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دهه ي شصت، دهه ي . بي گمان، دهه ي شصت از مهم ترين و تعيين كننده ترين بخش تاريخ معاصر ايران است
نبرد به كلي نابرابر، اما، تمام عيار نسل انقالب با كليت قدرت يافته ي نمايندگان هيواليي ِ واپسگرايي و استبداد و 

نسلي كه مي خواست و مي رفت تا دگرگوني . براي براندازي آن شكل گرفت  57مناسبات ِ ستمباري بود كه انقالب 
ژرف و ساختاري و دوران سازي را در پي انقالب ِ خويش در ايران رقم زند ؛ بسي زود هنگام ، خويشتن را در    يي

بارانه تر ِ همان تر و هولناك تر و ستم دوراهي ِ تسليم و رضا به استقرار مجدد و اينبار به مراتب واپسگرايانه 
گفتن ؛ از سوي ديگر يافت » نه « مناسبات ِ پيشا انقالب ؛ از يكسو ؛ و قد برافراشتن وبه ميدان نبرد آمدن و ايستادن و

راهي كه صد البته از سوي سرافشاني و . و در حالي كه تداركي جز سر و جان خويشتن نداشت ، راه دوم را برگزيد 
 . اعدام و تبعيد ميگذشت جانفشاني و زندان و شكنجه و

آرمان « نگاهي ست بسيار كوتاه اما از نزديك به بخشي از زندان اوين در دوراني كه ما آن را در كتاب  "95اتاق "
تا اواخر  1362و بويژه از سال  1360دوران مابين سالهاي . خود در دوره دوم زندان بخشبندي كرده ايم » خواهان 

حاج داوود در زندان قزلحصار ؛    دوران تابوت و قبر و قيامت ِ. الجوردي و حاج داوود دوران تركتازي .  1363سال 
دوران اوج فشار ها براي درهم كوفتن و . اي ها ي الجوردي در اوين  95و شعبه و شكنجه و اتاق تعزيري ها و اتاق 

دوران ِ اما از . واب سازي و توابيگري دوران اعترافات تلويزيوني و ت. خرد كردن زندانيان و به تسليم واداشتن آنان 
مقاومتي كه در نگاهي تاريخي ، فراتر از حتي نتايج سياسي آن رفت ! سوي ديگر مقاومتي وصف ناپذير و دوران ساز 

اينكه انسانيت انسان ، فراتر از مرزها و : و به تبيين و تعيني فلسفي و انسانشناختي مهمي تحكيمي دگرباره بخشيد 
 . اي تن و كالبد آدمي ، پيش مي رود و خرد ناشدني ستمحدوديت ه

كه  –گزارشي كوتاه اما بسيار ارزشمند است و عباس به خوبي از عهده ي ترسيم تصويري از آن اتاق  "95اتاق  "
   اهميت اين نوشته در اين است كه پايه اي ست. بر آمده است  –روزنه ايست بر آن دوران از زندان دهه ي شصت 

مي توان پژوهش ها و بررسي ها و نوشتارهاي ديگري را براي گسترش و روشنايي بيشتر در اين    روي آنكه بر 
بويژه كه خوشبختانه تعدادي از همبنديان آن روزگار و هم اتاقي هاي آن زمان ما از آن . زمينه استوار ساخت 

 . كشتارگاه جان بدر برده اند و ميتوانند سخن بگويند و شهادت دهند

ِ اصلي آورده    آمده اند ، در افزوده هاي منند كه براي توضيح بيشتر و يا تكميل متن{} نكات و مطالبي كه دردرون 
 . ام

 ! و درود بر شهداي دهه ي شصت
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خاطراتي ست كه دوستان و رفقاي ما تا به حال به رشته ي تحرير درآورده اين چند سطر، نقطه اي كوچك در مقابل 

 . اند

 

  : 95اتاق  – 6سالن  –زندان اوين 
 

آموزشگاه ،  2از زندان گوهردشت به زندان اوين براي معالجه ي چشم ام آورده شده و به سالن  1362اوايل سال 
در اين اتاق دو نفر ديگر از پيش زندگي ميكردند كه وجه مشتركشان با من اين بود كه هر . اتاق مجرّد منتقل شدم 

 . سه مان از ناراحتي و بيماري چشم رنج مي برديم

بيماري ِ چشم و عوارض و رنج ِ ناشي از آن باعث . منتقل شديم  2پس از چند روز به اتاق ديگري در همان سالن 
شده بود كه بيشتر بخوابيم و همين بيشتر خوابيدن ِ ما براي تواب ها غير قابل قبول مي بود مضافاً اينكه من نماز نمي 

 ! خواندم

ر روزبرايت گزارش رد مي محمد به من ميگفت كه تواب ها ه. در اين اتاق با زنده ياد محمد نوري هم اتاق بودم 
 . كنند

منتقل  95اتاق  6مجرد، به سالن  2زمان سپري شد و اين موضوع گذشت تا اينكه من و محمد نوري را از سالن 
بود و اين قضيه در نگاه اول برايمان خيلي جاي » در بسته « اتاقي :  95، بندي عمومي بود اما اين اتاق  6سالن . كردند 

تمام و يا بيشتر كساني } . يج اما با توجه به تركيب زندانيان اين اتاق قضيه برايمان روشنتر شد بتدر{ !تعجب داشت 
محمد . اغلب آنها در تيم هاي عملياتي نقشي اساس داشتند . كه در اين اتاق زندگي مي كردند ، منتظر اعدام بودند 

 .نوري و محمد رضا جمال لو بعنوان مثال از اين زندانيان بودند

صندوق متعلق به همه بود و از . ر اين اتاق ، تمام اشياء و وسائلمان از جمله لباس و صندوق مالي مان اشتراكي بود د
از آنجاييكه بعضي از خانواده هاي بچه ها در . پول واريز شده در آن از فروشگاه زندان خريد عمومي مي كرديم 

ي شان بسيار مشكل بود ؛ و يا بعضي از بچه ها با اسم مستعار شهرستان ها زندگي ميكردند و به مالقات آمدن ها برا
نشده بودند و كسي به مالقاتشان نمي آمد و در نتيجه پولي نداشتند تا خريدي » شناسايي «در زندان بودند و هنوز 

از آنجا و مان تجميع ، و » صندوق اشتراكي « بكنند ؛ از اين رو هر پولي كه براي هركسي مي رسيد، در يك جا يعني 
اندكي   جمعيت اتاق همواره با{ . با برداشت از آن صندوق از فروشگاه زندان براي تمام بچه ها خريداري مي شد 

و در هم » كتابي« بصورت . اتاق در تابستان كوره اي داغ و تحمل ناپذير مي شد . نفر مي رسيد  40كمتر و بيشتر به 
 }متنيده مي خوابيدي



هر }مسئول صنفي {تقسيم ِ كار روزانه ، كار هركسي را مشخص ميكرد و شهردار اتاق . واقعي بود اتاق ، يك كمون ِ 
هر روز يك بار به هواخوري مي رفتيم و تيم فوتبال و واليبال مان . روز از روز قبل از آن تعيين و مشخص مي شد 

بعد از ظهر ها و قت استراحت و . دند بعضي ديگر هم مشغول قدم زدن و گفتگو در حياط زندان مي ش. برقرار بود 
البته ما به هزينه خودمان روزنامه سفارش مي . مطالعه كردن بود و عصر ها روزنامه هاي جديد به اتاق داده مي شد 

تعداد و نوع روزنامه ي سفارشي ما محدود به صالحديد زندانبان و مسئولين زندان بود و بنابر اين هر   البته{. داديم 
  برنامه كار. } اي كه همان زمان در كشور منتشر ميشد را نميتوانستيم سفارش داده و در اختيار داشته باشيم روزنامه
حمام و ظرفشويي و لباسشويي و غيره و غيره از پيش برنامه نويسي مي شد و سرگرمي هاي : ي ما از جمله   روزانه

 . داخل اتاق هم هميشه برقرار بود

  و دليل اين نام گذاري اين بود كه حسن! خطاب ميكردند » حسن سوز « بچه ها او را ( …يادش به خير حسن رضايي 
شب ها نزديك پنجره ي اتاق ميحوابيد واز الي پنجره هواي سردي به داخل مي آمد و به صورت حسن برمي خورد و 

جوان بسيار صادقي بود از . من عاشق حسن بودم ! حطاب مي كردند » حسن سوز « از اين سوز ِ سرد ، بچه ها او را 
من از اين ! وقتي زير لب آوازي زمزمه مي كرد ؛ انگار كه در دشتي قدم مي زند و با خود ترنّم مي كند . اهالي قوچان 

اگر شناسايي نمي شدي ، تا « وقتي سر قرار گرفته بودندش ، بازجويش به او گفته بود كه . زمزمه ي او لذت مي بردم 
همچنين بخاطر چهره روستايي و صورت {» ! نميتوانستيم حدس بزنيم كه حسن رضايي كيه ؟صد سال ديگر هم 

وقتي فوتبال بازي مي كرد . جوان بسيار با صفايي بود } !هم ميخوانديم » لُپ گلي دهاتي « سرخگونش ، محض مزاح ، 
يت بخورد ، در اين صورت غير ممكن كافي بود كه پايش به پا! و به توپ لگد مي زد ، انگار به هندوانه لگد مي زند 

 63سال . »! ؟ 75حسن آخه اين شصته يا « : گاهي به او ميگفتم . شصت پاي بزرگي داشت ! بود كه آسيبي نبيني 
 . حسن را بردند و اعدام اش كردند

ه اتاق اضافه اعدام مي شدند و چند روز بعد مجدداً آدم هاي جديدي ب. مرتباً كم و زياد مي شدند  95ساكنان اتاق 
از بيرون اتاق بوي مرگ مي آمد ولي داخل اتاق ، گلستاني بود با رنگين . } و به انتظار اعدام مي نشستند{مي شدند 

 . كماني از آدم ها و انديشه هاي مختلف

گي مي در اين اتاق وقبل از ما زند   من و محمد نوري وقتي به اين اتاق پاي گذاشتيم خيلي ها از جمله اين زندانيان
 : كردند

كه (بهرام شفقيان ، محمد رضا جمال لو ، محمد طهراني ، بايرام علي رامين پور ، حجت اهللا معبودي ، ناصر خورشيدي 
، علي رضا سگوند ، !) يا زير شكنجه كشته شد و يا اعدامش كردند . يك روز صبح به بازجويي رفت وبر نگشت 

،بيژن راضي، } عليرضا فوالدپور{، غالمرضا دهقان ، حسين رضايي ، »مهدي پلنگ «مهدي نور محمد نوري معروف به 
 . ابوالفضل ابراهيمي و ابراهيم ابراهيمي: مسعود آقايي و دو برادر به نام هاي 

مدتي بعد از ورود من و محمد نوري به اين اتاق ؛ وزير فتحي ، حسن رضايي ، فرامرز عيوضي علمدار ، ماشااهللا 
محمد رضا فروتن را يخ زده در كوه . هم به اين اتاق آمدند } و خسرو رهنما{ضا فروتن غالمحسيني ، محمد ر

هيچ . تمام انگشتان پاهايش را قطع و چند انگشت دستهايش را قطع مي كنند . پيدايش ميكنند و دستگير ميكنند 
 . اطالع ديگري از او ندارم و نمي دانم كه زنده هست و يانه و اينكه چه بر او گذشت



تك تك اين بچه ها . با اينكه اتاق مجرد و دربسته بود اما روز هاي بسيار شاد و زيبايي را باهم ميگذرانديم  95اتاق 
 . به بعد اعدام شدند ولي مقاومت در اين اتاق هيچ وقت شكسته نشد   62از اوايل سال 

گلستان و تبديل آن به آتش و جهنمي در اين هنگام برنامه ي زندانبانان براي درهم شكستن اتاق و سوزاندن آن {
تواب ها به } ديگر بار در راستاي طرح تواب سازي الجورديسم در اوين و حاج داوويسم در قزلحصار آغاز گشت و

و از اولين تواب ها كه به اين اتاق آورده شدند } و فشار ها و محدوديت ها دو چندان گشت{اين اتاق پاي گذاشتند 
. حاجي كرباليي او را به اين اتاق آورد ! اين فرامرز نام در داخل اتاق ، اذان مي گفت . بود ) اهل رشت(فرامرز رشتي 

حسين كودتا آدم . از زندان قزلحصار آورده و به اين اتاق انداختند    معروف به حسين كودتا را  بعد ها علي كاظمي
يكي ديگر از اين تواب ) شهرام (مرتظي رنجبر {. بسيار پستي بود و هر روز در مورد اتاق ، گزارش به بيرون مي داد 

تاق توسط مسئولين با گزارشها و درگيري هايش با ما مايه ي رنج و عذاب و ضرب و شتم زندانيان اين ا  ها بود كه
ها يعني اتاق شكنجه » تعزيري « موسوم به اتاق  38شهرام از دوران زير بازجويي بودن ، با ما در اتاق . مي شد  زندان

شده ها و زير شكنجه ها ؛ محبوس بود و در آن زمان بسيار تالش كردم تا از افتادن او در منجالب و تواب شدن اش 
هم موفق بودم اما بازجويان و مسئولين زندان براي آنكه او را بتوانند راحتتر خرد  جلوگيري كنم و تا حدود زيادي

شهرام اهل رشت . منتقل اش كردند 95كنند از ما جدايش كرده بودند و پس از خرد و نرم و موم كردن اش به اتاق 
م عالوه بر اذيت و آزار شهرا. او بيني يي غير عادي وبسيار درازي داشت : بود و مشخصه ي فيزيكي خاصي داشت 

هاي هميشگي و گزارشهاي بي وقفه اش ، در يك مورد همين مرا كه در دوران اتاق تعزيري ها و زير بازجويي ها با 
خريد خطرات مربوطه بر جانم به او روحيه مي دادم و به او كمك ميكردم در موردي پس از درگيري ام با حاج 

و رنج و عذاب ام را براي ساعت ها و ساعت ها و تا پاسي از   ضرب و شتم كرباليي ؛ به زير هشت كشاند و اسباب
به هر حال كم كم .. محمد صادقي پاسدار بند، الت ِ آسمان جل ، گزارش ها را مي خواند و . نيمه شب، فراهم ساخت

 [i] ! تنبيه ها شروع شدند

اخوري را قطع ميكردند ، چند روز تلويزيون را مي بردند ، يك روز هو: هر روز به يك بهانه اي تنبيه مي شديم 
خنديدن ممنوع بود ؛ لبخند زدن بعنوان { روزنامه ها را قطع مي كردند و نمي دادند ، جيره ي غذايي نصف مي شد ، 

اينكه به همديگر روحيه دادن است ، گزارش ميشد و موجب به زير هشت رفتن و تنبيه شدن مي شد ؛ حرف زدن و 
تناقض و طباطبايي و گيالني و يكي از  200ا خوابيدن در حين پخش سخنراني هاي ويدئويي حداد عادل و موسوي ي

  !باالخره هرروز يك بهانه براي سختگيري بيشتر…و } از شبكه ي داخل زندان اوين ، ممنوع بود ..شاگردان مطهري 

اين اتاق  63تا اواخر سال . ميرفتند و بر نمي گشتند  اين روال ادامه داشت و بچه ها همچنان يك به يك براي اعدام
تا نيروي { را به اتاق آوردند همچنان روي پاي خود ايستاده بود تا اينكه مسئولين زندان توابين گروه سياه جامگان   

هرروز در واين بود كه } تازه اي به تواب هاي موجود در اتاق بخشند وفشار بر روي بچه ها را بيشتر و بيشتر كنند 
ما كوتاه نمي آمديم و آنان هم كه پشتشان به مسئون زندان گرم . زد و خورد صورت ميگرفت   اتاق بين ما و توابان

و گزارشهاي بعديشان و اميدي كه براي خود از اين خيانت و خود فروشي و آدم {بود ، خرسند از اين عمل زشتشتان 
اتاق }با سقوط الجوردي و بن بست الجورديسم {  1363سفند ماه سال تا اينكه در اواخر ا} فروشي شان مي بافتند 

  . پخش كردند 6را منحل كردند و تمام بچه ها را در سالن 
 



 : توضيحات: پ ن 

بودند بايد بگويم كه من هيچ گاه تاريخ  95كه در آن زمان ساكن اتاق    در مورد تاريخ اعدام رفقا و دوستان ما: الف 
. ي كردم زيرا اصالً نمي دانستم زنده مي مانم و يا خير و اساساٌ تصور نمي كرديم كه زنده مي مانيمرا در ذهنم ثبت نم

 . به همين دليل فقط و فقط حدود تاريخ اعدام بچه ها را متذكر ميشوم

 خاطرات بسياري را در خصوص جان باختگان و شهدايمان در ذهن و ضميرم به ياد دارم كه در اين نوشته براي: ب 
غرق شدن وزير در استخر : پرداختن به آنها مجالي نيست ودر فرصتي ديگر به آنها اشاره خواهم كرد ؛ مانند 

  »وزير« و كتك هايي كه از پاسدار ها مي خورد از جمله به دليل دست اندازي نام اش و اينكه پس چرا هنوز (!) زندان
حجت اهللا معبودي و تشنج : و يا ! ا شعله ور مي ساخت نشده است و پاسخ هاي او كه آتش خشم و غضب زندانبان ر

هاي عصبي اش ؛ و محمد نوري و آن زخمهاي پشتش ؛ مسعود آقايي و خاطرات زيبايش ؛ مهدي نور محمد نوري 
 ! } مهدي پلنگ زنده است و سرگذشت او در زندان خود حكايتي ست{ . و تمام عزيزانمان ) مهدي پلنگ(

 

با هم زندگي و حبس  1363تا اواخر سال  1362اوايل سال  6سالن  95كساني كه در اتاق    در پايان ، اسامي
 . مشتركي داشتيم را ضميمه مي كنم

 

 ! يادشان جاودانه باد

  
  

 95اسامي اعدام شده گان اتاق 

 اسم ، سال ، و اهل

  نازي آباد تهران(  62سال  –ابوالفضل ابراهيمي ( 

  برادر بزرگ ابوالفضل( 62سال  –ابراهيم ابراهيمي ( 

  معروف براي اعدام برده شد و ديگر برنگشت 3از سالن  65سال { )تهران (محمد رضا جمال لو{ 

 تهران( 62سال  –محمد نوري( 

  افسريه –تهران ( 62سال  –بهرام شفقيان( 

  نارمك تهران(عليرضا سگوند( 

  قوچان( 63سال  –حسن رضايي( 

  اميريه تهران( 63سال  –محمد تهراني( 

  تهران( 62سال  –ناصر خورشيدي( 

  همدان( –حجت اهللا معبودي( 

  تهران( 62سال  –بيژن رازي( 

  تهران( 67سال  –مسعود آقايي( 



  ساوه( 67سال  –ماشااهللا حسيني ( 

  تهران( 67سال –فرامرز غيوضي علمدار( 

  تهران( 63سال –حسين رضايي( 

  ساوه( 63سال  –بايرام علي رامين پور( 

 

  
 ! يادشان گرامي باد

 عباس نورزاد آبكنار

 1396شهريور 13

  2017سپتامبر   دوم
  
  

 از سايت فراپيش

 


