
 

 

 

 

 

 

 

  محمد یعقوبی نامهشهادت

 

بازداشت شد. این فعال  کرمانشاه اطراف خورشیدی در مناطق ۱۳۷۵محمد یعقوبی )مرادی( فعال سیاسی کرد در سال 

قرار رمانشاه تحت بازجویی و شکنجه ک سپاه پاسداران و اداره اطالعات بعثت ۴لشکر  در حفاظت اطالعات هاسیاسی ماه

ه آباد کرمانشاه و زندان مرکزی یزد سپری کردهای دیزلسال از عمر خود را در زندان ۲۰یعقوبی تقریبًا . آقای داشت

از مرخصی محروم بوده است. او پس از آزادی ایران را های سخت او در تمام مدت حبس علی رغم ابتال به بیماری. است

 .های مختلفی را که دیده شرح داده استعیت خود و زندانوض های ایرانزندان ای برای اطلسنامهترک کرد و در شهادت

 

 

 

 

 

 

 مشخصات

 

 نام: محمد یعقوبی معروف به محمد مرادی

 ۱۳۵۳مهر  ۱ تاریخ تولد:

 حزب: حزب دمکرات کردستان ایران

 مجموعه اتحاد برای ایرانهای ایران، زیر: اطلس زندانکنندهمصاحبهگروه 

 ۱۳۹۵تاریخ مصاحبه: دی 



 

 بازداشت

از توابع استان کرمانشاه « سپیدسوار»به همراه علی صالحی توسط افراد بومی مسلح وابسته به سپاه پاسداران در روستای  ۱۳۷۵سال  در

ا از بازداشت و به حفاظت اطالعات سپاه پاسداران ثالث باباجانی تحویل داده شدیم. نام یکی از این افراد عباس احمدی فرزند احمد بود. قصد م

 آن روستا تهیه آب و غذا بود، اما همان جا بازداشت شدیم و حتی اجازه نوشیدن آب هم به ما ندادند. فتن بهر

جا به صورت دست و پا بسته سپری کردیم. از همان شب توهین و تحقیرها آغاز شد. فردای آن روز به بازجویی فراخوانده در آنرا یک شب 

 ۴یعنی حفاظت اطالعات لشکر  ،تان روانسر داده شدیم و پس از یک روز بازجویی به مرکزشدیم. بسیار سریع تحویل حفاظت اطالعات شهرس

 کرمانشاه منتقل شدیم. سپاه بعثت 

م. تقریباً به مدت سه ماه در این مرکز تحت بازجویی و فشار بودیم. در این مرکز به ما گفتند که جرم شما محاربه است و مجازاتتان هم اعدا 

 ا در آن دنیا بخشیده شوید.باید توبه کنید ت

 خوب به یاد دارم یک شب من و علی صالحی را برای اجرای حکم اعدام بردند. سپس به هر دلیلی بود ما را بار دیگر به سلول برگرداندند. آن

 شب، شب بسیار وحشتناکی بود.

ن پس از سه ماه ما را به اداره اطالعات کرمانشاه معروف به اطالعات مرکز نفت کرمانشاه تحویل دادند که در نزدیکی همان لشکر بود. در ای

بند سیاهم را در بیاورم تا بودیم. به مدت دو ماه اجازه نداشتم چشم یهای روحی و جسمیشتر زیر شکنجهلشکر به مدت سه ماه یا شاید هم ب

شدیم. در اداره شدیدی واقع می مشتافتاد روزگارمان سیاه بود و مورد ضرب و دا چهره آنان دیده شود. اگر به هر نحوی هم  این اتفاق میمبا

گاه اجازه اصالح سر رو صورت را به ما ندادند؛ به طوری که در جلسه دادگاه هنگامی که اطالعات تا زمان فرارسیدن نخستین جلسه دادگاه هیچ

دیگر را دیدیم وحشت کردیم. انگار از جنگل بیرون آمده بودیم. چهل روز تمام اجازه ندادند حمام برویم، حتی خمیر و مسواک هم به ما هم

هایمان رنگ عوض کرده بود و فاسد شده بودند. در یک ماه آخر اداره اطالعات که اجازه حمام به ما دادند دادند و نمک هم در کار نبود. لثهنمی

 دادند.شدیم و نیاز به دکتر داشتیم به ما اجازه مالقات با دکتر و یا استفاده از دارو را نمیط آب سرد داشتیم. وقتی هم مریض میفق

کردند که خیلی کوچک بودند و دراز کشیدن در آن مکافات بود. شاید برای های زمان ساواک نگهداری میدر همین اداره ما را در سلول

 ام.ام و در آن رنج کشیدههایی وجود دارد. اما من با چشمان خودم دیدهسخت باشد که هنوز چنین سلولها باورش خیلی

شدیم. توانم به آن اشاره کنم، توالت رفتن بود. هم در راه رفت و هم در راه برگشت مورد ضرب و شتم واقع میها که مینمونه دیگری از شکنجه

 کشیدیم.شدیم و زجرهای فراوانی میند که چند روز دچار یبوست میدادقدر عذابمان میتا جایی که آن

 

 دادگاه انقالب کرمانشاه

ن کرات کردستان ایران و اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت مسلحانه و تردد غیر مجاز از مرز بود. نخستیاتهام ما عضویت در حزب دم

در شعبه یک دادگاه انقالب کرمانشاه به ریاست قاضی چاوشی برگزار شد. آن زمان هنوز در اداره  ۱۳۷۵ رذجلسه دادگاه در روز ششم آ

سال حبس و تبعید  ۲۰آباد کرمانشاه منتقل کردند. حکم زندان دیزل ۶۴های اطالعات بودیم که با نزدیک شدن به جلسه دادگاه ما را به سلول

 گ به صورت دادنامه به ما ابالغ کردند.به زندان مرکزی یزد را در همان جا در دو بر

جایی بود برای نگهداری آن دسته از زندانیانی که به حبس محکوم شده بودند. برخی از زندانیان چندین ماه در آنجا نگهداری  ۶۴های سلول 

کردند، وی انتظامی که آنجا خدمت میشدند تا مراحل تحقیقات پرونده آنان تکمیل شود. به گفته متهمان قدیمی و برخی از افراد بومی نیرمی

اند. )راست یا ها به دار آویخته شدهبودند، در این سلول دستگیر شده« عملیات فروغ جاویدان»صدها نفر از اعضای مجاهدین خلق که در 



 

به هرحال شنیدن این  کردند.می شد، اعضا و یا هوادار احزاب کرد را هم در محوطه زندان تیرباراندروغش با آنان( اما جدای از آن گفته می

 آور بود و راهی جز تحمل هم نداشتیم.خاطرات برای ما بسیار عذاب

 زندان دیزل آباد منتقل شدیم. ۶۴های ماه بود که از اداره اطالعات به سلولاگر اشتباه نکنم در دی 

بودیم برای برگزاری دادگاه تجدید نظر مبلغ  ۶۴های ر سلولگاه برای من و علی صالحی دادگاه تجدیدنظر برگزار نشد. در آن زمان که دهیچ

کردیم که ما قادر به تهیه این مبلغ نبودیم. البته والی درودی و عمر امامی هم خودشان این مبلغ را نداشتند. اما تومان باید پرداخت می ۱۰۰۰

 شان دیگر تغییری نکرد.داشت چون حکماما تاثیری هم ن ،شان انجام دادندهای آنان این کار را به نیابتخانواده

اید که اطالعات اعدامتان گفت شانس آوردهکرد و میدر دوران بازداشت ما یک وکیل تسخیری داشتیم. او به جای دفاع از ما، از نظام دفاع می

 العات تعیین شده بود.داد که دادگاه تشریفاتی است و حکم ما از قبل توسط اداره اطنکرده است. همه این برخوردها نشان می

های ما توسط یک قاضی جدید یک وکیل اختیار کردیم.  پرونده ۱۳۹۰ماه آبان ۲۹هایمان در روز  البته خودمان به خاطر پیچیده شدن پرونده 

حانی بود و دستکاری شده بود. وی یک رو -که بعد از عزل قاضی چاوشی به علت تخلف در منصبش رئیس شعبه یک دادگاه انقالب شده بود-

 زمانی که ما در زندان یزد به علت بیماری درخواست عفو برای مداوا داده بودیم متوجه این موضوع شدیم. 

نام این قاضی جدید در خاطرم نیست اما اهل مشهد بود. زمانی که درخواست عفو ما به وی رسیده بود، بالفاصله با ضمیمه کردن یک نامه 

سال  ۱۰اند ایام بازداشتشان قابل قبول است و به گفته وی بود. او اعالم کرده بود این افراد از روزی که تبعید شدهدرخواست ما را بایگانی کرده 

آمد. زیرا ما را بایستی در روز بعد از تکمیل پرونده به زندان یزد حبسی که در زندان کرمانشاه کشیده بودیم نباید در سنوات ما به حساب می

آباد سپری کرده بودیم. از طرف دیگر هم مسئوالن قضایی یزد در زندان دیزل را مقصر ما نبودیم که این همه سال که لیحا در فرستادند.می

 ۲۰-۱۵گیرد. بنابراین تا تقریباً به درخواست عفو صورت نمی گونه رسیدگیسال حبس مشخص نشود هیچ ۱۰گفتند تا زمانی که تکلیف آن می

 داشتم، در حالی که تمام این مدت بیمار بودم.روز مانده به آزادی وکیل 

. همه داشته چند سال پیش از بازداشت آخرش هر چهار نفر ما با هم محاکمه شدیم. غیر از یک مورد که عمر امامی پرونده دیگری مربوط ب

به  ۱۳۸۳و عمر امامی هم در سال  ۱۳۸۰ مردادماه ۱۵مان را با هم سپری نکردیم و چند سالی از هم دور بودیم. والی درودی در روزهای زندان

و  ۱۳۴۴و والی ۱۳۵۱به زندان مرکزی یزد منتقل شدیم. عمر متولد  ۱۳۸۵ماه آبان ۲۴زندان یزد انتقال داده شدند. اما من و علی صالحی در 

 است. ۱۳۵۳علی هم متولد 

ام به علت جنگ مالقات داشته باشم. تمام اعضای خانواده گاه نتوانستم با خانواده درجه یک خودسال دوران محکومیتم هیچ ۲۰من در مدت 

ضد »ام ترس این را داشتند که به جرم توانستند به مالقاتم بیایند. خانوادههشت ساله ایران و عراق آواره و ساکن عراق شده بودند و نمی

بیمار بودم، در تمام دوران حبس حتی یک بار هم  به من اجازه  کهدر ایران بازداشت شوند و آنان را نیز روانه زندان کنند. با وجود این« انقالب

 وجود این بیماری هم، این حق را از من دریغ کردند. مرخصی ندادند. هر چند مرخصی حق همه زندانیان است که از آن برخوردار شوند، اما با

ه روز دست به اعتصاب غذا زدیم. در زندان یزد زندانیان مان به مدت سهای سیاسیهمراه با هشت نفر از همبندی ۱۳۹۰در روز یکم آذرماه 

 با نه تنها مقامات زندانکردیم، ندانیان سیاسی میشدند و هر بار که ما تقاضای یک بند جداگانه برای زعادی از زندانیان سیاسی تفکیک نمی

کردند. به همین خاطر ناچار دست به اعتصاب غذا زدیم. انفرادی می هایداشتن در سلول ما را تهدید به نگه بلکه ،کردندتقاضای ما مخالفت می

 سرانجام بعد از سه روز مقامات زندان با تقاضای ما موافقت کردند و برای نخستین بار بند زندانیان سیاسی در این زندان دایر شد.

 

 



 

 کرمانشاه آبادزندان دیزل

بودیم که سه حمام و چهار سرویس بهداشتی داشت. با توجه به آمار زندانیان، بند ما از  آبادزلزندان دی ۵ما در بند پیش از انتقال به زندان یزد 

زمان بند پنج تعداد  نفر بود. آن ۱۲تری برخوردار بود. این بند، هشت اتاق داشت و هر اتاق برای این لحاظ از بندهای دیگر از وضعیت مناسبت

توان گفت از این لحاظ هم بند ما وضعیت بهتری خواب بیشتر نبود. میکف شاید چهار یا پنج ۵بند  یخواب داشت. در هر راهروکمی کف

 داشت.

نفر و یکی دیگر  ۱۲۰۰نفر آمار داشت. بند دیگری  ۱۳۰۰اما بندهای دیگر تعداد زیادی زندانی داشت و آمار آنان بسیار باال بود. مثلًا یک بند  

نفر آمار زندانی داشت که معموالً  ۶۰۰۰آباد نفر آمار زندانی داشتند. در مجموع زندان دیزل ۸۰۰تا  ۷۰۰ نفر. البته بندهایی هم بودند که ۱۰۰۰

 نفر در نوسان بود.  ۷۰۰۰تا  ۵۰۰۰بین 

چون راهرو تنگ و باریک بود و تمام راهرو پر بود از شد تا دستشویی رفت. ها به سختی میخوابدر بندهای دیگر به دلیل تعداد زیاد کف

های این بندها هر و توالت هایی که نشسته یا دراز کشیده بودند و یا مشغول استعمال دخانیات به خصوص مواد مخدر بودند. تعداد حمامآدم

ا هم بسیار نامنظم بود. به دالیل امنیتی و دزدی ها درست شده بودند. ساخت بندهها روبروی حمامعدد بیشتر نبود. چون توالت ۱۵کدام از 

 شدند.مسئوالن از بودجه سالیانه سازمان، مدام این بندها تغییر داده می

 توان گفت محال بود که از این سر تا آن سر هواخوری بروی و تنتتوانستیم قدم بزنیم. تقریباً میبه هنگام استفاده از هواخوری به سختی می

 شد.  به دیگر زندانیان نخورد. این موضوع بارها باعث دعوا میان زندانیان می

آباد فقط زمستان خوب بود. چون آب و هوای کرد. وضعیت در زندان دیزلزندان امکانات تهویه هوا، وسایل گرمایشی و سرمایشی را تهیه می

نتیجه هوای زمستان بهتر بود و شوفاژ در همه بندها هم به  شده بود. درکرده و نسبتًا هوا شرجی  های پیش تغییرکرمانشاه نسبت به سال

شد و در  زندان از کولرهای آبی استفاده می بود و امکانات خوبی هم برای این فصل نداشت.تعداد الزم وجود داشت. اما هوای تابستان بسیار بد بود 

شد از چاهی بود که زندان حفر کرده بود. آب چاه به دلیل رسوباتی که داشت برای ده میه استفاک آبی .ارای آب کافی برای این کار نبودآباد ددیزل

یکی از زندانیان  یاد دارم به منرفتم. زندانیان بسیار مضر بود. خودم از جمله زندانیانی بودم که به بیماری کلیوی متبال شدم و مرتب به سنوگرافی می

در کنار  اش را  بر طرف کند.ی مجبور شد در خارج از زندان و در چند مرحله با استفاده از لیزر مشکل کلیهاش سنگ درست کرده بود. این زندانکلیه

 .زندان یزد هم چنین مشکلی داشت. پیچیدها بوی بد فاضالب در تمام زندان میاین مشکالت  تابستان

معنا که آشپرخانه و امکانات آشپزی برای زندانیان وجود نداشت. فقط دارای یک . به این بود سنتى تقریباً بادآزندان دیزل ۱۳۸۳توان گفت تا سالمی

و برای شام و نهار غذا سفارش  انستیم از رستوران خرید کنیمتوها آزادانه تردد کنند. ما راحت میشد که زندانیرستوران بزرگ بود. همین امر باعث می

 تند سفارش غذا دهند که پول داشته باشند. بعدها این وضعیت نیز تغییر کرد.توانسدهیم. اما موضوع اصلی این بود افرادی می

دادند، پتوهای ارتشی بودند و فاقد شد. پتوهایی که به ما میها، سه پتو به هر زندانی اختصاص داده میدر این زندان هم مانند دیگر زندان

 هرگونه لطافت.

ها هم شود زندان حشرات موذی نداشته باشد؟ بهداشت داخل سالنموذی زیاد بود. مگر می های دیگر. حشراتوضعیت بهداشت هم مانند زندان

کردند زیاد بودند. البته پس از تاسیس واحد مشاوره وضع بهتر شد. خیلی بد بود. چون تعداد افرادی که از مواد مخدر و دخانیات استفاده می

کردند که از نظر بهداشت و تمیزی خیلی جای بد و کثیفی بود. ر بند مخصوصی نگهداری میکنندگان مواد مخدر را داوایل افراد معتاد و مصرف

توانستند به بندهای دیگر در آنجا یک بار در اثر دعوا یک زندانی کشته شد. پس از آن زندان مجبور شد به آنان امکانات بیشتری دهد. آنان می

ا ترک کنند. اما همین امر باعث پخش مواد مخدر در بندهای دیگر و خرید و فروش آن با بروند البته در صورتی که استفاده از مواد مخدر ر

 قیمت باالتر شد.



 

که نشان دهند تاسیس ها در زندان به علت تعداد زیاد آنان خیلی بد بود. پس از آن برای اینخوابتا پیش از تاسیس بند مشاوره وضعیت کف

است تا مدتی اجازه ندادندکه کف خواب داشته باشیم. اما این کار را فقط در فصل بهار، تابستان و تا  بخش مشاوره تغییرات زیادی ایجاد کرده

 شد. شدند و به آمار زندانیان افزوده میهای کارتن خواب بازداشت میاواسط پاییز توانستند انجام دهند.  در فصل زمستان تعداد زیادی آدم

که در دادگاه حکم بگیرند و به زدند به امید اینها در زمستان دست به جرائم کوچک میخوابکارتون توانستند وضعیت را کنترل کنند.نمی

 ندان منتقل شوند تا از سرمای زمستان خالص شوند. ز

ر هفته یک بار مالقات هاى دیگر امکان استفاده از مالقات با مقامات قضایی ناظر بر زندان وجود داشت و هر چند وقت یک بار و یا گاه دبراى زندانی

کردند که آن هم تاریخ دقیقی فتاد. برای مالقات در بند ما روزی تعیین میاراى بند ما این اتفاق کمتر میب. یک بار روز ۱۵گاهى هم هر  داشتند،

 نداشت.

کردند و همه را نزد قاضی ناظر بودند و ناگهان اعالم میافتاد.  برای مثال زندانیان مشغول کار روزانه هر گاه مسئوالن زندان دوست داشتند این اتفاق می

 بردند.زندان می رب

پرسید تا نوبت دقیق به خاطر دارم قاضی صواتی که بعدها قاضی تهران شد، یک روز همه را جمع کرد. از زندانیان به نوبت نوع جرم و تحمل کیفر می

بروید دو سال دیگر حبس بکشید و آن وقت برایتان کاری »ایم. صلواتی گفت: کشیده به ما رسید. ما چهار نفر هم جواب دادیم که سه سال حبس

 «خواهم کرد.

همان جای  کند و ما کماکان دران را محاکمه میکه صلواتی را در تلویزیون دیدیم که متهمان تهرها گذشت تا اینها و سالدیگر صلواتی را ندیدیم. ماه

 م.دیکشیخودمان حبس می

دآوری ایناو با یازد. صدا می -گاهى روز گاهى هم شب-ماها را به دفتر خود « مأواى»هر چند وقت یک بار هم مسئول حفاظت اطالعات زندان به نام 

 داد.هستیم، درباره مسائل امنیتی به ما تذکر می« ضد انقالب»که ما 

طور همان. بزنم زنگ ایران در اقوامم به نتوانستمهم  بار چهار بودم بادآه زندان دیزلسالی ک ۱۰وضعیت تلفن در زندان دیزل آباد بسیار بد بود. من در 

های تلفن خیلی کم بود. قبل از تاسیس مشاوره تعداد دستگاه به عراق مهاجرت کردند. ۵۹ام با شروع جنگ در سال که گفتم تمامی اعضاى خانواده

البته در ابتدا چنین  نداشت. یعنی براى چند هزار زندانى فقط دو دستگاه تلفن در نظر گرفته بودند.بیشتر از دو دستگاه تلفن در داخل زندان وجود 

های وابسته به توانستند پول پرداخت کنند و خبرچینکارها میها. خالفتلفن براى دو دسته بود؛ خالفکارها و خبرچین چیزی اصاًل در کار نبود.

هر بند صاحب یک تلفن شد. اما دیگر برای ما خیلی دیر  شده بود، چون  ۸۴ا بعد از تاسیس مشاوره در سال خودشان معلوم بود کارشان چیست. ام

 ما را تبعید کردند.  ۸۵دقیقاً یک سال بعد یعنی در سال 

کارها تعدادشان بیشتر شوند. آنجا هم کار سیاسى خالف ها وشد که خبرچینبازی همراه بود. این باعث میتلفن در مشاوره هم با مشکالت و پارتی

داد که یکی از این امتیازها استفاده از تلفن بود. تعداد ها امتیازاتی میمخفیانه بود.  پس نیاز بیشتری به خبر چین داشتند و زندان هم به خبرچین

 .داشتند را تلفن از استفاده امکان کمتر ما مثل افرادی  و باشد نانٓ  ا ها بیشتر در اختیارشد که تلفنها زیاد بود همین مسئله موجب میخبرچین

ای بود. در آن زمان بابت رفتن به مالقات پول آباد، زندان سنتىطور که گفتم زندان دیزلمالقات با خانواده قبل از تاسیس مشاوره پولى بود. همان

ادامه داشت.  ۸۴شود و این موضوع تا سال می  ۷۶-۷۵هاى سال تومان بود که مربوط به ۱۰ دورهگرفتند. هزینه بابت رفتن به کابین مالقات در آن می

گیرى در خصوص مسائل کردیم که چرا زندان با این همه سختآید. ما هم خیلى از این بابت تعجب میاهمیتی هم نداشت که چه کسى به مالقات می

 د.شوکنندگان شنود میمتوجه شدیم که کل مکالمات مالقاتدادند. بعدها امنیتی، اهمیتی به این موضوع نمی

وضعیت استفاده از هواخوری از این جهت که امکان استفاده از آن در تمام طول روز وجود داشت خوب بود. اما پیش و پس از تاسیس بند 

دانیان و ازدحام زیاد، امکان استفاده از هواخوری را مشاوره با مشکالت متفاوتی روبرو بودیم. قبل از تاسیس مشاوره به دلیل تردد بیش از حد زن



 

کردند زیرا بند ما برای ما زندانیان سیاسی نگه داشته بودند. در آن زمان چون تردد زندانیان به بندهای دیگر آزاد بود برای ما مزاحمت ایجاد می

گرفت امکان استفاده از های مشاوره زمان زیادی میکه کالستری بود. پس از تاسیس بند مشاوره به دلیل ایننسبت به بندهای دیگر بند پاک

 هواخوری مانند سابق برای ما دیگر وجود نداشت.

بود، خود دست می شد. اما اگر موضوع دعوا و مسایلی از اینگیری و رسیدگى میمطالبات زندانیان معمواًل توسط افسر نگهبان و مسئوالن اندرزگاه پی

 گرفتند که به اصالح از زور بیشتری  برخوردار بودند.فرد یا گروهی را میطرف آن مسئوالن زندان 

شد. البته اگر شخص ها هرگز داده نمیگرفتند، اما جواب بعضى از درخواستاگر درخواست براى رئیس زندان و یا قاضى ناظر بود تحویل می 

 شدند.بودند سریعاً برای رسیدگی به تقاضایش فراخوانده میان میتقاضادهنده از دوستان، آشنایان، فامیل و یا خبرچینان مسئوالن زند

چون روزانه در زندان پزشک حضور داشت. قبل از تاسیس مشاوره هر کسی که مریض بود  ،دسترسى به پزشک عمومى به صورت عادی وجود داشت

تواند نزد پزشک دادند که آیا بیمار میمى تشخیص میبایست بهدارى و پزشک عمومیتوانست نزد پزشک برود اما براى ویزیت پزشک متخصص می

 متخصص برود و یا نه.

عت به بعد از مشاوره شدن بندها چون تردد زندانیان به داخلى راهرو اصلى زندان ممنوع شد، مجبور بودند که روزانه پزشک عمومی را برای چند سا 

و بنا بر درخواست بیمار از وکیل ها مراجعه کردن بیماران براى دیدن دکتر به تعدادمشاورهداخل بندهاى مشاوره براى دیدن بیماران بفرستند. البته در 

توانستند توسط پزشک ویزیت کردند و فردای آن روز میگرفت که باید در شب برای تقاضای دیدن پزشک عمومی اسم نویسی میبندها صورت می

که در آن لحظه  و به کشید. این زمان هم بستگی به تعداد زندانیانی داشت مانی طول میکه شخص توسط پزشک ویزیت شود، مدت زبرای این شوند.

 نفر در نوبت ویزیت بودند. ۴۰تا  ۲۰ یگاهبه بهداری مراجعه کرده بودند. همین منظور 

برای افرادی مثل ما زندانیان است. وگرنه  رمودر کرمانشاه وضعیت این گونه نبود که کسى بتواند دارو از بیرون تهیه کند و به داخل زندان بیاورد. منظ

 دادند.افراد وابسته به زندان به صورت غیر قانونی و توسط بعضى از پرسنل این کار را انجام می

زمانی که ما که ما در دیزل آباد بودیم بدین شکل بود. البته ناگفته نماند که وضعیت بهدارى کرمانشاه از نظر امکانات پزشکی تا  ۱۳۸۵حداقل تا سال 

بایست به بیرون از زندان دادند. اما در زندان یزد براى هر عملى میدر داخل زندان انجام میرا هاى ساده و سرپایی بودیم بهتر بود. حتى بعضى از عمل

 کرد.تر میکردند که خیلى کار را سختاعزام می

 

 زندان یزد

در نوسان بود. در این بند یک حمام و یک دستشویی قرار داشت. نفر  ۲۰تا  ۱۵که آمار زندانیان آن بین  بردیمبه سر می ۹بند  زندان یزد در در

سرویس بهداشتی و شش عدد حمام وجود داشت. اما در  ۱۰ درسینفر می ۵۰۰ه ب نفر و گاه ۴۰۰تا  ۳۰۰نی که آمار آن بین در بندهای سال

شد س بهداشتی وجود داشت که نسبت به تعداد خیلی کم بود. این موضوع هم باعث مینفری چهار حمام و سه سروی ۱۵۰بندهای متوسط 

های بهداشتی زندانیان در صف استفاده از توالت بمانند. آن زمان به علت ها در زمان بیداری و خاموشی به علت کمبود سرویسها و شبصبح

 ماندیم تا نوبت به ما برسد و از توالت استفاده کنیم.در صف میدقیقه  ۳۰تا  ۲۰ دبایی ندانیان، گاهها و آمار باالی زتعداد کم توالت

شد. خراب می هاکردند تا به کلی بدنه آنها را تعمیر میدر آنقبسیار کهنه و فرسوده بودند و آن هادر زندان یزد وضعیت تهویه هوا بد بود. هواکش

گرفتن یک هواکش جدید  یگاهبودند یک تهویه جدید بخرند. البته تهیه هواکش جدید کار آسانی نبود. شد و ناچار ها غیر قابل استفاده میبعضی از آن

 ند.دکرشدند و هوا را جا به جا نمیکردند و صرفاً در آنجا یک دکور حساب میهای قدیمی را بارها تعمیر میبرد. هواکشبیش از دو سال زمان می



 

اندازى کند. مرد تا زندان یک کولر را تعمیر و راه. آدم از گرما میندداشت مشکل شدت به هم کولرها ولى شد،می استفاده بىآز کولرهای تمام زندان ادر 

 . گرم بآکردند دریغ از یا شوفاژ خراب بود و یا اگر هم آن را تعمیر می وسلیه گرمایشى زندان هم شوفاژ بود. اما معموالً

قدر داغ بود که آن در تابستان هم مکافاتی داشتیم. آب در دسترس نبود. تر از دو ماهاستحمام بیش گرمایش و ها داشتن آب گرم برایدر زمستان

خواستند مقداری از بودجه زندان را خرج کردند. با این کار میهای منبع آب گرم را خاموش نمیشد با آن دوش گرفت. مسئوالن زندان مشعلنمی

جا شد. در آندر تابستان یزد برای استحمام نیازی به آب گرم نبود، چون آب سرد به دلیل دمای باال خود به خود گرم می بدزدند.کنند و بقیه بودجه را 

 شد.ساز میولى باز کمبود برق مشکل ،کردیمبرعکس با کمبود آب سرد برای نوشیدن روبرو بودیم. برای آب سرد از یخچال استفاده می

من به عنوان تعمیرات داشت.  کرد. خود زندان کارگاهخریدارى کرده بود ولى از همان کولرهای قدیمی استفاده بیش از حد میزندان از قبل کولر 

 . امهپیچى کرددادم و موتورهای زیادی سیمکار تعمیر موتورهاى کوچک و بزرگ را انجام می شاگرد

 در فنی نظر از را زندان نیازهاى بیشتر و شود خودکفا زندان مسئوالن، قول به تا شد شروع موزىآحرفه و شآموزهاى برگزاری کالس ۸۷-۸۶از سال

 که به یزد تبعید شدم هیچ کالسى جز باشگاه ورزشى در این زندان وجود نداشت. ۱۳۸۵. در سال کنند برطرف هاکالس این داخل

پخت و پز نداشتند. به جز این رستوران که آن هم متعلق به زندان بود چیز ها هیچ دسترسى به امکانات زندان یزد فقط یک رستوران داشت و زندانی

 توانستند از این رستوران استفاده کنند و غذا سفارش دهند که توان مالی آن را داشتند.دیگری وجود نداشت. البته آن دسته از زندانیانی می

دادند. اما در فصل زمستان فقط دو صل بهار، تابستان و پاییز سه عدد پتو به زندانی میطبق قوانین تعداد پتو برای هر زندانی در اصل سه عدد بود. در ف

شد و آنان از نمی« های زندانکاشف»ها یا به اصطالح زندانیان دادند. البته این قاعده شامل حال زندانیان دوست، فامیل و یا خبرچینعدد پتو به ما می

 ا از آن مسئله دیگری نیز در مورد پتو وجود داشت. تعداد پتوی کافی برخوردار بودند. جد

داشته باشد. برای پتو توانستیم با پول خودمان پتو بخریم و متعلق به خودمان باشد. اما در فصل زمستان هر زندانی حق داشت فقط دو ما زندانیان می

گفتند که دو تا پتو دارید و هر آنکردم، میگرفت. اگر هم اعتراض مینمیمثال اگر من دو پتو با پول خودم از قبل خریده بودم، دیگر پتو به من تعلق 

 تر از دو پتو داشته باشد. توانستید نخرید. در هر صورت زندانی در زمستان حق نداشت بیششود و میچه در زندان است جزو اموال زندان محسوب می

ن بار به این خاطر به هایم چندیبندیموذی بسیار زیادی وجود داشت. خودم و هم در مورد وضعیت بهداشت زندان بسیار بد بود. در آنجا حشرات

جدا از آن خود کردیم. های بهداشتی را سم پاشى میگرفتیم و داخل بند و سرویساز بهدارى زندان سم حشرات مى یخودمان گاهیم. بهداری رفت

بودیم و به نوعی به  کرد. ما مدت زیادی در آن زندان سپری کردهبندها می در پاشیه سمبهداری نیز هر یکی دو ماه برای از بین بردن حشرات اقدام ب

کردند، تمام تخت و وسایل شخصیمان پر پاشی میها را سمپاشی کنیم. وقتی خودشان بنددادند تا بندمان را سمکردند و سم را به ما میما اعتماد می

دادیم. این حشرات ناقل کردند. به این خاطر خودمان این کار را انجام میمان را نمیرعایت وسایل شخصی پاشی اصالًشد، چون آنان هنگام سمسم می

 شد. پاشی میتر، به موقع بندها سمهای بیشهم بودند به این خاطر برای جلوگیری از هزینه بیماری

نفر  ۲۰ به هاخوابکف با مارشآنفر بود، باور کنید گاهى این اتاق  ۱۲ اتاق یک مارآها در زندان یزد زیاد بود. به عنوان مثال اگر خوابکف تعداد

 کردند.ها تقسیم میها را بر سر اتاقخوابرسید. در واقع کفمی

مسایل را پشت گوش تر دادند و بیشدادند. اما فقط وعده میدر هر هفته یک روز را براى دیدار با زندانیان اختصاص میمقامات قضایی ناظر بر زندان 

 کردند. نداختند و رسیدگی نمیامی

شد بازار سیاه کارت تلفن ایجاد شود. البته زیاد طول آمد کارت تلفن کم بود که باعث میپیش می یاما گاهنسبتاً خوب بود.  وضعیت دسترسی به تلفن

خودشان بود. مخابرات متعلق به خودشان بود و از طریق فروش  کشید چون مسئوالن مجبور بودند کارت تلفن وارد کنند این هم به خاطر نفعنمی

 های تلفن بسیار بد شده است. ام که وضعیت تلفن و کارترسید. البته به تازگی شنیدهها سود زیای به آنان میکارت



 

از دیگر  که ما ویژهه اما برای زندانیان سیاسی و ب توانستند با خانواده مالقات داشته باشند.زندانیان عادى مشکلى برای مالقات نداشتند و هر هفته می

ها اما با این حال هم مالقات بند ما سیاسی ،آمدهر چند که ماه به ماه هم کسی به مالقات ما نمی. آمدیم نیاز به دستور قضایی بودشهرهای ایران می

زود مالقات نداشته باشیم چون مسیر بسیار طوالنی بود. من تنها کسى بودم دادیم که زود به افتاد. از طرفی هم خودمان ترجیح میدیر به دیر اتفاق می

 نداشتم. مالقات با خانواده درجه یک خود سال حتى یک روز۲۰ که در طول 

شناخت و با ما خوب بود اگر ما را میبستگى به نظر افسر نگهبان داشت.  اینکه مالقات زندانیان سیاسی به صورت کابینی یا حضوری برگزار شود 

اما مالقات حضورى  .دادو مالقات کابینی به ما میکرد کرد به رئیس زندان که او نیز معمواًل قبول میداد یا آن را واگذار میاجازه کابین را خودش می

 آیند. سی میگرفت تا بفهمند چه کسانی به مالقات زندانیان سیاحتماً باید با دستور قضایى صورت می

و تا غروب هوا خورى زندان یزد وضعیت بدی نداشت اما این اواخر کمى بد شده بود و آن هم به دلیل تفکیک زندانیان بود. سابقاً هواخوری در کل روز 

 کردند.کردند و گاهی هواخوری را ساعتی میگیری میامکان داشت اما بعدها سخت

رسیدگی به  ها سرشان شلوغ بود وافسر نگهبانط افسر نگهبان و مسئوالن اندرزگاه در طول روز  باید بگویم که در مورد پیگیری مطالبات زندانیان توس

شد. اما در شب چون کار کمتری داشتند براى پرکردن اوقات فراغت خودشان هم که شده بیشتر درگیر درصد انجام می ۵۰مشکالت زندانیان تقریباً تا 

 ها سروکله بزنند.ها با زندانیاست زمانی که در کشیک بودند امکان داشت ساعت بودند. البته منظورم این

شد. اما برای پزشک متخصص توانست به پزشک عمومى مراجعه کند و به تشخیص پزشک در همان لحظه دارو هم داده میهر بند در هفته یک بار می

بایستی مدام کردیم. بار به بهدارى مراجعه می ۱۲تا  ۱۰خارج از زندان این بود که باید  شدیم. شرط اعزام بهباید به بیرون از زندان انتقال داده می

کرد آن زمان به فرستادند. تازه اگر رئیس زندان تایید میدیدند و نامه پزشک متخصص را به رئیس زندان میکه صالح میتا اینکردیم یادآوری می

درگیر این مشکالت بودم تا زندان راضی شد امکانات یک عمل جراحی را برایم فراهم  ن خودم دو سال آزگارمشدیم. بیمارستان خارج از زندان اعزام می

 کند.

ها این امکان را داشتند که روزانه از بیرون دارو را تهیه کنند و به دست فرزندان و یا اعضاى خانواده اگر زندانی نیاز به دارو یا وسایل خاصی داشت خانواه

دهد اما داروهایی زندان دارو به زندانیان می در حال حاضرداد. خود زندان دارو به زندانیان میتر این کار ممنوع بود و ان برسانند. البته پیشخود در زند

رسد و سپس زندانی میکه گران هستند، زندان ندارد و به همین جهت وارد کردن دارو از بیرون را آزاد کردند. دارو ابتدا به دست مدیر داخلى بهدارى 

 گیرد.کنند و داروهایش را تحویل میرا صدا می

 

 

 


