشه، از قبل نوشتهت ا جان! خیال دونستم. وزیر کنند و من هم اینو می می

ش اشاره ا اش را کنار زد و به زیرِ پیراهن یِ یقه و با دست گوشه« …جاست این …ایناهاش

 !ته بود که صدایی گفت: امیرانتظامای از این مکالمه نگذش کرد. هنوز چند لحظه

 برابر با 7224 یِ ژانویه 02یِ گزارش مورخِ  یمهلیستِ زندانیانِ ضم 02یِ  گالیندوپل در شماره

اشاره  (7472آذرماهِ )7227ه دیدار با او در دسامبرِبردن از امیرانتظام، ب با نام 7477ماهِ  بهمن 2

یوست و پِ جدریِ کمیسیون را  یِ ویژه یِ امیرانتظام به نماینده و در انتهایِ همین ضمیمه؛ نامه

ونیم  او با گالیندوپل، دو ساعت کرده است. امیرانتظام البته به من تصریح کرده است که دیدارِ

توانسته  کم در جزییات، می طول انجامیده؛ بنابراین مطالبِ مطروحه از سویِ وی، دست به

جایی که  یِ گزارشِ گالیندوپل باشد اما از آن یِ منتشره در ضمیمه تر و بازتر از متنِ نامه بیش

ظام به ما، همین مضمونِ چارچوبِ مطالب بر اساسِ توضیحاتِ شفاهی و حضوریِ امیرانت

یِ  یِ ویژه یِ امیرانتظام به نماینده یِ عینِ نامه جا، ترجمه رو در این ست از اینا همنتشر

  کنیم: کمیسیونِ حقوق بشر را نقل می
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گویِ پیشینِ نخستین دولتِ موقتِ  وزیر و سخن یِ آقایِ امیرانتظام، معاونِ نخست نامه

 یِ کمیسیون: یِ ویژه دهجمهوریِ اسالمیِ ایران، به نماین

من جمهوریِ اسالمیِ ایران را به جرم و جنایاتی متهم  وسیله این   شهادتِ زیر، به بنا بر"

المللی  سالِ گذشته ارتکاب یافته و از این نهادِ بین 70 یِ این رژیم طیِ وسیله کنم که به می

منظورِ دفاع از حقوقِ بدیهیِ  بهتِ جدیدِ محاکمه اکنم، با امید به امکان گی می درخواستِ رسیده

  م.ا وطنان خود و هم

یِ جهانیِ حقوقِ بشر و تصریحاتِ  مستندِ این نوشتارِ من، نقضِ حقوقِ مستقر در اعالمیه

 یِ نقضِ حقوق است. تر درباره بیش

 72المللیِ حقوقِ مدنی و سیاسی، مصّوبِ  بندیِ خود به کنوانسیونِ بین دولتِ ایران به پای

در مجمعِ عمومیِ مللِ متحد، متعاقب به رأی گذاشته شدنِ این کنوانسیون در  7222رِ سپتامب

  ( متعهد شده است..ه.خ7447آذرِ 04) 7270نوامبرِ  3 پارلمانِ ایران به تاریخِ

ام، شاهدِ انواعِ نقضِ حقوقِ مذکور  سر برده در طیِ این دوازده سال و اندی که در زندان به

  ویژه: ام، به ام و خود نیز تحتِ همان رفتارها بوده یِ صدها تن بوده شکنجهام. من شاهدِ  بوده

 ؛تحملِ فشارهایِ اولیه -

 ؛ای روز بدونِ هیچ وقفه 442مدتِ  حبسِ انفرادی به -

ونیم در  ونیم اقامت در یک سلولِ یک وگو تا امروز؛ دو سال محرومیت از دیدار و گفت -

شویی  بار رفتن به دستسه پشتِ درهایِ بسته و با )امکانِ  نفر 07وشش به همراهِ  دووشصت

 ؛نفر( 07ساعت و یک حمام با سه دوش برایِ  03در 

 ؛ساعت 03سه ساعت خواب )کشیده( در ـ 

 ؛مدتِ دوسال( دلیلِ نشستنِ مدام به عدمِ بهداشت، خارشِ پوستی )به -
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 ؛خاصره بیماریِ لگن -

ایِ جراحیِ چهار سال تحملِ دردِ پروستات و انتظار بر .رویِ بیماریِ چشم و پروستات پیش -

 ؛اکنون تا هم مناسب و درمانِ ها بدونِ غذا ه و سایرِ بیماریبردن از زخمِ معد . رنجزانویِ چپ

ها، مرا در اتاقِ  دو نفر از آنمحافظ ) 2س از شش سال، تحتِ نظر و مراقبتِ شدن پ بستری -

 ؛پاییدند( عمل می

 ؛سرم با قیچیِ پشمِ گوسفندزنی و استهزایِ من در انظارِ صدها زندانیِ دیگرتراشیدنِ مویِ  -

 ؛م تا امروزا قطع کردنِ ارتباطِ من با همسر و فرزندان -

یِ  داریِ من بدونِ ارائه ساعت نگه 70هایِ شب برایِ اعدام بردند و  دوبار مرا در نیمه -

 ؛گونه توضیحی هیچ

ممکن است این سؤال پیش  .ساعت و صدها موردِ دیگر 07 مدتِ داشتنِ من به سرِ پا نگه -

هایی از  و این هم نمونه ؟وجود داشته باشد هایی ممکن بودهبیاید که آیا واقعا چنین رفتار

  استمرارِ این رفتارها:

 2وچهار ساعت پس از ورودِ آقایِ گالیندوپل به ایران ساعتِ  ، ـ بیست7227طیِ پاییز )آذر( " 

واقع  3به بندِ  4جاییِ داخلِ زندان از بندِ  سرد و بارانی، ما در جریانِ یک جابه شب، در هوایِ

برایِ «(. ها خارجی»)زندان ِاوین( منتقل شدیم )موسوم به بندِ  404یِ باالیِ واحدِ  در طبقه

گیِ گوش  من دچارِ سرماخورده کامیونِ روباز موردِ استفاده قرار گرفت و در نتیجه انتقالِ ما،

رسی به متخصصِ گوش بودم و در نهایت، عفونتِ  روز محروم از دست 32. من تا مشد

یِ هر دو شنوایی، یک  ماه رنج بردن و آسیب از ناحیه 0مرا گسیخت. پس از  یِ گوشِ پرده

 .ام ام را از دست داده شنوایی 325که من  خاطرِ اعالمِ این متخصص فراخوانده شد، تنها به
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یِ  ، ما محروم از گرمایش و آبِ گرم هستیم. در زندان، طبقِ گفته7220در این زمستانِ سردِ 

ِ گرم در شوفاژها نیست و دلیلِ آن عیب در سیستمِ  ن( بیش از چند ساعت آببا زندانها ) آن

  ست. حرارتِ مرکزی

گراد(  یِ سانتی )درجه 70تا  4ها اقامت داریم، مابینِ  هایی که ما در آن سلول دمایِ هوا در

 "ت.اس

 اند: سایرِکسانی که شکنجه شده

ها )علی  ؛ شالق زدنِ علی کیاییتقی رحمانی ـ شکستنِ دندان و پاره کردنِ گوشِ 

صادق (؛ شکنجه و اعدامِ ه در درجِ تلفظ از سویِ هیئت استها، درست است. اشتبا ضیایی

؛ اردشیر یگانه ، وحیدر مهرگان، علیرضا آشتیانی، هوشنگ شاهین، عزیزی

مدتِ  داشتن به کردنِ جریانِ برق به پشت؛ آویزان کردن از یک پا یا دست؛ سرِپا نگهوصل 

 ؛هشت روز

 ؛ساعت 03زندانی در  72گی دادنِ زندانیان: یک تکه نان و یک بشقاب پلو برایِ  ـ گرسنه 

داریِ زندانیان در یک تابوتِ کوچک در  یِ دیگرِ اِعمال شده عبارت است از نگه ـ شکنجه 

زندانی در  42(، .ه.خ7424) 7223مدتِ چندماه، در سالِ  متر، به سانتی 732در  22در  42 ابعادِ

  ها دیوانه شدند. ها قرار داده شدند. آن این تابوت

 "هایی هستند از شکنجه در رژیمِ ایران. ها مثال این

 امضاء

 امیرانتظام

7220 



93 دیدار با گالیندوپل               

 
 

 مدها و نتایجِ دیدارِگالیندوپل از زندانآ پی

 

یِ وی و هیئتِ همراه با زندانیان،  گزارشِ دیدارِ سومِ گالیندوپل از ایران و مالقات و مصاحبه

ماهِ بعد به  با اتمامِ این ماموریت و بازگشتِ وی از ایران؛ به کمیسیونِ حقوقِ بشر ارائه و یک

: گزارش، منتشر گردید. نشانیِ 7224یِ  ژانویه 02برابر با  7477ماهِ  تاریخِ هشتمِ بهمن

(E/CN.3/7224/3)را  «مقاماتِ رسمی»یِ  اهایِ رذیالنهیِ ادع همه .دیدارِ سوم گزارشِ ؛

یِ ویژه، هرگونه شکنجه و بدرفتاری و اعدام و  هایِ پیشینِ نماینده که در سرتاسرِ گزارش

 ،کردند داد می قلم« اساس بی»و « جتبلیغات و القائاتِ ضدِ انقالبِ مستقر در خار»غیره را 

مبتنی بر شهادتِ زندانیانِ بازمانده و هنوز محبوسِ  کرد زیرا مفادِ این گزارش آب می نقشِ بر

یِ  یِ ویژه بود که خود در جریانِ مستقیمِ همه یِ شصت در برابرِ هیئت و نماینده دهه

حصار و  هایِ قزل و عوامل و جالدانِ آن در زندان« جمهوریِ اسالمی»یِ  هایِ سبعانه شقاوت

یِ مستقیم و شخصی و یا  شان نیز یا بر اساسِ تجربه دشت و اوین قرار داشتند و گواهیگوهر

  نمود. تردیدشان استوار بود و انکارناپذیر می هایِ مستقیم و بال ها و شنیده یِ دیده بر پایه

یِ  یِ نماینده وسیله لیستِ زندانیانِ ارائه شده به دولتِ جمهوریِ اسالمیِ ایران به»چنین  هم

. گالیندوپل در این گزارش، ضمیمه گردید، به «7220یِ  ژانویه 02ویژه طیِ یادداشتِ مورخِ 

داوود برده در این فهرست، ازجمله:  نام نفره ضمنِ اشاره به زندانیانِ 22این فهرستِ 

حسین ، محمود متحدین، امیرانتظام ،باقر برزویی، براتی فرزاد ،عزیزی

 .گردید آنان وضعیتِ شدنِ روشن خواستارِ …و ها علی ضیایی ،حیدر یوسفی ،پرور نوع

فتحی در زندانِ اوین  آقایِ وزیرِ -44»نویسد:  این فهرست، می 44یِ  گالیندوپل در شماره

 اظهارِ کتبی و یِ آزادی وی انزجارنامه شروطِ. گزارش شده است که یکی از شود می داشته نگه

 !«سیاسی اوست توبه و ندامت از عقائدِ
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برابر با  7220مارس3 تاریخِ هخود ب م43ِ اجالسِ طیِ متعاقباً ،متحد مللِ بشرِ حقوقِ کمیسیونِ

 خود از عمیقِ نگرانیِ»اند که در آن با ابراز ای را به تصویب رس نامه قطع 7472ماهِ اسفند73

از قطعنامه(،  0)بند « ر در جمهوری اسالمی ایرانحقوق بش دال بر نقضِ یهای گزارش تداومِ

 طیِ تضمینِ فقدانِ …ویژه در خصوص یِ نماینده گزارشِ عمیق خود را بر اساسِ نگرانیِ»

 )بندِ «اه اعدام افزایش و نه کاهشِ»نامه(  قطع سومِ )بندِ…قانونی ]در محاکمات[ هایِروند

 دهمِ )بندِ «بشر در ایران حقوقِ نظارت بر وضعیتِ تداومِ بر لزومِ» …نامه( قطع چهارمِ

 یازدهِ )بندِ« تمدید نمایدویژه را  یِ نماینده مأموریتِ تصمیم گرفت تا»نامه( تأکید، و  قطع

ها و اطالعات و  خارجه و زندان وزارتِ و این درست همان چیزی بود که مقاماتِ نامه( قطع

ش معطوف به بستن و ا را که تمام تالش« جمهوری اسالمی» رژیمِ یِ مجموعه اساساً

انسانی در ایران بود را مأیوس و  حقوقِ نقضِ زندانیان و کشتارِ یِ پرونده کردنِ مختومه

 !ساخت گین می خشم

یی اشاره داشت که «فیزیکی هایِ شکنجه هایِ روش»، به آن 723 گالیندوپل در بندِ گزارشِ

استوار بود.  ویژه و هیئت، یِ نماینده ما در برابرِ حضوری و مکتوبِ شهادتِ بر اساسِ مستقیماً

ما  یِ شده گواهی …روحی و روانی و هایِها و فشار این گزارش به شکنجه 724 بندِ

کرد که شکنجه و  خود تصریح می 722 چنین در بندِ سوم هم دیدارِ . گزارشِختصاص داشتا

که  اطالعات بل کسبِ منظورِه روحی و روانی نه تنها ب هایِ رفتاری بد ها وفشار دیگر اشکالِ

 .ن، اعالم گردیده استبا زندانطبیعی از رفتارهای  ثابت و روندی معمول و چون امری هم

ه است که بسیاری از ادعا شد»کند که  خود اعالم می 747بند  چنین در سوم هم دیدارِ گزارشِ

شان مشروط به  ند که آزادیا ها به این دلیل در زندان از سال، هنوز و پس از این زندانیان

 باشد که مصاحبه می انجامِ هو موافقت ب …ندامت ]انزجارنامه[ و توبه ای از ابرازِ بیانیه یِامضا

بایست به  آن زندانی می انجامد و طیِ طول میه ها[ گاه تا چند ساعت ب ]این مصاحبه

خود را از  خود را محکوم و حمایتِ سیاسیِ جریانِ خود اعتراف و سازمان و نادرستِ کردِ عمل
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در تلویزیون نشان داده  بعداًممکن است این مصاحبه  …و تعهد مجمهوری اسالمی اعال

ما زندانیان و  حضوری و مکتوبِ گی مبتنی بر شهادتِ ه. تصریحات و اشاراتی که هم«شود

 .گذاشت باقی نمی« انکار هایِ جرثومه»آن  انکارِ ائی برایِحیّ و حاضر بود و ج گانِ هبازماند

 7470ماه  بهمن برابر با هشتمِ 7223 یِ ژانویه 02متحد در تاریخ  مللِ عمومیِ مجمعِ

 گزارشِ بشر در ایران با اشاره و بر اساسِ حقوقِ وضعیتِ خود را در خصوصِ یِ قطعنامه

 A/RES/32/734 – 7223 02). تصویب رسانده ب بشر حقوقِ کمیسیونِ یِ ویژه یِ ندهنمای

JANUARY)  
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 یک معمّا رمزِ کشفِ

 

 

 تدوین و نگارشِ که کارِ درست چند روز پیش از آن (7422)جاری  سالِ ماهِ فروردین در اواخرِ

 نام و نشان و اینترنتی برای یافتنِ جویِو یک جست در جریانِ این گزارش را آغاز کنم،

خودم در  طرزی کامال اتفاقی به نامِ ه، بشصت یِ دهه ی یکی از شهدایِ بارهنوشتاری در

 02 نقل از گزارشِ هب "برومند" ی برخوردم که بنیادِ«گان هشد اعدام» یِ هزارنفره فهرستِ

؛ در متحد مللِ بشرِ حقوقِ کمیسیونِ یِ ویژه یِ نماینده 7427بهمن2برابر با  7222یِ ژانویه

نام » عنوانِ این فهرست تحتِ 00منتشر کرده است!« امید» عنوانِ متعلق به خود تحتِ سایتِ

 می ایران از ژوئیه تا دسامبرِجمهوری اسال شود توسطِ افرادی که گفته می و مشخصاتِ

 بوده است که اکثرِ هزار نفر قربانیان، چندین قوی تعدادِ به احتمالِ»و « اند اعدام شده 7222

، این صفحه یِ ؛ تدوین شده است. مشاهده«خلق هستند مجاهدینِ سازمانِ یِآنان از اعضا

سال بود بخشی هنوز مبهم و پاسخ نیافته  وسه منی که بیست رمزی بود برایِ چون کشفِ هم

یکی از زندانیان برای مالقات و  عنوانِ هام ب انتخاب دلیل یا دالیلِ یِ م دربارها در ذهن

! نخستین پرسشی نمود ، پابرجا مانده و الینحل میهمراه ویژه و هیئتِ یِ گو با نمایندهو گفت

 خودِ من توسطِ نامِ گالیندوپل مبنی برانتخابِ م رسیده بود با تأئید و تأکیدِا که به ذهن

ش را یافته بود اما، این سؤال که: چرا از میان ا ، البته پاسخویژه یِ کمیسیون و نماینده

که گاه به  چنان زیرا هم ،پاسخ مانده بود همه سال بی ، ایناند خاب کردهحاضر مرا انت زندانیانِ

 توانست دلیلی بر انتخابِ نمی« عام» زندانی بودنِ«! اند قرعه که ننداخته»گفتم:  شوخی می

اگرچه نامعمول و نامعقول هم نیست. وقتی پس از بیست و سه سال، ، بوده باشد« خاص »

                                                           
 php31۲3-case-http://www.iranrights.org/farsi/memorial.: نشانی فهرست هزارنفره  ۲۲

  php31۲3-case-http://www.iranrights.org/english/memorial.ز: نی و

http://www.iranrights.org/farsi/memorial-case-1327.php
http://www.iranrights.org/english/memorial-case-1327.php
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 که برایِ ، عالوه بر آنا دیدمر« وزیر فتحی» مربوط به اعدامِ هنوز موجود و منتشرِ یِ صفحه

 اعالم و اعتراضِ ؛ و آن این بود که در نخستین مراحلِ«معمائی سترگ کشف شد رازِ»من 

 رسی به اسامیِ ، و در شرائطی که دستسیاسی زندانیانِ سیاسی به کشتارِ نیروها و جریاناتِ

 دادِ این روی گیرِ پی ها و احزاب و نیروهایِ ، سازمانودپذیر نب قطعی امکان صورتِ هشهداء ب

 …زندان و مربوط به شرائطِ هایِ اطالعات و بنابر بر حدس و گمان ، براساسِناک هول

اند و رژیم خواسته است با  را فراهم و به کمیسیون حقوق بشر، ارائه کردهای  هزار نفره اسامیِ

جمهوری »مطلق  کاریِ بر پنهان که بنا-اشتباهی از این دست  استفاده از مورد یا مواردِ

بررسی و تطابق،  قطعیِ هایِ روش امکانِ این جنایت و فقدانِ ارتکابِ در جریانِ« اسالمی

، این زندانی، زنده «انقالب ضدِ تبلیغاتِ خالفِ» اعالم نماید که بر -اند کامال بدیهی و معمول

ست که  باشد! بدیهی خویش می محکومیتِ دورانِ ردنِک سپری اکنون در حالِ است و هم

 این بنیاد خواستم تا مندرجاتِ برومند از مسئولینِ ای به بنیادِ امهن سرعت اقدام کردم و طیِ هب

غریبی برد! آن  این صفحه مرا به حس و حالِ یِ سایت خود را تصحیح کنند؛ اما، مشاهده

 : کردم ، تا سحر بیدار بودم و با خود زمزمه میشب

 ؟!ای ای پادشاه صادقان، چون من منافق دیده

  ام ت مردها گان ه، با مردام ت زندها گان هبا زند

 ام بنان بشکفته ، چون گلرخان بران و گل با دل

 04م.ا چون خزان افسرده ، همدَی صفت با منکرانِ

 

 

 

                                                           
 موالنا؛ دیوانِ شمس.  ۲1
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 موخّره

 

ست که  ناکی هول دادِ روی ، آنوهفت شصت ماهِسیاسی در مرداد و شهریور عام زندانیانِ قتلِ

درست و  گیری و طرحِ دقیق و پی ضبطِو ثبت ، در صورتِجهان اایران و حت معاصرِ در تاریخِ

تحوالتی اساسی  تواند منشاءِ ، میانسانی عظیمِ یِ این فاجعه گی و ژرفایِ همتناسب با گسترد

. حقوقی گردد یِ یشهسیاسی و اند یِ فلسفه که در سپهرِ ، بلاجتماعی سیاسی نه تنها در ساحَتِ

 والیتِ» یِ نظریه ، عینیتِ«جمهوری اسالمی» نمایِ تمام یِ وهفت، آئینه شصت عامِ قتلِ

 نیستیِیخم سیاسیِ یِ فلسفه ، تبلورِ-«فقیه یِ مطلقه والیتِ» و بعدها-« فقیه

آن نوع و  انِعری یِ ، و عصاره و خالصه«نظام حفظِ»و « نظام مصلحتِ» بودنِ الواجبات اَوجَب

کننده، حامی،  دهنده، تقویت تشکیل ارکانِ اجزاء و یِ ست که همه ی«اسالم»ادراک از 

بند  ، بدان معتقد و پای"جمهوری اسالمی" «سیاسیِ رژیمِ»مجری، و سهیم در قدرت و 

جمهوری  ای نیست که به بخشی از دیروز و امروزِ وهفت، فاجعه عام شصت بودند. قتلِ

و « اقتدارگرا»دیروز و « راستِ»امروز، یا به « اصالح طلبِ»دیروز و « چپِ»به می، اسال

عام  . قتلِمربوط بوده باشد امروز منحصراً دیگری از این دستِ و هر اصطالحِ« خواه تمامیت»

جمهوری اسالمی  ارکان و ساختارِ یِ همه یِ وهفت، طراحی، کارگردانی، و اجراء شده شصت

 یِ ممکن، این فاجعه ند تا به هر ترتیبِا آنگی بر همه« ها آن»ست که همین دلیل ا هب .ست

، جلوه دهند« کوچک»د و در صورتی که دیگر ناممکن بود، گذارن« مسکوت»بشری را  عظیمِ

جمهوری »و « حاکمیت»خش از کم به یک ب ، دستِز در صورتی که این هم ناممکن بودو با

بایست هردم و هرجا و با هر  می« ما»ست که  رو درست از همین ! ونسبت دهند« اسالمی

 دادِ ، این رویدر نخستین وحله ش کنیم تا اوالً، تالدرست و ممکن صدا و به هر طریقِ

: در رسمیت بشناسانیم و ثانیاً هضبط کنیم و ب ثبت و« عام قتلِ» عنوانِ هناک را ب هول

جور و جنایت را از جهل و  «المیِجمهوری اس»، در این کنجی که جا، در همین گوشه همین
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دیروز و امروز و موجود و  یِ دهنده اجزاء و ارکان و تشکیل ، با تمامیِآن گریزی نیست

 یِ فلسفه»اَولی این  که به طریقِ ، بل«مناسبات»ه کنیم تا نه تنها این ، محاصراش مغضوب

تاریخ  دانِ انسانی، به زباله حقوقِ یِآزادی و برابری و اعتال آرمانِ را به نفعِ« طبقاتی سیاسی

 . بسپاریم

 

  ترکیه -7422 اردیبهشتِ 02

      وزیر فتحی
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  منابع و مأخذ

 

-http://www.iranrights.org/farsi/library: بشر حقوقِ یِ خانه کتاب -

724.php 

متحد  مللِ بشرِ حقوقِ کمیسیونِ هفتمِو چهل رینالدو گالیندوپل به اجالسِ پروفسور گزارشِ -

 ماهِ بهمن 03: انتشار تاریخ – 7227 یِ فوریه 74 به تاریخِ و E/CN.3/7227/44 : به نشانیِ

7422 

 و لیستِ 7427 ماهِ بهمن 2برابر با  7222 یِ ژانویه 02 گالیندوپل به تاریخِ گزارشِ -

 :بشر حقوقِ یِ خانه مندرج درکتاب گزارشِ یِ ، ضمیمهننیاقربا یِ هزارنفره

http://www.iranrights.org/English/memorial  

 http://www.iranrights.org/farsi/memorial: و نیز

 7224 یِ ژانویه 02 به تاریخِ :E/CN.3/7224/37 گالیندوپل به نشانیِ سومِ دیدارِ گزارشِ -

 .پیوست و لیستِ 7477 ماهِ بهمن 2ا برابر ب

 یایرج مصداق خاطراتِ – "، نه مرگنه زیستن" -

 

 

 

 

 

http://www.iranrights.org/English/memorial
http://www.iranrights.org/English/memorial
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