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پيش برد ت اريخ مب ارزاتی م ردم اي ران ايف اء نمودن د .خ اطره
مب ارزات و مقاومتھ ای اعج اب انگي ز و قھرمانان ه آن ان،
قلبھ ای دردمن د آزاديخواھ ان را گرم ی میبخش د؛ و گ وھر
درخش انی اس ت ک ه ن ور خ ود را ب ر مب ارزات آين دگان
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سخنی با خواننده
موضوع زندان و زندانيان سياسی در دو دھه  50و  ،60يکی از
موضوعات مھم و مطرح در جامعه ما است .اين موضوع به خصوص با رويدادھای
خونين و جناياتی مربوط است که مردم مبارز ايران در دھه  ،۶٠دھهای که يکی
از خونبارترين دورهھای تاريخی مردم ما به حساب میآﯾد ،با آن مواجه شدند.
آنچه در دھه  ۶٠بر زندانيان سياسی در زندانھا گذشت بدون ارتباط با شرايطی
نبود که پيش از آن زندانيان سياسی در دھه  ۵٠از سر گذرانده بودند .با اينحال
توجه به اﯾن امر که در دھه  ۶٠زندانيان سياسی عالوه بر گذراندن دوره اوليه
شکنجه ،تقرﯾباً به طور مدام تحت آزار و اذﯾت گردانندگان زندان و توابين به مثابه
پاسداران بی مزد زندان قرار داشتند ،گوﯾای آن است که شرايط حاکم بر
زندانھای رژيم جمھوری اسالمی در دھه  ۶٠بسيار وحشتناکتر و طاقت فرساتر
از وضعيتی بود که دژخيمان رژيم شاه در سالھای ۵٠در زندانھای خود برقرار
ساخته بودند .امروز توجه به اين واقعيت از يک سو موجب برخورد مقايسهای
بين شرايط زندانھا در دو دھه  ۵٠و 60گشته و از سوی ديگر زمينه برخوردھای
متفاوتی را در ارتباط با توضيح دالﯾل اﯾن امر بوجود آورده است .از جمله ،گاه با
تأکيد بر واقعيت آنچه در دھه  60در زندانھای جمھوری اسالمیگذشته ،شرايط
دھشتبار زندانھای رژيم شاه در دھه  ۵٠کمرنگ جلوه داده شده و خواسته و
ناخواسته روی شکنجهھای قرون وسطائی معمول در آن زندانھا پرده کشيده
میشود .برجسته تر از اﯾن ،موضوع به چگونگی تحليلی مربوط میشود که
خيلیھا در رابطه با داليل برقراری شرايط شديداً غيرانسانی در زندانھای رژيم
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جمھوری اسالمی در دھه  ۶٠ارائه میدھند؛ و آن تحليلـی است غير منطبق بر
واقعيت که اتکاء خود را اساساً بر تفاوتھای ظاھری و شکلـی موجود بين رژيم
شاه و رژيم جمھوری اسالمی قرار داده و مذھبی بودن دومی را دليل ھمه
تفاوتھائی برمیشمارد که در شرايط زندانھای دو رژيم ضدخلقـی در دو دھه
 ۵٠و  ۶٠وجود داشته است .اﯾنھا ھمه مساﯾلی ھستند که در کتاب حاضر به
آنھا پرداخته شده است و به طور مشخص در "فرجام سخن" اﯾن کتاب روی
موضوع اخير اندکی مکث شده و موضوع از زواﯾای مختلف مورد بحث قرار گرفته
است.
در رابطه با چگونگی پيشبرد بحث اصلی در اﯾن کتاب ،الزم است
توضيح دھم که در اساس يک پرسش اساسی را محور توجه خود قرار داده و در
صدد پاسخگويی به آن برآمدهام .اﯾن پرسش را که "چرا شرايط زندانھا در دھه
 ۶٠بسيار جنايت بارتر و خونينتر از دھه پيش خود بود"!؟ ...در اﯾن بستر
کوشيدهام ھمراه با مقاﯾسه زندانھای رژيم شاه در دھه  ۵٠و زندانھای
جمھوری اسالمی در دھه ) ۶٠با توضيح و تشرﯾح تفاوتھا و تشابھات موجود
بين زندانھای اﯾن دو دھه( ،شرايط خونباری که رژيم جمھوری اسالمی در
سالھای دھه  ۶٠در زندانھا به وجود آورد را به تصوﯾر کشيده و با تجزيه و
تحليل آن شراﯾط ،به شناخت زمينهھا ،عوامل و موجباتی کمک نمايم که باعث و
بانی چنان وضعی بودند .ھمچنين سعی من بر آن بوده که با تکيه بر تجارب
عينی و فاکتھای واقعی از شرايط موجود در زندانھای ايران در دو دھه
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فوقالذکر ،تا آنجا که میتوانم ُعمق مسايل و واقعيتھای مطرح در اﯾن رابطه را
شکافته و تا حد امکان يک تحليل علمی و منطبق بر واقعيت ارائه نمايم؛ تا به
خصوص به طور عينی نشان دھم که رژيم جمھوری اسالمی با ارتکاب به جنايات
وحشيانه در زندان ،در صدد تحقق چه ھدفھای ضدانقالبی بود و رابطه آن
واقعيات با استثمار کارگران و زحمتکشان و غارت منابع و ثروتھای اﯾران توسط
سرماﯾهداران خارجی و داخلی چيست!
کار نوشتن در مورد زندانھای دھه  50و  60را من تقرﯾباً از سه سال و
نيم پيش شروع کردم .البته در ابتدا قصدم صرفاً نوشتن ﯾک مطلب تحليلی با
تکيه بر اسناد و مدارک موجود در آن زمان از زندانھای رژﯾم جمھوری اسالمی
در دھه  60بود .در آن موقع وقتی نوشتن مقدمهای بر چاپ جديد کتاب "حماسه
مقاومت" مطرح شد ،تصور میکردم که میتوانم مطلب تحليلی در رابطه با
زندانھای جمھوری اسالمی را ھمراه با مقدمه جدﯾد برای اﯾن کتاب در ﯾک جا
گنجانده و به چاپ برسانم .اما در عمل حجم نوشتهھا به خصوص با توجه به اﯾن
که الزم میدﯾدم به مساﯾل زندانھای رژﯾم شاه در دھه  50نيز بپردازم آنقدر
زﯾاد شد که تصميم گرفتم موقتاً نوشتهھاﯾم را در آن زمينه کنار گذاشته و در
فرصتی دﯾگر به طور مستقل به زندانھای دو دھه  50و  60بپردازم .در نتيجه،
مقدمه جداگانهای برای چاپ جديد "حماسه مقاومت" نوشتم .پس از آن دست
اندر کار تکميل نوشته ديگرم شدم که به صورت کتابی به نام "بذرھای ماندگار"
چاپ شد .با توجه به چنين واقعيتھائی فاصله زمانی زيادی بين شروع کار و
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ادامه آن در رابطه با زندان طی شد .اتفاقاً در طی اين مدت کتابھا و مقاالت
متعددی در مورد زندانھای دھه  ۶٠منتشر شدند و من در حالی که در ھمه اﯾن
مدت پيگيرانه کار مطالعه و ﯾادداشت برداری از آنھا را ادامه میدادم ،نوشته
اوليهام را در رابطه با زندانھای دھه  60تا آنجا که امکان داشت ،تکميل نمودم.
اما اﯾن امر نيز به نوبه خود باعث شد که باالجبار قسمت اعظم مطالب مربوط به
زندانھا ی دوره شاه را از متن اوليه جدا کرده و در کتاب دﯾگری جای دھم .اﯾن
کتاب دوم را فعال ً کنار گداشتهام ولی اميدوارم در آﯾنده موفق به چاپ آن نيز
بشوم .در ھر حال امروز خوشحالم که میتوانم حداقل حاصل بخشی از کاری
که درچند سال پيش شروع کرده بودم را در دسترس خوانندگان قرار دھم.
نکاتی را نيز باﯾد در مورد منابعی که در نوشتن اﯾن کتاب مورد استفاده
قرار گرفتهاند ،ذکر کنم .قبل از ھر چيز باﯾد بگوﯾم که مبنا قرار دادن تجارب عينی
و فاکتھای واقعی ،اساس کار اﯾن کتاب را تشکيل میدھد .از اﯾن رو تا آنجا که
امکان داشته است کوشيدهام گزارشات و خاطرات زندانيان سياسی چه در دھه
 50و چه در دھه  60را مأخذ قرار دھم .در رابطه با تجارب زندانھای دھه  ،50از
ﯾک طرف گزارشات و ﯾا خاطراتی که در مورد زندانھای اﯾن دھه نوشته شده را
به عنوان منبع استفاده کردهام و از طرف دﯾگر واقعيت اﯾن است که من در طی
ساليان با رفقا و آشناھائی که به مدت طوالنی در زندانھای رژﯾم شاه به سر
بردهاند در تماس بودهام و از اﯾن رو اﯾن فرصت برای من فراھم بوده است که
مستقيماً در جرﯾان بسياری از مساﯾل زندان در دھه  50قرار بگيرم؛ در عين حال
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که باﯾد به مشاھدات و تجارب عينی خودم نيز از زندان اشاره کنم .بدون شک
ھمه اﯾنھا به طور طبيعی در کار نوشتن اﯾن کتاب دخيل بوده و مسلماً تأثيرات
خود را داشتهاند .گفتهھا و اظھارات زندانيان سياسی سابق زندانھای رژﯾم
شاه و گزارشات کبتی چاپ نشده و ﯾا چاپ شده آنان نيز ،ھمانطور که در متن
کتاب مالحظه خواھد شد ،در نوشتن اﯾن کتاب ﯾاری دھنده بوده و بخشاً در
صفحات مختلف ھر جا الزم بوده مورد استناد قرار گرفتهاند.
در رابطه با زندانھای جمھوری اسالمی در دھه  60دو نوع منبع مورد
مراجعه من بودهاند .اول نوشتهھائی را مورد توجه قرار دادهام که در سالھای
اخير به صورت خاطرات و مقاله و غيره از طرف زندانيان سياسی باقيمانده از آن
دھه به رشته تحرير درآمدهاند .اين نوشتهھا ،حتی اگر اﯾن و ﯾا آن واقعه به
درستی در آنھا منعکس نشده باشند و صرفنظر از ھر دﯾدی که در آنھا مستتر
است ،منابعی ھستند که به عينیتر شدن ھر چه بيشتر ديد ما نسبت به
وضعيت زندانھا در سالھای مورد بحث کمک بزرگی مینمايند .من تا آنجا که
آن آثار در دسترس بودند آنھا را مطالعه کرده و درشناخت ھر چه بيشتر شرايط
زندانھا در سالھای دھه  ۶٠و توضيح واقعيتھای مربوط به آن زندانھا ،از آنھا
بھره بردهام .دومين منبع مورد مراجعه من دررابطه با زندانھای دھه  60در اﯾن
کتاب ،خود وجود زنده زندانيان باقی مانده از آن دھه بودهاند .من از اﯾن امکان
برخوردار بودم که مستقيماً با بعضی از زندانيان سياسی آن دوره -چه زندانيان
سياسی مرد و چه زن در زندانھای مختلف کشور و در دورهھای مختلف -به
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گفتگو بپردازم .اﯾن گفتگوھا مرا در درک بسياری از مساﯾل زندانھای دھه 60
ﯾاری دادهاند .از اﯾن طرﯾق نه فقط مستقيماً در جريان تجارب آنھا از شرايط
حاکم بر زندانھای رژيم جمھوری اسالمی دردھه  60و ﯾا در واقع سالھای
آغازين استقرار اﯾن رژﯾم قرار گرفتهام بلکه در عين حال تماسھای مستقم باعث
شدهاند که بتوانم از نزدﯾک مساﯾل واقعیای که آن زندانيان دردمند از سر
گذراندهاند را درک کرده و احساسات آنھا را شاھد باشم -که اﯾن امر بدون
شک تأثير خود را در ھنگام نگارش اﯾن کتاب به جای گذارده اند .ھرچند که از
ھمه آن زندانيان در اﯾن کتاب نقل قول نشده است ولی گزارشات و اظھارات
چاپ نشدهای از بعضی از زندانيان سياسی دھه  60در اﯾن کتاب وجود دارند که
خود منابع پر ارزشی برای من بودهاند و در اﯾن کتاب به مثابه اسنادی غير قابل
انکار ،در تحليل مساﯾل مورد توجه قرار گرفتهاند.
در مورد کتابھا و مقاالتی که در کتاب حاضر جھت به دست دادن
فاکتھای ھر چه زنده تری از وقاﯾعی که در زندانھای دو دھه گذشته ،از آنھا
استفاده شده است باﯾد بگوﯾم که اوال ً سعی کردهام بدون در نظر گرفتن مواضع
سياسی قبلی و ﯾا کنونی نوﯾسندگانشان از آنھا استفاده نماﯾم .البته مقدور
نبود که از ھمه نوشتهھای مربوط به زندان که مورد مطالعه من بودهاند نقل قول
بياورم– که اﯾن مسلماً به معنی رد ھمه مطالب اﯾن قبيل نوشتهھا نيست؛
ھمانطور که استناد به مطالبی از اﯾن و ﯾا آن کتاب و مقاله نيز به معنی تأئيد
ھمه مطالب مندرج در آنھا نمیباشد .حقيقت را بگوﯾم که من حتی ﯾک دھم

 19سخنی با خواننده
آنچه که در طی مطالعه کتابھا و مقاالت مختلف ،ﯾادداشت کرده بودم را در اﯾن
جا مورد استناد قرار ندادهام .در ضمن ،بی مناسبت نيست و حتی الزم است
دراﯾنجا بگوﯾم که متأسفانه بعضی منابعی که در مورد واقعيت زندانھای دھه
 60در دسترس است بدون اﯾرادھای مھم نيستند .سعی خواھم کرد در آخر اﯾن
کتاب به اﯾن موضوع برخورد کرده و مواردی را متذکر شوم )رجوع کنيد به توضيح
آخر( .در ھر حال من عليرغم آگاھی به اﯾن موضوع ھر جا متوجه شدهام که
گوشهای از واقعيات زندان در آن نوشتهھا منعکس است ،از آنھا استفاده
کردهام .البته کار من در اﯾن زمينه چندان آسان نبود ،چون مجبور بودم بارھا
مطالب مختلف را در نوشتهھای مختلف با ھم مقاﯾسه کرده و بکوشم مطلب
درست را از نادرست تشخيص دھم؛ در جرﯾان اﯾن کار تا آنجا که امکان داشت
کوشيدهام مساﯾل مورد بحث را مورد کنکاش و بررسی قرار داده و سير واقعی
روﯾدادھا را در نظر گيرم.
موضوع دﯾگری که در اﯾنجا باﯾد به آن اشاره کنم آن است که دراﯾن
کتاب نامھائی ذکر شدهاند که چه در وجه مثبت )نام بردن از مبارزﯾن زندانی که
نام و ﯾادشان ھميشه جاوﯾد باد( و چه در وجھی دﯾگر )ذکر نام بعضی از مقامات
زندان و توابين( صرفاً بر مبنای منابع موجود و اطالعات در دسترسم مطرح
شدهاند .در واقعيت ،به جز مواردی که خودم از افرادی نام بردهام ،قرﯾب به اتفاق
آن اسامی در نقل قولھائی که در کتاب مورد استناد قرار گرفتهاند ،ذکر شدهاند
که در آنھا نيز نه آن اسمھا بلکه محتوای متن ،مورد نظر من بوده است .به
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وﯾژه در مورد توابين باﯾد بگوﯾم که وابستگی قبلی آنھا به اﯾن ﯾا آن سازمان
بھيچوجه مورد توجه من نبوده است .درست است که خود تعداد توابين و ﯾا
نقطه مقابل آن ،تعداد افراد مقاوم و مبارزﯾن متعھد وابسته به ھر سازمان و
گروھی در زندان میتواند بيانگر واقعيتی در مورد آن تشکل سياسی باشد ،اما
اگر قرار باشد از اﯾن نقطه نظر مساﯾل مورد برخورد قرار بگيرد ،آنگاه الزم است
فاکتورھای دﯾگری را نيز مورد توجه قرار داد )مثال ً در مورد تواب باﯾد درجه نزدﯾکی
و ﯾا دوری او به تشکل مورد بحث ،کادر بودن ﯾا در رابطه جنبی قرار داشتن او
نيز معلوم شود .تازه وابستگان و فاميل ﯾک مبارز که سياسی نيز نبودند و در
زندان به عنوان تواب به خدمت رژﯾم در آمده بودند ھم به مثابه وابسته به فالن
جرﯾان سياسی مطرح شدهاند .در ﯾک بررسی واقعاً علمی ھمه اﯾنھا باﯾد مد
نظر قرار گرفته شده و به حساب آﯾند( .در ھر حال از آنجا که اساساً چنين
موضوعی مورد برخورد من در اﯾن کتاب نبود ،بدون در نظر گرفتن وابستگی قبلی
اﯾن ﯾا آن تواب به اﯾن ﯾا آن نيروی سياسی ،تنھا سعی کردهام که مفھوم و
ماھيت واقعی خود پدﯾده تواب برای خواننده شناسانده شود .در متن اﯾن کتاب
نشان داده شده است که تواب در زندانھای جمھوری اسالمی ﯾک عنصر
سرکوبگر ھمکار رژﯾم بود و باﯾد با روشنی در مورد آنھا سخن گفت.
اﯾن را ھم باﯾد با خواننده مبارز و عزﯾز در ميان بگذارم که مطالعه
مقالهھا و کتابھای خاطرات مربوط به زندانھای دھه  60که ھر ﯾک روﯾدادھای
جناﯾت بار غير قابل تصوری را توضيح دادهاند و صحبت و گفتگو در مورد آنھا و
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سپس قرار دادن خود در مجموعه شراﯾط شکنجه بار و دھشت زای زندان جھت
نوشتن در مورد آن مساﯾل واقعی ،برای من کاری واقعاً جانکاه بوده است .من در
تمام مدتی که مشغول اﯾن کار بودم ،شبانه روز با زندانيان سياسی در
زندانھای دھه  60به سر برده ام؛ با ھمه آن عزﯾزان که رنجھا و دردھاﯾشان در
آن سياه چالھای ننگين پاﯾانی نداشت؛ و میبينم که خيلی از آن دردھا و
رنجھا اکنون در جسم و روح من نيز نشستهاند .البته در اﯾنجا از بازگوئی ھمه
احساس و وضعی که در اﯾن مورد داشتهام خودداری میکنم ،اما اﯾن را بگوﯾم
که تنھا احساس مسئوليت درمقابل تودهھای ستمدﯾده اﯾران و اﯾن که بازگوئی
حقاﯾق مربوط به مساﯾل دورهای از تارﯾخ جامعهمان ﯾک وظيفه انقالبی است،
کار واقعاً شاق بوده است .در اﯾن ميان ﯾاد مبارزﯾن
مشوق من برای انجام اﯾن
ِ
گذشته و آگاھی از درجه صميميت آنان با جنبش انقالبیای که در جھت اعتالی
آن مبارزه میکردند ،برای من بسيار انرژی بخش و نيرو دھنده بودند .در اﯾنجا ﯾاد
ﯾکی از انقالبيون کمونيست دوره مشروطيت ،علی دوافروش ،ﯾکی از بنيانگذاران
سرخ تبرﯾز را گرامی میدارم که وقتی در کتاب "تبرﯾز مه
"مرکز غيبی" در
شھر ُ
ِ
آلود" در مورد او خواندم که چطور بيشترﯾن استفاده را از ساعات زندگيش برای
انجام کارھا و وظاﯾف انقالبی مینمود و با او به ﯾاد رفقای عزﯾز دﯾگری از بھروز و
صمد گرفته تا خيلی از رفقاﯾم در دھه  50افتادم که اعمال و برخوردشان ھمه
گوﯾای ميزان بسيار باالی تعھد انقالبی در آنھا بود ،بيش از پيش مصمم شدم
که کارم را عليرغم ھمه دشواریھاﯾش پی گيری کرده و به پاﯾان ببرم.
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آنچه در اﯾن کتاب آمده به پشتوانه ﯾک کار تحقيقی ،در حقيقت
گوشهای از تارﯾخ جامعه ما در ﯾک حوزه معين میباشد .مسلماً نوشتن تارﯾخ
کامل در مورد زندانھای دو دھه  50و 60نيازمند کاری بسيار گسترده و طوالنی
مدت آنھم ھمراه با کوشش در گردآوری اسناد و مدارک الزم از فاکتھای واقعی
و کسب شناخت و آگاھی از روﯾدادھای پيش آمده میباشد .البته انجام اﯾن کار
و ارزشمندی نوشتن تارﯾخ درصورتی است که ھدف از آن نماﯾاندن حقيقت
باشد .واقعيت اﯾن است که بعضیھا آگاھانه به قصد تحرﯾف تارﯾخ و قلب حقاﯾق
قلم به دست میگيرند که اﯾن کار ممکن است حتی تحت عنوان "کار تحقيقی"
ھم عرضه شود .اﯾن را ھم باﯾد دانست که معموال ً کار محققين بورژوا به اﯾن
صورت است که میکوشند مطلب خود را در شکل ،به صورت "خنثی" ارائه دھند
تا ظاھراً نوشته آنھا "بی طرفانه" جلوه کند .در حالی که خود نيز میدانند که
در واقعيت امر کار آنھا نه تنھا به ھيچوجه بی طرفانه نيست بلکه اتفاقاً در
جھت تأمين منافع طبقه خاصی برای الپوشانی حقاﯾق قلم میزنند .البته با
توجه به اﯾن امر که ھر کس خواه نا خواه )چه خود بداند و ﯾا نداند( بر مبنای
اﯾدئولوژی معينی به جھان و مساﯾل آن نگرﯾسته و کار خود را به پيش میبرد،
پس در واقعيت امر بی طرف بودن نيز بی معنا بوده و واقعيت ندارد .بنابراﯾن
مسأله اﯾن است و ھميشه نيز اﯾن بوده است که چه کسی طرفدار حقيقت
است و در جھت روشن کردن اﯾن امر حرکت میکند و چه کسی طرفدار دروغ و
کتمان حقيقت میباشد! چه کسی منافعش با رو شدن ھر چه شفافتر حقيقت
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تأمين میشود و چه کسی منافع خود را در قيراندود کردن خورشيد حقيقت و
گل آلود کردن آب زالل حقيقت میبيند! خالصه ،مسأله در واقعيت امر به اﯾن
صورت مطرح است که چه کسی حقيقت را بيان میکند و چه کسی آن را
تحرﯾف میکند .بورژوا ھا و افراد و نيروھای سياسی وابسته به آنھا به مثابه
نيروھای واپس گرا ،مجبورند واقعيتھا را تحرﯾف کنند و دروغ بگوﯾند و برای
الپوشانی ھمين واقعيت نيز میکوشند که نوشتهھای خود را ظاھراً بی طرف و
ھمگانی جلوه دھند .اما کمونيستھای راستين ضمن اعالم علنی طرفداری از
طبقه کارگر ،با اﯾن اعتقاد که بازگوئی حقيقت ھميشه به نفع نيروھای پيش
برنده تارﯾخ و در عصر ما در خدمت طبقه کارگر قرار دارد ،با ھمه وجود سعی
میکنند که حقيقت را آشکار و روشن سازند .آنھا به ھنگام بررسی و تحليل
مساﯾل ،تماماً میکوشند که واقعيتھا تحرﯾف نشده و حقاﯾق با مردم در ميان
گذاشته شود .در ھرحال در اﯾن کتاب ،من نيز به نوبه خودم سعی کردهام که
آنطور عمل کنم و از بازگوئی حقيقت باز نمانم.
شکی نيست که بررسی ھمه مساﯾل و واقعيتھائی که در دو دھه
 50و  60در زندانھای اﯾران گذشته است با توجه به گستردگی موضوع و تنوع
موضوعات در ﯾک کتاب مقدور نيست .در ضمن ھنوز در رابطه با بعضی از
واقعيتھای زندان مدارک کافی وجود ندارد ،مثال ً ھنوز ھمه مساﯾل مربوط به
زندانھان دھه  60در شھرستانھا مکتوب و مستند نشدهاند .در نتيجه ھنوز
باﯾد کتابھا در مورد مساﯾل مربوط به زندانھای دو دھه  50و  60نوشته شوند.
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اميد من آن است که مطالعه اﯾن کتاب انگيزه مضاعفی به زندانيان سياسی
مبارز پوﯾا و حقيقت جو بدھد تا به عنوان شاھدان عينی ،دانستهھای خود را از
زندان درست به ھمانگونه که بودهاند به تحرﯾر در آورده و در اختيار دﯾگران قرار
بدھند .اﯾن کار مسلماً به تکميل مطالبی که در اﯾن کتاب آمده است نيز کمک
نموده و به طور کلی گامی در راستای انجام ﯾک وظيفه ارزشمند مبارزاتی
میباشد .در پاﯾان باز اجازه دھيد از انتظار خود سخن گفته و اظھار اميدواری
کنم که مطالب اين کتاب ،ھم به خوانندگان دردمند و مبارزی که مساﯾل مربوط
به زندان را برای مبارزه با دﯾو ارتجاع مورد توجه قرار میدھند و ھم به ھمه
کسانی که اخذ تجربه از گذشته را روشنی بخش راه آﯾنده میدانند ،کمک
نماﯾد تا با ديدی ھر چه علمیتر و وسيعتر به پديده زندان و شکنجه و به طور
کلی به روﯾدادھا و مساﯾلی که در گذشته نه چندان دور در جامعه ما بوجود آمده
اند ،نگرﯾسته و از خالل اين موضوع دشمنان اصلـی خود را در ھر چھرهای که
ظاھر میشوند ،خوب بشناسند و از مبارزه بر عليه آنھا غافل نمانند.

با اﯾمان به پيروزی کارگران و زحمتکشان
و با آرزوی شادی و بھروزی
اشرف دھقانی -اردﯾبھشت 1386

قدر دانی و توضيحی کوتاه
اين کتاب ،ھم در مرحله ای که ھنوز کامالً تمام نش ده ب ود و ھ م پ س از تکمي ل
نھ ائی ،ب رای مطالع ه در اختي ار تع دادی از دوس تان و رفق ای زن دانی سياس ی
باقيمانده از دھه  60و ھمچن ين رفق ای ديگ ر گذاش ته ش د .در اينج ا از ھم ه آن ان
که قبل از چاپ ،اي ن کت اب را خوان ده و نظراتش ان را ب ا م ن در مي ان گذاش تند،
سپاسگزاری می کنم .ھمچنين بايد از زندانيان سياسی سابق عزيزی قدر دانی و
تش کر ک نم ک ه ھ ر ج ا جوي ای اطالع اتی از آنھ ا در رابط ه ب ا زن دان ش دم ب ا
احس اس مس ئوليت و ص ميميت کام ل دانس تهھ ای خ ود را در اختي ار م ن ق رار
دادند؛ و سپاس می گويم به رفقائی که جھت آماده کردن اي ن کت اب ب رای چ اپ،
زحمت کشيدند.
قسمتی از اين کتاب ،تحت عنوان"تواب پديده ای نوظھور در زندان")از
صفحه 253تا صفحه  (336قبالً به طور مستقل چاپ شده است .در اينجا تنھا
توضيحاتی که با عالمت  +مشخص شده اند به متن چاپ شده پيشين اضافه شده
اند.
نقل قول ھائی که با عالمت◙ مشخص شده اند مبين منابع شفاھی
ﯾعنی گفتگوی نوﯾسنده از طرق مختلف با تعدادی از زندانيان سياسی
سابق می باشند که نام ھر ﯾک از آنھا نيز در کنار عالمت مذکور آمده
است.
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"برای ما کمونيسم وضعی نيست که باﯾد برقرار شود .آرمانی
نيست که واقعيت باﯾد از آن پيروی کند .ما آن جنبش واقعی را
کمونيسم می خوانيم که وضع موجود را منھدم کند .شراﯾط اﯾن جنبش
از مقدماتی که اﯾنک موجود است ،نتيجه میشود.

٭

کتابی که در دست شماست کوشيده است در جـدال بـا تـالش ھـائی
که در جھت تداوم وضع نکبت بار موجود و برای خاموش کـردن آتـش مبـارزه تـوده
ھا برای از بين بردن چنين وضـعی ،بـه ھـر نحـو و اقعيـات را تحرﯾـف مـی کننـد،
جدال عظيم زندانيان مبارز در دھه  60با دﯾو ارتجاع جمھوری اسالمی را به تصوﯾر
بکشد .جدال با ارتجاعی که در سياه چال ھـای خـود اﯾضـاً بـرای خـاموش کـردن
آتش مبارزه توده ھای رنج کشيده اﯾران برای دگرگونی شراﯾط ظالمانه حـاکم بـر
جامعه ،به ھر نوع وحشی گری دست می زد .زندانيان سياسی ای کـه در اﯾـن
مقطع با حکومت مرتجع نماﯾنده استثمارگران و غارتگران در افتاده بودند ،خود ،در
جدال با خاموشی فرﯾادھـای خلقـی در بنـد بودنـد؛ خـود ،فرﯾادھـای خشـمگين
خلقی در جدال با خاموشی بودند.
در اﯾن مبحـث سـعی شـده اسـت خالصـهای از مھمتـرﯾن نکـات مطـرح
شده در طول اﯾن کتاب به ھمراه بعضی اندﯾشه ھا و نظرگاه ھائی که مبتنی بر

٭
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فاکت ھای عينی در آن مورد تأکيـد قـرار گرفتـه انـد ،در اختيـار خواننـده قـرار داده
شود .در ضمن بدﯾن وسيله تا حدی کتاب حاضر نيز به خواننده معرفی می گردد.
کتاب "در جدال با خاموشی" در آغاز کوشيده است از خالل ذکر
واقعيتھا و روﯾدادھای عينی ،خواننده را ھر چه بيشتر در فضای زندانھای رژﯾم
شاه و جمھوری اسالمی در دھه ھای  50و  60قرار داده و شراﯾط حاکم در اﯾن
زندانھا را با گوﯾائی بيشتری آشکار نماﯾد .به ھمين منظور بررسی مقاﯾسهای
زندانھای رژﯾم شاه در دھه  50با زندانھای رژﯾم جمھوری اسالمی در دھه 60
اولين کاری است که در اﯾنجا به آن پرداخته شده است .در ھمين رابطه الزم
است توضيح دھم که اعتقاد به "تحليل مشخص از شراﯾط مشخص" که به نظر
من درست ترﯾن روش بررسی و تحقيق واقعيتھای اجتماعی است ،نقطه
حرکت من در مشخص کردن محدودهھای تارﯾخی معين فوقالذکر بوده است.
اﯾن روش را من در عين حال در بررسی شراﯾط زندانھای جمھوری اسالمی نيز
بکار برده و کوشيدهام شراﯾط آن زندانھا در دھه  60را نه به طور کلی بلکه به
طور مشخص در سالھای متفاوتی که ھر ﯾک بيانگر دوره خاصی در زندان بوده
است ،مورد توجه قرار دھم .بر اﯾن مبنا جلب دقت نظر خوانندگان گرامی به اﯾن
دورهھای متفاوت ،جھت شناخت شراﯾط متفاوت زندان در سالھای مختلف دھه
 ،60برای اﯾن کتاب از اھميت بر خوردار بوده و ﯾکی از منظورھای آن بشمار
میرود -ھمچنانکه بر ضرورت توجه به تقاوت ھا و تشابھات زندانھای تھران با
زندانھای شھرھای مختلف نيز در اﯾن کتاب تأکيد شده است.
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با توجه به واقعيت انکار ناپذﯾر وجود بساط شکنجه در زندانھای
رژﯾمھای شاه و جمھوری اسالمی که امروز دﯾگر برای مردم مبارز اﯾران امر
شناخته شدهای است ،در صفحاتی از اﯾن کتاب کوشش شده که از مقوله
شکنجه تعرﯾفی علمی و منطبق بر واقعيت ارائه شود .در اﯾن مورد عنوان شده
است که شکنجه ابزاری در دست حکومتھای مدافع طبقات استثمارگر
میباشد که از آن برای باز داشتن روشنفکران و تودهھا از مبارزه بر عليه طبقه
استثمارگر حاکم استفاده میکنند .اﯾن تعرﯾف ،درست نقطه مقابل تعرﯾف ھای
اﯾده آليستی و ذھنی از شکنجه قرار دارد که میکوشند ﯾا آن را پدﯾدهای که
گوﯾا از اول وجود داشته و ھمواره نيز وجود خواھد داشت ،جلوه دھند و ﯾا با
کتمان خاستگاه مادی اﯾن پدﯾده و زمينهھای عينی پدﯾد آورنده آن ،اﯾن ﯾا آن
اﯾدئولوژی را سرمنشاء شکنجه محسوب کنند .اما ارائه تعرﯾف مبتنی بر
واقعيتھای عينی از شکنجه در اﯾن کتاب که در ﯾک کالم آن را وسيلهای در
دست حکومتھای مدافع طبقات استثمارگر برای سرکوب تودهھای تحت ستم
و مقابله با مبارزات آنان توصيف میکند ،راه را بر چنان اندﯾشهھائی میبندد .از
جمله ،اﯾن تعرﯾف در مقابل اﯾدهای قرار دارد که با ابداع اصطالح غير واقعی و
نادرست "دولت اﯾدئولوژﯾک" سعی میکند شکنجه را مخصوص دولتھای
خاصی جلوه داده و آن را ناشی از کارکرد اﯾدئولوژی آن دولتھا تلقی نماﯾد.
میتوان دﯾد که اصطالح فوق که گاه کمونيسم  -که دشمن ھر سيستم
حکومتی مبتی بر مالکيت خصوصی میباشد -را آشکارا در کنار مذھب و
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فاشيسم و رژﯾمھای مذھبی و فاشيستی قرار میدھد ،خود برای کند کردن
آھنگ مبارزه طبقاتی ابداع شده است؛ در حالی که با پی بردن به رابطه بين
استثمار و ظلم و ستم حکومتھای مدافع طبقات استثمارگر در حق طبقات
استثمار شونده و زﯾر ستم با امر سرکوب و زندان و شکنجه ،راه حل رھائی از
اﯾن واقعيتھای جناﯾتکارانه و زشت نيز جلوی پای روشنفکران حقيقت جو و
تودهھای مبارز قرار میگيرد .معلوم میشود که تا زمانی که سيستم ھای
مبتنی بر مالکيت خصوصی و در ارتباط با آن ،طبقات استثمارگر وجود دارند،
حکومتھائی نيز وجود خواھند داشت که جھت حفظ مالکيت خصوصی و دفاع از
منافع طبقات استثمارگر در مقابل کارگران و زحمتکشان و دﯾگر تودهھای تحت
ستم" ،چارهای" جز سرکوب تودهھا نداشته و نمیتوانند بدون نياز به زندان و
شکنجه و اعدام امورات خود را بگذرانند .در پيوند با اﯾن واقعيت ،ھمچنين معلوم
میشود که پيشبرد مبارزه طبقاتی در جھت نابودی حکومتھای مدافع طبقات
استثمارگر و خود اﯾن طبقات و از بين بردن مالکيت خصوصی تنھا راه پاﯾان
بخشيدن به ھر نوع بساط جناﯾت و آدم کشی میباشد .اﯾن ھمان راھی است
که کتاب حاضر خود را وقف پافشاری بر حقانيت آن نموده و خدمت به پيشبرد
مبارزه طبقاتی به نفع کارگران و زحمتکشان و ھمه ستمدﯾدگان در جھت تحقق
دنيای زﯾبای کمونيستی ،تنھا ھدف آن را تشکيل میدھد .بر اساس آنچه در باال
مطرح شد ،در البالی صفحات اﯾن کتاب با نشان دادن فاکتھای کامال ً
مشخصی ،بر ارتباط انکارناپذﯾر سيستم سرماﯾهداری وابسته) (1در اﯾران که ﯾک
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سيستم اقتصادی -اجتماعی برای تأمين منافع امپرﯾاليستھا و سرماﯾهداران
وابسته اﯾران میباشد با شکنجه و زندان و اعدام تأکيد شده و از جمله با
مقاﯾسه زندانھای دو رژﯾم شاه و جمھوری اسالمی در دھه ھای  50و  60و
ﯾادآوری شکنجهھای قرون وسطائی در زندانھای تحت حاکميت ھر دو اﯾن
رژﯾمھای وابسته ،چند واقعيت مھم در اختيار خواننده قرار میگيرد .که آنھا را به
شرح زﯾر ميتوان بيان نمود.
"-1در جدال با خاموشی" ،با برشمردن تشابھات موجود بين زندانھای جمھوری
اسالمی و رژﯾم شاه و به خصوص با تکيه بر وجود شکنجهھای قرون وسطائی
در دوره بازجوئی در زندانھای ھر دو رژﯾم ،خط بطالن بر اﯾده ای می کشد که
شکنجه در زندانھای رژﯾم مذھبی جمھوری اسالمی را با اﯾدئولوژی آن توجيه
نموده و توضيح میدھد .ھمچنين با نشان دادن تشابھات موجود بين برخورد
بازجوھا با زندانيان سياسی در دو مقطع متفاوت و تحت دو رژﯾم متفاوت ولی
ھم ماھيت ،روی اﯾن واقعيت تأکيد شده است که بازجو ھا و شکنجهگران
جمھوری اسالمی به ھمان اندازه در راه حفظ و تحکيم جمھوری اسالميشان
"انجام وظيفه" مینمودند که بازجوھا و شکنجهگران رژﯾم شاه برای حفظ و
تحکيم رژﯾم شاھنشاھی شان.
 -2مقاﯾسه شراﯾط زندانھا در دو دھه  50و  60در اﯾن کتاب ھمچنين معلوم
میکند که اسالم ،عليرغم ھمه القائات آسمانی و قداستی که به آن نسبت
میدھند ،از طرف حاکميت سياسی موجود برای پيشبرد امور زمينی و کامال ً
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مادی به کار گرفته شده و جز ﯾک پوشش اﯾدئولوژﯾکی برای پيشبرد اھداف ضد
خلقی در جھت حفظ سيستم سرماﯾهداری وابسته در اﯾران نمیباشد؛ و باﯾد
ضمن درک تفاوت اﯾدئولوژیھا با ﯾکدﯾگر ،آن را ھمچون ھر اﯾدئولوژی دﯾگری
دانست که در خدمت به تأمين منافع طبقهای که آن را به کار میبرد ،نقش مھم
خود را بازی مینماﯾد.
 -3چه با تکيه بر شباھتھا و چه با برشمردن تفاوتھای موجود بين زندانھای
تحت حاکميت رژﯾم شاه و جمھوری اسالمی در دورهھای معين ﯾاد شده ،در اﯾن
کتاب اﯾن واقعيت نشان داده شده است که نطفه بسياری از ننگھا و
جناﯾتھائی که در دھه  60توسط جمھوری اسالمی در مقابل چشم ھمگان
صورت گرفت ،در ھمان زمان شاه بسته شده بود .اﯾن امر خود بيانگر آن است
که بوجود آمدن آن ننگھا و جناﯾتھا در دوره جمھوری اسالمی ،وﯾژگی اﯾن رژﯾم
نبوده بلکه بنا به اقتضای شراﯾط مبارزه طبقاتی حاکم در مقطع دھه  ،60توسط
رژﯾم ھم ماھيت رژﯾم شاه به انجام رسيده است.
کتاب حاضر با تکيه بر خاطرات و گزارشات زندانيان سياسی در دھه 60
به طور کامال ً مستند ،واقعيتھا ،روﯾدادھا و روندھای موجود در زندانھای اﯾن
دھه را به خواننده شناسانده و تصوﯾر حتی االمکان روشنی از زندان تحت
سلطه رژﯾم جمھوری اسالمی در دھه  60را در اختيار وی قرار میدھد.
اﯾن کتاب توضيح میدھد که به کمال رسيدن ننگھا و جناﯾات
شاھنشاھی در دھه  60در دوره جمھوری اسالمی در عين حال خود مبين وجود
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شراﯾط متفاوتی در کل جامعه در اﯾن دھه نسبت به دھه پيشين خوﯾش
میباشد .اساساً توجه به شراﯾط حاکم بر جامعه و چگونگی سير مبارزه
طبقاتی در آن ،امری مھم و قابل تأکيد برای اﯾن کتاب بشمار رفته و پاﯾه
تحليلھای آن را میسازد .به دﯾگر سخن ،تأکيد بر اﯾن امر که شراﯾط حاکم بر
زندان انعکاسی از سطح و شدت و حدت مبارزه طبقاتی در کل جامعه است،
ﯾکی از نکات برجسته کتاب حاضر را تشکيل میدھد .تمامی واقعيتھا و
روندھائی که چه در دھه  50و چه در دھه  60در زندانھا جرﯾان داشته و در اﯾن
کتاب در حد امکان مطرح و مورد برخورد قرار گرفتهاند نيز ھمگی بيانگر اﯾن
حقيقت ھستند که تفاوت در حد و چگونگی شکنجه و جناﯾتھای انجام شده در
زندانھای دو رژﯾم ھم ماھيت ،اساساً از تفاوت در شراﯾط مبارزه طبقاتی در آن
دو دھه ناشی شده است.

در اﯾن کتاب مشخصاً مطرح شده است که در شراﯾطی که
امپرﯾاليستھا با فدا کردن شاه و قرار دادن ارتش در اختيار دار و دسته
خمينی ،قدرت سياسی را در اﯾران به دست رژﯾم جمھوری اسالمی
سپردند ،سرکوب انقالب تودهھا اولين وظيفهای بود که از طرف
امپرﯾاليستھا ،اﯾن دشمنان اصلی خلقھای اﯾران ،بر عھده اﯾن رژﯾم
قرار داده شد) .در حقيقت امپرﯾاليستھا در مقابل خيزش انقالبی وسيع
تودهای در اﯾران با رضاﯾت دادن به سقوط رژﯾم شاه ،دست به ﯾک عقب نشينی
رژﯾم خمينی حمله استراتژﯾک خود به
تاکتيکی زده بودند و حال از طرﯾق ِ
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تودهھای مبارز ما را به پيش میبردند( .سرکوب تودهھا تنھا راه اعاده نظم
اقتصادی -اجتماعی ضد خلقی حاکم بر اﯾران بود که با مبارزات سترگ
تودهھا و انقالب آنان دچار ضربه شده و مختل گشته بود .بر اﯾن مبنا،
کتاب حاضر در حين بر مال کردن شراﯾط بسيار خشونت بارتر زندانھای جمھوری
اسالمی در دھه  60نسبت به زندانھای رژﯾم شاه در دھه  ،50علت اﯾن امر را
نيز که ھمانا مقابله امپرﯾاليستھا از طرﯾق رژﯾم دست نشانده خود )جمھوری
اسالمی( با انقالب تودهھا بود را نيز تشرﯾح میکند" .در جدال با خاموشی"
توضيح میدھد که جاری بودن ﯾک مبارزه حاد طبقاتی در سطح تودهای در
جامعه در طی سالھای پر تالطم  56-57و ادامه آن در چند سال بعد از روی کار
آمدن خمينی و دار و دستهاش از ﯾک طرف و نياز جبھه ضد انقالب برای برقراری
مجدد "نظم و امنيت" دلخواه خوﯾش در جامعه ،جمھوری اسالمی را به مثابه ﯾک
رژﯾم ضد انقالبی به نماﯾندگی از ھمه نيروھای مرتجع و ضد انقالبی ذﯾنفع،
وادار به جنگی تمام عيار با تودهھای مبارز اﯾران نموده بود .بنابراﯾن کتاب در
رابطه با شراﯾط شدﯾداً خونبار زندانھای دھه  60صراحتاً عنوان میکند که دليل
آن وحشی گریھا "جز آن نبود که سردمداران و گردانندگان رژﯾم جمھوری
اسالمی به طور مشخص -ﯾعنی آنطور که براستی در واقعيت بود -خود را در
صحنه ﯾک جنگ واقعی با تودهھای تحت ستم اﯾران میدﯾدند".
با تشرﯾح امر فوق و ذکر واقعيتھای مشخص و موارد متعددی از
چگونگی اعمال خشونت در زندانھای دھه  ،60اﯾن کتاب موضوع مھمی را نيز
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در مقابل چشم خواننده قرار میدھد و آن اﯾن که رژﯾم جمھوری اسالمی برای
اﯾن که بتواند در جنگ با تودهھا آنھا را به عقب رانده و مغلوبشان سازد ،وسيعاً
به فاسدترﯾن و متحجرترﯾن اقشار جامعه روی آورده و دست به نيرو گيری از ميان
زنان و مردان بی شعور و متحجر و زبالهھای اجتماعی که عمری را به رذالت و

پستی گذرانده بودند ،زد .در واقع ،عالوه بر ارتش شاھنشاھی و دﯾگر
ارگانھای مسلح ضد خلقی پيشين ،اﯾن ،عقب ماندهترﯾن قشرھای
جامعه ،طفيلیھا و قارچھای ھرز و التھا و لمپنھا بودند که برای
سرکوب مبارزات عادالنه و انقالبی تودهھا به کمک رژﯾم جناﯾت کار
جمھوری اسالمی شتافتند .اﯾن واقعيت انکار ناپذﯾر که بخش بزرگی از نيروی
سرکوب رژﯾم در زندانھا و ھمين طور در بيرون از زندان )که در گشتھای متعدد
سرکوب در ھر کوی و برزنی بر عليه تودهھا فعاليت میکردند( را ھمان التھا و
لمپنھا تشکيل میدادند ،امری است که اﯾن کتاب با ارائه موارد عينی
مشخصی روشن نموده و برای خواننده میشناساند .اتفاقاً مردم مبارز اﯾران

خوب میدانند که در سال  1332نيز ھمين قشر لمپن )فواحش و عربده
کشان چاقو کش( بودند که توسط اردشير زاھدی و اشرف پھلوی
بسيج شده و در جرﯾان کودتای ننگين  28مرداد به کمک رژﯾم شاه
شتافتند .التھا و لمپنھائی نظير شعبان بی مخ )فاميلی او جعفری
بود و از طرف مردم بی مخ خطاب میشد( ،رمضان ﯾخی ،پروﯾن آژدان
قيزی و ملکه اعتضادی )ﯾکی از سردسته ھای فواحش تھران( که در
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به شکست کشاندن جنبش مردم در آن سالھا و سقوط حکومت ملی
دکتر مصدق ،نقش ضد انقالبی مھی اﯾفاء نمودند.
ﯾکی دﯾگر از نکات مھم "در جدال با خاموشی" که طی توضيح و تشرﯾح
ھر چه بيشتر رابطه بين حاکم شدن اﯾن و ﯾا آن وضعيت و شراﯾط در زندانھا با
عملکرد و تأثير شراﯾط مبارزه طبقاتی در کل جامعه ،مطرح گردﯾده ،اثبات اﯾن
حقيقت است که شراﯾط حاکم بر زندان جدا از شراﯾط موجود در کل جامعه و
وضعيت مبارزه طبقاتی جاری در آن نمیباشد؛ و به زبانی گوﯾاتر ،شراﯾط حاکم
بر زندان در ھر مقطعی انعکاسی از شراﯾط حاکم بر کل جامعه است" .در جدال
با خاموشی" با رجوع به عملکردھای خونبار و شدﯾداً سرکوبگرانه رژﯾم در خارج
از زندان ﯾعنی عملکردھائی که خود را در قالب تحميل و متداول کردن فرھنگ و
رسومات خاص جمھوری اسالمی درجامعه و گسترش فضای رعب و وحشت و
اختناق نشان میداد ،نکته مھم فوقالذکر را مورد تأکيد قرار داده و نکات دﯾگری
را نيز در ھمين رابطه مطرح کرده است -که رئوس آنھا را میتوان به شرح زﯾر
برشمرد.
الف -برخالف تبليغات دروغين جمھوری اسالمی و دﯾگر دشمنان مردم،
اﯾن رژﯾم پاﯾهھای حاکميت خود را نه با به اصطالح  %99رأی مردم اﯾران بلکه با
بکارگيری وحشيانه ترﯾن شيوهھای سرکوب و در ميان درﯾائی از خون فرزندان
اﯾن آب و خاک تحکيم نمود .در چنين شراﯾطی که اﯾران خود به ﯾک زندان بزرگ
تبدﯾل گشت ،شراﯾط زندانھا نمیتوانست ھمسو با آنچه در جامعه میگذشت
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نباشد .در واقع ،تصوﯾر زندان در دھه  60تصوﯾری فشرده از فجاﯾع و وحشی
گریھائی بود که در ھمان زمان در زندان گسترده تری به نام سرزمين اﯾران،
جرﯾان داشت.
ب -بر حسب اﯾن که ارتجاع حاکم در جھت حفظ مناسبات اقتصادی -
اجتماعی ظالمانه موجود ،خود را تا چه حد با خطر مبارزات تودهھا مواجه ببيند و
چه نيازی به

سرکوب تودهھا داشته باشد ،شراﯾط متفاوتی نيز در زندانھا

بوجود خواھد آمد .به ھمين دليل نيز در دھه  50در شراﯾطی که جنبش
کمونيستی در اﯾران راه اعتال می پيمود و اﯾن ،تودهھای تحت ستم و
فرزندان راستين آنان بودند که دشمنان خود را مورد تعرض انقالبی خود قرار داده
بودند ،شراﯾطی در زندان حاکم بود که با شراﯾط زندان دھه  60که جامعه در
اوضاع و احوال دﯾگری به سر میبرد ،متفاوت بود .در دھه  ،60غلبه
اپورتونيسم بر جنبش کمونيستی و استيالی جو سازشکاری و ندانم کاری
در ميان قرﯾب به اتفاق نيروھای سياسی اپوزﯾسيون ،ﯾکی از عوامل ﯾاری بخش
به دشمنان مردم ما بود ،دشمنانی که در جنگ با تودهھا جھت از پای در آوردن
آنھا ،خود را نيازمند آن میدﯾدند که حتی روحيهھای واالی انقالبی در ميان
مردم را نيز در ھم بشکنند و به ھمين خاطر اﯾن ھدف را در زندانھای خود با
دست بازتری در مورد زندانيان سياسی پيش بردند .با تکيه بر چنين دﯾدی
خواننده خود میتواند دليل تفاوت شراﯾط زندان قبل و بعد از کشتارھای فجيع
سال  67و به خصوص دليل آزادی زندانيان باقی مانده از آن کشتار را نيز درﯾابد؛ و
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توجه داشته باشد که اﯾن موضوع آخر در حالی بود که ھنوز ھمان جمھوری
اسالمی با ھمان کادرھا و سرسپردگانش بر زندانھا حکم می راندند! بر اﯾن
اساس شراﯾط زندانھای امروز جمھوری اسالمی نيز باﯾد به طور مشخص دﯾده
شده و مورد توجه قرار گيرد و نمیتوان آن را عيناً به ھمانگونه تصور نمود که در
دھه  60بود.
ج -ارائه اسنادی گوﯾا از چگونگی فاجعه کشتار سال  67و شرح آنچه بر
بازماندگان آن کشتارھا در تھران گذشت از زبان تنی چند از آن بازماندگان موضوع
دﯾگری است که اﯾن کتاب به آن پرداخته است .در ھمين رابطه با اتکاء به اسناد
و مدارک موجود ،دالﯾل جناﯾت غيرقابل توصيف رژﯾم جمھوری اسالمی در کشتار
سراسری زندانيان سياسی اﯾران مطرح شده و رابطه اﯾن فاجعه با موضوع قطع
جنگ اﯾران و عراق و برنامه امپرﯾاليستھا برای سرماﯾه گذاری در اﯾران جھت باز
سازی خرابیھای ناشی از جنگ تو ضيح داده شده است .به اﯾن ترتيب ﯾک بار
دﯾگر ارتباط ناگسستنی اعدام و شکنجه و زندان با امر استثمار و غارت دسترنج
کارگران و زحمتکشان در مقابل چشمان خواننده قرار داده شده است.
د -بين مبارزه بر عليه رژﯾم ضد خلقی حاکم بر جامعه و سرکوب و زندان
ھمان قدر رابطه واقعی وجود دارد که چنين ارتباطی را میتوان بين شراﯾط
استثمار و ظلم و ستم در جامعه و مبارزه عادالنه و انقالبی مشاھده کرد .اما
اﯾن ارتباط ﯾک دور باطل نيست.
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شراﯾط استثمار وحشيانه و در ارتباط با آن فشارھای طاقت فرسای
اجتماعی و سياسی ،خارج از اراده ھر کسی کارگران و زحمتکشان و طيف
وسيعی از تودهھای تحت ستم را به صحنه مبارزه میآورد .تجربيات گذشته
توشه راه آنھاست و اﯾن تازه به ميدان آمدهھا در شراﯾط جدﯾدی که با کار و
فعاليت نسلھای پيش از خود ساخته شده ،مبارزه خود را در سطحی باالتر از
قبل ،پيش میبرند .بر مبنای آنچه مارکسيسم به مثابه ﯾک علم اجتماعی ثابت
میکند و به گواه تارﯾخ و پيشرفتھای تارﯾخیای که بشر تاکنون به آنھا دست
ﯾافته است ،انتھای اﯾن مسير با مرگ محتوم ارتجاع و طبقات استثمارگر و
پيروزی ستمدﯾدگان رقم خورده است .کتاب حاضر کوشيده است تا آنجا که
فاکتھا و دالﯾل عينی ارائه شده میتوانند بازگو کننده باشند ،بر درستی چنين
امری پای بفشارد.
"در جدال با خاموشی" در حالی که از زبان زندانيان سياسی سابق
زندانھای رژﯾم شاه و جمھوری اسالمی جناﯾات و واقعيتھای زشت و نکبت بار
حاکم بر آن زندانھا را بازگوئی میکند ،در ھمان حال باز با اتکاء به گفتهھا و
نوشتهھای زندانيان سياسی بازمانده از دھه  ،60به طور مستند توصيفگر
مقاومتھا ،استقامت ھا و مبارزه مردم آگاه و دلير اﯾران در مقابل ارتجاع بوده و
به خصوص مبارزه و پاﯾداریھای حماسی زندانيان سياسی در دھه  60را به
تصوﯾر کشيده است.
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ذکر مواردی چند از بيشمار رزمندگیھا و مبارزه و پاﯾداریھای فرزندان
راستين خلقھای ما در اﯾن کتاب ،اﯾن حقيقت نھفته در دل آن حماسهھا را نيز
برای خواننده آشکار کرده است که جمھوری اسالمی برای باز پس گيری دست
آوردھای انقالب تودهھا و فتح ھر سنگری تا چه حد میباﯾست وحشيانه دست
به سرکوب بزند -که البته در اﯾن مسير ھم بود که نقاب رﯾا و فرﯾبکاری از چھره
خمينی برافتاد و با کنار رفتن پردهھای فرﯾب ،جمھوری اسالمی مجبور شد تا
خود را به عنوان ﯾک رژﯾم سرا پا ننگ و جناﯾت که دﯾگر با ھيچ رﯾاکاریای قابل
تطھير نيست ،به مردم رنجدﯾده اﯾران بشناساند .با درنظر گرفتن اﯾن که براستی
امپرﯾاليستھا در سال  57با اتخاذ تاکتيکھای حيله گرانهای قادر به فرﯾب مردم
ما شدند ،امر فوق تجربه بسيار گرانقدری را با خود حمل میکند که مسلماً در
مبارزه انقالبی به کار گرفته میشود .اﯾن حقيقت که مبارزه و مقاومت زندانيان
سياسی سھم بزرگی در افشای رژﯾم جمھوری اسالمی داشته است ،در اﯾن
کتاب با روشنی خاطر نشان گردﯾده .و باالخره در اﯾنجا از زندانيان سياسی
مبارزی تجليل شده است که با سکوت خود در زﯾر شکنجه رساترﯾن و زﯾبا ترﯾن
فرﯾادھای انسانيت را سر دادند.
اما ،زندگی وجوه متضاد را ھمواره با ھم و در آن واحد به نماﯾش
میگذارد .به ھمين خاطر نيز در مقابل مقاومتھای حماسی زندانيان سياسی
در زندانھای جمھوری اسالمی در دھه  ،60متضاد آن نمیتوانست زاده نشود.
نمیتوانست در مقابل زندانيان استوار که با ھمه دردھا و زخم ھا در دل و
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جان،سرفراز در مقابل دشمنان مردم اﯾستادگی میکردند ،عناصری در زندان
پيدا نشوند که راه خيانت به تودهھا را در پيش گرفته و در اﯾن راه تا آنجا پيش
روند که در کنار بازجوھا و جالدان قرار گرفته و به عامل سرکوب در زندان تبدﯾل
نشوند .اﯾنھا ھمان کسانی بودند که پدﯾده تواب را در زندانھای جمھوری
اسالمی در آن دھه شکل دادند .واقعيتی که کتاب حاضر تالش کرده است که
تعرﯾف درستی از آن بدست داده و اﯾن پدﯾده نو ظھور را با ھمه زشتیاش به
مردم مبارز اﯾران بشناساند.
شناخت تواب که پدﯾده نو ظھوری بود که در زندانھای دھه  60شکل
گرفت از اھميت خاصی برخوردار است .در شراﯾط کنونی نيروھای راست ،اﯾن
مبلغين بورژوازی میکوشند با ارائه مفھوم غير واقعی از تواب در زندانھای دھه
 ،60مرز آنھا را با کسانی که به عنوان زندانی سياسی شناخته میشوند،
قاطی کنند .قرار دادن توابين در ردﯾف زندانيان مبارز و مقاوم و کمتر از آن در ردﯾف
کسانی که عليرغم ھمه عدم مقاومتھاﯾشان در مقابل ارتجاع و نشان دادن
ضعف ،به ھرحال به نيروی سرکوب در زندان تبدﯾل نشدند ،کاری است که اﯾنان
انجام میدھند .از اﯾن طرﯾق آنھا سعی میکنند صف خلق و ضد خلق و صف
انقالب و ضد انقالب را مخدوش سازند -که کمترﯾن نتيجه آن در حال حاضر ھموار
کردن راه برای حضور توابين به عنوان اپوزﯾسيون میباشد ،امری که در سال
 1384شاھد جلوهھائی از آن در خارج از کشور بودﯾم .در مقابله با چنين امری
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بود که قبل از تکميل کتاب حاضر ،بخشی از آن تحت عنوان" تواب پدﯾدهای نو
ظھور در زندان" ﯾکبار به طور مستقل انتشار ﯾافت.
برای من در اﯾن کتاب نه در بيان مقاومت و پاﯾداریھای زندانيان
سياسی مبارز و نه در افشای توابين ،معيار ،تعلقات تشکيالتی پيشين آنھا و
خط سياسیشان نبوده است .از نظر من امر تجليل از فرزندان راستين خلقھای
اﯾران و افشای ھمکاران و ھمدستان ماشين سرکوب جمھوری اسالمی ،ﯾک
وظيفه انقالبی است که محصور کردن آن در چھارچوب اﯾن و ﯾا آن خط سياسی،
از بار آن وظيفه کاسته و محتوای واقعی آن را از بين میبرد .باور به ضرورت اتحاد
ھمه نيروھای درون صف خلق و قرار گرفتن آنھا تحت رھبری طبقه کارگر و ﯾا در
واقع تحت ﯾک رھبری کمونيستی که تضمين کننده پيروزی انقالب خلقھای
ماست،سرچشمه چنين برخوردی است .روی دﯾگر اﯾن برخورد ،البته ،مرزبندی
با کسانی است که بدون درک درد مشترک و مساﯾل مشترک ھمه
نيروھای مردمی در مقابل دشمنان مشترکشان ،سعی دارند به نام
اعتقاد به دموکراسی و تمدن و غيره شعار "ھمه با ھم" خمينی را داده و صف
خلق را با ضد خلق و مرز مرتجعين را با نيروھای مترقی و چپ مخدوش سازند.
در آخرﯾن پاراگراف اﯾن مبحث ،اجازه دھيد از آرزوی ھمه تودهھای
رنجدﯾده اﯾران و ھمه کسانی صحبت کنيم که خواھان جامعه ای عاری از زندان
و شکنجه و اعدام میباشند.
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من در رويای خود دنيائی را می بينم که در آن ھيچ انسانی انسان
ديگر را خوار نمی شمارد
زمين از عشق و دوستی سرشار است
و صلح و آرامش ،گذرگاهھايش را می آرايد.
من در رويای خود دنيائی را میبينم که در آن
ھمگان راه گرامی آزادی را می شناسند
حسد جان را نمیگزد
و طمع روزگار را بر ما سياه نمیکند.
من در رويای خود دنيائی را می بينم که در آن
سياه يا سفيد
از ھر نژادی که ھستی
از نعمتھای گسترهی زمين سھم میبرد.
ھر انسانی آزاد است
شوربختی از شرم سر به زير می افکند
و شادی ھم چون مرواريدی گران قيمت
نيازھای تمامی بشريت را برمی آورد.
چنين است دنيای رويائی من!

)لنگستن ھيوز ،نامی ترين شاعر سياھپوست آمريکا(
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آﯾا چنين آرزو و روﯾائی امکان تحقق دارد؟ اﯾن آرزو و آرمان ،امروز در
شراﯾطی مطرح است که بورژوازی بحران زده در سطح جھانی ،از طرﯾق
بنگاهھای تبليغاتی و سخن پراکنی خوﯾش ،در ھمه جا شدﯾداً به اشاعه
اﯾدهھای ضد انقالبی و انحرافی در ميان تودهھا و روشنفکران مبارز مشغول
است .از ﯾک طرف سعی میکنند که اعتقاد به آرمانھای انقالبی را تحت نام
"سنتی" بودن تقبيح نماﯾند و از طرف دﯾگر ،ھر ارزشی را بی ارزش جلوه داده و
بی باوری و بی آرمانی را در ميان جوانان اشاعه دھند .کوشش در تبليغ و تروﯾج
سموم فکری بورژوازی ،امروز در شراﯾط پراکندگی جنبش کمونيستی باعث اﯾجاد
سردرگمی در ميان بسياری از روشنفکران مردمی گشته و کار به جائی رسيده
است که گاه شاھد تکرار آن اﯾدهھای زھرآگين توسط برخی از آن روشنفکران
ھستيم .مثال ً مشاھده میشود که کسانی از موضع مخالفت با سرکوبھای
رژﯾم جمھوری اسالمی مطرح میکنند که ھر نيروئی به قدرت برسد دست به
کشتار مردم خواھد زد؛ چرا که گوﯾا اساساً "قدرت" با شکنجه و زندان و اعدام
در ھم تنيده شده و تحت حاکميت ھر نيروئی که باشد چنان بساطی بر پا
خواھد بود )!( لذا آنان مبارزه برای کسب قدرت سياسی را نفی میکنند .اما
اﯾن اﯾده که در درجه اول بر عليه مبارزه برای قدرتگيری طبقه کارگر و آنچه تحت
عنوان" دﯾکتاتوری پرولتارﯾا" مطرح است ،رواج ﯾافته است ،جز تکرار ﯾک اﯾده کھنه
و طرد شده قدﯾمی که خود واقعيتھای زندگی نادرستی آن را ثابت نموده
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است ،نمیباشد .اﯾن ،ﯾادآور ھمان اﯾده معروف آنارشيستھا میباشد که
نافی ھر گونه دولتی است .در واقع در اﯾنجا آنارشيسم است که در مقابل
مارکسيسم صف آرائی میکند) (2قابل ذکر است که مارکسيستھا در حالی
که برپائی جامعه ای بدون" سلطه دولت" را آرمان نھائی خود اعالم میکنند ،اما
برای رسيدن به چنين جامعهای راه حل واقعی ارائه میدھند .راه حل مبارزه
برای نابودی سيستم سرماﯾهداری از طرﯾق انقالب و بر پائی سوسياليسم.
برای کارگران تشکل ﯾافته و مجھز به اﯾدئولوژی طبقاتی خوﯾش ﯾعنی کمونسم،
انقالب )که خود با اتورﯾته ترﯾن و مقتدرترﯾن وسيله به حساب میآﯾد( جھت
کسب قدرت سياسی ،تنھا ﯾک پيش شرط برای رسيدن به جامعهای عاری از
طبقات و دولت ﯾا به عبارت دﯾگر ﯾک جامعه کمونيستی است .به واقع ،طبقه
کارگر قدرت دولتی را بدست میگيرد تا آن را در جھت نابودی جامعه طبقاتی
ھمراه با ھمه کثافات و پليدیھای ذاتيش و از بين بردن خود وجود قدرت دولتی
بکار گيرد .اﯾن راھی است که کمونيسم پيش پای بشرﯾت قرار داده است.

بنابراﯾن برای اﯾن که در جامعهای زندان نباشد ،شکنجه نباشد ،و اساساً
ھيچگونه خشونتی ناظر بر مناسبات انسانھا نباشد ،باﯾد طبقات
استثمارگر بالکل از آن جامعه محو شوند .باﯾد اصوال ً استثمارگر و
استثمارشوندهای وجود نداشته باشد .باﯾد مالکيت ،خصوصی نباشد و
جامعه به طبقات تقسيم نشود .ﯾعنی ﯾک جامعه غير طبقاتی بوجود آﯾد
و بر اﯾن مبنا جامعه باﯾد از سازمانی از انسانھای برابر و آزاد تشکيل
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گردد .برپائی چنين جامعهای که اﯾدهآل و ھدف اصلی انقالبيون کمونيست را
تشکيل میدھد ،ﯾک روﯾای دست نيافتنی نيست .انسانھا قادر به ساختن آن،
به ساختن دنيای زﯾبای کمونيستی به دست خود ھستند ،اما به شرط آنکه
امروز قاطعانه برای نابودی جوامع طبقاتی کنونی ،برای نابودی سيستم
سرماﯾهداری حاکم بر جامعه خوﯾش مبارزه کنند؛ و بکوشند در ھر جائی که
ھستند و به ھر گونه که امکان پذﯾر است برعليه طبقات استثمارگر و ھمچنين
برعليه فرھنگ و اﯾدئولوژیای که آنھا مروج و مبلغش میباشند مبارزه کنند؛
برعليه ھر چه ارتجاعی است مبارزه کنند ،مبارزه و مبارزه و مبارزه؛ تنھا راه برای
ساختن جامعه اﯾدهآل انسانی است .جامعه اﯾدهآل انسانھائی که از ھر چه
ارتجاعی است متنفرند و قلبشان از عشق به انسان و انسانيت لبرﯾز است .اﯾن
را ما از تجارب تارﯾخی و از گذشتگانی که پيشرفتھا و زﯾبائیھای دنيای کنونی
را ساختهاند و از مبارزه و مقاومت تودهھای جامعه خود در گذشته میآموزﯾم.
واقعيت اﯾن است که ھر آنچه خوبی که ما امروز در جامعه خود دارﯾم ،حاصل
مبارزه و کار و زحمت انسانھای آگاه و فداکار؛ ثمره مبارزه و مقاومت تودهھا و
فرزندان انقالبی آنھاست .به ھمين دليل حتی خاطره آن مبارزات و مقاومتھا
نوﯾدبخش پيروزی مبارزات آﯾنده میباشد.
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فصل اول
چرا شکنجه؟

*****

چرا
پديدهای به نام شکنجه!؟
معموال ً در برخورد به شکنجه )واضح است که در اﯾنجا شکنجه زندانی
سياسی مطرح است و در اﯾن محدوده نيز در مورد "شکنجه" بحث میشود(،
جنبهھای احساسی و عاطفی قضيه بيشتر مورد توجه قرار میگيرد؛ به عبارت
دﯾگر توجهھا بيشتر به حد وحشیگری شکنجهگر و درد و عذاب شکنجه و
چگونگی مقاومت زندانی جلب میشود .اما ،اگر قرار باشد شناخت علمی از
واقعيتھای تارﯾخی را توشه راه مبارزاتی خود سازﯾم ،باﯾد در تجزﯾه و تحليل
شراﯾط زندانھای اﯾران ،خود اﯾن پدﯾده را به طور علمی بررسی نمائيم و آن را
نه به مثابه ﯾک امر اﯾستا که گوﯾا از اول وجود داشته و تا ابد نيز وجود خواھد
داشت بلکه در ارتباط با شراﯾط مبارزه طبقاتی و با تحوالت آن مورد توجه قرار
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دھيم .بنابراﯾن قبل از ھر چيز الزم است که ما در مورد چرائی پدﯾده شکنجه و
ھدفھای کوتاه مدت و دراز مدتی که رژﯾمھای دﯾکتاتور از اِعمال آن تعقيب
میکنند ،تعمق کنيم .با مد نظر گرفتن اﯾن موضوع ،در اﯾنجا مطلب را از تأمل
روی خود پدﯾده "شکنجه" آغاز میکنم.
شکنجه ،ابزاری در دست حکومتھای مدافع طبقات استثمارگر
میباشد که آن را در مورد کسانی که برعليه ظلم و ستم حاکم بر جامعه به پا
خاستهاند  -چه در مورد روشنفکران انقالبی و چه در مورد تودهھای آگاه و مبارز
-

به کار میبرند) .ھر چند در چنين جوامعی بزه کاران اجتماعی نيز مورد

شکنجه قرار میگيرند( .بنابراين ،شکنجه به وضوح مخصوص جامعهای است که
پايهھايش بر ستم و استثمار بنا شده است .در چنين جامعهای ،شکنجه جھت
بازداشتن روشنفکران و تودهھا از مبارزه ،يک الزام است؛ "ضرورتی" است
اجتنابناپذير .در حقيقت ،شکنجه ھمواره با سيستم ھای مبتنی بر
استثمار و بھرهکشی در جامعه ھمزاد و ھمراه بوده است .ھمانطور که
منشاء و عامل اصلی شکنجه در جامعه ما نيز در شراﯾط کنونی وجود سيستم
سرماﯾهداری حاکم بر اﯾران و سرماﯾهداران داخلی و خارجی و مرتجعينی
میباشند که به ھر ترتيب حفظ اﯾن سيستم ،ھدف آنان را تشکيل میدھد .اﯾن
واقعيتی است که آن را باﯾد عميقاً درک نمود تا مثال ً دچار اين خطا نشد که بدون
در نظر گرفتن عوامل ريشهای که حتی تعيين کننده چگونگی و حد شکنجه نيز
میباشند ،صرفاً يک اﯾدئولوژی خاص و ﯾا شکل و شمايل حکومتی را دليل
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اعمال شکنجه و ﯾا چگونگی آن تصور نمود ،و ﯾا بدتر از آن افراد خاصی را در
قدرت دولتی مسبب آن شناخت .اصوال ً باﯾد بدانيم که شکنجه نيز به مثابه ﯾک
پدﯾده در جامعه ،ھمانند ھر پدﯾده اجتماعی دﯾگر بر ﯾک زمينه مادی استوار
است .به ھمين خاطر ھم کمونيستھای راستين که ماترﯾاليست میباشند و
با ديدی ماترياليستی به مسائل مینگرند ،ھمواره سعی میکنند دالﯾل مادی
وجود شکنجه در ﯾک جامعه را ھر چه مشخص تر و عينی تر به تودهھا بنماﯾانند.
شکنجه که روی ﯾک فرد اعمال میشود و ھدف بالفعل از آن کسب اطالعات ،در
ھم شکستن زندانی و غيره میباشد ،در واقع وسيلهای در دست حکومتھای
ستمگر و مدافع منافع طبقات استثمارگر ،برای مقابله با مبارزات تودهھای تحت
ستم میباشد .درست از طرﯾق اعمال شکنجه روی ﯾک فرد است که
حکومتھای ستمگر میکوشند ،ھم تا آنجا که ممکن است ھر چه بيشتر
مخالفين بالفعل و کسانی که عمال ً در صحنه مبارزه بر عليه آنھا قرار دارند را
دستگير نموده و از فعاليت باز دارند و ھم بدﯾن وسيله در جھت تحکيم و تقوﯾت
پاﯾهھای رژﯾم خود ،پيام سياسی معينی را به منظور باز داشتن دﯾگران )چه
روشنفکران و چه تودهھا( از مبارزه ،به آنان ابالغ نماﯾند .بنابراﯾن ،ھدف از
اعمال شکنجه ،به طور کلـی سرکوب مبارزات جاری در جامعه و تحت
سلطه نگاه داشتن تودهھا است .با پذيرش اين واقعيت ،میتوانيم درک
کنيم که بسته به شرايط عمومی جامعه و نيازھا و ملزومات ارتجاعی طبقه
حاکم برای خاموش کردن مبارزات و فريادھای حق طلبانه تودهھای تحت ستم،

چرا پديدهای به نام شکنجه!؟

52

درجه و شرايط اعمال شکنجه نيز تغيير میکند .مسلماً ھر چه مبارزه در يک
جامعه تودهای تر شده و از شدت و حدت بيشتری برخوردار باشد ،به ھمان
نسبت نيز دشمنان مردم از وسايل گوناگونی برای شکنجه استفاده نموده و با
شدت بيشتری عمل خواھند کرد؛ و البته به ھمان نسبت نيز مقاومتھا و سر
خم نکردنھا و قھرمانیھا و حماسه آفرينیھا در مقابل دژخيمان ،اشکال
برجسته تری به خود گرفته و ارزش و اعتبار خاص خود را خواھند داشت .تا آن
جا که تجربه ،چه در اﯾران و چه در سطح جھان ،نشان میدھد اصوالً ،شکنجه،
بسته به شراﯾط مبارزاتی در ﯾک جامعه ،در حالی که در خدمت ﯾک ھدف کلی
قرار دارد )که ھمانا بازداشتن مردم از مبارزه برعليه ظلم و ستم طبقات
استثمارگر و تحت سلطه نگاه داشتن تودهھا میباشد( ،میتواند با انگيزهھای
مختلفی صورت گيرد .در شراﯾطی ممکن است کسب اطالعات از مبارزﯾن ،برای
نيروھای امنيتی و رژﯾم استثمارگر حاکم ،نقش کليدی در خاموش کردن مبارزه
در آن جامعه را دارا باشد .در اﯾن صورت ،اخذ اطالعات از زندانی ،منظور اصلی و
ﯾا عمده شکنجه را تشکيل خواھد داد .در حالی که در يک شراﯾط مبارزاتی دﯾگر،
ممکن است "ضرورت" بازداشتن تودهھا از مبارزه ،اﯾجاب نماﯾد که نيروھای
امنيتی عالوه بر اخذ اطالعات و ﯾا ھر ھدف دﯾگری که از شکنجه تعقيب
مینماﯾند ،از طرﯾق شکنجه به اﯾجاد رعب و وحشت در ميان مردم دست بزنند.
اگر چنين "نيازی" مطرح باشد ،در اﯾن صورت مسلماً ،رژﯾم ضدخلقی حاکم
خواھد کوشيد ،به طور مستقيم ﯾا غير مستقيم،اخبار جناﯾات خود را با آب و تاب
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کامل در ميان مردم پخش نماﯾد و ﯾا حتی ھمانطور که تجربه نشان داده است
به طور غير مستقيم و تحت بھانه و پوششی به انتشار عکس از تنھای
شکنجه شده زندانيان در ميان مردم مبادرت کند و صحنهھای مشمئز کننده و
وحشت آوری را در اﯾن رابطه به گونهای در معرض دﯾد مردم قرار دھد؛ و خالصه
برای اﯾجاد رعب و وحشت در ميان آنان ،به ھر کار دﯾگری از اﯾن قبيل متوسل
شود .با توجه به چنين واقعيتھائی ،اکيداً الزم است که ما در برخورد
مشخص به شکنجه و زندان در اﯾران در سالھای دھه  50و ، 60
شراﯾط مبارزاتی حاکم بر جامعه در آن دورهھا را مورد مداقه قرار
دھيم ،ضمن آن که تفاوتھای شکلی و لفافهھای اﯾدئولوژﯾکی خاص
ھر ﯾک از رژﯾمھای شاه و جمھوری اسالمی  -که مسلماً به نوبه خود
در اﯾن رابطه تأثير گذار بوده و حتی در چگونگی وضعيت زندانھا نقش
مھمی اﯾفا کردهاند -را نيز مد نظر و توجه خود دارﯾم .اگر چنين برخوردی
در پيش گرفته شود ،آنگاه ،با اطمينان میتوان نشان داد که تفاوت شرايط
زندانھای دو رژيم شاه و جمھوری اسالمی در مقاطع مفروض در اساس ،از
وجود دو شرايط متفاوت در جامعه ايران ناشی شده است و نه از تفاوت ماھيت
آن رژيمھا و ﯾا از اﯾدئولوژیھای متفاوت مورد استفاده شان .برای اثبات اﯾن امر
نيز میتوان فاکتھای عينی و مشخص وغير قابل انکاری ارائه نمود .وقتی
میپذﯾرﯾم که ھم رژيم شاه و ھم رژيم جمھوری اسالمی دارای ماھيت
ارتجاعی و ضد خلقی میباشند ،اصوال ً دﯾگر نمیتوانيم دليل حد و چگونگی
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جناﯾات انجام شده در زندانھای تحت سلطه آنھا را با قائل شدن نسبت کمتر
و ﯾا بيشتر به ماھيت ارتجاعی آنھا )که مقياسی نيز برای سنجش آن وجود
ندارد( توضيح دھيم .وقتی ماھيت رژﯾمی ارتجاعی است ،اﯾن رژﯾم بسته به اﯾن
که شراﯾط ،انجام کدام کار ارتجاعی را از وی میطلبد ،مطابق آن عمل خواھد
نمود .به عبارت دﯾگر نمود و چگونگی تظاھر اﯾن ماھيت ارتجاعی را تنھا
شراﯾط تعيين میکند .به ھمين دليل در بحث فوق نيز تنھا با تکيه بر وجود دو
شراﯾط متفاوت که رژﯾمھای شاه و جمھوری اسالمی در آن قرار داشتهاند،
میتوان به دالﯾل عملکردھا و جناﯾات متفاوت آنھا در زندانھا پی برد .به زبانی
روشنتر باﯾد گفت که ھر دو رژﯾم شاه و جمھوری اسالمی به مثابه رژيمھای
وابسته به امپرﯾاليسم و مدافع سيستم سرماﯾهداری حاکم بر اﯾران ،وظيفه
سرکوب مبارزات تودهھا و حراست از منافع امپرياليستھا و سرمايهداران
وابسته را بر عھده داشتهاند؛ و بر اﯾن اساس ،آنھا با دستگيری و شکنجه
واعدام مبارزﯾن ،تنھا به وظاﯾف ضدخلقی خود ،منتھا در دو شراﯾط متفاوت ،عمل
نمودهاند .بنابراﯾن ،آنچه در اﯾنجا از اھميت برخوردار است شناخت آن عوامل
عينی به عنوان ضرورتھای ضد انقالبی میباشد که در دو شراﯾط متفاوت
شکنجه و زندان را موجب شدهاند .اﯾن تنھا برخورد واقعی و علمی است که
میتواند به طور کامال ً قانع کننده دليل تفاوت در حد و چگونگی شکنجهھا و
جناﯾات اعمال شده در زندانھای رژﯾم شاه و رژﯾم جمھوری اسالمی را در دو
مقطع معين توضيح دھد .واضح است که با چنين نگرش و برخوردی حتی
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میتوان تصور کرد که اگر رژﯾم شاه با ھمان شراﯾطی مواجه بود که رژﯾم
جمھوری اسالمی در سال  60در آن قرار داشت ،آن رژيم نيز مرتکب ھمان حد از
اﯾدئولوژی خاص ﯾک رژﯾم
قساوتھا و جنايات در حق مردم مبارز ايران )البته با
ِ
شاھنشاھی و در نتيجه در اشکالی دﯾگر( میشد که رژيم جمھوری اسالمی
مرتکب شد.
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اعمال شکنجه
با ھدفھای گوناگون
با در نظر گرفتن واقعيات مختلف در ارتباط با وضعيت مبارزه طبقاتی در
جامعه در دو دھه  50و  - 60که تم و موضوع شکنجه در ارتباط با آنھا قرار
داشتند ،میتوانيم ھدف از شکنجه و منظورھای آن را در اﯾن دو دھه ھرچه
مشخص تر و زنده تر بيان کنيم .با تأمل روی چنان واقعياتی خواھيم دﯾد که
رژﯾم شاه در دھه  ،۵٠که مبارزه ھنوز در سطح روشنفکران انقالبی و تودهھای
پيشرو جريان داشت )و ھنوز کامال ً تودهای نشده بود( ،برای حفظ نظـم
استثمارگرانه موجود در جامعه،به شکل و حد و کيفيتی از شکنجه زندانيان
سياسی نياز داشت که بدون شک از آنچه در دوره جمھوری اسالمی و مشخصاً
در سالھای ۶٠در پيش گرفته شد ،متفاوت بود .در سالھای  ، 50يک مبارزه
جدی و حاد از طرف انقالبيونی که کامال ً از چشم رژيم مخفی بودند در جامعه بر
پا شده بود و مسئله اصلـی رژيم شاه ،در ھم شکستن اين مبارزه از طريق
نابود کردن انقالبيون درگير در آن بود .واضح است که در چنين اوضاعی،
حساسيت موضوع ايجاب میکرد که ساواک و ديگر ارگانھای سرکوبگر رژيم
شاه ،مانند شھربانی و "کميته ضد خرابکاری" ،شکنجه را اساساً برای
دستيابی به اطالعات و پيدا کردن سر نخھائی برای ضربه زدن به مبارزين،
کشف مخفیگاهھای آنھا و غيره متمرکز نمايند .به واقع ،برای شکنجهگران
رژيم شاه اخذ اطالعات از انقالبی اسير ،آنھم در يک فرصت زمانی کوتاه،
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مسئله اصلـی را تشکيل میداد .حساسيت اين موضوع تا آن حد بود که
مشخصاً در مورد مبارزين چريک ،اگر شکنجهگران با شکنجهھا و عذابھائی که
به زندانی میدادند قادر به در ھم شکستن وی در مدت معينی )مثال ً  ١٢يا ٢۴
ساعت( نمیشدند ،قرارھا میسوخت و به عبارت ديگر ،رفقای آن مبارز اسير
متوجه دستگيری وی گشته و اقدامات ضروری را به مرحله عمل درمیآوردند-
مثال ً امکان میيافتند که خانه تيمی يا پايگاه خود را تغيير دھند؛ و يا اگر رفيق يا
رفقای آن زندانی ھنوز به طور علنی زندگی میکردند و برای رژيم ناشناخته
بودند ،به زندگی مبارزاتی مخفی روی میآوردند .به اين ترتيب ،میبينيم که
شکنجه جھت اخذ اطالعات -آنھم در مدت زمانی کوتاه -در اﯾن دوره چقدر برای
شکنجهگران رژﯾم از اھميت اساسی برخوردار بود .چرا که با از بين رفتن فرصت،
رژيم در دستگيری انقالبيون دﯾگر ،ناکام مانده و در نتيجه نمیتوانست به ھدف
اصلـی خود که ھمانا سرکوب مبارزه انقالبی در جامعه در جھت حفظ نظام حاکم
و خود آن رژﯾم بود ،نائل آيد .به طور کلی در آن سالھا ،به دليل وجود
فعاليتھای مبارزاتی مخفی در جامعه که طبيعتاً مبارزﯾن آن را دور از چشم
پليس در ميان تودهھا به پيش میبردند ،تالش نيروھای امنيتی در اﯾن دوره
عمدتاً مصروف کشف شبکهھای ارتباطی مبارزﯾن )چه ارتباط بين خود و چه با
تودهھا و نيروھای مبارز علنی( و دستگيری و زندانی کردن و ﯾا به قتل رساندن
آنان میشد .بدﯾن وسيله ،در واقع ،نيروھای امنيتی میکوشيدند تا با حذف
مبارزﯾن و بيرون کشيدن آنھا از صحنه نبرد ،از رشد و گسترش مبارزه در جامعه
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جلوگيری نماﯾند .بر اﯾن اساس ،نقش اصلی شکنجه در آن دوره اخذ اطالعات از
زندانی سياسی بود.
البته باﯾد دانست که دست اندر کاران رژﯾم شاه در زندانھا ،ھمواره با
توسل به شکنجه در جھت در ھم شکستن زندانی نيز تالش مینمودند و برای
اينکه زندانی مبارز را به تسليم وادار نمايند به اشکال گوناگون او را تحت فشار
قرار داده و از جمله از زندانی سياسی میخواستند ندامت نامهای به"درگاه
شاھنشاه" بنويسد وغيره .ولـی اين امر در ابتدا ھمگانی نبود و موضوع
برجستهای را در اِعمال شکنجه تشکيل نمیداد .اما ،با رشد و گسترش ھر چه
بيشتر مبارزه در جامعه و روی آوری ھر چه بيشتر نيروھای مبارز به سوی آن،
دژخيمان رژﯾم شاه برای باز داشتن نيروھای مردمی و از جمله ھنرمندان و
نوﯾسندگان از مبارزه و زھر چشم گرفتن از آنھا الزم دﯾدند شکنجه را به ھمين
منظور نيز بکار گيرند .لذا ،شکنجه در خدمت اھداف ارتجاعی دﯾگری نيز به کار
گرفته شد .در اﯾن ميان ،دستگيری توطئه آميز نوﯾسنده و نماﯾش نامه نوﯾس
مردمی ،دکتر غالمحسين ساعدی و شکنجهھای جسمی و روحی فراوان و
طاقت فرسائی که به آن انسان بزرگ اعمال نمودند ،نمونه برجستهای است که
نشان میدھد که مأموران رژﯾم شاه برای اﯾجاد رعب و وحشت در جامعه و
اشاعه روحيه تسليم طلبی نيز به شکنجه زندانيان سياسی مبادرت مینمودند.
دکتر ساعدی که از نزدﯾک ترﯾن دوستان صمد بھرنگی ،بھروز دھقانی و کاظم
سعادتی بود ،به صداقت و به حسن رفتار و برخورد واالی انسانی در محيط کار و
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زندگيش شھرت داشت .او نه تنھا به خاطر عرضه کارھای ادبی و ھنری پر
محتوا و مترقی بلکه با توجه به برخورد ھای انسانی خود )به خصوص به عنوان
ﯾک دکتر که در محالت جنوب شھر تھران با دلسوزی و تعھد انسانی به طبابت
ستمدﯾدگان میپرداخت( ،از محبوبيت زﯾادی در بين مردم محل و روشنفکران
مبارز برخوردار بوده و مورد توجه قرار داشت .در خرداد سال  1353نيروھای
امنيتی رژﯾم شاه ،ساعدی را ،بدون اﯾن که
حتی الزم ببينند "جرمی" به او نسبت دھند ،با
ترتيب ﯾک توطئه) (3دستگير نمودند .ھمه
فعاليتھای دکتر ساعدی علنی بود و رژﯾم خوب
میدانست که وی دارای اطالعات مخفی
خاصی نيست که الزم باشد با شکنجه ،به آنھا
دست ﯾابد .با اﯾن حال مزدوران شاه ،دکتر
ساعدی را به زﯾر شکنجهھای وحشيانه خود کشيدند .میخواستند از او
"اعتراف" بگيرند.
از ساعدی میخواستند به اعمالی که انجام نداده است" ،اعتراف"
کند! از او میخواستند به نظر و عقيده ای که از آن او نبود" ،اعتراف" کند .از او
میخواستند دﯾگر ھمان انسانی نباشد که بود .میخواستند که او به موجودی
تبدﯾل شود که آنھا میخواھند .از دکتر ساعدی میخواستند که باورھای خود
را انکار کند .ھوﯾت خوﯾش را فراموش نماﯾد و تماماً به خدمت آنھا در آﯾد.
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خرد کنند .میخواستند که
میخواستند که او را به عنوان ﯾک انسان شرافتمند ُ
خرد شدهای از او را در کالبدی که ھنوز نام ساعدی روی آن بود ،در
جسم و روح ُ
تلوﯾزﯾونشان به تودهھای اﯾران نشان دھند و بگوﯾند :ببينيد که او چگونه
"آزادانه" خود را و عقاﯾدﯾش را "نفی" میکند! اگر ساعدی به اﯾن کار تن میداد،
برای آنھا حتی مھم نبود که عدهای متوجه میشدند که او را با اعمال شکنجه
به پشت تلوﯾزﯾون آوردهاند) (4مھم ھدفی بود که رژﯾم شاه از اﯾن کار تعقيب
مینمود .چنين برخوردی از طرف دست اندرکاران رژﯾم شاه در شراﯾطی صورت
گرفت که اﯾن رژﯾم ،شاھد گسترش ھر چه بيشتر امواج مبارزه در بين مردم بود.
تودهھای مبارز اﯾران با پاسخ مثبت دادن به ندای پيشاھنگان مسلح خود
شراﯾطی را در جامعه بوجود آورده بودند که رژﯾم شاه دﯾگر ضرورت چندانی
نمیدﯾد تا چھره خونبار خود را ھمچون قبل ،از مردم پنھان سازد .در اﯾن زمان
مساله اساسی برای وی آن بود که از طرﯾق اﯾجاد رعب و وحشت ھر چه
فزاﯾنده تری در ميان تودهھا و تبليغ روحيه تسليم طلبی ،مبارزﯾن را از انجام
کارھای مبارزاتی بازدارد .بر اﯾن اساس او قصد داشت با نماﯾش چھره ای
شکست خورده از ساعدی ،پيامی را به مردم اﯾران و به روشنفکران مبارز و
مردمی دﯾگر ،ابالغ کند .به خصوص روشنفکران و ھنرمندان میباﯾست با دﯾدن
ساعدی در تلوﯾزﯾون ،حساب کار دستشان بياﯾد و دست و پای خود را جمع کنند
و فکر حماﯾت از جنبش انقالبی را از سر خود دور کنند (5).البته ھمانطور که
میدانيم در اﯾن دوره رژﯾم موفق شد تيپھای مختلفی از ميان مخالفين خود را
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به تلوﯾزﯾون کشانده و در جھت تحقق اھداف خود بکوشد -ھرچند که ھمه آنھا
ھمچون دکتر ساعدی شکنجه جسمی نشده بودند و بعضی در فضای تھدﯾد و
ارعاب به چنان کاری تن دادند .در ھر حال نمونه فوقالذکر نشانگر آن است که
در آن مقطع شکنجهگران رژﯾم شاه ،شکنجه را برای خرد کردن شخصيت ﯾک
انسان در جھت اﯾجاد روحيه ﯾأس و سرخوردگی در بين مبارزﯾن ،اﯾجاد رعب و
رواج روحيه تسليم طلبی در ميان تودهھا نيز به کار میبردند .قابل ذکر است که
اﯾن نمونه دقيقاً ﯾاد آور برخورد رژﯾم جمھوری اسالمی با بعضی از زندانيان
سياسی در دھه  60جھت کشاندن آنھا به تلوﯾزﯾون بوده و سابقه آن را نشان
میدھد.
با رجوع به سالھای ،60شراﯾط مبارزاتی خاصی را در جامعه اﯾران
حکمفرما میبينيم .در اين سالھا رژيم حاکم )جمھوری اسالمی( ،برای انجام
وظايف ضدانقالبی خود با شرايط به مراتب دشوارتری از رژيم شاه در
سالھای ۵٠مواجه بود .در اين دوره يک جنبش تودهای ،آنھم جنبش تودهھای
تازه انقالب کرده سرشار از روحيه مبارزه جويانه و دارای اعتماد به نفس ،در
جامعه جاری بود و رژيم وابسته به امپرياليسم جمھوری اسالمی که به
نام تودهھا ،قدرت سياسی را به دست گرفته بود ،حال میبايست اين
جنبش را سرکوب نموده و شراﯾط را مجدداً برای غارت ثروتھای اﯾران
توسط امپرﯾاليستھا و استثمار وحشيانه کارگران و زحمتکشان ما
توسط سرمايهداران زالوصفت ،فراھم نماﯾد -به سخن دﯾگر "نظم و
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امنيت" دلخواه سرماﯾهداران که توسط تودهھای انقالبی به ھم خورده
بود را مجدداً در جامعه برقرار سازد .بالطبع درھم شکستن روحيه قوی
مبارزاتی تودهھای سال  - ۶٠تودهھای شجاع و جسوری که پس ازسرنگونی
رژيم شاه و کسب اين پيروزی ،با قاطعيت خواھان تحقق خواستھای انقالبی
خويش بوده و تسليم و تمکين را نمیپذيرفتند -وحشیگریھا و خشونتھائی
را میطلبيد که میباﯾست به مراتب از دوره شاه بربرمنشانه تر باشد .در واقع،
وظيفه ضدانقالبی سردمداران جمھوری اسالمی که در عين حال دست اندر کار
تحکيم رژيم تازه روی کار آمده خود نيز بودند ،به طور بالفعل ،سرکوب مبارزات
تودهھا  -مبارزات تودهای -بود .به اﯾن منظور بود که آنھا با وحشی گری غيرقابل
توصيفی در مقابل مردم ظاھر شدند و برای سرکوب آنان و خاموش کردن ھر
مبارزه و ھر گونه صدای آزادﯾخواھی در اﯾران ،به ھر جنايت و رذالتی که
میتوانستند دست يازﯾدند .واضح است که در اﯾن دوره ،دﯾگر "شکنجه" ،صرفاً ﯾا
عمدتاً به منظور اخذ اطالعات از زندانی سياسی ،به کار نمیرفت .البته آنھا
نيازمند اطالعات زندانی سياسی بودند؛ در اﯾن تردﯾدی نيست .ھنوز آن مقدار
اطالعاتی که در طی دو سال مبارزه علنی در جامعه از مبارزﯾن گرد آوری نموده
بودند ،و ﯾا اطالعاتی که از طرق دﯾگری به دست آورده بودند )اﯾن مورد را در
کتاب دﯾگری توضيح دادهام که اميدوارم در فرصتی مناسب در اختيار خوانندگان
قرار بگيرد( ،کافی نبود .بنابراﯾن با اذعان به اﯾن که در اﯾن دوره نيز شکنجه،
کماکان به عنوان وسيلهای برای دست ﯾابی به اطالعات زندانی سياسی به کار
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گرفته میشد ،اما در شراﯾط خاص سالھای 60اﯾن را نمیتوان تنھا وظيفه و ﯾا
حتی "وظيفه" اصلی شکنجه در اﯾن مقطع ناميد .اکنون با شکنجه )البته منظور
صرفاً شکنجه در اتاق "بازجوئی" نيست بلکه درواقع بيشتر شراﯾط شکنجه باری
منظور نظر است که در دھه  60در زندانھای رژﯾم جمھوری اسالمی بر قرار
بود( ،نه فقط باﯾد خود زندانی سياسی از مبارزه بازداشته میشد بلکه
میباﯾست از طرﯾق او مبارزات تودهھا در کل جامعه را خاموش مینمودند .رژﯾم
در اﯾن دوره ،در ھم شکستن روحيه مبارزه جوﯾانه زندانی سياسی و وادار کردن
او به تسليم کامل را در دستور کار خود قرار داده بود .اﯾن امری بود که در آن
زمان ،برای رژﯾم جمھوری اسالمی از اھميت اساسی برخوردار بود.
میباﯾست با ھر چه بيشتر شکنجه بار کردن شراﯾط زندانھا و با انجام
اعمال وحشيانه در حق زندانيان ،روحيه مبارزاتی زندانی سياسی چنان در ھم
شکسته میشد که جمھوری اسالمی بتواند از او به عنوان عبرتی جھت رواج
روحيه تمکين و تسليم طلبی در جامعه ،استفاده نماﯾد .به واقع ،اﯾن رژﯾم ،از
طرﯾق به تسليم واداشتن زندانی سياسی ،میکوشيد تا تودهھای مبارز جامعه
را به تسليم و تمکين وادار نمايد .اما آﯾا در آن شراﯾط ،چنين ھدف شومی به
آسانی قابل تحقق بود؟ چگونه میشد تودهھای انقالبیای که جھت تغيير
شراﯾط ظالمانه حاکم بر جامعه و رسيدن به آزادی و رفاه ،دست به مبارزه مرگ
و زندگی با رژﯾم خونخوار شاه زده بودند را به راحتی عقب راند؟ تودهھائی که
عمال ً در مقابل توپ و تانک نيروھای مسلح شاه )ارتش و زواﯾدش( با قھرمانی و
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از جان گذشتگی وصف ناپذﯾری میاﯾستادند؛ تودهھائی که شعار "آزادی و
استقالل" را با شعار " توپ ،تانک ،مسلسل دﯾگر اثر ندارد" در ھم
میآميختند!) (6واضح است و به واقع دشوار نيست که متوجه شوﯾم که برای
مقابله با چنين تودهھائی و جھت سرکوب آنان ،رژﯾم وابسته به امپرﯾاليسمی
چون رژﯾم جمھوری اسالمی)که برای فرﯾب و خام کردن تودهھا ،خود را ضد
امپرﯾاليست ھم میناميد( ،به ھر رذالت و جناﯾتی دست میﯾازﯾد .مساله بر
سر اعاده نظم ضد خلقی پيشين با تحکيم پاﯾهھای ﯾک رژﯾم مذھبی در
جامعه بود .لذا به اﯾن منظور عالوه بر اعمال اقدامات سرکوبگرانه مستقيم بر
عليه خود تودهھا در بيرون از زندان ،رژيم جمھوری اسالمی میبايست جھنم
"آن جھانی" را بر روی زمين اين جھان؛ در زندانھای خود ،برقرار سازد؛ و آنھا
چنين کردند .جنايتکاران جمھوری اسالمی پس از آن دستگيریھای وسيع در
سال  ،60دست به ايجاد چنان شرايط طاقت فرسائی در زندانھای سراسر
کشور زدند که در تاريخ معاصر ايران بی سابقه بود و در حق زندانيان سياسی؛
در حق کسانی که از در نافرمانی با خداوندگاران زمينی درآمده و برخالف
خواست قدرت حاکم عمل میکردند ،به اعمال شکنجهھايی پرداختند که وعده
آنھا را در دوزخ "آن جھانی" به بندهھای نافرمان "خدا" میدھند .به اﯾن ترتيب،
شکنجهگران و دست اندر کاران جمھوری اسالمی در زندانھا ،در عين کوشش
برای تخليه اطالعات زندانی ،با توسل به انواع و اقسام اعمال خشونت بار،
نابودی باورھای مبارزاتی زندانی و تبديل وی از يک انسان متعھد و پويا به
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موجودی حقير و در ھم شکسته را ھدف خود قرار داده بودند .در اين زمان،
خواست رژيم جمھوری اسالمی از زندانی سياسی آن بود که تغيير ھويت داده
و به خدمتگزار او تبديل گردد  -ﯾا به قول خودشان "تواب" شود .ھمانطور که
گفته شد ،اين امر جھت خاموش کردن مبارزات تودهھا در صحن جامعه ،برای
جمھوری اسالمی نيازی ضروری بود .اما ،اﯾن ھدف با صرف شکنجه زندانی
سياسی در اتاقھای شکنجه ﯾا به عبارتی دﯾگر با شکنجهھای "رسمی "
دست ﯾافتنی نبود .لذا ،در دھه  ،60در بندھای عمومی و در سلولھا توسط
زندانبانان و دست اندر کاران رژﯾم جمھوری اسالمی در زندان شراﯾط شکنجه
باری آفرﯾده شد؛ و زندانيان سياسی پس از گذراندن دوره بازجوئی به طور
سيستماتيک و به صور مختلف مورد اذﯾت و آزار قرار گرفتند.
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شکنجه
در خدمت ايجاد فضای رعب و وحشت در جامعه
تصوﯾری که از زندانھا در سالھای دھه 60

از البالی خاطرات و

نوشتهھای مختلف زندانيان سياسی باقيمانده از آن دوران در دست است،
تصوﯾر بسيار وحشتناکی است .با مقاﯾسه اﯾن وضع با زندانھای رژﯾم شاه که
در آنھا "مزد گورگن از آزادی آدمی افزونتر" بود میبينيم که اگر در آن مقطع
تارﯾخی ،دژخيمان رژﯾم شاه با دستی باز ھر بالئی که مقدور بود بر سر زندانی
وارد میآوردند و حتی او را در زﯾر شکنجه به قتل میرساندند ،ولی در ھر حال،
در کشتن انسانھا حساب و کتابی در کار بود .در حاليکه در دھه  60بر اساس
تصميمات اتخاذ شده از باال ،دست دژخيمان زندان چنان در کشتن نيروھای
مخالف رژﯾم باز گذاشته شده بود که دﯾگر برای آنھا مھم نبود که خون چند نفر
را بر زمين میرﯾزند و چند نفر در زﯾر شکنجه آنھا کشته میشوند! گردانندگان
جمھوری اسالمی خود حتی رسماً از شکنجه مبارزﯾن و کشتن آنھا در زﯾر
شکنجه به عنوان ﯾک دستور )"فتوای امام"( ،سخن میگفتند و در شراﯾطی که
بسياری از انقالبيون عليرغم ھمه شکنجهھا حاضر نبودند حتی نامشان را به
آنھا بگوﯾند ،علناً بر مبنای "فتوای امام" به تشجيع شکنجهگران پرداخته و اعالم
میکردند :که در مورد افراد مقاوم که حتی اسمشان را نمیگوﯾند " ،تا پای
مرگ باﯾد تعزﯾرشوند .اگر زﯾر تعزﯾر جان ھم بدھند کسی ضامن نيست"

*

)ھمانطور که دﯾده میشود ،در اﯾنجا کلمه عربی تعزﯾر به جای کلمه شکنجه
* "سخنرانی يکی از دژخيمان رژيم" ،محمد گيالنی در  29شھريور1360
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بکار رفته است .جمھوری اسالمی حتی کلمه شکنجه را ھم از بی دﯾنی نجات
داد!! و حجاب!! "تعزﯾر" را بر تن آن پوشاند (.تنھا با در نظر گرفتن چنين واقعياتی
است که میتوان تا حدودی چگونگی برخوردھای وحشيانه بازجوھا در آن
سالھا را درک نمود .با چنين
فتواھائی مسلماً جای تعجب
نيست که ما با اﯾن تصوﯾر از
زندانھای جمھوری اسالمی
مواجه
شکنجهگران

میشوﯾم
در

ارتکاب

که
به

جناﯾت ھيچ محدودﯾتی ندارند ،ھيچ حساب و کتابی در کار نيست و جان
"آدمی" برای آنھا پشيزی ارزش ندارد .دست اندرکاران جمھوری اسالمی ،اﯾن
دست نشاندگان جدﯾد امپرﯾاليستھا ،اﯾن تازه به قدرت رسيدهھای حقير ،گاه
برای شير فھم کردن مزدورانی که وظيفه شکنجه آزادﯾخواھان در زندانھا به
آنان سپرده شده بود ،خود را مجبور میدﯾدند که با بيشرمی و درﯾدگی تمام و با
صراحتی که تنھا بيانگر درجه وقاحت آنھا بود حتی چگونگی شکنجه زندانيان
سياسی را نيز علناً و رسماً تشرﯾح کنند " :تعزﯾر باﯾد پوست را بدرد و از گوشت
عبور کند و استخوان را در ھم بشکند"* به اﯾن ترتيب در سال  ،60علناً بی
رحمانه ترﯾن و قساوت آميزترﯾن رفتارھا از طرف دست اندرکاران رژﯾم در زندانھا
* محمدی گيالنی  ،کيھان  28شھريور 1360
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بر زندانی سياسی اعمال میگردد و در ھمان حال دژخيمان ،دسته دسته از
زندانيان سياسی را به جوخه اعدام می سپارند .در اﯾن مقطع ،آنھا نه تنھا
ابائی ندارند که اﯾن قتلھا را در جامعه اعالم کنند بلکه حتی اصرار و تأکيد دارند
که چنين کنند .ظاھراً ،از تودهھا نمیترسند اما درست به دليل ترس از
تودهھاست که میکوشند تا از اﯾن طرﯾق آنھا را مرعوب سازند .در اﯾن دوره،
رژيم جمھوری اسالمی میخواست اخبار زندانھا به گونهای در بيرون منعکس
شود که ھم ،موجبات ترس و وحشت شديد در ميان تودهھای مردم را فراھم
آورد و ھم ،چنان تاثيرات منفی در ميان تودهھای مبارز به جای گذارد که باعث
تضعيف روحيه مبارزه جويانه آنان گردد .پيش از اين )به خصوص در سالھای،(40
رژيم شاه برای اينکه بتواند تودهھا را در ناآگاھی ھر چه بيشتری نگاه داشته و
از بیخبری آنان نسبت به جنايات خويش در زندانھا ،سوء استفاده نمايد ،نه
فقط وجود شکنجه در زندانھايش را انکار مینمود بلکه در اﯾن زمينه دست به
فرﯾبکاری کامل زده و حتی سعی میکرد شخص شاه و ﯾا زن او" ،فرح" را در
ميان مردم ،فردی "رئوف" و مھربان جا بزند )مثال ً ﯾکباره تبليغ میشد که فرح به
ميان زنان کشاورز رفته و گردن بند بسيار گران قيمت اش -که البته دﯾگر گفته
نمیشد از کجا آورده است!؟ -را به ﯾک زن محروم و بدبخت -که باز گفته
نمیشد چه کسانی مسبب محروميت و بدبختی او میباشند!" -بخشيد"( .در
حاليکه در شرايط جديد ،جمھوری اسالمی برای شکستن جوّ مبارزاتی در
جامعه و جايگزين کردن آن با فضائی مملو از رعب و وحشت ،نيازمند آن بود که
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اتفاقاً چھرهای نه فقط کامال ً غير رئوف و خشن بلکه بينھاﯾت بی رحم و سفاکی
را از خود در مقابل مردم به نماﯾش بگذارد .از اينرو بود که رژيم جمھوری اسالمی
پس از خرداد  ۶٠در حالی که به شديدترين وجھی به سرکوب مبارزات تودهھا
مشغول بود ،به صور گوناگون کوشيد قساوتھا و وحشیگریھای خود در
زندانھا را از طرﯾق رسانهھای عمومی و به خصوص تلوﯾزﯾون در معرض ديد
ھمگان قرار داده و آنھا را به نمايش بگذارد .نمونهھا برای نشان دادن ھر چه
عينی تر اﯾن موضوع کم نيستند .ﯾکی
از چشمگيرترﯾن آنھا نماﯾش صحنه
بسيار مشمئز کننده برخورد ﯾک مادر
حزباللھی با گرﯾه و استغاثهھای
حقارت بار و زجر آور پسرش به عنوان
ﯾک زندانی سياسی بود که بسياری
از مردم آن را در تلوﯾزﯾون دﯾدند )منظور
مادر طرﯾق االسالم است() (7با اﯾن
نماﯾش زننده در عين حال کوشيدند تا
تصوﯾر ﯾک مادر نمونه مورد پسند
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جمھوری اسالمی را نيز به مردم بشناسانند؛
تا دﯾگر مادر شاﯾگانھا ،مادرغرویھا ،مادر
پنجه شاھیھا ،مادر شادمانیھا )اﯾنھا از
مادرانی ھستند که در دھه  ،50خود در کنار
فرزندانشان به مبارزه انقالبی مسلحانه
برخاستند( و ﯾا مادر ترگلھا ،مادر حسنپور
ھا ،مادر شکوھیھا و مادرانی نظير آنھا -به
عنوان نمونهھائی از مادران مبارز و متعھد و
عاشق که به ھر طرﯾق از فرزندان انقالبيشان
و مبارزات آنان حماﯾت و پشتيبانی نمودند -
مادران نمونه اﯾرانی نباشند .بيشتر از اﯾن ،کارگزاران جمھوری اسالمی با
فرھنگ ارتجاعيشان به خود اجازه دادند تا با چنان مادرانی با رذالت و وحشيگری
ھر چه تمامتری رفتار کنند .با مادرانی چون "مادر نعمتی" ،ﯾک زن زحمتکش،
ﯾک مادر عاشق که وقتی پاسداران به خانهاش حمله کردند ،فرزندانش را از
پشت بام فراری داد (8).در چنين شراﯾطی بود که جھت نشان دادن درجه
سبعيت جمھوری اسالمی به مردم و خاطر نشان ساختن اﯾن امر که گردانندگان
و دست اندرکاران اﯾن رژﯾم فاقد ھر گونه رحم و شفقتی میباشند ،محمدی
گيالنی حکم به قتل دو پسر خود داده و با قساوت ھر چه تمامتر از رﯾختن خون
آنھا بر زمين ﯾاد کرد .ھمچنين حسنی )نماﯾنده خمينی در اروميه و امام جمعه
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اﯾن شھر( قتل پسرش را ھمراه با عربدهھائی بر عليه تودهھای مردم و تھدﯾد
آنان ،به اطالع عموم رساند )پسر او به نام رشيد ﯾکی از مبارزﯾن مرتبط با
سازمان اقليت بود .از رشيد که ﯾادش گرامی باد پسری به نام بھرنگ به ﯾادگار
مانده است( که اﯾن قتلھا در ھمان زمان در رسانهھای جمھوری اسالمی با
تبليغاتی رسوا منعکس شد .رژيم انجام ھمه اين اعمال پليد را برای زھر چشم
گرفتن از مردم و به عقب راندن آنھا الزم میديد .عالوه بر مواردی که در باال به
آنھا اشاره شد ،پادوھای جمھوری اسالمی از طرق دﯾگری نيز جناﯾات انجام
شده در زندانھا را در بيرون انعکاس داده و پيامھای شوم وحشت خود را با جار
زدن در ميان خانوادهھای زندانيان سياسی به گوش دﯾگر تودهھای مردم
میرساندند .ﯾک نمونه بارز و بسيار برجسته از اقدامات جمھوری اسالمی در
اﯾن زمينه که از فرط تبھکارانه و قساوت آميز بودن و کثيفیاش باور کردنی به
نظر نمیرسد آن بود که پس از اعدام دختران کم سن و سال ،لباسھاﯾشان را
با مقدار ناچيزی پول که نشانه "مھرﯾه" بود ،به خانوادهھای آنھا تحوﯾل داده و
رسماً مورد تجاوز قرار گرفتن آن دختران مبارز را قبل از اجرای حکم اعدام ،به
خانوادهھاﯾشان ابالغ مینمودند .دست اندر کاران کثيف و مرتجع جمھوری
اسالمی اقدام فوق را به شکل دﯾگری نيز انجام میدادند .آنھا ،پاسداری که
مرتکب چنان عمل شنيعی شده بود را با يک کله قند به در خانه آن عزيزان
میفرستادند و پاسدار با وقاحت موضوع را به خانواده ،اطالع میداد .اينکه
توجيه اسالمی برای چنين جنايتی چه بود واقعاً امر درجه دومی است،
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اصل موضوع ،ھمانا تأثير عملی اﯾن امر در دنيای مادی و در واقعيت
زندگی میباشد -ھرچند که اتفاقاً خود آن توجيه نيز ،نيش زھرآلودی
بر قلب مردم ايران بود .توجيه اين بود که از نظر اسالم چون دختر باکره پس
از مرگ مستقيماً به بھشت میرود ،برای جلوگيری از اين امر" ،برادر پاسداری"
میبايست وی را ﯾک شب "صيغه" کند ،تا درب بھشت به روی آن دختر نو جوان
بسته شود!!
با چنين اعمال و برخوردھائی ،جمھوری اسالمی در واقع نشان میداد که از
شکنجه و اعدام جھت اﯾجاد رعب و وحشت در ميان مردم استفاده میکند.
شيوهای که البته مخصوص جمھوری اسالمی نبوده بلکه اﯾن ،شيوه شناخته
شدهای است که ھمه حکومتھای مدافع منافع استثمارگران در وضعيتھای
خاص به آن مبادرت کرده و میکنند .اتفاقاً در اﯾن زمينه سند گوﯾائی وجود دارد
که با برجستگی بيشتری استفاده از شکنجه برای اﯾجاد ترس و وحشت در
ميان مردم جھت عقب راندن آنھا از صحنه مبارزه را برمال میسازد .در گزارشی
از عفو بين الملل ،سندی مورد استناد قرار گرفته که در آن آمده است:
"از داليل مشخص شکنجه يکی ھم آن است که قربانی و ديگر مخالفان بالقوه
دولت را چنان بترساند که ديگر درگير فعاليتھای سياسی نشوند .در کره جنوبی،
دانشجويانی که به خاطر شرکت در تظاھرات و يا پخش اعالميهھای ضددولتی
دستگير میشدند ،در ايستگاھھای پليس تحت شکنجه و ضرب و شتم منظم
قرار میگرفتند و بعد ،بی آن که بدانند اتھامشان چه بوده است ،آزاد میشدند.
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ايجاد خوف و وحشت بهوسيله شکنجه ،جزئی از استراتژی دولتھا برای
به انقياد درآوردن روستائيان و مناطق روستائی است .بهعنوان مثال ،عمليات
ضدشورش دولت گواتماال در اوايل دھه  ٨٠ميالدی ،متضمن ايجاد رعب و
وحشت در مناطق روستائی مورد نظر ھم بود تا اطمينان حاصل شود که آنھا
به پشتيبانی از چريکھا برنخواھند خاست .روستائيان شکنجهشده و نيمهجان را
در معرض ديد ھمسايگان و بستگانشان قرار میدادند و آنھا نظاره میکردند و
کاری از دستشان برنمیآمد .در ھمين دوره در شھرھا به روزنامهھا اجازه داده
شد که عکس بدنھای قطعهقطعه شده را چاپ کنند تا عبرتی باشد ھمگان را و
به ياد داشته باشند که در افتادن با دولت چه عواقبی میتواند دربر داشته
باشد .البته دليل ظاھری چاپ عکسھا آن بود که به خانوادهھائی که در
جستجوی بستگان مفقوداالثرشان ھستند ،کمکی شده باشد!"* -در رابطه با
جمله آخر ،از خود اضافه کنم که جای تعجب نيست! مبلغين بی وجدان ھميشه
برای سرپوش گذاشتن بر اعمال ننگين چنان حکومتھائی و فرﯾب مردم،
توجيھی در آستين دارند!
در گزارش عفو بين الملل به نوع دﯾگری از برخورد نسبت به موضوع
شکنجه در ﯾک شراﯾط متفاوت نيز از طرف حکومتھا بر میخورﯾم که درست در
نقطه مقابل برخورد ﯾاد شده پيشين است .اﯾن مورد را نيز نقل میکنم" :در
*

اين گزارش که توسط "ع  .ر .ھمسايه" به فارسی برگردانده شده بخشی از مقدمه کتابی تحت عنوان
"شکنجه" میباشد که در سال1984از طرف عفو بين الملل منتشر شده است .نگاه کنيد به نشريه
"نقطه" ،شماره  ،6صفحه 35
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موارد معينی شکنجهگر ترجيح میدھد که اھالـی محل ،از کارش سر در نياورند.
در کتابچه سری دستورالعمل ارتش اندونزی که در تيمور شرقی به کار آمد و در
ژوئيه  ١٩٨٣به دست سازمان عفو بينالـملل افتاد ،چنين آمده است :در صورتی
که به کار بردن زور و خشونت الزامآور شد )در بازجوئی( ،اين کار نبايد در برابر
اھل محل انجام شود ،چه با مشاھده آن ضديت مردم برانگيخته میشود".

٭

ھمانطور که خواننده متوجه است در شراﯾطی مخصوصاً میخواھند مردم در
جرﯾان شکنجهھای وحشيانه شان قرار بگيرند و در شراﯾط دﯾگر وجود شکنجه را
از مردم پنھان میکنند!

٭

ھمان منبع
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سرکوب زندانی سياسی،
جلوهای از مصاف جمھوری اسالمی با مردم
سردمداران جمھوری اسالمی ،جمھوریای که رذل ترﯾن جناﯾتکار عصر،
"امام" جالدان ﯾعنی خمينی در رأس آن قرار داشت ،در اواﯾل دھه  60در حالی
که جھت به زﯾر سلطه کامل در آوردن تودهھا ،در ھر کوی و خيابان به مردم
حمله نموده و آنھا را زخمی و کشته به جای گذاشته و خونشان را به زمين
میرﯾختند ،با درﯾدگی تمام عربده میکشيدند که :نيم کش را تمام کش کنيد؛
و روزنامهھا از قول "دادستان انقالب اسالمی" وقت ،موسوی تبرﯾزی می
نوشتند" :ھر کس در برابر اﯾن نظام امام عادل باﯾستد کشتن او واجب است و
زخمیاش را باﯾد زخمی تر کرد که کشته شود" و کيھان سخنان جناﯾت بار
محمدی گيالنی را منتشر میکردند که" :اسالم اجازه نمیدھد که بدن مجروح
اﯾن گونه افراد ﯾاغی به بيمارستان برده شود بلکه باﯾد تمام کشته شود".

*

اگر به شراﯾط آن مقطع جامعه اﯾران توجه کنيم ،خواھيم دﯾد که دليل آن
وحشی گریھا جز آن نبود که سردمداران و گردانندگان رژﯾم جمھوری اسالمی
به طور مشخص -ﯾعنی آنطور که براستی در واقعيت بود  -خود را در صحنه ﯾک
جنگ واقعی با تودهھای تحت ستم اﯾران میدﯾدند .آنھا به خوبی به اﯾن امر
آگاھی داشتند که جنگی را که با مردم آغاز کردهاند ،جنگی مربوط به مرگ و
زندگی خودشان است .در اﯾن جنگ ،آنھا ﯾا باﯾد وظيفهای که از طرف
*

کيھان  29بھمن 1360

سرکوب زندانی سياسی ،جلوهای از مصاف جمھوری اسالمی با مردم
امپرﯾاليستھا به عھده گرفته بودند را به پاﯾان میبردند و
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تودهھا را کامال ً

سرکوب و مغلوب میساختند و ﯾا بقای خودشان چه از جانب تودهھا و چه از
جانب ارباب مورد تھدﯾد قرار داشت .بنابراﯾن ،در اﯾن مرحله در چگونگی برخورد
آنھا به تودهھا و نيروھای مبارز جامعه ،قانونمندیھای ناظر بر ﯾک جنگ تمام
عيار حاکم بود و مسأله اصلی برای آنھا در جنگ ارتجاعی خود با تودهھای
مردم ،کشتار برای مغلوب ساختن طرف مقابل بود .به ھمين خاطر نيز مساله به
طور کلی کشتار بود و رقم و تعدادی که کشته میشوند دﯾگر براﯾشان اھميت
نداشت .بيھوده نبود که در اﯾن مقطع خمينی با استناد به قرآن و رواﯾتھائی از
"پيغمبر" و "امامان" ،با وقاحت و بيشرمیای که به سختی در توصيف میگنجد،
علناً فرمان سرکوب ھر چه وحشيانه تر تودهھای مردم را داده و با درﯾدگی تمام،
با "گند گاو چاله" دھان خود نعره
میزد" :ﯾوم ﷲ واقعی روزی
است

اميرالمومنين

که

عليه

السالم شمشيرش را کشيد و
خوارج را از اول تا به آخر درو کرد و
تمامشان

را

کشت.

اﯾام

ﷲ

روزھائی است که خداوند تبارک و
تعالی ﯾک زلزلهای وارد میکند،
ﯾک سيلی را وارد میکند ،ﯾک
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توفانی را وارد میکند .به اﯾن مردم شالق میزند که آدم بشوند .اميرالمومنين
٭

اگر بنا بود مسامحه کند شمشير نمیکشيد تا  700نفر را ﯾک دفعه بکشد".

)تأکيد از نوﯾسنده اﯾن سطور است( .اﯾن سخنان در آن زمان نه فقط به طور کلی
در جھت سرکوب مبارزات مردم قرار داشت بلکه فضا را به طور مشخص برای
سرکوب ھر چه وحشيانه تر و خونين تر زندانيان سياسی آماده مینمود .به
تأسی از "اميرالمومنين" ،گردانندگان و کارگزاران زندان میباﯾست در برخورد به
زندانی سياسی ھرگز "مسامحه" ننموده و مواظب باشند که کمترﯾن رحم و
شفقتی در مورد آنان نشان ندھند .اگر "اميرالمومنين" در ﯾک شمشير کشيدن
 700نفر را ﯾکجا کشت ،پس چه باک که اﯾنان نيز چنان کنند؛ نه از کشتن
مبارزﯾن زندانی در زﯾر شکنجه ھراسی داشته باشند و نه از اعدام دسته دسته
آنان در ميدانھای تير!
در سال  60در خود زندانھا به طور وسيع بساط اعدام بر پا شد که
بسياری از زندانيان در جرﯾان آن قرار داشتند .اﯾن بساط برای اجرای حکمھائی
بود که در به اصطالح "دادگاه"ھای چند دقيقهای صادر شده بودند ،در
محکمهھای مسخرهای که حتی الزم نمیدﯾدند که ظاھر سازیھای معمول
دادگاهھای رژﯾم شاه نيز در آنھا رعاﯾت شود .واضح است که محکمهھای ﯾکی
دو دقيقهای گيالنی و جالدانی نظير او که متھم با چشم بسته در آن شرکت
میکرد را حتی نمیتوان محکمه ظاھری ھم ناميد! زندانی سياسی را با چشم
٭

کيھان آذر ماه 1360
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بند به اتاقی که "حاکم شرع" در آن بود ،میبردند و زندانی تنھا موقعی مجاز
بود که چشم بندش را کنار بزند که میباﯾست ورقه حکمش  -که در ھمانجا با
ﯾک سوال و جواب کوتاه و ﯾا حتی بدون سوال و جوابی از او صادر شده بود  -را
امضاء کند .ھر چند واضح است که چنين واقعيتھائی به حد کافی بيانگر رذالت
و قساوت ھمه گردانندگان رﯾز و درشت رژﯾم جمھوری اسالمی در دھه 60
میباشد ،باﯾد به ﯾاد داشت که اﯾنھا در ضمن شراﯾط خاص مبارزه طبقاتی در
آن مقطع در جامعه اﯾران و الزام ﯾک رژﯾم ضد خلقی به نماﯾندگی از ھمه
سرماﯾهداران و نيروھای مرتجع جامعه برای سرکوب کامل انقالب تودهھای ما را
نيز آشکار ساخته و به نماﯾش میگذارند .در
شراﯾطی که عليرغم شکست قيام بھمن و
عليرغم

ھمه

تأثيرات

منفی

حاصل

از

سازشکارﯾھا و راست رویھای اغلب نيروھای
سياسی )با ادعای چپ و ﯾا مذھبی و
مسلمان( در فاصله دو سال پس از اﯾن قيام،
انقالب تودهھا ھنوز ھمه نيرو و توان خود را از
دست نداده بود ،در شراﯾطی که ھمين
واقعيت ،سردمداران جمھوری اسالمی به
مثابه نماﯾندگان جدﯾد حافظ نظم سرماﯾهداری
وابسته حاکم را دچار بيم و ھراس شدﯾدی ساخته بود ،خمينی و به تبع از او
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دﯾگر دست اندر کاران رژﯾم بر ضرورت قتل و کشتار زندانی سياسی تأکيد
میکردند .خمينی داد سخن میداد که" :با چند سال زندان کار درست
نمیشود .اﯾن عواطف بچه گانه را کنار بگذارﯾد .ما معتقدﯾم مجرم اصال ً محاکمه
ندارد و باﯾد او را کشت .تنھا باﯾد ھوﯾت آنان را ثابت کرد و بعد آنھا را کشت"

*

آری ،عزم برای سرکوب جھت به شکست کشاندن کامل انقالب تودهھا،
اﯾنچنين در سخنرانیھا و "فتوا"ھای خمينی انعکاس میﯾافت .ابعاد و شدت
سرکوب در اﯾن دوره را از زبان ﯾکی از زندانيان آن دوره بشنوﯾم:
" دو نفر از کسانی را که ساعت ھشت صبح به باز جوئی برده بودند ساعت
ﯾازده و نيم صبح بر گرداندند .دورشان را گرفتيم تا بگوﯾند که با آنھا چه کردهاند.
آنھا را صبح ﯾک راست ھمراه با نود و شش نفر زندانی دختر و پسر دﯾگر به
دادگاه گيالنی برده بودند .گيالنی حکم اعدام
دسته جمعی شان را داده بود و بعد گفته بود که
اگر کسی حاضر به مصاحبه شد ممکن است در
حکمش تأثيری داشته باشد .آنھا در دادگاه،
بدون کيفر خواست و با چشم بسته به اعدام
محکوم شده بودند و فقط وقتی که میخواستند
زﯾر ورقه حکم اعدام را امضاء کنند ،چشم بندشان

*

"سخنرانی خمينی به مناسبت " ،ھفته وحدت"  -آذر ماه 1360
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را باال زده بودند ......میخندﯾدند .پر از نيرو و شور بودند .ھنوز اثر شکنجه در
پاھاﯾشان به اندازهای بود که راه رفتن را براﯾشان دشوار کند .منتظر اعدام بودند.
ناھار خوردﯾم و کمی شوخی کردﯾم .ﯾکیشان آزاده ھيجده ساله و دﯾگری
فرﯾبا شانزده ساله بود .فرﯾبا دختری بود از ﯾک خانواده بسيار فقير که در جنوب
شھر بزرگ شده بود .بيست و دو روز بود که دستگير شده بود .نه او از
خانوادهاش خبر داشت و نه آنھا از او .ساعت ﯾک و نيم بعد از ظھر بود که ھر
دو نفرشان را صدا زدند .آنھا از بچهھا خداحافظی کردند و از بند خارج شدند.
شب بعد اسمشان را جزء ليست نود و ھشت زندانی محارب که در اوﯾن اعدام
شده بودند در روزنامه خواندﯾم".

٭

اعدامھای گسترده زندانيان سياسی که در اﯾن زمان در مقابل چشمان
ناباور مردم اتفاق میافتاد در گزارش دﯾگری از زندان چنين به تصوﯾر کشيده
شده است" :کشتار دسته جمعی زندانيان سياسی تا مدتھا برای زندانيانی که
داخل زندان بودند قابل ھضم نبود .با وجود اﯾنکه ما به عينه دﯾده بودﯾم که
میکُشند ،ولی باز ابعاد اﯾن جناﯾات در مخيلهمان جا نمیگرفت .خود من تا
زمانی که در اوﯾن مجبورم کردند جنازه بلند کنم و در ماشين بگذارم ،در مورد
بسياری از چيزھاﯾی که راجع به اوﯾن میشنيدم فقط مثل اﯾن بود که فکر
میکردم چيزی شبيه به اغراق بود .ولی در زندان اوﯾن دﯾدم که تنھا مسألهای
که در آنجا به ھيچ وجه من الوجوه قابل تصور نيست ،حد شقاوت اﯾنھاست.
٭

"خوب نگاه کنيد ،راستکی است" ،پروانه عليزاده  -صفحه 34-35
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"نوﯾسنده مطالب فوق )محمد اصفھانی( ،دﯾگر مشاھدات خود در زمينه فوق را
اﯾن چنين توضيح میدھد:
" 5مھر بود که روزنامهھا خبر اعدام  105نفر در سراسر اﯾران را چاپ کرده
بودند 53 ،نفرشان در اصفھان بودند .من خودم شاھد بودم در چند نوبت36 ،تا،
42تا35 ،تا26 ،تا18 ،تا را برای اعدام بردند .دسته 26تائی را کامال ً ﯾادم میآﯾد.
چون  18تن از آن  26نفر ،از ھمان جمع سفره ما بودند .ساعت  8/5صبح آمدند،
صداﯾشان کردند و آنھا را به دادگاه بردند .دادگاه در خود زندان اصفھان تشکيل
شده بود .قاضی ھم در آن زمان شيخکی بود به اسم مظاھری که زمان شاه
ساواکی بود .بعد از انقالب اسمش جزو آن آخوندھاﯾی بود که خود آﯾتﷲ
طاھری میخواست خلع لباسشان کند ولی بعد از انقالب شراﯾط تغيير کرد ،ﯾک
مدتی اصال ً خبری از او نبود تا اﯾنکه بعدا دوباره پيداﯾش شد .در آن سال وقتی
که آمدند اﯾن  26نفر را به دادگاه ببرند ،خود مظاھری بھشان گفته بود که
وصيتتان را بگوئيد .من اصال ً کاری ندارم شما چه کار کرده اﯾد .از دم شروع کنيد
وصيتتان را بگوئيد و نيم ساعت ھم بيشتر وقت ندارﯾد .ھر کس اسمش را بگوﯾد
وصيتش را ھم بگوﯾد .در آن ماه پسر  13ساله دکتر شفا را ھم اعدام کردند.
احسان شفا را میگوﯾم که در آن زمان کوچکترﯾن فرد آن بند بود .... .در سال
 60به جرأت میتوانم بگوﯾم توی اصفھان بين ماھھای آبان تا آخر بھمن 60
چيزی حدود  3000نفر زندانی سياسی وجود داشت .در دی ماه سال ، 60
500 -450

نفری که توی آن سالن بودند به  70نفر رسيدند ".محمد اضافه
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میکند...." :باغ کاشفی ﯾکی از مخوف ترﯾن
شکنجه گاھھای کشور بود .ﯾعنی بعد از اوﯾن،
زندان تبرﯾز و مشھد ،باغ کاشفی جاﯾی بود که
اگر در اصفھان کسی را به اﯾن محل میبردند
تقرﯾباً معادل اﯾن بود که زنده برنمی گشت .در
سال  60من خودم  38روز در آنجا بودم .در اﯾن
مدت  38روز در آن سال شاھد تقرﯾباً اعدام
حدود  200نفر بودم .ﯾکی از شھدا نامزد خود
من و از بچهھای اقليت بود" (9).

٭

٭

"مصاحبه با يکي از بازماندگان کشتار زندانيان سياسي در سال ،"67محمد ) -پيام فدائی -ارگان
چريکھای فدائی خلق -شماره (56
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ھمه واقعيتھای فوق گواه آنند که در مقطع مورد نظر ھمانطور که اشاره
شد ،اساساً ﯾک جنگ تمام عيار در اﯾران در جرﯾان بود .جنگی که ﯾک طرف آن را
تودهھا و روشنفکران )نيروئی که فرﯾبکاریھای حکومت و غلبه سازشکاری در
جنبش ،بخش بزرگی از آنان را از سازماندھی مسلح خود باز داشته بود و اکنون
بسختی از قدرت دفاعی برخوردار بودند( تشکيل میدادند و طرف دﯾگر آن،
نيروھای سرکوبگر امپرﯾاليستی )از ارتش گرفته تا ضمائمش و نيروھای جدﯾداً َ◌
ساخته شده( تحت فرمان خمينی و ھم پالگی ھاﯾش بودند که مسلح و تعليم
ﯾافته و آماده برای جنگ،ھجوم خود را با "قاطعيت" به سوی دشمنانشان )ﯾعنی
تودهھای ستمدﯾده اﯾران( ،پيش میبردند .میدانيم که سردمداران جمھوری
اسالمی در ابتدا جھت خام کردن تودهھا و تحکيم پاﯾهھای رژﯾم خوﯾش ،از
ضدﯾت خود با تودهھای تحت ستم اﯾران با آشکاری کامل سخن نمیگفتند .اما
در سال  60خمينی با جمھوری اسالمیاش چھره خوﯾشتن را حتی برای عقب
مانده ترﯾن تودهھا در اﯾران آشکار ساخته و شناساند .البته در واقعيت امر،
خمينی

به

عنوان

کسی

که

در

کنفرانس

گوادولوپ

توسط

امپرﯾاليستھا به جای شاه برگزﯾده شد ،حتی قبل از ورود به اﯾران از
ھمان پارﯾس دشمنی خود با تودهھای انقالبی اﯾران را برای کسانی
که قادرند "در پس ھر ﯾک از جمالت ،اظھارات و وعدهھای اخالقی،
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دﯾنی ،سياسی و اجتماعی منافع طبقات مختلف را جستجو کنند"٭،
نشان داده بود .پيش از اﯾن ،او در چھره ﯾک مرد "مومن" که گوﯾا طرفدار صلح و
آشتی و مخالف ھر گونه خشونتی است ،در شراﯾط بسيار حساسی که
تودهھای انقالبی وسيعاً در صحنه مبارزه حضور داشتند ،کوشيده بود که آنھا را
از دست زدن به مبارزه مسلحانه بر عليه رژﯾم شاه باز داشته و به پيشبرد
نقشهھای امپرﯾاليستی بر عليه تودهھای در بند ما ﯾاری رساند .خمينیای که
در سال  60با استمداد از خدا و "اميرالمونين" و غيره آشکارا از کشتن
و "درو " کردن مردم سخن میگفت و خونرﯾزی بی حد و حسابی را
تجوﯾز مینمود در سال  57وقتی مردم در مقطع آخر دوران شاه ،با
خشم و نفرت در مقابل ارتش شاھنشاھی اﯾستاده و خواستار برخورد
قاطع با آن بودند ،به بھانه" جلوگيری از خونرﯾزی" ،آنھا را به برخورد
بسيار نرم و عطوفت آميز با آن نيروی ضد خلقی مسلح فرا خوانده و از
تودهھا و جوانان انقالبی میخواست که با گُل از ارتش استقبال کنند!
امروز دﯾگر کامال ً آشکار شده است که چنان برخوردی از به اصطالح "مالطفت" و
از به اصطالح "دل نازکی" خمينی در آن زمان ناشی نمیشد .اتفاقاً درست
مدت بسيار کوتاھی پس از اﯾن به اصطالح کوشش "برای جلوگيری از خونرﯾزی"،
وقتی ھمين ارتش در نوروز سال  58ﯾعنی فقط ﯾک ماه و چند روز پس
از قيام بھمن به کشتار خونين تودهھای دلير کردستان مشغول شد
٭

"سه منبع و سه جزء مارکسيسم" ،لنين
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)البته با تغيير نام به ارتش اسالمی( ،ھيچ درخواستی خمينی را
راضی به ابراز "عطوفت" نسبت به تودهھای رنج کشيده کردستان
ننمود .دراﯾن مقطع از ھر طرف و حتی از طرف کسانی که در آن زمان در خود
دولت شرکت داشتند از خمينی تقاضا میشد که در جھت پاﯾان دادن به حمالت
وحشيانه ارتش به کردستان اقدام کند .اما او و ھمپالگیھاﯾش در رژﯾم جدﯾد
گوششان به اﯾن تقاضاھا بدھکار نبود؛ چرا که خود دستور آن حمله را صادر کرده
و میدانستند حمله به کردستان و کشتار مردم کرد در جھت اﯾجاد کدام نظم
ضد خلقی در آن منطقه صورت میگيرد .بر اﯾن اساس ،سرلشگر قرهنی نيز که
از طرف خمينی و ھمپالگیھاﯾش به عنوان "رئيس ستاد کل ارتش اسالمی
اﯾران" مأمورﯾت جنگ برعليه تودهھای ستمدﯾده کردستان را بر عھده گرفته بود،
ھمزمان در حين انجام عمليات جنگی بر عليه اﯾن تودهھا دست به صدور
بيانيهھائی مینمود که در آنھا با "ضد انقالبی" خطاب کردن تودهھای انقالبی
مردم آنھا را مورد تھدﯾد قرار داده و میگفت" :ھرکس در ھر نقطه از کشور
اقدام به آشوب و تحرﯾک نماﯾد ،ضد انقالبی بوده و با انقالب اسالمی ھيچگونه
رابطهای ندارد .با برادران غيور ارتشی خود ھمکاری نموده و فرصت آشوب به
ضد انقالبيون ندھيد .بدﯾھی است که ضد انقالبيون شدﯾداً به کيفر اعمال خود
خواھند رسيد) ".بخشی از بيانيه "ستاد کل ارتش اسالمی" که در ھمان زمان
از رادﯾو وتلوﯾزﯾون نيز پخش شد"(.٭ .در اﯾن زمان ،قرهنی که با سيستم
٭ "نشريه کار ،ويژه کردستان" ،به تاريخ  9فروردين 1358
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حکومتھای دﯾکتاتور کامال ً آشنائی داشت و دست قدرتمداران اصلی را در
پشت سر خود میدﯾد حتی به درخواست رسمی وزﯾر کشور دولت تازه روی کار
آمده نيز مبنی بر قطع بمباران کردستان ،وقعی ننھاده و اعالم میکرد که فقط از
به اصطالح "رھبر" ) ﯾعنی شخص خمينی( دستور میگيرد و بس! و البته
"رھبر" نيز که دﯾگر نيازی به صلح دوست نشان دادن خود نداشت ،او را به ادامه
خونرﯾزیھاﯾش در آن منطقه تشجيع مینمود .در اﯾنجا به متن تلگرافی که وزﯾر
کشور وقت ،احمد صدر حاج سيد جوادی از شھر سنندج به سرلشگر قرهنی
مخابره نموده و به پاسخ متقابل توجه نمائيد .واقعيات فوقالذکر را در متن
نوشتهھای آنان میتوان مشاھده نمود .بخشی از متن تلگراف وزﯾر کشور چنين
است:

"...پرواز جتھا بر فراز سنندج ،موجب عصبانيت مردم و قطع مذاکرات
ما شد .چه کسی دستور چنين مانورھائی را داده است ،از طرف پادگان به
سوی مردم تيراندازی میکنند و کشتار شديد میکنند .دستور دھيد فوراً
تيراندازی قطع شود و ديگر نه روز ،نه شب تيراندازی نکنند و شعله افکن
شبھا نياندازند ) ".به تاريخ (1358/1/2

"پاسخ ژنرال قرهنی:
جناب آقای وزير کشور
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تا موقعی که اينجانب از طرف رھبر انقالب مسئوليت
اداره ارتش را دارم ،از انجام نظر جنابعالی ......با
وجود تمام ارادتی که به شخص حضرت آيت اله
طالقانی و جنابعالی دارم در مقابل خواست تعدادی
مأمور اجنبی تسليم نخواھم شد.
رئيس ستاد کل ارتش اسالمی -سرلشگرقرهنی"

٭

)اﯾن متن مملو از غلطھای انشائی و دستور زبانی است و بی سروته
بودن جمله نيز درست به اﯾن امر بر میگردد (.اﯾن واقعيات به نوبه خود نشان
میدھند که خمينی در سال  ،57به خاطر کاستن از رادﯾکاليسم
مبارزات دموکراتيک و ضدامپرﯾاليستی مردم بود که تودهھای انقالبی را
به بھانه جلوگيری از"خونرﯾزی" ،به طور مرتب از مسلح شدن و مبارزه
قاطع با ارتش ضد خلقی بر حذر داشته بود .او میترسيد که مبادا نظم
امپرﯾاليستی موجود و مناسبات سرماﯾهداری وابسته در اﯾران از جانب
تودهھای زحمتکش مورد حمله قرار گرفته و تداوم آن به ﯾک دگرگونی
واقعی و انقالب در مناسبات اقتصادی -اجتماعی جامعه اﯾران منجر
شود )مشخصاً از آن بيم داشت که مبادا مثال ً کارگران با تصاحب
٭

منبع پيشين
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کارخانجات و ﯾا دھقانان زحمتکش با تصرف زمينھای سرماﯾهداران و
اربابان در پناه سالح خوﯾش ،اخاللی در آن نظم بوجود آورند( .عين چنان
برخوردی را خمينی و دارو دستهاش در روزھای قيام بھمن نيز از خود نشان داده
بودند .قيام شکوھمند تودهھا در بھمن  57در واقع ھمه دشمنان مردم اﯾران -از
امپرﯾاليستھا گرفته تا مرتجعين داخلی -را غافلگير کرد .چرا که در برنامهای که
امپرﯾاليستھا در کنفرانس گوادلوپ برای جا به جاﯾی قدرت از شاه به خمينی
طراحی کرده بودند ،چنين قيامی پيش بينی نشده بود .ژنرال ھاﯾزر از طرف
امرﯾکا از مدتھا پيش در اﯾران حضور ﯾافته بود تا شاه را وادار نماﯾد که بی سرو
صدا ارتش را از طرﯾق او به حکومت بعدی تحوﯾل دھد .کتاب خاطرات وی در اﯾن
زمينه به حد کافی گوﯾای موضوع فوق میباشد .به جمالت زﯾر نيز از آن کتاب
توجه کنيد..." :قره باغی گفت باﯾد ﯾک چيز به شما بگوئيم .شاه به ما دستور
داده به حرف شما گوش کرده و اعتماد کنيم و با شما کار کنيم .پرسيدم :چه
وقت اﯾن دستور داده شده؟ گفتند زمانی که با شاه مالقات کردند .من فقط
احتمال میدادم اﯾن مطلب حتماً در مالقاتھای دﯾروز آنھا با شاه طرح شده
باشد و ﯾا اﯾن که شاه بالفاصله پس از مالقات من آنھا را احضار کرده است .به
٭

ھر حال ھمه مطمئن بودند و موافقت کردند که از دستورات اطاعت کنند"

واقعيت اﯾن است که برای امپرﯾاليستھا حفظ ارتش بعنوان ارگان مدافع نظام
سرماﯾهداری از اولوﯾت خاصی بر خوردار بود و ھمه کوششھا نيز مصروف آن بود
٭

"مأموريت مخفی ھايزر در تھران" ،ژنرال ھايزر  ) -ترجمه سيد محمد حسين عادلی( صفحه 151
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که اﯾن ارتش را دست نخورده در خدمت حکومت دست نشانده جدﯾدشان در
آورند .به ھمين دليل خمينی نيز که انتظار قيام و چنان حرکت انقالبی از طرف
تودهھا را نداشت ،وقتی تودهھای انقالبی اﯾران عليرغم ھمه توصيهھای وی در
روزھای  21و  22بھمن به زرادخانهھای ارتش شاه حمله بردند ،با دست پاچگی
اعالم کرد که وی دستور جھاد نداده است!! و دار و دستهای که جمھوری
اسالمی را بنيان نھادند در ھمان ساعات اوليه روز  21بھمن از جانب خمينی
فرستادگانی را به خيابانھا گسيل داشتند )ھادی غفاری ﯾکی از وابستگان
وقيح دربار خمينی به ھمراه دار و دستهای از جمله آن فرستادگان بودند( تا به
مردم بگوﯾند که "آقا" ،دستور جھاد نداده است و به خانهھاﯾتان برگردﯾد! در آن
مقطع آنھا تماماً سعی در خام کردن تودهھا داشته و میخواستند به ھمان
گونه که برنامه رﯾزی شده بود انتقال قدرت از شاه به آنھا به طور مسالمت آميز
پيش برود .ھمه اﯾن اعمال در خدمت حفظ ماشين دولتی پيشين و به
خصوص بازوی مسلح آن ﯾعنی ارتش قرار داشت -که حفظ نظم
امپرﯾاليستی موجود و مناسبات سرماﯾهداری وابسته در اﯾران اساساً
با وجود آن ارگان مسلح ضد خلقی ممکن بوده و میباشد .در سال 60
نيز باز میتوان دﯾد که درست بر مبنای دالﯾل فوقالذکر ﯾعنی درست به خاطر
حفظ نظم اقتصادی  -اجتماعی ضد خلقی موجود و باز پس گيری ھمه دست
آوردھای قيام بھمن از تودهھا بود که خمينی آشکارا نيروھای ضدخلقی سازمان
ﯾافته و مسلح رژﯾمش را به جنگ با تودهھای تحت ستم اﯾران تشجيع میکرد.
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در اﯾن زمان او دﯾگر خونرﯾزی بی حد و حصر را تجوﯾز نموده و با بيشرمی تمام از
ضرورت حمله زلزله وار و توفنده به مردم و کشتار و "درو" کردن آنھا سخن
میگفت.
جنگ جمھوری اسالمی با مردم در واقع از ھمان ابتدای روی
کار آمدن رژﯾم جدﯾد ،در مناطق مختلف اﯾران بر عليه تودهھای
ستمدﯾده شروع شده بود) (10و حال که میباﯾست ھمه را "درو" کنند،
خمينی" ،اميرالمومنين" و "رسول ﷲ" را به گواه طلبيده و میگفت" :اگر رسول
ﷲ فرمان داد که فالن خانه را آتش بزنيد ،فالن طاﯾفه را از بين ببرﯾد ،حکم به
عدل کرده است .زندگی بشر را باﯾد به قصاص تأمين کرد".٭ بلی ،در مقطع سال
 ،60نيروھای وابسته به جبھه ضد انقالب ،جنگ تمام عياری را بر عليه
تودهھای انقالبی ما که عمدتاً بی سازمان و

فاقد ﯾک رھبری

کمونيستی بودند ،به منظور شکست دادن کامل آنان با وحشيگری ھر چه
تمامتر به پيش میبردند و درست در ھمين زمان بود که مبارزﯾن اسير ما در
دست آنان ،در معرض شدﯾدترﯾن "قصاص"ھا و برخوردھای قساوت آميز قرار
داشتند .ﯾاد آوری اﯾن واقعيت تلخ مسلماً به منظور درس گيری از تارﯾخ و تأکيد
روی اﯾن امر میباشد که مردم ما چه در حال حاضر و چه فردا باﯾد سعی کنند تا
دشمنان خود را در چھرهھای مختلفی که ظاھر میشوند بشناسند و فرﯾب
ظاھر مردم دار و به اصطالح صلح جوﯾانه آنان را نخورند .در ضمن بی مناسبت
٭

"سخنرانی" خمينی به مناسبت،ھفته وحدت  -آذر ماه 1360
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نيست در ھمينجا سوال شود که آﯾا واقعيتھای بسيار دردناک و تلخ آن سالھا
)و حتی فقط خون پاک عزﯾزان اعدام شده در دھه  60به تنھائی!( اﯾن درس را
به مردم اﯾران نمیدھند که برای دور نگاه داشتن خود از فرﯾب سازشکاران و
دغلکاران که شبانه روز بر عليه انقالب و کمونيسم تبليغ میکنند ،با شک و
تردﯾد با اﯾدهھا و سموم فکریای که آنان اشاعه میدھند،برخورد کنند؟ و
اساساً ھيچ اﯾده و نظری را بدون تعمق روی آنھا و بدون سعی در بررسی
آنھا نپذﯾرند!؟ به راستی که چه ،تجارب تلخ دھه  60و چه ،تجارب منفی
و مثبت تارﯾخی دﯾگر ،اﯾن حکم قاطع را تأئيد میکنند که مردم اﯾران تا
کنون نه از مبارزه قاطع وانقالبی با دشمنانشان بلکه درست به خاطر
تز لزل در مقابل آنھا و پيروی از سياستھای سازشکارانه ،ضربه ھا
دﯾده و مصيبت ھا کشيده اند.

اعدام قارنا

تنوره ھای شيون کبود مادران و
کودکان،
به روی زردی غروب آسمان دھکده،
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ت بنفش
ھنوز خيمه ھای وحش ِ
گسترانده است.
و بر جداره ھای پاره ھوا
چو دست می کشی،
تمام ِ سطح ِدست و پنجه ات
زخون ِ گرم ِ کودکان
خضاب می شود
و صخره ھا چو برفھا به دره ھای قارنا،
زھول و شرم ِاين شقاوت پليد
آب می شود!

شعر از نعمت ميرزازاده)م
آزرم( -شھريور 1358

صحنه ای از اعدام اولين دسته
از مخالفين رژيم در سنندج
توسط خلخالی )نماينده خمينی(
)فروردين (1358
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شيوهھا و وسايل شکنجه
بدور ازھاله ايدئولوژيکی – مذھبی
به جھت آن که بتوانيم روﯾدادھای واقعی در زندانھای دھه  60را بدور
از تحليلھای غير واقعی و ايدهآليستی که اغلب با تکيه به مذھب روندھای
عينی را توضيح میدھند بررسی نموده و آن روﯾدادھا را با واقع بينی مورد
برخورد قرار دھيم ،و به جھت آن که مذھبی بودن رژﯾم کنونی حاکم بر اﯾران
باعث نشود که ما به جای بررسی واقعيتھا با دﯾد ماترﯾاليستی و کوشش در
کشف دالﯾل مادی و واقعی عملکردھای خونبار جمھوری اسالمی بر عليه مردم،
به خطا ،ھالهای مذھبی به دور واقعيتھا بکشيم و باالخره به خاطر آن که نقطه
عزﯾمت خود را در تحليل مساﯾل از واقعيت آغاز کنيم و نه از مساﯾل ذھنی ،برای
ھمه اﯾن منظورھا الزم است توجه خود را ھر چه بيشتر روی مساﯾل زمينی در
رابطه با مساﯾل زندانھا متمرکز نمائيم .بر اﯾن مبنا توجه به شيوهھا و وساﯾل
شکنجه در زندانھای دو رژﯾم مورد بحث و مقاﯾسه آنھا میتواند مفيد واقع
شود.
اگر بخواھيم صرفاً از وسايل و شيوهھای شکنجه که در جھت اخذ
اطالعات از زندانی سياسی در دو دھه ياد شده به کار میرفت صحبت کنيم،
بھتر است ابتدا عمدهترين شيوهھا و وسائل شکنجه در دھه  ۵٠در
زندانھای رژيم شاه را مورد توجه قرار دھيم که عبارت بودند از :
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کتک زدن وحشيانه زندانی سياسی ،در ھمان ابتدای دستگيری که توسط
چند شکنجهگر ھمراه با رکيکترين ناسزاھا که بيانگر درجه وقاحتشان بود ،انجام
میگرفت .از اﯾن عمل به عنوان " فوتبال" ﯾاد شده است.
بستن زندانی به تخت و فرود آوردن شالق بر پيکر وی ،عمدتاً به کف پا.
آويزان کردن و شالق زدن و در عين حال وارد کردن شوک الکتريکی به بدن
زندانی بهخصوص به قسمتھای حساس آن،
دستبند قپانی زدن و آويزان کردن با اين دستبند از سقف و در ھمان حال
فرود آوردن ضربهھای شالق بر پيکر او،
سوزاندن قسمتھائی از بدن با اجاق
برقی و يا با ھر وسيله ديگری )از جمله
سيخ ،سيگار و غيره(
تجاوز )نه فقط به زنان بلکه به مردان
نيز( ،ھمچنين درشکل استفاده از
بطری و باتوم.
ايجاد فضای رعب و وحشت برای
زندانی به طرق مختلف از جمله با "اعدام
مصنوعی" زندانی و غيره .البته در سالھای
نزديک به سقوط رژيم شاه که با توجه به
کثرت دستگيریھا ،تعداد زيادی شکنجهگر جديد به حد کافی تعليم نيافته نيز

 95شيوهھا و وسايل شکنجه بدور از ھاله ايدئولوژيکی  -مذھبی
استخدام کرده بودند ،ديگر حد و مرز خاصی برای شکنجه و وسايل و شيوهھای
شکنجه مطرح نبود .در اين دوره بر مبنای اينکه شکنجهگران چه فکر عليلـی
برای

شکنجه

به

ذھنشان میرسيد و
يا خواستار آزمودن چه
روشھای جديدی به
منظور فوق بودند ،آن
فکرھا وروشھا را نيز
بکار

میبردند.

در

رابطه با سالھای ،١٣۶٠تا جائی که بحث در مورد شکنجهھای "رسمی" يعنی
شکنجهھائی است که در اتاق مخصوص شکنجه )اتاق بازجوئی( جھت اخذ
اطالعات بر زندانيان سياسی اعمال میشد ،اگر به خصوص سالھای  60و 61
را در نظر بگيرﯾم میبينيم که در اين حوزه به لحاظ وسايل و شيوهھای شکنجه
تفاوت چندانی را نمیتوان بين اين سالھا و سالھای دھه پنجاه تشخيص داد.
گزارشات چاپ شده از زندانھای دھه  ۶٠ھمگی حاکی از آنند که در اين
سالھا شالق زدن به کف پا و آويزان کردن با دستبند قپانی عمدهترين نوع
شکنجه "رسمی" رايج بود .در دوره شاه ،پس از طی شدن اولين موج
دستگيریھا در سال  ،۵٠دستگاه جديدی به نام آپولو وارد زندان "کميته ضد
خرابکاری" شد .اﯾن دستگاه در واقع ﯾک صندلی و در عين حال تختی بود که
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پاھا و دست ھای زندانی را به صورت کشيده با حلقهھائی به آن پيچ میکردند
به گونهای که پيچھا به مچ دستھا و پاھا شدﯾداً فشار میآوردند و امکان ھر
گونه تکانی را از زندانی سلب مینمودند .در ضمن اﯾن دستگاه دارای کالھی
بود که پس از بستن زندانی به آن )آپولو( ،آن کاله را روی سر زندانی قرار
میدادند .شکنجهگر در چنين وضعی به کف پای زندانی شالق میزد و در
حالی که زندانی امکان تکان خوردن نداشت ،صدای فرﯾادھای او نيز به جای
اينکه در اتاق منعکس شود ،روی سر خود زندانی پژواک میشد که مسلماً
خود ،شکنجه ديگری برای زندانی تحت شکنجه بود .البته آپولو کفايت تعداد زﯾاد
زندانيان زﯾر بازجوئی را نمیداد و در ھمان زمان نيز شکنجهگران برای مصون
ماندن از فرﯾادھای زندانی و برای اﯾن که فرﯾادھای ناشی از درد و عذاب
شکنجه ،در اتاق منعکس نشود ،پارچهای را به دھان زندانی فرو میکردند .در
سال  ۶٠نيز در شکنجه گاهھای رژﯾم جمھوری اسالمی روش چپاندن چيزی به
دھان زندانی به کار گرفته شد؛ اغلب پتوئی را روی سر زندانی تحت شکنجه
انداخته و با وارد آوردن فشار روی پتو )ﯾا حتی با نشستن ﯾکی از شکنجهگران
روی سر زندانی( سعی میکردند ھمان وضعيتی که با آپولو اﯾجاد میشد را
برای زندانی سياسی تحت شکنجه به وجود آورند .در زندانھای جمھوری
اسالمی استفاده از شوک الکترﯾکی ،سوزاندن بدن زندانی با اجاق برقی رايج
نبود؛ اما تقريباً معمول بود که پاسدار شکنجهگر با سيگار جاھاﯾی از بدن زندانی
را بسوزاند .از مورد تجاوز قرار دادن مردان نيز در زندانھای جمھوری اسالمی
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گزارش چندانی در دست نيست .از موارد مشترک در زندانھای رژيم شاه و
جمھوری اسالمی میتوان به مورد برخورد نسبت به زندانی مقاوم و مبارزی
اشاره کرد که از فرط درد در زير شکنجه بيھوش میشد .فرو بردن سوزن زير
ناخنھای زندانی بيھوش ،روش معمول در زندانھای رژيم شاه در دھه  50بود
که به تدريج شکل گرفت .شکنجهگران رژيم شاه با اين روش زندانی را به ھوش
آورده و مجدداً به شکنجه او میپرداختند .عين ھمين روش در زندانھای
جمھوری اسالمی به کار گرفته شد .عالوه بر اين در دھه  60با ريختن آب بسيار
سرد نيز روی سر زندانی بيھوش از شکنجه ،او را جھت شکنجه مجدد به ھوش
میآوردند .در ضمن باﯾد به شکنجهھائی ھم اشاره کرد که میتوان از آنھا به
مثابه شکنجهھای "روحی" نام برد که در خدمت تضعيف روحيه زندانی و ايجاد
شرايطی برای درھم شکستن روحيه مبارزاتی وی قرار داشتند .از جمله
میتوان شکنجه کردن زندانيان در کنار ھم ،بهخصوص شکنجه اعضای يک
خانواده در مقابل چشم يکديگر را ذکر نمود .اين گونه شکنجهھا که يکی از
نمونهھا و موارد شکنجهای است که در زندانھای ھر دو رژيم جريان داشت ،در
مقطعی که تعداد دستگير شدگان زياد بود ،حدت و گسترش خاصی به خود
میگرفت .مثال ً در سال  ،۶٠در شرايطی که جمعيت بزرگی را بی ھيچ حساب و
کتابی دستگير کرده بودند و حتی راھروھای بندھا و سلولھا نيز پر از جمعيت
بود ،زندانيان خودبهخود در جريان جنايات مختلف و صحنهھای دلخراشی قرار
میگرفتند که خود ،شکنجه ديگری برای آنان بود .مثال ً در آن تراکم جمعيت،
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آنھا تنھای شکنجهشده ھمبندیھای خود را میديدند و يا فريادھای آنھا را
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در زير شکنجه میشنيدند که دائماً در فضا میپيچيد .ھمانطور که گفته شد،
چنين اوضاعی اگر چه درآن مقطع از وسعت زيادی برخوردار بود ،اما بهھيچوجه
مختص سال  ۶٠نبود ،بلکه در زندانھای رژيم شاه نيز چنان بساطی در ابعادی
ديگر برقرار بود .بهخصوص با تودهایتر شدن ھر چه
بيشتر مبارزه در دھه  ۵٠و دستگيریھای گسترده
از ميان اقشار و طبقات مختلف مردم ،زندانيان
سياسی در زندانھای رژيم شاه از اين جنبه با
شرايط تقريباً مشابھی روبرو بودند .مثال ً آگاھی به
آنچه در رابطه با شراﯾط زندانھا در سالھای 54و
 55به تحرﯾر در آمده شباھتھای زﯾادی را در زمينه
فوق با شراﯾط زندانھا در سال  60نشان میدھد.
به طور کلی اگر به گزارشات معدودی که از زندانھای رژيم شاه در دست است،
خوب توجه کنيم ،میبينيم که در دھه  ۵٠ھر چه تودهھای بيشتری به مبارزه
روی آورده و ھر چه زندانھا از روشنفکران و تودهھای پيشرو و مبارز بيشتر
انباشته شده است ،وضعيت اﯾن زندانھا نيز از بسياری جنبهھا نظير وضعيت
حاکم بر زندانھای جمھوری اسالمی در شرايط تودهای بودن کامل جنبش
گشته است .در اين دوره حتی بعضی رويدادھا در ھر دو زندان )رژيم شاه و
جمھوری اسالمی( به گونهای اتفاق افتاده است که گوئی عيناً کپيه يکی از
روی ديگری بوده و يا اينکه گويا واقعه واحدی دو بار اتفاق افتاده است .در زير
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برخی رويدادھا و مواردی از شکنجه که در ارتباط با شرايط زندان در دھهھای ۵٠
و  ۶٠میباشند را از خاطرات بعضی از زندانيان سياسی در اين دو دھه نقل
میکنم .منبع نقل قولھا را در "توضيحات" خواھم آورد تا خواننده فرصت يابد فکر
کند که کداميک از آنھا مربوط به دھه  ۵٠و کداميک متعلق به دھه ۶٠
میباشند! به عبارت دﯾگر ،تشخيص اين امر را ابتدا به عھده خواننده میگذارم،
چون مشابھتھا آنقدر زيادند که اگر ھاله ايدئولوژيکی مربوط به ھر ﯾک از اﯾن دو
رژﯾم را از خود آنچه واقع شده کنار بزنيم ،تشخيص اين که ھر يک از آنھا به
زندانھای کدام رژيم مربوط ھستند ،چندان آسان نخواھد بود.
"-1صدای ضجه و فرﯾاد مردان شکنجه شده امانم را برﯾده بود و مدام آرزو
میکردم که اتفاقی ناگھانی رخ دھد تا شکنجهگران دست از آزار و اذﯾت
زندانيان بردارند .در اﯾن افکار بودم که در اتاق با سرو صدا و لگد )بازجو( باز شد و
(11)"......
 " -2در اتاق شکنجه چشم بسته نگه داشتند تا صدای ضجه و فرﯾاد شکنجه
شدگان را بشنوم و اﯾن خود شدﯾدترﯾن شکنجه و زجر بود(12)"....
" -3مرا روی زمين خواباندند .جورابھايم را درآوردند  .....در اتاق به جز من پنج
شش زندانی ديگر ھم بودند ،دو پسر که روی زمين شکنجه میشدند و دو
دختر و يک پسر که مشغول بازجويی پس دادن بودند .صدای فرياد و ضجه در
راھرو و اتاقھا يک لحظه قطع نمیشد(13)"....
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" -4گوشی تلفن نزدﯾکش را برداشت و گفت :ناصر را بفرستيد باال .چند
دقيقهای گذشته بود که دختری که فرنچی بر سر داشت و تا زانوھاﯾش باند
پيچی شده بود وارد شد.......ناصر که ھمان دختر بود فرنچش را برداشت .ﯾکباره
قلبم فرو رﯾخت .اکرم بود .از الغری نصف شده بود.... .رنگش پرﯾده ،چشمانش
سرخ و مرﯾض مينمود)......بازجو( بلند شد و به طرف اکرم رفت و به سرو صورت
او ور رفت .ظاھراً میخواست از او دلجوئی کند ،اما در واقع او را اذﯾت میکرد.
اکرم خودش را کنار میکشيد و دستھاﯾش را حاﯾل صورتش میکرد .باالخره
)بازجو( پاھاﯾش را با کفشھای زمستانی ،بر روی پاھای زخمی اکرم گذاشت و
فشار داد .اکرم سعی میکرد پاھاﯾش را زﯾر صندلی ببرد) .بازجو( چند بار اﯾن
کار را تکرار کرد و (14)".....
 " -5مھری شمالی بود و دانش آموز و  18ساله .....بازجوی مھری ،محمدی،
سنگدل ترﯾن و بد اخالق ترﯾن بازجو ....بود....محمدی او را از مچ دست آوﯾزان
کرده بود ،ھيکلش ھم سنگين بود و فشار بيش از حدی به کتفھا و کمرش وارد
شده بود.....
 ......مھری باز ھم اخبار جدﯾدی داشت .نمیدانم چطور در دوش ﯾک نفری اﯾن
اطالعات را کسب کرده بود .از من پرسيد  ....را دﯾدی؟  -نه -گفت :إ ،چطوری
ندﯾدی ،من با ھاش حرف زدم ،با اشاره میگفت ھنوز تنھاست... .دوش
چھارمی ،تمام پشتش جای سيگار بود.....
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)پس از گذشت چند ماه( ....صبحانه که میخوردﯾم مھری به من گفت :می
دونی که من مھندسو خيلی دوست دارم – .مھندس کيه؟ رابعه و راضيه نگاه
معنی داری به من کردند و چشمک زدند .مھری گفت مھندسو نمی شناسی؟
محمدی دﯾگه! من مشکوک پرسيدم :محمدی بازجوتو می گی؟ - ..دﯾروز که
رفتم باال نشستم رو ميزش...اونا فکر می کنن که من دﯾوونه شدم .اما من
حواسم جمعه ،فقط مھندسو دوست دارم....من دﯾگر باورم شده بود که او واقعاً
به سرش زده است .چون محمدی ﯾا به قول مھری مھندس ،دﯾگر بالﯾی نمانده
بود که بر سر او نياورده باشد(15)".....
.." -6ﯾکی از زندانيانی که در ھمان روز مالقات در کابين کنار اعظم بوده است
نقل کرد که اعظم با خانوادهاش از رابطه خودش با ﯾکی از )زندانبانان( به نام
علی حرف میزده است  6....ماه بعد که او را در بند  1زندان اوﯾن دﯾدم کامال ً
روانی شده بود و به زندانيان حمله میکرد .ھيچ ﯾک از کارھای عادی خود را
انجام نمیداد .فکر میکرد حامله است و مرتباً داد میزد که علی ...به او قول
ازدواج داده است(16)"...
" -7بر چھار دﯾوار سلول تا آنجائی که دست میرسيد نوشته شده بود .سلول،
ﯾک کتاب بود" .....رفيق خيانت نکن" " ،روبه صفتان زشتخو را نکشند" " ،بازجو
جز ﯾک احمق بی سواد نيست" ،آدمی با سر افراشته باﯾد ميرد" " ،زری جان در
کنار امام حسين تو را خواھم دﯾد امشب اعدام می شوم"" ،جالد ننگت
باد" ".........چه کند با دل چون آتش ما آتش تير ،بلشوﯾک وار بباﯾد جنگيد")(17
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به کارگيری آخرين تجارب ساواک
در شکنجهگاهھای جمھوری اسالمی
بر اساس آنچه در فوق آمد و مدارک و شواھد بسيار ،میتوان گفت که
آنچه در زندانھای جمھوری اسالمی در دھه  ۶٠گذشت ادامه اقدامات
جنايتکارانهای بود که در دھه  ۵٠در زندانھای رژيم شاه جريان داشت .به ھمان
گونه که کليت رژيم جمھوری اسالمی نيز خلف بر حق رژيم شاه بوده و
میباشد .البته در اﯾنجا به بعضی واقعيتھا باﯾد به طور مشخص توجه داشت.
اوالً ،اگر اﯾن واقعيتی است که جناﯾات شکنجهگاهھای دھه  50در دھه  60در
زندانھا تداوم ﯾافت ،معنی چنين واقعيتی اﯾن است که بازجوھا و گردانندگان
زندانھای جمھوری اسالمی کار خود را از آنجا شروع کردند که ھمتاھاﯾشان در
زندانھای رژﯾم شاه تمام کرده بودند .ﯾعنی آنھا با در دست داشتن ھمه
تجارب شکنجه در دھه  50در جھت اھداف ضد انقالبی رژﯾم متبوعشان به کار
جناﯾت مشغول شدند .ثانياً ،باﯾد به وضعيت خاص مبارزه طبقاتی در دھه 60
توجه داشت .از ﯾک طرف ،کثرت بسيار زﯾاد زندانيان سياسی و از طرف دﯾگر،
تشجيع شکنجهگران برای ارتکاب به ھر جناﯾتی از جانب مقامات و گردانندگان
جمھوری اسالمی و باز بودن دست بازجوھا برای کشتار ھر تعداد از مبارزﯾن در
زﯾر شکنجه ،باعث اﯾجاد شراﯾط کامال ً وﯾژه ای در اﯾن دوره از زندانھای جمھوری
اسالمی و گاه باعث شکنجهھای بی روﯾه با شدت و حدت زﯾاد گشته بود.
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نوشتهای از ﯾکی از زندانيان سياسی سابق

٭

گوشهای از برخورد جناﯾت بار

شکنجهگران در زندان در مقطع ﯾاد شده را آشکار میسازد .امير ،ﯾکی از
مبارزﯾن فعال مرتبط با سازمان چرﯾکھای فدائی خلق)اقليت( در  15دی ماه
سال 60دستگير میشود .شکنجهھای گوناگونی از ضربات کابل بر کف پاھاﯾش
گرفته تا آوﯾزان کردن را تحمل میکند .ﯾک پاسدار جانی چنان ضربهای بر
پشتش )در حالی که با طناب او را از سقف آوﯾزان کرده بودند( وارد میکند که او
از طناب رھا شده و سرش با شدت تمام به لبه پنجره زﯾر زمين شکنجه
میخورد؛ ضربهای که باعث میشود که او بعدھا دچار بيماری صرع شود .از
شدت شکنجه ،امير ﯾکی از کليهھاﯾش را از دست میدھد و) .....شکنجهھای
اِعمال شده بر امير در زندانھای جمھوری اسالمی در دھه  ،60البته فقط ﯾکی
از اسناد گوﯾا در اﯾن زمينه میباشد .در بخش "مبارزه ومقاومت "....بيشتر به
اﯾن موضوع پرداخته خواھد شد( .ثالثاً چگونگی شکنجه در سالھای مختلف اﯾن
دھه تفاوتھائی با ھم داشتهاند .پس از فروکش دستگيریھا که طراحان و
مجرﯾان شکنجه فرصت و امکان بيشتری ﯾافته بودند ،در فاصله بين سال  62و
 ،63آنھا دست به اتخاذ شيوهھای خاصی از شکنجه زده و مرتکب جناﯾات
وصف ناپذﯾری در حق زندانيان سياسی شدند .ھدف شکنجهھای بسيار
وحشيانه اﯾن دوره در ﯾک کالم خرد کردن زندانی بود .در بسياری موارد آنھا
اطالعات الزم را از زندانی داشتند و در نتيجه حتی قبل از اﯾن که سئوالی از او
٭

"اولين کابوسی که شکست" ،امير ص) -گفتگوھای زندان شماره (4
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بکنند و خواھان اطالعاتش باشند ،به جان وی افتاده و با کتک و شالق سعی
میکردند چنان شراﯾطی برای وی بوجود آورند که زندانی کامال ً خود را تسليم
بازجوھا نموده و فکر مقاومت را از سر خود بدور کند .در رابطه با درک شدت و
چگونگی شکنجه در سال  62در زﯾر خاطره ﯾکی از زندانيان سياسی باقيمانده از
دھه  60را در اﯾنجا نقل میکنم:
"مرا ﯾک بار در اردﯾبھشت سال  60دستگير کردند ولی در سال  61توانستم با
رفتن به مرخصی از دست آنھا فرار کنم .در تابستان سال  62در رابطه با توری
که رژﯾم برای دستگيری اعضاء و مرتبطين با سازمان راه کارگر گذاشته بود،
مورد شناسائی قرار گرفتم و موقعی که خواستند دستگيرم کنند چون فرار کردم
مورد تيراندازی مأموران قرار گرفتم .دستم تير خورد و باالخره من را دستگير کرده
و به "کميته" بردند .در آنجا با اﯾن که شدﯾداً دستم خونرﯾزی داشت به زﯾر
بازجوئی و شکنجه کشيده
شدم .خونرﯾزی و عفونی شدن
دستم باعث شد که مرا به
بيمارستان نجميه که در آن
زمان به بيمارستان مخصوص
مجروحين جنگی تبدﯾل شده
بود ببرند .اوضاع اﯾن بيمارستان
و برخورد و رفتارھای پاسداران با من در چند روزی که در آنجا بودم شرح حال
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دﯾگری است .پس از بيمارستان مرا به اوﯾن بردند .اول ،سھواً ﯾا به ھر دليلی در
محلی که زندانيان دﯾگری ھم در آنجا بودند ،بردند .اما ﯾکی دو روز نگذشته بود
که از آنجا مرا به زﯾر زمين  209اوﯾن برده و ضمن تھدﯾد و ناسزا گوئی دستم را
به دری بستند .در آنجا بود که کسی را بردند شالق بزنند و من تعداد ضربات را
شمردم  700ضربه به او شالق زدند .مرا به آن در بسته بودند که صدای شکنجه
ببرم .اول نمیدانستم که کسی را که توی اتاق
شدن آن زندانی را بشنوم و ُ
بردند و شالق میزنند چه کسی است .بعد از مدتی صدای رﯾخته شدن آب آمد
که گوﯾا به سر آن مبارز رﯾختند تا او را از بيھوشی بدر آورند .در اﯾن موقع بود که
داد ناله مانندی شنيدم .از صداﯾش او را شناختم .برادرم بود :علی رضا!
نمیتوانم حال و احساسم را بخوبی در اﯾنجا تشرﯾح کنم .منقلب بودم ،منقلب
تر شدم .بعد ھم که در پاﯾان علی را از اتاق شکنجه در آ ورده و کشان کشان از
نزدﯾک من رد کردند ﯾک لحظه توانستم سرش را که بيھوش افتاده بود ،ببينم.
علت اﯾن که من از اول ضربهھای شالق را میشمردم اﯾن بود که داشتم
حساب کار خودم را میکردم .مرا بسته بودند به در و گفته بودند حاال ﯾکی را
میزنيم و نفر بعدی ھم تو ھستی .به ھمين خاطر میشمردم .دﯾدم  100تا
شد  200تا  300تا ھمينطوری ادامه دارد .پيش خودم میگفتم :بَه! من چقدر
میتوانم تحمل کنم .با اﯾن شالقھا که تازه شالق چرمی ھم نيست بلکه کابل
است دﯾگر پائی نمیماند! بلی اﯾنطوری سعی میکنند اول روحيهھا را خراب
کنند و  "...شھاب شکوھی◙ ) -در مورد مبارز گرانقدر عليرضا شکوھی به
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توضيح شماره ) (18رجوع کنيد (.شھاب در رابطه با تجربه سال  62در ضمن
میگوﯾد" :وقتی کسی را میگرفتند قبل از اﯾن که اطالعات خاصی از او
بخواھند اول حسابی میزدند .کف پا را میبردند ،داغونش میکردند و بعد
میگفتند حاال اگر چيزی داری بگو .اﯾن کار را میکردند تا طرف وقتی می خواد
اطالعات بده دﯾگر کامال ھمکاری بکنه" .او به مورد خود نيز اشاره میکند" :در
مورد خودم ھمان روزھای اول که مرا به اتاق خودشان در زﯾر زمين  209بردند،
بازجو به من گفت من اﯾنجا ﯾک ضربه به تو می زنم که با ھمين ﯾک ضربه
حساب بياد دستت .من گفتم شير را با آن گردن کلفتی میگذارند قفس و بعد
ﯾک آدم الغر میتونه با ﯾک شالق بيافته به جانش .شير سلطان جنگله .حاال
ﯾک آدم اسير ،چشم بند ھم زدﯾد خوب معلومه! اﯾنقدر اﯾن حرف براﯾش سنگين
بود که تحمل نکرد...
کاراته باز بودند من بعداً
فھميدم.
مسعود

اسم
بود،

بازجو
از

ھم

دورهایھای احمدی نژاد
بود.

ﯾک

ضربهای

به

سينه من زد که واقعاً
چند لحظه نفس من
رفت .چون چشمم بسته بود موقعی که او خواسته بود مشت بزند حالت
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دفاعی به خودم نگرفته بودم ،در نتيجه ضربه او خيلی اثر کرد .بعد برگشت و
گفت اطالعات تو به درد ما نمیخورد .ھمه اطالعاتتان و چارت تشکيالتیتان را
دارﯾم .ما میخواھيم شما را له کنيم و پاﯾمان را بگذارﯾم روﯾتان".
به گفته شھاب شکوھی سر پا اﯾستاندن به مدت طوالنی ﯾکی از
شيوهھای شکنجه بود که بيشتر در سال  62به کار گرفته ميشد و بعداً منسوخ
گشت .اﯾن شکنجه در مورد خود وی نيز در ھمان سال به کارگرفته شد" :از
ھمان زﯾرزمين  209اوﯾن مرا بردند و  13شبانه روز سرپا نگھم داشتند 13 .شبانه
روز! در آن زمان اﯾن طوری بود .اگر میخواستم بنشينم نمیتوانستم ،چون
دستم را با دستبند به ﯾک ميله آھنی بسته بودند .اصال ً امکان نداشت که
بنشينم .در فضای شکنجه و فرﯾاد و غيره قرار داشتم .روز اول وقتی احساس
کردم که کارشان را تعطيل میکنند و انگار دارند از آنجا میروند ،پيش خودم
گفتم نکند که ﯾادشان برود و دستم را باز نکنند .پاسدار را صدا کردم و گفتم برو
از بازجو کليد دستبند را بگير ،نکنه ﯾادش بره و من ھمينطوری در اﯾنجا بمانم.
اتفاقاً پاسدار ھم رفت ،ولی برگشت و گفت که بازجو میگوﯾد که ھمانجا
تشرﯾف داشته باشه ،فردا بر ميگردم .من پيش خود گفتم عجب آدم  ...است
فکر نمی کنه که من چطور تا فردا باﯾد سرپا باﯾستم .از ھمان دستم ھم که تير
خورده بود و به تازگی از گچ در آمده بود ،مرا به ميله بسته بودند .موقع بستن
اعتراض کرده بودم که حداقل دست دﯾگرم را به ميله دستبند بزنيد و بازجو گفته
بود مخصوصاً از اﯾن دست میبندﯾم که حالت جا بياﯾد! باالخره به ھر ترتيبی بود
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فردا صبح فرا رسيد .بازجو آمد و سئوال کرد :ببينم آدم شدی؟ گفتم منظورت
چيه که آدم شدم .گفت نه آدم نشدی .ھمين ﯾک سوال و جواب رد و بدل شد و
او رفت .ﯾکی دو دفعه دﯾگر ھم اﯾن صحنه تکرار شد و باز گفت نه آدم نشدی....
و دﯾگر نيامد .سعی میکردم پاھاﯾم را بلند کنم و تکيهام را روی دستم بدھم
ولی دستم ھم سخت درد میکرد .فکر میکنم که از روز پنجم به بعد دﯾگر تمام
مدت میافتادم روی دستم و خوابم میبرد ،ولی میآمدند با مشت و لگد
میزدند .در اﯾن مدت بيشتر حالت بيدار خوابی داشتم .مثل حالت روﯾا،
احساس میکردم دارم ميروم زﯾر آب .به طور وحشتناک ھم تشنه ام میشد.
پاھاﯾم ھم شده بودند مثل بالش .سرپا که ھستی روی پا خيلی فشار میآﯾد.
پاھا و ساقھای پا آنقدر باد میکنند که ترک بر میدارند چون خون در آنجا
جمع میشود.....در شبانه روز در سه وعده دستم را باز میکردند .پاسدار سر
دستبند را میگرفت و من را میبرد دست شوئی .میگفت بنشين .ولی من تا
مینشستم خوابم میبرد .او ھی تکانم میداد و میگفت کارت را بکن.
نمیگذاشت بخوابم .موقع غذا بشقاب را میگذاشت و مواظب بود نخوابم چون
تا ولم میکرد به خواب میرفتم .ﯾا میزد توی سرم ﯾا دستم را تکان میداد..
ھمهاش در روﯾا بودم.
بعد از  13روز مرا انداختند در انفرادی 4 .روز در آنجا ﯾک سر خواب بودم.
بعدھا با تارﯾخھائی که به ﯾاد آوردم و حساب کردم اﯾنھا دستم آمد 7 .ماه در آن
انفرادی ماندم .ﯾکی از اصلی ترﯾن دشواری آن انفرادی غذا بود .حدود  5 - 4ماه

 111به کارگيری آخرين تجارب ساواک در شکنجهگاهھای جمھوری اسالمی
غذا به من نصف جيره را میدادند .خود جيره کم بود و آدم را سير نمیکرد .حاال
آن را نصف بکنی دﯾگر چی میشه! در شبانه روز سه تکه نان به اندازه کف
دست میدادند .غذا بيشتر وقتھا ﯾک چيز شوربا مانندی بود .به اندازه ﯾک
استکان آب بود که توش چند تا نخود بود .گرسنگی به طور وحشتناک فشار
میآورد .آنقدر از گرسنگی در عذاب بودم که حاضر بودم برم روزی  50ضربه
شالق بخورم ولی اندازه کف دست نان بدھند)".شھاب شکوھی◙(
به طور کلی میتوان گفت بسته به اوضاع و احوال و شراﯾط متفاوت و
اﯾن که منظور از شکنجه کسب اطالعات بود و ﯾا خرد کردن زندانی و از بين بردن
روحيه مقاومت در او
)شکنجه به اﯾن منظور
از ھمان سال  60در
مورد بعضی کادرھا و
افراد

شناخته

شده

سياسی نيز که رژﯾم
قصد کشاندن آنھا به
پشت

تلوﯾزﯾون

را

داشت ،به کار میرفت( و غيره انواع و اقسام شکنجه با حدت و شدت خاصی
در زندانھای دھه  60جرﯾان داشت .در ضمن بعضی زندانيان سياسی باقيمانده
از دھه  60از شکنجهای به نام "تقطيع" ﯾعنی برﯾدن تکه تکه از اعضای بدن در

به کارگيری آخرين تجارب ساواک در شکنجهگاهھای جمھوری اسالمی 112
زندانھای جمھوری اسالمی نام بردهاند که چند و چون آن کامال ً روشن نيست
و به نظر نمیرسد که چنين شکنجهای عموميت داشته است.
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باز ھم در مورد
مسايل زمينی در دو دھه
ھمانطور که مالحظه شد ،تفاوتھا و تشابھات معينی بين زندانھای
رژﯾم شاه با زندانھای جمھوری اسالمی در دو مقطع قيد شده ،وجود دارد .در
زمينه تفاوتھا و شباھتھای زندانھای دھه  50و دھه  60بايد به بعضی
واقعيتھای ديگر نيز توجه کرد .مثال ً میتوان ديد که بعضی از تفاوتھای موجود
بين زندانھا در سالھای ۵٠و زندانھای رژيم جمھوری اسالمی در سالھای
 ،۶٠خارج از اراده اين يا آن رژيم به طور خود به خودی انعکاس تفاوتھائی بود
که اصوال ً بين يک مبارزه در سطح روشنفکران انقالبی )اوايل دھه  (۵٠و يا مبارزه
روشنفکران انقالبی و تودهھای آگاه و پيشرو )در سالھای بعد دھه  (۵٠با يک
جنبش کامال ً تودهای )در سالھای (۶٠وجود دارد .در سالھای  ،۶٠خود تراکم
انسانی در زندانھا ،با توجه به محدود بودن امکانات زندان ،از جنبهھای
مختلفی موجب فشاری زياد و گاه فشارھائی طاقتفرسا برای زندانيان بود .از
تامين ابتدائیترين نيازھای زندگی -از غذا و آشاميدنی گرفته تا محل نشستن و
خوابيدن ،تا رفتن به دستشوئی و يا حمام کردن ،تا بر طرف نمودن نيازھای
مخصوص زنان )از جمله در اختيار قرار دادن نوار بھداشتی( تا رعايت بھداشت و
غيره و ھمچنين وجود کودکان به ھمراه مادرانشان در زندان  ....ھمه و ھمه
مشکالت جدی و بزرگی بودند که فشارھای زايدالوصفی به زندانيان وارد
میآوردند و خود نوع خاصی از شکنجه بودند که بر زندانيان )کودکان خردسال نيز
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جزء زندانيان به حساب میآﯾند که البته شرح حال خود را داشته و باﯾد جداگانه
مورد بررسی قرار گيرند(
اعمال میشد .درھمين
رابطه نقل موردی از
خاطرات يکی از زندانيان
آن دوره ،به ھر چه
عينیتر شدن موضوع
کمک میکند" :وقتی
رفتم توی سلول ،دﯾدم
اصال نه جای اﯾستادن
است نه جای نشستن .درب سلول که اﯾستاده بودم پاسداره گفت چشم بندت
را بردار .وقتی چشمبند را برداشتم دﯾدم با لقد زد توی کمرم ،من با سر رفتم
توی کله ﯾکی دﯾگر که جلوﯾم بود .او بمن گفت امروز نوبت من بود که اﯾنجا
باﯾستم .من نفھميدم که منظورش چه بود .ولی چھار روز بعد بمن گفتند نوبت
توست دم درب باﯾستی .چون درب را که باز میکردند با لقد میزدند توی درب و
در سلول به سر آن فردی میخورد که دم در بود......درب را میزدند توی سرت.
جوری شده بود که اﯾن درب باﯾد توی سر ھمه میخورد"......٭ البته ،بعضی از

٭ "مصاحبه با يکي از بازماندگان کشتار زندانيان سياسي در سال  ،"67محمد) نشريه پيام فدائی شماره
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فشارھای مربوط به کثرت جمعيت زندان و ﯾا عدم برخورداری زندانيان از آفتاب و
ھوای آزاد و فقدان بھداشت ﯾا کمبود غذا و غيره که موجب اذيت و آزار فراوان
زندانيان سياسی در دوره جمھوری اسالمی بود ،امر بی سابقهای در زندانھای
رژيم شاه نبود که با افزاﯾش جمعيت زندانی بيشتر نمود پيدا میکرد .مثال ً مورد
ناراحتی پوستی آزار دھنده "گال" که وسيعاً در زندانھای جمھوری اسالمی
اشاعه داشت ،در سال  54گريبانگير عدهای از زندانيان سياسی محبوس در
کميته مشترک نيز بود) .براساس گفتهھای محمد دھقانی◙ که در اﯾن سال در
سلول کثيفی در کميته مشترک محبوس بود ،پس از آن که به تدرﯾج تعداد
زندانيان در اﯾن سلول به  14-15نفر رسيد ،ھمه آنھا دچار بيماری مسری گال
شدند که شدﯾداً از آن در عذاب بودند(.
در بررسی اوضاع زندانھای رژيم شاه و رژيم جمھوری اسالمی باﯾد
حتی شرايط عمومی دو رژيم را نيز به حساب آورد .رژيم شاه در سالھای۵٠
رژيم پوسيدهای بود با دم و دستگاهھای جا افتاده و با پرسنل مخصوص به خود؛
رژيمی که در کل برای تودهھای مردم چھره شناخته شدهای داشت و شديداً
مورد تنفر بود .در اين سالھا گردانندگان زندانھا از مقامات سطح باال گرفته تا
نگھبانان و از رئيس روسای دادگاهھا تا وکال و غيره ،خود را با موج تازهای از
مبارزه و با يک پديده جديد در جامعه ﯾعنی مبارزه مسلحانه روشنفکران انقالبی
روبرو میديدند .اين مبارزه که آشکارا رژيم شاه را با جديت به مصاف طلبيده و
فضای نوين و اميد بخشی را برای تودهھای مردم به وجود آورده بود ،نه تنھا رژيم
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و مزدوران سرکوبگرش را کامال ً ھراسان و گيج ساخته بود بلکه باعث شده بود
که دﯾگر وابستگان به اﯾن رژﯾم نيز با مشاھده حمايت تودهھا از انقالبيون مسلح،
نسبت به آينده خود و رژيمشان بيمناک شوند .در اظھار نظر خود شاه نسبت به
اﯾن انقالبيون نيز میتوان درجه ھراس او از نيروی انقالبی جدﯾدی که به مبارزه
با رژﯾم او بر خاسته بود را درﯾافت:

"عزم و اراده آنھا در نبرد اصال باور

کردنی نيست .حتی زنھا تا آخرين نفس به جنگ ادامه میدھند.
مردھا قرص سيانور در دھانشان دارند و برای اينکه دستگير نشوند
خودکشی

میکنند.٭ .بر اﯾن مبنا میتوان تاثير مبارزه انقالبی چرﯾکھا به

روی نيروھای رژيم شاه در زندانھا و بر عملکرد آنھا در ارتباط با زندانيان
سياسی را نيز درک نمود .اﯾن امر بهخصوص ھر چه بيشتر قابل درک میشود
اگر وضعيت آن نيروھا را با شرايط ھمتاھای خود در رژيم تازه استقرار يافته
جمھوری اسالمی مقايسه کنيم و متوجه باشيم که در سالھای 60نيروھای
وابسته به رژيم تازه روی کار آمده جمھوری اسالمی در وضعيت کامال ً متفاوت از
دوره شاه به سر میبردند .در اﯾن دھه نه چھره ضدخلقی و سرکوبگر آن نيروھا
و نه چھره رژﯾم متبوعشان برای تودهھا کامال ً شناخته شده نبود .اﯾن امر باعث
شده بود که آنھا چندان در معرض نفرت مردم قرار نگرفته و تا حد زﯾادی از
خشم تودهھا در امان باشند؛ و از سوی دﯾگر ،اﯾن نيروھا به خصوص طی دو
٭ "خاطرات امير اسدﷲ علم ،يادداشت ھای محرمانه دربار سلطنتی ايران") ،تدوين علينقی عاليخانی-
 ،نيويورک ،انتشارات سن مارتين - (1371 ،ص ١۴۶
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سال عمال ً شاھد قدرت گيری ھر چه بيشتر رژﯾم جمھوری اسالمی بوده و در
خود احساس قدرت مینمودند .بر چنين زمينه مادیای ،مسلم است که
نيروھای سرکوبگر اﯾن رژﯾم که به اﯾدئولوژی ارتجاعی مذھبی نيز مجھز بودند،
به خصوص در زندانھا با احساس قدرت کامل با زندانيان سياسی بر خورد
مینمودند.
در اﯾنجا به اﯾن نکته ھم باﯾد توجه داشت که در دھه  ۵٠زندانھا عمدتاً
در اختيار شھربانی قرار داشتند و برمبنای رسمی که وجود داشت تنھا
نماﯾندگانی از ساواک در کار زندانيان سياسی بازجوئی پس داده دخالت
مینمودند .چنين وضعی البته از اواسط سال  52به بعد تغيير ﯾافت و در اﯾن
سال دست اندر کاران رژﯾم دست به سازماندھیھای جدﯾدی زده و دست
ساواک در امور زندانيان سياسی پس از گذراندن دوره بازجوئی نيز ھر چه بيشتر
باز شد .با اﯾن حال عليرغم ھمه تالشھا ،کل استخوان بندی سيستم موجود
تغيير نيافت و از اﯾن رو ھنوز پاسبانھا ،نيروی اصلـی نگھبانان زندان را تشکيل
میدادند .اﯾن پاسبانھا کسانی بودند که در آغاز به خاطر به دست آوردن لقمه
نانی لباس پاسبانی پوشيده بودند؛ البته شکی نيست که در ميان ھمين
پاسبانان ،افراد رذل کم نبودند ،با اﯾن حال بعضیھا ھم بودند که تحت تاثير جو
عمومی جامعه در دھه  50و با توجه به احترامی که مقاومتھا و برخوردھای
انقالبی زندانيان سياسی مبارز در زندان به وجود میآورد که ھمه اﯾنھا بيانگر
رشد و قدرتگيری نيروھای انقالبی بود ،گاه با زندانيان ابراز ھمدردی کرده و
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حتی کارھای کوچکی نيز برای آنھا انجام میدادند .در خود سال  ،۵٠چنان
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پاسبانھائی در پخش اخبار زندان در بين خود زندانيان و از آن طريق در بيرون،
نقش کامال ً مثبت و مھمی ايفا نمودند و به ھمين خاطر ھم در سالھای بعد اين
دھه سختگيریھای ھر چه بيشيری در رابطه با نگھبانان اعمال گردﯾد و
کوشش شد که از ميان پاسبانھا افراد تھیمغز و ھر چه مرتجعتری برای
نگھبانی در زندانھا برگزيده شوند .به طور کلی نه فقط بين شراﯾطی که اﯾن
پاسبانھا در آن انجام "وظيفه" میکردند -و در مجموع مبين افول و سقوط رژﯾم
شاھنشاھی بود  -و شراﯾط جدﯾدی که با قدرت گيری ﯾک نيروی مرتجع تازه
نفس بوجود آمده بود تفاوت وجود داشت بلکه خود پاسبانان در آن دوره نيز با
پاسداران سرکوبگر رژﯾم جمھوری اسالمی که در واقع به نيروھای امنيتی تعلق
داشتند ،کامال ً متماﯾز بودند .واضح است که از دو قماش بودن پاسبانھا و اراذل
و اوباشی که
به نام پاسدار
در دھه  60به
طور
اﯾدئولوژﯾکمان
)ھمچون
ساواکیھا( در
زندانھا
خدمت

در
رژﯾم
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متبوعشان بودند ،در اﯾجاد دو وضعيت متفاوت برای زندانيان سياسی تأثير خاص
خود را داشت .برای آشنائی ھر چه بيشتر با نگھبانان و دﯾگر دست اندرکاران
رژﯾم جمھوری اسالمی در زندانھای دھه  ،60در صفحات دﯾگر به طور مجزا به
اﯾن موضوع پرداخته خواھد شد.
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به کمال رسيدن ننگھا و جنايات شاھنشاھی
در جمھوری اسالمی
در اﯾنجا از اﯾن واقعيت سخن گفته میشود که ھمه جناﯾاتی که رژﯾم
شاه بر عليه آزادﯾخواھان و نيروھای انقالبی در زندانھای خود مرتکب شده بود،
رژﯾم جمھوری اسالمی آنھا را در زندانھای تحت سيطره خود به حد کمال
رسانيد .برای اﯾن که ھر چه بيشتر با فاکتھا و نمونهھای مربوط به اﯾن واقعيت
بيشتر آشنا شوﯾم ،الزم است اندکی روی شباھتھای بارز زندانھا در دو دھه
 50و  60تأمل کنيم .با اﯾن تأمل ،خواھيم دﯾد که بسياری از پليدیھا ،شقاوتھا
و بی رحمیھائی که در سالھای ،60در سطح تودهای در زندانھا جرﯾان
داشت ،پيشاپيش در سطح روشنفکری و روشنفکری -تودهای و ﯾا به عبارت
دﯾگر در سطح آگاه ترﯾن بخشھای جامعه که در سالھای 50در زندان بودند ،به
اجرا در آمده بود .پيشتر به پارهای از آنھا اشاره شد .پارهای دﯾگر را نيز میتوان
برشمرد:
شکنجه زن حامله :اﯾن موضوع که در سالھای 60ﯾکی از رسوائیھای رژﯾم
جمھوری اسالمی در ميان تودهھای مردم در اﯾران بود ،در زندانھای رژﯾم شاه
نيز جرﯾان داشت .ما در سالھای 50نيز با موارد برجستهای چون دستگيری و ﯾا
شکنجه ﯾک زن حامله و ھمچنين تولد طفل در زندان مواجھيم .از ميان اﯾن زنان
میتوان از سيمين صالحی در سال  54و از فرﯾده اعظمی )دختر عموی زنده ﯾاد
ھوشنگ اعظمی( در سال 1353نام برد.
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شکنجه مادران ﯾا پدرانی که سنی از آنھا گذشته بود :در زندانھای رژﯾم
شاه نيز ھمچون زندانھای رژﯾم جمھوری اسالمی ما شاھد چنين پدﯾدهای
بودﯾم .عالوه بر موارد برجستهای چون رفيق مادر
)فاطمه سعيدی -شاﯾگان( و مادر انقالبی
معصومه شادمانی که حتی شکنجه تجاوز را نيز
بر او اعمال نمودند ،نيروھای امنيتی رژﯾم شاه
ھمچون اطالعاتیھای جمھوری اسالمی از تحت
فشار قرار دادن و اذﯾت و آزار شدﯾد پدران و
مادران

پيری

که

خودشان

مستقيماً

با

سازمانھای سياسی در ارتباط نبودند نيز خود داری نمیکردند .بوﯾژه خيلی از
مادران که فرزندانشان به طور مخفی مبارزه میکردند و به قولی "فراری" بودند،
را مدتھا در شراﯾط طاقت فرسائی در سلولھا نگاه میداشتند .در اﯾن مورد
نمونهھا بسيار زﯾادند .مثال ً میتوان از زندانی کردن مادر رفيق گرامی صبا بيژن
زاده که در پی ﯾک احوال پرسی ساده تلفنی صبا با وی صورت گرفت ،نام برد.
رفيق صبا از زمان پيوستنش به سازمان در اواخر بھار سال  52تا زمان جان
باختنتش در ﯾک درگيری مسلحانه در سال ، 56با عشقی وافر به طبقه کارگر و
تودهھای ستمدﯾده اﯾران ،در صفوف سازمان چرﯾکھای فدائی خلق مبارزه نمود.
او پس از ضربه بزرگ  8تير سال  55به سازمان ،مسئوليتھای بزرگی را به عنوان
ﯾکی از رفقای مرکزﯾت سازمان بدوش کشيد .ﯾادش گرامی باد!
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محبوس کردن زندانی سياسی در ﯾک سلول انفرادی به مدت طوالنی:
ھرچند ھنوز

انفرادیھای مشھور زندان

گوھردشت ساخته نشده بودند ،در زندانھای
رژﯾم شاه نيز زندانيانی بودند که آنھا را به
مدت طوالنی در سلول انفرادی نگاه داشتند.
ﯾک نمونه برجسته در زمينه فوق ،مربوط به
رفيق ارزنده عباس جمشيدی رودباری است
که در تير ماه  1351دستگير شد .او ﯾکی از
مبارزﯾن تشکيل دھنده گروه احمدزاده بود که نيروھای امنيتی رژﯾم شاه جھت
کسب اطالعات از تشکيالت چرﯾکھای فدائی خلق روی او متمرکز شده بودند.
رفيق رودباری به ھنگام دستگيری ،با اصابت گلوله
مزدوری ،زخمی و بيھوش شده بود .دست اندر کاران
ساواک ،در حالی که رفيق را در روزنامهھای خود کشته
اعالم نمودند ،وی را برای معالجه )!!؟( جھت آماده سازی
برای شکنجه به اسرائيل بردند .اﯾن رفيق به مدت دو سال
در ﯾک سلول انفرادی حبس بود و به طور مرتب تحت
شکنجه قرار داشت) .در رابطه با شگرد اعالم کشته شدن ﯾک مبارز در
روزنامهھا که عالوه بر ھدف گمراه کردن رفقای آن مبارز ،دست دژخيمان را در
کشتن او کامال ً باز میگذاشت ،میتوان از مجاھد انقالبی ،فاطمه امينی نيز نام
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برد که مزدوران شاه او را در زﯾر شکنجه کشتند در حالی که قبال ً در
روزنامهھاﯾشان مرگ او را بر اثر سقوط وی از کوه به ھنگام کوھنوردی اعالم
کرده بودند (.مورد برجسته دﯾگر از
چرﯾکھای فدائی خلق ،رفيق جالل
فتاحی بود که پس از دستگيری در بھمن
 52در مشھد ،به مدت  2سال بدون
ارتباط با دﯾگران در سلول انفرادی نگاه
داشته شد ).رفيق فتاحی پس از آزادی از
زندانھای رژﯾم شاه توسط پاسداران رژﯾم
جمھوری اسالمی دستگير و در حالی که
کماکان به عنوان ﯾک انقالبی به تودهھای
تحت ستم اﯾران وفادار بود ،توسط
دژخيمان اﯾن رژﯾم به شھادت رسيد(.
گروگان گرفتن اقوام زندانی سياسی :رژﯾم شاه نيز ھمچون رژﯾم جمھوری
اسالمی ،به زندانی کردن اقوام زندانيان سياسی اقدام مینمود بدون آنکه آن
افراد خود در مبارزه سياسی شرکت کرده و ﯾا حتی سياسی بوده باشند.
مادران بسياری از رزمندگان فدائی و مجاھد در اﯾن دوره به زندان افتادند .از
نمونهھای برجسته در اﯾن مورد میتوان از زندانی کردن تعداد زﯾادی از افراد
خانواده دکتر اعظمی از پدر وی گرفته تا دﯾگر افراد خانواده و اقوام او ﯾاد نمود.
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اﯾن را ھم باﯾد اضافه کرد که در آن زمان ھمچنين روستائيان زحمتکشی از
منطقه لرستان را نيز که به دليل برخوردھای بسيار انسانی دکتر اعظمی ارادت
خاصی نسبت به وی داشتند دستگير نمودند .بعضی از آن روستائيان در مقابل
شکنجهھای وحشيانهای که بر آنھا وارد میشد به طور بسيار قابل تقدﯾری
مقاومت کردند.
به زﯾر شکنجه کشاندن مجدد زندانيان سياسی که دوره
محکوميت خود را میگذراندند :عليرغم اﯾن تصور نا درست که گوﯾا در زندانھای
رژﯾم شاه در دھه  ، 50شکنجه فقط محدود به ھنگام دستگيری بوده است،
واقعيت اﯾن است که زندانيان در زندانھای شاه نيز ھيچوقت از شکنجه و آزار و
اذﯾت دست اندرکاران ،در امان نبودند .در اﯾن دھه نيز مزدوران رژﯾم شاه ھمواره
به بھانهھائی زندانيان سياسی را مورد ﯾورش قرار میدادند .مسلماً در دھه 60
اذﯾت و آزار مداوم زندانيان سياسی واقعيت برجستهای را در زندانھای رژﯾم
جمھوری اسالمی تشکيل میداد که در رژﯾم دﯾکتاتور شاه اوضاع از اﯾن لحاظ به
وسعت و شدت سالھای 60نبود .با اﯾن حال در زندانھای اﯾن دوره ھم بسيار
پيش میآمد که زندانيان سياسی به بھانهھای مختلف و به صورتھای مختلف
سرکوب شوند و ﯾا به بھانهای به اتاق شکنجه برده شده و مورد شکنجه قرار
بگيرند .عالوه بر مواردی که با دستگيری کسی و رو شدن اطالعاتی ،زندانی را
مجدداً به شکنجه گاه میکشيدند که اﯾن ،امر معمول در زندانھای رژﯾم شاه
بود و تنھا به چند نمونه محدود نبود ،در مواردی نيز در صورت مشکوک بودن به
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ارتباط زندانی با نيروھای مبارز در بيرون از زندان و ﯾا در ارتباط با خانواده زندانی
سياسی که فعاليتھاﯾشان از نظر ساواک مشکوک به نظر میرسيد ،زندانی را
مجدداً به زﯾر شکنجه میبردند .فرﯾبرز سنجری ﯾکی از نمونهھا در اﯾن رابطه
است .او در سال  50در ارتباط با چرﯾکھای فدائی خلق دستگير شده بود .پس از
جرﯾان شورش در زندان عادل آباد شيراز )شرح اﯾن واقعه را در کتاب دﯾگری
نوشته ام که اميداوارم در آﯾنده چاپ شود( ،وی را از اﯾن زندان به قزل قلعه و در
شھرﯾور سال  53از آنجا به اوﯾن "جدﯾد" ،منتقل نمودند .در اﯾنجا بود که دژخيمان
ساواک به دليل مشکوک بودن به ارتباط او با سازمان چرﯾکھای فدائی خلق ،بر
مبنای اتفاقات بيرون از زندان مرتب وی را از اوﯾن به کميته برده و مورد بازجوئی و
شکنجه مجدد قرار میدادند.
اعمال خشونت بر عليه زندانيان سياسی پس از سپری شدن دوره
بازجوئی و حتی پس از گرفتن حکم دادگاه که در زندانھای جمھوری اسالمی
سياستی معمول بود ،ھمانطور که اشاره شد امر تجربه نشدهای در زندانھای
رژﯾم شاه نبود .کوشش در از بين بردن روحيه جمعی از طرﯾق جلوگيری از ورزش
جمعی و ﯾا برپائی نماز جماعت )برای زندانيان مسلمان( وغيره ،پخش
سرودھای شاھنشاھی از بلند گو به خاطر خرد کردن اعصاب زندانيان ،کوشش
در اﯾجاد فضای اختناق در زندان از طرﯾق تعيين مقرارت سرکوبگرانه و سپس
قاﯾل شدن تنبيھات مختلف برای نقض ھر ﯾک از آن مقررات؛ مثال ً جلوگيری از
روبوسی زندانيان به ھنگام ترک بند و حتی صحبتھای دو نفره را مورد سئوال
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قرار دادن و غيره ،ھمه برخوردھای خشونت باری بودند که مشخصاً از  5تير ماه
 1352به بعد بر عليه زندانيان سياسی در زندان قصر تھران )بخش مردان( در
پيش گرفته شدند؛ و از اﯾن تارﯾخ به بعد و به خصوص در سال  ، 54مدام زندانيان
را به بھانهھای مختلف مورد اذﯾت و آزار و سرکوب قرار میدادند .اما تحميل اﯾن
مقرارت سرکوبگرانه به زندانيان بدون وجود نيروئی چون "تواب" که در زندانھای
جمھوری اسالمی عامل و مأمور اجرای چنان مقراراتی درتمام طول شبانه روز
بود ،نمیتوانست به موفقيت برسد -در واقع نيز چنان برنامه سرکوبگرانه ای به
دليل فقدان "تواب" در زندانھای رژﯾم شاه به نتاﯾج دلخواه اﯾن رژﯾم منجر نشد.
با اﯾن حال خشونت به شکلھای مختلقی بر زندانی سياسی اعمال میشد.
ما حتی در زندانھای رژﯾم شاه به واقعيت قتل زندانی سياسی در سلول به
خاطر شراﯾط بسيار وحشتناکی که برای وی بوجود آورده بودند بر میخورﯾم که
نمونه آن مرگ مبارز انقالبی ،بھروز صنعی در زندان بندر عباس میباشد(19).
پس از تشکليل حزب رستاخيز )اسفند (1353و اجرای سياستھای باز ھم
خشن تری در زندانھا ،ما باز شاھد بعضی عملکردھای سرکوبگرانه و وحشيانه
در زندانھای رژﯾم شاه ھستيم که بعداً جمھوری اسالمی با برجستگی آنھا را
در زندانھای خود به اجرا در آورد .در سال  54فشار جھت اعمال مقرارات
سرکوبگرانه باز ھم تشدﯾد شد و خشونت بر عليه زندانيان سياسی که دوره
محکوميت خود را میگذراندند )مشخصا در زندان قصر که در آن زمان بيشترﯾن
زندانيان سياسی را در بر میگرفت( افزاﯾش ﯾافت .حاال دﯾگر مدام زندانی را به
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بھانهھای واھی به "زﯾر ھشت" )بخش ﯾا دفتر اداری بند( کشيده و او را
موردضرب و شتم قرار میدادند و ﯾا به صورتھای دﯾگری وی را به اصطالح
"تنبيه" مينمودند.
ﯾکی از زندانيان سياسی دوره شاه که او را به عنوان تنبيه مدتھا در
ميان زندانيان عادی در شراﯾط زﯾستی بدی قرار دادند و بعد به خاطر اﯾنکه وی
طی نامهای از وضع پيش آمده به دادرسی ارتش اعتراض کرده بود او را به
"آساﯾشگاه پاسبانھا" برده و شکنجه نمودند ،خاطرهای تعرﯾف کرده است که
نمونه گوﯾائی در اﯾن زمينه میباشد" :آساﯾشگاه پاسبانھا بزرگ و تارﯾک و پر از
تختھای دو طبقه تيره و پتوھای سياه بود......مرا به آنجا بردند .بعد دو پاسبان
گردن کلفت آمدند و ﯾکیشان پرﯾد پشتم و دستھاﯾم را از پشت پيچاند و آن
ﯾکی با ﯾک دستبند آنھا را از پشت کتف به ھم رساند و دست بند قپانی زد.
قبل از آن ،خيلی در باره دستبند قپانی و درد وحشتناک آن شنيده بودم ،ولی در
آن لحظه به راستی درﯾافتم که چنان درد وحشتناکی به ھيچ وجه قابل تحمل
نيست......ساختمان استخوانی و مفصلی کتفھا و بازوھای من طوری بود که
در اثر زدن دست بند قپانی فشار طاقت بری بر آنھا وارد میآمد....در ھمان
حال مرا به زمين کوبيدند و پاھاﯾم را به در حلقه طنابی که به صورت نيم داﯾره
کوچکی وسط ﯾک چوپ کلفت تعبيه شده بود انداختند و با چرخاندن چوپ ،حلقه
را تنگ کردند و چوپ را آنقدر باال کشيدند که تنھا کتفھای بسته ام روی زمين
ماند .مانند ﯾک گوسفند آوﯾخته شده بودم و زﯾر فشار وزن بدنم قدرت تکان
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خوردن نداشتم .حتی نمیتوانستم زانوھاﯾم را خم کنم که کف پاھاﯾم را از زﯾر
ضربهھای آتشين باطومھا حرکت بدھم .چند پاسبان ،بی رحمانه و با غيظ مرا
میزدند .باطوم ھاﯾشان را پشت سر ھم و بدون انقطاع و با چنان ضربی
میکوبيدند که در ھمان دقيقه اول کف پاﯾم ترکيد و خون راه افتاد و فرﯾاد مرا به
آسمان رساند .ﯾکی از پاسبانھا که نمیدانست من که ھستم و چه کار
کردهام ،از تخت پائين آمده بود و به من لگد میزد .چند پاسبان عرق گير به تن
ھم روی تختھا نشسته بودند و میخندﯾدند".

٭

به زﯾر شکنجه کشاندن مجدد زندانيان سياسی که دوره محکوميت
خود را میگذراندند نيز در سال  54شدت ﯾافت .ﯾک نمونه در اﯾن مورد شکنجه
مجدد محمد دھقانی پس از گذراندن  4سال دوره محکوميتاش در زندان
میباشد .محمد تعرﯾف ميکند که او را از زندان قصر به اوﯾن و سپس به سلولی
در کميته برده و از آنجا به اتاق بازجوئی ﯾا به واقع اتاق شکنجه کشاندند.
شکنجهگران عبارت بودند از رسولی ،منوچھری و آرش و حسينی که ھر کدام به
شيوهای او را کتک زده و شکنجه کردند ولی کابل زن اصلی حسينی بود .اﯾن
مزدوران جناﯾت پيشه برای شکنجه محمد ھيچ بھانهای نداشتند جز اﯾن که از
باال دستور درﯾافت کرده بودند که افراد خاصی را باﯾد شکنجه کنند .محمد تعرﯾف
میکند که آنھا از کشته شدن نيک طبع ،ﯾکی از شکنجهگران کثيف شھربانی
به دست چرﯾکھای فدائی خلق در دی ماه سال 1353شدﯾداً ناراحت بودند و در
٭ "من يک شورشی ھستم" ،عباس سماکار -صفحه 317
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حين شکنجه مرتب از او میپرسيدند که آﯾا از کشته شدن نيک طبع خوشحال
است! و تا آنجا که میتوانستند ھر رفتار توھين آميز و خشونت باری را در مورد
وی به کار میبردند .نيک طبع ،بازجو و شکنجهگر خود محمد در سال  50و ﯾکی
از کسانی بود که به ھمراه شکنجهگران دﯾگر از جمله حسين زاده ،خطائی و
دﯾگران ،رفيق بھروز دھقانی را در زﯾر شکنجه به قتل رسانده بود (20).به اﯾن
صورت شکنجه محمد تا ﯾک ھفته ادامه داشت .ھر روز چشمھای محمد را
بسته و از سلول به اتاق شکنجه میبردند و پس از اعمال برخوردھای خشونت
بار مختلف و

زدن شالق به خصوص به کف پاھاﯾش ،دوباره به سلول بر

میگرداندند و روز بعد مجدداً نامش را صدا زده و به اتاق شکنجه
میبردند).محمد دھقانی◙(

ی در دو دھه
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بياد بھروز دھقاانی
"از يک مبارز که ببتازگی پس از چند سال از زندان آزاد
خب ری داش تم.
ش ده در م ورد يک ی از ش ھدای خل ق اي ران خ
الور نمون ه و
مقاوم ت اي ن چري ک دال
چ ون مب ارزه و مق
خلقھ ای اي ران
نمايانگر اراده پوالددين و ايمان خلل ناپ ذير خ
ظلم و فساد است وظيفه خوود می دان م ک ه
در مبارزه عليه م
مب ارزهی اي ن ش ھييد دالور را ب رای ش ما ....ب ازگو ک نم.
رفيق رھا شده از ززن دان چن ين م یگوي د" :ددرخ رداد س ال
 1350بھروز دھقاننی را به ش کنجه گ اه ش اهه آوردن د و از
جه روبروی سلول ما بودد می توانس تيم
آنجا که سلول شکنج
از وض ع آنج ا ب ا خب ر ش ويم .بع د از
ت ا ان دازه زي ادی ز
شکنجهھای متنوع تتنھ ا پاس خی ک ه ش نيدند اي ن ب ود ":م ن
ھيچ چيز نمی دانم....م ن ھ يچ چي ز نم ی دان م" .در مرحل ه
بع دی دژخيم ان خوونخ وار دن دهھ ای او را زي ر ش کنجه
جهھای خود ادامه دادند و جواب بھروز
شکستند و به شکنج
ھمان انکار بود و گ اھی ھ م فري ادی...و بع د س کوت...از
گفت هھ ای ج الددان و بازجوي ان و ديگ ر جريان ات
دستگيرمان شد که پپس از شکستن دندهھای او ب ا ش الق و
جه ب ر ب دن بھ روز ض رببه م یزدن د ت ا
ديگ ر اب زار ش کنج
اس تخوانھای شکس تته بھ روز در گوش تش ف ررو رود .ام ا او ھمچن ان ب ا عزم ی راس خ مقاوم ت م یک رد.
را بارھا سوزاندند .ب از ھ م نتيج های
جالدان به شکنجه ادامه دادند و از اجاق برققی استمداد طلبيدند،او ا
از گوش ت و
ی رساندند که استخوان ددنبالچهی بھروز را که ز
حاصل نشد ،وحشياان خونخوار کار را بجائی
پوستش بيرون زده بود را س وزاندند ام ا ب ازز ھ م ھم ان ج واب را ش ننيدند ...ب ازھم س وزاندند ت ا ب االخره
شنيديم".
نشنيدند .از آن پس ما ھم ديگر نه بھروز را ديديم و نه صدای رزمنده اش را ش
د
ديگر جوابی
بھ روز دھق انی غ ررق در امي د ب زرگ خ ويش -رھ ائی خلقھ ای اي رران از ي وغ اس تعمار و اس تثمار و
فاشيستی شاه قھرمانانه جان خ ود را ف دا ک رد .م رگ او ممرگ ی ارزن ده اس ت ک ه زن دگان را
ی
ديکتاتوری
غرق در اندوه می ککند ،ما را بار ديگر موررد تربيت انقالبی ق رار م ی دھ د ک ه ان دوه خ ود ررا ب ه نف رت
عمي ق نس بت ب ه رژژي م ش اه و طبق ات اس تثممارگر و س تمگر ح اکم بتب ديل س ازيم ،ب ا عزم ی رراس خ و ب ا
درخ ت انق الب را آبي اری م ی کن د .ب ا
ی ادام ه دھ يم .قرب انی خ
ارادهای استوار به ممبارزه تا پيروزی نھ ائی
سانده است.
افتادن يک نفر مباررز دھھا و صدھا مبارز دديگر بپا خواھند خاست .اين را تاريخ به ثبوت رس
در کشور ما ھم ھميين طور بوده و ھست.
شماره  – 30سال چھارم ممھر 1352
"ستاره سرخ" -ش
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تجاوز به زنان :چنين برخوردی نسبت به زندانی سياسی زن درھر دو رژﯾم ضد
خلقی وابسته به امپرﯾاليسم شاه و جمھوری اسالمی وجود داشته است .با
اﯾن حال ،واقعيت اﯾن است که اگر ما در زندانھای رژﯾم شاه تنھا به موارد
معدودی در اﯾن زمينه بر میخورﯾم در زندانھای دھه  60چنين رفتار شنيع و
جناﯾتکارانه ،ھم به منظورھای سرکوبگرانه خاصی )به گونهای که در مورد تجاوز
به دختران کم سن و سال باکره انجام گرفت( و ھم به جھت بر آورده کردن
اغراض دﯾگری وسيعاً وجود داشت.
ابتال به بيماریھای روانی :در خاطرات زندانيان سياسی باقيمانده از دھه 60
در موارد متعددی به مبارزﯾن زندانی بر میخورﯾم که به دليل شکنجه و شراﯾط
طاقت فرسائی که در زندان بر آنھا وارد آمده ،دچار بيماریھای روانی گشتهاند.
اﯾن واقعيت نيز که ناشی از برخورد بسيار ددمنشانه و درد آور گردانندگان زندان
با چنين افرادی بود اگر چه در دھه  60وسعت زﯾادی داشت ،باز صرفاً مختص
زندانھای تحت سلطه جمھوری اسالمی نيست .ابتال به بيماریھای روانی در
زندانھای رژﯾم شاه در اثر شکنجهھای جسمی و روانی و سپس برخورد واقعاً
ظالمانه و غيرانسانی به آن بيماران از طرف زندانبانان ،مورد مشابه دﯾگری است
که در زندانھای رژﯾم شاه وجود داشت و در زندانھای جمھوری اسالمی به حد
کمال رسيد.
آزاد نکردن زندانی عليرغم اتمام دوره محکوميتش :توسل به
چنين برخوردی ،با توجه به خاصيت دﯾکتاتوری عنان گسيخته ھر دو رژﯾم شاه و
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جمھوری اسالمی که زﯾر پا نھادن ھر قانونی و ﯾا به طور کلی عدم
پاﯾبندی به ھيچ قانونی ،خصيصه ذاتی ناشی از وابستگی آنھا به
امپرﯾاليسم میباشد ،امر عجيبی در رابطه با اﯾن رژﯾمھا نيست و اساساً اﯾن
ﯾکی از جلوهھای دﯾکتاتوری در جوامع تحت سلطه امپرﯾاليسم میباشد .مورد
عدم آزادی زندانی عليرغم اتمام دوره محکوميتش بسياری از زندانيان سياسی
دوره شاه را شامل میشد .در سال  54بر مبنای سياست جدﯾدی که در
زندانھا در پيش گرفته شد ،دﯾگر ھيچ زندانی را که دوره محکوميتش تمام شده
بود ،از زندان آزاد نمیکردند .اصطالح "ملی کشی" ﯾا "فرجی" که در زندانھای
جمھوری اسالمی نيز از طرف زندانيان سياسی به کار برده میشد ،دقيقاً
محصول ھمين دوره از زندانھای رژﯾم شاه میباشد .ھمچنين در اﯾن دوره
است که بعضی از زندانيان سياسی را مجدداً به اصطالح دادگاھی کرده )ظاھراً
دادگاھی برای آنان تشکيل داده( و محکوميتھای دوباره برای آنان برﯾدند .از
نمونهھای برجسته در اﯾن رابطه میتوان از محمد دھقانی ،ابراھيم دل افسرده
و محسن شانهچی نام برد .مثال ً محمد را که در سال  50دستگير و به چھارسال
زندان محکوم کرده بودند نه تنھا پس از طی شدن دوره محکوميتش از زندان آزاد
نکردند ،بلکه سه سال و نيم پس از "ملی کشی" ﯾعنی ماندن در زندان اضافه
بر دوره محکوميتش ،دوباره به دادگاه برده و مجدداً به چھار سال دﯾگر محکوم
نمودند .اﯾن موضوع را با تفصيل ھر چه بيشتری از زبان خود محمد بشنوﯾم" :اول
اردﯾبھشت سال  1354مدت زندان من تمام میشد و در اﯾن روز باﯾد از زندان آزاد
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میشدم .فروردﯾن ماه من در زندان قصر بند  5و  6بودم که رفيق بيژن جزنی نيز
در آنجا بود ،با ھم ھمبند بودﯾم .در اواسط فروردﯾن بيژن به من گفت که دو سه
روز مانده به آزادﯾت با تو میخواھم حرف بزنم که در بيرون به گوش رفقا
برسانی .حدوداً بيستم فروردﯾن ماه بود که تعدادی از زندانيان بند را برای انتقال
به زندان دﯾگری صدا کردند .منھم جزء آنھا بودم ،بيژن ھم ھمينطور .چند نفر از
ما را در ﯾک ماشين که مخصوص زندانيان بود جای دادند که اتفاقاً در آن ماشين
من و بيژن با ھم بودﯾم .در آنجا بيژن به من گفت که خوب شد باھم ھستيم،
میخواھم حرفھاﯾم را بزنم ،اما وقتی خواست شروع کند ،نمیدانم چه فکری
کرد که گفت اﯾنطور که معلوم است ما را ھر کجا که میبرند باز با ھم خواھيم
بود .پس بعد صحبت میکنيم .ما را به زندان اوﯾن بردند به قسمتی که تازه
ساخته بودند .وارد زندان که شدﯾم اول ﯾک در بزرگ باز شد و ماشين به آنجا
وارد شد .بعد نگھبانھا آمدند ما را از ماشين پياده کرده وﯾک ﯾکی چشمھای ما
را بستند و ما را بردند وارد ﯾک سالن بزرگ تقرﯾباً طوالنی کردند .من را به ﯾک
سلول انفرادی بردند .اﯾن سلول حدوداً دو در سه متر بود که دستشوﯾی و توالت
ھم داخل آن بود .من در آنجا بدون اﯾن که زندانيان دﯾگر را ببينم و خبری از
کسی داشته باشم  -که احتماال ً دﯾگران ھم چنين وضعی داشتند -ماندم .ده
دوازده روز گذشت و مدت زندان من تمام شد .در روز موعود ،ﯾعنی روزی که
در سلول من باز شد و نگھبان مرا به زﯾر ھشت برد که
میباﯾست آزاد شومِ ،
رئيس زندان ،سروان روحی در آنجا بود .کامال ً خودم را برای آزاد شدن از زندان
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آماده کرده بودم .ﯾعنی اصال ً فکر نمیکردم چيزی غير از اﯾن در انتظارم است.
چون روال عمومی تا آن موقع اﯾن طور بود و زندانی که مدت محکوميتش تمام
میشد از زندان مرخص میشد .سروان روحی بلند شد و خودش به من
دستبند زد .من با تعجب اعتراض کردم و گفتم مدت زندان من تمام شده چرا
دستبند میزنی!؟ او گفت بعداً معلوم میشود .چشمھای مرا بستند و از اوﯾن
به کميته بردند .درفلکه کميته سه نفر دﯾگر ھم بودند .بعد آمدند و روپوشھای ما
را به سرمان کشيدند که نمیشد جائی را دﯾد فقط زﯾر پاﯾم را میدﯾدم ،داشتند
ما را میبردند که درآنجا شنيدم که ﯾکنفر سراغ من را میگيرد و می پرسد
محمد کدامشان است؟ مرا نشان او دادند .آن فرد تا به من رسيد روپوش را از
سرم بر داشت و ﯾک کشيده محکم تو گوش من خواباند .بعدھا فھميدم که نام
او آرش است که درآن زمان نوچه بازجو بود .تا عصر آن روز در فلکه کميته بودم .تا
مرا به اتاق بازجوئی بردند .رسولی سربازجو بود .آرش ھم در آنجا بود که اسم
او را ھم من در ھمانجا دانستم .داشتند مشروب میخوردند و درحين خوردن
مشروب زندانيان را مسخره کرده و بلند بلند میخندﯾدند ،گوﯾا پيروزﯾشان را
جشن گرفته بودند .رسولی از من سئوال میکرد ،اما ھمه سئواالتش نامربوط
بود .میپرسيد شنيدی که نيک طبع را ترور کردهاند.جواب دادم -آره میدانم
چون در زندان قصر آن را در روزنامه خواندم .پرسيد -خوشحال شدی؟ اول گفتم
نه ،دوباره پرسيد ،گفتم چرا خوشحال بشم! اما او اﯾن سئوال را چند بار به
صورتھای مختلف تکرار کرد و من ھم در آخر گفتم – آری خوشحال شدم .با
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عصبانيت و توپ و تشر برخورد کردند و بعد مرا به ﯾک سلول انفرادی آوردند.
شب در آنجا تنھا بودم .فردای آن روز دوباره مرا به اتاق بازجوئی بردند .اﯾن بار
منوچھری از من باز جوئی کرد .بيشتر سئوالھا در مورد بند زندان بود و از من
خواستند که به طور کتبی بنوﯾسم که زندان را چگونه گذراندم .بعد مرا به زﯾر
زمين پيش حسينی شکنجهگر بردند و به تخت بستند .شکنجه را شروع
کردند....بعد مرا به ﯾک سلول که دو نفر دﯾگرھم در آنجا بودند ،انداختند .فکر
میکنم که آنھا را تازه دستگير کرده بودند .از اﯾن سلول ھر روز مرا به اتاق
شکنجه برده و شکنجه میکردند .شکنجه تا ﯾک ھفته ادامه داشت .به کف
پاھای زخمیام دوباره شالق میزدند .پاھاﯾم آش و الش شده بودند که بعد
آنھا را پانسمان کردند .مجبور بودند که پانسمان پاھاﯾم را ھر روز عوض کنند .در
آن اﯾام رسولی شبھا میآمد و به سلولھا سرک میکشيد و بعد در راھروی
بند عربده میکشيد .ﯾکی از عربدهھاﯾش اﯾن بود که میگفت :آزادی! قربونش
برم .دﯾگه تمام شد .آزادی بی آزادی .اﯾنھا را با لحن مسخره میگفت و باز با
رﯾشخند میگفت آزادی مجسمهای است در آمرﯾکا! در دستش ھم ھوﯾجه!
البته ما ھم در سلول به حرفھای او میخندﯾدﯾم و حرفھای او ماﯾه تفرﯾح و
مشغوليت بچهھا شده بود.
بعد مرا به سلول دﯾگری که بزرگتر بود منتقل کردند .روز اول تنھا بودم
ولی بتدرﯾج سلول پر شد و به  14 -15نفر رسيد .از بين آنھا دو سه نفر تازه
دستگير شده بودند ولی بقيه از زندانيانی بودند که مثل من زندانشان تمام
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شده بود و آزادشان نکرده بودند .آن سلول خيلی کثيف بود و ما ھمگی دچار
بيماری گال شدﯾم .بعد ما را به اوﯾن منتقل کرده و به خاطر گال مدتی در
قرنطينه بودﯾم .دراﯾن دوره در فاصله کوتاھی مرتب عدهای از زندانيانی که
محکوميتشان تمام شده بود و میباﯾست آزاد شوند را از اوﯾن به کميته و از
کميته به اوﯾن میبردند که من ھم اﯾن وضع را داشتم .بعدھا فھميدم که از
صليب سرخ برای بازدﯾد از زندانھا آمده اند و اﯾن بردن و آوردنھا ظاھراً به خاطر
آن بود که میخواستند ما را از صليب سرخیھا قاﯾم کنند .ولی اﯾن فيلمھا
باالخره تمام شد و ما صليب سرخیھا را دﯾدﯾم .آنھا آمدند و با ما مصاحبه ھم
کردند.
پس از بازدﯾد صليب سرخ که ما را به زندان عمومی اوﯾن منتقل کردند ،در آنجا
شنيدم که چطور تعدادی از زندانيان سياسی ،از جمله بيژن را در تپهھای اوﯾن
کشته و اﯾنطور وانمود کردهاند که گوﯾا آنھا میخواستند فرار کنند.
حدود سه سال و نيم که از ملی کشی من در زندان میگذشت ،در
اواﯾل سال  57در شراﯾطی که مبارزات مردم ھم رو به رشد بود ،برای قانونی
جلوه دادن کارشان که ما را اضافی در زندان نگاه داشته بودند ،مرا به ھمراه دو
زندانی دﯾگر ﯾعنی ابراھيم دل افسرده و محسن شانهچی به دادگاه بردند .البته
دادگاه چه عرض کنم ،در خود اوﯾن به اتاقی بردند که در آنجا چند نفر ارتشی
پشت ميزی نشسته بودند و در مقابل آن ميز چند تا نيمکت بود .میگفتند
دادگاه اﯾن جا است .دادگاه به نطر من خيلی مسخره بود .اتھامات دروغی به ما
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بسته بودند .مثال ً اتھام من شورش در زندان بود .ظاھراً ﯾکی از نگھبانان زندان
چنان گزارشی را از من برای اﯾنھا رد کرده بود .پدر محسن شانهچی ھم در آن
به اصطالح دادگاه به عنوان تماشاچی حضور داشت .در آنجا مرا مجدداً ٌ◌ به 4
سال زندان محکوم کردند .محسن  2سال و ابراھيم به سه سال محکوم شدند.
آنھا در ھمين حدود ھم اضافه بر حکم اولشان ملی کشی کرده و در زندان
مانده بودند .در نتيجه در ھمان زمانھا آزاد شدند .اما از مدت محکوميت مجدد
من چند ماھی مانده بود که در اواخر آذر  57تمام شد و من در  22آذر  57از
زندان آزاد شدم)".محمد دھقانی◙()(21
با توجه به واقعيتھای فوق و بر مبنای سياستی که از آن صحبت شد،
باﯾد دانست که بعضی از زندانيان مبارز حکم گرفته -چه خود به آن
میاندﯾشيدند ﯾا نه و در واقع بدون آن که خود بدانند به طور غيابی از طرف رژﯾم
شاه به اعدام محکوم شده بودند .اﯾن ﯾک حکم غير واقعی نيست؛ اولين
کاندﯾدھای اﯾن حکم ،مرگ  9تن از زندانيان سياسی مبارز ،رفقا ،بيژن جزنی،
"پاپا جان سورکی" )اﯾن لفظی بود که برخی از زندانيان سياسی برای ابراز
محبت نسبت به رفيق عباس سورکی به کار میبردند .چرا که وی به خاطر
برخوردھای مردمی و انقالبيش بسيار در بين زندانيان محبوب بود( ،حسن ضياء
ظرﯾفی ،عزﯾز سرمدی ،سعيد)مشعوف( کالنتری ،احمد افشار ،محمد چوپانزاده
دو مجاھد خلق ،مصطفی جوان خوشدل و کاظم ذواالنوار بودند که در فروردﯾن
 1354توسط خود کادرھای ساواک در تپهھای اوﯾن به گلوله بسته شدند .اﯾن
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واقعيتی است که پس از سقوط رژﯾم شاه ،تھرانی ،ﯾکی از دست اندرکاران
امنيتی آن رژﯾم نيز به آن اعتراف نمود .اﯾن زندانيان سياسی کسانی بودند که
دادگاهھای خود رژﯾم شاه قبال ً آنھا را به حبس محکوم کرده بود و آنان مدتھا بود
که در زندان دوره محکوميت خود را از سر میگذراندند .در اﯾن تجربه نکته بسيار
مھمی وجود دارد و آن اﯾن که آزاد نکردن زندانيانی که مدت محکوميتشان
تمام شده بود ،به دادگاه بردن مجدد آنان و حتی کشتن زندانيانی که
دوره محکوميتشان را طی میکردند ،ھمان سياستی بود که رژﯾم
جمھوری اسالمی در دھه  60در زندانھای خود دنبال کرده و وسيعاً به
مورد اجرا گذاشت .اگر به کنه ھمه واقعيات فوقالذکر که جلوهای از به کار
گيری ﯾک سياست معين بود ،با دقت نگرﯾسته شود خواھيم دﯾد که نطفه
بعضی از سياستھای جناﯾتکارانه جمھوری اسالمی در حق زندانيان
سياسی ،در ھمان دوره شاھنشاھی بسته شده بود .سياستی که
دشمنان تودهھای رنج کشيده ما به خاطر حفظ سيستم سرماﯾهداری وابسته
در اﯾران و دفاع از منافع سرماﯾهداران خارجی و داخلی ،طرح رﯾزی نموده بودند؛
سياستی که رژﯾم شاه با توجه به رشد مبارزه انقالبی در جامعه و
قدرت گيری تودهھا و دالﯾل دﯾگر ناشی از چنين واقعيتی و در ارتباط با
آن ،قادر به عملی کردن تمام و کمال آن نشد و اجرای کامل آن بر عھده
رژﯾم

وابسته

به

امپرﯾاليست

دﯾگری

گذاشته

شد.

آﯾا

اقدام

جناﯾتکارانهای که در تپهھای اوﯾن در دوره شاه در حق زندانيان
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سياسی حکم گرفته صورت گرفت ،ماھيتاً شباھتی را با کشتار
زندانيان سياسی در سال  1367توسط رژﯾم جمھوری اسالمی ترسيم
نمیکند!؟ اگر فقط ماھيت برخورد و نه کميت را در نظر بگيرﯾم آﯾا جواب اﯾن
سوال آری نيست!؟ واقعيت اﯾن است که اﯾن خود نشان میدھد که جمھوری
اسالمی درست به دليل ھم ماھيت بودن با رژﯾم وابسته به امپرﯾاليسم شاه،
ھمه ننگھا و جناﯾتھا و خيانتھای رژﯾم شاه را به کمال رساند!

اﯾران قرار گرفته و در امر مبارزه بر عليه رژﯾم جمھوری اسالمی و
قدرتھای امپرﯾاليستی در راستای سازندگی دنيای ھر چه بھتری برای
تودهھای رنجدﯾده اﯾران ،مفيد واقع شود.

توضيحات:

) (1با اطـالق کلمـه وابسـته بـه سـرماﯾه داری در اﯾـران ،ويژگـی ايـن سيسـتم
نشان داده می شود که جھـت حرکـت آن را سـرماﯾه ھـای امپرياليسـتی تعيـين
می کنند .با تأکيد بر اﯾن که نه سرماﯾه داری ملی و نه سرماﯾه دار ملی در اﯾران
وجود ندارند  ،باﯾد توجه داشت کـه لفـظ سـرماﯾه داران وابسـته نيـز صـرفاً جھـت
مشــخص کــردن ھــر چــه دقيــق تــر خصوصــيت ســرماﯾه داری اﯾــران -کــه ھمانــا
وابستگی به امپرﯾاليسم می باشد -بکار برده می شود
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)" (2فرق ميان مارکسيست ھا و آنارشيست ھا در اﯾن است که:
 (1اولی ھا در عين اﯾن که نابودی کامل دولت را ھدف خـود قـرار میدھنـد ،اﯾـن
ھدف را فقط ھنگامی عملی میدانند که انقالب سوسياليستی طبقات را نـابود
نماﯾد و انجام اﯾن عمل را نتيجه استقرار سوسياليسم میدانند که کار را به زوال
دولت منجر میسازد؛ دومی ھا خواھان نـابودی دولـت در ظـرف ﯾـک از امـروز تـا
فــردا ھســتند و بــه چگــونگی شــراﯾط الزم بــرای عملــی شــدن اﯾــن نــابودی پــی
نمیبرند.
 (2اولی ھا اﯾـن امـر را ضـروری میداننـد کـه پرولتارﯾـا پـس از بکـف آوردن قـدرت
سياسی ،ماشين دولتی کھنه را تماماً منھدم و ماشين تـازه ای را کـه مرکـب از
سازمان کارگران مسلح طبق نمونه کمـون باشـد جـاﯾگزﯾن آن سـازد؛ دومـی ھـا
صمن اﯾن که طرفدار انھدام ماشين دولتی ھستند اﯾن موضـوع کـه پرولتارﯾـا چـه
چيزی را جاﯾگزﯾن آن خواھد نمود و چگونه از قدرت انقالبی اسـتفاده خواھـد کـرد
بکلــی براﯾشــان تارﯾــک اســت؛ آنارشيســت ھــا حتــی اســتفاده از قــدرت دولتــی
بوسيله پرولتارﯾای انقالبی و دﯾکتاتوری انقالبی پرولتارﯾا را نفی میکنند.
 (3اولی ھا خواستار آننـد کـه پرولتارﯾـا از طرﯾـق اسـتفاده از دولـت معاصـر بـرای
انقالب آماده شود؛ آنارشيست ھـا اﯾـن عمـل را نفـی میکننـد)".لنـين ،دولـت و
انقالب ،مناظره کائوتسکی با پانه کوک(

) (3ھــر چنــد ســاعدی نيــز ھمچــون دﯾگــر نوﯾســندگان و ھنرمنــدان مترقــی و
آزادﯾخــواه اﯾــران) حتــی روشــنفکران مترقــی ای کــه بــه کــار چــاپ و توزﯾــع کتــاب
مشغول بودند( ،از آزار و اذﯾت ھای وحشتناک و طاقت فرسـای دسـتگاه امنيتـی
رژﯾم شاه در امان نبود و به خصوص در شراﯾط انقالبی سالھای 50او را نيز بارھا
و بارھا دستگير و ھر بار پس از شکنجهھای جسمی و روحی و مـدتی در زنـدان
نگاه داشتن آزاد کرده بودند ،ولی اﯾن بار دستگيری او وضع خاصی داشت که بـه
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آن جز توطئه نام دﯾگـری نمیتـوان اطـالق کـرد .در اﯾـن زمـان وی بـه درخواسـت
دوستانی در ﯾک شرکت شھرک سازی در سـمنان بـه کـار نوشـتن"مونـوگرافی"
برای آن شھرک ھا مشغول بود .ﯾک شب درب اتاق وی در مھمانخانه ای که وی
در آن خوابيده بود زده میشود و کسانی با اﯾن صحنه سازی که مادر وی درحال
مرگ است ،او را در فضای تأثر و با عجله سـوار تاکسـی میکننـد کـه ظـاھراً بـه
بالين مادرش ببرند .اما ساعدی ﯾکدفعه از سازمان امنيـت سـمنان سـر در مـی
آورد .از اﯾنجا به بعد اعمال خشونتھای رعب آور در مورد وی آغاز میشود .بعـد
در حالی که دست و پاﯾش را می بندند سـوار ماشـين جيپـی کـرده و بـه سـبک
ھمه مأموران اطالعاتی"شوخی" کنان ) از جمله اﯾنکه دائماً با اسلحه تھدﯾـدش
میکنند که در ھمين دره کارتو می سازﯾم( ،او را به اوﯾن میبرند.

) (4کارگزاران دستگاه امنيتی رژﯾم شاه عليرغم شکنجهھای وحشيانهای که بر
ساعدی اعمال نمودند ،موفق نشدند پيکر مسخ شـدهای از او را در تلوﯾزﯾـون بـه
نماﯾش بگذارند .در ﯾک سوال از ساعدی که "شکنجهھا چه نوع بود؟" وی پاسخ
میدھد " :شکنجهھا خيلـی زﯾـاد بـود .مـثال ً از شـالق گرفتـه تـا آوﯾـزان کـردن از
سقف و بعد شوک الکترﯾکی و تکه پاره کردن با ميخ .اصال ً ﯾارو ﯾک ميخ برداشـت
و شکم مرا جر داد ---.بعد سر و صورت و اﯾنھا را...ھنوز ھم اﯾن لب پائينم دوخته
است .حتا ...ھيچی میخواستند آدم را به خوف بکشند مثال ً بگوﯾند کـه تـو باﯾـد
موافق ما باشی "...با چنين شکنجهھائی ساعدی را حتی به اتاق ضبط و فـيلم
برداری کشاندند که کارگردانش پروﯾز نيکخواه  -کسی که خود پس از دسـتگيری
در اواخر دھه  40راه خيانت پيمود و به خدمت دم و دستگاه امنيتی رژﯾم شاه در
آمد -بود .ولـی سـاعدی بـه سـواالت آنـان پاسـخ ھـای خواسـته شـده را نـداد و
نيکخواه در مقابل پاسخ ھائی که ساعدی به سواالت میداد ،مرتب مجبـور بـود
فيلم برداری را متوقف کرده و بگوﯾد" :کات" .بـه اﯾـن ترتيـب نوﯾسـنده دربنـد مـا،
ساعدی گرامی باعث شد که تيـر سـاواک بـه سـنگ بخـورد .بـا اﯾـن حـال آنھـا
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دست بردار نبودند ،مدتی پس از آنکه مجبور شده بودند ساعدی را از زنـدان آزاد
کنند ،در روزنامه کيھان عکسی از او چاپ کرده و متنی را کـه نتوانسـته بودنـد از
زبان ساعدی در تلوﯾزﯾون پخش کنند به عنوان مصاحبه ای با وی بـه خـورد مـردم
دادند و با اﯾن کار به گونهای که ساعدی خود تعرﯾف کرده است ضربه بزرگـی بـه
روح و وجود او زدند ).مطالب توی گيومه نقل شده از کتاب " گـوھر مـراد و مـرگ
خود خواسته" تأليف اسماعيل جمشيدی میباشد(

) (5رجوع کنيد به توضيح شماره 4

) (6بر خالف تبليغـات گسـترده ای کـه بـرای بـه اصـطالح اسـالمی نشـان دادن
جنبش عظيم تودهھـا در سـالھای 56و  57صـورت گرفتـه ،خواسـتھای واقعـی
مردم در اﯾن جنبش چيزی جز رفاه،آزادی و دموکراسی نبود .آنھا برای رھائی از
سلطه امپرﯾاليسم شعار استقالل میدادند و شـعارھای مـرگ بـر شـاه آنـان در
واقع شعار مرگ بر شراﯾط اقتصادی -اجتماعی ظالمانه موجـود بـود .واقعيـت اﯾـن
است که شعار به نفع "جمھوری اسالمی" برای تودهھای مردم شعار گنگی بود
که تنھا در اواخر اﯾن جنبش آن ھم با توجه به تأکيدات فرﯾبکارانـه خمينـی مبنـی
بر اﯾن که نه خود و نه ھيچ آخوند دﯾگری درحکومت دخالت نخواھنـد کـرد ،مطـرح
شد؛ و اﯾن درست در زمانی بود که امپرﯾاليستھا از طرﯾـق دارو دسـته خمينـی
قادر به کنترل و انحراف مسير مبارزات مردم ما شده بودند.

) (7محمود طرﯾق االسالم ،از اعضای" راه کارگر" بود .او در دوره شاه در ارتباط با
ســازمان مجاھــدﯾن بــه زنــدان افتــاد و از کســانی بــود کــه در جريــان تحــوالت
ايــدئولوژيکی ســازمان مجاھــدﯾن ،تغييــر ايــدئولوژی داده بــود .کــارگزاران رژﯾــم
جمھوری اسالمی ،با به نماﯾش گذاشتن صحنه زجر آور و مشمئز کننده ای از او
بــا ھمکــاری مــادر بــی رحــم و حزباللھــی اش در تلوﯾزﯾــون ،قبــل از ھــر چيــز
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میخواستند شکنجه و شراﯾط رعب و وحشت حاکم بر زندانھاﯾشان را به مردم
نشان دھند .در واقع نيز چنان رفتاری از ﯾک انسان سياسی جز در اثر شکنجه و
شراﯾط وحشتناک حاکم بر زنـدانھا نمیتوانسـت رخ دھـد .بعـداً نيـز رژﯾـم بـرای
نشان دادن نھاﯾت قساوت و بـی رحمـی و رذالـت خـود در قبـال مـردم و فرزنـدان
آنھا ،عليرغم ھمـه اسـتفاده ای کـه از برخوردھـای طرﯾـق االسـالم بـرای تـأثير
گذاری بسيار منفی روی مردم کرد،وی را اعدام نمود .در جھت زدودن چنان تـأثير
منفی و خنثی کردن تالش رژﯾم برای قدر قدرت نشان دادن خود ،مـدت کوتـاھی
پس از آن نمـاﯾش تلوﯾزﯾـونی ،مـادر فـرو ماﯾـه و جناﯾتکـار او کـه در جھـت تحکـيم
پاﯾهھای رژﯾم جمھوری اسالمی حتی نسبت به فرزند خود نيز عطوفت نداشت،
در اثر انفجار بمبی که در درون ﯾخچالی جا سازی شده و به عنوان اھدائی رژﯾـم
توسط جوانانی انقالبی به در خانهاش آورده شده بود ،به ھالکت رسيد.

) (8مــادر نعمتــی را بــه جــای پســرانش زنــدانی کردنــد .او در زنــدان ھــم نگــران
فرزنــدانش بــود " .میگفــت حاضــر اســت بقيــه عمــرش را در زنــدان بگذرانــد امــا
پسرھاﯾش دستگير نشوند و گير اﯾن آدم کش ھا نيافتند........ﯾـک روز صـبح او را
برای بـازجوئی صـدا زدنـد و شـب بـدن شـکنجه شـده اش را وارد بنـد کردنـد ،در
حالی که پاسدار با اشاره به سينه ھاﯾش فرﯾاد میزد تو شير حرام به بچهھاﯾت
داده ای....مشــاھده آنھمـــه بـــاد و ورم بــر روی ســـينه و پاھـــاﯾش دل و جـــرأت
میخواست) "..پروانه عليزاده -خوب نگاه کنيد راستکی است -صفحه (52

) (9نام او مينا سـھيلی زاده بـود .محمـد در مـورد وی مینوﯾسـد " :او را اعـدام
کردند ،خواھرش را ھم اعدام کردند ،پدر و مادرش را ھم در تھران اعـدام کردنـد،
برادرش را ھم در تھران اعدام کردند .از آن خـانواده تنھـا يـک دختـر بچـه  4سـاله
باقی ماند .مينا موقعی که اعدامش کردند ،بطورﯾکه خانمی که بـا او ھـم اتـاقی
بود بعدھا به من گفت ﯾک جای سالم توی بدنش نبود".
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) (10حمله نظامی ارتش به مردم کرد و ترکمن صحرا ،کشتار خلق عرب ،حملـه
مسلحانه به صيادان بندر انزلی،حمله وحشيانه به کارگران بيکار دراصفھان)که در
طی آن کارگر مبارزی را به نام ناصر توفيقيان در خون غلطاندند( ،اعمـال وحشـی
گری در حق مردم تبرﯾز ،حمله به کتابفروشی ھا و غيره از جمله وقـاﯾع خـونينی
بودند که در ھمان آغاز ،توسط رژﯾمی کـه تـازه جـای رژﯾـم شـاه را گرفتـه بـود در
جامعه ما بوجود آمدند .اﯾنھا وقـاﯾع تـارﯾخی غيـر قابـل انکـاری میباشـند .ولـی
ھيھات که امروز نيروھای راست با زﯾر پا گذاشتن ھمه ددمنشی ھائی که رژﯾـم
خمينی در حق تودهھای رنجدﯾده اﯾران و رو شنفکران مترقی و کمونيست اعمال
نمود ،به تبليغ و تروﯾج اﯾن اﯾده مغرضانه و غير واقعی می پردازند کـه گوﯾـا علـت
اﯾــن کــه رژﯾــم جمھــوری اسالمیتوانســت در ســال  60بــه کشـتار کمونيســتھا
بپــردازد ،اﯾــن بــود کــه گوﯾــا وقتــی رژﯾــم در آغــاز روی کــار آمــدن خــود تعــدادی از
ساواکیھا و "سلطنت طلب ھا" را می کشت چپ ھا "به بـه" گفتـه و بـه رژﯾـم
اعتراض نکردند و ھمين باعث شد که رژﯾم بعدھا)!!( ﯾقه خود آنھا را ھم گرفت.
اﯾن اﯾده که با زﯾـر پـا گذاشـتن حتـی آشـکارترﯾن واقعيتھـای تـارﯾخی ،از طـرف
نيروھای راسـت مـورد تبليـغ و تـروﯾج قـرار میگيـرد ،ﯾکـی از اﯾـدهھای انحرافـی
اشاعه ﯾافته بر عليه حقيقت است که چندﯾن نکته غلـط و نادرسـت در آن وجـود
دارد ،درست ھمانند مثال خسن و خسين دختران معاوﯾه! اوال ً چپ ھای واقعی
در ھمان زمان ھم معتقد بودند که رژﯾم تازه روی کار آمده ،آن اعدامھا را صرفاً به
خاطر فرﯾب تودهھا و بـه خـاطر اﯾـن کـه بـه آنھـا بباورانـد کـه گوﯾـا واقعـاً انقـالب
پيروزمندی در جامعه صورت گرفته ،انجام ميداد .ثانياً چپ ھـای واقعـی در ھمـان
زمان نيز به خاطر اعدام جناﯾت کاران سلطنتی ،رژﯾم خمينی را تأﯾيـد نمیکردنـد
و "به به" نمیگفتند؛ چون معتقد بودند که مساله بر سر انتقام شخصی نيسـت
و صرف اعدام به ھر ترتيب به پيشبرد کار انقالب ﯾاری نمـی رسـاند .بلکـه ھـدف
باﯾد تربيت تودهھا با روحيه دموکراتيک و باال بردن سطح آگاھی آنھا باشـد و بـه
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ھمين منظور رژﯾم می باﯾد دادگاهھای علنی برای دستگير شدگان مرتبط با رژﯾم
شاه ترتيب دھد و امکان وسيعترﯾن حضور تودهھا در اﯾن دادگاهھـا را بوجـود آورد.
در اﯾن دادگاهھا باﯾد واقعيتھای پشت پرده رژﯾم شاه در معـرض دﯾـد و شـناخت
تودهھا قرار گيرند و از اﯾن طرﯾق واقعيت سر سپردگی و سرکوبگری مھره ھـای
رژﯾم شاه ھر چـه بيشـتر بـه تودهھـا شناسـانده شـوند تـا آنھـا امکـان ﯾابنـد بـا
آگاھی ارتقاء ﯾافته خود ،نيروھای ضد خلقی ﯾعنی دشمنان خود را در لباسھای
دﯾگری که به تن میکنند بشناسند .اﯾن مسـاله اصـلی کمونيسـتھای واقعـی
ھمان دوره بود .آﯾا رژﯾم جمھوری اسالمی با ماھيت ضـد خلقـی خـود کـه امـروز
ظاھراً برای ھمگان آشکار است ،اساسـاً ظرفيـت برگـزاری چنـان دادگاهھـائی را
داشت؟ رژﯾـم تـازه روی کـار آمـده بـه خـاطر انتقـام کشـی و ﯾـا رضـاﯾت دل خـود
ساواکیھا و سلطنت طلبان را نکشت .اعدام آنھا ﯾک موضـوع سياسـی بـود و
جمھوری اسالمی ھم آن را در خدمت اھداف سياسی خود به کـار گرفـت .ثالثـاً
آﯾا اﯾن با واقعيت انطباق دارد که بگوئيم که رژﯾم اول "سلطنت طلبان" را کشت و
بعداً بـه سـراغ نيروھـای مردمیرفـت!؟ آﯾـا مـدعيان میتواننـد بگوﯾنـد کـه تـارﯾخ
ســـالخی شـــدن تودهھـــای زحمـــتکش کـــرد توســـط
خلخـالی جـالد چنــد روز بعـد از بــه اصـطالح " پيــروزی
انقالب" بـود؟ دھقانـان تـرکمن صـحرا چطـور و...؟ آﯾـا
تودهھــای انقالبــی و زحمــتکش مــردم اولــين آمــاج
حمالت ارتجاع تـازه بـه قـدرت رسـيده نبودنـد!؟ رابعـاً
مگــر صــرف اعتــراض چــپ ھــا و تودهھــای گســترده
مردمی به جناﯾتھای رژﯾم کـه از ھمـان آغـاز صـورت
میگرفـــت مـــانع از ادامـــه جناﯾـــات بعـــدی او شـــد!؟
مغرضــين البتــه بــرای موجــه جلــوه دادن اغــراض خــود
مجبورند اعتراضات و مبارزات کمونيستھا و نيروھـای
مترقی جامعه برعليه سرکوب ھای رژﯾم تازه استقرار ﯾافته را نيز انکار نماﯾند .اما
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اصل مسـأله آن اسـت کـه بـا صـرف اعتـراض و اعـالم مخالفـت نيروھـای چـپ و
مترقی جامعه ھيچ رژﯾم ضد خلقی ای از اعمال جناﯾـت خـودداری نکـرده اسـت،
چرا که علت آن جناﯾتھا چيز دﯾگری است .برتولت برشت در اﯾـن زمينـه مقالـه
خواندنی ای دارد .در اﯾن مقاله وی از جمله میگوﯾـد ..." :بيائيـد تنھـا از فرھنـگ
سخن نگوئيم! ......مکتب فکـری ارزنـده ای کـه ھـر روز تودهھـای وسـيع تـری از
مردم سياره ما ،اﯾـن سـياره جـوان را ،فـرا میگيـرد میگوﯾـد کـه رﯾشـه تمـامی
نابســامانی ھــا ،مناســبات مالکيــت حــاکم بــر جوامــع اســت ......بســياری از مــا
نوﯾسندگان کـه فجـاﯾع و پليـدی ھـای فاشيسـم را تجربـه کردهانـد و از آن نفـرت
دارند ،ھنوز اﯾن مکتب را نشناخته اند .و ھنوز رﯾشه خشونتی را کـه از آن نفـرت
دارند ،پيدا نکردهاند .در مـورد اﯾـن افـراد ھمـواره اﯾـن خطـر وجـود دارد کـه فجـاﯾع
فاشيســم را فجــاﯾعی بــی دليــل تلقــی کننــد .اﯾنــان ھواخــواه مناســبات مالکيــت
موجودند ،زﯾرا بر اﯾن تصورند کـه بـرای حفـظ آن نيـازی بـه فجـاﯾع و خشـونتھای
فاشيسم نيست .ولی برای حفظ مناسبات مالکيـت موجـود ،اﯾـن گونـه فجـاﯾع و
خشونتھا ضروری است") ".فاشيسم"،برتولت برشت-کتاب جمعـه ،شـماره ،1
 4مرداد  .1358اين مقالـه در گفتگوھـای زنـدان شـماره  1نيـز بـه چـاپ رسـيده
است(.

) (11ﯾادھای ماندگار -نوشته فرﯾده کمالوند صفحه 62

) (12ھمان منبع صفحه  121مربوط به دوره شاه
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) (13مربــــوط بــــه
دوره جمھــــــــوری
اسالمی ،نقـل از "
خـــوب نگـــاه کنيـــد
راســـتکی اســـت"
صفحه .23
) (14مربــــوط بــــه
دوره شــاه .نقــل از
کتاب  " -سـاعت 4
آن روز") ،مھـــــــين
محتاج ،صفحات 18
و  .(19اﯾن کتـاب و
کتـــــاب ﯾادھـــــای
مانـــدگار در اﯾـــران
تحــــــت ســــــلطه
جمھوری اسـالمی
منتشره شده و به
ھمــــين خــــاطر از
دخــــل و تصــــرفات
نــاميمون عــالوه بــر
سانسور رسمی مصون نماندهاند .اﯾن امر در کتاب دوم با آشکاری بيشتری دﯾده
میشود .روی کتاب نام "ساعت  4آن روز " گذاشته شـده ولـی کـامال ً مشـخص
اســت کــه آنقــدر در مطالــب مربوطــه دســت بــرده شــده کــه نوﯾســنده نتوانســته
واقعيت مساﯾل مربـوط بـه سـاعت  4را بـه روشـنی توضـيح دھـد .در اﯾـن کتـاب،
نوﯾسنده به دالﯾلی )که مسلماً اختناق و دﯾکتاتوری حـاکم دليـل اصـلی آنسـت(
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حتی اسامی انقالبيون جانباخته و ﯾا مبارزﯾن آشنا برای مردم را ھم عوض کـرده
و نامھای دﯾگری روی آنھا گذاشته است ،آنھم بـدون آن کـه اﯾـن موضـوع را بـه
خواننده اطالع دھد .خوانندگان اﯾن کتاب تنھا در صورتی کـه اطالعـات تـارﯾخی از
سازمان چرﯾکھای فدائی خلق و از زندان زنان در دوره شاه داشته باشند ،ممکن
است با حدس وگمان متوجه اﯾن موضوع بشوند .من خود به ھنگام مطالعـه آن،
از روی بعضی مشخصات داده شده در مورد بعضی از عزﯾزانم ،ﯾک مرتبـه متوجـه
شدم که در اﯾن کتاب به جای نام واقعی زنـدانيان سياسـی و مبـارزﯾن انقالبـی،
اسامی دﯾگری استفاده شده است .مثال ً در اﯾنجا او از اکرم صـحبت میکنـد کـه
منظور اعظم عزﯾز ماست ،اعظم روحی آھنگران! مأموران ساواک به خاطر اﯾنکـه
کسی متوجـه حضـور وی در کميتـه مشـترک نشـود نـام پسـرانه ناصـر را روی او
گذاشته بودند .اعظم و نزھت روحی آھنگران از نزدﯾکترﯾن عزﯾزان مـن بودنـد کـه
در اﯾن کتاب در مورد آنھا با عوض کردن اساميشان ،نوشته شـده اسـت .چقـدر
دلم میخواھد در مورد زندگی آن عزﯾزان بنوﯾسم ،ھرچنـد بـه لحـاظ احساسـی
بسيار براﯾم دشوار است .در اﯾنجا فقط ھمين را بگوﯾم که ھر دوی آنھا از جمله
برجســته تــرﯾن زنــان چرﯾــک فــدائی بودنــد .نزھــت ﯾکــی از اعضــای شــوراﯾعالی
ســازمان بــود .او در ششــم تيرمــاه  1354در ﯾــک درگيــری بســيار قھرمانانــه بــا
نيروھای مسلح ساواک که در روزنامهھای آن دوره نيز منعکس شد ،جـان باخـت
و اعظــم کــه پــس از گــرفتن دﯾــپلم ،آگاھانــه بــه ميــان کــارگران رفتــه و ســالھا در
کارخانهھای مختلف تھران به کارگری پرداخت و در واقع ﯾک کارگر آگاه کمونيست
بود ،اولين زن چرﯾک فدائی بود که در سال  1355توسط رژﯾم شاه اعدام شد .در
کتاب حاضر در متن اصلی که از کتاب ساعت  4آن روز ،نقل قول آورده شد ،جـای
نقطه چينھا ،اسـم بـازجو اسـت کـه منظـور منـوچھری ،ﯾکـی از شـکنجهگـران
معروف ساواک میباشد.
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) (15از منبع فوقالذکر صـفحات  .155، 121-122 ،51 ،26دختـری کـه زﯾـر دوش
بوده و تمام پشتش جای سيگار بود ھمان اعظم روحی آھنگران بود.

) (16بر گرفته از "ﯾادھای زندان" ،ف -آزاد .صـفحه  .98مربـوط بـه دوره جمھـوری
اسالمی .در متن اصلی به جای )زندانبان(،پاسدار نوشته شده است.

) (17اﯾنھا بخشی از شـعارھائی اسـت کـه
در سلولھای تحت سلطه جمھوری اسالمی
توسط مبارزﯾن انقالبی بر دﯾوارھا نقش بسـته
بـــود .شـــعارھای اول از کتـــاب "...و در اﯾنجـــا
دختران نمی ميرند" -شھرزاد ،بر گرفته شـده.
زﯾـــر شـــعار آخـــر کـــه بـــر روی دﯾـــوار ﯾکـــی از
سلولھای بند  4زندان اوﯾن نوشته شده بود،
اﯾن امضا و عبارت وجود داشت" :حميد ،بھمن
 62برای اعدام میروم" )نقل از ﯾادھای زنـدان
صفحه  .(162بسياری از اﯾـن شـعر و شـعارھا
ھمانھائی ھستند کـه در دوره شـاه بـر زبـان
مبارزﯾن انقالبی در زندان و بيرون از آن جاری بود .شعر:
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"بلشوﯾک وار بباﯾد جنگيـد /چـه کنـد بـر دل چـون
آتــش مــا آتــش تيــر" ﯾــاد آور دورهھــائی از تــارﯾخ
مبــارزاتی تودهھــای تحــت ســتم و روشــنفکران
انقالبی و گوﯾای تـأثيرات شـورانگيز اﯾـن شـعر در
نسلھائی از مبارزﯾن میباشد .اﯾن ،قطعـهای از
ﯾک شعر بلندی است که در بحبوحه جنگ مـردم
وﯾتنام بر عليه امپرﯾاليسم امرﯾکا ،توسط توھوئو،
شــاعر وﯾتنــامی ســروده شــد .الھــام بخــش اﯾــن
شعربرخورد قھرمانانه ﯾک کارگر وﯾتنـامی بـه نـام
وان تروی به ھنگام اعدام وی بود .در سال 1349
رفيق بھمن آژنگ اﯾن شعر را از زبان انگليسی به
فارسی ترجمه کرد ،و در ھمان سال رفيق عليرضا نابدل آن را به صـورت شـعری
روان در آورد .اﯾن شعر بخشاً از طرﯾق کتاب حماسـه مقاومـت بـه طـور وسـيع در
جامعه پخش شد و مبارزﯾن به خصوص در دوره انقالبی اول بعد از قيـام ،آن را در
ھر جلسه و تجمع انقالبی خود میخواندند .سير تکرار اﯾن شعر از وﯾتنام تا دﯾوار
سلولھـای اوﯾـن تحـت حاکميـت جمھـوری اسـالمی ،ﯾـادآور سـير ناگسسـتنی
مبارزات انقالبی در سراسر جھان تا رسيدن به پيروزی است .برای اطالع بيشـتر
در اﯾن مورد و ھمچنين خواندن کامل شعر "به ﯾاد وان تروی" ،به توضيحات فصل
 2چاپ سال  1383کتاب حماسه مقاومت رجوع کنيد.

) (18علــی رضــا شــکوھی ) (1329-1362مبــارزی از نســل انقالبــی دھــه  50و
زندانی سياسی مقاوم زندانھای رژﯾم شاه و جمھوری اسالمی بود که به لحاظ
سرسختی در مبارزه برعليه دشمنان مردم و مقاومت در مقابل شـکنجهگران بـه
عنوان ﯾکی از مبارزﯾن سرشناس دھـه  50و دھـه  60شـناخته میشـود .در زﯾـر
قسمتھائی از نوشتهای که به ﯾاد او تحت عنوان "صدای سخن عشق" به قلم
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ابراھيم آوخ در" کتاب زندان -جلد دوم" درج شده است را در اﯾنجا نقـل مـیکنم:
"در سال  1329در اليگودرز لرستان متولد شده بود .پدرش بھيـار بـود و فـردی بـه
شدت مذھبی؛ مادرش خانه دار؛ و برادر بزرگش آموزگاری که گـراﯾش بـه سـمت
اندﯾشــه ھــای چــپ داشــت .علــی تحصــيالت ابتــدائی و متوســطه اش را در
اشترنيان ،کوھدشت و بروجرد گذراند .در رشته شيمی دانشگاه صـنعتی تھـران
تحصيالتش را ادامه داد .در سال  1348به مبارزهی سياسی روی آورد و در سـال
 1349به کمک چند تن از رفيقان ،گروه "ستاره سرخ" را تشکيل داد .در سـال 50
دستگير شد .بعد از مقاومتی حماسی در بازجوئیھا و دفاع شجاعانهی آرمانی
در دادگاه نظـامی ،بـه مـرگ محکـوم شـد .در انتظـار مـرگ مـدتی در دخمـهھای
انفرادی به سر برد ،اما سرانجام حکم اعدامش به حبس ابد تبدﯾل شد .در سال
 1351به زندان برازجان تبعيد شد و سپس به زندان عادل آباد شيراز انتقال ﯾافـت
و تا دوم بھمن  1357در آنجا ماند .جزو آخرﯾن دستهی زندانيان ِ سياسی بود کـه
در اوج انقالب از اسارت رسـتند.......از شـنيدهھاﯾم در بـارهی مقاومـت درخشـان
علی در شکنجه گاهھا و کشتارگاهھای رژﯾم اسالمی میگـذرم و تنھـا بـه آنچـه
خود ناظرش بودهام میپردازم :سال  ،1353به دليل درگيریای که بين زندانيان و
مسئولين زندان شيراز پيش آمده بود ،چنـد نفـر از مـا را بـه زﯾـر ھشـت بردنـد تـا
شالق بزنند .اولين نفری که پاﯾش را به فلک بسـتند ،علـی بـود .شـالق شـروع
شد ،80،50،30،20،10،1 .نه ،صدائی از علی بيرون نمیآمد .نه آه و نالهای ،نـه
فرﯾادی .علی خيره به چشمان سرگرد قھرمانی -دژخـيم زنـدان -نگـاه میکـرد و
دم بر نمی آورد .زندانبان که خسـته شـده بـود و بـه اﯾـن نتيجـه رسـيده بـود کـه
شالق بر علی بی اثر است و برای درھم شکستن اﯾن مرد کار دﯾگری باﯾد کرد،
به مأمورانش دستور داد کـه آب جـوش و بـاتوم و بطـری بياورنـد .بالفاصـله علـی
فرﯾاد زد " :قھرمانی ھر غلطی که میخواھی بکنی ،بکن؛ اما ھـر چـه دﯾـدی از
چشم خودت دﯾدی ".اﯾن جمله را چنان محکم و قاطع بيان کرد کـه شـکنجهگر از
رو رفـــت ،ســـر بـــه زﯾـــر انـــداخت و رفـــت .مـــا ھـــم از شـــالق خـــوردن نجـــات
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ﯾافتيم.......علی شکوھی آدم دورهھای بحران بود .آدمی که با سخت تـر شـدن
وضعيت ،گـوھر مقـاومتش شـفاف تـر بـه نمـاﯾش در میآمـد .او در سـخت تـرﯾن
وضعيتھا ،تکيه گاه قابل اعتمادی برای رفقاﯾش بود .مخفی گاھش در ھفتم تير
ماه  ،1362از طرف دستگاه امنيتی حکومت اسالمی شناسـائی میشـود و بـه
رغم تالش شجاعانهاش برای فرار ،زنده به دست دشـمن میافتـد .شـش مـاه
شکنجه میشود و چنان مقاومتی از خود نشـان میدھـد کـه او را زبـانزد سـاﯾر
زندانيان سياسی میکند".

) (19بھــروز صــنعی اھــل خراســان و دانشــجوی
دانشکده کشاورزی کرج متعلق به گروھـی بـه نـام
ســاکا بــود کــه برپــا کننــدگان آن ،ســاليان دراز )از
سالھای اول دھه  30تـا سـال  (1349بـه اصـطالح
مشــغول کــار آرام سياســی در پرتــو مخفــی کــاری
بودنــد .امــا از آنجــا کــه اﯾــن شــيوه کــار پاســخگوی
نيازھای مبارزاتی جامعـه اﯾـران نبـود ،عليـرغم اﯾـن
ساليان دراز به اصطالح فعاليت سياسی ،وجود اﯾن
گروه اثری درجامعه نداشـت و حتـی کسـی چنـين
گروھی را نمیشناخت و با نامش نيز آشنا نبود .در
سال  ،1349بھروز صنعی و چند تن دﯾگر از اعضـای
جوان ساکا تحت تاثير نظرات و مبارزات رفقـای فـدائی  ،مشـی سياسـی کـاری
صرف ساکا را طرد و به مبارزه سياسی -نظامی روی آوردنـد و درسـت از ھمـين
زمان ساواک از اﯾن گـروه ھـم احسـاس خطـر نمـوده و بـه طـور جـدی اقـدام بـه
دستگيری آنھا نمود .در مدت کوتاھی ھمه افراد وابسته به اﯾن جرﯾان سياسی
دستگير و روانه زندان شـدند .اخيـرا ﯾکـی از افـراد قـدﯾمی سـاکا بـه نـام "آلبـرت
سھرابيان " ،ضـمن بـازگوئی خـاطرات خـود ،تارﯾخچـهای از اﯾـن جرﯾـان ارائـه داده
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است .با احترام به شخص آلبرت به عنوان ﯾک کارگر مبارز که به ھر حال به مدت
طوالنی با رژﯾم شاه در نبرد و مبـارزه بـود ،بـی مناسـبت نيسـت کـه در اﯾنجـا در
مورد کتاب خاطرات او چند کلمهای بگوﯾم .از نظر من کار او در نوشتن خـاطراتش
از ﯾک نظر واقعاً قابل ارج گذاری است و آن اﯾنکه ھر چند وی در صـفحات مختلـف
اﯾن کتاب با درکی سطحی که معموال ً پيروان کار آرام سياسی از کار سياسی –
نظامی چرﯾکھای فدائی خلق داشـته و دارنـد ،شـيوه مبـارزه )شـيوه مسـلحانه(
کمونيستھای دھه  50را رد میکند ،اما به نظر مـن وی بـا ارائـه تارﯾخچـهای از
ساکا ،ناخواسته اﯾن حقيقت را بـرای خواننـده آشـکار میکنـد کـه اتفاقـاً شـيوه
مبارزه چرﯾکھای فدائی خلق پاسخگوی نيازھای جامعه بود و بر عکس روش کـار
مبارزاتی ساکا چقدر بيھوده بوده و چه انرژیھای مبارزاتی از طرﯾق اﯾن جرﯾان در
طول ساليان بـه ھـرز رفتـه اسـت! شـاﯾد اگـر مبـارزه مسـلحانه در اﯾـران توسـط
چرﯾکھای فدائی خلق آغاز نمیشد ،اﯾن جرﯾان میتوانسـت عمـر طـوالنی تـری
داشته و ساليان دراز دﯾگری به کـار آرام خـود ادامـه دھـد .البتـه آنقـدر "آرام" کـه
کماکان آسيبی به رژﯾم وارد نياﯾد؛ و تازه مأموران اطالعاتی نيز بتوانند ھر از چنـد
گاھی جوانان مبارز بی تجربهای را در ارتبـاط بـا اﯾـن گـروه دسـتگير و گوشـمالی
داده و مانع از فعاليت مبارزاتی جدی آنان گردند! آﯾا ھمين تجربه ای که سـاکا در
طی ساليان دراز معرف آن است خود بيشتر از ھر بحث تئورﯾکی )بـه خصـوص از
نوع پيش پا افتاده و تحرﯾف شده"موتور کوچک و موتور بزرگ" آن( خط بطالن بر آن
شيوه "کار آرام سياسی" نمی کشد! و آﯾا ھمين تجربه با ضرر ھـا و ضـربهھائی
که به رشد ﯾک مبارزه جدی در اﯾران در بر داشت ،نظرات داھيانـه رفيـق پوﯾـان را
در رد تئوری بقا اثبات نمیکنـد!؟ ﯾکـی از گفتـهھای رفيـق پوﯾـان چنـين اسـت" :
ھيچ چيز برای دشمن خوشحال کننده تر از اﯾن نيست که مـا قربـانی بـی آزاری
باشيم .به ھر کسی که در سنگر مانـده اسـت شـليک میکنـد ،ﯾـا باﯾـد بـه ھـر
ضربه با ضربهای پاسـخ داد و ﯾـا از سـنگر بيـرون آمـد و پـرچم بـر افراشـت .ھـيچ
مرگی بيش از در سنگر ماندن و شليک نکردن زودرس نيست".
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)" (20اجرای موفقيت آميز اعدام انقالبی نيک طبع جناﯾـت پيشـه )طـرح رفيـق
بھروز دھقانی( " ،تيتری بود که در دی ماه سال  1353بر ﯾکـی از صـفحات "نبـرد
خلق" شماره پنجم نقش بست .اﯾن ،عنوان ﯾکی از عمليات مسلحانهای بود که
چرﯾکھــای فــدائی خلــق در مبــارزه بــر عليــه رژﯾــم شــاه و شــکنجهگرانش انجــام
میدادند .در آنجا نوشته شده است که" :اﯾن طـرح بـه ﯾـاد رفيـق ارزنـده شـھيد
بھروز دھقانی که در زﯾر شکنجهھای وحشيانهی مأموران کميته شھيد شد ،نام
گذاری گردﯾد .رفيق بھروز در زﯾر انواع شکنجهھا تا دم مرگ به مبارزه سرسختانه
خود بر عليه دشمنان خلق ادامه داد و حاضر نشد کلمهای از اسرار سازمان را بر
زبان راند .".بی مناسبت نيست ﯾاد آوری شود که ﯾکی از رفقـای ارزنـده شـرکت
کننده در اﯾن عمليات رفيق نزھت روحی آھنگران بود که در سال  ،50سـاواک بـا
فرﯾب وی و از طرﯾق او به رفيق بھروز دست ﯾافته بود .ﯾکی از نکات قابل توجھی
که در اﯾن عمليات قابل ذکر است ،برخورد چرﯾکھا در حفظ جـان دختـر نيـک طبـع
بود که در ھنگام عمليات در اتومبيل کنار پدر جناﯾت پيشـهاش نشسـته بـود  .در
اﯾن مورد در نشرﯾه نبرد خلق نوشته شده" :دولت شـاه در ﯾکـی از روزنامـهھای
عصر ،دختر نيک طبع را خردسال معرفی کرد ......حال آن که دختر نيـک طبـع 18
ساله بوده و رفقا در ھنگام شليک به نيک طبع او را از صـحنه عمليـات دور کـرده
بودند .دختر نيک طبع در اﯾن عمليات آسيبی ندﯾد .او زنده ماند تا بداند که انقالب
رھائی بخش حتی نسبت به افراد خانواده کثيف ترﯾن مزدوران ،بـه شـرط آن کـه
شخصاً دست به جناﯾت نزده باشند و در اجرای عمليـات دخالـت نکننـد ،رحـيم و
مھربان است و فقـط در مقابـل بـی عـدالتی و جناﯾـت ،بيرحمانـه برخـورد خواھـد
کرد)".نقل از "نبرد خلق" ارگان سازمان چرﯾکھای فدائی خلق ،شماره پنجم -دی
ماه (1353
) (21در کتاب خاطراتی که آقای علی اشرف دروﯾشيان برای زنده ﯾاد صـفرخان
تھيه کرده است )صفرخان ،قدﯾمی ترﯾن زندانی سياسی دوره شاه بود که ھرگز

بازھم در مورد مسايل زمينی در دو دھه

156

در مقابل رژﯾم سرخم نکرد و به ھمين خاطر نيـز حـدود  30سـال در زنـدان بسـر
برد و سرانجام با انقالب تودهھا و به دست آنان از زندان آزاد شد(،از شکنجهھای
زﯾادی که بر محمد دھقانی اعمال شـده بـود صـحبت شـده اسـت ولـی در آنجـا
مطلب به گونهای بيـان شـده کـه بـه نظـر میرسـد کـه گوﯾـا او را بعـد از اعمـال
شکنجه از زنـدان آزاد کردهانـد -کـه ھمـانطور کـه در مـتن اﯾـن کتـاب توضـيح داده
شد،اﯾن طور نيست .محمد به عنوان ﯾـک کـارگر آگـاه در اردﯾبھشـت سـال  50در
ارتباط با چرﯾکھای فدائی خلق در تبرﯾـز دسـتگير شـد .او را پـس از شـکنجهھای
فــراوان و از جملــه نشــاندنش
روی ﯾک اجـاق برقـی درتبرﯾـز،
بـــه زنـــدان کميتـــه در تھـــران
منتقــــل نمودنــــد و اﯾــــن بــــار
شکنجهگرانی چون نيـک طبـع
وخطــائی و غيــره بــه جــان وی
افتادند .در تمام اﯾن مدت ،ھـم
کينــه شــدﯾد طبقــاتی و ھــم
آگــاھی طبقــاتی وی ،عوامــل
مـــوثر در برخـــورد محمـــد بـــا
شـــــکنجهگران بودنـــــد .در آن
مقطـــع کـــه ھنـــوز محکوميـــت
ھــــای بــــاال در دســــتور کــــار
دادگاهھای نظامی شاه قرار نگرفته بود ،محمد نيز ھمانند بعضی دﯾگر از رفقـا در
آن دوره به  4سال زندان محکوم شد ولی وی تنھا پس از  8سال آن ھم با توجـه
به اوج گيری مبارزات مردم در سال ، 57از زندان آزاد گردﯾد.
متأسفانه در کتاب مذکور بعضاً اطالعات نادرستی ھم در رابطه با شخص من به
خواننده ارائه شده است که در اﯾنجا فرصت را مغتنم شمرده و به برخی از آنھـا
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اشاره میکنم .در مورد فرار من از زندان قصر که چگـونگی آن را بـه طورکامـل در
کتاب"بذرھای ماندگار" توضيح داده ام ،چنين گفته شده است کـه" :فـردا پلـيس
به بند حمله کرد .ھمه چيـز را بـه ھـم رﯾخـت .... .تمـام وسـاﯾل زنـدگی را از مـا
گرفتند........زندان جھنم شد ".......اﯾن ادعا با واقعيت انطباق ندارد .واقعيت اﯾن
است که آن شراﯾط جھنمی در زندان زمان شـاه کـه صـفرخان بـه درسـتی از آن
سخن گفته است در فردای روز فرار من ﯾعنی درششم فروردﯾن ماه  1352بوجود
نيامد بلکـه تـارﯾخ آن حملـه بـه زنـدانيان سياسـی زنـدان قصـر 5 ،تيـر مـاه 1352
میباشــد .وضــعيت مختنقــی کــه پــس از اﯾــن تــارﯾخ در زنــدان قصــر برقرارشــد و
تغييرفضای آن ،بر مبنای سياستی صورت گرفت که در پی آن به تعـوﯾض رئـيس،
روسای زندان پرداختند .در آن کتاب نيز از قـول صـفرخان گفتـه شـده اسـت کـه"
محرری و زمانی و دارو دستهاش آمدند و زندان جھنم شد" .واقعه  5تير در زندان
قصر در دھه  50در زندان مردان و واقعيتھای دﯾگر مربوط به زندانھای رژﯾم شاه
را من در کتاب دﯾگری که اميد است در آﯾنده چـاپ شـود ،توضـيح داده ام ،لـذا در
اﯾنجا به ھمين حد بسنده میکنم.
برای من کامال ً قابل درک است که کتابھائی که در اﯾران به طورعلنی در رابطه با
مبارزات دھه  50چاپ شدهاند ،حتی اگر اغراض خاصی ھم از طرف نوﯾسـنده در
ميان نباشد ،در حصار سانسور و ﯾا حتـی تحميـل بعضـی تـم ھـا و مفـاھيم قـرار
داشتهاند .در رابطه بـا فـرار مـن از زنـدان قصـر در نوشـتهھای دﯾگـری نيـز کـه در
جمھوری اسالمی چاپ شدهاند ،در حالی که از اثرات بسيار مثبـت مبـارزاتی آن
فرار در بين تودهھا و روشنفکران مبارز اﯾران کلمه ای گفته نشده برعکس سعی
در وارونه جلوه دادن واقعيت گردﯾده است که نمونه آخر آن نوشـتهای بـود کـه در
روزنامه شرق به تارﯾخ  16شھرﯾور 1383در اﯾران درج شد .مسلماً عجيب نيسـت
که مقاله و ﯾا کتابی در اﯾران تحت سلطه جھنمی رژﯾم دﯾکتاتور و مرتجعی چـون
جمھوری اسالمی در مورد مبارزات دھه  50و افراد و نيروھای سياسـی انقالبـی
آن دوران منتشر شود ولی برعليه آنھا و ﯾا به اصطالح پيامدھای"ناگوار"مبارزه و
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حرکت ھای انقالبی آنھا ،چه به طور آشکار و چه موذﯾانه تبليغ نگردد .درجامعـه
ای کــه نــه فقــط آزادی بيــان وجــود نــدارد بلکـه اھــل فرھنــگ و ادب در کــل دائمـاً
درمعرض تھدﯾد و ارعاب و حمله نيروھای امنيتی به خود قرار دارند،ھمه نقص ھا
را نباﯾد صرفاً متوجه نوﯾسنده نمود.
در ﯾک مورد دﯾگر در کتاب آقای دروﯾشيان آمده است که "....ھمين طـور
جدا جدا شدند.ھر کس چند نفر را گير آورد و شد رھبرشـان .خيلـی از فـدائیھا
آمدند که مراببرند ،نرفتم..... .ھر کاری کردنـد نـرفتم .اشـرف دھقـانی ھـم آمـد.
گفتم من نمیدانم شما چه میگوئيد ."...واقعيـت اﯾـن اسـت کـه جـدائیھا در
مقطع بعد از قيام انعکاس واقعيت مبارزه طبقاتی درجامعه ما در آن زمان بود و در
مورد ھر فرد وﯾا جرﯾان سياسی نيز باﯾد به طور مشخص و جداگانه برخورد نموده
و قضاوت کرد که جدائی چرا و از چه موضعی صورت گرفته است .تا جائی که بـه
جدائی من از "سازمان چرﯾکھای فدائی خلق" بعد از قيام بھمن مربوط میشود،
امروز دﯾگر برھمگان آشکار است که اختالف من با سران آن سازمان ﯾک اخـتالف
کــامال ً اصــولی بــود .آن ســران کــه فــرخ نگھــدار در رأسشــان قــرار داشــت ھمــه
ھدفشان بردن سازمان چرﯾکھای فدائی خلق -که با رنج و زحمت و خون بھتـرﯾن
فرزنــدان اﯾــران بوجــود آمــده و تنھــا اميــد کــارگران و زحمتکشــان مــا در مقابلــه بــا
دشمنانشان به شمار میرفت -به آستانبوسی بورژوازی وابسـته بـود .در چنـان
وضعيتی حتی ﯾک روز اضافی ماندن من در چنـان سـازمانی بـه مفھـوم آلـودگی
درمماشات طلبیھای آنان با حاکميت ارتجاعی جمھوری اسالمی بود .البته اگر
گردانندگان آن دوره سازمان چرﯾکھای فدائی خلـق اﯾـن امکـان را بـه مـن و دﯾگـر
رفقای ھم نظـرم میدادنـد کـه بـه عنـوان حتـی ﯾـک بخـش کوچـک از سـازمان،
مستقل از کميته مرکزی ،نظراتمان را در جنبش اعالم کنـيم کـه خـود بـه معنـی
پذﯾرش مبارز اﯾدئولوژﯾک علنی از طرف آنھا بود )در ضمن ،اﯾن تنھا تقاضـای مـن
از آنھا و تنھا شـرط مـن بـرای مانـدن در آن سـازمان بـود  -اميـدوارم بتـوانم اﯾـن
موضــوع را بــه طــور کامــل در جــائی شــرح دھــم( مــا میتوانســتيم ضــمن حفــظ
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مرزبندی خود با آنھا در سازمان بمانيم .تازه در اﯾن صـورت بـودن در سـازمان بـه
نفع بردن آن نظرات بين نيروھای ھوادار سازمان بود که بسياری از آنھـا در واقـع
ھوادار و نيروی ھمان خط انقالبی سازمان بودند و اگر از روز اول بدون قرار گرفتن
در فضــای مســموم و تبليغــات انحرافــی در جرﯾــان نظراتــی کــه مــا بعــداً بــه طــور
مســتقل در جنــبش مطــرح کــردﯾم قــرار میگرفتنــد مطمئنــاً از آنھــا طرفــداری
مینمودند.
مطمئناً کسانی که کمترﯾن اطالعی از وضـعيت آن دوره و موقعيـت مـن
در جنبش داشته باشند میدانند که در آن زمان وظاﯾف مھمی به عھده من قرار
گرفت .از جمله اﯾن که میباﯾست ھم ماھيت ضد خلقی رژﯾم تازه روی کار آمده
را به مردم رنجدﯾده اﯾران توضيح دھم و ھم به آنھـا بگـوﯾم کـه در رأس سـازمان
محبوب ما چه ماران خوش خط و خـالی النـه کردهانـد .مـن بـا جـدائی خـود از آن
سازمان به خطا نرفتم و تارﯾخ نشان داد که چه کسانی به منجالب خيانت رفتنـد
و کی با کارگران و زحمتکشان و با مردم خوﯾش ماند .درعين حـال گفتنـی اسـت
که من در شراﯾطی بـه اجبـار بـه جـدائی تـن دادم کـه آن سـازمان کـامال ً دارای
قدرت بود وھزاران نفـر ھـوادار داشـت .بنـابراﯾن اگـر مسـأله بـر سـر جمـع کـردن
تعدادی دور خود بود من میتوانستم با "عزت و احترام" درھما ن سـازمان بمـانم
و با تبعيت از خط سازشکارانه سران آن ،نه فقط تعداد وسيعی را دور خـود جمـع
نماﯾم بلکه به "جاه" و "مقام" دلخواه ھر فرد "جاه طلبی" ھم برسم و دﯾگـر بـه
گونهای که در کتاب مذکور گفته شده فقط "ﯾـک عـده جزئـی" را دور خـودم جمـع
نکنم!!
در مورد رفتن من به خانه صفرخان که ﯾاد عزﯾزش گرامی باد ،اﯾـن درسـت اسـت
که من در فضای بعد از قيـام چنـد بـار بـه خانـه او در تھـران رفـتم .در آن دﯾـدارھا
صــفرخان بــا چنــان گشــاده روئــی و مھربــانی برخــورد میکــرد و چنــان رفتارھــای
صميمانه و گـرم و محبـت آميـزی بـا مـن داشـت کـه ھيچوقـت آنھـا را فرامـوش
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نمیکنم .اتفاقاً در رابطه با اﯾن نوشته در کتاب مذکور که خيلیھا آمدند کـه او را
با خود ببرند)که البته بعيد نيست اﯾـن طـور بـوده باشـد( ،او میگفـت کـه چقـدر
تودهای ھا دور و برش می گردند و اصرار دارند که او را با خودشان ھـم آواز کننـد
ولی او وقعی به آنھا نمی نھد .صفرخان اﯾن موضوع را با صـراحت تمـام بـه مـن
میگفت .ﯾک روز وقتی به خانه او رفته بودم ھنـوز ننشسـته بـودم کـه نـوه اش،
بيتا را صدا کرد .من اولين بار بود که اﯾن نام را می شنيدم .فکر کردم شاﯾد اسم
او نينا است و به اشتباه نام دﯾگری گفته شد و ﯾا من شـنيدم .بـه ھمـين خـاطر
وقتی بيتا که دختر بچه نازنين کوچکی بود پيش مـن آمـد او را نينـا صـدا زدم کـه
صــفرخان اشــتباھم را تصــحيح کــرد .صــفرخان گفــت" :مــن چيــزی نمیگــوﯾم
میخواھم از زبان خودش بشـنوی "...در آن جـو مبـارزاتی و فرھنگـی کـه غالـب
بود ،بچـهھا نيـز دوسـت داشـتند خـود را فـدائی ﯾـا مجاھـد و ﯾـا متعلـق بـه ﯾـک
سازمان و ﯾا گروھی که تازه داشتند بوجود میآمدند ،بنامند و ﯾا بزرگترھا اﯾـن را
از بچهھا میپرسيدند و آنھا ھم به ميل آن بزرگتر جـواب میدادنـد .صـفرخان از
من خواست که از بيتا بپرسم که ھـوادار کـی ھسـت! و چـون مـن انـدکی تأمـل
کردم اصرارکرد که حتماً اﯾن سئوال را از او بکنم و من ھم اﯾن را از بيتـا پرسـيدم.
بيتای کوچولو درنگی نکرد و بالفاصله سئوال مـرا بـا لحـن شـيرﯾن بچـه گانـهاش
جواب داد":ھوادار اشرف دھقانی" .من بيتا را بوسيدم و صفر خـان خنـده بلنـدی
کرد و گفت دوستان تودهای به اﯾن بچه داشتند ﯾـاد میدادنـد کـه بگوﯾـد تـودهای
است .کسان دﯾگری ھم که اﯾنجا میآﯾند میگوﯾند بگو من ھـوادار فـالن خطـم،
به ھمين خاطر من به بيتا گفتم ھرکس از تو پرسيد فقط بگو مـن ھـوادار اشـرف
دھقانی ھستم ......اﯾن خاطره شاﯾد خود گوﯾای خيلی مساﯾل باشـد ،از جملـه
اﯾن که صفرخان به ھرحال میدانست که من چـه میگـوﯾم و تفـاوت نظـراتم بـا
دﯾگران چيست! وضعيت در آن دوره اﯾنطوری بود .اﯾن را ھـم باﯾـد دانسـت کـه در
آن زمــان کــه مــن بــا صــفرخان در مــورد مســاﯾل گونــاگون آن دوره جامعــه صــحبت
میکردم ھنوز بازار تبليغـات مسـمومی کـه بعـداً از طـرف دسـت انـدرکاران رژﯾـم
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جمھوری اسالمی ،فرخ نگھدار و دار و دستهاش و بعضیھای دﯾگر در مـورد مـن
پخش شد ،گرم نبود .در ضـمن آنطـور کـه بسـياری از زنـدانيان دوره شـاه تعرﯾـف
کردهاند ،صفرخان انسان واالئی بود که به انقالبيون صرفنظر از خط و خطوطشان
عشق میورزﯾد .بيھوده نبود که در ورود به تبرﯾز پس از آزادی از زندان ،صـفرخان
با گرامی داشت ﯾاد انقالبی بزرگ ،بھروز دھقانی با دسته گل بزرگ و زﯾبائی که
بعدھا آبا در مورد آن به من گفت ،به دﯾدار مادر و خواھر او )آبا و روح انگيز( رفت.
اما در مورد اﯾـن مطلـب در کتـاب فوقالـذکر کـه گوﯾـا" بـه آن اسـکورتش
گفت برو ماشين را پرکن از آن وساﯾل بيار برای صفرخان برای زنـدگيش .لوازمـات
زنــدگی.....از ھمــان قرارگاھشــان .خيابــان ميکــده" و جمــالت بعــدی " ....مــال
امرﯾکائی ھاست" .من تنھا ازھمـين جملـه آخـر کـه تنھـا جملـه واقعـی مطالـب
باالســت ،موضــوعی را بــه ﯾــاد مــی آورم کــه فکــر مــیکنم صــفرخان در مــورد آن
موضوع صحبت کرده است .آن روزھا ﯾک دوست قدﯾمی مرا به سـاختمان مرکـز
سازمان جاسوسی امرﯾکا در اﯾران )سيا( کـه در ھمـان روزھـای قيـام بـه دسـت
سازمان فدائی افتاده بود ،برده و آنجـا )سـاختمان خـالی( را بـه مـن نشـان داده
بود .احتماال ً صحبتھای من در مورد آن مرکز با صفرخان بود که حال در اﯾن کتاب
به گونهای دﯾگر و به طور غير واقعی مطرح شـده اسـت .واقعيـت اﯾـن اسـت کـه
محلی که در خيابان ميکده پس از قيام بھمن به ستاد سازمان چرﯾکھـای فـدائی
خلق تبدﯾل شد ،قبال ً ﯾکی از مراکز ساواک بود و مـال امرﯾکائیھـا نبـود .در آنجـا
ھم اگر "وساﯾل" و "لوازمات زندگی" وجود داشت ،من اطالعی از آن نداشـته و
ندارم .چرا که از ھمان آغاز به دليل اختالفات اصولیام با رھبران و گردانندگان آن
سازمان ،در شراﯾط جدائی با آنھا به سر برده و مسئوليتی در آنجا نداشـتم .در
نتيجه نه از امکانات موجود در ستاد ميکده اطالعی داشتم )و ھنوز ھم نمیدانم
که آﯾا واقعـاً در آنجـا "وسـاﯾل" و "لوازمـات زنـدگی" وجـود داشـت!( و نـه در آنجـا
صاحب اختيار بودم .اتفاقاً قبل از اﯾن که من بتوانم با رفقـائی کـه بعـداً بـه اتفـاق
ھم چرﯾکھای فدائی خلق اﯾران را تشکيل دادﯾم مالقات کنم ،خـودم حتـی محـل
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ثابتی برای خوابيدن نداشتم ،در واقع خودم بيش از ھر کس دﯾگری به "وسـاﯾل"
و "لوازمات زندگی" نيازمند بودم) .مطالب در گيومـه از کتـاب "خـاطرات صـفرخان"
)صفر قھرمانيان( در گفتگو با علی اشرف دروﯾشيان -تھران :نشرچشـمه-1378 ،
صفحات212-213نقل شد(.

