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مقدمه

شورش ۲۳ مهر ۱۴۰۱ زندان اوین را باید در ادامه ی مبارزات یک ماه اخیر مردم بازخوانی کرد. این اعرتاضی بود علیه 

تحقیر، توهین و رسکوب مداوم حاکم بر زندان ها، که به ویژه در یک ماه اخیر در زندان اوین تشدید شده بود.

گزارش حارض شهادتی است که زندانیان درگیر در این شورش در بند ۸ بر آن صحه می گذارند. بنا بر شواهد و قرائن، 

زندانبانان از پیش برنامه ای برای تحریک زندانیان )به طور خاص بند ۷ و ۸( داشتند که از جمله ی آن ها فرستادن گارد برای 

انتقال برخی زندانیان بود. پاسخ این انتقال و نحوه ی آن از جانب زندانیان بند ۸، راهپیامیی ای در فردای آن روز در هواخوری 

و رس دادن شعارهای »مرگ بر جمهوری اسالمی«، »مرگ بر خامنه ای« و »لعنت بر خمینی، مرگ بر خامنه ای« بود.

از صبح ۲۳ مهر به نیروهای رسکوب داخل زندان اعالم آماده باش کرده بودند و حتی از دو روز قبل خطاب به برخی 

زندانیان نزدیک به خود گفته بودند که »در روزهای آتی مراقب خود باشند«. با این وجود و با فرض این که شاید 

توطئه ای هم در کار بوده، این مقاومت جمعی زندانیان بند ۷ و ۸ بود که بدون آنکه برنامه ای از قبل در کار باشد، 

سناریوی احتاملی را عقیم کرد و آن را به شورشی بدل منود که مهم ترین مناد ظلم و ستم، امنیتی ترین مکان جمهوری 

اسالمی، یعنی زندان اوین را به آتش کشید و نشان داد جمهوری اسالمی در خانه ی امن خودش هم ایمن نیست.

خون های بسیاری در جریان این شورش ریخته شد و جان های عزیزی از زندانیان بر خاک افتاد که باید به عنوان شهیدان 

جنبش از ایشان یاد کرد. این حرکت خیزشی بود که هرگز نباید از یاد برود و مردم باید بدانند که امید زندانیان به تداوم 

مبارزات و پیگیری های بیرون از زندان است.
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۱. رشح مخترص واقعه

حوالی ساعت ۸:۳۰  شب بود که در بند ۸ صدای فریاد زندانیان بند ۷ به همراه شلیک گلوله شنیده شد. زندانیان 

بند ۸ به وضوح از پشت پنجره ها تیر خوردن زندانیان بند ۷ و زبانه کشیدن آتش را دیدند. به این ترتیب رساسیمه 

اقدام به شکسنت در سالن ها و رس دادن شعارهای »مرگ برخامنه ای« و »مرگ بر جمهوری اسالمی« کردند. در 

ادامه آنان کوشیدند تا در اصلی بند ۸ را باز کنند اما موفق نشدند و از شدت هجوم دود و گاز اشک آور به سمت 

در حیاط حرکت کردند و آن را شکستند.

این موضوع تا همین جای کار دروغی تحت عنوان »درگیری  زندانیان رسقتی و مالی با هم« یا »نزاع مابین بند ۷ 

و ۸« را زیر سوال می برد.

زندانیان در همبستگی کامل با هم علیه رسکوب زندانبانان به  پا خاستند و حتی در جریان تالش برای شکسنت در 

بند ۸، تعدادی از زندانیان شجاع بند ۷ به کمک آمدند.

با رجوع زندانیان بند ۸ به حیاط )هواخوری(، سعی شد تا با برافروخنت آتشی در حیاط بر خفگی ناشی از شدت 

شلیک گاز اشک آور غلبه شود. زندانیان زیر بارش گلوله و ساچمه و اشک آور تالش می کردند تا از خود دفاع کنند 

و در عین حال علیه نظم موجود شعار دهند.

دود سیاه شدیدی از بند ۷ برخاسته بود و تپه های اوین غرق آتش و دود بودند. صحنه ی زندان از بیرون خرب از 

جنگ متام عیاری می داد که اما یک طرف آن )زندانیان( فاقد سالح بودند.

رسانجام با هجوم یگان ویژه به داخل هواخوری بند ۸ و دستگیری وحشیانه ی زندانیان داخل حیاط، همگی به 

سالن ورزشی مشرتک بند ۷ و ۸ انتقال داده می شوند و شب وحشت و مقاومتی طی می شود تا صبح ىر ميانه ی 

اوین سوخته شده، زندانیان شورشی را دسته دسته و زنجیرشده به زندان های دیگر انتقال دهند.

۲. رشح مبسوط واقعه از منظر بند ۸

 زمینه های شورش

پیش تر در جریان گزارش هایی به زمینه های این ناآرامی ها اشاره شده بود؛ این که چطور رسکوب ها و محدودیت های 

درون بند ۸ و هشدارهای مکرر زندانیان به رییس بند و رییس زندان مبنی بر رفع این رسکوب ها و محدودیت ها 

و ترتیب  اثر داده نشدن به آن ها، دست آخر شورش ۲۳ مهر را رقم زد.

این رسکوب ها و محدودیت ها به رشح زیر بود:

 بسنت در سالن ها بعد از ساعت ۵ عرص و تعطیلی کتابخانه با این فرض زندانبان که احتامل شورش در بند به 

تناسب اعرتاضات درون جامعه می رود. اهمیت این محدودیت از آن روست که سازه ی نامناسب و خطرناک بند 

۸ در هنگام آتش سوزی به هنگام بسته بودن درها رشایط خطرناکی را برای جان زندانیان رقم می زند )چنان که 

رقم زد(.

علی رغم  آدم ربایی،  شکل  در  و  تنبیهی  به صورت  رجایی شهر  به  بند  صنفی  مسائل  در  فعال  زندانیان  انتقال   
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اعرتاضات زندانیان به این رویه.

 حضورگارد ضدشورش در پشت در بند ۷ و ۸ و اقدام به رژه رفنت و رس دادن شعارهای حکومتی تحریک کننده 

نظیر »حیدر حیدر«.

 قطع مکرر آب یا رسد کردن آن به طوری که از نظر زندانیان این نوعی آزار عامدانه بود.

مجموعه ی این رشایط جو عصبی کننده ای را در بند ایجاد کرده بود که قابل تحمل نبود و بنا به اظهارات خود 

زندانبانان این رشایط مادامی که جامعه ملتهب است، تدوام خواهد داشت. به نظر می رسید که ناتوانی حکومت 

از رسکوب اعرتاضات مردم باید خود را در قالب رسکوب زندانیان نشان دهد اما آن جا هم ناتوانی اش اثبات شد.

 مقاومت بند ۸

وضعیت حیاط

همچنان که رشح آن رفت با مشاهده ی گریز و کشتار بند هفتی ها، بند هشت بی درنگ به میدان آمد. در جریان 

باز نشدن در بند ۸ این زندانی مزدور عرفان حامتی در همکاری با افرسنگهبان بند، توکلی، بود که در را قفل کرده 

بودند.

بنا به اظهارات خود مأموران یگان ویژه در مورد ادوات و ماشین آالت رسکوبی که وارد زندان شده بود، نزدیک به 

۷۰۰ نیرو اعم از یگان ویژه، بسیج و نیروی انتظامی وظیفه ی رسکوب شورش را بر عهده داشتند.

بخشی از زندانیان در حالی در حیاط بودند که به دلیل شدت بارش گلوله و آتش، امکانی برای بازگشت به سالن ها 

نداشتند. در جریان همین گلوله باران حیاط و پنجره های بند ۸ بود که مهران کریمی در سالن ها از ناحیه ی پهلوی 

چپ مورد اصابت گلوله ی جنگی قرار گرفت.

در حیاط رشایط خطیرتر بود: یاشار توحیدی از ناحیه ی کشاله ی ران و پا و محمد خانی از ناحیه ی کمر مورد 

اصابت گلوله ی جنگی قرار گرفتند. پوکه های فشنگ و شدت خون ریزی بچه ها گواه جنگ متام عیاری بود که یک 

طرفش کمر به قتل طرف بی سالح بسته است. به جز این تعدادی دیگر از زندانیان هدف گلوله های ساچمه ای قرار 

گرفتند: ایوب احراری، رضا سلامن  زاده، سیدجواد سیدی، مهدی وفایی، امید رفیعی، محسن صادق پور و...

در متام مدت این رسکوب وحشیانه لحظه ای صدای شعار »مرگ بر جمهوری اسالمی« خاموش منی شد و زندانیان 

بند ۸ حارض در حیاط برای ایستادگی تا پای جان آماده بودند.

رسانجام با ورود یگان ویژه، افرسنگهبانان و رییس بند ۸ )رسهنگ محمودی( به داخل حیاط، زندانیان حارض در 

حیاط، که مشغول رسیدگی به وضع دوستان تیرخورده ی خود بودند و از شدت بارش گلوله زیر شیروانی دیوار 

حیاط پناه گرفته بودند، به ناچار تسلیم شده و روی زمین خوابانده شدند.

حاال وقت عقده گشایی رسکوبگران بود. این طور به باد رفنت حیثیت زندان اوین و رسایی شعارهای زندانیان بر 

ایشان گران آمده بود. بارش گلوله  حاال جای خود را به بارش توهین و تحقیر و باتوم داده بود. بر رس و دست و 

پای زندانیاِن باردیگراسیرشده می زدند و انواع توهین های رکیک را حواله شان می کردند. شدت برخوردها به حدی 
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بود که کسانی از میان خود مأموران یگان ویژه مانع برخورد خودی هایشان می شدند.

در یکی از وحشیانه ترین این برخوردها رسهنگ محمودی، رییس بند ۸ با توهین های رکیک به آرش جوهری، 

رضبه ی محکمی با باتوم به رس او زد که به شکستگی و خون ریزی وی منجر شد، به نحوی که دست کم برای ۳ 

تا ۴ ساعت بینایی او مختل شده بود. این عقده گشایی محمودی از آن رو بود که جوهری پیش از این در زمره ی 

زندانیان پیگیر حقوق صنفی هم بندیانش بود.

باقی زندانیان نیز از این رضب و شتم وحشیانه ی محمودی و مأموارن بی نصیب مناندند. و تن هایشان رضبه گیر 

باتوم ها بود بی آنکه آخی بگویند یا کرده ی خویش پشیامن باشند. این دسته از زندانیان شامل امیرعباس آذرم وند، 

دارالشفاء،  یاشاردارالشفاء، کاوه  پوریا مرضوب،  احراری،  ایوب  ایران نژاد،  توکل، محمد  میثم دهبان زاده، مجتبی 

عادل گرجی، ابوالفضل نژادفتح، اسامعیل گرامی، لقامن امین پور، محسن صادق پور و... می شدند.

وضعیت سالن ها

با امتام رسکوب اولیه، برای کنرتل جو حاکم بر سالن ها اقدام به شلیک مجدد گاز اشک آورجلوی در سالن ها می کنند؛ 

زندانیان داخل سالن ها چاره ای جز رساندن خویش به آشپزخانه ها و تنفس از طریق پنجره های آن نداشتند. پس از 

این بود که حوالی ساعت ۲ شب رسهنگ محمودی به همراه چند یگان ویژه رس و کله اش پیدا می شود. از پشت 

بلندگوهای سالن ها به زندانیان فحاشی کرده و خط و نشان می کشد و با کفش داخل اتاق ها شده، مبادرت به پاره 

کردن پرده ها، پرت کردن کولر و تلویزیون و اثات داخل اتاق ها می کند. در حالی که از خشم به خود می پیچد 

و هنوز باور منی کند بندی که او رییسش بوده این چنین از دست رفته،  در پاسخ به سوال زندانیان از حال رفقای 

حارض در حیاطشان، می گوید:»همه شان در حال سقط شدن اند«.

نعره های  صدای  شدن  شنیده  و  حیاط  کف  خون  شدن  دیده  که  است  در رشایطی  اظهارات  و  برخوردها  این 

یگان ویژه، وضعیت روحی و روانی کامال بهم ریخته ای را برای زندانیان باقی مانده در سالن ها بوجود آورده بود تا 

حدی که برخی از آنان باور کرده بودند که برخی از همبندی هایشان کشته شده اند.

با گذشت شِب کابوس وار ۲۳ مهر برای رسکوبگران و زندانبانان، صبح ۲۴ مهر این کربالیی، افرس جانشین زندان 

بود که به همراه یگان ویژه وارد بند می شود و اقدام به تهدید و فحاشی می کند. در این زمان برخی از زندانیان 

شجاعانه در برابر وی می ایستند و به ریشخندش می گیرند. مأموران به شکل وحشیانه ای این دسته از بچه ها را 

رضب و شتم می کنند و با خود می برند تا همسفر دیگر رفقای زنجیرشده شان بشوند. این دسته از زندانیان شامل 

حجت الله رافعی، مهدی ساورعلیا، پارسا گلشنی و مهدی عباس پور بودند.

۳. وقایع سالن ورزشی

توسط  دمپایی های شان  که  حالی  در  می شوند،  دستگیر  که  حیاط  در  حارض  بندهشتی های  شورش،  خامته ی  با 

یگان ویژه به داخل آتش پرتاب شدند، با پاهای برهنه روانه ی سالن ورزشی مشرتک بند ۷ و ۸ می شوند. تصویر 

بازداشتی ها در این سالن قابل مقایسه با وقایع استادیوم ورزشی شیلی به هنگام کودتای پینوشه است.
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بیش از هزار زندانی با چهره های خونین و پکیده و عموما با پاهای برهنه گروه گروه با دست هایی بر رس به 

حالت تسلیم کنارهم چپانده می شدند. نزدیک به ۶۰ شورشی بند ۸ و حدود ۱۶۰۰ تا ۱۸۰۰ شورشی بند ۷ سالن 

را پر کرده بودند.

مأموران یگان ویژه مسلح و باتوم به دست میان زندانیان گشت می زدند و هر از چندی رضبه ای حواله ی کسی 

می کردند و دشنامی می دادند. فضایی شبیه به یک مرغ دانی که قصابانی با ساطورمیان شان رژه می روند.

بعد نوبت به دستبدهای پالستیکی می رسد که با کینه و عداوتی بی بدیل دست ها را به هم چفت می کند. به این 

اکتفا منی شود و دست بندهای فلزی هم آذین بند مچ ها می شود. در متام این فرآیند توهین و رضب و شتم لحظه ای 

پایان ندارد.

این اما همه ی حکایت نبود و صحنه های درخشانی از مقاومت و ایستادگی چون ستاره ای در دل تاریکی شب 

می درخشید: بندهشتی ها به همبندیان هفتی شان درود می فرستادند و بابت خلق این حامسه تربیک می گفتند. 

اوج این صحنه جایی بود که علی رغم حضور یگان های رسکوبگر، بندهشتی ها اقدام به دست زدن برای بندهفتی ها 

کردند که این ناباوری و خشم مأموران را به همراه داشت. در صحنه ای دیگر، هنگامی که مأموران با باتوم به 

جان یک نفر افتادند، صدای »هو کردن« همه با هم بلند شد و رسکوبگران را، که باور منی کردند با حضور رساپا 

مسلح شان این چنین به چالش گرفته شوند، خشمگین تر کرد. این اسیراِن به خون نشسته هنوز هم جرأت داشتند.

کین توزی ها پایانی نداشت و مأموراِن بی خواب شده خشم شان را بر رس زندانیان خالی می کردند: پرسی که جرمش 

لج  که چهره های شورشی شان  ساله ای   ۱9-۱۸ نوجوانان  می خورد؛  مداوم چک  و  است  افغانستانی  که  بود  این 

مأموران را درمی آورد.

با  جالدان  است.  هم  در  تن  عرِق  و  سیگار  و  تنگ  نفس های  بوی  می کند.  سخت تر  را  رشایط  تشنگی  هجوم 

بطری های آب به میان زندانیان می آیند و گلوله های تشنه و لب های ترک خورده باز می شوند تا جرعه ای آب درون 

آن ها ریخته شود. با رسیدن به نیمه ی شب بطری های آب زردرنگ می شود؛ بوی ادرار است که در فضای سالن 

پیچیده. هر کس که لحظه ای به خواب می رود با باتوم بیدارش می کنند و می گویند : »ما را از خواب بیدار کردید، 

باید بیدار مبانید«. لحظه ای لبخند بر لب ها می نشیند: »بی خواب شان کردیم، زنده باد ما«.

صبح شده، بی خوابی امان همه را بریده؛ رس و کله ی فرزادی، رییس  اوین با هیأتی از مقامات )از سازمان زندان ها 

تا قوه ی قضاییه( پیدا می شود. بندهشتی ها از خود دفاع می کنند. در پاسخ دستورمی آید که بهشان پابند هم زده 

شود.

زندانیان با پاهایی برهنه، بدن هایی کوفته از رضبه های باتوم و زنجیر به هم روانه ی اتوبوس می شوند. دیدن 

چهره های خسته ی یگان  رسکوب، اوین سوخته شده و استیصال مقامات خنده ی رضایتی بر لب ها می نشاند:

این زیباترین شب اوین بود.
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