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طرح روی جلد :گلزار خاوران و قطعه  33بھشت زھرا .اولی بسياری از
جانباختگان دھه  60در تھران را در خود جای داده و يادآور قتل عام
زندانيان سياسی در سال 67می باشد و دومی جان باختن شماری ديگر از
آزاديخواھان ايران در دھه  50را يادآوری می کند.
طرح پشت جلد :طرحی با الھام از آرمانھای رزمندگان سياھکل ،اھدائی
به مراسم بزرگداشت دو روز بزرگ تاريخی) 19و  22بھمن( در لندن که در
سال  1997توسط فعالين چريکھای فدائی خلق برپا گشته بود.
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در جدال با خاموشی
)تحليلی از زندان ھای جمھوری اسالمی در دھه (60

اشرف دھقانی
تابستان 1386

)تحليلی از زندان ھای جمھوری اسالمی در دھه (60
نويسنده :اشرف دھقانی
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بخش دوم

شرايط زندان ،انعکاسی از
شرايط حاکم بر جامعه-
زندان در دھه60
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فصل اول
استقرار در ميان خون و جنايت
*****

نسلی ازانقالب
در چنگال ضد انقالب در زندان
تکيه بر فاکتھا و حقاﯾق ارائه شده در صفحات پيشين به روشنی
بيانگر ماھيت ﯾکسان و ضد خلقی ھر دو رژﯾم شاه و جمھوری اسالمی
میباشد ،اگرچه در عين حال ھمانطور که مالحظه شد ھر ﯾک از اﯾن دو رژﯾم در
زندانھای تحت سلطه خود دارای عملکردھای مختلف و خاص خود بودهاند .در
واقعيت امر چگونگی وضعيت زندان در تحت سيطره اﯾن رژﯾمھا با چگونگی
شراﯾط مبارزه طبقاتی در جامعه قابل تبيين و توضيح میباشد .اﯾن موضوعی
است که در بخش دوم ضمن نشان دادن رفتارھای وحشيانه ،نکبتھا و
)نيما(

رذالتھائی که دست اندرکاران رژﯾم جمھوری اسالمی در دھه  60در زندان
بوجود آوردند ،با تفصيل و روشنی بيشتری در مورد آن سخن خواھد رفت.
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در اﯾنجا به طور خالصه و کلی در رابطه با شراﯾط زندان در دھه  60باﯾد

تقديم به مبارزين دربند

بگوﯾم که در آغاز ھنوز مبارزه و مقاومتھای بسيار باال و شورانگيز زندانيان

نام من ،آالم انسان ھاست

سياسی ،به رژﯾم جمھوری اسالمی اجازه نمیداد تا تماماً جو و فضای زندانھا

شھرتم ،خلقی است
زاده رنجم

را تسخير نماﯾد .اما پس از اعدامھای دسته جمعی و ھمچنين پس از

راه من ،از جنگل بيدار می آيد

موفقيتھائی که اﯾن رژﯾم در صحنه نبرد با تودهھای مبارز و انقالبی )اما عمدتا

من يکی از اين ھمه زندانی سرمايه و زورم
آری ،آری ،من اسيرم

بی سازمان و بی سالح و بدون رھبری کمونيستی( در جامعه کسب نمود و
مشخصاً پس از آن که توانست عدهای از دستگير شدگان را جھت سرکوب

جرم من،
لبخند اميدانه ديدن بر لب مردم

زندانيان سياسی در داخل بندھا به نام "تواب" به خدمت خود بگيرد ،دﯾگر فضای

مھر ورزيدن به انسان ھا

ترور و وحشت به فضای حاکم بر زندانھا تبدﯾل شد -ھمانطور که رژﯾم در رابطه

مردمان را شادمان ديدن

با کل جامعه نيز با سازمان دادن گشتھای پليسی گوناگون به بھانه "امر به

گرد يأس و رنج و حرمان
از نگاه و چھره روبيدن

معروف و نھی از منکر" وانداختن آنان به جان مردم در کوچه ھا و خيابانھا و

کارگر آزاد ديدن ،از کمند ظلم سرمايه

محلھا و مراکز مختلف چنين کرد .اﯾن روﯾدادھا که ھمه از جرﯾان داشتن ﯾک

بزرگر را شاد و سرخوش

مبارزه حاد طبقاتی در جامعه ما در آن دوران حکاﯾت میکنند ،زمينه ساز

سوی باغ و مزرعه خواندن
.........

وضعيتی بودند که باعث شد در سالھای بعد دھه ،60تصوﯾر زندان عليرغم ھمه

.........

استقامتھای زندانيان سياسی مبارز ،بسيار غم انگيز و شراﯾط برای زندانيان

جرم من،

سياسی ،طاقت فرساتر از خود سال  60گردد .دراﯾن سالھا زندانی ،اسير در

خورشيد را بنمودن است
آری

چنگال وحوشی به نام بازجو ،زندانبان ،پاسدار و "تواب" ،اﯾن نيروی ضد انقالب در
زندان دست و پا میزند و اين دشمن غدار است که با قدرقدرتی به ھر عمل

)بخشی از شعری به نام "شناسنامه" درج شده در پيام فدائی شماره  12مرداد ( 66

پليدی بر عليه او دست میﯾازد .اﯾن واقعيت که مسلماً با کلمات به طور کامل
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به توصيف نمیآﯾند و به گونهای در خاطرات

آميخته و آنھا را به باورھای خود تبدﯾل کرده بود ،نسلی که خود ھمچون آن

زندانيان سياسی اﯾن دوران منعکس شده

انقالبيون ،با گذشت و فداکار بود و باالخره نسلی که خيلی چيزھای خوب دﯾگر

چنان است که با شنيدن و خواندن آنھا ،درد

را در جامعه مشاھده و درک کرده بود؛ و نسلی که از طرف دﯾگر از ھمه

در تمام وجود انسان میپيچد و غمی

کمبودھا و اﯾرادھای جامعه دﯾکتاتور زده اﯾران در رنج بود و بی تجربگی سياسی

سنگين در دلش جای میگيرد .در اﯾن ميان

موجود در بين ھمه نيروھای مبارز جامعه بر دوشش سنگينی میکرد؛ نسلی

آنچه بيش از ھر چيزی درد و غم را در رابطه

که با ھمه شور و سرزندگی مبارزاتیاش تازه داشت با استفاده از فضای نسبتاً

با زندانھای آن دوره برجسته میکند اﯾن

آزاد حاصل از قيام تودهھا ،آگاھی انقالبی خود را ارتقا میداد ،نسلی که با

واقعيت است که بنا به مجموعه شراﯾط

شرکت در مبارزات تودهھا در اشکال و صور مختلف و در ميتينگھا و تظاھرات و

مبارزاتی حاکم در آن سالھا ،کارگران و پيشروان آنھا نتوانستند رھبری مبارزات

غيره رشد میکرد ،نسلی که ھنوز خود تصوری کامال ً عينی از حد قساوت

تودهھا را در دست گرفته و آنھا را در جھت متحقق ساختن خواستهھای

حکومتھای دﯾکتاتور وابسته به امپرﯾاليسم نداشت ،آری اﯾن نسل حاال

عادالنه و انقالبی خود سازمان دھند و در نتيجه در موازنه طبقاتی بين دشمنان

دشمنی را درمقابل خود میدﯾد که شمشير را از رو بسته و ھمه دست

تودهھا و نيروھای مردمی ،سنگينی وزنه مرتب به سود دشمن تغيير میﯾابد-

آوردھای مبارزاتی مردم در طی مبارزات سترگشان بر عليه رژﯾم شاه را از آنھا

وضعيتی که در دھه  50درست عکس آن وجود داشت.

پس گرفته و نابود میکرد؛ و به اﯾن منظور در دخمهھای زندانھای خود به ھر

نسلی که اوج گيری ﯾک انقالب و قدرت مردم را دﯾده بود ،نسلی که

جناﯾت و پستی که در تصور نمیگنجد دست میﯾازﯾد .از بيشمار نمونهھا

عظمت فرھنگ انقالبی ،فرھنگ دوستی و مھربانی با ﯾکدﯾگر ،داشتن روحيه

مطلب زﯾر را از زندان تبرﯾز در اﯾنجا ذکر میکنم .از جائی که زنان زندانی

مشارکت و ھمکاری در مقابله با زشتیھا و پليدیھا ھمراه با شجاعت و

سياسی بر عليه ﯾکی از بازجوھا به نام حميد که زندانيان زن را مورد تجاوز قرار

جسارت را لمس کرده بود ،نسلی که عليرغم ھمه رجزخوانیھای خيلی از به

میداد ،دست به اعتراض و مبارزه دسته جمعی زدند .فرﯾبا ﯾکی از آن زنان مبارز

اصطالح رھبران سازمانھای سياسی آن دوره در نفی مبارزات انقالبی

بود که جرأت کرده بود علناً در مقابل نماﯾندگان رژﯾم اعتراض خود را بر عليه

مسلحانه پيشين ،بسياری از ارزشھای انقالبی گذشته را با وجود خود در
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بازجوی مزبور ،بيان دارد .ﯾکی از ھمبندیھای فرﯾبا خاطرهاش را از وی چنين

و تمام وجودم را خشم و نفرتی عميق در بر گرفت .بازجو گفت - :اگه حاضر

بيان کرده است:

بشی چھار پاﯾه رو بندازی و اﯾن ملعون رو دار بزنی ھمين لحظه آزاد

"...تکون دھنده ترﯾن خاطراتم از فرﯾباست .ﯾک ھفته بعد از ماجرای بازجو حميد

میشی.......به طرفش حمله کردم .پاسدارا منو گرفتن .بازجو کلتش را بيرون

به فرﯾبا گفتن آماده شو برای مالقات با ھمسرت.....نمیتونستم باور کنم در ﯾک

کشيد و به مسعود شليک کرد .پاسدار دﯾگهای با لگد چھار پاﯾه رو انداخت .در

شب انسان اﯾن گونه درھم میشکنه! مثل پروانه گرد شمع وجودش که داشت

ميان پرﯾشانی و در مقابل نگاه بھت زده من مسعود به دار آوﯾخته شد .از

قطره قطره آب میشد میچرخيدم و

پيشانیاش خون چکه میکرد .من در شعارھای خود پيچيدم و اونا جنازه را

سوال میکردم .فرﯾبا به آرامی از دستھا

پائين کشيدن و بر اون آب دھن انداختن و لگد کوبش کردند"......٭ :

و حرکات چھره و سيل اشکھاش کمک

و...بر چنين زمينهای است که آگاھی از واقعيتھائی

گرفت و اونچه رو در اون نقطه نامعلوم که

که در آن سالھا در زندانھا و سياھچالھا روی داده

مرکز دﯾدش بود میدﯾد ،باز گو کرد......:از

است ،تصور چھرهھای شاداب و اميدوار مردم ،ﯾادآوری

پلهھای نمور و سرد زﯾر زمين پاﯾين رفتم،

شور و حال و جنب و جوش نيروھای جوان در سالھای

بوی نم و تعفن سرم رو درد آورد .وارد اتاق

آخر دھه  50و آنگاه دﯾدن آنھا در دخمهھای جمھوری

شکنجه شدم .پاسداری که منو به اونجا

اسالمی با چشمانی گود رفته و چھرهھای زرد و تکيده

برد گفت - :چشم بند تو باال بزن اما پشت سرتو نگاه نکن.

و...و ..و با زخمھائی در تن و در دل ،بار سنگينی از غم و اندوه را در دل ھر

از آنچه در مقابل خود دﯾدم وحشت کردم .ﯾک آن ھمه چيز از گردش اﯾستاد.

انسان شرﯾفی مینشاند .اﯾن واقعيت چنان است که اگر صرفاً از نقطه نظر

حتی خون تنم .ھمسرم مسعود تکيده و رنجور با چشمانی که در دخمهھای

عاطفی به آن نگاه شود ،بسيار بسيار دردناکتر از آنست که به رشته تحرﯾر در

سياه سوسو میزد مقابلم بود .فرﯾاد کشيدم مسعود جان و به طرفش خيز

آﯾد .اندﯾشيدن به دختران و پسران نوجوان و جوانان پرانرژی و شاداب ،اﯾن گلھا

برداشتم ،از پشت سر منو گرفتن :کجا؟ مسعود پلکھای سنگين و ورم کرده شو

و غنچهھای نشکُفته که به دست مشتی جناﯾت پيشه و پست ،پَرپَر شدند،

که مژهھاش رﯾخته بود به زحمت بلند کرد .....صدای بازجو از پشت سر بلند شد

٭

"..و در اينجا دختران نمی ميرند" ،شھرزاد -صفحه  92،68و93
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رنگ باخته و پژمرده شدند؛ اندﯾشيدن به مادران و پدران ،به قلبھای گرم آنان و
به آرزوھای پاک و بزرگشان؛ به پيران به کودکان و نوزادان که در دست آن

دھانت را می بويند

تبھکاران گرفتار آمده بودند ،اندﯾشيدن به کسانی که در

مبادا که گفته باشی دوستات میدارم.

زندان به بيماریھای روانی دچار شدند و رفتارھای

دلات را میبويند

فاجعه بار زندانبانان و توابين با آنان ،اندﯾشيدن به
کسانی که مدتھا پس از تحمل رنجھا و دردھای بسيار
با تداوم شراﯾط فشار و سرکوب دست به خودکشی
زدند ،آری اندﯾشيدن به ھمه اﯾنھا و فجاﯾع بسيار دﯾگر

روزگار غريبیست ،نازنين
ِ
و عشق را
کنار تيرکِ راه بند
ِ
تازيانه میزنند.

که در زندانھای تحت سلطه جمھوری اسالمی رخ داده ،برای انسانی که خود
را پارهای از آن اسيران زندانی میداند -چرا که آنھا از عزﯾزان و جزئی از خودش
بودند -جز با تحمل دشواریھای زﯾاد و درد و رنج فراوان ،امکان پذﯾر نيست(22).
با ﯾاد آوری اﯾن واقعيتھا از طرف دﯾگر نه فقط چھره بسيار کرﯾه و جناﯾتکار
امپرﯾاليستھا ھر چه عينی تر درمقابل چشمان ما قرار میگيرد که خمينی و

ی خانه نھان بايد کرد
عشق را در پستو ِ
پيچ سرما
در اين بن بس ِ
ت کج و ِ
آتش را
بار سرود و شعر
به سوخت ِ
فروزان میدارند.

دارو دستهاش را با رﯾا و ترفندھای گوناگون به جامعه ما تحميل نموده و انقالب
تودهھا را به شکست کشاندند ،بلکه ابعاد تباھی وحشتناکی ھم که رژﯾم
جمھوری اسالمی به مثابه حافظ سيستم سرماﯾهداری در اﯾران ،در دھه  60در
جامعه ما بوجود آورد را با آشکاری بيشتری میشود مشاھده نمود .شرح
فشردهای از وضعيت اﯾن دوران ما تا حدی در شعر "در اﯾن بن بست" شاملو
منعکس است .که بھتر است آن را در اﯾنجا با ھم مرور کنيم:

به انديشيدن خطر مکن.
روزگار غريبی ست ،نازنين
ِ
آن که بر در می کوبد شباھنگام
به کشتن ِ چراغ آمده است.
ی خانه نھان بايد کرد
نور را در پستو ِ
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لمپنھا ،در نقش گردانندگان زندان
در دھه 60
در شرايطی که رژيم جديد مشغول تغيير معيارھا و سنتھای ارتجاعی

روزگار غريبی ست ،نازنين
ِ

شاھنشاھی و جا انداختن معيارھای ارتجاعی اسالمی خود در جامعه بود،

و تبسم را بر لب ھا جراحی میکنند

اعمال خشونت بر عليه زندانيان سياسی از طرف نگھبانان ،يک وظيفه بود که

و ترانه را بر دھان.

مسلماً کادر مرتجع مخصوص خود را میطلبيد  -که به تدرﯾج پيدا کرده بود .در

ی خانه نھان بايد کرد
شوق را در پستو ِ

طی دو سال اول روی کار آمدن رژﯾم جمھوری اسالمی ،از ﯾک طرف از ميان

کباب قناری

بخشی از افراد عقب مانده و ناآگاه ﯾک قشر مذھبی مرتجع بوجود آمد که توسط

بر آتش ِ سوسن و ياس

آخوندھای دست اندرکار و مدافع اﯾن رژﯾم در حوزهھای مختلف آموزش ضد

روزگار غريبی ست ،نازنين
ِ
ابليس پيروز مست
ِ
ی ما را بر سفره نشسته است.
سور عزا ِ
ِ
ی خانه نھان بايد کرد
خدا را در پستو ِ

انقالبی دﯾده و برای سرکوب تودهھای انقالبی پرورده شده بودند ،و از طرف
دﯾگر لمپنھا و بدکارهھای محالت و مراکز بدنام برای خدمت به ضدانقالب بکار
گرفته شدند .در واقعيت امر ،دست اندرکاران رژﯾم بسياری از پادوھای نگھبان و
ھمين طور بازجوھای زندانھاﯾشان را از ميان فاسدترين لـمپنھای بیمغز به
خدمت گرفته بودند که ھمچون ھمه لـمپنھا ،پذيرای ھر نوع خواری و زبونی
بوده و به خاطر بیپرنسيپی ،تابع صرف قدرت بودند .در خاطرات زندانيان
سياسی دھه  ،۶٠بعضاً خصوصيت و برخورد خاص لـمپنی نگھبانان به توصيف
درآمدهاند .مثال ً يکی از شکنجهگران اينگونه توصيف شده است " :شب در سلول
را باز کردند و شخص بلند قد و ھيکل داری وارد شد .چھره الت ھا و چاقو کش
ھا را داشت .پس از چند سوال و جواب ،خود را رئيس زندان معرفی کرد ... ".او
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"اسعد اللھی ورزشکار زﯾبائی اندام بود و نگاه خشنی داشت".٭ در حرکات و

معروف به "اسی تيغ کش" بود .او قبل از پيروزی انقالب و سقوط رژﯾم پھلوی،

رفتار مردک "شالق زن" نيز به راحتی میتوان به وجود لمپنی وی پی برد..." :

ﯾکی از باج گيرھای منطقه جمشيد تھران بود .قربانيان او زنان بی پناھی بودند

حاجی ﯾکی از پاسدارھا را به دنبال شالق زن فرستاد .مأمور شالق زدن که

که در محله ی جمشيد و "شھرنو" تھران به کار تن فروشی و فروش مواد مخدر

سری طاس داشت ،در حالی که سينهاش را جلو داده و کتش را روی دوشش

و...مشغول بودند .بعد از پيروزی انقالب ،حوزهی باج گيریاش به سراسر پاﯾتخت

انداخته بود و گشاد گشاد راه میرفت وارد شد و از حاجی پرسيد کی باﯾد کتک

گسترش ﯾافته بود .اﯾن بار جناﯾت کارترﯾن افراد در گروه ضربت کميتهی منطقه

٭٭

 12را نيز ھمراه خود داشت .او دﯾگر ﯾک باج گير خرده پای منطقه جمشيد نبود،

و ﯾا در مقاله دﯾگری می خوانيم " :سه نفری که مرا میزدند بين بيست تا سی

بلکه مھرهی مورد اعتماد رژﯾم و دستگاه سرکوب آن ،به وﯾژه در غرب و جنوب

سال سن داشتند .قيافه دو نفرشان شبيه التھای باج گير محلهھای بدنام

غرب پاﯾتخت بود....اکبر خوش کوش نيز گذشته ای بھتر از او نداشت .او قبل از

لمپن بودن بسياری

انقالب در محلهی نازی آباد ،مورد استفادهھای جنسی زﯾادی قرار گرفته بود و

از دست اندرکاران زندان -از بازجو و نگھبان تا کادرھای گرداننده امور -موضوعی

به ھمين دليل به اکبر "خوش گوشت" معروف بود و شھره خاص و عام در محل

است که برای بسياری از زندانيان سياسی کامال ً روشن و مبرھن بوده و در

شده بود".٭ ھر چند موردھای باال ،مثالھائی از لمپنھای مرد بودند ولی

نوشتهھای آنان به عنوان ﯾک امر بدﯾھی مطرح شده است .در شراﯾطی که

واقعيت اﯾن است که زنان لمپن و بی فرھنگ نيز در ھمان زمان به خدمت رژﯾم

سران "کميتهھای انقالب" اغلب از افراد لمپن شناخته شده و عمدتاً در تھران از

جمھوری اسالمی در آمده بودند .باﯾد بدانيم که در دھه  ۵٠با فزونی يافتن تعداد

ميان التھا و افراد بی فرھنگ محلهھای بدنام بودند ،جای تعجب نيست که

زندانيان سياسی زن ،نياز به استخدام زنان نگھبان نيز بوجود آمد که تعدادی به

اولين ﯾاوران رژﯾم در سرکوب تودهھا و فرزندان زندانی آنان را طيفی از ھمين

کار گرفته شدند .ولی کار اﯾن زنان بيشتر رسيدگی به مسايل مشخص زنان

قشرتشکيل دادند .در بعضی کتابھا به موارد مشخصی در اﯾن رابطه اشاره

بود .در دھه  ۶٠با توجه به کثرت زنان مبارز سياسی ،نگھبانی در زندانھای

شده است" :مسئوليت گروه ضربت کميتهی منطقه  12با اسماعيل افتخاری،

جنايتبار جمھوری اسالمی به صورت شغلـی ناشريف برای زنانی که متعلق به

بخورد .حاجی ھم تنبيھیھا را نشان داد .و او با شلنگ به جان آنھا افتاد"....

بود....در دورهھای قبلی ھتاکیھا به اﯾن وقاحت نبود"..

٭٭٭

٭ "اولين کابوسی که شکست"،امير ص )گفتگوھای زندان  4صفحه (93
٭٭ "خوب نگاه کنيد راستکی است" پروانه عليزاده  -صفحه 87
٭٭٭ "لحظه موعود" ،بيژن ميرزائی )گفتگوھای زندان شماره  (1صفحه 30

فاسدترين قشرھای جامعه بودند و يا به لحاظ اجتماعی و سياسی افرادی
٭

"نه زيستن نه مرگ" ،ايرج مصداقی )جلد اول صفحات  16و (17
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عقب مانده محسوب میشدند ،درآمد .اتفاقاً دکتر ساعدی در يک سخنرانی به

کارگر را در ھم کوبيد .خانه کارگر کانونی بود که داشت شکل میگرفت و

مناسبت  ٨مارس روز جھانی زن ،در ھمان دھه  ۶٠که فعاليت سياسی –

آگاهترين کارگران اداره آن مرکز را به عھده داشتند .زمانی که زھرا خانم آرام آرام

علنی زنان مرتجع در وسعتی گسترده ،ﯾک پدﯾده جدﯾد در جامعه اﯾران بود )نه

کنار رفت و ناپديد شد ،زھرا خانمھای فراوانی پيدا شدند .انگار سوسکی مرده

اﯾن که در دوره شاه چنين زنانی وجود نداشتند ولی فعاليت سياسی آنھا

بود و ھزاران بچه سوسک ديگر از سوراخھا بيرون زده بودند ،منتھی باالتر و

ھرگز در وسعتی که بعد از قيام بھمن در خدمت به رژﯾم جمھوری اسالمی

واالتر و کارآمدتر از زھرا خانم .از بين زنان حزبالھی موجوداتی برخاستند و

نماﯾان شد ،نبود( ،فاکتھای قابل توجه و اطالعات ارزشمندی را در زمينه فوق

درست مانند مردان حزبالھی،از بين زنان ،زندانبانھا ،شکنجهگرھا و مامورين

به دست میدھد .او مطرح میکند:

اعدام پيدا شدند .چون زن را مردان نبايد تعزير کنند و شالق بزنند ،پس زن

"دو پاره شدن زنان در جمھوری اسالمی رنگ ديگری يافت .به ھمان سان که

شالقزن پيدا شد و زنان را به ھر بھانه واھی ،زنان تعزير میکنند )وجود "زن

مستضعفين به جای مستکبرين نشستند و خود را مستضعف ناميدند ،زنان

شالق زن" در زندانھای جمھوری اسالمی واقعيتی است ،اما الزم به توضيح

حاشيه نشين و لومپنھا و

اﯾن تذکر است که رژﯾم حاکم که با توجيھات اسالمی خوﯾش ،از ھمان آغاز در

داللهھا و فاحشهھا جای زنان

جھت تضعيف نيروی مردم ،شدﯾداً به جدا کردن صف مردان و زنان از ﯾک دﯾگر و

انقالبی را گرفتند.

جدائی انداختن بين آنھا مشغول شد ،ھر جا که نيازھای سرکوب اﯾجاب

ظھور زھرا خانم اولين نشانه اين

مینمود ،اسالم عزﯾزش را فدای اﯾن امر میکرد .بنابراﯾن اجازه" تعزﯾر زن توسط

قضايا بود که با چوب و چماق،

مرد به راحتی از طرف اﯾن رژﯾم صادر شده بود ،چون به غير از اﯾن اموراتش

راه

نمیگذشت! توضيح از نوﯾسنده اﯾن کتاب است( .تشکيل گروه ھای مختلف،

میافتادند و در تمام تظاھرات

ھمچون "گشت خواھران زينب" ،نمونه آشکار از اين جماعت است که کوچهھا و

پيدا

خيابانھا را زير پا میگذارند و دربهدر دنبال زن ديگری میگردند که مبادا

ھمراه

انقالبی

دارودسته

سرو

لومپنھا

کلهاش

میشد و ھمه چيز را بهھم میريخت .درست در روز اول ماه مه سال  ۵٨يعنی

گوشهای از زلف او بيرون افتاده باشد .در کميتهھا و مساجد و بنيادھا نيز

چند ماه بعد از سرنگونی رژيم شاھنشاھی ،زھرا خانم ،با ايادی خود خانه

ھميشه حضور دارند .بھتر است از توضيح واضحات رد شد و چند مثال روشن زد.
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اين افشاگری بهصورت دستمالـیشده نيست .نمونهھای زنده است .نمونهھای

 .4طيبه ،تا دوم راھنمائی درس خوانده .يک برادرش در جبھه کشته شده .برادر

برجستهای از زنان که نماينده خشونت رايج در جمھوری اسالمی است و به

ديگرش که معتاد و زندانی بوده با کمک اين زن از زندان رھا شده و در زندان

صراحت ،من در اينجا نام میبرم .اين تھمت نيست ،گزارشات دقيقی است از

صاحب شغل زندانبانی و شکنجهگری است .مدتی ھم در جبھه بوده و عالوه بر

داخل کشور:

شکنجه دادن زندانيان زن ،راھنمای زنان اعدامی تا پای دﯾوار اعدام است.

ا .مرضيه کرمی  -شالقزن فوقالعاده خشن .ابتدا با امامجمعه رامھرمز،

 .5خانم بختياری ،سیوھفت ساله و مجرد است .روی صورتش جای بريدگی

حجتاالسالم دامغانی رابطه داشت و بعد به عقد پاسداری درمیآيد .االن در

دارد .ابتدا در سپاه شھر ری کار میکرد که کچويی او را سر کار آورد .مسئول

رامھرمز شغل شالقزنی و مقام رفيعی دارد .تھمت نيست  .گزارش دقيق از

بند  ٣١١زندان اوين است .در امر سقط جنين زنان نقش مھمی دارد .در اعدامھا

داخل کشور است.

شخصا شرکت ميکند

 .2فرزانه نوربخش  -رئيس زندان زنان اوين بود که با کچويی رابطه داشت و بعد

 .۶خانم يحيوی ۴٠ ،ساله است و متاھل .سفيدرو ،چشم و ابرو مشکی .در

با شکنجهگری به نام اصفھانی ازدواج میکند .اختالف زيادی بين الجوردی و

زندان اوين کار میکند و شغل اصلـی او زدن تير خالص به اعدامیھاست.

شوھر او بوده ،درست به خاطر اين زن جنايتکار و به اين دليل از اوين بيرون

 .٧خانم عبدالصمدی ٣٠ ،ساله ،چشم و مو خرمايی ،دارای دندانھای نامرتب،

میرود .قبال ً در گروه و دارودسته محمد منتظری ،پسر آيتﷲ منتظری ،فعاليت

از شکنجهگران قزلحصار است ،شالق میزند و به شدت میزند .سعی دارد

داشته .در لبنان دوره چريکی ديده بود .فعال ً در زندانھای مختلف مشغول

که اين کار را خود به دست خود انجام دھد و نه دستيارانش.

شکنجه زنان زندانی است.

 .٨سوسن ايلچی معروف به سوسن باغ ،عضو گروه تعقيب در سپاه درگز است.

 .3فرزانه ،رقاصهای بوده در کابارهھای دست دوم تھران ٣١ .سال دارد و چشم
مشکی و قد کوتاه ،قد خميدهای دارد .دو برادر فاالنژ دارد و خواھری که
شوھرش در جبھه کشته شده .ابتدا در کميته مسجد صاحبالزمان کميتهچی
بوده و االن درقزلحصار شکنجهگر است .تخصص او در دو امر است :ايجاد ارعاب
در بخش زنان و شکنجه زنان جوان ،زنان تازه زائيده.

اين زن  ٩زن را اعدام کرده است و اکنون از ترس انتقام پناه برده و در مشھد
قاﯾم شده است
 .٩ھاجر و راحله بربرستانی ،ھر دو شکنجهگر در زندان درگز ،دختران آخوند
محمد بربرستانی ھستند که چند بار با تبر به مردم حمله کرده است.
 .١٠معصومه سبزچشم ،زندانبان زندان تبريز ،ھمجنسباز است و از زنان
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اعدامی میخواھد که اگر روابط جنسی خود را برای او تعريف کنند ،در شکنجه
تخفيف خواھد داد"...

٭
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از دکتر ساعدی تا حدی با شرح حالشان آشنا شدﯾم( ".درادامه مطلب معلوم
میشود که اولين توابين در بندھا با اﯾن قشر ھمکار شدند" :ﯾک دختر پيکاری و

در خاطرات مختلف از زندان در اﯾنجا و آنجا به نمونهھای متعددی مربوط

ﯾک دختر مجاھد نيز در امر اداره بند با اﯾن پاسدارھا ھمکاری میکردند .ھنوز

به استفاده جمھوری اسالمی از قشر لمپن به عنوان بازجو و نگھبان در زندان

تعداد توابين اندک بود ،حضور اﯾن دخترھا ھمه را ناراحت میکرد و در حقيقت

اشاره شده است .در خاطرهای که مربوط به اواخر سال  60میباشد ،نوﯾسنده

توھينی به دﯾگر زندانيان تلقی میشد".٭ در گزارشی از زندان قزل حضار در

اولين تجربه ھاﯾش را از چنان زنانی و ھمچنين از توابين چنين بازگو میکند":

سال  60نيز در مورد دو فرد نامبرده آمده است" :دو پاسدار زن رابط ما با حاجی

پاسداران و توابانی که در بند ما ظاھر میشدند ،پنج شش نفر بودند .فرزانه

بودند .ﯾکی دختر شانزده ھفده سالهای به نام طيبه که چشم دﯾدن ھيچکدام

خانم و ﯾکنفر دﯾگر که نامش را فراموش کردهام و طيبه پاسدار بودند .فرزانه در

ما را نداشت و وقتی امر کتک زدن ما به او محول میشد از خوشحالی سر از پا

قدﯾم رقاصه ﯾا خواننده بود.....بعد که از بند رفت او را در ﯾک برنامه تلوﯾزﯾونی

نمیشناخت .میگفت اگر من جای گيالنی بودم اﯾنجا اﯾنقدر شلوغ نبود،

دﯾدم که به جای ھمسر ﯾک شھيد حرفھای ﯾک من ﯾک غاز میزد....طيبه

ھمهتان را میکشتم .ھمهتان کافرﯾد و منافق ،و رو به بچهھای برﯾده میکرد و

دختری پانزده ساله بود .خشن و بدخلق و در عين حال دارای ﯾک شخصيت

میگفت شماھا ھم دروغ میگوئيد .دومی زن جوانی به نام فرزانه بود که گاه و

قوی .به گفته خودش تا پيش از انقالب خيلی شاه را دوست داشته و

بی گاه به خيال خود نسبت به ما اظھار دلسوزی میکرد و میگفت ھميشه

عکسھای خانواده سلطنتی را جمع میکرده و به در و دﯾوار می آوﯾخته .پس از

میشود توبه کرد و از راه کج برگشت .با اﯾن ھمه در اجرای دستورات حاجی در
٭٭

در زمينه استفاده از قشر لمپن توسط جمھوری

انقالب تغيير کرده بود...برادرش در جبھه بود و او سر نماز ھميشه دعا میکرد تا

مورد آزار ما کوتاھی نمیکرد".

برادرش شھيد شود....آنھا به تازگی خانهای خرﯾده بودند...برادر عاقبت به قول

اسالمی در زندانھا الزم است ﯾک مورد معين را از زبان زندانی درد کشيدهای

خود وفا کرده و شھيد شده بود .تصور میکنم پاداش اﯾن شھادت ھمان خانه

به اسم "ماريا  -م" بشنوﯾم .او ضمن شرح شکنجهھا و وحشیگریھائی که بر

باشد) ".توجه کنيد! نامبردگان ،ھمانھائی ھستند که در صفحات قبل ،به نقل

او اعمال شده ،به مساﯾلی نيز اشاره کرده است که در عين حال تأﯾيدی بر

٭

"متن سخنرانی غالمحسين ساعدی" ،نشريه فصلـی در گل سرخ  -شماره 9زمستان 1364

٭
٭

"خوب نگاه کنيد ،راستکی است" ،پروانه عليزاده صفحه 76
٭"خاطرات زندان" ،شھرنوش پارسی پور -صفحات 122-123

27

لمپنھا ،در نقش گردانندگان زندان در دھه 60

در جدال با خاموشی

28

سخنان فوق میباشد .او چنين میگوﯾد" :شب سوم ،حدود ساعت شش،

انقالب جزو مسئولين خانه فحشا بود".....٭  -آﯾا او ھمان "خانم بختياری" 37

صدای قدمھاﯾی سنگين در راھرو پيچيد .سپس در اتاق من به صدا در آمد و

ساله ای نيست که ساعدی از او نام برد ﯾا تشابه اسمی است!؟ در ھر صورت

آنگاه صدای خوفناکی را شنيدم که میگفت :روتو بکن به دﯾوار .روﯾم را که به

وجود نکات مشترک در اﯾن گزارش ھا ،تأﯾيدی بر واقعی بودن آنھاست .در ضمن

دﯾوار کردم ،به درون اتاق آمد و اﯾن بار گفت :چادرت را سر کن .چشم بندی ھم

منظور از "حد" در اينجا ھمان شالق است که خمينی در آذر ماه  1360اِعمال آن

به طرفم پرتاب کرد که بر چشم ھاﯾم بزنم .بعد رفتيم به اتاقی در طبقه پائين.

را در کنار به کارگيری اعمال وحشيانهای نظير دست برﯾدن و سنگسار ﯾا به قول

مرا به تختی بست و پس از آن که "تعزﯾر" شدم و " حد شرعی" خوردم و با

او "رجم" ،برای جامعه ما تجوﯾز نمود" :ما خليفه میخواھيم که دست ببرد ،حد

کابل شصت ضربه به پاﯾم زد ،به من تجاوز کرد .وقتی به من تجاوز میکرد،

بزند ،رجم کند ھمانطور که رسول ﷲ دست میبرﯾد ،حد میزد ،رجم میکرد.

دھانم رابست .اما وقتی که داشتم " حد" میخوردم ،دھانم را باز گذاشت .به
ھر حال فرﯾادھای من ،شکنجهای بود برای  20زندانی دﯾگر اﯾن مکان.

ھمان طور که ﯾھود بنی قرﯾظه را چون جماعتی ناراضی بودند قتل عام کرد".

٭٭

در رابطه با کادر لمپن زندان و ارتکاب به جناﯾت تجاوز به زنان از طرف

پس از دو ساعت ،زن پاسداری که از محروم ترﯾن و در عين حال متحجرترﯾن

آنان ،دو نمونه دﯾگر را نيز از نوشتهھای زندانيان سياسی در دھه  60در اﯾنجا

اقشار جامعه بود ،به سراغم آمد .دھان و دست و پاﯾم را باز کرد و با ابلھانه

نقل ميکنم..." :شعبه شش خيلی شلوغ بود .با چشم بند امکان دﯾدن نداشتم

ترﯾن حالت ممکن گفت :ھنوز ھم نمیخواھی رفقاﯾت را لو بدھی؟ وقتی گفتم:

ولی احساس میکردم در گوشه اتاقی ھستم که از طرﯾق پردهای از قسمت

اﯾن بی شرف به من تجاوز کرد گفت :برو دھانت را آب بکش؛ حاج آقا نمازش

دﯾگر جدا بود .از اﯾن وضعيت بدم نمیآمد .در تنھائی خودم را مچاله کردم و به

ترک نمی شه؛ حاال بياﯾد به شما کافرھا ،اصال ً نگاه بکند .و در حالی که دماغش

بازسازی ذھن و روانم پرداختم .تا شب ھنوز آنجا بودم .صدای "حامد" شکنجهگر

را باال میکشيد ادامه داد :میخواھی ھمينطوری شوخی شوخی سرت را از

شعبه شش را شنيدم که ھمچون کفتاری کثيف ،صيد تازهای را به قربان گاه

دست بدھی .بعدھا در زندان اوﯾن دﯾدم که اغلب نگھبانانھا از قماش ھمين زن

آورده بود .اﯾن ﯾکی ،غزال کوچکی بود که به زحمت صدای او را از ﯾک دختر بچه

و از عقب افتاده ترﯾن افراد جامعه ھستند .به عنوان مثال ،مسئول بندی که

میشد تشخيص داد.

نزدﯾک شش ماه در آن زندگی کردم ،زنی بود به نام پروﯾن بختياری که قبل از
٭ "حق تجاوز" ،ماريا – م ) نشريه "نقطه" شماره  ،۶سال دوم ،تابستان (١٣٧۵
٭٭ سخنرانی خمينی به مناسبت ھفته وحدت ،آذر ماه 1360

29

در جدال با خاموشی

لمپنھا ،در نقش گردانندگان زندان در دھه 60

30

-خوب بگو ببينم برادر و خواھرت کجا ھستند؟

شنيع را به حد اعال رسانده بود .در اﯾن کتاب،از قول "رﯾحانه" که مدتی در زندان

 -نمی دونم به خدا من از مدرسه اومدم خونه و از چيزی خبر ندارم.

تبرﯾز بسر برده و سپس به سياھچالی در اصفھان منتقل شده بود ،در رابطه با

او را به روی تخت خواباند و پاھاﯾش را بست و ھمان سوال را تکرار کرد .اما

آنچه بر سر زنان مبارز زندانی در تبرﯾز آوردند ،چنين نقل شده است...." :جو

صداﯾش از حالت معمولی آميخته به خشم و غضب ،خارج شده بود و مرتب

حاکم بر ھمه زندانھای رژﯾم شکنجه و مرگه .اما روش ھا فرق می کنه .به

آھسته تر صحبت میکرد.

اعتقاد من ،با تمام وحشتی که در اﯾنجا حاکمه جو اﯾنجا به پای زندان تبرﯾز نمی

با شنيدن حالت صدای حامد تمام وجودم به لرزه افتاد .نفسم در نمیآمد.

رسه .در زندان تبرﯾز بازجوئی بود که به او بازجو حميد میگفتن .داستان بازجو

داشتم خفه میشدم .دﯾگر نفسم به شماره افتاده بود و ضربان قلبم را در

حميد و جناﯾاتی که خودش و غداره کشھای اطرافش کردن داستان دﯾگهای در

گلوﯾم حس میکردم .میخواھد با او چکار کند؟ سرم گيج میرفت .ھمه

وسعت و حد دﯾگهای ست "...او سپس میگوﯾد" :تا جائی که ميدونم ھمه زنان

قساوتھا و ددمنشیھاﯾی را که خوانده و شنيده بودم ،حاال در حضورم اتفاق

زﯾر اعدام مورد تجاوز بازجو حميد و دارو دستهاش قرار گرفته بودن....نمی دونم

میافتاد .باﯾد کاری میکردم .چکار میتوانستم بکنم؟ دﯾگر به وضوح صدای

قضيه از کجا آفتابی شد و به خونوادهھا کشيد که در بيرون از زندان در اعتراض

نفسھای حامد را می شنيدم و تصور وضعيت دخترک کوچک مرا ذوب میکرد.

به اﯾن شکنجه تحصن کردن و در داخل زندان نيز روحيات اعتراضی باال گرفت.

به ناگھان موجودی دﯾگر از درونم فرﯾاد کشيد که تا به حال از خودم نشنيده

زندانيان زن اعتصاب غذا کردن"....٭ در ادامه اﯾن مطلب از اعدام "بازجو حميد" و

بودم .فرﯾاد زدن ،تنھا کاری بود که از من بر میآمد .با اﯾن فرﯾاد ،تمام نقشهھای

وادار کردن رﯾحانه و زندانيان زن دﯾگر در تبرﯾز برای تماشای صحنه اعدام او که

کثيف بازجو بر ھم خورد .حامد چون حيوانی وحشی به سوﯾم ھجوم آورد .او تازه

خود شکنجه دﯾگری برای آن زنان مبارز بود ،صحبت شده است .واضح است که

از وجود من خبر دار شده بود"....٭ در پی نوﯾس نوشته فوق آمده است که

اگر رژﯾم برای گذران امورش در رابطه با سرکوب به قشر الت و لمپن روی آورده

"حامد ﯾا "حميد ترکه" ﯾکی از بازجوﯾان اصلی دستگيرشدگان سازمان چرﯾکھای

بود ،اﯾن را نيز میدانست که از آن قشر ھمه نوع برخورد کثيف و رذالت باری در

فدائی خلق اﯾران در اوﯾن بود" در کتاب "  ...و در اﯾنجا دختران نمی ميرند" از

حق زندانيان سياسی انتظار میرود .ولی به ھر حال جمھوری اسالمی نيز که

بازجوی کثيفی به ھمان نام اسم برده میشود که در تبرﯾز ،ارتکاب به اﯾن عمل

ھمانند ھر رژﯾم ﯾا دولت دﯾگری وظيفه کنترل جامعه و اﯾجاد "نظم و امنيت" در آن

٭

"آيا تجاوز يک اتفاق ساده بود؟" ،دنيا روشن )گفتگوھای زندان شماره (4صفحه 100

٭

"...و در اينجا دختران نمیميرند"،شھرزاد  -صفحه 85
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را داشت ،میباﯾست وقتی در مقابل اعتراض خانوادهھا به برخوردھای لمپنی

خاطر شکاﯾت بعضی از خانوادهھا به وضعيت و عمل کرد توابين درقزلحصار اﯾن

شخص مزبور قرار گرفته بود برای حفظ ظاھر و آرام کردن مردم دست به اقدامی

جلسه را تشکيل داده و میخواھد به اﯾن موضوع رسيدگی کند .او تشکيالت

میزد؛ و اعدام بازجوی مزبور نيز در ھمين رابطه صورت گرفت .ﯾک نمونه دﯾگر از

مجاھدﯾن در زندان را مورد حمله قرار داده و گفت که مطلع شده که "منافقين"

اعدام به خاطر حفظ ظاھر و بستن دھان خانوادهھا ،به موردی بر میگردد که

در زندان تشکيالت زده وبر خالف عرف ومعيارھای دادستانی اعمال خالفی

ﯾک نوجوان پسر در زندان مورد تجاوز جمعی از توابين مقرب الجوردی و

انجام دادهاند که اﯾن مسئله باعث ضربه زدن به حيثيت نظام شده است .در اﯾن

ھمپالگیاش داود رحمانی قرار میگيرد .در شراﯾطی که عليرغم ھمه اقدامات

جلسه چند تن که بعداً معلوم شد که از توابين سرشناس ھستند شرکت

سران جمھوری اسالمی جھت سازمان ﯾابی رژﯾم ،ھنوز کارھا نظم نداشت و

داشتند که الجوردی ادعا کرد که آنھا به طور تاکتيکی تواب شدهاند .آنھا

قدرت جمھوری اسالمی کامال ً تحکيم نشده بود ،عالوه بر لمپنھائی که به

عبارت بودند از بھزاد نظامی  ،مھرداد خسروانی  ،مھرداد و مھران سلطانی ،از

عنوان پاسدار و غيره استخدام شده بودند بعضی از افراد دستگير شده مرتبط با

زندان قزلحصار و مسعود داداش زاده از سالن  6آموزشگاه )اوﯾن( .از صحبتھا

نيروھای سياسی که به خدمت رژﯾم در آمده بودند )توابھا( نيز به ميل خود ھر

چنين بر میآمد که میخواھند وانمود کنند که مئولين زندان از اﯾن جرﯾانات

بالئی به ذھنشان میرسيد بر سر زندانی میآوردند .در اﯾن ميان کارھای بھزاد

اطالعی نداشته و اﯾن توابين خود سرانه عمل مینمودند  .از آنجائی که بھزاد

نظامی و توابين ھمکار او جلب نظر میکند .نمونهای که در فوق به آن اشاره

نظامی در نزد الجوردی ارج و قربی داشت ،حمالت بيشتر به سمت مھرداد

شد را از زبان ﯾکی از زندانيان سياسی سابق،محمود خليلی بشنوﯾم" :در سال

خسروانی شکل گرفت و او که خود را در بد مخمصهای میدﯾد مجبور به

 61که من در زندان اوﯾن بودم از طرﯾق بلند گو مطلع شدم که برنامه مصاحبه

افشاگری عليه دﯾگران شد .مھرداد خسروانی در صحبتھاﯾش بيان داشت که

ترتيب داده شده .اﯾن در تارﯾخ  5فروردﯾن  61بود و من جرﯾان مصاحبه را از طرﯾق

در زندان قزلحصار بھزاد نظامی بعنوان مسئول بند و رابط با دادستانی بھمراه

بلندگوی سلول به طور مستقيم شنيدم .اﯾن جلسه به خاطر آن گذاشته شده

مجتبی مير حيدری دستوراتی را برای سرکوب زندانيان انجام داده و به آن عمل

بود که خانواده ﯾکی از زندانيان صغری )کم سن وسال( که گوﯾا از سرشناسان

میکردند ،از جمله تراشيدن سر زندانيان و وادار کردن آنھا به خوردن موی خود،

بازار بوده و با مسئولين رژﯾم ھم مراوده داشتهاند ،خواھان رسيدگی به موضوع

چھار دست و پا بردن زندانيان به توالت و وادار کردن آنھا به اﯾنکه صدای سگ از

تجاوز به فرزندشان در زندان شده بودند .ابتدا الجوردی صحبت کرد و گفت که به

خودشان در بياورند و ﯾا آنھا را در حمام لخت میکرده و بدن آنھا را با آب سرد
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خيس نموده و با شلنگ به جان آنھا میافتادند و خيلی چيزھای دﯾگر .تواب

کرده بودند را جدا میکردند و میبردند داخل حمامی که در انتھای بند قرار

مذکوردر انتھا به نکتهای اشاره نمود و آنھم تجاوز جمعی به ﯾک زندانی کم سن

داشت .به زندانيان اخطار کرده بودند اگر صدای جيغ و فرﯾاد شنيدند نباﯾد

وسال بود )آن نو جوان به خاطر اﯾن موضوع خودکشی کرده بود( .زمانی که ھر

سرشان را از زﯾر پتو بيرون بياورند .در داخل حمام شروع به آزار و اذﯾت و شکنجه

کدام از آنھا سعی داشت گناه را گردن دﯾگری بيندازد )وجھت حملهھا بيشتر

دادن بچهھا میکردند .به عنوان مثال ﯾکی از دوستانم به نام حميد را اول کتک

بسوی مھرداد خسروانی بود( ،مھرداد خسروانی مجبور به دفاع از خود شده و

زده بودند و بعد ميخی در کتفش فرو کرده بودند .گاھی وقتھا ھم شمع روشن

از اطالع داشتن الجوردی ومسئولين زندان از اعمال وحشيانهای که توسط آنان

میکردند و قطرهھای ذوب شده را روی باسن زندانيان میرﯾختند که صدای

بر عليه زندانيان بکار رفته بود ،خبر داد)".محمود خليلی◙( ھمانطور که دﯾگر

جيغ و فرﯾادشان به آسمان میرفت .بعد از اتمام کار ھم خونھای رﯾخته شده

زندانيان سياسی باقيمانده از دھه  60نيز تأﯾيد میکنند ،عمل شنيع تجاوز به

را میشستند تا کسی آنھا را نبيند .حميد میگفت ﯾکی از کارھای دﯾگر

ﯾک نوجوان پسر توسط توابين باند بھزاد نظامی صورت گرفته بود که در اﯾن رابطه

توابين اﯾن بود که افراد کم سن و سال را جدا میکردند و میبردند داخل مسجد

تنھا مسعود داداش زاده و مھرداد خسروانی را مجرم شمردند .آن دو بعداً در

و درب را می بستند .سپس آنھا را لخت روی زمين کنار ھم می خواباندند و

ارتباط با موضوع فوق اعدام شدند .اما با اطمينان میتوان گفت که رو شدن

شروع به غلت زدن روی آنھا میکردند .گوﯾا ھمزمان با اﯾن کار خودشان را ھم

موضوع فوق به معنی آن نيست که فقط ﯾک نوجوان مورد چنان عمل شنيعی

ارضاء میکردند! اﯾن شده بود کار ھر شب آنھا تا بتوانند جوان ترھا را از اﯾن

قرار گرفته بود .زندانی سياسی سابق دﯾگری در اﯾن زمينه ضمن شرح بعضی از

طرﯾق ببرانند و ﯾا تواب کنند".

٭

اعمال سرکوبگرانه تواب مسئول بندی که وی در آن بود ،مینوﯾسد" :ھم زمان
با حاکم شدن جو اختناق در سراسر زندان در بند سه عمومی توابين تيپ 90
حرکت دﯾگری را شروع کرده بودند .کار آنھا از آنچه که مسئول بند ما انجام داده
بود تا اندازهای متفاوت بود .توابين در ساعت سکوت و به ھنگام خواب داخل بند
اعالم میکردند که ھيچ کس حق رفتن به دست شوئیھا را ندارد .دستور
میدادند ھمه سرھای خود را زﯾر پتو بکنند .بعد افرادی را که از قبل شناسائی

٭

"از اوﯾن تا پاسيال" ،د البرز  -صفحات 76-75
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جمھوری اسالمی
و جناياتی که در توصيف نمی گنجند
حقيقت انکار ناپذﯾر آن است که شرايط حاکم بر زندانھا به ھيچوجه از
شرايط حاکم بر کل جامعه و از وضعيت مبارزه طبقاتی جاری درآن جامعه منفک
نيست؛ و در واقع ،شراﯾط زندانھا در ھر دورهای مبين شراﯾط خاصی در جامعه و
انعکاسی از آن میباشد .بر اﯾن اساس ،دو رژﯾم شاه و جمھوری اسالمی،
عليرغم اﯾنکه ھر دو وابسته به امپرﯾاليسم بوده و به عنوان رژﯾمھای حافظ و
مدافع سيستم سرماﯾهداری وابسته در اﯾران شناخته میشوند ،به دليل
تفاوتھای کامال ً بارز بين شراﯾط مبارزه طبقاتی در دھه  50و دھه  60در جامعه
اﯾران ،بر مبنای نيازھای سرکوب در دو شراﯾط متفاوت عمل کرده و پاسخگوی آن
نيازھای ضد خلقی بودهاند .از اﯾن رو ،زندان در ھر ﯾک از اﯾن دوره ھا شرح و
توصيف خود را داراست و ھمانقدر که بين شراﯾط جامعه اﯾران در دھه  60و دھه
 50تفاوت و تماﯾز وجود دارد ھمانقدر نيز بين وضعيت زندانھا در اﯾن دو دھه
تفاوت وتماﯾز موجود است .اﯾن واقعيت که زندانی سياسی در دھه ۶٠
تحت شدﯾدترﯾن سرکوب ھای وحشيانه قرار داشت ،آئينه تمام نمائی
از اﯾن حقيقت است که دشمنان مردم ما سرکوب ھر چه تمامتر و
بیرحمانهتر مبارزات تودهھا و به عبارتی سرکوب کامل ﯾک انقالب
تودهای وسيع در جامعه ما را در اﯾن دھه ھدف خود قرار داده و برای
اين منظور عزم جزم کرده بودند .درست بر چنين مبنائی است که ما در اﯾن

36

دھه شاھد جناياتی در زندانھا ھستيم که شاﯾد با کلمه "خاص" بتوان آنھا را
توصيف نمود -که ليست بی پاﯾانی نيز دارند .اﯾن جناﯾات خاص به قدری موھن،
به قدری ارتجاعی و به اندازهای شقاوت آميز و کثيف ھستند که حتی به
سختی در تصور میگنجند .برای اﯾن که خواننده بتواند تصوﯾر ھر چه مشخص
تری از زندانھای اﯾن دھه به دست آورد ،در زﯾر کوشش میشود که ضمن
توضيح و تشرﯾح واقعيتھای مربوط به آن زندانھا ،روی جناﯾات خاصی متمرکز
شوﯾم که اﯾن رژﯾم در حق عزﯾزان ما مرتکب شد.
يکی از بارزترين نمونهھا از جناﯾات خاص در زندانھای جمھوری
اسالمی که در سال  60به عنوان ﯾک طرح کامال ً از پيش برنامه رﯾزی شده به
اجرا در آمد ،تجاوز به دختران کم سن و سال باکره میباشد .با توجه به اﯾن
واقعيت که نو جوانان دختر ما ،اين شکوفهھا و غنچهھای نشکفته ،بالفاصله
پس از تجاوز به جوخهھای اعدام سپرده شدند ،کامال ً آشکار است که ھدف از
اﯾن جناﯾت صرفاً درھمشکستن خود آن دختران مبارز نبود بلکه اﯾن امر
در اساس جھت درھمشکستن خانوادهھای آن عزﯾزان و بهطور کلـی
سرکوب بیرحمانه مردم ايران به اجرا در آمد .درست بر چنين اساسی
بود که رژﯾم خود سعی میکرد خبر اعمال شنيع پاسدارانش را در ھمان زمان به
گونهای به گوش مردم برساند )در شکل مراجعه ﯾک پاسدار باکله قندی به در
خانه آنھا وغيره .(...ﯾکی از زندانيان سياسی باقيمانده از آن دوره مشاھدات
خود را در اﯾن مورد چنين بيان میکند" :اون شب ما را بردند جنازه بکشيم من
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خودم  21جنازه را بلند کردم .ھر دو نفری يک جنازه را بلند میکرديم در آنجا بود

بعضی از مبارزﯾن زندانی را پس از شکنجه وحشتناک با کابل ،در ﯾک کمد بدون

که من با چشمان خودم دﯾدم که قسمت پائين بدن دخترھاﯾی که اعدام کرده

در به طور شبانه روزی نشانده و با بی خوابی دادن و غيره وضعيت طاقت

بودند ،خونين بود .مثل آنکه تمامشان را خنجر زده اند .ما شنيده بودﯾم که

فرسائی را به آنھا تحميل کرده بودند .ﯾکی از زندانيانی که چنين شکنجهھائی

دخترانی را که اعدام میکنند نمیباﯾستی باکره باشند .اﯾن فتوی را برخالف

را از سر گذرانده  -واﯾن در شراﯾطی بود که وی "زائو" بود ﯾعنی از زاﯾمان وی

چيزی که ھمه عنوان میکنند منتظری داد و خمينی تأﯾيد کرد .آن اواﯾل در تھران

مدت کوتاھی میگذشت -مینوﯾسد..." :پس از مدتی از گنجه در آوردندم و به

اﯾن فتوی را انجام ميدادند .حاال من خودم به عينه ھنگام بلند کردن جنازهھا

اتاقی بردند که ھيچ روزنهای به بيرون نداشت .در ھوای  50درجهای خوزستان،

میدﯾدم که بدن قربانيان دختر خنجر خورده بود .وقتی آمدم توی سلول و با

میباﯾست در اتاقی به سر میبردم که مانند اتاق بخار بود .دچار بی

بچهھای توی سلول راجع به اﯾن موضوع حرف میزدﯾم اونھا میگفتند که قضيه

خوابیھای وحشتناک شده بودم .مدام استفراغ میکردم .از گرما و از بی

اﯾنه".

٭

خوابی به تنگ آمده بودم .جيره روزانهی آبمان نيز تنھا ﯾک پارچ آب خنک بود که
برای ايجاد فضای رعب و وحشت و اضطراب در زندان جھت درھم

برای ﯾک ساعت کفاﯾت میکرد .اگر بيشتر آب میخواستيم باﯾد از آب گرم لوله

شکستن روحيه مبارزه جويانه زندانی سياسی ،درحالی که ھيچ نظم و قانون

میخوردﯾم؛ و ناچار ھم میخوردﯾم .بيش از سه بار در روز ھم نمیتوانستيم به

معينی نيز در کار نبود ،دست اندرکاران در زندانھا به ھر عمل کثيف و جناﯾت

دستشوئی بروﯾم .اگر "اضطراری" میشدﯾم میباﯾست که کارمان را در ھمان

کارانه و مشمئز کنندهای که ممکن بود به مغزھای عليلشان برسد ،دست

پارچ تمام میکردﯾم"... .

٭

يازيدند .در اين دوره بسته به محيط شھر و اينکه فالن دژخيم به منظور برآورده

اما ،ﯾک نمونه بسيار برجسته از نوع شکنجهھای "خاص" در سال  60را

کردن ھدف فوق ،دادن چه عذابی را به زندانيان مناسب تشخيص میداد ،انواع

نقل میکنم ،نمونهای که نه تنھا نشان دھنده قساوت و رذالت و کراھت دست

مختلفـی از شکنجهھای "خاص" به منصه ظھور رسيدند .مثال ً در سال  60در

اندرکاران رژيم جمھوری اسالمی در زندانھای دھه  60است ،بلکه با وضوح

اھواز دختر  ١٨سالهای )از ھواداران چريکھای فدائی خلق( را در يک چاه آويزان

تمام مبين آن است که ارتجاع جدﯾداً حاکم شده ،برای درھم شکستن روحيه

کرده و او را به مدت طوالنی در ھمان حالت نگاه داشته بودند .در ھمين شھر

رزمنده و انقالبی زندانی سياسی و کل تودهھای رزمنده ايران در آن سالھا ،به

٭

"مصاحبه با يکي از بازماندگان کشتار زندانيان سياسي در سال  -"67نشريه پيام فدائی ،شماره56

٭

"کابل ،کمد و انفرادی" ،ستاره )" کتاب زندان جلد اول( ،صفحه 127
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چه وسائلـی متشبث میشد .اﯾن نمونه چنين است" :ھوا آفتابی بود اما دل

ضربات وحشيانه کابل دريده بود .به زحمت بيست ساله مینمود .موھای کوتاه

من شور میزد و دلشورهام را سروصداھايی که ھر لحظه بيشتر میشد،

و سبيلھای نازکی داشت .چھره الغرش از فشار طناب دار کبود شده و سرش

تشديد میکرد .پيشتر که رفتيم صداھا تبديل به فرياد و شعارھای واضحی شد

آرام به پھلو خميده بود .در کنار جسد ،مردی در لباس پاسدارھا باالی منبری

که آن روزھا آشنا بود :مرگ بر منافق با آرم مجاھد ،مرگ بر رجوی ،درود بر

رفته ،چوبی به دست گرفته بود .پاسدار که  ٢۵تا  ٣٠سال داشت با قامتی

خمينی ...مسافت نسبتاً زيادی را در ميان اين فريادھا و شعارھای فزاينده طی

متوسط و اندکی چاق و نگاھی که ھيچ چيز در آن خوانده نمیشد .نه غرور ،نه

کرديم تا باالخره به محوطهای رسيديم پر از دختر و پسر چشمبند زده ايستاده يا

شرمندگی ،نه شيطنت ،نه ترحم  ،...و با چھرهای بیحالت که انگار چھره آدمی

نشسته که دور تا

نيست ،چنان که گويی الشه گوسفندی را برای فروش عرضه میکند ،با چوب

را

خود جسد را میچرخاند و با صدای خشک و بیتفاوت تکرار میکرد" :خوب نگاه

مراقب

کنيد ،راستکی است" .گويا او نيز میدانست که اين صحنه کريه چقدر باور

گرفته بودند .به ما

نکردنی است .روی تکه مقوايی که بر سينه جسد نصب کرده بودند ،با

دورشان
پاسدارھای

ھم

دستور

توقف

٭

دستخطی بچگانه نوشته شده بود :حبيب ﷲ اسالمی".

دادند .... .در اين

به راستی در مقابل چنين صحنه و صحنهھای مشابه که در سال 60

موقع بود که گفتند

)در آغاز حمله سراسری جمھوری اسالمی به مردم اﯾران( در سراسر کشور در

را

زندانھا به گونهای بر پا بود ،چه میتوان گفت؟ واضح است که اﯾجاد چنان

چشمبندھايتان

پايين بکشيد و فقط به روبروی خود نگاه کنيد .صحنهای فجيع ناگھان در برابر

صحنهای دردناک ،به خاطر اخذ اطالعات از زندانی و کشف شبکهھای

چشم دهھا زندانی پديدار شد .يک لحظه بھت و سپس جيغ و نعره و ضجه.

تشکيالتی نبود ،بلکه ھدف از اﯾن قبيل شکنجهھا قبل از ھر چيز ،از بين بردن

آنچه را به چشم میديديم نمیتوانستيم باور کنيم .بيشتر به کابوس

روحيه مبارزاتی در زندانی و خرد کردن شخصيت او بود .در ھمين رابطه و با

میمانست تا واقعيت .پيکر جوانی در انتھای طنابی که از درخت بلندی آويزان

تعمق روی موضوع ،الزم است به اين امر بينديشيم که دشمنان ما چقدر

بود ،تاب میخورد .دستھای جوان تا آرنج باندپيچی شده بود و پاھايش تا زانو از

٭

"خوب نگاه کنيد راستکی است" پروانه عليزاده  -صفحه 19-20
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بايد از رشد مبارزات تودهھای مردم ايران ترسيده باشند و تا چه حد

عنوان يک جسد آويزان شده بلکه به عنوان ﯾکی از مبارزﯾن جانباخته بياندﯾشيد.

بايد آنرا خطری بسيار جدی برای خود تلقی نمايند که خود را نيازمند آن

در کتاب ﯾاد شده معلوم میشود که خود بازجوھا ھم معترفند که قادر به

ببينند که علناً به خلق چنان صحنهھای فجيع دست ﯾازند! واقعيت اين

تسليم و در ھم شکستن او نبودهاند .در ھمان منبع چنين آمده است:

است که چنين "ابداع" و "ابتکاری" از مغز عليل ھر آخوند معمم و يا بوروکرات

"....پرسيد جسد را دﯾدهای .گفتم بله ،و فوراً اضافه کردم که دو بار ھم دﯾدهام

خارج ديده غير معمم رژيم جمھوری اسالمی -که در دستگاه اﯾن جمھوری رشته

گفت خوب چه میگوﯾی .گفتم با احکامی که میدھيد مخالفتی ندارم .گفت

بسياری از کارھا را به دست داشته و دارند -تراوش کرده باشد ،در ھر حال جز

میدانی که حتی در آخرﯾن لحظه ھم توبه نکرد .جواب ندادم .اضافه کرد که ما

برای درھم شکستن روحيه انقالبی زندانيان سياسی آن دوره و از آن طريق

با مجرم چنين میکنيم .ما راه را برای حضرت مھدی چنان ھموار میکنيم که

ممانعت از رشد مبارزه انقالبی در جامعه طرحريزی نشده بود .چنين

اﯾشان بدون وجود آشغالھائی مثل شماھا بتوانند حکومت کنند".

نمونهھائی بيانگر آنند که دشمنان ما ،رشد مبارزه در جامعه در جھت

با تأسف باﯾد اذعان کرد که به راستی آنھا با "حد" و تعزﯾر" )و ﯾا به

تحقق خواستهھای عادالنه و بر حق مردم را خطر بزرگی برای خود و

زبان معمول در ميان

منافع عظيمی که از استثمار و غارت ثروتھای ايران نصيب آنھا

مردم ،با شالق و

میشود ،شمرده و يکی از راه ھای مقابله با آن خطر را از بين بردن

شکنجه

به

روحيه واالی انقالبی در مردم ما میدانستند .در دوره مورد بحث درجه

طورکلی

باالی روحيه انقالبی در جامعه و بالطبع در ميان زندانيان سياسی به حدی بود

سرکوب تودهھا( راه

که دژخيمان رژيم با شکنجهھای وحشيانهای که بکار میبردند و با فضای مملو

را

"حضرت

از وحشت و رعبی که بوجود میآوردند نيز قادر به درھم شکستن زندانی

مھدی"شان

انقالبی نمیشدند .برای درک اين واقعيت لحظهای به "حبيب ﷲ اسالمی"

نامی مستعار برای

و
از

برای

طرﯾق

که

بياندﯾشيد ،به کسی که پيکر بی جانش را با چوب می چرخاندند و به گونهای
که آمد برای اﯾجاد وحشت به زندانيان سياسی دﯾگر نشان میدادند! به او نه به

٭

٭

"ھمان منبع" ،صفحه 23
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استثمارگران مرتجع بود ،ھموار کردند و سرماﯾهداران داخلی و خارجی اﯾن بار در

رابطه با ﯾک سئوال اصلی پاسخ درستی میﯾابد؛ سوال اصلی و واقعی اﯾن

قالب رژﯾم جمھوری اسالمی و در ﯾک پوشش مذھبی توانستند کماکان بر مردم

است که آﯾا اگر سازمان چرﯾکھای فدائی خلق ھمچون زمان شکل

اﯾران حکومت کنند .ھرچند که به خاطر مقاومت تودهھا اﯾن حاکميت برای آنھا

گيرﯾش از ﯾک رھبری کمونيستی برخوردار بود و تحت اﯾن رھبری،

ھيچوقت راحت و بی درد سر نبود ،کما اﯾن که در ھمان سالھا خود آنان گاه در

تودهھای مردم ضمن متشکل ساختن خود در اشکال مختلف مبارزه ،در

رسانهھاﯾشان مطرح میکردند که حتی جرأت وارد شدن به بعضی کوچهھا و

ھمان مقطع میتوانستند با سازماندھی مسلح خود نه ﯾک کردستان

خيابانھا را ندارند .اﯾن در شراﯾطی بود که از ﯾک طرف عالوه بر کردستان در

بلکه چند کردستان -آنھم کردستان سرخ  -در اقصی نقاط اﯾران بوجود

شھرھای مختلف نيز مبارزه مسلحانه در جامعه جرﯾان داشت (23).و از طرف
دﯾگر تودهھای مردم عليرغم ھجوم وحشيانه ضد انقالبیای که به آنھا صورت
گرفته بود و در شراﯾطی که ھر سخن مخالفت آميزی خطر اعدام و مرگ را به
ھمراه داشت ،باز با روحيه قوی مبارزاتيشان برعليه رژﯾم و سران آن سخن گفته
و در ھمه جا

آن جالدان را به مسخره میگرفتند .ﯾعنی در واقع مرتجعين

نتوانسته بودند در دل مردم ھراس اﯾجاد کنند .با ھمه اﯾنھا آنچه در کل در رابطه
با برخورد ضد انقالبيون با نيروھای انقالبی جامعه با برجستگی خود نمائی
میکند اﯾن است که دشمنان مردم ،در ميدانی ﯾکه تازی کردند که به
دليل سلطه اپورتونيسم و سازشکاری در جنبش ،آنطور که باﯾد برای
نبرد آماده نشده بود .اين واقعيت خود سوال مھمی را پيش می آورد و آن
اﯾنکه چه میباﯾست کرد که دشمنان تودهھا اﯾنچنين ﯾکه تاز ميدان مبارزه بين
خلق و ضد خلق نباشند! واقعاً يک چرای بزرگ در اينجا مطرح است و مطمئناً ھر
کسی پاسخی به اين "چرا" خواھد داد .اما به نظر میرسد که اﯾن "چرا" در

آورند ،آﯾا باز جمھوری اسالمی اﯾن چنين ﯾکه تاز ميدان می بود!؟ آﯾا در
اﯾن صورت مردم حداقل نمیتوانستند به دفاع از خود برخيزند و امکان قدرقدرتی
را به دشمنان خود ندھند!؟ و آﯾا اگر مردم از سازماندھی مناسب و قدرت مقابله
الزم و کافی برخوردار بودند ،وضعيت مبارزه طبقاتی در جامعه ما به شکل دﯾگری
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رقم نمیخورد! مسلماً مسأله اﯾن نيست که در اﯾن صورت صلح و صفا در جامعه

دشمنان مردم در جھت نابودیشان که سرنوشت محتوم آنان است ،شکل

بر قرار میشد!؟ نه .چون واقعيت مبارزه طبقاتی با خواست و اراده کسی قابل

نمیگرفت!؟ )(24

نفی نيست و تا طبقات وجود دارند مبارزه نيز وجود داشته و به شکلی در جامعه
جرﯾان خواھد داشت .اما ،ھمه بحث بر سر چگونگی پيشبرد اﯾن مبارزه در
جامعه در جھتی است که به نفع استثمارشوندهھا و ستمدﯾدهگان و
پيشرفت تارﯾخ باشد .بحث اﯾن است که در صورت سازمانيابی مسلح تودهھا
و پيروی آنھا از تئوری و سياستھای مبتنی بر خط انقالبی طبقه کارگر و
بوجود آمدن امکان و شراﯾطی برای ارتقای آگاھی انقالبی تودهھا ،دشمن دﯾگر
نمیتوانست ﯾکه تاز ميدان باشد )فعال ماﯾشائی کند(؛ و عليرغم ھر دشواری و
سختی و مصيبتی نيز که مردم در اﯾن مسير متحمل میشدند باالخره آﯾنده بر
اساس اﯾن واقعيت شکل میگرفت .بحث اﯾن است که در اﯾن صورت در بدترﯾن
حالت ،حداقل صحبت از مرگ رو در رو با دشمن در ميدان نبرد بود؛ نه اﯾنکه
ھمچون امروز با دلھای آکنده از غم از عمکردھای وحشيانه ظالم در حق مظلوم
داد سخن رود و کسانی نيز از آن در اشاعه روحيه ﯾأس در بين تودهھای رنجدﯾده
اﯾران استفاده کرده و ابلھانه در حين الپوشانی نقشی که نيروھای
امپرﯾاليستی دراﯾن رابطه اﯾفا نمودند ،سيطره شراﯾط ظالمانه و نکبت بار کنونی
را ھم به پای مردم ما نوشته و با تحقير و سرزنش آنھا بگوﯾند که" :خالﯾق را
ھر چه الﯾق"!! و باالخره آﯾا در اﯾن صورت غلبه مردم بر دشمنانشان -البته در
ﯾک پروسه طوالنی ،تحقق نمیﯾافت و مشخصاً حرکتی به سوی تضعيف
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سلولھای انفرادی گوھردشت
ﯾک نمونه از آن اقدامات که تقرﯾباً از پائيز سال  61به مورد اجرا گذاشته

"درين پيكار،

شد ،محبوس کردن زنان و مردان مبارز سرموضع در سلولھای انفرادی

در اين كار،

گوھردشت و محروم کردن آنھا حتی از حداقل امکانات در ﯾک سلول به مدت

دل خلقي است درمشتم،
اميد مردمي خاموش ھمپشتم".
)سياوش کسرائی(

تودهھای مبارز اﯾران در دھه  60که مبارزات انقالبی دھه  50را در پشت
سر خود داشته و انقالبی را از سر گذرانده بودند ،از چنان روحيه مبارزه
جوﯾانهای برخوردار بودند که به آسانی نمیشد آنھا را در ھم شکست .درست
به خاطر چنين واقعيتی بود که دست اندرکاران جمھوری اسالمی در زندانھا،
عليرغم برپائی قصابخانهھای کثيف و رذالتبار ،عليرغم اﯾجاد شراﯾط دھشتناک
و طاقت فرسا برای مبارزﯾن زندانی و به کارگيری ھر شيوه مشمئز کنندهای که
از مغزھای عليلشان تراوش مینمود ،باز مشاھده میکردند که بسياری از
زندانيان که مقاوم و "سرموضع" بودند در مقابل آنھا قرار دارند .بر اين اساس
بود که در پروسهای ديگر ،برای درھمشکستن روحيه زندانی مقاوم و مبارزی که
دورهھای سخت بازجويی را از سر گذرانده بود  -يعنی سخت شکنجه شده و
آثار شکنجهھايش را بهطور زنده ھنوز با خود حمل مینمود  -دست به
"اختراعات" و "ابداعات" جديد و اقدامات درازمدتی زدند.

بسيار طوالنی و قطع ھر گونه تماس آنھا با ديگر زندانيان بود .اﯾن اقدام
شکنجه بار درست موقعی به اجرا در آمد که گردانندگان و دست اندرکاران
زندانھا متوجه شدند که انقالبيون ما عليرغم ھمه شکنجهھا و وحشتھائی
که ديدهاند از پای درنيامده و با تنھا و دلھای زخمی ،سر فرازانه در مقابل
آنھا ايستادهاند .در رابطه با شراﯾط بندھای انفرادی گوھردشت ،ﯾکی از
زندانيان سياسی که آن وضعيت خاص را از سر گذرانده ،مینوﯾسد" :در خرداد
 63برای اولين بار زندانيان بندھای انفرادی گوھردشت به ھوا خوری برده شدند
و روزنامه داده شد .حال آنکه تا آنموقع ھمه چيز برای ما ممنوع بود .ورزش،
داشتن وساﯾلی چون تسبيح و حتا کتابھائی مانند قرآن"....٭ .تصور کنيد وی از
مھرماه سال  61تا خرداد سال  63در سلول انفرادی بدون برخورداری حتی از
وساﯾل فوقالذکر ،به سر برده بود .ھر چند در سلولھای گوھردشت ،شدت
سختگيری در مورد ھمه زندانيان به ﯾک شکل نبود )مثال ً بعضیھا تمام مدت به
تنھائی در سلول نبودند (...ولی در مجموع در اﯾن سلولھا زندانيان با شراﯾط
بسيار سختی مواجه بودند .ﯾکی دﯾگر از زندانيان )زن( در اﯾن مورد میگوﯾد:
٭ "تاريخ ،تابستان  67را ھرگز فراموش نخواھد کرد"،ر پارسا )نشريه آرش ،شماره (81.82
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"جمھوری اسالمی ،زندان گوھردشت را با انتقال صد زن زندانی از اوﯾن به اﯾن

باقی ماندند .با اﯾنحال رفتارھای بسيار وحشيانهای که دست اندرکاران جمھوری

زندان در آبان  1361افتتاح کرد .من ھم عضوی از اﯾن گروه صد نفره بودم .زندان

اسالمی با زندانيان محبوس در اﯾن سلولھا انجام دادند باعث شد که عدهای

گوھردشت را رژﯾم سلطنتی ساخت و جمھوری اسالمی آن را افتتاح کرد.... .ما

واقعاً دچار عدم تعادل روحی شوند .درست در چنين وضعی بود که دست

را به انفرادیھای بند  13فرستادند .به اﯾن بند سيبری ھم میگفتيم .به خاطر

اندرکاران جمھوری اسالمی در زندانھا ﯾا به عبارتی دﯾگر زندانبانان در شراﯾطی

اﯾن که ما را تنبيه کنند ،شوفاژھا را در سرمای  2درجه زﯾر صفر خاموش

که زندانی دچار حالت روحی بسيار بدی بود ،فوری به سراغ او رفته و سعی

میکردند....گوھردشت ﯾکی از مخوف ترﯾن زندانھای جمھوری اسالمی است

میکردند از چنين شراﯾطی برای کشاندن او به پشت ميکروفن و در ھم

و به سکوت مطلق ،بی خبری و فشارھای روزمره معروف است .ھيچ صدائی

شکستن روحيه و اعصاب زندانيان دﯾگر استفاده نماﯾند .ولی ھمانطور که گفته

نباﯾد از زندانی در اﯾن سلولھا به گوش برسد .اﯾجاد ھر صدائی ،صدای شير

شد زندانيان بسياری بودند که شراﯾط طاقت فرسای انفرادیھای گوھردشت را

آب ،صدای پا و ...جرم محسوب میشد .زندانبانان با شنيدن کوچک ترﯾن صدائی

تحمل نمودند -حتی اگر به لحاظ عصبی نيز درب و داغان شده بودند .مثال ً ﯾک

به داخل سلول میآمدند و زندانی را به شدت کتک میزدند...زندانی در

نمونه از رفتارھای بی رحمانه و خشن زندانبانان با ﯾک مبارز زندانی و چگونگی

سلولھای انفرادی اﯾن زندان ھيچ فضائی به غير از ﯾک چار دﯾواری تنگ و تارﯾک

مقابله او را میتوان در اﯾن گزارش از سلولھای انفرادی گوھردشت ،مشاھده

نمیبيند .تنھا ارتباط زندانی با دنيای خارج از چھار دﯾواری سلول ،پنجرهھای بود

نمود" :مدتی بود که به ﯾکی از سلولھای وسط ،مدام پاسدارھا رفت و آمد

با نردهھای آھنی .نادری ،زن پاسداری که مسئوليت بند انفرادی زنان را به

میکردند .ھر بار مطمئن از نبودنشان جلوی در سلولم به زﯾر در میخوابيدم تا

عھده داشت ،میگفت که ما نخواھيم گذاشت کسی از اﯾن زندان سالم بيرون

خبرھای جدﯾد را درﯾافت کنم .از زﯾر در سر و صدا و درگيری با ﯾک زندانی به

البته رژﯾم جمھوری اسالمی با

گوش میرسيد .صدای نادری که از کثافت سلول حرف میزد و تھدﯾدی که

نيروھای سرکوبگرش چون پاسدار زن نامبرده )نادری( به چنين آرزوئی ھرگز

دختر زندانی را به نخوردن غذاﯾش میکرد ،به گوش میرسيد .دختر ھم چنان

دست نيافت و ھمانطور که در واقعيت اتفاق افتاد خيلی از زندانيان عليرغم ھمه

آرام و متواضعانه خواستهھاﯾش را بيان میکرد .ھر چه گوشم را تيز کردم که

ضربات جسمی و روحی که از اﯾن سلولھا دﯾدند ،دﯾوانه نشدند و مبارز ھم

بفھمم کيست موفق نشدم .معلوم بود که مدتھاست که دختر زندانی در

٭

برود .سالم نرفتن ﯾعنی دﯾوانه شدن"...

٭ "کتاب سمينار بين المللی استکھلم" ،زرين پاکباز 2-1 -اکتبر 1998

اعتصاب غذا به سر میبرد .آرام به آنھا میگفت که چرا مرا به انفرادی آوردﯾد

51

ضد انقالب در برابر مقاومت مبارزين زندانی

تا از اﯾنجا نبرﯾد من به اعتصاب غذاﯾم ادامه می دھم .بعد از اﯾن حرف در سلول

52

در جدال با خاموشی
"تختھا" "،تابوتھا" يا...

بسته شد و پشت در پاسدارھا به مسخره اﯾن دختر پرداختند .اﯾن که دﯾوانه
دو سال و اندی پس از

است .حقشه ،بگذار حاج آقا بياد ،آدمش میکنيم .روزھای بعد اﯾن ماجرا را
دنبال میکردم .روزی دختر را مجبور کردند که غذا بخورد .مردی از راه رسيد و
شروع کرد به بد و بيراه گفتن به دختر زندانی .از پوتين و سنگينی راه رفتنش
حدس زدم که باﯾد مردی درشت ھيکل باشد .به نظرم رسيد که گفت سليطه
که من جا خوردم .دوباره شنيدم که گفت جنده خانم ،میخوری ﯾا اﯾن که ببرم
ھمانجائی که دلت می خواد.... .بعد مرد گنده که حاج آقا صداش میزدند
دستور داد که قيف بياورند .نمیدانستم که با اﯾن قيف چه میخواھند بکنند.
بعد شنيدم که میگفت برﯾزﯾد تو دھنش .اﯾن کار را با تکرار کلمات رکيک و کثيف
انجام میداد .پاسداران زن نيز با خنده تمسخر آميزی دھانش را باز کرده و باز
شنيده میشد که ﯾکی میگفت برﯾز ،برﯾز .دھانش را سفت گرفته و کشيده
شدن زندانی به گوش میرسيد .بعد از آن روز ،دﯾگر خبری از او به دستم
نرسيد) .بعدھا ،بعد از جست و جوی فراوان فھميدم که او نژال قاسملو
بود.٭) (25اﯾن ﯾک نمونه از نبرد ﯾک زندانی مبارز با مأموران سرکوبگر جمھوری
اسالمی در زندان گوھردشت بود.

ھمه شکنجهھا و وحشتھائی
که

در

زندان

آفرﯾده

بودند،

مسئولين و مقامات دست اندر
کار ،ھنوز برای در ھم شکستن
مقاومت زندانيان سياسی مبارز و
به تسليم کشاندن آنھا ،خود را
نيازمند

پياده

کردن

طرحھای

جدﯾدی از شکنجه میدﯾدند .در پائيز سال  62بود که "اختراع" و "ابداع" دﯾگری
ازشکنجه پدﯾدار شد که به عنوان "تخت" "،تابوت" "جعبهھا" و "قيامت" از آن ﯾاد
میشود .اين نوع از شکنجه نمودار ننگ ديگری بر پيشانی رژيم جمھوری
اسالمی میباشد که ابداع و اختراع آن را به نادرست به يکی از ھمپالگیھای
الجوردی به نام "حاج داود رحمانی" ،رئيس زندان وقت قزلحصار نسبت دادهاند،
در حالی که فرد مزبور پادوئی بيش نبود .اﯾن تجربه اگر در ايران جديد بود شبيه
آن قبال ً در ويتنام تحت عنوان "قفس" به کار رفته بود؛ از اﯾن رو به ھيچ وجه بعيد
نيست که دست اندرکاران جمھوری اسالمی در زندانھا کليت آن طرح را در
جريان انتقال تجارب ضدانقالبی از نيروھای امنيتی کشورھای دﯾگر آموخته

٭

"انفرادی" ،مينا زرين ) گفتگوھای زندان شماره(4
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باشند و ﯾا توابينی که اطالعات قبلی از آن نوع شکنجهھا داشتند ،چنان طرحی

تختخواب سربازان و زندانيان بود .در پشت محفظهی من ،تاالر بزرگی قرار داشت

را در اختيار دست اندرکاران جمھوری اسالمی در امور زندانھا گذاشته باشند.

و.....دورتا دور تاالر ،محفظهھای چوبينی مشابه محفظه من چيده شده بود که

در ھر حال ،اﯾن ابداع در شکنجه دقيقاً ھنگامی طرحريزی شد که آن دژخيمان

ھر ﯾک زﯾستگاه ﯾک زن زندانی بود .به اﯾن محفظهھا" ،تخت" ﯾا "تابوت"

عليرغم ھمه تالشھائی که برای ارعاب و درھمشکستن روحيه مبارزين زندانی

میگفتند....به آنھا دستگاه ھم میگفتند .کار اﯾن دستگاهھا گرفتن اطالعات و

به کار برده بودند ،خود را با مقاومتھای تحسين برانگيز بسياری از آنان مواجه

کشف شبکهی تشکيالتھا نبود؛ درھم شکستن انسانھا ،تھی کردنشان از

میديدند .مثال ً به طور مشخص در بند  8زنان درقزلحصار ،اﯾن زندانيان کسانی

ھوﯾت و شخصيت انسانی بود .له کردن و مبدل ساختنشان به موجودات از خود

بودند که حاضر به خواندن نماز ،حضور در مراسمھای مختلف مذھبی –

بيگانه ،مھرهھای بی اختيار و ابزار سرکوب دﯾگر زندانيان بود.....حاجی داوود

سياسی و غيره نبودند و در ﯾک کالم خواھان دفاع از ھوﯾت خود به عنوان

اﯾستاده بود .از صبح زود به احضار کردن زندانيان" قيامت" مشغول بود .چک

زندانی سياسی بودند .آنھا در ضمن اولين دسته از زندانيانی بودند که به

میکرد و میخواست بفھمد چه کسی آمادهی فرو رﯾختن است و چه کسی در

"قيامت" برده شده و در "تابوت"ھا قرار داده شدند .البته جرﯾان نشاندن تعدادی

آستانه ترک برداشتن"... .٭ در اﯾن نوشته -ھمانطور که مالحظه شد،به نظر

از مبارزﯾن زندانی زن چپ و مذھبی در تختھا ﯾا تابوتھا )آنھا را در دو مکان

میرسد که واژه "قيامت" به کل محوطه آن شکنجه گاه اطالق میشود.

جدا از ھم نشاندند( درمدت کوتاھی مردان مبارز )چپ و غير چپ( را نيز شامل

چنانچه آمده است " :در "قيامت" بيدار باش به معنای ترک حالت دراز کش و

شد .ﯾکی از زندانيان سياسی زن از ميان اولين دسته که شکنجه مذکور را به

برخاستن و به حالت نشستن بود .سی چھل زن و دختر جوان ،در حالت

مدت طوالنی متحمل شده است ،در نوشته کوتاھی تحت عنوان "تک پنجرهای

نشسته ،در سکوت کامل و بدون کوچکترﯾن حرکتی خارج از مدار تنگ "تخت"ھا،

به زندگی" ،شکنجه مزبور و محلی که "تخت"" ،تابوت" و "قيامت" در آن برپا

شروع به جمع کردن پتوھاﯾشان کردند .چادرھا را بر سرشان ميزان و چشم

شده بود را اﯾن گونه توصيف میکند:

بندھا را بر چشم ھاﯾشان محکم کردند"...٭٭.

"رو به دﯾواری که کاشیھای سفيد داشت نشسته بودم .تا دﯾوار ،ﯾک متر و نيم
فاصله بود .در فاصله  60تا  80سانتيمتری دو طرفم ،دﯾوارھای چوبينی تعبيه
شده بود که بلندﯾش به  90سانتيمتر میرسيد .اﯾن دﯾوارهھا از جنس چوب

٭ "تک پنجره ای به زندگی" ،شکوفه مبينی )کتاب زندان جلد اول( صفحه 131
٭٭ ھمان منبع
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کسانی که در آن محوطه ﯾا به عبارت دﯾگر درقيامت در درون تختھا

آھستگی و بدون آن که در تخت نشستگان متوجه بشوند ،به آنھا نزدﯾک

قرار داده شده بودند ،در تمام مدت چشمھاﯾشان با چشم بند بسته بود ونگھبان

میشدند تا مبادا کسی نقض "مقررات" کرده باشد .ﯾعنی مثال ً پاﯾش را دراز

و ﯾا نگھبانان که از توابين بودند در تمام مدت با شالقی در دست باالی سرشان

کرده باشد ،ﯾا به ھرشکلی از حالت چھار زانو نشستن بدر آمده  ،دستی تکان

نگھبانی میدادند تا مبادا کسی از در"تابوت" نشستگان چشم بندش را پائين

داده و ﯾا باالخره حرکت جزئی دﯾگری کرده باشد .اﯾن نگھبانان در مورد ھر

بياورد .زندانيان میباﯾست در درون آن محفظهھا بنشينند .روزی سه وعده غذا

موضوع جزئی -مثال ً در مورد اﯾن که قاشق کسی به بشقابش خورده ،چند بار

به آنھا داده ميشد و در طول شبانه روز در ﯾک وعده میتوانستند به دستشوی

سرفه کرده و غيره که ھمه اﯾنھا به معنی اﯾجاد ارتباط با دﯾگر در تخت

بروند که مدت آن کوتاه بود که تازه میباﯾست ظرف خود را نيز در ھمانجا

نشستگان تلقی میشد -به رحمانی ،رئيس قزلحصار گزارش میدادند .آن

میشستند .ﯾکی دﯾگر از زندانيان سياسی زن که از ھمان آغاز از بند تنبيھی

مردک نيز با ھر گزارشی با لگد و کتک و شالق به جان زندانيان میافتاد که گاه

8قزلحصار به "قيامت" برده شده بود و تا آخر نيز ﯾعنی به مدت  9ماه بدون تزلزل

اﯾن عمل به طور وحشيانه دو و ﯾا سه بار در روز صورت میگرفت .در بخش زنان

تختھا را تحمل نموده در مورد محوطه و فضای آن محيط میگوﯾد" :میباﯾست

در آغاز ،توابی به اسم زھره شاه حسينی و چند دختر دﯾگر که از زندانھای

از ساعت  6صبح تا ده شب بدون حرکت با چادر و چشم بند در ﯾک جعبه به

کردستان به آنجا آورده شده بودند ،به عنوان نگھبان و مسئول آن محوطه

مانند تابوت نشسته و تمامی جسممان را که به زنجير کشيده بودند به

گماشته شده بودند .درمورد رفتار سردسته اﯾن توابين ،آمده است..." :به

استثنای حس شنوائی که برای گوش دادن به مصاحبه دوستان سابق و توابان

دستور زھره شاه حسينی ھمکار خانم سيبا ،توابی که از روز تشکيل جعبهھا تا

کنونی و اخبار جنگ وغيره می شنيدﯾم".٭ .بر اساس مجموعه اطالعاتی که در

برچيده شدن جعبهھا مدام شبانه روز با شالقی در دست باالی سرمان

ت" زندانيان زن چپ دردست است در اﯾن محوطه به غير از
رابطه با "قيام ِ

اﯾستاده بود تا کوچکترﯾن حرکتی حتی پا روی زانو گذاشتن را به عنوان نقض

مواقعی که به پخش قرائت قران و تبليغات سياسی -مذھبی اختصاص داشت،

مقررات به حاجی داوود گزارش کند و او که روزی دو بار با کابلش مطابق

سکوت کامل برقرار بود تا حداکثر فشار روحی به زندانيان وارد آمده و در ضمن

گزارشھای زھره به جان زندانيانی که در جعبهھا بودند میافتاد"....٭ .ﯾکی دﯾگر

آنھا احساس تنھائی بکنند .در چنينن فضائی نگھبانان که از توابين بودند با

از زندانيان نيزکه خود از جمله کسانی است که به مدت  9ماه شراﯾط تختھا

٭

در حاشيه سمينار ،تواب ،بنفشه )برگرفته از سايت گفتگوھای زندان -آپريل (2006

٭

منبع پيشين
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تحمل کرده و در آنجا نشسته بود ،شراﯾط اختناق حاکم بر آن محوطه ﯾا قيامت را

میگفت نه  ،نه و بعد صدای خانم زھره شاه حسينی را که میگفت کثافت

به شکل زﯾر توضيح داده است" :من ﯾادم میآﯾد وقتی در آن تابوت نشسته

چشم بندت را باال زدی که با جعبه کناری تماس بگيری)".ھمان منبع( .ھمانطور

بودم بيش از ھر چيزی به دنبال زندگی میگشتم .برای اﯾنکه ترا تمام مدت

که روشن است احتماال ً بنفشه در خواب نا خود آگاه چشم بندش را کنار زده و

بيست و چھار ساعت ،ﯾک جائی مینشانند ،چشمھاﯾت بسته است ،ھيچی

مقررات)!!( را نقض کرده بود که تواب مزبور فوری به سراغش آمده و او را به باد

نمیبينی و نمیشنوی ،از قوه المسهات نمیتوانی استفاده کنی چون مدام

کتک گرفته بود.

باالی سرت ھستند .اگر دست به ﯾک نخ پتو بزنی ،ضربه است که توی سرت

پخش صدای نوحه ،گرﯾه و ضجهھای مذھبی برای زندانيان "قيامت" و

میخورد که" :با دستت بازی نکن! فکر کن! تو قرار است اﯾنجا بشکنی!" ،حق

بدتر از ھمه پخش صدای به اصطالح مصاحبهھای کسانی که تواب شده بودند

حرف زدن نداری .تنھا چيزی که می شنوی تمام مطالبی است که آنھا توی

در آن محوطه ،در گزارشات دﯾگر نيز قيد شده است که ھمه در جھت شکستن

مغزت فرو میکنند .در طول بيست و چھار ساعت ،تمام آن کالسھای

مقاومت زندانيان و وادار کردن آنان به تبعيت از جمھوری اسالمی ،بکار میرفتند.

اﯾدئولوژﯾکی که ما پاﯾش نمینشستيم ،در آنجا توی مغز ما میکردند....عالوه بر

مثال ً ﯾکی دﯾگر از زندانيانی سياسی سابق که تجربه آن تختھا را از سرگذرانده

کالسھای اﯾدئولوژﯾک ،اخبار رادﯾو و تلوﯾزﯾون و ھر چيزی...توابھا ھم بودند که

است در اﯾن مورد میگوﯾد " :از اذان صبح تا اذان شب ميباﯾستی با چشم بند

٭

بنشينی .در اﯾن وضع امان از دست رادﯾوئی که باالی سرمان از اذان صبح تا

واقعيت فوق را میتوان در خاطرهای نيز که ﯾکی دﯾگر از تخت نشستگان

شام ميخواند و بيشتر وقتھا ھم نوار آھنگران را ميگذاشتند .من از صدای

)بنفشه( تعرﯾف میکند ،مشاھده نمود .خاطره او چنين است" :شبی از

آھنگران به شدت بيزار بودم .اﯾن صدا واقعاً مرا عصبی ميکرد) ".وﯾدا برزگر◙(.

شبھای ماه نھمی که در جعبهھا بودم در حين خواب ،گوئی چشم بندم کمی

نواری که در اﯾنجا از آن صحبت میشود ،نوار آواز مذھبی ﯾکی از سرسپردگان

باال رفته بود که به ﯾکباره با لگد زھره از خواب پرﯾدم .کابوسی را میدﯾدم .در

رژﯾم به نام آھنگران بود که کشته شدن حسين ،امام سوم شيعيان در صحرای

جلو چشمھاﯾم رنگھای مختلف میگذشت .شاﯾد برای مدت چند دقيقه

کربال را با سوز و گداز فراوان با آواز خاصی میخواند .در رابطه با کوشش دست

نمیدانستم در کجا ھستم .بعد از مدتی ابتدا صدای خودم را شنيدم که

اندرکاران رژﯾم در اﯾن "قيامت" جھت شکستن مقاومت زندانيان ،مطالبی نيز که

دشمن خونی کسانی شده بودند که در آن دستگاهھا نشسته بودند"...

٭

"نشريه بنياد پژوھشھای زنان ايران" ،شماره ھشتم سال ،"1997شکوفه  -صفحه 188

نازلی پرتوی ،ﯾکی دﯾگراز زندانيان سياسی سابق درمصاحبه ای تحت عنوان"
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پوشيدن و رفتارشان به حرفھای حاج داوود عمل کنند و زنانگی شان را نشان
دھند".

٭

)سيبا معمار نوبری( و اشاره به "بازجو" شدن وی ،در مورد به اصطالح مصاحبه

شکنجه مربوط به تختھا بيش از نه ماه ادامه داشت .در طی اﯾن مدت

او میگوﯾد" :مصاحبهای بود بسيار تکان دھنده .با چنان قدرتی از پدﯾدهی تواب

عالوه بر کسانی که از آغاز در تختھا قرار گرفته بودند )تعداد سری اول بگفته

دفاع میکرد که آدم را تکان میداد .میگفت که میخواھد انقالبی در ميان

بعضی زندانيان حدود  40نفربود( ،مرتب زندانيانی را نيز از بخشھای دﯾگر به آنجا

توابھا بوجود بياورد .میگفت :از اﯾن به بعد توابھا ،منفعل باقی نمیمانند .از

منتقل میکردند و ﯾا کسانی را به دالﯾل مختلف از آنجا به جای دﯾگری میبردند.

اﯾن به بعد توابھا کار جدی میکنند .مطالعه اﯾدئولوژﯾک میکنند .باﯾد

در مقاله "تک پنجره ای به زندگی" که در فوق به آن اشاره شد ،شکوفه مبينی

نھجالبالغه بخوانند که بتوانند کار تبليغی جدی بکنند .امر به معروف و نھی از

که به مدت  9ماه در آن "تخت" ھا نشسته و مقاومت کرده است مینوﯾسد:

منکر بکنند و دﯾگران را به راه توبه بکشانند و ...ﯾادم ھست در سالنی که

"...حواسم به صدای جاری شدن چای در ليوانھای پالستيکی بود؛ و شمارش

"تابوت"ھای ما را گذاشته بودند ،صدای گرﯾه...ﯾا نه ،در واقع صدای واکنشھای

آنھا .اﯾن ،ﯾکی از راه ھای چک کردن کم و زﯾاد شدن بچهھا بود و اﯾن که چند

ھيسترﯾک او پخش میشد .از انعکاس صداھا و مصاحبهاش ،تمام وجودم

نفر ھنوز ماندهاند و چند نفر از پيش ما رفتهاند .بيش از سی ليوان چای رﯾخته

میلرزﯾد ".نازلی در مورد ﯾکی از شيوهھا برای شکستن مقاومت زندانيان

شد .پس چند تا "جدﯾدی" داشتيم" .ﯾکی از کسانی که بعداً از بند  8قزلحصار

نشسته درتابوتھا )تختھا( نيزمینوﯾسد" :به ﯾادم میآﯾد در "تابوت" که

به آن محوطه منتقل شده بود ،میگوﯾد :يکمرتبه گفتند "کيانوش" مصاحبه دارد.

بودﯾم ،حاجی داوود میآمد باالی سر ما و صحبت را به زنانگی ما میکشاند و

او فقط  4-3ماه در بند  8بود و کمتر از  40روز بود که به تختھا منتقل شده بود.

سعی میکرد که تحرﯾکمان کند :زنانگی تان کجا رفته؟ حيف گُل روی تان

با اﯾن حال ما ماتمان برد که مگر او را کجا بردهاند که مصاحبه می ده؟ در ھر

نيست! آن قدر بنشينيد که زﯾر باسنتان علف سبز بشه! آنھائی که با توبه از

حال صدای کيانوش که آمد و مصاحبه او را شنيدﯾم روحيه ما ضعيف شد .اما

تابوت بيرون میآمدند ،بعد که نگھبان ما میشدند ،سعی میکردند در لباس

خنده دار بود که کنجکاو ھم بوديم که زودتر ما را ھم ببرند به جائی که او را برده

٭ تاريخ اين مصاحبه  20ماه مه  2006میباشد که در ھمان زمان در سايتھای مختلف از جمله در
سايت گفتگوھای زندان درج شد.
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بودند تا ببينيم چطور جايی است .آخر در طی مدتی که مشعول آماده سازی

رحمانی با صدای خشن خود گفت قانون را بھش بگو  ....او ھم بازوی مرا گرفت

تختھا بودند ،حاجی رحمانی چند بار دسته دسته در بيرون سلول ما را جمع

و گفت قاشقت را به بشقاب نميزنی  ،با انگشت دست صدا در نمیآوری ،برای

کرده و تھدﯾد کرده بود که جاﯾی ميبرﯾمتان که شما که جای خود دارﯾد

دستشوئی دستت را بلند میکنی ،سرت را نمیچرخانی –چشم بندت را باال

رھبرانتان از پا افتادند! و ﯾا میگفت پدرتون را در می آورم ،اﯾنقدر اﯾنجا میمانيد

نمیزنی .....حاال فھميده بودم که دارم جاﯾی میروم که ھمه آن کارھا را

تا رنگ موھاتون مثل دندوناتون بشه .حرفھای او کمی ما را می ترساند ولی

میشود کرد!.....مدت کوتاھی بعد در قبرھا بودم دو طرفم تخت چوبی بود و

بيشتر کنجکاو شده بودﯾم که منظور او چه جور جاﯾی است! در سلولھا با

روبروﯾم دﯾوار بود و پشت سرم به فاصله نيم متری تختھای دﯾگری وجود داشت

ﯾکدﯾگر صحبت ميکردﯾم که در چنان شراﯾطی چه موضعی و چه بر خوردی باﯾد

و سمت راست و چپم ھم تختھای دﯾگر بودند .بعد ھا فھميدم که اﯾنجا تنھا جا

داشته باشيم! در واقع سعی حاجی داود آن بود که روحيهھا را قبل از فرستادن

برای نشاندن بچهھا در اﯾن تختھا نبوده و جاھای دﯾگری ھم درست کرده

به قبرھا ضعيف بکند و قبرھا را از آنچه که بود وحشتناکتر جلوه دھد .پس از

بودند) ".وﯾدا برزگر◙(

رفتن سری اول ،ھر چند وقت ﯾکبار بچهھا را از سلولی برای رفتن به جائی صدا

در خاطرات اغلب زندانيان سياسی ،از تختھا به عنوان شکنجهای ﯾاد

میزدند  ،بند تقرﯾبا خالی شده و سکوت مرگباری در آن حاکم بود  .تا اﯾنکه من

شده است که تأثيرات بسيار وخيمی -چه به لحاظ جسمی و چه روحی -روی

را ھم ھمراه عدهای دﯾگر به قيامت بردند .زﯾر ھشت با چشم بند بودﯾم صدای

زندانيانی که آن را تجربه کردند به جای گذاشت .با اﯾن حال آن طور که از

داود رحمانی بود که گفت "حاج معمار حسن" بيا ببرش  .برای ﯾک لحظه قلبم از

اظھارات کسانی که تختھا را تجربه کردهاند بر میآﯾد ،بسياری توانستند آن را

حرکت اﯾستاد .بی اختيار خود را عقب کشيدم و پاھاﯾم را روی زمين فشردم.

به مدت طوالنی تحمل کنند .مثال ً در "قيامت" دختران خيلیھا )و حتی کسانی

خيلی زود صدای رﯾزی گوشه چادرم را گرفت و گفت بيا برﯾم ،.صدای معصومه،

که از ابتدا در آن تختھا نشانده شده بودند( تا زمان برچيده شدن آنھا در آنجا

تواب مسئول بندمان بود .تا آنروز نمیدانستم که فاميلش حاج معمار حسن

مانده و به طور تحسين برانگيزی مقاومت کردند .مسلماً ،انگيزهھای مبارزاتی

است ،چون افراد را با اسم کوچک صدا میزدند .او توابی بودکه حکمش تمام

اﯾن زندانيان از ﯾک طرف و مشغول کردن عملی خود به چيزی ،از طرف دﯾگر

شده بود ولی میترسيد به بيرون برود و ترجيح داده بود که در آنجا مانده و در

عواملی بودند که باعث استقامتشان در محيط شکنجه بار "قيامت" بود .مثال ً

خدمت زندان باشد .بعد از پيمودن راھرو طوالنی در جاﯾی اﯾستادﯾم .داود

برای بعضی گوش کردن به رادﯾو و تجزﯾه وتحليل مطالب گفته شده در آن،
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وسيلهای برای سرگرم کردن خود شده بود و ﯾا جالب است که برای بيشتر اﯾن

بر قرار بود تعدادی نتوانستند شراﯾط شکنجه بار آن محيط را تحمل کنند و در

مبارزﯾن ،دﯾدن اعمال و رفتار رذﯾالنه و غير انسانی توابھا ھشداری بود تا به

مجموع از اﯾن شکنجه تأثيرات منفی به جای گذاشته شد ،ولی بنا به اطالعات

مقاومت خود ادامه دھند که مبادا با لغزشی سقوط کرده و به چنان موجودات

موجود تنھا تعداد اندکی در آن محيط به تواب و ھمکار رژﯾم تبدﯾل شدند .به گفته

پستی تبدﯾل شوند! در مقابل چنين مبارزﯾنی ،به طوربرجسته از سه تن به

ﯾکی از زندانيان سياسی که از او قبال ً نام برده شد و به مدت  5ماه در آن

اسامی :سيبا معمار نوبری ،کيانوش اعتمادی ،ھما کلھر نام برده شده است

تختھا به سر برده است ،وحيده دستگردی ﯾکی از آنھا بود" :وحيده

که از تختھا برخاسته و خود را زندانی مطيع "حاجی" )منظور حاج داود

دستگردی ھمان کسی بود که قبل از جرﯾان تختھا ،موقعی که در بند  8بود

رحمانی ،رئيس زندان قزلحصار( خواندند؛ و"حاجی" نيز آنھا را برای ابراز پست

ﯾواشکی به اتاق ﯾکی از توابين )سھيال( که زن برادر او بود رفته بود .تواب

ترﯾن و زشت ترﯾن سخنان بر عليه ھر چه نشانی از ترقی و پيشرفت و زﯾبائی

مزبور)سھيال( متوجه ورود کسی به آن اتاق شده بود بدون آن که بداند او وحيده

داشت ،به پشت ميکروفن فرستاد) .سه فرد مزبور به صورت توابين ثابت قدم در

بوده است .ما ھمه به خاطر اﯾن موضوع تنبيه شده بودﯾم .ھمه کتک خورده

آمده و به ھمکاران پرو پا قرص جناﯾتکاران جمھوری اسالمی تبدﯾل شدند(.

بودﯾم ،ميخ جعبهھای چوبی به تنمان رفته بود ،با اﯾنحال ھيچکس اورا لو نداده

"مصاحبه " فضاحت باراﯾن افراد و چند تن دﯾگر نه فقط در خدمت درھم شکستن

بود .ولی حاال او نگھبان قبرھا شده بود!! بعد از تختھا خواھرش را در بند دﯾدم.

روحيه مبارزاتی زندانيان مقاوم در آن محيط قرار داشت بلکه با توجه به پخش

از تواب شدن وحيده ناراحت بود و ميگفت که مادرمان را ھم که در مالقاتی

صدای آنان دربندھای دﯾگر در کل زندان نيز به ھمين منظور به کار گرفته شد .اگر

چيزی گفته بوده لو داده و اورا بداخل زندان آورده بود) ".وﯾدا برزگر◙( مسلم

"حاجی" را سمبل ارتجاع جمھوری اسالمی در زندان قزلحصار بناميم ،از

است که استحاله اﯾن افراد تأثير کامال ً منفی روی ھم بندیھای سابقشان به

اظھارات تا کنونی زندانيانی که تجربه آن "قيامت" را از سرگذراندهاند ﯾک چيز

جای میگذاشت به طوری که گاه چنان تغيير ماھيتی برای آنان قابل باور نبود.

روشن است و آن اﯾن که وی با ھمه تالشھای سرکوب گرانهاش ھرگز

در اﯾن مورد نيز وﯾدا برزگر میگوﯾد" :بدرستی جزئيات را بخاطر نمی آورم.

نتوانست از طرﯾق آن "دستگاه"ھا ،ھمه زندانيان زن نشسته در آن تابوتھا ﯾا

ھمينقدر بياد دارم که در راھرو زندان بودم و پروﯾن داشت مرا جاﯾی میبرد .با

تختھا وﯾا جعبهھا را به تسليم وا دارد و به خصوص نتوانست جز تعداد معدودی

تعجب پرسيدم پروﯾن خودتی!؟ گفت آره -گفتم مرا کجا می بری؟ با لحن

را به تواب تبدﯾل کند .در واقع ،عليرغم اﯾن که درطول نه ماھی که اﯾن "قيامت"

مسخره آميزی گفت :ﯾک جای خوش آب و ھوا!! جاﯾم را داشت عوض ميکرد.
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صدای مصاحبه اش را شنيده بودم .قبال ً که در بند بودﯾم گاھی وقتھا که ھوا

چند نفر ،مابقی ھيچکدام واقعاً تواب نشدند و نبودند .آ ...ﯾکی از بچهھای خوب

خوری داشتيم پروﯾن با دامن رنگی و گل گليش بقول بچهھا روحيه ميداد و حاال

سھند بود بمن گفت که در قبرھا دچار پارازﯾت مغزی شده بودم و از ترس دﯾوانه

به چه روزی افتاده بود! پروﯾن ،ھمسلولی و ھم بندی ما! با صداﯾی توام با

شدن بلند شدم .دﯾگری وقتی به بند آورده بودندش سه تا چادر سرش ميکرد

تعجب پرسيدم ،تو واقعا به اون چيزھاﯾی که میگفتی اﯾمان داری !؟ منظورم

که خوب عالمت خوبی از نظر سالمتی نبود .دﯾگری تعادل روحی نداشت و دائم

مصاحبهاش بود .سکوت کرد و جواب نداد .دﯾدن پروﯾن در چنان شراﯾطی باور

حرفھای بی سروته ميزد مثل ز -ق؛ ضربه خيلی بزرگی بود)".وﯾدا برزگر◙( به

کردنی نبود ،تکان دھنده بود .پيش خود میگفتم حاال او بيرون که برود جواب

طور کلی تا آنجا که از اطالعات موجود میتوان درﯾافت و به اﯾن نوع شکنجه و ﯾا

اطرافيانش را چه خواھد داد؟ اتفاقاً از برخورد مردم در بيرون خبرھائی داشتم،

ت زنان زندانی چپ برمیگردد ،میتوان گفت که حتی اگر بعضی از آن تخت
قيام ِ

مثال ً پدری در مالقات به دخترش گفته بود" :مرگ با شرافت بھتر از زندگی با

نشستگان در شراﯾطی تظاھر به تواب بودن کردند و واقعاً نيز به طور موقتی

خفت است" .ھنگامی که در تخت بودم ،صدای پروﯾن و وحيده را که نگھبانی

اعمال آنھا را نيز انجام دادند ،اما ھيچوقت به توابين واقعی )ھمچون چند تنی

میدادند می شنيدم .شنيدن مصاحبهھای دوستان و ھم بندﯾھای به ظاھر

که از آنھا نام برده شد( تبدﯾل نشدند ،در حالی که بعضی از کسانی که

خوب و سر موضعی برای خود من مبارزه را در قالب دﯾگری شکل داد .حال دﯾگر

درھمشکسته شده بودند بعدھا خود را باز ﯾافته و از راه خطائی که رفته بودند،

مبارزه بين انسان ماندن و حيوان نشدن بود .از نظر انسانی وقتی تو تواب

برگشتند.

میشدی باﯾستی به ھمه چيز پشت میکردی باﯾد برای دوستانت گزارش

برخی از زندانيان سياسی چپ )زن( ،در مورد شراﯾط تعدادی از زندانيان

میدادی و خواستهھای غير انسانی آنھا را بر آورده میکردی واﯾن در توان من

زن متعلق به نيروھای مذھبی )مجاھدﯾن و غيره( که در محوطه دﯾگری جدا از

وخيلیھا نبود...اﯾن را ھم بگوﯾم که ھمه کسانی که از تختھا بلند شدند،

زنان چپ قرار داده شده بودند ،شنيدهھای خود را بيان نموده و گفتهاند که اﯾن

تواب نشدند .بطور ﯾقين اﯾنطور نبود .می تونم از "م" بگوﯾم که قبل از تختھا مورد

زنان مبارز عالوه بر نشستن در تخت و تحمل ھمه شراﯾط توصيف شده در فوق،

توجه ومحبت ھمه بود ولی متاسفانه بعد از تختھا خراب کرد البته به توابی مثل

دائماً از طرف "بازجوھا" نيز مورد ضرب و شتم و "تنبيه" قرار میگرفتند .گفته

سيبا تبدﯾل نشد .بعداً که او را دﯾدم خيلی پشيمان وناراحت بود .گفت که نگران

میشود که کسی سالم از آن شکنجه گاه بيرون نيامد ).رجوع کنيد به " گزارش

دختر کوچکش و مادرش در بيرون بوده  ...خالصه شدﯾداً پشيمان بود .به غير از

کوتاه از وضعيت زندانھای اﯾران" از مرجان ،فرﯾده وستاره( .در مورد "قيامت"
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پسران )چه زندانيان پسرچپ و چه غير چپ( اطالعات به موارد اندکی محدود

توابين در کنار اعمال فشارھای معمولشان ،بصورت وﯾژه ھر کدام از آن زندانيان را

است .با اﯾن حال شراﯾط سخت و طاقت فرسای حاکم بر آنجا را در نمونهھای

که نشانه میگرفتند ،در وقت دستشوئی و ﯾا موقعی که در دستشوئی

مختلفی که در دست است ،میتوان درﯾافت .مثال ً ﯾکی از زندانيان سياسی

نشسته بودند ،با شلنگ میزدند .به گفته علی – ه و فرزاد گرانماﯾه از جمله

باقی مانده از دھه  60برای من تعرﯾف کرد که ﯾکی از مبارزﯾن از ھواداران

توابينی که اﯾن اعمال وﯾژه را در حق زندانيان مبارز انجام میدادند ،عبارت بودند

چرﯾکھای فدائی خلق به نام بيژن روشن  -اھل آبادان و جزء جنگ زده ھا -در اثر

از :مشاﯾخی  ،ناصر نوذری ،محمد آوندی وعزﯾز رامش .اﯾن توابين ھمچنين

تحمل "قيامت" به مدت طوالنی ،پاھاﯾش خشک شده و اصال ً قادر به حرکت

کسانی بودند که در مواردی مانع خوابيدن زندانی در ھمان محدوده زمانی که در

نبود .در مطلب زﯾر نيز به قلم محمود خليلی )از زندانيان باقيمانده از دھه (60

قيامت مقرر بود میشدند .زندانيان "تنبيھی" در وقت شب )حد فاصل 9شب تا

میتوان تا حدی شراﯾط و فضای حاکم بر "قيامت" پسران را درﯾافت" :مدتی پس

 6صبح( باﯾد ھمچنان که در روز بود چھار زانو وبيدار مینشستند و اﯾن توابين ھر

از رفتن حاج داود رحمانی در )اوائل تابستان  (63تعدادی از زندانيان قيامت رفته

زمان احساس میکردند زندانی نشسته در حال چرت زدن است با شلنگ توی

را به بند ﯾک واحد ﯾک منتقل کردند ،از جمله :فرزاد گرانماﯾه از مجاھدﯾن  ،علی

سر او میکوبيدند وﯾا با لگد به پھلوی او میزدند .جا دارد ﯾک مورد از خاطرات

– ه از بچهھای آرمان مستضعفين ،جواد – س از اقليت  ،حاتم از سھند و کومله

فرزاد گرانماﯾه را اﯾنجا نقل کنم وﯾادش را گرامی بدارم.

و ...آنھا درﯾکی دو روز اول روحيه مناسبی نداشتند ولی وقتی جو بند که در

اﯾن خاطره فرزاد را عزﯾزانی ھم که در باال نامشان را آوردم تأﯾيد

آن ﯾک صميميت مبارزاتی بين بچهھا برقرار بود را دﯾدند ،دگر گون شدند وبا

میکردند .او )فرزاد( تعرﯾف میکرد که سه شب بود که به عنوان تنبيه

اطمينان کامل با بچهھا وارد تماس و گفتگو شدند .تنھا فرزاد گرانماﯾه بود که از

نمیگذاشتند بخوابم که حاج داوود ھم در جرﯾان آن و به طور کلی در جرﯾان اﯾن

بچهھا )بوﯾژه مجاھدﯾن ( دوری میکرد وبه تنھائی در حياط بند قدم میزد .پس

قبيل تنبيھات قرار داشت .روز چھارم به حالت بیحسی فرو رفتم .در آن حالت

از گذشت مدتی من ﯾکی از معدود کسانی بودم که توانستم اعتماد اورا جلب

احساس کردم که وارد دھانه غار تارﯾکی شدم که ﯾکباره نورافکنھا روشن شد

کنم و با او صحبت کنم  .مجموعه صحبتھای او و دﯾگر افراد از قيامت برگشته

وحاج داوود بھمراه پاسداران وتوابين با مسلسل روبروی من ظاھر شده و

را اﯾن طور میتوانم خالصه کنم که :درچھار چوب کلی ،رفتارھا در قيامت با آنھا

خواستند مرا به گلوله ببندند .ناخود آگاه از جا بلند شدم و چشم بندم را باال

تقرﯾبا" ھمان برخوردی بود که با زنان ودختران انجام گرفته بود با اﯾن تفاوت که

زدم .گوئی میخواستم از دست آنھا فرار کنم که در اﯾن ھنگام به تواب پشت
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سرم حمله ورشدم.....فرزاد تعرﯾف میکرد که وقتی به خودم آمدم زﯾر ضربات

توابين به حاج داوود گزارش بدھند تا آنھا را از تختھا بيرون کشيده و کتک

چک ولگد و شلنگ توابين توی راھرو واحد بودم و من نا خود آگاه و با حالت

بزنند .میگفتند که به اﯾن صورت با ﯾک تير چند نشان میزدند .اول از ھمه مدت

تشنج به ھمه آنھا حمله میکردم .گوﯾا با داد و فرﯾاد تواب پشت سرم بود که

کوتاھی از آن مکان خارج میشدند .و از صدای گوش خراش و سوھان مانند

چند نفر دﯾگر به کمکش آمدند .من دﯾگر دست خودم نبود به ھمه طرف حمله

بلندگوھا نجات پيدا میکردند  .بعد با کتک خوردنشان به نوعی ورزش کرده

میکردم که حاج داود ھم سر رسيد .با چند پاسدار ھمگی رﯾختند سر من و تا

بودند و بدنشان تا حدودی از کرختی بيرون میآمد و ھم میتوانستند با داد زدن

رمق داشتم مرا زدند .بعد شنيدم که حاج داود گفت بسش است بگذارﯾد

زﯾر ضربات تاحدودی فشارھای روحی وارده را تخليه نماﯾند ) ".محمود خليلی◙(

بخوابد .فرزاد میگفت آن کابوس چند لحظهای باعث اﯾن شده بود که از جاﯾم

در قيامت پسران ،نماز خواندن افراد مذھبی،نعمتی برای اﯾن افراد بود ،چرا که تا

بلند شوم و با تواب باالی سرم درگير و گالوﯾز بشوم .گوﯾا در اﯾن حالت بوده که

حدودی باعث میشد که بدن آنان در شبانه روز از حالت ﯾک نواختی و کرختی

بقيه توابين او را کشان کشان به رھرو بند میبرند ".مسلم است که شدت

بدر آﯾد .البته درست به ھمين خاطر نگھبانان تواب در اﯾن مورد نيز مواظب بودند

خستگی و فشار باعث بوجود آمدن چنان حالتی و آن کابوس گشته بود .واقعيت

که زندانی مدت نماز را طوالنی نکند .گاه نيز ممکن بود از نماز خواندن اﯾن ﯾا آن

اﯾن است که حتی بدون چنان "تنبيھاتی" نيز چھار زانو نشستن به مدت طوالنی

زندانی جلوگيری بکنند.

باعث خستگی مفرط و کرختی بدن میشد .اتفاقاً در ادامه مطلب فوق در رابطه

الزم به ﯾاد آوری است که نام "قيامت" را داوود رحمانی به آن محوطه

با اﯾن موضوع نيزصحبت شده و از برخورد و ﯾا ابتکار دو تن از مبارزﯾن نشسته د ر

داده بود و بر اﯾن اساس تختھا نيز "تابوت" ناميده شدند .در ﯾک تعرﯾف از پدﯾده

آن تختھا جھت مقابله با آن شراﯾط تحميلی مطالب تکان دھندهای نقل شده

مورد بحث ،تحت عنوان "قيامت ﯾک و دو" آمده است" :قيامت  .١نوعی سلول

است ،به اﯾن شرح " :علی -ه و جواد -س روزھای خاصی را برای خودشان

انفرادی سرباز که به کمک تختهھای نئون کفی تختھای چند طبقهای ساخته

معين کرده بودند )جالب است که آنھا بدون اﯾن که با ھم دﯾگر تماسی داشته

میشد .زندانی میبايست در فاصله طبقهھا )که به مرور آن را کم میکردند( از

باشند وھماھنگی بينشان برقرار شده باشد ،ھمزمان اقدام به چنين کاری کرده

ساعت  ٧صبح تا  ١٠شب چھار زانو با چشم بسته بنشيند و روزانه سه بار او را

بودند( و در آن روز آگاھانه با زﯾر پا گذاشتن مقررات )مثال" دراز کردن پا  ،غذا

به دستشوئی و ھفتهای يک بار او را به حمام میبردند و مالقات نيز نداشت .در

خوردن با صدا ﯾعنی طوری که قاشق به بشقاب بخورد و  (....کاری میکردند که

تمام اين مدت از بلندگوھا نوحه ،مصاحبهھای تواب و سخنرانیھای مذھبی
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پخش میشد .٢ .چادر کوچکی در زندان قزلحصار که زندانيان مرد را در روزھای

سياسی نيز به موارد مشابھی اشاره کرده و گفته اند که دقيقاً شکل تابوت بود

گرم تابستان در آن سر پا نگه میداشتند .حاج داوود به اين دليل آن را قيامت

و افراد تنبيھی را درون آن میخواباندند و زندانی را مدتھا به ھمان حالت نگاه

ناميده بود که معتقد بود ھيچ کس در آنجا به داد زندانی نمیرسد"٭ .الزم به

میداشتند و قيد کردهاند که روی اﯾن تابوت تنھا ﯾک سوراخ به اندازه پنچ رﯾالی

ﯾادآوری است که در بعضی گزارشات ،از " تابوت" تعرﯾف دﯾگری به دست داده

تعبيه کرده بودند که فرد بتواند نفس بکشد .در ھر حال ھر اغراقی نيز در اﯾن

میشود .مثال ً امير انتظام )وی سخنگوی اولين دولتی بود که درجمھوری

گفتهھا وجود داشته باشد ،به ھيچوجه بعيد نيست که از اﯾن وسيله برای

اسالمی تشکيل شد .در اﯾن دوره نيروھای سياسی درون جنبش از امير انتظام

تنبيھات کوتاه مدت و زھر چشم گرفتن از زندانی استفاده میشده است.

به عنوان ﯾک فرد وابسته به امرﯾکا )سيا( نام میبردند .در جرﯾان تشدﯾد

گزارش دﯾگری نيز در اﯾن زمينه وجود دارد .که در اﯾنجا نقل میکنم" :در ھمان

اختالفات درونی بين جناحھای حکومتی ،اميرانتظام نيز از سخنگوئی دولت عزل

اوج اقتدار توابين و قيامت ،ھمواره ما با گوش خود می شنيدﯾم که حاج داود

و در مقام سفير جمھوری اسالمی در سوئد مشغول به کار شد .با کنار گذاشته

رحمانی از قيا مت ) %80ھشتاد درصدی( نام میبرد و وعده قيامت صد درصد

شدن بازرگان از رﯾاست دولت ،اميرانتظام نيز به جرم ارتباط با آمرﯾکا دستگير

را ھم میداد  .پس از سرنگونی حاج داود و آمدن تعدادی از بچهھای قيامت من

شد ،(.در ﯾک مصاحبه با رادﯾو صدای امرﯾکا – بخش فارسی 27 ،آبان –1376

با آنھا رابطه نزدﯾکی داشتم بوﯾژه با فرزاد گرانماﯾه و علی – ه و حسين – ش .

ضمن توصيف آنچه در زندان قزلحصار مشاھده کرده بود ،آن را ﯾک تابوت

در اﯾن رابطه فرزاد تعرﯾف کرد  :ﯾکبار اوج صحبتھای ھيسترﯾک ھما کلھر بود که

معمولی توصيف کرده که " زندانی را در آن می خوابوندن و روش با تخته و ﯾا ﯾک

ﯾکی از توابين که پشت سر من بود تکان دادن پاھاﯾم را بھانه کرد و مرا به راھرو

ھر چند که امير انتظام

بند و زﯾر ھشت واحد منتقل نمود  .در آنجا مدتی سر پا اﯾستادم .البته پس از

مدعی نيست که چنين شکنجهای در مورد وی به کار رفته است ولی به ھيچ

مدتھا چھار زانو نشستن از اﯾستادنم روی پا لذت میبردم .البته حاج اسماعيل

وجه بعيد نيست که به گونهای که وی توصيف کرده زندانی را به مدت کوتاھی

وچند پاسدار و تواب تا حدودی به خدمتم رسيدند .پس از پاﯾان مصاحبه ھما

به عنوان تنبيه در درون محوطه تابوت مانندی قرار میدادند .بعضی از زندانيان

کلھر ونزدﯾکيھای صبح حاج داود که انگار خواب زده شده بود )شاﯾد ھم ذوق زده

پارچه سنگين و ﯾا فرش و ﯾا گليم می پوشوندن...

٭٭

شده بود که توانسته بود با اراجيف ھما کلھر سوھانی بر اعصاب زندانيان مقاوم
٭ "فرھنگ و اصطالحات زندانيان سياسی" ،اعظم کيا کجوری
٭٭ "نشريه آزادی شماره  ،12پائيز ،زمستان "1376

بکشد– نگارنده ( به زﯾر ھشت واحد ﯾک آمد و با تو ضيحات حاج اسماعيل وتواب
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مربوطه گفت :نه اﯾن آدم بشو نيست اﯾن را ببرﯾد قيامت %100صد در صد تا من

واقعی را دﯾدی کاری میکنم آرزوی مردن کنی و مردن برات عروسی

بيام .بعد ازچند لحظه مرا به مکانی منتقل کردند .حاج داود ھم آنجا آمده بود .او

باشه").محمود خليلی◙(

بمن گفت  :اون چشم بند را بزن باال4 .ماه بود که من به طور مدام چشم بند

در رابطه با زندانھای دھه  60از "کمد" )که قبال ً در رابطه با زندان اھواز

روی چشمانم بود .من با تردﯾد چشم بندم را باال زدم .نور کمی داخل اتاق بود با

به آن اشاره شد( و "سگدانی" ھم صحبت شده است )امير انتظام در مصاحبه

اﯾنحال چشمم را اذﯾت میکرد  .حاج داود با ھمان لحن التی ھميشگیاش

فوقالذکر ،با لفظ "کمد لباس" و "النه سگ" از آنھا اسم برده است( .در

گفت :تا امروز توی قيامت  %80بودی حاال اﯾنجاشو نخونده بودی که ميفرستمت

واقعيت امر آنچه که به عنوان "سگدانی" ناميده میشود سلول کوچک و تارﯾکی

جھنم ،قيامت واقعی تا ببينم چطوری ميشکنی .من که تازه چشمم به اتاق

بود که بلندی سقفش کوتاه تر از قد متوسط ﯾک انسان و درازاﯾش نيز به گونهای

عادت کرده بود ﯾه چيزی مثل تابوت ﯾا ﯾک لنگه کمد را روی زمين دﯾدم که در

بود که زندانی امکان راست کردن بدن به طور کامل را در آن نداشت .ﯾکی از

قسمت باال و جلوی آن به اندازه ﯾک مستطيل 10در  15سانتی متر عين درﯾچه

زندانيان سياسی زن ،سگدانی را اﯾن چنين تعرﯾف کرده است" :سگدانی

سلول باز بود .حاج داود به ﯾکی از پاسدارھا گفت درش را باز کن وبه منھم گفت

سلولی بود که که نور و ھوا نداشت .دستشوئی شبانه روز کم میبردند .حمام

برو بخواب توی تابوتت  .منھم رفتم داخل آن جعبه ودراز کشيدم .با اﯾنکه الغر

زندانی قطع بود .و در تارﯾکی مطلق بودی .تنھا در روز چند بار در سلول برای غذا

بودم ولی به سختی توی آن جا گرفتم .حاج داود گفت چشم بندت را بيار پائين.

باز میشد و آن وقت ھم اجازه نداشتی نگھبان را ببينی".

منھم اﯾن کار را کردم و درب جعبه بسته شد مدتی بعد احساس کردم جعبه را

٭

******

بلند کردند ومن روی دوپا قرار گرفتم من که به سختی نفس میکشيدم درآن

فجاﯾعی که در دھه  60در زندانھا جاری بود به ھيچوجه منفک از

نمیدانم چه مدتی

جرﯾان فاجعه باری نبود که در اﯾن زمان در بيرون از زندان در جامعه اﯾران

گذشت ولی برای من خيلی طوالنی بود وفکرمیکردم ساعتھاست که در آن

میگذشت .ھم زمان و ھمراه با حاکم کردن چنان وضعيتی بر زندانھا ،در صحن

حالت و در آن جعبه قرار دارم ،درب جعبه باز شد ومرا بيرون کشيدند  .حاج داود

کل جامعه نيز شيوهھا و اعمال شدﯾداً ارتجاعی را متداول ساخته و با اﯾجاد

گفت اﯾن بار گذشت میکنم ولی اگر بار دﯾگر مقررات قيامت را رعاﯾت نکنی با

شراﯾط رعب و وحشت دائمی و گسترش فضای اختناق بی حد و حصر در ميان

سرمای زمستان خيس عرق شده بودم .پس از زمانی که

اﯾن دستگاه کاری میکنم که مغز فاسدت ازگوشھات بزنه بيرون .اﯾنجا قيامت

٭

"شکنجه را پايانی نيست" )گفتگوھای زندان شماره يک( صفحه 70
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فصل دوم
زندان و جامعه
*****

مردم ،اﯾران را تماماً به ﯾک زندان بزرگ تبدﯾل نمودند .تازه در اﯾن دھه ،با تحميل
جنگ امپرﯾاليستی ،اﯾران و عراق جامعه از خشونتھای وحشيانه ناشی از
جنگ نيز شدﯾداً در عذاب بود.

تصوير زندان،
تصويری منطبق با اوضاع جامعه
ای دوست
ای برادر زندانی
اينجا ميان مسلخ انديشه و اميد
روی فالت خون و فلز و کار
روی کران ماھی و مرواريد
در بندر نظامی نفت و ناو
در کشتزارھای برنج و چای
و در کنار گله و گندم
ما،
اين بامھای کوچک توفان
آھنگ پيشگويی توفان ناگھان
در بندھای سرد قزل قلعه و اوين و حصار
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زندانيان خسته اين خاک نيستيم

در دھه  ،60در شراﯾطی که حکومت ،در بيرون از زندان در سراسر

زندانيان خستهی اين خاک ديگرند

اﯾران ،در جھت اﯾجاد اختناق و کنترل تودهھا حتی به خود اجازه میداد که در

زنداينان خستهی اين خاک

خصوصی ترﯾن امور زندگی مردم دخالت کند؛ در شراﯾطی که شدﯾداً مشغول جا

کار ستمگرند
در بند کارخانه و ِ

انداختن فرھنگ و معيارھای

انبوه سرخ رنجبران اينجا
زندانيان خسته زندان کشورند.
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)سعيد سلطانپور(

ارتجاعی خود تحت عنوان
احکام صدر اسالم در جامعه
بودند و از جمله اعمال
شکنجه

و

خشونتھای

وحشيانه قرون وسطائی را
تحت عنوان اجرای حکم
"قصاص" ،به کوچه ھا و
خيابانھا میکشيدند و رسماً شالق زدن ،قطع دست و پا و غيره را در جامعه ما
رواج داده و به ﯾک امر متداول تبدﯾل میکردند و ...آری در چنين اوضاعی،
طبيعی است که شراﯾط بس طاقت فرساتری را در زندانھای خود برقرار سازند.
اگر اﯾن واقعيتی انکار ناپذﯾر میباشد که تالش دشمنان مردم ما برای
اﯾن امر که شراﯾط حاکم بر زندانيان سياسی در زندانھا با شراﯾط کل
جامعه در انطباق قرار دارد ،واقعيتی است انکار ناپذﯾر که آن را میتوان در ارتباط
با زندانھای دھه  60با آشکاری ھر چه بيشتر ی نشان داد.

تحکيم رژﯾم متبوعشان)جمھوری اسالمی( با گسترش اختناق نا
محدود در جامعه و با وحشی گریھای غير قابل تصور برای مردم
اﯾران در آن دھه ھمراه بود  ،بنابراﯾن ھيچ جای تعجب نيست که ما
شاھد تبلور بسيار شدﯾدتر آن تالشھا در زندانھا باشيم .وقتی مرتجعين
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جھت کنترل مردم و جلوگيری از مبارزه آنھا بر عليه رژﯾم حاکم به خود اجازه

فرود آمدن شالق روی پاھای زخمی و ورم کرده ،آنھم بدون آنکه چشم اندازی

میدادند که دخالت در امور زندگی مردم را حتی به حرﯾم چھار دﯾواری خانهھا

برای پاﯾان آن موجود باشد ،طاقت فرسا بود .با اﯾن حال در گزارشات مختلف از

نيز بکشانند ،وقتی آنھا در کار دخالت در امور خصوصی تودهھا تا آنجا پيش

زندان ،از زندانيانی که  40روز به اﯾن خاطر شالق خوردهاند نيز اسم برده شده

میرفتند که کسی نمیتوانست آزادانه در خانه خوﯾش مثال ً جشنی بر پا نماﯾد،

است.

به موسيقی دلخواھش گوش کند ،فيلمی را که دوست دارد از وﯾدئو تماشا کند،

دست اندرکاران جمھوری اسالمی درست به ھمانگونه که سعی

مشروب بخورد و غيره؛ و در اﯾن ميان البته کارگران و زحمتکشان فشار بيشتری

میکردند در سطح جامعه ،گرﯾه و زاری و مرثيه خوانی را به جزئی از زندگی

تحمل میکردند  -به طوری که آنھا در خانهھای خود که معموال ً به دليل

مردم تبدﯾل کنند ،در زندانھا اﯾن کار را با دستی بازتر انجام میدادند .ﯾکی از

موقعيت ساختمان ،بی درو پيکر ھم بودند حتی برای به جا آوردن آداب و رسوم

جلوهھای اﯾن امر در بيرون از زندان نصب بلندگو بر سر در مساجد و پخش روضه

مذھبی از جمله برای خواندن نماز نيز تحت فشار قرار میگرفتند و خيلیھا به

خردکن به خصوص در رابطه با کشته شدگان جنگ اﯾران و
خوانیھای اعصاب ُ

خاطر مصون ماندن از خشونت حزباللھیھا تظاھر به اجرای فراﯾض مذھبی

عراق برای مردم بود که به مفھوم واقعی کلمه آرامش را حتی در چھار دﯾواری

میکردند -آری ،در چنين شراﯾطی با در نظر گرفتن ھمه آنچه در آن مقطع در

خانه نيز از مردم سلب میکرد .به طوری که حتی اگر بيماری در خانه بود که

جامعه اﯾران میگذشت عجيب نيست که بشنوﯾم در زندان چنان شراﯾط رعب

نياز به استراحت و آرامش داشت ،آنھا از صدای دلخراش نوحه خوانی و غيره

انگيزی بوجود آورده بودند که در مقطعی تعداد زﯾادی از زندانيان نيز وادار به نماز

در امان نبودند .به ھمين ترتيب ،زندانبانان در وجھی شدﯾدتر و با دستی باز در

خواندن شدند و ﯾا در بعضی جا ھا نماز خواندن را برای ھمه زندانيان اجباری و

زندان ،زندانيان سياسی را وادار میکردند که در حسينيهھای ارشاد که در

جزء مقررات زندان قرار داده بودند که البته خود اﯾن امر نيز جز با اعمال خشونت

محوطه درون زندان بر پا میشد ،حضور ﯾافته و به مرثيه خوانی آخوند بی سواد

و ضرب شتم زندانيان سياسی ،امکان پذﯾر نشده بود .برای وادار کردن زندانيان

و احمقی گوش کنند و شاھد گرﯾهھا و برخوردھای مشمئز کنندهای باشند که

به خواندن نماز ،از اواخر سال  60در بعضی از زندانھا زندانيان سياسی چپ را

خردکردن کامل شخصيت زندانی و جھت تغيير
دست اندرکاران زندانھا برای ُ

ھر روز به تعداد وعده ھای نماز کابل میزدند ) 5شالق برای ھر وعده ،در

دادن اﯾدئولوژی او ترتيب میدادند .مثال ً بنا به گزارشی از واحد سه قزلحصار ،در

مجموع  25ضربه شالق در روز( تا باالخره آنھا را وادار به خواندن نماز بکنند.

مقطعی ھمه وقت زندانيان را با چنان برنامهھاﯾی اشغال میکردند" :برنامهھای
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وﯾدﯾوئی زﯾاد شده بود به طوری که در دو نوبت صبح و بعد از ظھر آنھا را پخش

دستی ،ورزش کردن و ﯾا اﯾجاد روابط انسانی با ﯾکدﯾگر و مثال ً دادن لباس خود به

میکردند .دﯾگر کسی وقت آزاد برای خودش نداشت و به اجبار باﯾد تمام

دﯾگری و از اﯾن قبيل )در خاطرات زندانيان سياسی نمونهھای زﯾاد و مشخصی

سخنرانیھا را تماشا میکردﯾم .بدون اﯾن که اجازه ھيچگونه تنوع و زنگ

در اﯾن موارد وجود دارند( تحت فشار قرار میگرفتند! و آﯾا در چنان فضای مختنق

تفرﯾحی داشته باشيم".٭ در شراﯾط ترور و اختناق بسيار شدﯾد و وحشتناکی که

حاکم بر جامعه عجيب است که می شنوﯾم زندانيان سياسی اسير در دست

رژﯾم جمھوری اسالمی در دھه  60جھت سرکوب مبارزات مردم و در راستای جا

مشتی زندانبان مجری اوامر رژﯾم جمھوری اسالمی ،به خاطر برپائی جشن

انداختن رسومات ارتجاعی خاص خود در جامعه اﯾران گسترده بود ،موارد

سال نو مورد ضرب و شتم وحشيانه قرار میگيرند؟ در کتابی که در فوق از آن

مختلفی از تحميل فشار به تودهھا و زورگوئی در حوزهھای مختلف زندگی به

ﯾاد شد ،می خوانيم " :نوروز سال  1362از راه رسيد و از ھمان صبح زود ھمه

اجرا در میآمدند که دست اندرکاران رژﯾم سعی میکردند ھمه آنھا را باشدت

شروع به اصالح کردن و پوشيدن لباسھای نو و تميز کردند .روی زﯾلوی کھنه و

ھر چه بيشتری در زندانھا پياده کنند .در آن سالھا فشار روی مردم به گونهای

پوسيده اتاق را با پتوی سربازی پوشاندﯾم و ميوهھا و شيرﯾنیھاﯾی را که

بود که غم و اندوه و ماتم به جزئی از زندگی اکثرﯾت مردم اﯾران تبدﯾل شده بود

خرﯾده بودﯾم ،مرتب داخل ظرفھا چيدﯾم.....سال نو آغاز شد و دوستان به

و استثنا بود که صدای خندهای در خيابان شنيده شود؛ تازه در اﯾن صورت پاسدار

روبوسی و تبرﯾک گفتن پرداختند.....لحظاتی خيره کننده و شورانگيز بود....ما

گشت آن را جرم شمرده و به خود اجازه میداد تا فرد "خاطی" را مورد مواخذه

شاد بودﯾم و آرزوی سالھای بھتری را برای ﯾکدﯾگر میکردﯾم ولی درھمين حال

قرار دھد )اﯾن مورد برای کسانی که مدتھا در خارج از کشور به سر برده و در

توابين مثل مار زخم خورده بودند و ھمه چيز را زﯾر نظر داشتند.....توابين به بھانه

آن مقطع به اﯾران رفته بودند و ھنوز تصوری عينی از اختناق حاکم بر اﯾران

رفتن به دست شوئی از جلوی درب اتاق ما میگذشتند و نگاھی به داخل اتاق

نداشتند ،پيش میآمد .پاسدار با غيظ و غضب به آنھا نزدﯾک میشد و -به طور

ما میانداختند.......تعدادی از دوستان متوجه رفت و آمد غير معمول و بيش از

غير قابل باور برای آنھا -میگفت :دھنتان را ببندﯾد ،چرا میخندﯾد!( در چنين

حد توابين شده بودند و شک کردند که ممکن است خبری شود و بنابراﯾن

اوضاعی آﯾا تعجب آور است که میبينيم در مقطعی ،زندانيان به خاطر خندﯾدن و

بالفاصله بعد از تمام شدن آواز از اتاق خارج شده و به راھرو رفتند.......کمی

ﯾا به خاطر حتی انجام عادی ترﯾن کارھا و رفتارھا نيز نظير انجام کارھای

نگذشته بود که سر و کلهی حاجی داود در داخل بند پيدا شد .زﯾر ھشت

٭ "از اوين تا پاسيال" ،د.البرز  -صفحه 104

اﯾستاده بود و معاون بند به او توضيح میداد که اتاق بيست و سهایھا توابين را
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مسخره کردهاند .حاجی ھم با شتاب از بند رفت بيرون و اﯾن بار با لباس نظامی

رژﯾم درآمده بود؛ و حال بخشی از نيروی سرکوب در زندان را تشکيل میداد .در

به ھمراه چند تن از پاسدارھای معروفش وارد بند شد.

صفحات بعد در مورد تواب بيشتر توضيح داده خواھد شد(.

به ھمه ما دستور دادند بروﯾم زﯾر ھشت باﯾستيم .وقتی به آنجا

نمونهھای دﯾگری را نيز میتوان نشان داد که دال بر اﯾن واقعيت است

رسيدﯾم بعضی از بچهھا خواستند توضيح دھند که چنين چيزی نبوده که حاجی

که کارگزاران رژﯾم سياست سرکوبگرانهای که در بيرون از زندان توسط پاسداران

نه تنھا به حرفشان گوش نکرد بلکه ﯾکھو ھمگی به طرف ما ﯾورش آوردند و

و بسيجیھا و غيره درجامعه پياده مینمودند را در زندان با حدت ھر چه

شروع کردند با پوتين و مشت و لگد به ھمه جای ما زدن .بدون رعاﯾت اﯾن که

بيشتری به مورد اجرا میگذاشتند .بسياری از مردم اﯾران که در کوران حوادث

پوتين و مشت و لگد سنگين آنھا اگر به جاھای حساس بدن مثل چشم و

مختلف دھه  60قرار داشتند ،فرﯾادھای ضد انقالبی مکرر برعليه کمونيستھا و

بيضه و گيجگاه اصابت کند دخل ما خواھد آمد .آنھا به اﯾن طرﯾق ما را به توسط

دﯾگر نيروھای سياسی جامعه با عنوان "تکفير" )مرگ بر کمونيست و مرگ بر

ضرب و شتم و کتک زدن از ﯾک طرف "زﯾر ھشت" به طرف دﯾگر روانه میکردند و

منافق( و امثالھم به خصوص در نماز جمعهھا را خوب به ﯾاد دارند .شيوهھای

در گوشه دﯾگر دوباره ما را زﯾر مشت و لگد خودشان میگرفتند و به کنج دﯾگری

تبليغاتی دﯾگر نظير پخش سرودھای اعصاب خرد کُن به نفع خمينی به مثابه

بر میگرداندند .به بقيه زندانيان دستور داده شده بود که به اتاقھای خودشان

سمبل رژﯾم جمھوری اسالمی و انعکاس صحنهھای ارتجاعی مختلف که با

بروند .توابين ھم جلوی بند صف کشيده بودند و داشتند کتک خوردن ما را تماشا

آميختگی با موضوع "جنگ" )جنگ اﯾران و عراق( قرار داشت در صفحات تلوﯾزﯾون

میکردند و لذت میبردند .گوﯾا با اﯾن کتک زدنھا تازه جشن و سرور آنھا آغاز

و غيره ھمه در جھت خرد کردن اعصاب و روحيه انقالبی مردم به کار گرفته

شده بود.....کتک زدنھا ادامه داشت تا اﯾن که حاجی جالد و پاسدارھا خسته

میشدند .در زندان نيز ھمين وضعيت را با کمک توابين برقرار کرده بودند .از آنجا

شدند .او سپس نطق کوتاھی کرد و اضافه کرد :تا شما باشيد دﯾگر روی حرف

که برای رژﯾم اﯾجاد روحيه ﯾأس و تسليم طلبی در تودهھا و رواج فرھنگ بی

توابين حرف نزنيد!"٭ )منظور از تواب که در صفحات قبل نيز از آن نام برده شد

اعتمادی در ميان آنان از اھميت زﯾادی برخوردار بود ،آنھا تالش فراوانی به خرج

زندانی سياسی پيشين بود که در زندان تغيير ماھيت داده و آشکارا به خدمت

میدادند تا با در ھم شکستن زندانيان سياسی آنھا را برای تحقق اﯾن ھدف
شوم مورد استفاده قرار دھند .برای رژﯾم بسيار مھم بود که زندانی سياسی در

٭

ھمان منبع صفحات 129 -127

خردشدهای را در صحنه تلوﯾزﯾون به تودهھا نشان دھد؛ و
ھم شکسته و نادم و ُ
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در ضمن ،از طرﯾق او گوشهای از دھشتھائی که در زندان آفرﯾده بود را در
معرض دﯾد مردم قرار دھد .بر مبنای چنان سياستی ،در خود زندان نيز زندانيان
سياسی را در جلسات بزرگی جمع میکردند و زندانی در ھم شکسته شده از
شراﯾط سرکوب را پشت ميکروفن برده و از او میخواستند عقاﯾد ،نظرات و
باورھای مبارزاتی خود را به نقد کشيده و آنھا را نفی نماﯾد ،و از ھمه مھمتر ،از
نيروھای سياسی – مردمی مخالف رژﯾم که به زبان آنھا "گروھک"ھا ناميده
میشدند ،اعالم "انزجار" نماﯾد .از چنين مراسمھائی ،فيلم تھيه شده و ھم
برای زندانيانی که به ھر دليل در آن جلسه نبودند ) مثال ً به خاطر مرﯾضی و ﯾا در
مورد زنان به خاطر نگھداری از بچهھای خردسال خود( و ھم برای زندانيان دﯾگر
در زندانھای مختلف از تلوﯾزﯾون مداربستهای نماﯾش داده میشد .عالوه بر اﯾن،
دست اندر کاران رژﯾم در رأس رسانهھا و درگير در امور تبليغاتی ،بعضی از آن
فيلمھا را به خاطر در ھم شکستن روحيه مبارزاتی در مردم و اﯾجاد ﯾأس و
سرخوردگی در ميان آنھا ،از تلوﯾزﯾون سراسری برای ھمه جامعه پخش
میکردند .از قرار گرفتن زندانی در پشت ميکروفن در حضور جمع و اعالم
"انزجار" نسبت به نيروھای سياسی -مردمی به عنوان "مصاحبه" ﯾاد میشد
که خود شيوهای موثر برای در ھم شکستن جوّ مبارزه و مقاومت در زندانھا بود.
درصفحات بعد بيشتر از اﯾن در مورد "مصاحبه" که به تدرﯾج ،انجام آن را به ﯾک
روال معمولی در زندان تبدﯾل نمودند صحبت خواھد شد.

زندان و جامعه
سرکوب با توجيھات ايدئولوژيکی
اجازه بدھيد در ادامه بحث فوق ،باز نمونهھائی که داللت بر منفک
نبودن شراﯾط زندان از شراﯾط حاکم بر جامعه میکند را در اﯾنجا ذکر کنم .شالق
به عنوان مجازات برای شرابخواری ،امروز در جامعه ما به ﯾک موضوع معمولی و
دائمی تبدﯾل شده است .اما ،باﯾد توجه کنيم که جا انداختن چنين امری در ميان
جوانان جامعه دھه  60در حالی که حتی تصوری از شالق خوردن به خاطر
خوردن شراب برای آنان مطرح نبود ،معنا و مفھوم خاص خود را داشت .در
شراﯾطی که ضد انقالب جمھوری اسالمی با توسل به رﯾا و فرﯾب سوار بر
جنبش مردم شده بود ،تالش برای تحميل چنين مجازات وحشيانه قرون
وسطائی در جامعه جز با رسوا کردن چھره رژﯾم حاکم و پس زدن پرده فرﯾب
امکان پذﯾر نبود و خود پروسهای بود که حتی نا آگاه ترﯾن جوانان نسبت به امور
سياسی را متوجه ماھيت ضد خلقی جمھوری اسالمی مینمود  -اگر چه رژﯾم
برای تحميل خود به جامعه ما به مثابه ﯾک رژﯾم مذھبی جھت تحت سلطه
نگھداشتن مردم جز اﯾن نمیتوانست عمل نماﯾد .در نمونه زﯾر به طور زنده
میتوان جنبهای از اعمال وحشيانه رژﯾم در بيرون از زندان را ﯾاد آور شد :در سال
 ،61در شراﯾطی که محکوميت به خاطر خوردن شراب ھنوز به عنوان ﯾکی از
"مجازات ھای اسالمی" رژﯾم ،جا نيافتاده بود ،نوجوانی که  19سال بيشتر سن
نداشت و در آن زمان به دليل خوردن مشروب به شالق محکوم شده بود ،تعرﯾف
میکرد که وقتی گفتند شلوارت را باﯾد در بياوری و در مالء عام شالق بخوری
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پيش خود گفتم که بلوف میزنند و حتماً برای ترساندن من چنين حرفی را

واقعيت اﯾن است که اﯾن ﯾکی از نمونهھای اعمال خشونت در جامعه ماست و

مطرح میکنند .چون عالوه بر اﯾن که اﯾن کار از فرط تحقير آميز بودن باور کردنی

به آن نباﯾد صرفاً از زواﯾه شکنجه زندانيان سياسی نگرﯾست .در واقعيت امر

به نظر نمیرسيد بلکه از اﯾن نظر که فکر میکردم آنھا مسلمان ھستند )و

چنين وقاﯾع و صحنهھای جناﯾت بار و مشمئز کننده صرفاً در رابطه با زندانيان

خودم ھم مسلمان بودم( ،فکر میکردم که دﯾگر نمیآﯾند در مالء عام مرد را

سياسی مطرح نيستند بلکه تحت سلطه رژﯾم وابسته به امپرﯾاليسم جمھوری

بدون شلوار دراز کنند و شالق بزنند .اما ،آنھا اﯾن کار را کردند و  80ضربه

اسالمی ،اکثرﯾت مردم اﯾران دائماً در معرض چنين وحشی گریھائی قرار

شالق تعيين شده را زدند ....آری ،اگر رژﯾم در بيرون از زندان ،برای در بند نگاه

داشته و دارند .از اعدام در مالء عام که چند سال پيش نيز سعی کردند مجدداً

داشتن تودهھا ،خشونتھا و ددمنشیھاﯾش را به رخ مردم کشيده و با مجازات

در خيابانھای تھران و شھرھای دﯾگر به نماﯾش گذاشته و آن را به امر عمومی

فرد "خاطی" از طرﯾق شالق زدن و ﯾا در مواردی دﯾگر با قطع دست و ﯾا حتی

تبدﯾل سازند ،ھمگان خبر دارند .بد تر از آن باﯾد صحنه گردن زدن در خيابان در

زدن گردن در مالء عام ،بساط شکنجه را

جلوی چشم عابرﯾن را ذکر نمود) .دو -سه سال پيش روزنامهای در اﯾران از زدن

در ھر کوی و برزن گسترده و آن را به

گردن ﯾک مرد در اھواز در مالء عام نوشته بود .البته چنين جناﯾت قرون وسطائی

نماﯾش میگذاشت )و میگذارد( ،در

اگر ھم روزنامهھا در مورد آن ننوﯾسند ،به دفعات در اﯾران اتفاق میافتد( .با

زندانھا با دست ھر چه باز تری به

توجه به چنين واقعيتھای دھشتناکی که در بيرون از زندان در مقابل چشمان

اعمال خشونت پرداخته و شراﯾط نکبت

ھزاران و گاه ميليونھا انسان رخ میداد و میدھد ،تحت فشار قرار دادن زندانی

بار تری را بر زندانيان تحميل مینمود.

برای شرکت در صحنه ﯾک مجازات وحشيانه قرون وسطائی تنھا بيانگر جدا

گزارشی از زندان عادل آباد شيراز از قطع دست ﯾک مرد در جلوی چشم زندانيان

نبودن شراﯾط حاکم بر زندان با فضای سرکوب در بيرون از آن است .بر چنين

سياسی زن در اﯾن زندان ﯾاد کرده و گفته شده است که در شيراز زندانيان را

اساسی است که وقتی در مورد انواع

پليدیھای صورت گرفته در زندانھا

برای تماشای صحنهھائی از آن نوع تحت فشار قرار میدادند٭ .شکی نيست که

میشنوﯾم ،اﯾنھا دﯾگر نباﯾد ظاھراً عجيب به نظر آﯾند .وقاﯾع اﯾنچنينی کامال ً

مشاھده چنان صحنهھائی برای آن زندانيان بسيار دردناک بوده است .اما

گواھی میدھند که تا چه حد ،آنچه در آن سالھا در زندانھا میگذشت

٭
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منطبق با واقعيتھائی بود که در ھمان مقطع در جامعه )بيرون از زندان( ،جرﯾان

وادار کردن زنان به پوشاندن سر و موی خود ،آنھا را دائماً مورد اذﯾت و آزارھای

داشته و اثرات شوم خود را بر زندگی مردم به جای میگذاشت.

بسيار وحشيانه قرار میدادند؛ سالھائی که با کوبيدن پونز به پيشانی زنان ،با

اگر خوب توجه کنيم میبينيم که تصوﯾری که از شراﯾط زندانھا در

کشيدن تيغ بر لبانشان ،با پاشيدن اسيد به روی آنھا و حتی با شليک گلوله به

سالھای دھه  60در دست است ،تصوﯾری فشرده از فجاﯾعی میباشد که به

سوی آنان و ارتکاب به جناﯾت و فجاﯾعی مشابه  ،به اصطالح "رعاﯾت حجاب" را

دست رژﯾم جمھوری اسالمی در سراسر اﯾران آفرﯾده شد؛ و دقيقاً تصوﯾری

در جامعه ،جا میانداختند!) (26ﯾک نمونه از جناﯾت در حق زنان که خبر آن در

برجسته از اختناق و شراﯾط زندگی بسيار طاقت فرسای تودهھای تحت سلطه

ھمان زمان وسيعاً در رسانهھای مختلف و از جمله در نشرﯾات سازمانھای

ما ،در ھمان سالھا میباشد .تازه اگر شراﯾط بسيار مصيبت بار زندگی کارگران

سياسی منعکس شد ،حاکی از آن بود که :پاسداری به دختر جوانی در خيابان

و زحمتکشان و فجاﯾعی که اکثرﯾت تودهھای جامعه ما تحت سيطره رژﯾم

"گير داده" ) اصطالحی که در ھمان دھه  60بوجود آمد( و مدام به او میگفت

سرماﯾهداری جمھوری اسالمی در ھمان دوران با آنھا مواجه بودند )و ھم اکنون

که روسریات را پائين بکش ،حجاب را رعاﯾت بکن! و دختر نيز به طور مرتب به

ھستند( ،مورد بررسی و برخورد قرار گيرند ،به راحتی میتوان رابطه شراﯾط

دستور او رفتار میکرد .اما پاسدار قصد اذﯾت دختر و جلب توجه او را داشت و از

زندان و وضعيت بسيار ظالمانه حاکم بر زندگی کارگران و زحمتکشان را نيز

اﯾن رو دست از سر او بر نمیداشت .ھنگامی که دختر در ﯾک باجه تلفن

درﯾافت .اگر با روی کار آمدن رژﯾم جمھوری اسالمی ،زنجيرھای گرانی بر دست

مشغول تلفن زدن میشود ،پاسدار مزبور باز مزاحم او شده و میگوﯾد حجابت

و پای زنان بستند و آزار و اذﯾت زنان و بی حقوقی آنان را حتی علناً در قانون

را رعاﯾت کن ،روسریات را پائين بکش! تا باالخره دختر جوان از باجه تلفن بيرون

رسميت دادند ،در زندان نيز ھمين وضع را بر زندانيان سياسی زن تحميل

میآﯾد و روسری خود را از سر خود در آورده و میگوﯾد بفرما اﯾن ھم رعاﯾت

نمودند .به عنوان ﯾک نمونه میتوان به فشارھائی که در زندان جھت سر کردن

حجاب!! اما پاسدار مزبور که ھچون ھمپالگیھای دﯾگرش با اعمال خشونت و

چادر به زنان آوردند و در سال  64حتی به اﯾن ھم راضی نشده و حتماً

خون رﯾزی موجودﯾت ﯾافته بود ،در مقابل اﯾن "گستاخی" ،درنگ نمیکند و

میخواستند که رنگ چادر زنان زندانی به ھنگام رفتن به بھداری و مالقات و

گلولهای به قلب آن دختر نشانه رفته و او را در ھمان جا در خون خود غوطه ور

غيره حتماً مشکی باشد ،اشاره کرد .اﯾن در ھمان سالھائی بود که "قصابان"،

میسازد .بلی ،اﯾن ،نمونهای از رخدادھای ھمان سالھائی است که

"با کُنده و ساتوری خون آلود" "بر گذر گاه ھا مستقر" بودند .سالھائی که برای

گشتھای گوناگون ،از گشت "ثارﷲ" و "جندﷲ" گرفته تا گشت "زھرا" و گشت
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"خواھران زﯾنب" متشکل از اراذل و اوباش مزدور حکومتی )زن و مرد( ،تازه به راه

باالتر از آنھا ،اربابان امپرﯾاليستشان ،کامال ً مطمئن شوند که امکان انجام ھر

افتاده و در خيابانھا ولو بودند و کوچکترﯾن حرکات مردم را تحت نظر میگرفتند و

گونه حرکت انقالبی از طرف نيروھای مبارز مردمی ،از آنھا سلب شده است.

با بھانهھائی نظير انجام وظيفه دﯾنی "امر به معروف و نھی از منکر" ،در

اﯾن ھدف ھمانطور که میدانيم به نام مذھب و تحت عنوان رواج و اشاعه

خصوصی ترﯾن امور زندگی مردم ،دخالت میکردند؛ ھمان سالھا که مشتی

"اسالم" در جامعه صورت میگرفت و اﯾن طور جلوه میدادند که گوﯾا ھمه آن

اوباش حکومتی مردم را دائماً مورد تحقير و توھين قرار میدادند و

کارھا و اعمال ارتجاعی را به خاطر اعتقاد به اسالم انجام میدھند .اﯾن موضوع

باالخره ھمان سالھا که مأموران بی شرم جمھوری اسالمی بسياری از

را میتوان به اﯾن صورت نيز بيان نمود که جھت بر آوردن ھدف مادی چنان

تودهھای رنجدﯾده اﯾران  -از افراد مسن گرفته تا ﯾک پسر و ﯾا دختر جوان را به

بزرگی و با چنان ماھيت ضد خلقیای ،آخوندھائی که دست اندر کار جا

بھانهھای مختلف ،دستگير و روانه بازداشتگاهھای خود مینمودند.

انداختن سلطه شوم ﯾک حکومت مذھبی در جامعه ما بودند،

اراذل و

نکته مھمی که در اﯾنجا باﯾد به خاطر بسپارﯾم اﯾن است که ھدف از

میباﯾست به تروﯾج و تبليغ چنان اﯾدئولوژی ارتجاعی اسالمیای

ھمه آن اعمال  -با ھر توجيه اسالمی که برای آن بتراشند -تنھا و تنھا

بپردازند که قبل از ھر چيز توجيه گر نظرات سياسی آنھا

اﯾجاد رعب و وحشت در ميان مردم جھت باز داشتن آنھا از مبارزه بر

باشد،نظراتی که سرکوب کامل انقالب و تودهھای انقالبی ،در مرکز آن

عليه دشمنان طبقاتیشان بوده و میباشد .اﯾن ،آن ھدف مادیای بود

قرار داشت .اسالم در دست آنان ھمانند ھر مذھب دﯾگری وسيلهای برای

که جانيان رژﯾم در خدمت به منافع امپرﯾاليستھا و سرماﯾهداران

فرﯾب و کنترل جامعه بود .اما اﯾن اسالم ھر چه بود با تصورات مردم از

وابسته در اﯾران تعقيب مینمودند وھمه واقعيات گواه بر آنند که

اسالم مورد نظر خوﯾش ،مغاﯾرت داشت .محتوای اﯾن اسالم،

توجيھات و اﯾدئولوژی اسالمی آن جانيان نيز تنھا به کار توجيه چنان امر

آموزهھای ھمان اﯾدئولوژی بی نھاﯾت ارتجاعی و زور گوﯾانهای است

شوم مادی میآﯾد(27) .

که الزمه حفظ سيستم اقتصادی -اجتماعی موجود در جامعه ما ﯾعنی

در آن سالھا ،انواع مختلف "گشت"ھا وظيفه داشتند مردم را چنان

سيستم سرماﯾهداری وابسته بوده و از آن نشأت گرفته است.

کنترل کنند و چنان کوچکترﯾن حرکات آنان را تحت نظر بگيرند تا سردمداران

اﯾدئولوژیای که در ھر شکل و عنوانی ارائه شود )حتی در شکل غير مذھبی

جمھوری اسالمی -خمينیھا ،منتظریھا ،رفسنجانیھا ،خامنه ایھا وغيره و

خود نيز( ،توجيه گر دﯾکتاتوری شدﯾداً و وسيعاً قھر آميز بر عليه اکثرﯾت مردم
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خواھد بود؛ چرا که تنھا چنين اﯾدئولوژیای قادر به خدمت گزاری به منافع

شانه به مدرسه ،و ﯾا بازرسی پسران دانش آموز به بھانه آن که مبادا نوار

امپرﯾاليستھا و سرماﯾهداران وابسته اﯾران به موثرترﯾن وجه ممکن میباشد.

موسيقی )که با ترجيع بند "مبتذل" ھمراه بود( ،با خود داشته باشند ،به امری

واقعيت اﯾن است که دﯾکتاتوریھای موجود در کشورھای تحت

معمول برای مزدوران حکومتی تبدﯾل شده بود! در اﯾن سالھا درست به گونهای

سلطهای نظير اﯾران ،با اﯾدئولوژیھای به ظاھر متفاوت ) ﯾکی به نام

که در آلمان تحت سلطه فاشيسم رواج داشت ،کودکان را نيز به جاسوسی

اسالم  ،دﯾگری به نام ملت خواھی و سومی با عنوانی دﯾگر( ،چنان

واداشته و از وجود آنھا برای اﯾجاد خفقان حتی در چارچوب خانه ،استفاده

عملکردھای وحشيانهای از خود بروز داده و میدھند که حتی

مینمودند .پدر و مادرھا حتماً باﯾد مواظب میبودند تا جلوی کودکانشان حرفی

باعملکردھای فاشيستی در دوران ھيتلر نيز قابل مقاﯾسه نمیباشند.

برعليه حکومت نزنند )خود را سانسور کنند( و حتی زنانی که عادت روسری ﯾا

در اﯾران عالوه بر ھمه جناﯾتھا و ظلم و ستمھای اعمال شده بر عليه مردم ما،

چادر سرکردن در درون خانه را نداشتند ،در صورتی که ميھمان مرد در خانه بود،

آنچه به تنھائی در زندانھا در دھه  60گذشته است ،خود گواه چنين

ناخواسته لچکی روی موھای خود میانداختند تا مبادا کودک که در کودکستان و

حکمی است .بر اﯾن مبنا در دوره مورد بحث ،ما شاھد روﯾدادھا و وقاﯾع

ﯾا مدرسه مورد سئوال قرار میگرفت ،حرفی بزند که درد سری برای خانواده

ط شراﯾطی دهھا بار بدتر از فاشيسم در
بسياری ھستيم که دال بر تسل ِ

اﯾجاد شود! اﯾنھا فقط نمونهھائی از واقعيتھائی است که رژﯾم جمھوری

جامعه ماست .در اﯾن سالھا حتی با دانش آموزان ،درست مثل زندانی رفتار

اسالمی برای سرکوب مبارزات حق طلبانه مردم ما ،ھمراه با جا انداختن

میشد .مثال ً دانش آموزان ،ﯾکباره ،بدون اخطار قبلی ،از کالسھا بيرون برده

اﯾدئولوژی اسالمی خاص خود به آنھا مبادرت و از آن طرﯾق زندگی مردم را با

میشدند و آنگاه مزدوران رژﯾم متشکل در انجمنھای اسالمی و غيره به

ھول و ھراس دائمی مواجه ساخت .در اﯾن زمينه بسيار میتوان سخن گفت و

کالسھا رﯾخته و به بازرسی کيف آنھا میپرداختند .اﯾن صحنه درست ﯾاد آور

در ھمينجاست که میتوان تصور کرد که به راستی اگر وقاﯾع و روﯾدادھای

بازرسیھای وحشيانه در درون زندانھا میباشد )در بازرسیھای درون زندان،

مختلف مربوط به زندگی عمومی در سالھای  ،60از زبان خود مردم جمع آوری

ﯾک باره سرو کله مأموران بازرسی پيدا میشد و آنھا به ناگھان به بند رﯾخته،

شده و تجارب اﯾن دوره از زندگی تودهھا ھر چه زنده تر و ملموس تر به رشته

زندانيان را از بند به بيرون برده و وساﯾل آنھا را به شکلی ناجور ،می گشتند(.

تحرﯾر در آﯾد ،اگر از مشاھدات توده عظيمی که زندگی در زﯾر سلطه جمھوری

به غير از اﯾن ،گشتن کيف دختران دانش آموز ،به بھانه جلوگيری از آوردن آﯾنه و

اسالمی در دھه  60را از سر گذراندهاند ،مجموعهای تھيه شود آنگاه چه
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واقعيتھائی از پرده بيرون خواھند افتاد! در اﯾن صورت مطمئناً ھرچه بيشتر
آشکار خواھد شد که مردم در سراسر جامعه اﯾران با چه وضعيتی دست به
گرﯾبان بودند؛ و به طور کلی با ھر چه گوﯾا تر بيان شدن شراﯾط زندگی مردم در
آن سالھا ،آشکار خواھد شد که آنچه در دھه  60در زندانھا میگذشت،
دقيقاً انعکاس شراﯾطی بود که در کل جامعه جرﯾان داست و ﯾا بر
عکس .بی مناسبت نيست در ھمينجا روی وظيفه روشنفکران مترقی اﯾران در
به تصوﯾر کشيدن شراﯾط زندگی مردم در دھه  60تأکيد شود -که نه فقط به
عنوان تارﯾخ نوﯾسی مطرح است بلکه اﯾن وظيفه در وسعت ھنر و ادبيات نيز
میگنجد .در دوران فاشيسم و پس از آن ،روشنفکران مبارز در اروپا ،صدھا اثر
ھنری و ادبی در توضيح و تشرﯾح جناﯾات فاشيستھا و در مورد مبارزات و
مقاومتھای مردمی در مقابل آن آفرﯾدند .درست است که سانسور و اعمال زور
و فشارھای وحشيانه از طرف وزارت اطالعات بر عليه نوﯾسندگان و ھنرمندان و
به طور کلی روشنفکران مبارز ،مانع اصلی از آفرﯾنش ھنر و ادبيات مردمی به
صورتی برجسته و وسيع در اﯾران میباشد ،ولی در ھر حال ھنر بزرگ
روشنفکران مترقی و انقالبی ما ھمواره اﯾن بوده است که درست در زﯾر سيطره
سرکوب و اختناق رژﯾمھای دﯾکتاتور ،به خلق آثاری مبادرت کردهاند که برخی از
آنھا جاودانه گشتهاند.

فصل سوم
تواب ،پديدهای نوظھور
*****
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تفصيل بيشتری مورد برخورد قرار خواھد گرفت .اکنون الزم است از بعضی
جنبهھا ،ھم در رابطه با شراﯾط بندھا در فاصله بين سال  60و اواﯾل سال  61و
ھم از روحيهھای مقاوم و از وضعيت مبارزاتی زندانيان سياسی شمهای سخن
گفته شود.
در اﯾن فاصله ،از لحاظ وضعيت سلولھائی که زندانيان در آنجا به سر
میبردند ،صرفنظر از خود ساختمان در ارتباط با پنجره و آفتاب و غيره ،به طور
عموم باﯾد به شراﯾط بندھا از لحاظ کثرت جمعيت زندان و فقدان امکانات الزم
زﯾستی از غذا گرفته تا دوا و دکتر و غيره توجه داشت که ﯾکی از دشواریھائی
بود که به طور جدی زندانيان را تحت فشار قرار میداد .مثال ً در بند  2اوﯾن

شمهای از وضعيت بندھا
قبل از شکل گيری توابين

)پسرھا( در ﯾک اتاق سه در شش متر ،چھل و پنج – شش نفر و ﯾا در اطاق
شش در شش ،در دورهای صد و ھشت نفر زندانی به سر میبردند .اﯾن در

در صفحات پيشين به دفعات در ارتباط با روﯾدادھای مختلف ،از توابين و

شراﯾطی بود که درب اتاقھا ھم در تمام مدت بسته بود و جز در فواصل کوتاھی

عملکرد آنھا سخن به ميان آمد .واقعيت اﯾن است که با شکل گيری توابين،

برای دستشوئی و غيره باز نمیشد .در رابطه با کثرت جمعيت زندان و عدم

دست رژﯾم و دست اندرکارانش برای سرکوب مقاومت و مبارزه نه تنھا در درون

وجود امکانات الزم ،ﯾکی از زندانيان سياسی زن شراﯾط سلولھای بند  8را

بندھای زندان بلکه در بيرون از زندان ،در کل جامعه برای شناسائی و دستگيری

اﯾنگونه توضيح میدھد" :ھر سلول شامل ﯾک تخت سه طبقه بود و فقط

مخالفين رژﯾم به طور وسيع باز شد .تا جائی که به زندان مربوط میشود

گنجاﯾش سه نفررا داشت ،در حاليکه گاھی اوقات  30تا  35نفر در اﯾن سلولھا

واقعيت اﯾن است که با شکل گيری توابين ،در شراﯾط سرکوب در زندانھا تغيير

بودند .ﯾکبار در ﯾکی از سلولھا تخت باالئی بعلت وجود تعداد زﯾادی روی آن

کيفی اﯾجاد شده و ارتکاب به جناﯾت در حق زندانيان سياسی و اعمال

شکسته شد .در آنزمان در سلولھا بسته بود و مجبور شدند درھا را باز کنند.

فشارھای مختلف به آنان ابعادی بی سابقه ﯾافت .در صفحات بعد اﯾن موضوع با

درب سلو لھا تا آنجائی که ﯾادم میآﯾد ھميشه بسته بود .در مواقع عادی از 8
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صبح تا اذان مغرب بسته بود .فقط برای ناھار ﯾک ساعت بيرون بودﯾم و دو باره

میکنيد .آخه گناه جنگ اﯾران و عراق و کشته شدگان جنگ ھم به گردن ما

بداخل سلولھا میرفتيم .در مواقع تنبيھی شبھا ھم بسته بود .با جمعيت زﯾاد

بود!!!!!")وﯾدا برزگر◙( در چنين وضعيتی ،زندانيان به خاطر کمترﯾن خطا در رابطه

در سلول امکان خوابيدن برای ھمه وجود نداشت و مجبور بودﯾم شيفتی بخوابيم

با رعاﯾت مقررات بند تنبيه میشدند).چه در زندان مردان و چه در زندان زنان(.

و ﯾا کسانی که شب نخوابيده بودند روز می خوابيدند ﯾعنی تختھا را به آنھا

عالوه بر ھمه اﯾنھا سرکشیھای مداوم رئيس زندان به ھمراه

میدادﯾم و تعدادی مجبور بودﯾم سر پا باﯾستيم .ﯾکی از شب ھائی که در

پاسداران ھمراھش و اذﯾت و آزار آنان قابل ذکر است .مثال ً زندانيان سياسی در

سلول بسته بود و تعداد زﯾادی در سلول بودﯾم برای خوابيدن مجبور شدﯾم

زندان قزلحصار روﯾدادھای وحشتناکی را در رابطه با مردک رئيس اﯾن زندان،

چادرھاﯾمان رابه شکل طناب درست کنيم و ﯾک سرش را به ميله پنجره کوچک

داوود رحمانی -به خصوص در رابطه با زنان -تعرﯾف میکنند.از جمله به گزارش

سلول گره بزنيم و سر دﯾگرش را به ميله ھای در سلول وصل کنيم تا چند نفری

زﯾر توجه کنيد..." :اکنون اسم شب تغيير کرده بود و مانتو و روسری میباﯾستی

در تخت باالئی بتوانند در عرض تخت دراز کشيده و پاھاﯾشان را روی طناب

به چادر سياه و مقنعه تبدﯾل شود .در اﯾن لحظه فعال ً خانوادهھای زندانيان برای

بيندازند .در چنين شراﯾطی تقرﯾبا خوابيدن نا ممکن بود ولی ما ھيچگاه از تالش

بچهھاﯾشان چادر نماز آورده بودند و فعال ً چادرنماز حکومت میکرد .حاجی در

باز نمیاﯾستادﯾم و ھمين موضوع خود باعث خنده و شوخی در سلول میشد و

میزد و بيدرنگ وارد میشد .از ھمان بدو ورود ،ھر زندانی را که در برابرش قرار

به نوعی روحيه میگرفتيم وعالوه بر اﯾن راه حل ،باز بعضیھا شيفتی

داشت و چادر نداشت به باد مشت و لگد میگرفت و ھمينطور که لگد میپرانيد

میخوابيدند و چند نفری ھم زﯾر تخت میخوابيدند به اﯾن صورت که تا کمر زﯾر

جلو میآمد .اﯾن زندان دوازده سلول انفرادی داشت و بيشتر از  180نفر در آن

تخت میرفتيم و باقی بدن در فاصله بين تخت تا دﯾوار قرار میگرفت .بسته

زندگی میکردند .دوﯾدن توأم با ھراس و وحشت  180نفر زلزلهای اﯾجاد میکرد

بودن درھا مساﯾل زﯾادی بوجود می آورد .مثال ً ﯾک بار زھره احتياج داشت به

در تنگ
که وصف نا شدنی است .ناگھان پانزده نفر با ھم میکوشيدند از ﯾک ِ

دستشوئی برود ،دختر تواب بند )افسر غروی( را صدا میزد که در را باز کند

وارد سلول شوند و چادرھاﯾشان را بردارند".

ولی افسر توجھی نمیکرد .زھره ھمچنان او را صدا میزد و ﯾکبار ھم لفظ

از زندانيان سياسی مرد درآن زمان،چنين توصيف شده است" :حاج داوود

زندانبان را در مورد او بکار برد .افسر که مثل گرگ ھار شده بود در را باز کرد و

رحمانی که گفته میشد قبال ً شغل آھنگری داشته است .ﯾک لمپن به تمام

کارشان به کتک کاری رسيد .افسر جيغ میزد که شما خون شھدا را پاﯾمال

٭

٭

"خاطرات زندان" ،شھرنوش پارسی پور -صفحه 139

رئيس زندان قزلحصار از زبان ﯾکی

 101شمهای از وضعيت بندھا قبل از شکل گيری توابين

در جدال با خاموشی

102

معنی بود .او مرا بيشتر ﯾاد دائمالخمرھائی می انداخت که زمان رژﯾم سابق از

وضعيت بندھا در

شدت مستی و بی خيالی تا صبح داخل جوی آب خيابانھا میافتادند.

اﯾن سالھا و به خصوص

لمپنھائی که اجتماع و محيط پيرامونی خود را نه از طرﯾق بينائی و شعور ،بلکه

در خود سال  60از جنبه

تنھا از طرﯾق شکم و شکم به پائين نگاه کرده و میديدند .او حال غالم حلقه به

دﯾگری نيز باﯾد مورد توجه

گوش روحانيت حاکم شده و نيازھای نظام سرماﯾهداری وابسته به امپرﯾاليسم

قرار گيرد .گوﯾنده سخنان

جمھوری اسالمی را در سرکوب مردم به روش خود پاسخ میداد .اين وضع به

فوق در رابطه با اعدام

امثال آنھا قدرتی داده بود تا عقده ھای حقير و پوچ شان را با خشونت و

مبارزﯾن جوان و نو جوان و

سرکوب آزادﯾخواھان و آزادﯾخواھی و ھرگونه آزادی و از جمله آزادی اندﯾشه و

به طور کلی تيرباران آزادﯾخواھان از ھمه سن که در آن زمان به طور روزمره در

تفکر بپوشانند .روشن است که ﯾک چنين رئيسی ھمراه با ھمکاران و زﯾر

ميدانھای تير جرﯾان داشت ،اطالع میدھد" :سال شصت سال آغاز شنيع

دستان ھمرنگ خودش چه برخوردی با زندانيان میتوانست داشته باشد .از

ترين و جناﯾتکارانه ترﯾن کشتارھای جمھوری اسالمی در زندانھا بوﯾژه زندان

آنھا جز دامن زدن به لودهگی ،فحاشی ،جلف بازی و ...کاری ساخته نبود.

اوﯾن بود .ﯾادم مياد ھر دو روز در ميان و در چند مرحله ھر روز ،بساط اعدام

آنھا به جز نشان دادن لمپنيزم از خود و رشد آن )به طوری که برخورد و عملکرد

فرزندان خلق ،جگر گوشهھای

تمامی توابين در بندھای قزلحصار ھم مويد اين امر است( ھنری نداشتند.
تحقيرکردن و حقير پنداشتن زندانيان برای جبران کمبودھای خود ،کار آنھا بود.
البته جزئيات گستردهتر اﯾن برخوردھا در بيشتر نوشتهھای زندان که بصورت
کتاب در آمده اند ،انعکاس ﯾافته است) ".نصير تبرﯾزی(◙.
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پدر  ،مادر  ،برادران وخواھران گرامی
ھم اکنون ساعت  12ظھر روز  60 .10 . 17می باشد  ،اين نوشته بمنزله وصيت
نامه من می باشد
تنھا خواستی که از ھمگی شما دارم اين است که بر مرگ من گريه وزاری نکنيد.
چرا که بھر صورت اتفاقی است که می افتد وگريه وناراحتی ھيچ مساله ای را حل
نمی کند  ،تمام زندگی من شما بوديد،تک تک ذرات وجودم در رابطه با فرشيد،
لطفعلی  ،افسانه  ،فرزانه  ،مھوش  ،سياوش ،سيامک ومادر عزيز وپدر گراميم بود .
قلب من ھمواره برای شما می طپيد ولی متاسفانه فرصت نشد تا از زندگی لذت ببرم
.ولی بھر حال مسئله ای نيست چرا که واقعيت است واز واقعيت گريزی نيست از
دور ھمگی شما را می بوسم وبرای ھميشه با شما وداع می کنم .
امضا
حضور پدر مادر و خانواده
عزيزم سالم عرض می کنم .
مادر عزيز اميدوارم ھمچون
شير زنان اعدام مرا تحمل

قربان ھمگی فرزين راجی

104
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باورکن که تو و خانوادهام را از ھر چيزی در دنيا بيشتر دوست می دارم و به ھمين دليل از تو و
فرزانه وخانواد هام میخواھم که قھرمانانه تحمل نمايند.
راستی مادر بدوستانم بگو که تا آخرين لحظه فقط می خنديدم دوستدار ھمگی شما فرشيد .امضاء
فرشيد راجی
متولد  1341محل تولد اليگودرز نام پدر علی شماره شناسنامه 51
مردم شھر و روستا ،عزيزان مردم در کوچه و بازار توسط جالد اوﯾن )الجوردی( و
جانيان ھمراه وی برقرار بود .طی روز ،زندانی را با تمامی وسائل صدا ميکردند و
با صدا کردن او لحظه دﯾدار آخر فرا میرسيد .آن که میرفت و آنانی که
میماندند ھمگان به حادثه در حال وقوع آگاھی داشتند ھمانند "خود آگاھان به
مرگ خوﯾش"....داوود مدائن ھا ،احمد عامریھا ،عبدﷲھا و خيلیھای دﯾگر
رفتند و آنھائی که ماندند منتظر شنيدن زوزه شب پرستان خون آشام شدند.

نمائی  ،مادر عزيز اميدوارم
لطفعلی وافسانه را بسيار
خوب تربيت نمائی وبه
جامعه تحويل دھی .
مادر عزيزم تنھا وصيت من

ﯾکدفعه صدای خوفناکی میآمد مثل اينکه دارند تيرآھن خالی میکنند سه بار
اﯾن صدا شنيده میشد .شليک رگبار بود و اين صدا تمامی اوﯾن را در سکوتی
غمبار فرو میبرد .وبعد از آن شمارش تک تيرھا )تيرھای خالص( ھمراه با
خشم،

اين است که اگر محل دفن

)اشک،

مرا پيدا نکردی بر سر خاک

سه....ده....بيست ،سی....صدوﯾک ،صدودو....صدو ھفتاد ،صد و ھشتاد....صد

نفرت،

آه

و

افسوس(

شروع

میگشت.

ﯾک،

دو،

دوست عزيزم ساعد بروی .
ديگر مسئله ای برای گفتن
ندارم جرء اينکه برايت
بگويم که من تا آخرين لحظه
می خنديدم  .مادر عزيز

و نود....آمار اعداميان آن شب بود و اﯾن روند دوباره در روز بعد تکرار میشد......
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طولی نکشيد که خورشيد از شرم ،رخسار خود را

شان ولی دلت و وجودت با آنھا بود)".نصير تبرﯾزی◙( در آن مقطع چنان

برکشيد و غروبی حزن انگيز چھره بنمود و سپس

شراﯾطی حاکم بود که حتی کسانی که به خاطر مبارزه سياسی با رژﯾم به

تارﯾکی و سياھی بر ھمه جا گسترده گشت.

زندان نيافتاده بودند و در ارتباط با ھيچيک از سازمانھا و نيروھای سياسی نيز

صورتھا در التھاب رخدادی بود اما نه برای

قرار نداشتند ،در مورد آن نوشتهاند" :تماشای دائمی اﯾن خونرﯾزی غيرممکن

بازجوئی ،نه برای مواجه شدن با درد شالق

بود .ماهھا بود که ما با بوی خون زندگی میکردﯾم و در لحظهای که تمام

وکابل ،نه برای خود ،نه نه نه ،برای عزﯾزان رفته

اوباشان ،دزدان ،قاچاقچيان ،ربا خواران ،پا اندازھا و آدمکشان زنده و آزاد بودند،

وبرای آنھائی که تو حتی از نزدﯾک نمیشناختی

دانش آموزان و دانشجوﯾان دسته دسته در برابر جوخه اعدام قرار میگرفتند .ھر
چه فکر میکردم نمی فھميدم اﯾن چه طرز اصالح جامعه است".٭ اﯾن اظھار نظر
تازه از جانب کسی است )از جانب خانم شھرنوش پارسی پور( که نه در آن
زمان و نه در موقع نوشتن کتابش خود را ﯾک فرد انقالبی نمیناميد و با ھيچ
سازمان انقالبی نيز در ارتباط قرار نداشت .با توجه
به چنين واقعيتھائی و با مجموعه فشارھای
وارده به زندانيان بود که بعضی در ھمان زمان در
زندان دچار بيماریھای روحی شدند.
ﯾکی از زندانيانی که تجربه آن سالھا را
از سر گذرانده است ،در اﯾن رابطه میگوﯾد..." :به
علت فشار زﯾادی که به انواع مختلف به زندانيان

٭

منبع پيشين
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وارد میشد ،عدهای به مرز جنون رسيده بودند .ﯾکی ار بچهھای مازنداران به

ردهھای باالی سازمانی و ﯾا ھواداران صادقی بودند که از مواضع سازمانی و

اسم فرشيد جعفری را به اطاق ما فرستاده بودند .برادر فرشيد که فرخ نام

تشکيالتی خود آشکارا دفاع میکردند و ﯾا رفقای شناخته شدهای بودند که

داشت از بچهھای باالی سازمان چرﯾکھای فدائی بود که بعد از دستگيری در

زمان شاه نيز در زندان بودند "...در مورد چگونگی مقاومت در اﯾن دوره مطرح

مراحل بازجوئی می ُبرد و تواب میشود.....ناگفته نماند که فرشيد ھنگامی که

میکند" :در زندان با دو شکل از مقاومت روبرو بودی مقاومت تھاجمی در

به مالقات فرخ آمده بوده توسط او لو میرود و دستگير میشود .حاکم دادگاه

ردهھای باالی سازمانی تشکيالتی )اگر شناخته شده بودند( و مقاومت کلی که

شرع ھم برای او حکم ھفت سال زندان صادر میکند .حاج داوود چون برادر

در بين زندانيان خود را در اشکال مختلفی نشان میداد .از قبيل لبخند زدن به

فرشيد را میشناخت سعی براﯾن داشت که فرشيد را ھم به تسليم بکشد.

روی ھم ،ردو بدل کردن خبری ،خواندن آواز دلنشينی ،انجام بازﯾھای جمعی،

حاجی مزورانه او را به بحث میکشيد و او ھم ساده لوحانه گول میخورد.

کشيدن اشتراکی ﯾک نخ سيگار بدور از چشم زندانبانان در وقت کم دستشوﯾی

فرشيد پيش از اﯾن که به مرز جنون برسد ،بارھا توسط من و بقيه نصيحت

و پائيدن نگھبان توسط دﯾگرانی که سيگاری نبودند ،رعاﯾت کامل افرادی که

میشد که با توابين و حاج داود بحث نکند....با خبر شدﯾم که برادر فرشيد آزاد

شکنجه شده و به اطاق بر ميگشتند ،گرﯾه و تأسف از اعدام ھم اطاقيت که

شده است .آزادی فرخ موجب خرسندی فرشيد شد چرا که فکر میکرد او را

چند ساعت قبل از زير ھشت اسمش را خوانده بودند؛ آری ،من تمامی اﯾنھا را

ھم به زودی آزاد خواھند کرد .ولی مدتی گذشت و از آزاد کردن او خبری نشد.

دردورانی که دوران خون ليسيدن گرگھای سگ نما )کچوئی ھا و الجوردﯾھا و(....

اﯾن قضيه تأثير بدی در روحيه فرشيد گذاشت تا به آن اندازه که اعالم کرد که

بود و آنھا برای برپاﯾی بساط شکنجه و دار و تيرباران فرزندان خلق ،زوزهھای

امام زمان شده است".

٭

پيروزی!!!! سر داده بودند ،به عينه ديدم .فضای آن ماھھا را مقاومت میبينم

با ھمه اﯾن اوصاف و شراﯾط دردناک موجود در زندان ،در رابطه با شراﯾط

چرا که کاربرد مقاومت در مقابل دژخيمان بسته به شراﯾط فرق میکرد .زمانی

مقاومت در سال  60و  ،61خيلی از زندانيان سياسی متفقالقولند که فضای

زندانی در بند در مقابل فرمان آتش جالدان فرﯾاد مرگ بر جالدان سر ميداد و

غالب دراﯾن سالھا فضای مقاومت بود .نصير تبرﯾزی که در باال به سخنان او

زمانی در بازگشت از بازجوﯾی تنھا تبسمی در چھارچوب ورودی اطاق نشان

استناد شد در ادامه میگوﯾد اعدام شدگان سال " 60بيشتر ،مسئولين و ﯾا

میداد که معنائی جز پايداری نداشت .اما بوﯾژه از نيمه دوم سال شصت

٭

سياست و برنامه سردمداران رژﯾم جناﯾتکار در سرکوب عرﯾان مبارزﯾن،
"از اوين تا پاسيال" ،د .البرز -صفحات 112-113و 135
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جنبنده

ﯾکی از برجسته ترﯾن وقاﯾعی که در اواخر فروردﯾن ماه آن سال در

مخالف در درون و بيرون زندانھا

حسينيه اوﯾن پيش آمد نيز خود تا حدی بيانگر فضای مبارزاتی آن مقطع و به طور

کشاندن

کلی نموداری از وضعيت حاکم بر بندھا قبل از حاکميت توابين میباشد .در آن

تعدادی از رھبران و اعضاء

زمان ،رژﯾم چه از ميان زندانيان برﯾده و چه از بيرون از ميان آخوندھا ،ھمواره

جرﯾانات سياسی )مذھبی و

کسانی را برای انجام سخنرانی و تبليغ به نفع جمھوری اسالمی در ميان

مارکسيستی( در اوﯾن بعد از

زندانيان ،به حسينيه اوﯾن میبرد .اما اﯾن بار حسين روحانی ،ﯾکی از مسئولين

دستگيرﯾشان )حال زﯾر شکنجه

سازمان پيکار بود که برنامه اجرا میکرد و آن واقعه نيز که بعضی از زندانيان در

و ﯾا به ھر دليلی( و خيانت

خاطرات خود نقل کردهاند ،در اولين روز حضور او در حسينيه اوﯾن بوجود آمد.

وھمکاری تودهای – اکثرﯾتیھا

دراﯾن مورد محمود خليلی ،زندانی سياسی سابق ،ضمن اسم بردن از "احمد

در بيرون از زندان با دادستانی

رضا کرﯾمیھا ،سدﯾفیھا و شيبانی و عسگر اوالدیھا" که قبل از روحانی

انقالب و در حالی که سياست

"ستاره شبھای حسينيه" بودند ،در مورد آن روز میگوﯾد " :وقتی اتاق ما را به

ضد انقالبیشان بوسيله بازداشت شدگانشان نيز کامال در زندان انعکاس

حسينيه بردند ،حسينيه تا نيمه پر بود و از اﯾن رو اتاق ما درست در وسط سالن

داشت ،شکل و شيوه کلی مقاومت تغيير کرد....دلم ميخواھد از دو نفر نام ببرم

قرار گرفته بود  .قسمت زنان را با برزنتی به ارتفاع 80سانت تا ﯾک متر جدا کرده

،زنده ﯾادان داوود مدائن )سچفخا -اقليت( و حسين صدرآملی )مجاھدﯾن خلق(

بودند واز کنار چادر فاصلهای حدود ﯾک متر برای تردد قرار داده بودند)از ھردو

که ھر دو احترام و جاﯾگاه خاص خودرا در ميان زندانيان دﯾگر داشتند .بوﯾژه رفيق

طرف مردانه و زنانه( ،من درست ابتدای اﯾن صف ونزدﯾک به ردﯾف زنان قرار

داوود مداﯾن بعلت سابقه مبارزاتيش و اﯾن که در دوره شاه نيز زندانی سياسی

داشتم .ردﯾف جلوی ما اتاق  41و اتاقھای دﯾگر سالن  4بترتيب پشت سرما

بود و ھمچنين به خاطر شخصيت مبارزاتيش حتی در بين بچهھای مجاھدﯾن

نشسته بودند .شخصی را که ما میگفتيم موسوی") ......موسوی

احترام بخصوصی داشت) ".نصير تبرﯾزی◙ (

200تناقض"( درکنار حسين روحانی )در سمت چپش( نشانده بودند تا ھم

و

با

به

وﯾا

ھر
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چھارچوب خارج نگردد .حسين روحانی )با پيراھنی کرم رنگ وشلواری طوسی(

کردم حسين روحانی از تشکيالت پيکار اخراج شده  ،او از قبل ھم حامل نظرات

در ﯾک ساعت اوليه فقط به شرح وبسط ارتباطش با مجاھدﯾن ،سرقت ھواپيما،

راست پيکار بوده است من بحث وﯾژه ای باکسی ندارم.

تدوﯾن جزوه شناخت وارائه آن بھمراه تراب حق شناس به خمينی در نجف

دراﯾن ھنگام حسين روحانی حرف او را قطع کرد و گفت :من در زﯾرشکنجه کم

پرداخت .و وقتی در خصوص پيکار شروع به صحبت نمود از موضع اکثرﯾت وحزب

آوردم و به اختيار خودم ھم اﯾنجا نيامدم طی اﯾن مدت من در بدترﯾن شراﯾط قرار

توده نسبت به حاکميت طوری برخورد نمود که انگار به جای او کيانوری ﯾا نگھدار

داشتم ودر حالی که به نحوی تالش داشت نشان دھد به شدت زﯾر شکنجه

آنجا نشسته اند .سپس بحث کشيدن چارت تشکيالتی پيکار توسط جيگاره ای

بوده است ادامه داد .....من فقط کتک خوردم .

را مطرح کرد که در اﯾن ھنگام منيژه ھدائی )نفر سوم از زنانی بود که در آنسوی

الجوردی که روی پلهھای سن نشسته بود داد زد :تف به روت بياد اصال "حيا

برزنت ودر امتداد صف ما نشسته بودند ﯾعنی فاصله من با او چيزی حدود  3الی

وشرف نداری کی تو را وادار کرده بيائی اﯾنجا بجز اﯾنکه خودت تقاضا کردی و با

 4متر بود( از جا برخاست وبدون اجازه و صحبتی ،حرف روحانی را برﯾد و گفت:

التماس از ما خواستی بيائی و گذشتهات را نقد کنی ،اﯾن خانم که از جيگاره ای

دروغ گو ،برﯾده ،خائن از خودت حرف بزن .رفيق جيگارهای چارت تشکيالتی را

دفاع میکنه وقتی مصاحبه خودش و جيگاره ای پخش شد مشخص میشود

نکشيده است وھمه فتنهھا از گور تو که از بيرون ھم برﯾده بودی در میآﯾد .تو

که چه چيزھا که نگفتهاند و .....کل کاسه کوزه الجوردی بھم رﯾخت .قرار براﯾن

صالحيت اﯾن را نداری که در مورد رفيق جيگاره ای حرف بزنی و. ....

شد که فردا شب با حضور زندانيان در خصوص آزادی به مناظره بپردازند.

الجوردی که در مخيلهاش ھم ھمچين چيزی نمیگنجيد و موقعيت را به اﯾن

البته تا آنجائی که من میدانم ھيچ کدام از اتاقھای سالن  4را شب بعد

صورت دﯾد با اصرار از منيژه ھدائی خواست که به باالی سن برود و در آنجاحرف

وشبھای بعد به حسينيه نبردند تا اواسط تيرماه  1361که در آن زمان دوباره ما را

بزند .او )منيژه ھدائی( در ابتدا زﯾر بار نمیرفت ومیگفت من از اﯾنجا صحبت

به حسينيه بردند و اﯾن بار تا روحانی روی صندلی نشست و گفت :بسم ﷲ

میکنم  ،وحتی خواست بنشيند که زنک پاسدار زﯾر بغل اورا گرفت ومانع

رحمن رحيم تقرﯾباً ھمه سالن چھارﯾھا زدند زﯾرخنده و متوجه شدند که غيبت

نشستن او شد ومنيژه ھدائی را به سوی سن ھداﯾت کرد.....منيژه ھدائی با

چند ماھه او ثمره خود را برای الجوردی در برداشته است"٭ در اﯾن مقطع نه فقط

بيان اﯾنکه :من به آلوده کردن چھره رفيق جيگاره ای اعتراض داشتم و بيان
٭ "ھر دم از اين باغ بری ميرسد" ،محمود خليلی )سايتھای ديدگاه و گفتگوھای زندان – به تاريخ 24
اسفند  1383برابر  14مارس (2005
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خزعبالت "ستاره شب"ھای معمم و غيرمعمم مختلفی را در تمام زندانھا برای

اﯾن اتاق نوشته شده بود .از اﯾن دست مسائل زﯾاد است".٭ .محمد ،ﯾکی دﯾگر

زندانيان پخش مینمودند بلکه در شراﯾطی که میکوشيدند آوای شوم مرگ و

از زندانيان باقيمانده از دھه  60در رابطه با زندان اصفھان میگوﯾد" :بچهھای

ﯾأس و نا اميدی را در بندھای زندان مسلط سازند ،مناظره توابھای غير زندانی

حزب توده...جلسات بحث اﯾدئولوژﯾکی برای رد مارکسيسم با توابين

فتاحپور و دﯾگر

میگذاشتند ....جالب ترﯾن خاصيت حزب توده توی زندان اﯾن بود که به مجردی

ھمپالگی ھاﯾشان با بھشتی که پيشتر از تلوﯾزﯾون سراسری پخش شده بود را

که میدﯾدند توابھا دورشان نيستند چپی میشدند .ولی وقتی که توابھا

نيز به طور مکرر از تلوﯾزﯾون زندان پخش کرده و زندانيان را وادار به گوش کردن به

دورشون بودن جاسوسی ھم براشون میکردند .به غير از  4نفری که شخصيت

آن مناظرهھا مینمودند.

سياسی شان را حفظ کردند...ﯾکی از اعضای حزب توده در اصفھان کتابچهای در

چون فرخ نگھدار ،علی کشتگر ،جمشيد طاھری پور و ماشا

تقرﯾباً از اواخر سال  60بود که پدﯾده تواب در زندان شکل گرفت؛ ولی

مورد چگونگی شکنجه روانی برای پاسدارھا نوشت".

٭٭

ﯾک مورد برجسته از

شکی نيست که ھمکاری عناصر خائن و پست با جناﯾتکاران جمھوری اسالمی

ھمکاری ﯾک عنصر اکثرﯾتی با جناﯾتکاران زندان مربوط به فرد خائنی است که

از ھمان اواﯾل دستگيریھای گسترده سال  60آغاز شد که از ميان اکثرﯾتی-

ﯾکی از زندانيان سياسی سابق در مورد وی مینوﯾسد" :مسئول بند شخصی

تودهایھا )حتی در بيرون از زندان( افراد زﯾادی در زمره آنھا بودند .اﯾنان خط

بود به نام مجتبی که از ھواداران سابق اقليت بود که بعدھا تواب شده بود.

سياسی حزب و سازمانشان که ھمانا تقوﯾت رژﯾم بزعم آنان "ضد امپرﯾاليست"

معاون او شخصی بود از ھواداران سابق اکثرﯾت که آدمی جلب و موذی بود .در

جمھوری اسالمی بود را به درون زندان آورده و در نتيجه در سالھای خون و

مجموع معاون بند خط دھنده بود و مجتبی را در صحنه داشت و خودش در واقع
٭٭٭

در صفحه  78ھمين منبع ،نوﯾسنده نام فرد اکثرﯾتی خط

جنون  60و  61آشکارا با دژخيمان زندان برعليه زندانيان سياسی ھمکاری

کارگردانی میکرد".

مینمودند .بعضی از زندانيان سياسی باقيمانده از دھه  60حتی زخم زبانھای

دھنده به تواب مذکور را نيز بر مال کرده و مینوﯾسد.." :بعدھا درون بند فھميدم

آنان برعليه زندانيان سياسی آنھم در اوج اعدامھا و خونرﯾزیھای رژﯾم را به ﯾاد

که تصميم فرستادن افراد به اتاقھای مختلف توسط ﯾک نفر اکثرﯾتی دو رژﯾمه

دارند .از جمله" :سال  60در اوﯾن ھنگامی که روزنامه را به اتاق میآوردند و در

به نام محسن درزی و دوست تودهای او حميد رضوانی از اعضای حزب توده

آن با تيتر درشت اعدام شب قبل را نوشته بودند ،ﯾک تودهای گفت :حق شان
است .اﯾن در حالی بود که در ھمان روزنامه خبر اعدام خواھر ﯾکی از زندانيان

٭ "تاريخ ،تابستان  67را ھرگز فراموش نخواھد کرد" ،ر.پارسا ) -نشريه آرش شماره (82 -81
٭٭ "مصاحبه با يکی از بازماندگان کشتار زندانيان سياسی در سال ) "67نشريه پيام فدائی شماره (58
٭٭٭ "از اوين تا پاسيال" -صفحه 58
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صورت میگرفت .محسن که ھم در رژﯾم شاه و ھم در رژﯾم خمينی زندانی

در دست داشتند و افرادی آلت دست آنھا شده و نقش بازوی نظامی شان را

شده بود و از کادرھای مرکزی به شمار میرفت ،بيشتر اﯾن جابجائیھا را انجام

بازی میکردند .روزی متوجه شدم که اﯾن فرد بی مقدار و پست ،جمعی از

میداد بدون اﯾن که کسی متوجه آن باشد .محسن درزی به مجتبی مير

توابان را دور خود جمع کرده و ضمن ارشاد آنھا ،مدعی است که :ما را بگو

حيدری مسئول بند خط میداد که زندانيان مختلف را در کدام اطاقھا نگه دارند.

مدتھا در کتابھا به دنبال چه گوآرا و ھوشی مين و ...می گشتيم ،در حالی

محسن نقش خود را خيلی خوب بازی میکرد و دﯾگران را جلو میانداخت تا

که ھزاران باالتر از آنھا در کنار ما و ﯾا در جبھهھای جنگ قرار دارند و ما آنھا را

چھره ی خود را در پشت سر آنھا پنھان کند .غافل از اﯾن که در آخر نقاب از

نمیدﯾدﯾم .البته اشاره اش به بسيجی ھا و پاسداران بود! "٭ الزم به ﯾادآوری

صورت او خواھد افتاد و مردم چھرهی واقعی او را خواھند شناخت".٭ اﯾن البته

است که فرد مزبور امروز در خارج از کشور در لباس "جمھوری خواھی" ،چھره

مربوط به ماهھائی در سال  60بود که ھنوز کامال ً اطمينان وجود نداشت که رژﯾم

اپوزﯾسيون رژﯾم به خود زده و مدعی است که گوﯾا در جرﯾان تيربارانھای سال

جمھوری اسالمی چه آﯾندهای خواھد داشت و آﯾا موفق به استقرار کامل خود

 ،60برای جا بجائی اجساد به پشت بند  4میرفته است و نه برای تير خالص

خواھد بود و ﯾا نه .البته چھره فرد مذکور )محسن درزی( بعداً به عنوان ﯾک تواب

زدن!!

تير برای زندانيان سياسی شناخته شد .برای نمونه ﯾکی دﯾگر از زندانيان

در پاﯾان اﯾن مبحث ،ھم ،جھت ذکر نمونهھای دﯾگری از توابين تير

سياسی سابق در مورد وی مينوﯾسد" :از دﯾگر توابان بند که وظيفهی برخورد

خالص زن و ھم به منظور آشکار ساختن گوشهای از وضعيت بندھا در فاصله دو

تئورﯾک با افراد را به دوش میکشيد ،محسن درزی ،ﯾک اکثرﯾتی که سابقهی

سال اول دھه  ،60به مورد دﯾگری نيز اشاره میکنم .اﯾن مورد ،ھم مبين تالش

زندان زمان شاه را نيز داشت ،بود .او در جوخهی اعدام نيز شرکت کرده بود و

ارتجاع برای تبدﯾل زندانی سياسی به شرﯾک جناﯾات خود میباشد و ھم

مدعی شده بود که تير خالص ضد انقالب را زده و به انجام آن نيز مباھات

نشانگر برخورد مبارزه جوﯾانه کسانی است که روحيه مبارزاتی خود را به ھر

میکرد! وی از ابتدای دستگيری در سال  ،60جزو توابان بندھای مختلف بوده و

ترتيب در آن شراﯾط حفظ کرده بودند .شرح زﯾر که در رابطه با توابی به نام

جناﯾات متعددی را مرتکب شده بود .وی در ضرب و شتمھا شرکت نمیکرد ولی

ذﯾنالعابدﯾن فراھانی )عابد( از زبان ﯾکی از زندانيان سابق در دھه  ،60مطرح

خط و ربط اصلی بند را تعيين میکرد .ھميشه عناصری مانند او کنترل مسائل را

میشود ،خود گوﯾای اﯾن امر است:

٭

ھمان منبع

٭

"نه زيستن نه مرگ" ،ايرج مصداقی جلد دوم  -صفحات 96 -95
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"در اﯾن که او فی الواقع ﯾکی از پست ترﯾن توابان زندانھای تھران بود کمترﯾن

در دست پاسداران بوده برای زدن تير خالص .در آن شب بيش از  120نفر اعدام

شبھهای نيست .او از ترس مرگ و اعدام حاضر بود ھر جناﯾتی را مرتکب شود.

میشوند .دو تن از  10نفری که به صحنه رفته بودند و نتوانسته بودند در اﯾن

اما داستان تير خالص زدن او از قرار زﯾر است .عابد در زمستان سال  1360در

جناﯾت شرکت کنند بطور کامل شاھد ماجرا بودند .ﯾکی از اﯾن افراد )م -ط ( ﯾکی

بند ﯾک ،اتاق پنج باال بود که نيمی از افراد اتاق را توابين رده باال و کمک بازجوھا

از قربانيان را که عابد ،تير خالصش را میزند می شناسد .او ميليشيای قھرمان

و برﯾدهھا تشکيل ميدادند......الجوردی اکثر افرادی را که وابستگیھای

فرﯾد کاوه ) 17ساله( بود و از قضا برادربزرگش حميد کاوه نيز ھمزمان در ھمان

خانوادگی وعاطفی به مجاھدﯾن داشتند و ﯾا بيش از حد در انفرادی مقاومت

اتاق بود  .بعد از بازگشت اﯾن توابين از جوخه ،حميد خبردار میشود که برادرش

کرده بودند را نيز برای شکستنشان به اﯾن اتاق می آورد که جزﯾی از کارخانه

جزء اعدامھا بوده و بدتر اﯾنکه عابد تير خالص او را زده  .حميد به عابد حمله ور

تواب سازی او بود .و در مواردی ھم جواب میگرفت .....در روز  17دی ماه 1360

میشود و خالصه تراژدی باور نکردنی شکل میگيرد  .عابد از ھمان روز سمبل

نام ﯾکی از افراد اتاق را برای اعدام میخوانند .وی دارﯾوش رضازاده بود که  17ﯾا

نفرت ھمگان بود .انسان ضعيف و پستی بود و به خاطر ترس از مرگ و رھاﯾی از

 18سال بيش نداشت......پس از بردن دارﯾوش پاسدارھا مراجعه میکنند و

زندان ھر کاری میکرد .بعد از آن روز بچهھا او را راحت نمیگذاشتند .حتی اﯾن

میگوﯾند ھر کس که واقعا توبه کرده برای شرکت در جوخه و زدن تير خالص

 10نفر را تا حدودی اﯾزوله و باﯾکوت کرده بودند.

آماده شود 10 .نفر داوطلب ميشوند و سرﯾع میروند .از جمله عابد و سعيد

بر وزن نوحه ای که آھنگران میخواند و صبح تا شب از بلند گوھا پخش میشد

فروغی و اسفندﯾار و محمد مزﯾدی و  6تن دﯾگر که نمیدانم چه کسانی بودند.

که میگفت :به نينوا خبر دھيد که حسين کشته شده که حسين کشته شده

من سه روز بعد از اﯾن تارﯾخ ﯾعنی روز  20دی ماه پس از ھشت روز شکنجهھای

که حسين کشته شده .برای عابد ھمه میخواندﯾم:

وحشيانه از شعبه  7بازجوﯾی به اﯾن اتاق منتقل شدم و در آن جو خراب و توابی

چالهی قبرو بکنيد که عابد اعدام ميشه که عابد اعدام ميشه که عابد اعدام

که برای من تازه وارد عجيب و غرﯾب بود حتی اﯾن  10نفر را تا حدودی اﯾزوله و

ميشه به خونهشون خبر دھيد که عابد اعدام ميشه که عابد اعدام

باﯾکوت کرده بودند .بطوری که شاھدان صحنه میگفتند محمد مزﯾدی بقدری

ميشه...وسيلشو ملی کنيد که عابد اعدام ميشه که  .....با شنيدن اﯾن نوحهھا

مورد اعتماد بوده که مستقيم در جوخه اعدام شرکت میکرده و با ژ 3به بچهھا
شليک میکرده ولی بقيه فقط انگشتشان را روی ماشه کلتی میگذاشتند که
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دﯾوانه میشد و داد و فرﯾاد راه میانداخت .البته نا گفته نماند که برادر کوچک
عابد نيز اعدام شده است ولی نمیدانم ھمان شب و ﯾا کمی قبل از آن".

٭

٭

"نه زيستن و نه مرگ" ،در مسير جاودانگی  ،محمد محمدی )شيرزاد(--سايت گويا ،ژانويه 2005
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اجتماعی مردم ما نيز واژه "توبه" مفھوم خاص خود را دارد .در ميان مردم اﯾران
توبه کردن به معنی نفی و ترک عملی است که شخص آن را قبال ً بطور متداول

در دھه  60با حمله ارتجاع به تودهھای انقالبی ،پدﯾدهای در زندان به
منصه ظھور رسيد که ھمچون بسياری از پدﯾدهھای نکبتبار و زشتی که با رژﯾم
جمھوری اسالمی زاده شدهاند ،در تارﯾخ معاصر اﯾران بیسابقه بود؛ پدﯾده نو
ظھور و جدﯾدی که نه در زندانھای رژﯾم شاه وجود داشت و نه در
سياھچالھای پدرش رضا خان قلدر .اﯾن پدﯾده در محل تولد خود ﯾعنی
زندانھای رژﯾم جمھوری اسالمی ،ھمانطور که میباﯾست نام اسالمی ھم به
خود گرفت و دست اندرکاران سرکوب در زندان ،نام بیمسمای "تواب" را روی آن
گذاشتند .بیمسما بودن اﯾن نام برای پدﯾده نو ظھور مورد بحث ما از آنجاست
که بين معنی لغوی اﯾن کلمه با خود واقعيت آن پدﯾده ھمخوانی وجود ندارد.
ھمانطور که میدانيم "تواب" به عنوان ﯾک کلمه عربی در لغت به معنی کسی
است که توبه کرده است و از آنجا که اﯾن کلمه دارای بار مذھبی است ،مفھوم
آن را در اﯾن ترم میتوان به اﯾن صورت توضيح داد که توبه کننده و ﯾا به عبارتی
تواب ،شخص "گناھکار"ی است که ترک "گناه" میکند .به اﯾن وسيله او به
سوی "خدا" بر میگردد و کارھای "گناه" آميزی که قبال ً انجام میداده را کنار
میگذارد؛ ﯾا بنا بهاصطالحی که مطرح است با "رﯾختن آب توبه" به روی خود،
"گناھان" خوﯾش را شسته و با ترک کارھائی که قبال ً بطور معمول انجام میداده
حال روال دﯾگری را که "گناهآميز" نيست در زندگی پيش میگيرد .در فرھنگ

انجام میداده ولی در ﯾک زمان تصميم میگيرد که دﯾگر به ادامه آن کار نپرداخته
و انجام آن را کامال ً کنار بگذارد .بر اﯾن مبنا اگر صرفاً معنی لغوی "تواب" در نظر
گرفته شود ،قاعدتاً ،اﯾن عنوان در زندان باﯾد به کسی اطالق میشد که ضمن
پشت و پا زدن به گذشته مبارزاتی خود ،از مبارزه سياسی برعليه رژﯾم
جمھوری اسالمی دست کشيده و دﯾگر نمیخواست برعليه اﯾن رژﯾم مبارزه
بکند .در حالی که در زندانھای دھه  ، 60به چنين کسی تواب گفته نمیشد.
اتفاقاً با القای چنين "تصوری" از تواب است که امروز فرﯾبکاران میکوشند توابين
را افرادی جلوه دھند که تحت شراﯾطی )شراﯾط شکنجه و دھشتھای موجود
در زندانھای دھه  (60در ھم شکستهاند و در عمل ھم گوﯾا صرفاً رفقا و
دوستان خود را لو داده و ﯾا در مراسمھای مذھبی رژﯾم شرکت کرده و ﯾا اگر
غيرمذھبی بودهاند ،نماز خواندهاند و غيره .اما واقعيت اين است که "تواب" در
زندانھای جمھوری اسالمی در دھه  60آن پديدهای نبود که ظاھراً معنی لغوی
آن القاء میکند.
برای اﯾنکه پدﯾده نو ظھور "تواب" را در زندانھای جمھوری اسالمی
بشناسيم ،آگاھی به اﯾن امر الزم است که در دھه  50در زندانھای رژﯾم شاه
بودند زندانيانی که دﯾگر توان مبارزه را از دست داده و با نوشتن ندامتنامه به
شاه ،از گذشته مبارزاتی خود اظھار پشيمانی مینمودند .اﯾن زندانيان -که نمود
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آنھا را بطور بارز در اواخر سال  55میشد دﯾد" ،نادم" خوانده میشدند .اما،

در ظاھر به بعضی از آن مقررات تن بدھند و به گونهای دﯾگر و با اتخاذ شيوهھای

"تواب" در زندانھای جمھوری اسالمی ،ھمانند زندانی سياسی "نادم" دوران

مبارزاتی متفاوتی ،به اﯾستادگی خود در مقابل رژﯾم ادامه دھند .عالوه بر اﯾن،

شاه نبود که صرفاً به اعتقادات سياسی قبلـی خود پشت کرده باشد و يا به

ھمواره بسته به شراﯾط و وضعيتھای متفاوت ،ممکن بود که ﯾک فرد مبارز،

دليل فقدان انرژی و توان مبارزاتی ديگر قادر به تداوم مبارزه نبوده و از اعمال

چنان در ھم بشکند که برای مدتی واقعاً تسليم شراﯾط شده و تن به بعضی

گذشته خود نيز توبه )به مفھوم واقعی کلمه( نموده باشد .اجازه دھيد چند

خواستهھای تحميلی رژﯾم بدھد ،اما اﯾن زندانيان سياسی را نيز خط و مرز

صفت سلبی دﯾگر تواب را نيز در اﯾنجا ذکر کنيم تا اﯾن پدﯾده بخوبی شناخته

مشخصی از توابين جدا میساخت .نه ،زندانی سياسیای که در مقطعی خود

شود .از جمله اﯾنکه باﯾد بدانيم که در زندانھای جمھوری اسالمی ،به کسانی

را ناتوان از مقاومت میدﯾد و بهاصطالح راﯾج "میبرﯾد" و ﯾا کال ً تحت شراﯾطی از

که شکنجه را تاب نياورده و اطالعات خود را در اختيار بازجوھا قرار میدادند ،لفظ

موضع برﯾدگی و انفعال حرکت مینمود ،ھنوز ماھيتاً با تواب فرق داشت .حتی

"تواب" اطالق نمیشد .در واقعيت امر ،از ميان مبارزﯾن کم نبودند کسانی که

رژﯾم جمھوری اسالمی تقرﯾباً در اواسط
پس از تحکيم نسبی پاﯾهھای ِ

ھرچند نه به دلخواه ولی به دليل در ھم شکستن در زﯾر شکنجهھای وحشتناک

سالھای ، 60کسانی در زندانھا پدﯾد آمدند که علناً اعالم میکردند که موافق

چنين کرده بودند ،در حالی که آنھا پس از گذراندن دوره بازجوئی ،خود را

رژﯾم جمھوری اسالمی میباشند و اﯾدئولوژی اسالمی اﯾن رژﯾم را میپذﯾرند؛ بر

بازﯾافته و کماکان در جبھه مخالف جمھوری اسالمی باقی مانده و تواب نشدند.

اﯾن مبنا ،آنھا در زندان کارھای خدماتی نيز از قبيل کارھای توليدی و ﯾا

ھمچنين در اﯾن زندانھا تندادن به بعضی از خواستهھای کارگزاران رژﯾم از قبيل

بهاصطالح فرھنگی در ارتباط با جبھهھای جنگ )جنگ ارتجاعی اﯾران و عراق(

شرکت در مراسمھای سياسی -مذھبی و نمازخواندن و غيره دليلی بر "تواب"

انجام میدادند ،اما اﯾن دسته نيز بهخودی خود ،تواب شمرده نمیشدند )البته،

خواندن فرد نمیشد؛ و بطور کلی کسانی که به درجاتی در مقابل خواستھای

در ميان آنان توابين مخفی حضور داشته و به کار جاسوسی برعليه زندانيان

دژخيمان جمھوری اسالمی در زندانھا کوتاه میآمدند" ،تواب" خطاب

سياسی میپرداختند((28).

نمیشدند .واقعيت اﯾن است که در مقطعی ،چنان شراﯾط رعب و وحشت

در زندانھای دھه " ،60تواب" مفھوم کامال ً معين و مشخصی داشت.

مرگزائی بر زندانھا حاکم شد که حتی تعدادی از زندانيان سياسی مبارز و

اﯾن لفظ به روشنی در مورد کسانی بکار میرفت که قبال ً به عنوان عنصر مخالف

بسيار شرﯾف نيز )بسته به دالﯾل دستگيری و وضعيتھای خاص( مجبور گشتند

رژﯾم جمھوری اسالمی شناخته میشدند و پس از دستگيری در صف رژﯾم قرار
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گرفته و به ھمکاری با نيروھای سرکوبگر پرداختند .بطور واضح ،در زندانھای

زندانھا ،بخشی از وظاﯾف دستگاه سرکوب را انجام میداد .در واقع ،تواب،

دھه  ،60تواب به زندانیای گفته میشد که دست در دست نيروھای امنيتی و

جزئی از ماشين سرکوب رژﯾم جمھوری اسالمی در زندان بود -بدون

مسئولين زندان ،در کار سرکوب نيروھای انقالبی در جامعه و پيشبرد ھرچه

آنکه قبال ً فورمی را برای استخدام رسمی در اﯾن دستگاه پر کرده

موثرتر ماشين جناﯾت رژﯾم در حق زندانيان سياسی دﯾگر ،شرکت میکرد!.در

باشد .در تبيين علت وجودی چنين پدﯾدهای که در دھه  50تصوری نيز از آن

ﯾک کالم ،تواب ،زندانی ھمکار نيروھای سرکوبگر رژﯾم بود .کسی بود که

وجود نداشت ،میتوان به اﯾن واقعيت توجه کرد که در شراﯾط مبارزه طبقاتی در

در ضدﯾت با نيروھای مبارز و مردمی به ھمکاری عملی با نيروھای سرکوبگر

دھه  ، 50برای رژﯾم شاه کنار زدن ﯾک عنصر مبارز از صحنه مبارزه دموکراتيک و

میپرداخت -که البته اﯾن ھمکاری ﯾک شکل نداشت و در اشکال گوناگون و به

ضدامپرﯾاليستی ،ﯾک موفقيت به شمار میرفت .به ھمين خاطر ھم ندامت

طرق مختلف صورت میگرفت .امروز بعضیھا اﯾن گوناگونی و بطور کلی تفاوت

زندانی از اعمال مبارزاتی گذشته خود در آن شراﯾط معين ،کافی تلقی میشد-

بين توابين را وسيلهای جھت اﯾجاد سردرگمی در شناخت خود پدﯾده تواب و

چرا که ندامت زندانی و دستکشيدن او از مبارزه ،خود به معنی کمک به تداوم

درک تماﯾز بين توابين با دﯾگر زندانيان سياسی قرار دادهاند .اما ،واقعيت اﯾن

سلطه آن رژﯾم بود .در حالی که در شراﯾط حاد مبارزه طبقاتی در دھه  ، 60رژﯾم

است که پدﯾدهھا از روی ماھيتشان قابل شناخت میباشند .وقتی

ضدخلقی تازه استقرار ﯾافته نمیتوانست به چنين امری راضی شود و در نتيجه

ماھيت پدﯾده شناخته شد آنگاه میتوان گوناگونی اشکال آن را نيز برشمرد.

از زندانی برﯾده ،صرف ندامت منفعل را نمیپذﯾرفت .او از زندانی برﯾده

بنابراﯾن ،در گام اول ما باﯾد بکوشيم ماھيت پدﯾده تواب را بشناسيم.

میخواست که "توبه" خود را در عمل به اثبات برساند و توبه کننده ،درچھار

اگر بخواھيم "تواب" را در زندانھای جمھوری اسالمی با "نادم" در

چوب معيارھای جمھوری اسالمی تنھا با ھمکاری عملی با نيروھای سرکوبگر و

زندانھای رژﯾم شاه در دھه  ، 50مقاﯾسه کنيم ،خواھيم دﯾد که "نادم" در آن

امنيتی اﯾن رژﯾم ،میتوانست چنين کند .بنابراﯾن ،با در نظر گرفتن ھمه واقعيات

زندانھا با دست کشيدن از مبارزه ،به ﯾک عنصر منفعل تبدﯾل میشد ،اما

فوقالذکر ،میتوان "تواب" را در زندانھای دھه  60بازشناخت و مالحظه نمود

"تواب" در زندانھای جمھوری اسالمی پا را از حد ندامت و انفعال فراتر گذاشته

که در آن زندانھا کسانی بودند که صرفنظر از اين که به چه دليل دستگير شده

و تازه پس از ندامت -ﯾا در واقع توبه از گذشته خود ،بصورت عنصری کامال ً فعال

بودند ،در گذشته از چه اعتقاداتی دفاع میکردند و يا پايبند چه ارزشھائی

به عرصه عمل در زندان وارد شده و در کنار نيروھای امنيتی ،پاسداران و رؤسای

بودند ،امروز خواسته و ﯾا ناخواسته خود را تماماً در اختيار رژيم جمھوری
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اسالمی قرار داده و با انجام عملکردھائی که از طرف بازجوھا و گردانندگان

اول و آخر را میزد ،سر برآوردند .اما اﯾن واقعيت دارای سوی دﯾگری نيز

زندان به آنھا محول شده بود ،به نفع پيشبرد مقاصد و سياستھای

میباشد و آن اﯾنکه اﯾن موجودات که محصولی از جناﯾات جمھوری اسالمی

سرکوبگرانه رژﯾم و به ضرر تودهھای انقالبی و مشخصاً زندانيان سياسی

برعليه تودهھای ما بودند ،خود ،پس از زاده شدن و آنگاه که پا به عرصه وجود

فعاليت مینمودند .بنابراﯾن ،روشن است که توابين در زندانھای دھه  60ماھيتاً

نھادند ،بالفاصله به عامل سرکوب )البته با درجاتی متفاوت( و به عامل تداوم

با دﯾگر زندانيان سياسی ،صرفنظر از اﯾن که آن زندانيان نادم و برﯾده و منفعل

جناﯾت و رذالت و خونرﯾزی در زندان تبدﯾل شده و نقش بسيار موثر و مھمی در

بودند و ﯾا زندانيان مبارز و مقاوم )ﯾا به قولی ،زندانی سياسی "سر موضع"(

تقوﯾت و تحکيم رژﯾم جمھوری اسالمی اﯾفاء نمودند .بسياری از زندانيان

متفاوت بودند .شرکت در سرکوب تودهھا و فرزندان انقالبی آنان ،خط قرمز کامال ً

سياسی باقیمانده از دھه  ، 60مطرح میکنند که جمھوری اسالمی بدون

آشکاری است که تواب را از زندانی سياسی دﯾگر جدا میسازد و ماھيت پدﯾده

وجود توابين قادر به کنترل زندانيان نبود و تنھا با وجود آنھا بود که موفق به

تواب نيز با ھمين واقعيت شناخته میشود.

اﯾجاد شراﯾط بسيار طاقت فرسائی در درون بندھا شده و با کمکگيری از آنان
شراﯾط شدﯾداً خفقانباری را برعليه زندانيان سياسی شرﯾفی که تن به

شکلگيری پديده تواب و مراحل تکاملی آن
بی ھيچ تردﯾدی ،تواب محصول شراﯾط خونين و شدﯾداً جناﯾتباری بود
که در دھه  60توسط دست اندرکاران رﯾز و درشت جمھوری اسالمی برعليه
مردم ما که خواھان استقالل ،آزادی و دموکراسی در اﯾران و دستﯾابی به
جامعهای عاری از ظلم و ستم بودند ،بوجود آمد .ھمه واقعيات گواه آنند که بدون
بستری مملو از جناﯾت و پستی و رذالتھای غيرقابل تصوری که در آن دھه در
زندانھا جرﯾان ﯾافت ،ھرگز پدﯾدهای تحت نام تواب در زندان زاده نمیشد .ﯾک
سوی واقعيت بدون شک اﯾن است که توابين تنھا از ميان چنين بستری و از
درون فضائی که خون ،شکنجه ،مرگ ،جسد ،تيرباران ،تير خالص و ...در آن حرف

ھمکاری با رژﯾم جمھوری اسالمی نمیدادند ،بر زندان حاکم ساخت .سخن
فوق به ھيچ وجه گزافهگوئی نيست .تازه در اﯾن سخن ،به دﯾگر خدماتی که
توابين در ھمان آغاز در خارج از زندان در جھت تقوﯾت ماشين سرکوب و کمک به
رژﯾم دار و شکنجه جمھوری اسالمی در کل جامعه اﯾران نمودند ،اشاره
استقرار
ِ
نشده است .واقعيت اﯾن است که چنان کمکھائی نقش بسيار موثری در تداوم
حاکميت جمھوری اسالمی که امروز  27سال از عمر ننگين آن میگذرد ،داشته
است .براستی که توابين دھه  60دﯾن بزرگی)!!( به گردن رژﯾم جمھوری
اسالمیدارند که کماکان تنھا با اعمال دﯾکتاتوری شدﯾداً و وسيعاً قھرآميز ،قادر
به حفظ سلطه خوﯾش بر مردم اﯾران میباشد.
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از طرف دﯾگر ،اگر میپذﯾرﯾم که سرکوب ،عامل اصلی شکلگيری پدﯾده

سازمانھای سياسی مردمی ،چھره زبون و ذليلی را به نماﯾش بگذارد؛ به

تواب در زندانھای جمھوری اسالمی بوده است ،اما توقف در اﯾن نکته به معنی

ھمين دليل چنين تيپھائی را مستقيماً به اﯾن منظور تحت شکنجه قرار میداد.

برخورد به مساله تنھا از ﯾک ُبعد خواھد بود .باﯾد دﯾد که چه فاکتورھای دﯾگری در

اما ،در مورد فاکتورھای مختلفی که در بستر شراﯾط خونبار و

بوجود آمدن اﯾن پدﯾده دخيل بودند؟ گاه کسانی صورت مساله را تغيير داده و

وحشتناک حاکم بر جامعه در دھه  ،60باعث توابشدن گشتهاند ،ھرچند قصد

اﯾنطور جلوه میدھند که گوﯾا افراد مستقيماً در اثر اعمال "شکنجه" تواب

اﯾن نوشته بررسی آن فاکتورھا نيست ولی جا دارد گفته شود که اگر قرار به

شدهاند؛ و آنگاه با عنوان اﯾن امر درست که ھمه به ﯾک ميزان نمیتوانند در

برخورد درست با اﯾن مساله است ،پاسخ صحيح را باﯾد از دل واقعيتھای

مقابل شکنجه تحمل داشته باشند ،خواسته ﯾا ناخواسته ،آگاھانه ﯾا بدون آنکه

موجود در شراﯾط ھمان زمان بيرون کشيد .ما باﯾد بدانيم که ﯾکی از وﯾژهگیھای

متوجه و آگاه باشند ،به پدﯾده تواب به گونهای برخورد میکنند که نتيجه آن از

مھم انقالب  57-56که اتفاقاً مورد توجه تحليلگران گوناگون نيز در ھمان مقطع

بينبردن قبح ھمکاری با رژﯾم جناﯾتکار جمھوری اسالمی میباشد .در حالی که

وقوع قرار گرفت ،شرکت وسيع تودهھای مردم )که زنان بخش چشمگير آن را

اﯾن واقعيت ندارد که ھمه کسانی که به ھمکاری با جمھوری اسالمی

تشکيل میدادند( در اﯾن انقالب بود .اﯾن تودهھا از چه گروهبندی اجتماعی ﯾعنی

پرداختند ،به خاطر عدم تحمل شکنجه تواب شدند؛ و ﯾا اصال ً اﯾنطور نيست که

از چه اقشار و طبقات جامعه بودند؟ دليل شرکت آنھا در انقالب چه بود ،آﯾا

ھمه توابين در اتاقھای بازجوئی و در زﯾر شکنجه تواب شدند! بر مبنای

درجه انقالبی بودن افراد متعلق به اﯾن اقشار و طبقات به ﯾک ميزان بود؟ حد

فاکتھای موجود ،اتفاقاً در ھمان سالھای اول دھه  60که پروسه

آگاھی آنان از واقعيتھای جامعه چگونه بود و ....ھمچنين در فاصله دو سال

توابسازی آغاز شد ،با توجه به کثرت دستگيریھا ،شکنجه بطور

پس از قيام بھمن تا سال  ،60آنھا به جز گروهبندی سياسی خو ِد جمھوری

عموم بخاطر توابکردن صورت نمیگرفت -اگر چه اﯾن واقعيت نيز وجود

اسالمی ،وارد چه گروهبندیھای سياسی دﯾگر شده و تا چه حد آگاھی

دارد که بعضی از رھبران و ﯾا کادرھای سازمانھای سياسی که ﯾا تواب شدند و

سياسی کسب کرده بودند؟ آﯾا حضور آنھا در آن گروهبندیھا منطبق بر واقعيت

ﯾا به نياز رژﯾم برای حضور در تلوﯾزﯾون پاسخ مثبت دادند ،واقعاً پس از تحمل

وجودشان )قشر و ﯾا طبقهای که به آن تعلق داشتند( بود و ﯾا در آن ،جا افتاده

شکنجهھای وحشتناک چنين کردند .درآن مقطع برای رژﯾم بسيار مھم بود که

بودند؟ تجارب سياسی ،درجه آگاھی انقالبی آنھا و ....چگونه بود!؟ اﯾنھا ھمه

جھت در ھم شکستن روحيه انقالبی مردم ،از رھبران و کادرھای باالی

نکات واقعیای ھستند که با بررسی صحيح آنھا میتوان دﯾد که چه کسانی،
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از ميان کدام گروهبندی اجتماعی و با چه درجه از آگاھی سياسی و ھمچنين

نگرفته بودند؟ و ...باﯾد روی ھمه اﯾن واقعيتھا مکث نمود و تأثير آنھا را در

چه زمان و تحت چه شراﯾط وﯾژه و مشخصی به نفع رژﯾم جمھوری اسالمی

بوجود آمدن تواب در زندانھا مورد توجه و تأکيد قرار داد.

تغيير موضع دادند .در عين حال ،چنين برخوردی برای بررسی وضعيت و چگونگی

با رجوع به خود واقعيت شکلگيری توابين و مراحل تکاملی آنان،

برخورد کل زندانيان سياسی در زندان نيز الزم است ،به عبارت دﯾگر با توجه به

میتوان دﯾد که اولين دسته از دستگيرشدگان که به ھمکاری با دست اندرکاران

اﯾن واقعيت که توابين تعداد اندکی را به نسبت کل زندانيان سياسی

رژﯾم در زندانھا پرداختند ،دو تيپ افراد بودند .اول کسانی که تنھا وضعيت

تشکيل میدادند ،باﯾد دﯾد که آن انبوه زندانيان سياسی که با ھمه افت و

خاصی آنھا را در ارتباط با سازمانھای سياسی مردمی قرار داده بود و جاﯾگاه

خيزھا تن به ھمکاری با جمھوری اسالمی ندادند ،از چه اخالق انقالبی و چه

واقعیشان به واقع در ھمانجا بود که پس از دستگيری در آن قرار گرفتند .آنچه

مزﯾتھائی برخوردار بودند! امروز ،گاه در برخورد به واقعيتھای زندان در دھه

در عمل نشان داده شد اﯾن بود که فاصله زﯾادی اﯾنان را از کسانی که رسماً و

 ،60اﯾن واقعيت که ما در آن دھه با ﯾک جنبش تودهای مواجه بودﯾم ،فراموش

آگاھانه در خدمت نيروھای سرکوب جمھوری اسالمیبودند ،جدا نمیکرد .باﯾد

میشود .جنبش تودهای از جھات مختلف دارای وضعيتی متفاوت با ﯾک جنبش

بدانيم که در جرﯾان ھر انقالب که طبقات اجتماعی بطور ھرچه فعالتری خود در

روشنفکری میباشد که در برخورد به مساﯾل زندان و از جمله پدﯾده تواب باﯾد

صحنه سياسی حضور پيدا میکنند )بدون اﯾنکه صرفاً توسط روشنفکران

مورد توجه قرار گيرد .تازه باﯾد خود آن جنبش تودهای با شراﯾط مشخص خود

نماﯾندگی شوند( ،افراد متعلق به ھر قشر و طبقهای جاﯾگاه سياسی خود را

بطور دقيق شناخته شود .آﯾا تک تک افرادی که در اﯾن جنبش حضور داشتند،

بطور کلی در ارتباط با اﯾن ﯾا آن تشکل سياسی میﯾابند؛ با اﯾن حال تا مدتھا

واقعاً به گونهای که ادعا میشد برای از بين بردن ظلم و ستم در جامعه در آنجا

صفھا مخدوش میباشند و جنبش امکان صفبندی روشن و نسبتاً دقيقی را با

بودند؟ آﯾا بخشی از آنھا از روی قدرتخواھی و تشخصطلبی -در آن شراﯾط

جبھه مخالف خود پيدا نمیکند .بر اﯾن اساس ،ممکن است کسی تا مدتھا در

مشخص که جمھوری اسالمی ھنوز بر اوضاع کامال ً مسلط نبود -به اﯾن جنبش

جائی که نمیباﯾست ،حضور داشته باشد و ﯾا در ﯾک تشکل سياسی افراد

نپيوسته بودند؟ و ﯾا بخشی بدون آنکه از آگاھی انقالبی الزم برخوردار باشند و

انقالبی و غيرانقالبی تا مدتھا در کنار ھم قرار بگيرند .دراﯾن زمينه فاکتھا و

ﯾا فرصت و امکان آموزش انقالبی را داشته باشند ،در صف نيروھای مردمی قرار

مثالھای کامال ً آشکاری وجود دارند )مثال ً حضور رھبران سازشکار و حتی خائن
در کنار خيلی از ھواداران مبارز و انقالبی در بعضی از سازمانھای سياسی آن
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دوره(؛ اما اجازه دھيد مثال چنين موردی را از صف خود جمھوری اسالمی ذکر

رابطه با نيروھای اپوزﯾسيون ھم میتوان مواردی از آنگونه را در وجھی مخالف

کنيم .آﯾا آن جوانان و نوجوانانی که در آغاز حضور تودهھا در صحنه سياسی ،در

شاھد بود .نمونه بارز چنين امری را آنچه که بعضی از توابين اوليه در اواخر سال

آراﯾش نيرو ،در صف جمھوری اسالمی قرار گرفتند ،براستی ھمگی متعلق به

 60در زندان قزلحصار بخش مردان از خود به نماﯾش گذاشتند ،مورد تأﯾيد قرار

نيروھای ارتجاعی جامعه بودند؟ و ﯾا از روی ناآگاھی و به تصور اﯾن که خمينی

میدھد .در اﯾنجا ما با افرادی چون بھزاد نظامی ،مھران و مھرداد سلطانی )دو

طرفدار تودهھای زحمتکش میباشد و ﯾا با داشتن تصور نادرست از گردانندگان

برادر( ،مجتبی ميرحيدری ،حسين جوادزاده موحد و ...مواجھيم که اوال ً در مدت

رژﯾم -که اتفاقاً بعضی از آنھا با ﯾدک کشيدن ُمھر ُپرافتخار زندانی سياسی دوره

کوتاھی تواب شدند ،ثانياً پس از توابشدن با اختيارات تام و تمام در بندھائی

شاه و سوء استفاده از آن ،حتی تصور "چرﯾک"بودن را ھم در مورد خود برای

که زندانيان در آن بسر میبردند مستقر و در حاليکه به تکيهگاه و عصای دست

دﯾگران اﯾجاد میکردند -به صف آنھا پيوسته بودند؟ ھمه کسانی که در آن دوره

الجوردی و حاج داود رحمانی تبدﯾل شدند ،با اعمال رذﯾالنه و جناﯾتکارانه خود در

زندگی کردهاند ،خوب میدانند و ھنوز فراموش نکردهاند که بسياری از جوانان در

حق زندانيان سياسی ،در خدمت بازجوھا قرار گرفتند؛ ﯾعنی کسانی که دﯾروز از

آغاز ،فرﯾب خمينی و رژﯾمش را خورده و با نظر مساعد به رژﯾم حاکم

مخالفين سياسی رژﯾم محسوب میشدند ،امروز به عنوان شکنجهگر دستگاه

مینگرﯾستند .به ھمين خاطر ھم در ميان پاسداران تا مدتی ھنوز افرادی حضور

سرکوب جمھوری اسالمی نماﯾان شدند .براستی ،چنين واقعيتی را جز با آنچه

داشتند که عليرغم بهتنداشتن لباس پاسداری ،ھنوز کامال ً در آن سيستم حل

در فوق گفته شد به گونهای دﯾگر نمیتوان توضيح داد! چرا افراد نامبرده پس از

نشده بودند .بعداً ھم خيلی از اﯾن جوانان پس از پیبردن به ماھيت واقعی

دستگيری با ھمه وجود به خدمت رژﯾم درآمدند!؟ وقتی به اعمال آنان در زندان

جمھوری اسالمی ،سعی در استعفاء از سپاه پاسداران نمودند و از آنجا که رژﯾم

توجه کنيم ،خواھيم دﯾد که پاسخ اﯾن سئوال در اﯾن واقعيت نھفته است که اﯾن

اجازه چنين کاری را نمیداد ،بعضاً فرار کرده و به صف نيروھای انقالبی

تيپ از توابين قبل از دستگيری در سر جای خود قرار نداشته و به خطا در ميان

پيوستند؛ و کسانی که اﯾن امکان را نيافتند ،در پروسه استحاله قرار گرفتند و

نيروھای مردمی ،جای گرفته بودند .اﯾن افراد بالفاصله پس از دستگيری با

دچار انواع تغييرات شدند و بعيد نيست که در اﯾن ميان بعضی در شراﯾط موجود

بهعھدهگرفتن نقش بازجو در ھمان محلی که زندانيان در آن بسر میبردند،

ھمه ارزشھای انسانی را زﯾر پا گذاشته و در ردﯾف پاسدارانی قرار گرفتند که

سعی کردند تا آنچه را که بازجوﯾان رسمی نتوانسته بودند در اتاقھای شکنجه

به صورت موجودات وحشی درآمده بودند .بر اﯾن اساس جای تردﯾد نيست که در

و بازجوئی از زبان مبارزﯾن بيرون بکشند ،دراﯾن فرصت به دست آورند .در اﯾن
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ميان بھزاد نظامی و توابين دسته وی حتی از ھمسنخ بودن خود با خيلی از

بخصوص با کار روی نوجوانان بسيار کم سن و سال صورت میگرفت .بعضی از

دست اندرکاران رژﯾم در زندانھا را با تجاوز به ﯾک نوجوان زندانی )که پيشتر به

اﯾن نوجوانان صرفاً در رابطه با خانوادهھاﯾشان دستگير شده و خود فعاليت

آن اشاره شد( نشان داده و لمپنيسم خود را نيز با آشکاری به نماﯾش گذاشتند

سياسی نداشتند و آنھائی ھم که خود به فعاليت سياسی مشغول بودند

و (29)...و ) (+30در مورد افراد فوقالذکر در صفحات بعد با تفصيل بيشتری

واقعا در سنی نبودند که بتوانند شناخت و تجربه الزم را از انقالب و مساﯾل آن

سخن خواھد رفت.

داشته باشند .اﯾن نو غنچهھا به ﯾک شراﯾط دموکراتيک و انقالبی نياز داشتند تا

تيپ دوم از اولين توابين کسانی بودند که تنھا موج انقالب آنھا را به

در اﯾن محيط نه تنھا آگاھی سياسی خود را ھرچه بيشتر ارتقاء دھند بلکه

صحنه سياسی کشانده و بهاصطالح بر حسب مد روز "سياسی" شده بودند و

استعدادھاﯾشان را نيز در خدمت جنبش انقالبی و آفرﯾنش ﯾک دنيای واقعاً

ھيچوقت برای ﯾک مبارزه جدی آمادگی نداشتند .در مورد بعضی از آنھا تنھا

انسانی قرار داده و شکوفا سازند .در حاليکه اکنون آنھا با ﯾورش ارتجاع به

تشخصطلبی و مقام پرستی -در شراﯾطی که داشتن ارتباط با اﯾن ﯾا آن

مردم آزادﯾخواه اﯾران ،ﯾکباره خود را در شراﯾطی بسيار وحشتناک و جھنمی در

سازمان فخر و قدرت میآفرﯾد -باعث شده بود که در اﯾن صف جای گيرند .حتی

ميان شکنجه و تھدﯾد دائمی به مرگ میﯾافتند .ﯾکی از زندانيان سياسی سابق

بعضی از ميان تيپ دوم ،صرفاً در ﯾک رابطه فاميلی و ﯾا دوستی با مبارزﯾن

که در سال  60به عنوان ﯾک نوجوان پسر در زندان اوﯾن در "اتاق صغریھا" که

سياسی قرار داشته و به ﯾک مفھوم ،سياسی نبودند .چنين افرادی در شراﯾط

ھمه "زﯾر  17-16سال" سن داشتند محبوس بود ،خاطرهای را به منظور نشان

قدرت نمائی ارتجاع و در شراﯾطی که در چنگال دژخيمان بسيار قسیالقلبی

دادن حد قساوت و رذالت الجوردی و ھمپالگیھاﯾش تعرﯾف میکند که از آن

اسير بودند ،حاضر شدند برای نجات خود ،به شرف و انسانيت پشت پا زده و در

میتوان به عنوان پروسهای از توابسازی ھم ﯾاد کرد .اﯾن خاطره مربوط به بردن

رﯾختن خون عزﯾزان مردم ،با آن دژخيمان شرﯾک شوند .نمونه برجسته از چنين

آنھا توسط الجوردی به صحنه اعدام انقالبيون است تا از نزدﯾک
رﯾختن خونِ
ِ

کسانی که به تقوﯾت نظام سرکوب در زندان مشغول شدند ،اولين ھمکاران

انقالبيون بر زمين را شاھد باشند و با قرار گرفتن در صحنهھای پر از رعب و

تواب حاجی داود در زندان قزلحصار -بخش زنان -بودند.

وحشت ،به "آغوش اسالم" پناه ببرند! )ﯾعنی با دﯾدن قدرت جھنمی جمھوری

در رابطه با بوجود آمدن اولين توابين ،ما با ﯾک پروسه آگاھانه

اسالمی ،در خدمت اﯾن رژﯾم خونخوار قرار بگيرند( .او مینوﯾسد .." :لحظاتی

توابسازی نيز در زندانھا مواجھيم که عمدتاً توسط الجوردی ،قصاب زندان اوﯾن

بعد ما را به اطاق وصيت بردند .بعد از چند لحظه الجوردی جالد ھم آمد .او
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گفت ،ما مدرک دارﯾم و ھمه شما محارب ھستيد و امشب ،شب آخر عمرتان

آن روزھا بود .تيرباران آزادﯾخواھان و ميدان تيری که خون عزﯾزان مردم در آن

است ،وصيتنامهھای خود را بنوﯾسيد .با کسی که در کنار من نشسته بود

جاری بود ،برای الجوردی مناسبترﯾن محيط برای پرورش تواب بود .او چه برای

شروع به صحبت کردم .او دختری بود به نام گيتی .پاھاﯾش بر اثر شکنجه به

ﯾگانهکردن زندانی تازه تواب شده با خودشان و چه جھت محکزدن و امتحان

شدت زخمی بود .او گفت دﯾروز حکم اعدام گرفتم و از من پرسيد...چرا اﯾنجا

زندانی در ھم شکستهای که برای گرﯾز از مرگ و وحشتھای موجود در زندان

آوردنت؟ گفتم از من مصاحبه میخواھند ...پرسيد چيز دﯾگهای ھم از تو

ھمکاری با رژﯾم جمھوری اسالمی را میپذﯾرفت و ﯾا تظاھر به چنين امری

خواستند؟ گفتم ،از من میخواھند تير خالص بزنم .اما من به آنھا گفتم که

میکرد )چه نوجوان و چه غير آن( ،آنھا را به ميدان تير میبرد و شليک آخرﯾن

چنين کاری از من ساخته نيست ...ما را با بچهھای اعدامی به محل اعدام

تير به آزادﯾخواھان محکوم به اعدام )که از آن به عنوان "تير خالص"زدن ﯾاد

بردند و در ﯾک گوشهای رو به دﯾوار با چشمان و دستان بسته نشاندند .احکام

میشود( را به آنھا واگذار میکرد .کسانی که در شراﯾط خاصی و در مقطعی

اعدام را فردی به نام قاسم میخواند .او اسامی حدود  20-25نفر را خواند و

ھمکاری با جمھوری اسالمی را قبول کرده بودند بدون آن که به عواقب آن

سپس آنھا را به جوخه بستند .بعد چشمبندھای ما را باز کردند تا شاھد مرگ

بياندﯾشند و ﯾا به درجه قساوت سردمداران رژﯾم جمھوری اسالمی ،اﯾن مزدوران

آنان باشيم ،ھمان لحظه حالت ناجوری به من دست داد .بچهھای اعدامی ﯾک

تازه برگمارده امپرﯾاليسم در اﯾران ،واقف باشند ،چه بسا وقتی در چنين

صدا شعار مرگ بر خمينی و زنده باد آزادی میدادند .بعد از اعدام چشمان ما را

موقعيتی قرار میگرفتند ،از شليک خودداری مینمودند .در اﯾن صورت الجوردی

بستند و سپس ﯾکسری دﯾگر را اعدام کردند .من آن لحظه کامال ً تعادل خود را از

حکم اعدام خود وی را در ھمانجا صادر میکرد .برعکس ،کسی که اﯾن امتحان

دست داده بودم .مجدداً چشمبندھای ما را باز کردند .کاميونی که مخصوص

را از سر میگذراند ،میتوانست به مثابه قاتلی که دستش به خون مبارزﯾن

حمل گوشت بود آوردند و اجساد را توی آن رﯾختند .فردی به نام دائی جليل که

آغشته است ،در کنار الجوردیھا قرار گرفته و مورد اعتماد باشد .حال ،چنين

از محافظان الجوردی بود ،تيرھای خالص را زد"...٭.

توابی میتوانست مدارج "پيشرفت" را با بهعھده گرفتن وظاﯾف ضدانقالبیای

اقدام فوق ،در مقطعی که ھر روز دسته دسته از آزادﯾخواھان را به

که از طرف دست اندرکاران زندان به او محول میشد ،ﯾکی بعد از دﯾگری طی

ميدان تير برده و بساط اعدام بطور مرتب بر پا بود ،ﯾکی از کارھای الجوردی در

کند .به نمونهای در اﯾن رابطه توجه کنيد" :در اواسط بھمن ماه تلوﯾزﯾون خبر

٭ "کتاب سمينار بينالمللی استکھلم" ،ناصر 2-1،اکتبر  ،1998کانون زندانيان سياسی ايران در تبعيد

کشتهشدن موسی خيابانی و ھمسر مسعود رجوی را پخش کرد .صحنه
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عجيبی بود ...ھمان روز و ﯾا فردای آن روز دسته جدﯾدی از زندانيان از اوﯾن

طرز شليک را به او ﯾاد داده بود و دختر شليک کرده و به بند باز گشته بود"...٭.

واردقزلحصار شدند .پيش از آنکه آنھا را سوار اتوبوس کنند به دﯾدار اجساد برده

آنطور که در کتاب مذکور قيد شده ،آن دو دختر تواب ،در آن زمان  18و  20ساله

بودند .ھمه آنھا حالتی ھيسترﯾک داشتند ...ف ھم ترسو بود و ھم پررو .تواب

بودند!

بود .حاج داود وارد بند شد بيدرنگ به سوی او رفت و خود را معرفی کرد و گفت

در مورد برنامه توابسازی ،اﯾن را ھم باﯾد اضافه کرد که در رابطه با

که آماده ھر کاری ھست .دوستش -او را پ مینامم -در کنار او بود .او ھم

نوجوانان ،در شراﯾطی که آنھا تحت فشار و وحشتھای فراوان قرار داشتند،

اظھار آمادگی برای کار میکرد ...روز بعد دخترھا شروع به گفتگو با اعضای

دست اندرکاران زندانھا برای آن نوجوانان کالسھای آموزش اسالم ترتيب داده

سلول کردند ...روشن شد که پ در جرﯾان ﯾک اعدام شرکت کرده و به مغز ﯾک

و سعی در نفوذ اﯾدئولوژی ارتجاعی خود در آنھا ،ﯾا به عبارتی دﯾگر تربيت

اعدامی  14ساله گلوله خالص شليک کرده است .آنھا بعد و به کرات اﯾن

اﯾدئولوژﯾکی آنان به نفع خود مینمودند .تربيت)!!( به لحاظ عملی نيز ھمچون

داستان را برای افراد بازگو میکردند .ترس شدﯾد درونی باعث میشد تا با بيان

نمونهای که در باال به آن اشاره شد در دستور کار "مسئولين" زندان

قرار

اﯾن داستان خود را در پناه دﯾگران قرار دھند .و ترس از اعدام از سوی دﯾگر آنھا

داشت.

را وا میداشت تا به توابانی بیرحم تبدﯾل شوند .دو دختر در مرحلهای که من

توابھای تاکتيکی! يا تاکتيکی که تواب ساخت

آنھا را دﯾدم در چنين وضعيتی بودند ...شبی اسدﷲ الجوردی پ را به
دادستانی فرا خوانده بود و گفته بود که بنا به قولی که داده باﯾد در مراسم
اعدام شرکت کند .دختر البته زرنگ بود ولی تا اﯾنجای قصه را نخوانده بود .او را
سوار مينیبوس کرده بودند که زندانيان اعدامی را در آن نشانيده بودند .بنا به
گفته پ ﯾکی از اعدامیھا دختری بود که به شدت شکنجه شده بود و او را روی
برانکارد خوابانده بودند ...پس از تيرباران الجوردی سالحی به دست پ داده بود
و او را به طرف ﯾک اعدامیبرده بود .به نظر پ اعدامی  14ساله بوده .الجوردی

در اواخر سال  ، 60با تداوم دستگيریھا و اعدامھا و با افزاﯾش
خشونتھا و فشارھا ،عدهای از زندانيان که در جرﯾان بازجوئیھا شناخته نشده
و مواضعشان برای دست اندرکاران زندان رو نشده بود و ھمچنين کسانی که
واقعاً کارهای نبوده و صرفاً در جرﯾان بگير و ببندھای وحشيانه و بیحساب و
کتاب پاسداران به زندان افتاده بودند ،بر آن شدند که خود را موافق رژﯾم
جمھوری اسالمی جلوه دھند .در اﯾن ميان کسانی ھم بودند که در شراﯾط
بسيار سخت و دشوار زندان ،صرفاً به خاطر رھائی از مخمصه موجود و حفظ
٭ "خاطرات زندان" ،شھرنوش پارسیپور -صفحه 182-185
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زندگیشان ،دست به ابراز ندامت زده و بدون آن که واقعاً قصد طرفداری از رژﯾم

نادم شدن ،آغاز ﯾک پروسه خطرناک بود چرا که زمينه مناسبی فراھم

را داشته و بخواھند به خدمت او در آﯾند ،کوشيدند با اعمال و رفتارھاﯾی که در

میساخت تا فردی که صرفاً در جستجوی راھی برای نجات خود از شرايط

آن شراﯾط در خدمت تضعيف جوّ مبارزه و مقاومت در زندان قرار داشت ،صرفاً به

مرگبار زندان بود و به ھمين منظور تن به انجام بعضی اعمال مورد پسند و

اﯾن کار تظاھر نماﯾند .نماز خواندن ،شرکت در مراسمھای سياسیمذھبی رژﯾم

دلخواه بازجوھا و زندانبانان میداد ،در شراﯾطی به ورطه نابودی کشانده شود؛

در درون زندان و غيره ،اعمالی بودند که اﯾنان )چه متعلق به ﯾک نيروی سياسی

به اﯾن معنا که شراﯾط جدﯾد که در آغاز با کمک خود وی ساخته شده بود،

چپ بودند و چه متعلق به مجاھدﯾن و غيره( با توسل به آنھا سعی در موافق

میتوانست باعث دگرگونی شخصيت پيشين او گشته و وی را بطور کامل در

جلوه دادن خود با رژﯾم میکردند .ھر چند در مواردی ،کسانی از طرﯾق پيشه

منجالب توابی غوطهور سازد .در اﯾن دوره گردانندگان زندانھا ،برای استفاده از

کردن چنان رفتاری در مدت کوتاھی توانستند خود را از زندان برھانند اما ،برﯾدن و

چنين افرادی به نفع خود ،انرژی زﯾادی صرف نموده و برنامهھای گوناگونی را

نادم شدن در شراﯾطی که رژﯾم به در ھم شکستن زندانيان سياسی مبارز و

پياده مینمودند تا نادمين واقعی را به ھمکاران خود تبدﯾل نموده و از آنھا تواب

بطور کلی شکستن جوّ مبارزه و مقاومت در زندان شدﯾداً نياز داشت ،آسان و

بسازند .اﯾن برنامهھا از وارد آوردن فشارھای مستقيم و غيرمستقيم بر زندانی

بی درد سر تمام نمیشد .درست است که اﯾنان فقط تظاھر به تواب بودن

سياسی گرفته تا کوشش در نفوذ دادن اﯾدئولوژی منحط خود در آنھا و ﯾا به

میکردند و مسالهشان صرفاً خالصی از زندان بود ،ولی چنان وضعی در

زبان دﯾگر شستشوی مغزی آنھا را شامل میشد .البته ،اﯾن برنامهھا که در

شراﯾطی که بازجوھا و مسئولين زندان آلودگی ھرچه بيشتر آنھا را به اعمال

راستای توابسازی صورت میگرفت ،الزاماً ھميشه موفقيت آميز نبود و در

ضدانقالبی در زندانھا طلب میکردند ،نمیتوانست ثابت بماند .تازه با وجود

مواردی اجرای چنان برنامهھائی در رابطه با کسانی که نادم بودند و ﯾا تظاھر به

توابين واقعی و شراﯾطی که در زندان حاکم بود ،چنين کاری مدت زﯾادی

توابشدن میکردند ،به آغاز پروسه دﯾگری می انجاميد .گاه ،تناقضاتی که در

نمیتوانست به طول انجامد و دﯾر ﯾا زود آنھا توسط اﯾن توابين لو رفته و

درون شخص وجود داشت -يعنی تناقض بين انسان مبارز ماندن و يا از جنسِ

تاکتيکیبودن حرکتشان برمال میشد .توابين واقعی ،رﯾز کارھای اﯾنان را به

دست اندرکاران جمھوری اسالمیشدن و به انسان پست و حقيری به نام تواب

رئيس زندان گزارش میدادند و در جرﯾان اﯾن کار" ،توابين تاکتيکی" در شراﯾطی

تبديلگشتن -چنان فشارھای درونی به آن شخص وارد میکرد که تعادل روحی

قرار میگرفتند که دﯾگر نمیتوانستند به راحتی "فيلم" بازی کنند .بطور کلی،

وی را بھم رﯾخته و نتايج ناگوار و دلخراشی چون دچار شدن به حالتھای روانی
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غمانگيز و ابتالی او به بيماریھای روانی به بار میآورد؛ و بعضی وقتھا نيز

ھمين جا به دام گروه دوم میافتادند و مجبور میشدند ھمانند آنھا مانور

کامال ً به ديوانه شدن وی منجر میگشت .در نوشته دﯾگری از خانم پارسیپور

بدھند".

تحت عنوان " نادمھا و توابھا" چاب شده در کتاب زندان جلد اول ،وضع توابين

حال ،به اﯾن امر بياندﯾشيم که در صورت افزاﯾش تعداد "توابين

تاکتيکی در زندان زنان ،با روشنی ھرچه بيشتری مورد تشرﯾح قرار گرفته است:

تاکتيکی" ،تأثير عملکردھای فوقالذکر و وضعيت حاصل از آنھا ،روی دﯾگر

"اکنون میتوانم بگوﯾم چند نوع تواب را در اﯾن زندان دﯾدهام .بخش قابل

زندانيان و در محيط بند چه میتوانست باشد! ﯾکی از زندانيان سياسی آن دوره

مالحظهای از توابين افرادی بودند سر موضع که با زرنگی تمام در نقش تواب

به اﯾن سئوال پاسخ میدھد :وقتی "رفته رفته و بطور خود انگيختهای نقش

ظاھر شده بودند .ھنگامی که میگوﯾم سر موضع منظورم اﯾن نيست که

بازی کردن و "تاکتيک زدن" توی بند غالب شد ،دﯾگر کمتر کسی میتوانست به

میخواستند پس از پاﯾان زندان به فعاليت سازمانی ﯾا حزبی بازگشت کنند.

کس دﯾگری اعتماد کند ".گوﯾنده سخنان فوق که در سال  60با ھواداران

بلکه منظورم اﯾن است که آنھا ھمچنان به اعتقادات خود باور داشتند؛ اما در

سازمان مجاھدﯾن خلق در ﯾک بند بسر برده است ،در رابطه با "تاکتيک زدن" و

عين حال چنين به عقلشان رسيده بود که فيلم توابی بازی کنند ...دسته دوم

"تواب تاکتيکی" شدن افراد وابسته به سازمان مجاھدﯾن ،مینوﯾسد که" :در

توابين ،دختران جوانی بودند که از وحشت تا خرخره در گل و الی غلطيده بودند و

ابتدا ،مصاحبه کردن دلبخواه بود .به نظر میرسيد که روال ھواداران مجاھدﯾن

تواب شده بودند .اﯾن گروه موی دماغ گروه اول شده بودند .مرتب گزارش

اﯾن بود که مصاحبه نکنند .اما طولی نکشيد که تقرﯾباً ھمه طرفداران سازمان

میدادند ،در نتيجه گروه نخست ھم مجبور به گزارش دادن میشد .اﯾن توابين

مجاھدﯾن پذﯾرفتند که مصاحبه تلوﯾزﯾونی بکنند ،انزجارنامه امضاء کنند و حتی

زودتر از ھمه آزاد شدند .دسته سوم از توابين از افرادی تشکيل میشد که به

توی حسينيه اوﯾن بيزاری خود را از "گروھک" خود اعالم کنند و تأکيد کنند که

راستی از عقاﯾد خود برگشته بودند .اﯾن گروه دو دسته میشدند :دستهی

دﯾگر "فعاليت ضد انقالبی" نخواھند کرد ،و اﯾن ،اواخر سال 1360بود) ".م.

نخست میکوشيدند ھمه را متوجه کنند که اشتباه کردهاند .اﯾنھا موجودات

کزازی ،توبه تاکتيکی  -کتاب زندان ،جلد اول( .ھمانطور که مشخص است با

مزاحمی بودند و گاھی ترسناک میشدند .اما دستهی دوم افراد بیآزاری بودند

فزونی ﯾافتن تعداد توابين تاکتيکی و اعمالی که به اﯾن منظور انجام دادند،

که میکوشيدند زندان خود را بی سر و صدا بگذرانند و به خانه برگردند .اما در

شراﯾطی در بندھا اﯾجاد شد که دست اندرکاران زندان برای اﯾجاد اختناق و
فضای سرکوب در ميان زندانيان سياسی ،بيشترﯾن استفاده را از آن نمودند.
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زندانی سياسی دﯾگری ،در نوشتهای تحت عنوان "تشکيالت بندی"ھا چاب

سياسی" از انتشارات سازمان مجاھدﯾن خلق که چندﯾن سال پيش به نگارش

شده در کتاب زندان جلد اول ،موضوع فوق را به اﯾن صورت بيان میکند" :ﯾکی از

درآمده نيز در تأﯾيد "توبه تاکتيکی" افراد وابسته به اﯾن سازمان بروشنی سخن

اولين کسانی که بطور "تاکتيکی" تواب شدند ،مجاھدﯾنی بودند که بعدھا به "

گفته شده است؛ ھرچند امروز برخی از طرفداران سازمان مجاھدﯾن خلق سعی

تشکيالت بندی" معروف شدند ".و ادامه میدھد" :پس از افزاﯾش فشار و

در انکار اﯾن امر نموده و چنين مسئوليتی را نمیپذﯾرند .مثال ً نوﯾسنده کتاب "نه

گسترش اعدامھا برخی از "تشکيالت بندیھا" تصميم گرفتند که بطور مصلحتی

زﯾستن و نه مرگ" )اﯾرج مصداقی( در صفحه  ، 314جلد  2اﯾن کتاب در اﯾن رابطه

و تاکتيکی توبه کنند و به درجات گوناگون با مأموران زندان راه بياﯾند و ھمکاری

تا آنجا پيش میرود که در حاليکه مطلب زﯾر را از کتاب فوقالذکر )کتاب قتلعام

کنند .از پذﯾرش تمام و کمال مقررات گرفته تا خبر چينی و انواع و اقسام خوش

زندانيان سياسی( نقل میکند ،آن را مورد انتقاد قرار داده و تکذﯾب مینماﯾد .آن

رقصی .انتشار نشرﯾه "منافق" محصول مشترک ھمين ھمکاری زندانی و

نقل قول چنين است" :فرﯾبا ھمراه با عدهای دﯾگر از زندانيان شبکهﯾی اﯾجاد

زندانبان بود که در داخل زندان تھيه و تنظيم و چاپ میشد .اگر ھدف گردانندگان

کرده بود که با زندانيان بند  209ارتباط داشتند .ھر وقت متوجه میشدند که

زندان از انتشار "منافق" تضعيف و تخطئه رھبران و خط مشی مجاھدﯾن بود و در

رژﯾم در نظر دارد کسی را اعدام کند ،از طرﯾق عناصر تواب گزارشھائی به

ھم شکستن و به سازش کشيدن ھواداران ،ھدف "تواب تاکتيکی"ھا اﯾن بود که

زندانبانان میدادند که نشان میداد افراد مورد نظر فعاليتی ندارند .به اﯾن ترتيب

با استفاده از اﯾن وسيله گامی به سوی ھدفشان بردارند" .الزم به تذکر است

جان تعداد زﯾادی از بچهھا را نجات دادند" .اسم کامل دختری که در متن فوق به

که اغلب زندانيان سياسی باقیمانده از دھه  60که در جرﯾان اﯾن نوع تواب

آن اشاره شده ،فرﯾبا عمومی میباشد .اتفاقاً در نوشتهھای زندانيان دھه ، 60

شدن زندانيان متعلق به سازمان مجاھدﯾن خلق قرار داشتند ،از "توبه تاکتيکی"

زﯾاد از او اسم برده شده است .مثال ً در نوشته "توبه تاکتيکی )زندان زنان(" که

زندانيان مجاھد )ھم زن و ھم مرد( ،به عنوان سياست رھبری سازمان

در باال به آن اشاره شد ،آمده است" :دختری به نام فرﯾبا عمومی در بندمان بود

مجاھدﯾن در آن مقطع در زندانھا ﯾاد میکنند و متفقالقولند که تواب تاکتيکی

که مھربان و متين بود ...ﯾک ھفته قبل از اﯾنکه اسم توابھا را از بلندگو اعالم

شدن رھنمودی بود که از خارج از زندان و از باال برای حفظ نيرو و مقابله با خون

کنند ،او را به بازجوئی بردند و دﯾگر تا  6ماه بعد از او خبری نبود .کمکم توی بند

رﯾزیھا و جناﯾتھای وحشيانه جمھوری اسالمی و جھت اﯾجاد سدی در مقابل

پيچيد که توابھای تاکتيکی لو رفتهاند و فرﯾبا عمومی ھم که گوﯾا سردسته

گسترش اعدامھا ،به درون زندانھا برده شد .اتفاقاً در کتاب " قتلعام زندانيان

آنھا توی بند ما بود ،دستش رو شده است .او ھم از کسانی بود که بيشتر
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اوقات به شعبه بازجوئی میرفت و اگر کاری میکرد ،در آنجا میکرد ،چرا که

روحيه مبارزﯾن و گسترش فضای بیاعتمادی در ميان زندانيان گشت و از طرف

توی بند دختری متين و ساکت بود و با کسی کاری نداشت و چھره منفوری از

دﯾگر به رژﯾم شاه کمک نمود تا خود را قدرقدرت نشان داده و فضای رعب و

خود به جا نگذاشته بود .او و تمام گروھش از ھواداران مجاھدﯾن بودند که در

وحشت را در زندانھا و در کل جامعه مستولی سازد .در آن دوره ،نادمين البته

ھمه کار دست داشتند ."...در نوشته "تشکيالت بندیھا" از منبع فوقالذکر نيز

غير "تاکتيکی" حزب توده ھم در زندان ،دست به انتشار نشرﯾهای به نام

مطلب مشابھی قيد شده است..." :برای جلب اعتماد بيشتر دادستانی ،به ھر

"عبرت" زدند که در آن برعليه حزب توده و عليه شوروی و سوسياليسم تبليغ

کاری دست زدند .از گزارش نوﯾسیھای مغرضانه گرفته تا شرکت در جوخه

میشد .با تأکيد بر نتاﯾج بسيار ناگوار سياست حزب توده در زندان در جرﯾان

اعدام .ﯾکی از شاخص ترﯾن اﯾن افراد فرﯾبا عمومی بود که در سال  63در

دستگيریھای پس از  28مرداد ،در دھه  ۶٠نيز سياست توبه تاکتيکی تجربه

مصاحبهای در "حسينيه" گفت" :اﯾن گزارشھا و کارھا در خدمت حفظ افراد و

بسيار منفی و تلخی بود که نتايج فاجعهبار و دردناکی از آن حاصل شد .در

ردهھای باالتر تشکيالت مجاھدﯾن بود" .فرﯾبا را بعداً در سال  67در جرﯾان

شراﯾط بسيار وحشيانه و خون بار اﯾن دھه صرفنظر از اينکه "ظاھراً تواب

قتلعام زندانيان سياسی اعدام نمودند(+31).

شدهھا" ھمواره مجبور بودند جھت اثبات "صداقت" خود به شکنجهگران و

واقعيت اﯾن است که جنبش اﯾران پيش از اﯾن ،از بردن خط ندامت به

دژخيمان جمھوری اسالمی ،دست به ھر عمل ناشايست و ضدخلقی بزنند،

زندان که در سالھای) ٣٠پس از کودتای  ٢٨مرداد( توسط رھبری حزب توده

کمترين نتيجه حاصل از آن سياست زشت تجربه شده ،تغيير فضای مبارزاتی

صورت گرفته بود ،تجربه بسيار تلخی داشت .کميته مرکزی حزب توده نيز ظاھرا

زندان بود .در شراﯾطی که زندانيان سياسی در ﯾکی از سختترﯾن وضعيتھا

با توجيه جلوگيری از اعدامھا و حفظ کادرھای حزبی ،چنان سياستی را در پيش

بسر برده و فشارھای وحشتناکی را تحمل میکردند ،مشاھده افرادی از خود

گرفته بود .اما نفی مبارزه و مقاومت در مقابل ارتجاع سلطنتی در زندان و

زندانيان سياسی که پا را از حد ندامت و برﯾدگی و انفعال فراتر گذاشته و به

تشوﯾق به ابراز ندامت ،خيلی زود فاجعه آميز بودن آن سياست را به اثبات

خدمت رژﯾم درآمده بودند )ھرچند به صورت "تاکتيکی" -که البته برای دﯾگران

رسانده و تجربه بسيار تلخی را در تارﯾخ اﯾران باقی گذاشت .سياست بردن خط

مشخص نبود( ،بيشترﯾن تأثير منفی را روی آنھا بجا میگذاشت .تازه ،در

ندامت به زندان توسط "کميته مرکزی" پس از دستگيریھای گسترده بعد از 28

شراﯾطی به چنان کاری مبادرت شده بود که برای رژﯾم جمھوری اسالمی

مرداد ،از ﯾک طرف باعث در ھم شکستن فضای مبارزاتی در زندان ،تضعيف

سرکوب انقالب ،به وﯾژه از طرﯾق در ھم شکستن و به تسليم و تمکين واداشتن
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زندانيان سياسی ،حکم مرگ و زندگی را داشت .به عبارت دﯾگر ،توسل

شدند؛ شماری دﯾگر نيز با محکوم شدن به حبسھای درازمدت و دادن تعھد

"آگاھانه" به توبه تاکتيکی خدمت "ناآگاھانه" بزرگی به رژﯾم دار و

ھمکاری ھمهجانبه به توابھای واقعی تبدل شدند .شماری ھم که ھنوز

شکنجه جمھوری اسالمی بود! توبه تاکتيکی مجاھدﯾن در اواسط سال

نسبت به ماھيتشان اطمينان خاطر نبود و رژﯾم میپنداشت که تاکتيکی تواب

 1361در زندان اوﯾن وقزلحصار لو رفت ،اما اثرات بسيار منفی آن در شکستن

شدهاند را به ھمکاریھای گسترده تر وادار کردند".

فضای مبارزاتی در زندان و دﯾگر تأثيرات آن از بين نرفت .در عين حال ،با رو شدن

با توجه به تجربه "توبه تاکتيکی" و بطور کلی از آنجا که ھمه توابين به

اﯾن موضوع در تھران ،الجوردی فشار ھرچه شدﯾدتری را بر زندانيان مجاھد

ميل خود تواب نشده بودند و در ضمن کارگزاران رژﯾم در زندانھا ،عليرغم ھمه

اعمال نمود .تعدادی از کسانی که به "توبه تاکتيکی" روی آورده بودند بدون آن

خوش رقصیھای توابھای واقعی ،به ھمه آنھا اطمينان نداشتند ،در سال 63

که قبال ً محکوميت اعدام گرفته باشند ،توسط رژﯾم اعدام شدند .بعضی نيز در

توابين ھمگی از طرف مسئولين زندانھا ﯾکبار دﯾگر مورد تفتيش عقاﯾد و

اﯾن پروسه استحاله ﯾافته و با مبادرت به اعمالی نظير آنچه که توابھای واقعی

بازخواست قرار گرفته و چک شدند تا اگر مواردی از تواب تاکتيکی در بين آنھا

انجام میدادند ،به صف آنان پيوستند .در ھر حال ،آخرﯾن نتاﯾج حاصل از "توبه

وجود دارد ،شناسائی شوند .باﯾد دانست که بعضی از زندانيان سياسی سابق،

تاکتيکی" نيز نشان داد که اﯾن بهاصطالح تاکتيک ،تنھا میتوانست به رژﯾم کمک

از تظاھر به توبه بعضی از زندانيان وابسته به سازمان مجاھدﯾن در سال  64نيز

نموده و در خدمت ضدانقالب قرار گيرد .در مقاله "تشکيالت بندیھا" که در فوق

صحبت میکنند که باعث آزادی آنان از زندان و گاه پيوستنشان به سازمان

به آن اشاره شد ،در اﯾن زمينه گفته شده است" :مسئولين زندان پس از اﯾن که

مجاھدﯾن مستقر در عراق شده است .واضح است که اﯾن موارد که مربوط به

به ھدفھاﯾشان دست ﯾافتند و توانستند فکر تواب شدن را -ولو به صورت

شراﯾط خاص سال  64بوده است ،ربطی به "توبه تاکتيکی" معروف مجاھدﯾن در

تاکتيکی -به ميان ھواداران مجاھدﯾن ببرند ،و به اﯾن ترتيب نظم و مقررات

سال  61ندارد .در سال  64حتی بعضی از توابين واقعی به مرخصی چند روزه

دلخواهشان را در زندان برقرار کنند ،قدرقدرتیشان را تثبيت نماﯾند ،فضای رعب و

رفته و دﯾگر به زندان برنگشتند.

وحشت را بيش از پيش سازند ،اﯾن فکر را جا بياندازند که مقاومت در برابرشان

دراﯾنجا ذکر اﯾن امر نيز الزم است که رژﯾم در ھمان سال  61با بند

غيرممکن و بیفاﯾده است و راھی جز تسليم و کرنش نيست ،نشرﯾه "منافق"

توابين ناميدن بعضی بندھای زندانيان سياسی ،سعی میکرد برای در

را تعطيل کردند و در پی آن شماری از "توابھای تاکتيکی" مجاھدﯾن اعدام

ھم شکستن روحيه مقاومت در زندان ،رقم آنھا را بسيار بيشتر از
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آنچه بود جا بزند و در شراﯾط وجود توابين تاکتيکی تا حدودی ھم در اﯾن

خائنين ،جرأت ابراز وجود نداشتند و عملکردھايشان برعليه زندانيان سياسی

کار موفق شد .اﯾن موضوع ھم باﯾد قيد شود که در سال  62که دستگيری

ديگر ،بصورت کامال ً مخفيانه صورت میگرفت .اتفاقاً در آغاز دستگيریھا در سال

بخشی از نوکران وچکمهليسان رژﯾم ﯾعنی تودهایھا ،در دستور کار جمھوری

 60که فضای زندانھا تماماً فضای مبارزاتی بود ،گردانندگان زندانھا جاسوسانی

اسالمی قرار گرفت ،رقم توابين رشد قابل مالحظهای پيدا نمود به گونهای که

را در ميان زندانيان مبارز گمارده و از طرﯾق آنان سعی میکردند ھرچه بيشتر در

دژخيمان توانستند از وجود آنھا در بندھای عمومی ،برای وارد آوردن فشار

جرﯾان مساﯾل و فضای زندانيان قرار بگيرند .زندانيان سياسی از اﯾن جاسوسان

ھرچه افزونتری به زندانيان سياسی که عليرغم ھمه وحشتھا و شراﯾط

معموال ً به عنوان "آنتن" ﯾاد میکردند و ھرجا جاسوسی مورد شناسائی مبارزﯾن

طاقتفرسای موجود در زندانھا ،تسليم رژﯾم نشده و ھرچند ظاھراً خاموش اما

واقع میگشت ،آنھا سعی در دوری از او نموده و حضورش را در محل ،برای

سرفرازانه در مقابل آن اﯾستادگی مینمودند ،با دست ھرچه بازتری استفاده

ھشدار به اطالع دﯾگر زندانيان میرساندند .تا مدتھا ھنوز برای زندانيان

کنند (32).در ضمن با گذشت زمان و تداوم فشارھا در زندان از ﯾک طرف و

سياسی در بندھا "،تواب" نامی ناشناخته بود .واقعيت اﯾن است که در

ضربهخوردن نيروھای انقالبی و تضعيف چشم اندازھای مبارزاتی در ميان

آغاز ﯾورش سرکوبگرانه جمھوری اسالمی به تودهھا ،تعداد کسانی که پس از

زندانيان وفادار به آرمانھای انسانی از طرف دﯾگر ،در سالھای بعد عدهای نيز از

دستگيری ،با رژﯾم ھمکاری نمودند ،بسيار اندک بودند و از اﯾن رو "تواب" نيز تا

ميان زندانيان سياسی خود را به درون صف ارتجاع پرتاب نموده و تواب شوند.

مدتھا به عنوان نيروی خاصی در زندان مطرح نبود .با اﯾنحال ھرچه رژﯾم امکان

توابھای جمھوری اسالمی ،فراتر از جاسوسھای مخفی رژيم شاه در
زندانھا

دستگيریھای بيشتری را میﯾافت و ھرچه در سرکوب نيروھای انقالبی در

ھمانطور که میدانيم در زندانھای رژﯾم شاه نيز زندانيانی وجود
داشتند که با تھديد و تطميع شکنجهگران و دست اندرکاران زندانھا ،به کار
جاسوسی در ميان زندانيان سياسی کمونيست و مترقی گماشته شده بودند.
واضح است که در شرايط مبارزه طبقاتی در آن دوره که مبارزه نيروھای انقالبی
در جامعه رو به رشد بود و فضای مبارزاتی ،فضای غالب در زندانھا را تشکيل
داده و زندانيان مقاوم نيز از قدرت و نفوذ خاصی در زندان برخوردار بودند ،اﯾن

جامعه موفقيتھائی کسب مینمود ،بر تعداد کسانی که برای خدمت به
دژخيمان جمھوری اسالمی ،خود را در اختيار آنھا قرار میدادند نيز افزوده شده
و رژﯾم قدرت بيشتری در زندان به دست میآورد .دﯾگر تقرﯾباً در آخر سال ، 60
در مقابل چشمان ناباور زندانيان صادق و مبارز ،کسانی در زندان پيدا شدند که
چرخش خود به طرف رژﯾم جمھوری اسالمی را علناً اعالم و آن را به نماﯾش
میگذاشتند .بله ،اکنون در شراﯾط جدﯾد مبارزه طبقاتی ،در شراﯾط بعد
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از شکست ﯾک انقالب بزرگ و تالش دشمنان مردم مبارز اﯾران برای

را ببرند مثال ً دستشوﯾی و اﯾن جور کارھا) ".آزاده بندری◙( .اساساً ،اﯾن واقعيتی

غلبه کامل بر تودهھا ،کسانی با نام بیمسمای "تواب" ظاھر شده

است که التھا و لمپنھا ،عقب ماندهھا به لحاظ اجتماعی و بی فرھنگ ترﯾن

بودند که علناً -و نه مخفيانه -به انجام وظاﯾف ضدخلقی متعددی برعليه

بخش جامعه ،اولين قشر اجتماعی بودند که جمھوری اسالمی برای برپائی

دﯾگر زندانيان سياسی مشغول میشدند.

رژﯾم دار و شکنجهاش به آنھا روی آورد و آنھا نيز بی درﯾغ به کمک وی

قبل از ظھور توابين ،دست اندرکاران جمھوری اسالمی در زندانھا،

شتافتند .قبل از شکل گيری توابھا مثال ً در تھران در شراﯾطی که زندانيان

برای انجام خيلی از اموراتشان -از تعقيب و شناسائی مبارزﯾن تا دستگيری و

سياسی در بندھای عمومی تمام امور مربوط به مساﯾل صنفی را خود

شکنجه آنان و تا انجام کارھای رﯾز و درشت نگھبانی و غيره در زندان -التھا و

سازماندھی و انجام میدادند ،برای کنترل آنان ،افرادی از ميان قشر مذکور تحت

لمپنھا و بیفرھنگترﯾن افراد جامعه را که در خيلی موارد به لحاظ اخالقی نيز

عنوان "پاسدار" ،بکار گرفته شده بودند .اﯾن افراد به ھمراه رؤسای زندانھا که

وابسته به اﯾن قشر بودند ،در خدمت خود داشتند .بعضی از آن التھا و لمپنھا

اغلب خود متعلق به ھمان قشر لمپن بودند )مشھورترﯾن آنھا حاج داود

که از فردای روی کار آمدن رژﯾم جمھوری اسالمی از جانب نيروھای ضدانقالبی

رحمانی ،رئيس زندان قزلحصار در تھران بود( ،در اساس ،در زﯾر قدرت ناشی از

و مرتجع رژﯾم ،متشکل شده بودند ،در جرﯾان دستگيریھا و حمله با چاقو و

اسلحه نيروھای مسلح رژﯾم شاھنشاھی که امروز "اسالمی" خوانده

غيره به نيروھای انقالبی در کوچه و خيابان ،نقش مھمی اﯾفاء نمودند .با اﯾن

میشدند ،به ھر اقدام پست و کثيف و خشونتباری که به ذھنھای عليلشان

حال ،ﯾارگيری جمھوری اسالمی از آنھا ابعاد گستردهای داشت .در اﯾنجا جھت

میرسيد ،برعليه زندانيان سياسی دست میﯾازﯾدند .اولين توابين به ھمکاری

ﯾاد آوری ،به نمونهای که مربوط به شھر بندر عباس میباشد ،توجه کنيم" :توی

با اﯾن قشر در زندان پرداختند.

زندان موقت برای گشت به قول خودشان از "خواھرھا" ﯾعنی کسانی که به

بر ھمگان آشکار است که ھر پدﯾدهای دارای اجزای خاص خود میباشد .بر اﯾن

خاطر دزدی و فحشا و مرتکب شدن به کارھای غيراخالقی دستگير شده بودند،

اساس در درون پدﯾده تواب نيز اجزا و گروهبندیھائی را میتوان تشخيص داد و

استفاده میکردند..زندانبانان در زندان اصلی شھر که برای مدتی دست

تنوع وظاﯾف و تقسيم کارھای متعددی را مالحظه کرد .از جنبه تقسيم کار

شھربانی بود نيز ھمه مرد بودند ولی توی سپاه که ما را چندﯾن بار برای

میتوان در دو حوزه کار عملی و کار نظری توابين را مورد بررسی قرار داد:

بازجوﯾی مجدد بردند از ھمان "خواھرھاﯾشان" استفاده میکردند برای اﯾنکه ما

الف -توابين در حوزه کارھای عملی
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اولين توابين که در سال  60و  ، 61در شراﯾط حمله سراسری خونين و

میپرداخت و از اﯾن طرﯾق شماری از مبارزﯾن تحت پيگرد را شناسائی و تحوﯾل

گسترده جمھوری اسالمی به مردم به منصه ظھور رسيدند ،به اقتضای آن

ھمکاران جدﯾدش داد .شناسائی مبارزﯾن دستگير شده ناشناخته برای رژﯾم نيز

شراﯾط خونبار ،وظاﯾف ضدانقالبی سنگينی را به دوش کشيدند .در آغاز ،عالوه

کار دﯾگری بود که توسط توابين انجام میشد .شناسائی کردن به اﯾن شکل

بر شناسائی زندانيان از طرﯾق جاسوسی و کلکزدن به آنھا ،ﯾکی از اصلیترﯾن

صورت میگرفت که سر و صورت توابی را که میباﯾست کار شناسائی را انجام

کار توابھا ،به "گشت" رفتن در معيت پاسداران و ﯾا دﯾگر نيروھای سرکوبگر و

دھد بوسيلهای میپوشاندند -اﯾن کار در مورد زنان با مقنعه و ﯾا "روبند" و

امنيتی جھت شکار مبارزﯾن در خيابانھا و در گلوگاهھای متعدد بين شھری و

"پوشيه" که روی صورت کشيده شده بود ،انجام میگرفت و در مورد مردھا

غيره بود .اﯾن امر از آن جھت اھميت داشت که در آن شراﯾط بگير و ببند ،مبارزﯾن

بيشتر از کيسه سياھی که دو سوراخ در مقابل چشمھا داشت استفاده

زﯾادی در قطع ارتباط با سازمانھای خود قرار گرفته و بیسر پناه ،اغلب روزھا در

میکردند )ھرچند در زندانھای مختلف و در ھر مقطع ممکن است وسيله

خيابانھا بسر برده و از محلی به محل دﯾگر میرفتند و ﯾا در کردستان از مناطق

دﯾگری مورد استفاده قرار گرفته باشد( .گفته میشود که بعضی از زندانيان

آزاد روستائی به شھرھا و برعکس در تردد بودند .کسانی که اکنون تواب شده

سياسی نام چنان افرادی را "کوکلس کالن" گذاشته بودند که بیمسما نبود.

بودند از آنجا که ھرﯾک تعداد زﯾادی از نيروھای مبارز را میشناختند ،بسيار

"کوکلس کالن"ھا را نزد زندانيان سياسی که آنھا را به صف کرده بودند،

موثرتر از پاسداران در دستگيری اﯾن نيروھا عمل مینمودند .برای نمونه ،ﯾکی از

میبردند و آنھا ،زندانيانی که ھوﯾت و فعاليتھای سياسیشان برای نيروھای

توابينی که در آن زمان بطور برجسته به انجام اﯾن عمل ننگين مشغول بود و به

امنيتی رژﯾم شناخته شده نبود -و خود ،اﯾن را عليرغم شکنجهھائی که متحمل

ﯾمن قتل و شکنجه دﯾگران ،زنده ماند ناصر ﯾاراحمدی بود که پس از درآمدن از

شده بودند ،از بازجوھا پنھان کرده بودند -با انگشت به دژخيمان نشان داده و

زندان ھم در دستگاه سرکوب بکار پرداخت .او در آن زمان به عنوان ﯾکی از

آنھا را به دام میانداختند.

اعضای راه کارگر نه تنھا باعث دستگيری دهھا تن از کادرھا و ھواداران اﯾن

اﯾن را ھم باﯾد دانست که شکار نيروھای مخالف جمھوری اسالمی در

سازمان شد بلکه تا آنجا که میتوانست در دستگيری و بهدامانداختن اعضاء و

بيرون از زندان جھت خوشخدمتی به جناﯾتکاران ،صرفاً به دست توابھای

ھواداران سازمانھای دﯾگر نيز نقش اﯾفاء کرد .بنا به اطالعات موثق ،وی مدتی

درون زندانھا صورت نمیگرفت" .اکثرﯾتی"ھای خائن ،به مثابه توابھای بيرون

در اتوبان تھران  -کرج به بازرسی ھر وسيله نقليه که از آنجا رد میشد

از زندان ،ﯾکی از پاھای عمده شکار انسان در خيابانھا بودند .اﯾنھا ،کسانی
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بودند که در بيرون ،در خانهھای گرم)!( خود زندگی میکردند و اﯾن کار را تنھا به

جالب بود که دﯾدم که الجوردی با چه روشنی و گوﯾائی به اﯾن سئوال پاسخ داد!

عنوان ﯾکی از وظاﯾف سياسی -عملیشان انجام میدادند .آخر ،وظاﯾف

الجوردی گفت :دﯾروز فرخ و فتاحپور اﯾنجا بودند و تمام کسانی را که تأﯾيد کردند

تبليغیشان با توجيه عملکردھای ضدانقالبی جمھوری اسالمی ،در نشرﯾه

ما ليستشان را دارﯾم و آزاد میکنيم .ھر ھفته من با آنھا جلسه دارم شما

"کار" و تحت عنوان ضرورت پيشبرد "انقالب" و مبارزه به اصطالح ضدامپرﯾاليستی

ھم اگر به اکثرﯾتی بودن خود مطمئن ھستيد به خانوادهتان بگوئيد تا با آنھا

صورت میگرفت .در آن سالھا بعضی از مبارزﯾن وابسته به سازمان "اقليت"

تماس بگيرند .مطمئنا "ما نانخور اضافی نمیخواھيم و آزادتان میکنيم".

پس از دستگيری ،برای اﯾن که بتوانند رد گم کنند ،خود را "اکثرﯾتی" معرفی

)محمود خليلی◙ ،ﯾکی از زندانيان باقیمانده از دھه (60

میکردند .اﯾن موضوع ،در مواردی باعث آزادی آنھا ھم شده بود .دژخيمان

به واقع بعضی از ھواداران زندانی سازمان اکثرﯾت ،به حق)!!( با استناد

جمھوری اسالمی جھت جلوگيری از اﯾن کار ،خائنين اکثرﯾتی را از اﯾن لحاظ نيز

به ھمکاری سازمان خود با رژﯾم جمھوری اسالمی و اﯾنکه نشرﯾات سازمان

در خدمت خود داشتند .سران و مسئولين اکثرﯾت را با کاله کوکلس کالنی و ﯾا

اکثرﯾت روی سرکوب تودهھا و نيرویھای سياسی آزادﯾخواه توسط اﯾن رژﯾم

بدون آن برای شناسائی زندانيان به زندان میبردند .آنھا پس از انجام کار

صحه گذاشته و ھمواره برعليه مبارزﯾن و مخالفين جمھوری اسالمی تبليغ

شناسائی ،دوباره به خانهھای "گرم" خوﯾش باز میگشتند .فرخ نگھدار،

مینمود ،زبان به شکوه گشوده بودند و الجوردی که ليست اعضاء و ھواداران

سردسته توابين بيرون از زندان ﯾکی از آنھا بود .درجه نزدﯾکی فرخ نگھدار با

اکثرﯾت در اختيار او گذاشته شده بود ،به اﯾن نحو به آنھا پاسخ میداد .ﯾکی

الجوردی به حدی بود که قصاب کرﯾه اوﯾن او را با نام کوچکش مورد خطاب قرار

دﯾگر از زندانيان سياسی آن دوره نيز به نام ر-عباسی ،اطالعاتی را در زمينه

میداد .اﯾن موضوع را میتوان در نقل قول زﯾر که در عين حال سندی مبنی بر

فوق از قول فردی به نام علی -س که وابسته به سازمان اکثرﯾت بود ،در

ارتباط نزدﯾک سران سازمان اکثرﯾت با دژخيمان جمھوری اسالمی میباشد،

دسترس قرار داده است .وی مینوﯾسد" :با فرﯾاد بازپرس ،چند پاسدار وارد اتاق

مالحظه نمود" :من در بھار سال  1361در سالن  4زندان اوﯾن اتاق  42زندانی

شدند و بازپرس رو به من کرد و گفت فقط خدا به دادت برسد اگر دروغ گفته

بودم .در آنجا شاھد صحنهای شدم که ھيچوقت فراموش نمیکنم .اﯾن را شاھد

باشی ...تو اﯾن داستان را از خودت ساختهای برای نجات خودت .در حضور اﯾن

بودم که اکثرﯾتیھا از الجوردی سئوال کردند که چرا ما را آزاد نمیکنيد؟ اﯾن

برادران بگو که چرا آن روز جلوی مجلس رفته بودی و ادعاﯾت را چطور میتوانی

سئوال را مشخصاً عزتﷲ وثوقی ،ﯾک اکثرﯾتی خالص)!( مطرح نمود .برای من

ثابت کنی! گفتم،آخر من در اﯾنجا دستم بسته است ،چطور میتوانم حرفھاﯾم را
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ثابت کنم ...بازپرس گفت من سران شما را میآورم اﯾنجا ،وای به روزی که اگر

رھبران اﯾن جرﯾان با "مقامات" زندان کار روزمره آنان را تشکيل میداد )مثالً،

آنھا ترا تأﯾيد نکنند؛ در اﯾن صورت بدان که اﯾن برادران پاسدار چنان خدمتت

مردم و مبارزﯾن فعال در بروجرد ،محمد جودکی ﯾکی از اعضای سازمان اکثرﯾت را

خواھند رسيد که از گفتهات پشيمان شوی و ...در اﯾن ھنگام بازپرس با سر

خوب به ﯾاد دارند که چطور بعد از  30خرداد به قول آنھا ﯾک پاﯾش در مقر سپاه

اشارهای به دو پاسدار کرد و آنھا پردهای که پشت سر بازپرس بود را کنار زدند.

پاسداران اﯾن شھر بود(.

علی گفت آنچه را که با چشمانم میدﯾدم باور نمیکردم .بلی آنجا فرخ نگھدار

جای تردﯾد نيست که خيلی از افراد وابسته به سازمان اکثرﯾت و حزب

و دو نفر از مسئولين اﯾستاده بودند .دو نفر مسئول کسانی بودند که در ھفته

توده چه در زندان و چه در بيرون ،راه رھبران خود را رفتند ،با اﯾن حال در اﯾنجا

حداقل ﯾکی دو ساعتی در محل کارم به دﯾدن من میآمدند .فرخ نگھدار از آن دو

برای اﯾن که حقی ضاﯾع نشود به ﯾک نکته ظرﯾف ھم باﯾد اشاره شود و آن اﯾنکه

مسئول پرسيد ،ھمين است و آنھا تأﯾيد کردند .بعد فرخ نگھدار رو به بازپرس

حتماً باﯾد حساب رھبران و گردانندگان جرﯾانات سياسی مذکور را از ھواداران

سرش را به عالمت مثبت تکان داد )باال و پائين برد( بازپرس گفت واقعاً خدا به تو

بیتجربه آنھا جدا نمود .چرا که بسياری از آنھا در آغاز به خاطر عالقه به

رحم کرد که آقای نگھدار تأﯾيدت کرد".٭.

گذشته ُپرافتخار سازمان چرﯾکھای فدائی خلق به آن سازمان پيوسته بودند و

البته ،اﯾنھا نمونهھای کوچکی از ھمکاری فرخ نگھدار و دﯾگر خائنين
اکثرﯾتی با رژﯾم جمھوری اسالمی است ،ھرچند ھمين نمونهھا نيز به نوبه خود

تنھا به علت عدم شناخت از ماھيت سازشکارانه و ضدانقالبی رھبران اين
جريان ،مدتھا در صف آنھا باقی ماندند.

نشان میدھند که در شراﯾطی که تودهھای مبارز و نيروھای آزادﯾخواه جامعه

به موضوع توابھای درون زندان برگردﯾم .در حوزه کارھای عملی در

شدﯾداً تحت تعقيب نيروھای سرکوبگر رژﯾم حاکم قرار داشته و بسياری از آنھا

سالھای اول دھه  ،60در ميان توابينی که به انجام وظاﯾف ضدانقالبیای که در

در چنگال خونين آنان اسير بودند ،اﯾنان در راستای کمک به سرکوب و کشتار

فوق به آنھا اشاره شد میپرداختند ،افرادی حضور داشتند که نه فقط اسامی

مردم با بازجوﯾان و شکنجهگران در تماس بوده و ھمکاری مینمودند .اساساً در

تمام کسانی را که به عنوان مخالفين جمھوری اسالمی میشناختند ھمراه با

آن مقطع ،رفت و آمد اعضای اکثرﯾت به مقر سپاه پاسداران و تماس مداوم

اطالعاتی که برای دستگاه سرکوب مفيد بود در اختيار نيروھای سرکوبگر
جمھوری اسالمی قرار داده و موجب دستگيری و مرگ انسانھای شرﯾف زﯾادی

٭ "زندانيان سياسی مبارز و خائنين به خلق" ،ر -عباسی ،تير -1385منبع :چند سايت اينترنتی و از
جمله سايت چريکھای فدائی خلق ايران

شدند ،و نه فقط خود ،کار شناسائی نيروھای انقالبی و مبارز و سپردن آنھا به
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دست جالدان و شکنجهگران را در عمل به عھده گرفتند ،بلکه در عين حال در

خسروانی )از مسئولين قبلی نواحی سهگانه سازمان مجاھدﯾن خلق در

درون بندھا ،به دستيار رؤسای زندانھا تبدﯾل شده و جھت سرکوب ھرچه

سال 60و مسئول چند تيم عملياتی( در زندان قزلحصار برعليه زندانيان مبارز

شدﯾدتر زندانيان و اﯾجاد فضای رعب و وحشت در ميان آنان ،به کار ضرب و شتم

بکار میبرد .گزارش اﯾن اعمال از زبان ﯾک زندانی سابق )محمود خليلی◙( نقل

و آزار و اذﯾت زندانيان مشغول شدند .دراﯾن ردﯾف میتوان از کسانی چون بھزاد

میشود" :بھزاد نظامی ﯾکی از ھوادران سازمان مجاھدﯾن بود که بعد از 30

نظامی ھمراه با توابين ھمتيماش و مجتبی ميرحيدری با دﯾگر توابين ھمکارش

خرداد  60دستگير و به سرعت تبدﯾل به مھره وعصای دست الجوردی گشت .او

نام برد )فرد اول در ارتباط با سازمان مجاھدﯾن خلق و فرد دوم در ارتباط با

در زمستان  60به عنوان مسئول ﯾکی از بندھای زندان قزلحصار با اختيارات تام

سازمان اقليت دستگير شده بودند( .اﯾنھا در ضمن کسانی بودند که ھمانطور

و تمامی که داشت ،دست به فجيعترﯾن اعمال ضدانسانی برعليه زندانيان

که در صفحات پيشين آمد ،مأمورﯾت بازجوئی دوباره و سهباره از زندانيان در درون

سياسی میزد .از جمله اﯾن اعمال عبارت بودند از :الف ،سينهخيز بردن زندانيان

بندھا و سلولھا را به عھده گرفته بودند تا کار نيمه تمام بازجوھای رسمی در

در طول راھرو واحد قزلحصار ھمراه با شالق زدن با شلنگ آب".

اتاقھای بازجوئی و شکنجه را به اتمام برسانند .اﯾن دسته از توابين ،زندانيان

برای اﯾن که بتوانيم شدت شکنجه فوق را در ذھن خود به تصوﯾر

تازه رسته از شکنجه در اتاقھای بازجوئی را که ھنوز زخمھای شکنجه را با

درآورﯾم الزم است بدانيم که زندان قزلحصار از  3واحد تشکيل شده که ھر واحد

خود داشتند ،نيمه شب از خواب بيدار کرده و به "زﯾر ھشت" )محلی که

دارای  4بند عمومی و  4بند مجرد بود .راھرو ھر واحد چنان درازائی داشت که

اتاقھای مربوط به نگھبانان و دفتر ھر بندی در آن واقع شده بود( میبردند و به

پاسداران مسافت ابتدا تا انتھای آن را با دوچرخه طی میکردند؛ تواب فوقالذکر

سئوال و جواب از او میپرداختند .اگر شکنجه در اتاقھای بازجوئی عمدتاً با

در طول چنين راھروئی بود که زندانيان سياسی را درحين زدن شالق ،سينه

استفاده از کابل و دستبند قپانیزدن و آوﯾزان کردن صورت گرفته بود ،تصور کنيد

خيز میبرد! اﯾن موضوع نيز قابل ذکر است که سينه خيز بردن به طرﯾق

که اﯾنان برای اخذ اطالعات از مبارزی که زﯾر شکنجه بازجوﯾان رسمی دوام آورده

فوقالذکر عمل وحشيانه شکنجه باری بود که رئيس زندان قزلحصار )داود

و اطالعاتی نداده بود میباﯾست به چه روشھای رذﯾالنه و جناﯾتکارانهای

رحمانی( ،مدتی آن را در ﯾکی از راھروھای ھمان زندان در مورد زندانيان زن بکار

متوسل شوند تا به ھدف خود ناﯾل آﯾند! آنچه در زﯾر میآﯾد بخشی از اعمالی

میگرفت .بنا به گزارش پروانه عليزاده در کتاب "نگاه کنيد ،راستکی است" )و

است که بھزاد نظامی به ھمراه دﯾگر توابين ھم تيماش و از جمله مھرداد

فرد دﯾگری که در آن زمان در آن زندان بسر میبرد و من شخصاً با او گفتگو
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داشتهام( ،داود رحمانی اﯾن کار را در جھت درھم شکستن روحيه مقاومت در

میکردند )افرادی چون محمود ناطقيان ،حسين جوادزاده موحد ،محمدرضا

زندانيان و بطور کلی جھت اﯾجاد رعب و وحشت در بين آنان بکار میبرد.

قربانی ،قناعتی و (...با شکنجه زندانيان مبارز ،اطالعاتی از آنھا به دست آورده

"ب ،لختکردن زندانيان در زﯾر دوش آب سرد و شالقزدن آنھا.

و سپس آن زندانيان را تحوﯾل بازجوﯾان رسمی در زندان اوﯾن میداد (+34).ر.

پ ،قپانیزدن به زندانيان و رھاکردن آنھا در زﯾر ھشت.

پارسا ،ﯾکی دﯾگر از زندانيان باقیمانده از دھه  ، 60در نوشتهای که پيشتر از آن

ت ،وادارکردن زندانيان به چھار دست و پا رفتن و صدای سگ )پارس کردن(

صحبت شد ،ضمن نامبردن از مبارزﯾنی که در اﯾن پروسه مورد شناسائی قرار

درآوردن.

گرفته و اعدام شدند ،در اﯾن مورد مینوﯾسد" :در اﯾن ميان توابينی چون بھزاد

ج ،خوراندن مدفوع به زندانيان.

نظامی ،مجتبی ميرحيدری و ...فشار را دو چندان ساختند .اﯾن فشارھا نه تنھا

چ ،وادارکردن زندانی به خوردن موی سر.

ادامه کار دستگاه توابسازی را تضمين میکرد بلکه حتی منجر به شناسائی و

ح ،تزرﯾق آمپول ھوا در زﯾر پوست زندانی.

اعدام جمعی از زندانيان که قبال ً حکم گرفته بودند،شد ".وی در ادامه مطلب

خ ،پتو مالی :زندانی را داخل پتو پيچيده و با شلنگ و لگد مورد ضرب و شتم قرار

اضافه میکند" :جالب است که شنيدهام محمدرضا قربانی که از ھمکاران اصلی

دادن) (+33)".از اعمال بھزاد نظامی تواب در حق زندانيان سياسی مبارز موارد

مجتبی ميرحيدری بود بعد از آزادی به سوئد رفته و از آن کشور پناھندگی گرفته

مشابھی در کتاب "نه زﯾستن نه مرگ" -جلد نخست ،صفحه  274با اختصاص

است .حسين جوادزاده موحد ،فرامرز نرﯾميسا و ھوشمند از دﯾگر ھمکاران

تيتری به منظور توضيج شکنجهھای انجام ﯾافته توسط فرد مذکور ،قيد شده

اصلی ميرحيدری بودند .در واقع حتی بيشتر از ميرحيدری ،اﯾن حسين جوادزاده

شده است(.

موحد بود که با کينهی عجيبی به دنبال اعمال فشار بر روی زندانيان و حتی

ﯾکی دﯾگر از توابينی که در رأس تيمی متشکل از افرادی نظير خود،

اعدام آنھا بود" .زندانی سياسی فوقالذکر ھمچنين از دو تن از کسانی که در

ضمن ارتکاب به اعمالی جناﯾتبار به بازجوئی از زندانيان در بند میپرداخت،

اثر فشار اﯾن دار و دسته تواب به صف آنان پيوسته و ارتجاع را تقوﯾت نمودند ،از

مجتبی ميرحيدری بود که در رابطه با سازمان اقليت دستگير شده بود .نامبرده

شاھرضا بابادی و داود بامداد ﯾاد میکند و در مورد فرد اول میگوﯾد" :شاھرضا

در زمستان سال  60مسئول بند ﯾک واحد سه قزلحصار )بند مارکسيستھا(

بابادی نوجوانی بود  16ساله که در جرﯾان بازجوئیھای مداوم مجتبی

بود و در آنجا به ھمراه توابين دﯾگر که به عنوان معاون و دستياران او عمل

ميرحيدری و حسين جوادزاده موحد تاب تحمل را از دست داده و مدتی بعد از
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اعترافات ،خود نيز دچار بيماری روانی و عدم تعادل گشت" .اما ،آنطور که معلوم

شاھرضا بابادی ،جناﯾت میآفرﯾدند .در کتاب " نه زﯾستن نه مرگ" ،جلد ﯾک،

است نوجوان بختبرگشته مزبور بعداً بھبود ﯾافت؛ و باالخره در حدی که بتواند به

صفحه  ،48ما او را در ھيبت قاصدک مرگ ،در حال اجرای ﯾکی از مأمورﯾتھاﯾش

ﯾکی از ابزارھای دست الجوردی تبدﯾل شود" ،تعادل" خود را بازﯾافته و پس از آن

میبينيم" :ﯾک زندانی تواب به نام شاھرضا بابادی که ھوادار سابق سازمان

در اجرای اوامر آن جالد ،به ھر کار کثيف و رذالنهای برعليه زندانيان سياسی

پيکار بود ،در ميان زندانيان بود .او جھت شھادت عليه زندانيان ھمبندش که

دست زد .انسان در اﯾن موارد به ﯾاد فيلمھای دراکوالئی میافتد که در آنھا

بيشترشان ھوادار سازمان پيکار ﯾا "خط سه" بوده و متھم به داشتن تشکيالت

دراکوالی اصلی با فروبردن دندانھای تيزش در گلوی اسيرانش دراکوالھای

در زندان بودند ،آمده بود ...ھشت تن از  20زندانی مزبور به جوخهھای اعدام

جدﯾدی میآفرﯾند؛ و ﯾا داﯾناسورھائی را به ذھن میآورد که به انسانھائی -از

سپرده شدند (+35).شاھرضا به ھمراه مجيد بسطچی ﯾکی از ھواداران

زن و مرد و نوجوان و کودک -حملهور شدهاند ،و انسانھا در حالی که با آن

مجاھدﯾن که در آن روزھا در شعبهھای بازجوئی کار میکرد ،در ميان زندانيان به

داﯾناسورھای زشت و درنده میجنگند ،ناگھان خود را در محاصره بچه

جاسوسی پرداخته و درﯾافتھایشان را تحوﯾل شعبهھای بازجوئی میدادند".

داﯾناسورھای تازه از تخم درآمده میبينند که به ھيچوجه کمتر از داﯾناسورھای

توضيح اعمال توابين در بندھای عمومی شرح حال دﯾگری است که آن

بزرگتر خطرناک نبوده و آن انسانھا جز با مقابله با چنين موجودات زشت و درنده

را به قسمت دﯾگر اﯾن فصل موکول میکنم ،ولی جا دارد در اﯾنجا از زبان ﯾکی

رﯾز و درشت قادر به حفظ زندگی خود نيستند! زندانيان سياسیای که در

دﯾگر از زندانيان سابق )نصير تبرﯾزی◙( چند تن از توابينی که در زمستان سال

سالھای اول دھه  ،60در شراﯾط وحشتبار و جھنمی زندان جمھوری اسالمی

 60در درون بند مارکسيستھا درقزلحصار به کار بازجوئی از زندانيان

گرفتار آمده و عليرغم ھمه وحشتھا و فشارھا ،ھمچنان مدافع شرف و

میپرداختند و ﯾا به طرق دﯾگر به دستگاه سرکوب جمھوری اسالمی در زندان

انسانيت باقی مانده بودند ،آنھا که ھرگونه ھمکاری با دراکوالھا و داﯾناسورھا

خدمت مینمودند ،مختصراً معرفی شوند.

را رد نموده و از جنس آنھا نمیشدند ،حکم ھمان انسانھای فيلمھای مذکور

 -1مجتبی ميرحيدری :مسئول بند  1واحد سه بود .ﯾک سال حکم داشت و در

را داشتند که ناگھان در محاصره چنان موجوداتی قرار گرفته بودند -البته بدون

ضمن گذراندن حکم خود ھمانند ﯾک بازجوی حرفهای در بند عمل میکرد .نصف

آنکه اﯾن انسانھای واقعی ،دست و بال آزادی ھم برای مقابله با آن موجودات

شبھا برای گرفتن اطالعات ،زندانيان را بيدار و به اتاق زﯾر ھشت برده و شروع

خطرناک را داشته باشند .درست در چنين وضعی بود که توابين کوتولهای نظير

به بازجوئی میکرد .او با گرفتن اطالعات داده نشده و لو نرفته تعدادی از
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بچهھا ،آنھا را دوباره به اوﯾن فرستاد .مجتبی بعد از اتمام حکم زندانش و پس

کرد و پس از مدتی مسئول بند ﯾک واحد ﯾک شد و در اﯾن سمت" ،انجام

از آزادی ،با دادستانی ھمکاری کرد و به مھره دست راست الجوردی تبدﯾل

وظيفه" نمود.

گردﯾد.

 -5احمد اصفھانی )اصفھانی ،فاميل وی نبود ولی او به اﯾن اسم شناخته

 -2محمود ناطقيان :بعد از مجتبی ،مسئول بند شد .او نيز در ارتباط با سازمان

میشد( قبال ً ارتشی بود و حال در زندان به مسئوليت بند ﯾک واحد ﯾک رسيده

اقليت دستگير شده بود و داستان دستگيرﯾش که جلوهای از حماقتش را بيان

بود )پس از رفتن مسئول قبلی( .وی ﯾکی از توابينی بود که در فرستادن زندانيان

میکرد ،زبانزد تمامی بند بود .از نظر شخصيتی آدمی ضعيف و بیشعور و بدون

مبارز به "قيامت" و "تابوت"ھا شھرت ﯾافت.

ھيچگونه آگاھی سياسی بود .او خود جرأت دست بلند کردن به روی زندانی را

 -6کرﯾم برقی :ﯾکی از توابھای فعال بند بود ولی آنچنان عرضهای نداشت تا

به تنھائی نداشت و حتماً باﯾد دﯾگر توابھا دور و برش میبودند تا چنين کاری را

مسئوليتی در بند داشته باشد اما به ھر طرﯾق که میتوانست به ارتجاع در

بکند .وی افرادی را که در بيرون از زندان میشناخت و ﯾا در مسير کوه دﯾده بود،

زندان خدمت میکرد .مثال ً ﯾک روز او به ﯾک زندانی به نام حاتم گير داده و شروع

در بند بازجوئی میکرد و پس از انجام بازجوئیھای متعدد ،باالخره اطالعاتی از

به اذﯾت و آزار وی کرد .حاتم طاقتش سر آمد و محکم زد توی گوش کرﯾم برقی.

زندانی کسب نموده و او را تحوﯾل بازجوﯾان رسمی در اوﯾن میداد.

با داد و بيداد کرﯾم برقی ،پاسداران و توابين بند سر رسيدند و رﯾختند به سر

 -3قناعتی :ﯾکی از چاپلوسترﯾن و خودفروختهترﯾن افراد بود .وی بعد از ناطقيان

حاتم .وی را به زﯾر ھشت بردند و چون در آنجا تعدادی بطری شکسته روی

مسئول بند ﯾک واحد سه شد .زندانيان به او لقب "جناﯾتی" داده بودند.

زمين رﯾخته بود ،موقع کتکزدن حاتم وی روی شيشهھای شکسته بطری افتاده

 -4محمدرضا قربانی :ﯾکی از ھمکاران نزدﯾک مجتبی ميرحيدری در بند ﯾک واحد

و شاھرگش برﯾده شد .وضع طوری شد که حاتم را به بھداری بردند و...

 3بود .وی را به عنوان نفوذی به واحد ﯾک بند ﯾک فرستاده بودند که در آنجا

ب -توابين در حوزه کار نظری

ﯾکسری از زندانيان مبارز را شناسائی کرده و باعث انتقال آنھا به گوھردشت

اگر بيشترﯾن توابين در حوزه کارھای عملی را کسانی با کمترﯾن

شده بود .پس از اﯾنکه از واحد ﯾک برگشت ،معاون ناطقيان گشت و در کار

آگاھی سياسی و اجتماعی تشکيل میدادند ،در حوزه کار نظری ،افرادی

بازجوئی و ضرب و شتم زندانيان سياسی با او ھمکاری مینمود .وی در ازاء

تحصيل کرده و عناصری از ميان ردهھای باال و ﯾا نسبتاً باالی تشکلھای

خوشخدمتی به حاج داود و عربده کشیھای حقيرش پلهھای ترقی)!!( را طی

سياسی مخالف جمھوری اسالمی حضور داشتند .اﯾن افراد با پشت پا زدن به
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مواضع سياسی قبلی خود و پشت کردن به تودهھا از آنجا که خود را به ﯾک رژﯾم

خود شده و سرگردان به دنبال جای مناسبی برای سکونت خود بودند ،دستگير

بينھاﯾت مرتجع تسليم نموده بودند ،خود نيز تبدﯾل به انسانھای بسيار زبون و

نماﯾد ،بلکه از اﯾن طرﯾق امکان ﯾافت با اﯾجاد شراﯾط بس خفقان بارتری در

حقيری گشته و برای حفظ زندگیشان حاضر بودند به ھر پستی و رذالتی تن

جامعه ،عرصه را کامال ً برای فعاليتھای نيروھای انقالبی تنگ نماﯾد.

دھند .کار اﯾن توابين در حوزه نظری ھمان نقشی را برای سرکوب تام و

کمک به اﯾجاد شبه تشکيالتی در زندان ظاھراً مشابه با ساخت

تمام انقالب مردم و تحکيم پاﯾهھای رژﯾم جمھوری اسالمی داشت که

تشکيالتی سازمان مجاھدﯾن ،ﯾکی دﯾگر از خدمات اﯾنان به رژﯾم جمھوری

ھمپالگیھاﯾشان در حوزه کار عملی انجام میدادند .اﯾنان که از

اسالمی در دستگيری نيروھای مبارز و شکنجه و اعدام آنان بود .اﯾن

قابليتھای نظری و عملی خاصی برخوردار بوده و تا حدی دارای دﯾد سياسی

شبهتشکيالت که بعضی از آن با نام تشکيالت دادستانی ﯾا تشکيالت مجاھدﯾن

بودند ،در دستگاه رژﯾم به انجام وظاﯾف سطح باال و گاه پيچيده برای سرکوب و از

وصل به دادستانی ،ﯾاد کردهاند ،در سال  61پس از شکست توبه تاکتيکی

پای درآوردن تودهھا و نيروھای انقالبی در جامعه و بطور مشخص در زندانھا

مجاھدﯾن در زندان و پس از افزاﯾش تعداد توابين مجاھد ،با سرپرستی الجوردی

مشغول شدند .عمده کارھای آنان را بطور فشرده میتوان در چند حوزه

و ھمکاری اﯾن توابين برای نفوذ در بين ھواداران سازمان مجاھدﯾن در بيرون از

برشمرد .بعضی از افراد اﯾن دسته ،با نيروھای امنيتی رسمی جمھوری

زندان بوجودآمد" .توابين فعال در کار نظری" ،در اﯾن رابطه ﯾک پای معرکه بودند.

اسالمی در کار برنامهرﯾزی برای دستگيری تودهھای انقالبی و نيروھای

آنھا با انتشار نشرﯾهای با نام "مجاھد" که درست به سبک و سياق نشرﯾه

سياسی مخالف رژﯾم به تشرﯾک مساعی پرداختند .طرح "مالک و

سازمان مجاھدﯾن خلق به ھمين نام تنظيم میشد ،در پيشبرد اﯾن توطئه

مستأجر") (+36که به تأﯾيد خيلی از زندانيان سياسی باقیمانده از دھه ، 60

برعليه مبارزﯾن جوان و نوجوان ھوادار آن سازمان ،شرکت نمودند .نيروھای

توسط افرادی از اﯾن دسته )کسانی چون حسين روحانی ،وحيد سرﯾعالقلم

امنيتی جمھوری اسالمی ،با اﯾن ابزار )نشرﯾه "مجاھد" قالبی( و با کمک

و (...طرحرﯾزی شده بود ،ﯾکی از نمودھا و محصوالت اﯾن ھمکاری بشمار

مجاھدﯾن تازه تواب شده توانستند خود را در ارتباط با ھواداران سازمان

میرود .ھمانطور که میدانيم طرح "مالک و مستأجر" ،ﯾکی از موفقترﯾن

مجاھدﯾن خلق در بيرون از زندان که در آن شراﯾط اختناق رابطهشان با سازمان

طرحھای سر کوبگرانهای بود که جمھوری اسالمی با توسل به آن نه تنھا

اصلی گسسته بود ،قرار داده و در ﯾک موقعيت مقتضی بسياری از آنان را

توانست بسياری از نيروھای مبارز جامعه را که مجبور به ترک محل زندگی قبلی

دستگير نماﯾند .در اﯾن زمينه ﯾکی از زندانيان سياسی سابق ،ضمن توضيح
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ھرچه بيشتر واقعيت فوق ،خاطرهای را که تجربه تلخی در آن نھفته است تعرﯾف

اصل بازجوی زندان بوده تعرﯾف نموده بود .مھدی تنھا وقتی متوجه شگردھای

میکند" :ﯾکی از ابتکارات گروھی از توابين ،تھيه و پخش نشرﯾه "مجاھد" بود.

زندانبان شده بود که با دستگيری پدر و مادرش که در سال  60امکانات مالی در

اﯾن نشرﯾه ،کامال با شکل و شماﯾل نشرﯾه اصلی سازمان مجاھدﯾن و با مقاالت

اختيار مجاھدﯾن گذاشته بودند ،روبرو میشود .او به خاطر وضعی که پيش آمده

تند و تيز چاپ و در بيرون از زندان پخش میشد .نيروھای امنيتی با کمک

بود ،به شدت آسيب روحی دﯾده بود .میدانست که با اعترافاتی که کرده

مجاھدﯾن تواب شده در زندان ،از اﯾن طرﯾق توانستند عدهای از عناصر قطع

است ،اعدامش خواھند کرد ،ولی مسالهای که به شدت ذھنش را اشغال کرده

ارتباط شده مجاھدﯾن را جذب نماﯾند .آنھا با اﯾن ھواداران ،تيمھای عملياتی

بود ،اﯾن بود که اﯾن نشرﯾه مجاھد به چه صورت تھيه و توزﯾع میگردﯾده است.

تشکيل داده و تا مرحله اقدام به عمليات نيز پيش میرفتند )حتی به تعدادی از

چون وی با دﯾدن نشرﯾه مجاھد در دست "رابطش" بود که او را ﯾک مجاھد مبارز

آنھا اسلحه با گلوله مشقی داده بودند( .از اﯾن طرﯾق تعداد زﯾادی از ھواداران

پنداشته بود) ".محمود خليلی◙(

مجاھدﯾن دستگير شدند .اﯾن طيف از دستگير شدهگان که معروف بودند به

از دﯾگر خدمات اﯾن دسته از توابين به رژﯾم جمھوری اسالمی باﯾد به

تشکيالت مجاھدﯾن وصل به دادستانی )عنوانی که خودشان ھنگام معرفی به

نقش آنان در حوزه کمک به بازجوھا و شکنجهگران جھت در ھم شکستن

کار میبردند( ،اغلب نياز زﯾادی به بازجوئی نداشتند چرا که پيشاپيش ھمه

زندانی تازه دستگير شده و کشيدن آخرﯾن اطالعات از وی اشاره کرد .عناصری

مسائل را دادستانی میدانست .در زندان اوﯾن ،ﯾکی از سالنھای انفرادی 209

از ردهھای باالی تشکلھای سياسی مخالف رژﯾم که در زندان تواب شده بودند

با سلولھای در باز به اﯾن دستگير شدگان اختصاص داده شده بود .من در سال

در ھمکاری با شکنجهگران به بازجوئی از "برادران" و "رفقای" سابق خود ،ﯾعنی

 62در حين ﯾکی از بازجوئیھاﯾم در اﯾن سالن ،به ﯾک مجاھد به نام مھدی که
در اﯾن رابطه دستگير شده بود ،برخورد کردم .او تعرﯾف میکرد که دستگيری
خود را باور نکرده بود و موقعی که مورد بازخواست و سئوال قرار گرفته بود فکر
کرده بود که اﯾن عمل توسط سازمان مجاھدﯾن برای امتحان او از نظر صداقت
تشکيالتی صورت میگيرد .در نتيجه خيلی راحت خودش تمامی عملکردھا
وفعاليتھای گذشتهاش را برای کسی که فکر میکرده مسئولش است ولی در
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خلق") (+38که در سال  58با موضع گيری عليه خمينی و ضدخلقی دانستن
با کسانی که پيشتر با آنھا در ﯾک تشکيالت بودند ،میپرداختند .مثال ً در تھران،

رژﯾم جمھوری اسالمی ،صف خود را از سازمانی به ھمين نام )قبل از انشعاب

حسين شيخالحکما ،ابولقاسم اثنیعشری ،و ...به کار بازجوئی از عناصر و

به اقليت و اکثرﯾت( جدا کرده بودند ،به اﯾن واقعيت اشاره شود که اوال ً تعداد

نيروھای مقاوم مجاھدﯾن مشغول بودند .حسين روحانی ،قاسم عابدﯾنی،

محدودی از افراد وابسته به اﯾن تشکيالت دستگير شدند؛ و ثانياً بيشتر آنھا

مھری حيدرزاده و ...ھمکار بازجوﯾان برای در ھم شکستن نيروھای مقاوم

جزء چھرهھای مقاوم و مبارز زندان به حساب میآﯾند .تنھا رفيقی که از اعضای

سازمان پيکار بودند .به ھمين ترتيب ،احمد عطاالھی ،عطا نورﯾان و ...در رابطه با

مرکزﯾت چرﯾکھای فدائی خلق زنده دستگير شد ،رفيق راستين کارگران و

سازمان چرﯾکھای فدائی خلق )اقليت( ،سعيد ﯾزدﯾان و ...در رابطه با سھند و

زحمتکشان ،ھادی کابلی از چھرهھای مبارز زندان شاه بود .او در سال  62در

کومله ،وحيد سرﯾعالقلم و فتاحی در رابطه با اتحادﯾه کمونيستھا )سربداران(،

تھران به دست پاسداران اسير گشت و در زندان در مقابل دژخيمان جمھوری

ناصر ﯾاراحمدی در رابطه با راه کارگر ...پس از دستگيری تودهایھا در سال ،62

اسالمی دست به مقاومت قھرمانانه زده و زﯾر شکنجه جان باخت.

نورالدﯾن کيانوری و احسان طبری و محمد مھدی پرتوی و غيره در رابطه با کار

در "شعبه بازجوئی" که در نوشتجات زندانيان سياسی از آن اسم برده

بازجوئی تودهایھا ،خود را در خدمت نيروھای امنيتی جمھوری اسالمی قرار

شده و ﯾا در "شعبه"ھا و دفاتر دﯾگر وابسته به نيروھای امنيتی جمھوری

داده بودند .در شھرستانھا نيز ھمپالگیھای ھر ﯾک از اﯾنان "انجام وظيفه"

اسالمی ،مسلماً کارھای گوناگونی انجام میگرفت و توابينی که در اﯾن

مینمودند .مثال ً در اصفھان ﯾک تودهای به نام علی مرادی ،در کار بازجوئی

شعبهھا در زمينهھا و حوزهھای مختلف با دشمنان مردم ھمکاری میکردند

تودهایھای دستگير شده در اﯾن شھر شرکت میکرد .در بين زندانيان اصفھان

بطورکلی ،در قسمت "توابين در حوزه کار نظری" گنجانده میشوند .حدوداً در

اﯾن موضوع مطرح است که وی جزوهای در مورد چگونگی شکنجه روانی نيز

سال 62عدهای از اﯾن دسته به شھرستانھا اعزام شدند تا مجری برنامهھای

نوشته و در اختيار بازجوھا قرار داده بود (37).در رابطه با اعضاء و ھواداران

ضدانقالبی رژﯾم در آنجا باشند .بخصوص آنھا به کمک بازجوھا در

دستگير شده سازمان اکثرﯾت نيز ھمانطور که پيشتر اشاره شد ،فرخ نگھدار و

شھرستانھای کوچک شتافتند که اغلب بیسواد و تازهکار بودند .اﯾن توابين از

مھدی فتاحپور با اﯾنکه زندانی نبودند ،در اختيار نيروھای امنيتی در شعبه

جمله در چککردن جوابھای کتبی زندانی سياسی به سئواالتی که از او شده

بازجوئی قرار داشتند .در اﯾنجا الزم است در مورد "چرﯾکھای فدائی
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بود وغيره ،به انجام "وظيفه" پرداخته و در اﯾن شکل نيروی خود را در خدمت

بسيار طاقتفرسا و شدﯾداً مختنقی را در زندانھا برقرار سازند .کسانی که

تحکيم پاﯾهھای رژﯾم جمھوری اسالمی صرف نمودند.

ھنوز با دﯾد فئودالی به مساﯾل نگرﯾسته و تنھا روی برخوردھای

در حوزه کار نظری ،ھمچنين ﯾکی دﯾگر از خدمات توابين برای تقوﯾت

فيزﯾکی تأکيد میکنند ،قادر نيستند درک کنند که کاری که بخشی از

نيروی ارتجاع ،تبليغ و تروﯾج اﯾدئولوژی جمھوری اسالمی در قالب انجام

توابين با قلم و سخن ﯾعنی با افزارھای "نرم" انجام دادند به ھمان

سخنرانی ،انتشار جزوه و نشرﯾه ،نوشتن مطلب در رد مارکسيسم ،ترتيب

اندازه جناﯾتبار بود که فالن تواب نوجوان ﯾا جوان با تيرخالص زدن

کالس برای تربيت نوجوانان به نفع جمھوری اسالمی و ﯾا کارھائی از قبيل

انجام داده است.

تنظيم سرود و غيره بود که ھم در زندان و ھم در بيرون از زندان مورد استفاده

با تواب شدن بعضی از افراد باالی تشکلھای سياسی ،حاال دﯾگر

قرار میگرفت .مثال ً در طی سالھای 61و  62نشرﯾهای به نام "رجعت" منتشر

ارتجاع جمھوری اسالمی سخنگوﯾان مرتجع جدﯾدی ﯾافت و کسانی در نقش

میشد که دست پخت توابينی چون حسين روحانی ،قاسم عابدﯾنی ،مھری

اﯾدئولوگھای رژﯾم ،در جھت تضعيف روحيه زندانيان سياسی مقاوم و سرکوب

حيدرزاده ،سعيد ﯾزدﯾان با مساعدت شخص الجوردی بود .اﯾن نشرﯾه که در

اﯾدئولوژﯾکی آنان در زندانھا ،ظاھر شدند .دﯾگر تبليغ به نفع رژﯾم به تدرﯾج در

زندان چاپ و تکثير میشد ،عمدتاً در بيرون ،در نماز جمعهھا پخش شده و در

زندان رواج ﯾافت .از اولين شگردھای کارگزاران برای شکستن جوّ مبارزاتی

اختيار نمازگزاران قرار میگرفت؛ ھرچند تعدادی از آن نيز در بندھا و سلولھا در

زندان ،ترتيب جلسات عمومی از زندانيان سياسی و وادارکردن زندانيان تازه تواب

بين زندانيان پخش میشد.

شده برای ابراز ندامت خود از پشت بلندگو برای ساﯾر زندانيان بود .به زودی با
*****

دستگيری ﯾکی از رھبران "سازمان پيکار برای آزادی طبقه کارگر" ،ﯾعنی حسين

ھمانطور که مالحظه شد ،توابين ،چه با انجام کارھای عملی خود و چه

احمدی روحانی و توابشدن وی ،برنامه رژﯾم به منظور در ھم شکستن مقاومت

با پيشبرد کارھائی در حوزه نظر و اﯾدئولوژﯾکی به نفع رژﯾم ،در شراﯾطی که

زندان رونق گرفت .از سال  ، 61روحانی" ،شومن" برجسته جلساتی بود که در

خيلی از سردمداران جمھوری اسالمی ھنوز به فردای خود اطمينان نداشتند ،نه

زندان اوﯾن ترتيب میﯾافت .در اﯾن مقطع ،او دست در دست دژخيمان جمھوری

فقط ارتجاع جمھوری اسالمی را در ارتکاب به جناﯾات خونبار برعليه تودهھای

اسالمی ،با نماﯾشھای نفرتانگيز و ذلتباری که بطور مرتب اجرا میکرد ،در

مبارز اﯾران ﯾاری رساندند ،بلکه به کارگزاران زندان نيز امکان دادند تا شراﯾط

جھت در ھم شکستن روحيه مقاومت و مبارزه در زندان حرکت میکرد .روحانی،
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قبال ً از کادرھای اصلی و قدﯾمی سازمان مجاھدين خلق بشمار میرفت که

در موقعيت افراد فوقالذکر قرار نداشتند ،چنين اجباری را نپذﯾرفته و الزامی برای

بعدھا در جرﯾان تغيير اﯾدئولوژی اﯾن سازمان ،ظاھراً نظرگاهھای مذھبی خود را

گوشکردن به مصاحبه نداشتند.

تغيير داده بود .به ھر حال ،او اکنون ﯾکبار دﯾگر به مذھب گروﯾده و اﯾن بار جھت

برپائی جلسات عمومی با گذشت زمان و موفقيت جمھوری اسالمی

تأﯾيد مذھب و رد ماترﯾاليسم سخن میگفت .اﯾن ،ﯾک

در سرکوب تام و تمام تودهھا ،به صورتھای دﯾگری تداوم ﯾافت .حاال دﯾگر نه

برنامه بهاصطالح آموزشی بود که طی آن ،روحانی از ھيچ فلسفهبافی و

فقط افراد سرسپرده تواب شده ،بلکه آخوندھای جوان نيز با سالح اﯾدئولوژﯾکی

سفسطهگری برعليه اﯾدئولوژی مارکسيسم و تبليغ به نفع مذھب ،دريغ

به جنگ نيروھای مقاوم زندان میرفتند.در اﯾن جلسات بود که توابين رﯾز و

نمیورزيد .از شوھای روحانی که دﯾگر به صورت ﯾک سرﯾال انجام میشد ،نوار

درشت آموزش ﯾافته ،با قرارگرفتن در پشت ميکروفن و اعالم "انزجار" از

وﯾدئوئی تھيه میشد و ھمراه با نوار وﯾدئوھای دﯾگر -از جمله وﯾدئوی مناظره

"گروھک"ھا و ...برای اولين بار "درخشيدند" .بهاصطالح سخنرانیھای توابين در

فرخ نگھدار و شرکاء با بھشتی و غيره که قبال ً از تلوﯾزﯾون سراسری نيز پخش

تقبيح "گروھک"ھا ﯾعنی برعليه کمونيستھا و مجاھدﯾن و در تأﯾيد خمينی و

شده بود ،در زندانھای دﯾگر برای زندانيان سياسی نشان داده میشد .با

رژﯾم جمھوری اسالمی ،آميخته با فرﯾادھای زجر آور "ﷲ اکبر ،خمينی رھبر،

کارگردانی الجوردی ،سرﯾال روحانی تا مدتھا قبل از اعدامش توسط ھمان

حزب فقط حزبﷲ ،رھبر فقط روح ﷲ .مرگ بر کفار ،مرگ بر کمونيست ،مرگ بر

"کار"گردان جمھوری اسالمی در اوﯾن ،ﯾک روز در ميان اجرا میشد .ھنوز

منافق" و از اﯾن قبيل از تلوﯾزﯾون مدار بسته برای زندانيان سياسی پخش

نشستن پای چنين برنامهھائی اجباری نبود .مثال ً در سال  60و اواﯾل سال 61

میشد .گزارشات منتشر شده از زندان زنان درقزلحصار حاکی است که در

در زندان اوﯾن )بخش مردان( ،تنھا سالن ) 1سالن ،1سالن غير سر موضعیھا

بعضی بندھا ،نشستن پای اﯾن بحثھا و گوشکردن به آنھا اجباری بود.

محسوب میشد و در آن مجاھدﯾنی که سرموضع به حساب نمیآمدند ،افراد

زندانيان را مجبور میکردند حرفھای اﯾن توابھا را که با بحثھای اﯾدئولوژﯾکی

مشکوک دستگير شده و نماز خوانھای جرﯾانات چپ ،محبوس بودند (.و سالن6

فالن معمم و ﯾا درسھای دﯾنی مختلف ھمراه بود ،گوش کنند و ھرگونه طفره

)که بيشتر آنھا افراد صغری به ھمراه بازماندگان و توابين سازمان فرقان بودند(

رفتن از اﯾن کار ،توسط نگھبانان رسمی رژﯾم و توابھای درون بند گزارش

تحت اجبار موظف بودند که از طرﯾق تلوﯾزﯾون با رعاﯾت مقررات ،مصاحبهھا را

میشد و عواقب ناگواری برای زندانی به بار میآورد .در چنين اوضاعی،

گوش کنند .اما بقيه زندانيان سياسی که ھمه در اتاقھای درب بسته بودند و

کارگزاران زندان جھت بهتسليم واداشتن زندانيان سياسی مبارز ،به فشارھای

رد مارکسيسم ،در

 179تواب پديدهای نو ظھور در زندان!

در جدال با خاموشی

180

وحشتناک تاکنونی اکتفاء نکرده و در مواردی آنھا را مستقيماً جھت انجام

بسيار دلخراش و رقتانگيزی در حين انجام چنين مصاحبهھائی میگشت.

بهاصطالح "مصاحبه" و اعالم "انزجار" از "گروھک" خود تحت فشار قرار میدادند.

زندانیای که به خفت چنين مصاحبهای تن داده بود ،حتی گاه جھت جلب

ھدف کارگزاران از برگزاری چنان جلساتی تحت عنوان "مصاحبه" ،شکستن جوّ

رضاﯾت آن لمپن ،به ساخت و پرداخت داستانی غير واقعی از بهاصطالح روابط

مقاومت در زندان و تواب جلوهدادن ھمه کسانی بود که مصاحبه میکردند .آنھا

نامشروع خود نيز دست زده و عقدهھای بهاصطالح روانی و جنسی خود را برای

چون ھمه کسانی را که به دالﯾل مختلف حاضر به مصاحبه میشدند ،تواب

دﯾگران تشرﯾح میکرد!! و آن داستان ساختگی که در واقع اتھاماتی دروغ برعليه

ناميده و در ردﯾف خود قرار میدادند ،از اﯾن طرﯾق ابراز قدرقدرتی مینمودند و از

خودش بود را به نام تصفيه حساب با گذشته مبارزاتی خود برای دﯾگران تعرﯾف

آن در جھت در ھم شکستن روحيه مبارزاتی زندانيان استفاده میکردند .در

مینمود.

حالی که آنچه آنھا جلوه میدادند با خود واقعيت تفاوت داشت و ادعای

کوشش در بدنامکردن نيروھای مبارز و انقالبی از طرﯾق اتھام زدن به

تواببودن در مورد ھمه مصاحبهکنندهھا صادق نبود .در اﯾن فضا ،بعضی به خاطر

آنھا در رابطه با "مساﯾل جنسی" ،بعدھا نيز ھمچنان ﯾکی از تمھای تبليغی در

گرﯾز از اعدام و غيره به چنين خواستی )انجام "مصاحبه"( تسليم میشدند؛ در

ميان توابين باقی ماند .جھت ذکر ﯾک مورد برجسته در اﯾن زمينه ،پيشا پيش

ميان زندانيان مصاحبهکننده کسانی ھم بودند که مدت محکوميتشان تمام

الزم است بدانيم که ﯾکی از شيوهھای کارگزاران جمھوری اسالمی برای در ھم

شده بود و رژﯾم آنھا را بدون انجام چنين مصاحبهای از زندان آزاد نمینمود .نياز

شکستن روحيه مقاومت در زندان استفاده از توابين کارکُشته تودهای از طرﯾق

به خرد کردن زندانی سياسی و ضربه زدن به شخصيت او ،در روند کار

گرداندن آنھا در زندانھای شھرھای مختلف برای انجام سخنرانی بود .اساساً،

"مصاحبه" ،محتوای زجرآورتری نيز به آن داد .گردانندگان زندانھا گاه از فردی که

بعضی از ميان "توابين در حوزه کار نظری" در نقش اﯾدئولوگھای رژﯾم ظاھر

حاضر به مصاحبه بود درخواست مینمودند که علت گروﯾدن خود به اﯾن ﯾا آن

میشدند .آنھا ﯾا مستقيماً به تبليغ مذھب و توجيه اعمال ضدخلقی

گروه سياسی را گراﯾش خود به جنس مخالف و صرفاً به خاطر مساﯾل جنسی

جممھوری اسالمی در اﯾن قالب میپرداختند و ﯾا با سخنرانی برعليه

جلوه دھد -که البته با توجه به فرھنگ عقب مانده آنان ،اﯾن موضوع با زشت

مارکسيسم و مبارزﯾن کمونيست و ﯾا با نوشتهھای کتبی در اﯾن مورد )مثال ً

ترﯾن کلمات مطرح میشد .اﯾن کار مشخصاً در زندان قزلحصار که ﯾک لمپن به

میتوان به مطالبی که طبری در کيھان مینوشت و در زندانھا نيز در اختيار

تمام معنا )داود رحمانی( بر آن حکم می راند ،باعث بوجود آمدن صحنهھای

زندانيان قرار میدادند ،اشاره کرد( در جھت تبليغ و تروﯾج اﯾدئولوژی ضدمردمی

 181تواب پديدهای نو ظھور در زندان!

در جدال با خاموشی

182

منحط رژﯾم گام برمیداشتند .محمدعلی عموئی ،زندانی تودهای دوره شاه،

گفت تا اﯾن موضوع که "حزب توده ،حزب نبود ،اصال ً دکانی بيش نبود" و در اﯾن

تواب فعال زندانھای جمھوری اسالمی و کسی که امروز مشغول اﯾفای نقش

رابطه از گذشته حزب در سالھای  30صحبت کرد .اما موضوع برجسته در اﯾن

"اپوزﯾسيون" مورد نياز جمھوری اسالمی در اﯾران میباشد ،ﯾکی از مھرهھای

صحبت ،فحاشی او نسبت به خسرو روزبه بود که سعی کرد او را فردی "زنباز"

مناسب در اﯾن حوزه کار بشمار میرفت .چرا که او خود به مدت طوالنی در

که در درون حزب با ھمه زنان رابطه نامشروع داشته است جلوه دھد .چنين

زندانھای رژﯾم شاه زندانی بود و ھمين میتوانست اعتباری برای وی در ميان

اتھامی به خسرو روزبه خشم بچهھا را برانگيخته بود و ھر کس درگوشی چيزی

زندانيان سياسی که ھمانطور که میدانيم اغلب بسيار جوان بودند بوجود آورد.

عليه عموئی میگفت) "...عموئی از جمله نان به نرخ روز خورھائی است که

جھت ارائه ﯾک نمونه برجسته در تبليغ تم فوقالذکر میتوان به ﯾکی از

اگر منافع و مصلحتاش اﯾجاب کند فردا میتواند در تمجيد از خسرو روزبه نيز

سخنرانیھای وی اشاره کرد .او در ميان زندانيان سياسی ،حاضر شده و از ھر

کتاب بنوﯾسد ،به ھمان صورت که پس از آزادی از زندان بنا به مصالحی ،در رابطه

دری برای آنھا صحبت میکرد؛ از به اصطالح قدرقدرتی رژﯾم جمھوری اسالمی

با چه گوارا کتاب ترجمه کرد!  -کتاب "خاطرات ارنستو چهگوارا" ،تھران ،نشر

میگفت ،از بيھودگی مقاومت در مقابل آن ،از "عيب و اﯾراد" گروهھا و

اشاره ،سال  .(1381البته اﯾنگونه سخنرانیھا و بطور کلی تبليغ به نفع

سازمانھای سياسی مخالف رژﯾم و غيره ...و چه جای تعجب است که بشنوﯾم

جمھوری اسالمی از طرﯾق دروغ پراکنی ،در ھر حال تأثيرات منفی و مخرب خود

وی مبارزﯾن سرشناس و محبوب مردم را نيز متھم به داشتن روابط جنسی

را روی زندانيان به جای میگذاشت.

نامشروع میکرده است! ﯾکی از زندانيان سياسی باقیمانده از دھه ، 60

به اعمال توابين به عنوان نگھبان و ﯾا حافظين نظم ارتجاعی تحميل

)محمد◙( دراﯾن مورد میگوﯾد" :چو انداختند که قرار است ﯾکی از افراد قدﯾمی

شده در بندھای عمومی ،در زﯾر پرداخته میشود .در اﯾنجا باﯾد ﯾادآور شوم که

حزب توده )عموئی( به زندان اصفھان بياﯾد و سخنرانی کند .تا آن زمان )تابستان

پس از تغيير و تحوالتی در باال و در شراﯾط جرﯾان مبارزه و کشمکش دائمی بين

 ،(64کسی از حزب توده به آنجا نيامده بود .در سالن ورزشگاه )سالن بزرگی که

زندانيان سياسی و توابين ،در بعضی زندانھا ،بند زندانيان سياسی را از توابين

مجازات "قطع دست" زندانيان عادی نيز در ھمانجا صورت میگرفت( پاسدار

جدا نمودند .اﯾن کار مشخصاً در تھران در سال  64تحقق ﯾافت .از اﯾن دوره به

چيدند و ما را در آنجا جمع کردند .به نظر میآمد که ﯾک نوع جوّ سازی است .به

بعد ھمکاری خائنين به مردم به عنوان تواب ،در بندھای زندانيان سياسی بطور

ھر حال عموئی آمد و ﯾک ساعت و نيم صحبت کرد .از بحث فلسفی و اثبات خدا

عمده صورت مخفی به خود گرفت و از اﯾن لحاظ کم و بيش ھمان وضعی برقرار
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شد که قبال ً در زمان شاه وجود داشت .در بعضی شھرھا نيز با اﯾنکه توابين

میکنند( .اتفاقا ،با نگاھی به عملکردھای توابين در بندھائی که زندانيان

ھمچنان مدتھا در بند حضور داشتند ،ولی از ﯾک دوره به بعد بيشتر،

سياسی در آن بسر میبردند میتوان دﯾد که بعضی از آن عملکردھا

جاسوسان مخفی در ميان زندانيان فعاليت میکردند .البته زندانيان سياسی در

دقيقاً به ھمان گونهای است که مردم ايران در ھمان زمان در کوچهھا

ميان خود ،اﯾن جاسوسان را کماکان با ھمان لفظ "تواب" مورد خطاب قرار

و خيابانھا و محل کار و زندگيشان شاھد آن بودند .در واقع ،خيلی از

میدادند.

رفتار توابھا در زندان با زندانيان سياسی شريف و غيرتواب ،يادآور

نمونهھائی از اعمال توابين در بندھای عمومی

ھمان رفتارھائی است که پاسداران اعضای گشتھای مذکور ،در

ھمانطور که مالحظه شد تواب در دھه  60در زندانھا پديده جديدی
بود؛ به ھمانگونه که "گشت خواھران زينب"" ،گشت ثارﷲ" و غيره در خارج از
زندان پديده نو ظھوری بودند .اﯾن پدﯾدهھای نو ظھور در خارج از زندان نيز از ميان
زنان و مردان مرتجع و کثيف در جامعه بوجود آمده و رژﯾم از آنھا برای کنترل
شديد اعمال و رفتار تودهھای مردم و ھمچنين اشاعه فرھنگ و رسومات
ارتجاعی خاص جمھوری اسالمی در وسعت اﯾران استفاده مینمود )و
متأسفانه ھنوز چنين وضعی برقرار است( .در اﯾن زمان دخالت در خصوصیترﯾن
مساﯾل زندگی مردم به عنوان ﯾک برنامه ،جھت سرکوب تودهھا و بازداشتن آنان
از ھر حرکت مبارزاتی ،بطور کامال ً برجسته در دستور کار رژﯾم جمھوری اسالمی
قرار داشت که آن را از طرﯾق پاسداران -متشکل در گشتھای فوقالذکر و غير

خارج از زندان انجام میدادند .جالب است که ﯾکی از زندانيان سياسی آن
دوره به نام اعظم کراﯾی که خود دھشتھای زندان در دھه  60را تجربه کرده
است ،با تعمق قابل تحسينی اﯾن حقيقت را به شکل زﯾر بيان میکند" :آنچه در
زندان میگذشت،از آنچه بر جامعه اﯾران پياده شد و میشود ،قابل تفکيک
نيست ".و در ادامه میگوﯾد..." :زندان البراتوری بود برای آزماﯾش کاراﯾی
خرد کردن روحيه ﯾک انقالب در سطح جامعه ... .بسياری از فشارھای
روشھای ُ
زندان ،انواع تنبيهھا ،محروميت حسی ... ،و تالش برای در ھم شکستن روح و
شخصيت زندانی از کانال تحميل آداب و شعائر مذھبی ،کامال ً قابل مقاﯾسه با
محروم کردن کل جامعه اﯾران از موسيقی ،رنگ ،رقص ،ورزش ،شادی ،کنترل بر
خوراک و پوشاک ،نحوه روابط فردی ،خانوادگی و جنسی ،چگونگی استفاده از
٭

آن -که به واقع پليس سياسی رژﯾم بودند ،پيش میبرد .اﯾنان در کوچهھا و

اتوبوس ،مستراح ،سينما ،پياده رو و دﯾگر اماکن عمومی است(39) ".

خيابانھا و ادارات و مدارس و غيره با اعمال ننگين و خشونتبار و با امر و
نھیھای چندشآورشان ،خون مردم و بخصوص زنان را در شيشه میکردند )و

٭

"حقيقت نه چندان ساده" ،اعظم کرائی )نشريه بنياد پژوھشھای زنان ايران" ،سال  (1997صفحه
185
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آنچه در زﯾر میآﯾد چند نمونه از اعمال توابھا در بندھای زندان در

پرداختند .آنھا بودند که سياست تحميل مقرارات و ضوابط ارتجاعی جمھوری

فاصله بين پائيز سال  61تا تقرﯾباً اواسط سال  63در تھران و در زندانھای بعضی

اسالمی در بندھا که برای اﯾجاد فضای اختناق و رعب و وحشت دائمی در ميان

از شھرھا تا ﯾکی دو سال بعد از تغيير و تحوالتی در سطح زندانھا و از جمله

مبارزﯾن در زندان طرحرﯾزی شده بود را به مرحله عمل درآورده و در کار سرکوب و

رفتن الجوردی از زندان اوﯾن و داود رحمانی از زندان قزلحصار میباشد .خواھيم

کنترل زندانيان سياسی ،فعاالنه شرکت و انجام "وظيفه" نمودند.

دﯾد که توابھا در بندھائی که محل زندگی زندانيان سياسی بود ،نقش پليس
سياسی رژﯾم را نيز اﯾفاء مینمودند.

ﯾکی از اولين قدرت نمائیھای توابين به مثابه عاملين اجرای سياست
ھوﯾت زدائی رژﯾم از زندانی سياسی را ،در بندھای زنان درقزلحصار مشاھده

باﯾد دانست که تا تقرﯾباً اواسط سال ) 61اﯾن تارﯾخ بيشتر در مورد

کنيم" :بعضی شبھا که احساس دلتنگی و ﯾک نواختی به انسان فشار

تھران صادق است و در شھرستانھا بسته به عوامل مختلف ،وضعيتھای

میآورد ،دور ھم جمع میشدﯾم و چند نفری که صدای خوبی داشتند آواز

مختلفی وجود داشته است( ،زندانيان سياسی کم و بيش خود بطور جمعی

میخواندند ...ﯾکی از بچهھا آواز میخواند جاسوس اتاقمان فوراً اﯾن موضوع را

برنامهھای زندگیشان در بندھا را تنظيم مینمودند؛ و مسئوليتھای مربوط به

به دﯾگر توابھا گزارش داد .ﯾکباره ،ھياھوئی از راھرو شنيدﯾم؛ صدای "مرگ بر

امور صنفی را نيز خود بر عھده داشتند .در اﯾن مقطع ،عليرغم ھمه

کمونيسم" گوشھا را کر میکرد .توابھا عليه ما راھپيمائی گذاشته

اعدامھا ،خونرﯾزیھا و وحشتھائی که جمھوری اسالمی آفرﯾده بود،

بودند...آنھا مشتھای گرهکرده خود را به طرف ما گرفته بودند و "...بر خالف

باز ھنوز فضای زندان ،فضای کامال ً مبارزاتی بود و مقاومت و پاﯾداری

سابق ،حاال "مسئوليتھای داخل بند از طرف دفتر -توابين مسئول بند و ھر

شاخص جوّ زندان بود .اما از ﯾک مقطع به بعد که در جھت ھوﯾت زدائی از

اتاق -تعيين میشد و دﯾگر آن شکل دموکراتيک و تعاون ھمگانی را نداشت...

زندانی سياسی برنامهھای شدﯾداً سخت گيرانهای بکار گرفته شد و توابھا از

حتی خرﯾد دو نفره به بھانه زندگی کمونی ممنوع شده ...ھيچکس حق نداشت

طرف کارگزاران زندان ،به پست و مقام)!!( مسئولين بندھا و اتاقھائی که

لباساش را به کسی ھدﯾه کند ...ھرگونه ورزشی ممنوع ...و مضحک اﯾن که

زندانيان در آنجا محبوس بودند رسيدند ،فضا ،تحت فشارھای شدﯾداً سرکوبگرانه
که توابين مجری و حافظ آن بودند ،بتدرﯾج به ضرر زندانيان سياسی مبارز تغيير
ﯾافت .حاال دﯾگر توابھا با قدرت نمائی در بندھای عمومی به اﯾفای نقش
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نام "کارگری" حذف شده بود و عنوان خانهدار به کسی که کارھای روز را انجام

"حجتيه" نسبت به خود مواجه شده و به موھنترﯾن وضعی با آنھا رفتار

میداد ،داده شده بود"...٭ )(40

شد) ،(41تعجبآور نيست که با قدرتگيری "تواب" در بندھای عمومی ،افراد

وضعيت اﯾن دوره از زندان زنان درقزلحصار را که با وجود و عملکرد

متعلق به نيروھای چپ و کمونيست نيز در زندانھا" ،کافر" و "نجس" خوانده

توابين اﯾجاد شده بود ،ﯾکی دﯾگر از زندانيان محبوس درقزلحصار که در آن زمان

شوند و مورد اذﯾت و آزار و انواع برخوردھای توھين آميز قرار گيرند ..." :آدمی که

 15سال بيشتر نداشت ،اﯾنگونه توصيف میکند" :ھوا خوری ﯾک ساعتی در روز

تا دﯾروز در کنارش بودی ،وقتی از تو جدا میشد شروع میکرد به آب کشيدن

بود که بچهھا قدم میزدند ولی حق نداشتند با ھم باشند و ھرکس برای

لباسھاﯾش ...ﯾعنی اﯾنکه ما نجس بودﯾم و دقيقاً به عنوان ﯾک سگ با ما رفتار

خودش ﯾک راھی را میرفت و بعد توابان خودشان اعالم میکردند که زمان ھوا

میشد .اجازه نداشتيم با دﯾگران غذا بخورﯾم ،ظرفھاﯾمان را حق نداشتيم با

خوری تمام شده و برگردﯾد داخل .خوب ،با وجود توابين و خبرچينھا زندگی

دﯾگران بشوﯾيم ...در تمام مدت مورد فحاشی توابين بودﯾم که میگفتند" :از

بسيار مشکل بود چون وقتی با کسی مینشستی و حرفی میزدی بعد از نيم

دستتان آب چکيد ،نجسمان کردﯾد!"٭ )(+42

ساعت دنبالت میآمدند و میپرسيدند با کی حرف زدی و راجع به چی .و اگر

چنين وضعی را در رابطه با زندانيان سياسی مرد نيز برقرار کرده بودند.

میگفتی من ھيچ چيز نگفتم میگفتند خوب باﯾد بروی بند  8پيش حاج آقا.

در عين حال در جھت ازبينبردن اتحاد بين زندانيان ،برنامهھائی پياده میشد که

آنوقت شما را تحوﯾل حاج داود میدادند و اگر او نبود تحوﯾل زﯾر دستش حاج

توابين نقش اصلی را در پيشبرد آنھا داشتند" :سه نگھبان تواب ھم با وساﯾل

احمد که ھر دوی آنھا موجوداتی بسيار کثيف بودند .آنقدر کثيف که توی کلمات

خود وارد اتاق شدند تا در تمام بيست و چھار ساعت مواظب ما باشند .شب،

نمیشه کثيفبودن آنھا را بيان کرد ،تمام کلماتی که استفاده میکردند بسيار

قبل از شام "سعيد" سر کردهی گروه سه نفرهی نگھبانھای تواب ،ھمهی ما را

رکيک و بد بود) ."...آزاده بندری◙(

به سکوت دعوت کرد .در حالی که به کاغذی که در دستش بود نگاه میکرد اﯾن

اگر با قدرتگيری جمھوری اسالمی از ھمان آغاز ،اقليتھای مذھبی

گونه آغاز کرد :از امشب من مسئول اتاق ھستم .کسی حق خوردن غدا با کس

در اﯾران -از جمله ارمنیھا و بھائیھا -شدﯾداً تحت انواع ظلم و ستم و اجحاف

دﯾگهﯾی رو نداره .ھر کدوم جداگانه سھم نونتونو میگيرﯾن .نونارو باﯾد جداگانه

قرار گرفتند ،اگر مثال ً بھائیھا در شيراز با حمالت وحشيانه جرﯾان سياساخته

توی ﯾه پالستيک نگهداری کنين .حق نشستن دو نفره روی ﯾه تخت رو ندارﯾن،

٭ "حقيقت ساده" ،م .رھا ،دفتر اول  -صفحه  90-91و 120 -121

٭

"حقيقت نه چندان ساده" ،اعظم کرايی
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کس دﯾگهﯾی بشينه .بيشتر از دو نفر اون ھم
ت
ھيچ کسی حق نداره روی تخ ِ
ِ

کمتری در اﯾن زمينه داشته باشم ،از دست توابين زﯾر کتک خوردهام :حسن

به مدت ده دقيقه حق ندارﯾن با ھم حرف بزنين .در ھوا خوری کسی با کسی

قربانی ،سيامک نوری ،عزﯾز رامش )اﯾن ھر سه بترتيب مسئول بند  1واحد

قدم نمیزنه و صحبت نمیکنه ،ھرکس موظفه دمپائی خودشو زﯾر بالش

1قزلحصار بودند .در ضمن ،بچهھا به عزﯾز رامش ،به خاطر رﯾش بلندش،

بذاره"

٭

ابوپشمک میگفتند (.و احمد )معروف به احمد اصفھانی( ،ناصر نوذری ،سعيد
توابھا ،زندانيان سياسی مبارز و مقاوم را کتک و ﯾا شالق میزدند:

خداجو ،فتاح قادری ،حسين )معرف به حسين مورچه خوار که متاسفانه از بس

"بند  2مجرد )بند  (6قزلحصار ،نمونه خاص و برجسته مقاومت زندانيان در برابر

اﯾن اسم برای او بکار رفته تمامی زندانيان به اﯾن نام او را میشناسند و فاميلی

زندانبان در سال  60بود .جاﯾی که توابی به نام حميد جعفری ملککالھی به

او را فراموش کردهاند( ،ھماﯾون )معروف به گاليور( ،مشاﯾخی و محمد آوندی

نماﯾندگی از زندانبان حتی در مقطعی زندانيان را با تصميم شخصی شالق

)معروف به بازرس ژاور( و ممد کبابی )اﯾن اسم به خاطر انحرافات اخالقی اﯾن

میزد .مقاومت و اعتراض بچهھا سبب شد او دﯾگر نتواند شالق بزند .وی ﯾک

فرد تواب ،از طرف زندانيان روی او گذاشته شده بود .(...از موارد فوق اجازه دھيد

بار زنده ﯾاد علی صدراﯾی را  80ضربه شالق زد و نتوانست حتا ﯾک بار صدای

تنھا ﯾک مورد را به صورت خاطره تعرﯾف کنم :بھمن  62من در سلول  18بند ﯾک

علی را بشنود .علی بعد از اﯾن که فھميد او تواب است و نه پاسدار به او گفت:

واحد ﯾک بودم .روز وفات فاطمه بود و جلسه شکستن و خرد شدن ﯾکی از

ھر چند در سال  ، 60به

توابين )اگر اشتباه نکنم ھما کلھر( از طرﯾق بلندگوھا پخش میشد .من روی

نمونهھائی از اﯾن دست برمیخورﯾم که نمونه فوق ﯾکی از آنھا بود ،اما اﯾن

تخت طبقه دوم )پشت به راھرو و تکيه داده به نردهھای سلول( نشسته بودم و

برخورد از سال  61به بعد ﯾعنی پس از غلبه رژﯾم بر زندانيان سياسی از طرﯾق

با خودم سرودی را زمزمه میکردم ،بدون اﯾنکه متوجه شوم که "محمد آوندی"

توابھا ،به صورت امری روزمره درآمد .نمونه زﯾر گوﯾای روشن اﯾن واقعيت است:

پشت سرم و بين دو سلول اﯾستاده و گوشھاﯾش را تيز کرده است که

"من فکر میکنم کمتر زندانیای باشد که حداقل ﯾکبار توسط توابين مورد ضرب

تشخيص دھد که من چه زمزمه میکنم .محمد آوندی ،ھمان توابی بود که لقب

و شتم واقع نشده باشد .خود من که شاﯾد نسبت به رفقای دﯾگرم رکورد

"بازرس ژاور" به او داده بودﯾم؛ وی پيگيری ضدانقالبی وﯾژهای در خصوص اذﯾت و

"اگر میدانستم توابی اجازه نمیدادم شالق بزنی".

٭٭

آزار زندانيان داشت .با اشاره ﯾکی از بچهھا متوجه او شدم و به طرفش
٭ "شب بخير رفيق" ،احمد موسوی ،صفحه 127
٭٭ "تاريخ تابستان  67را ھرگز فراموش نخواھد کرد" ،ر -پارسا

برگشتم .او بالفاصله پرسيد :چه سرودی میخواندی؟ من گفتم سرود

 191تواب پديدهای نو ظھور در زندان!

در جدال با خاموشی

نمیخواندم " .بازرس ژاور" رفت و پس از چند دقيقه با دو تواب دﯾگر )حسين

 -3مسعود ط  -با  74ساعت.

مورچهخوار و ھماﯾون گاليور( برگشتند .من ھم که در آن فضای اختناق معنی آن

 -4علی ب  -با  74ساعت.
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سوال و جواب را میدانستم ،لباس پوشيده و خود را آماده کرده بودم .آنھا مرا

تعداد زندانيان سياسیای که آنھا را به عنوان "تنبيه" 74 ،ساعت

به "زﯾر  "8بردند و بالفاصله با چشمبند به راھرو واحد منتقل شدم .بعد از چند

سرپا نگاه داشتهاند ،زﯾاد است .سرپا اﯾستادن به مدت  48ساعت در ھر "زﯾر "8

دقيقه چند نفر )پاسدار( دورهام کردند و سئوال و جوابھا شروع شد که چه

رفتن ،امری معمول بود که گاھاً اﯾن تنبيه را به  10تا  15نفر با ھم اعمال

ترانهای میخواندی! آنھا سه چھار نفره رﯾختند به سرم و بعد توابين ھم آمدند

میکردند .کسانی را که نام بردم بانضمام رفيق عزﯾزی که ھم اکنون در ﯾکی از

و آنھا ھم روی سرم رﯾختند .بعد از اﯾن ،مرا با چشمبند  48ساعت در "زﯾر ،"8

کشورھای غربی زندگی میکند ،تقرﯾباً ،پای ثابت "زﯾر  "8رفتن و کتکخوردن

سرپا نگاه داشتند) ".محمود خليلی◙(

بودند)".محمود خليلی◙ (

سرپا نگاهداشتن ﯾکی از اعمال وحشيانه برعليه زندانيان سياسی بود

عمل کثيف توابھا در گزارش دھی از زندانيان ،گاه حتی زندانی

که در مقطع مورد بحث بخصوص در زندان قزلحصار رواج داشت )در واقع

سياسی مبارز و مقاوم را به کام مرگ میفرستاد .به ﯾک مورد در اﯾن زمينه که

بيشترﯾن گزارشات در اﯾن زمينه از اﯾن زندان در دست است( .در خاطرات

مربوط به زندان اصفھان میباشد ،اشاره میکنم" :ﯾکی از رفقا به نام جعفر،

زندانيان به موارد متعددی از بکارگيری اﯾن نوع خشونت که با گزارش توابھا

داشت ﯾک عکس نقاشی میکرد ،عکس چهگوارا .سال  1364بود ،بھمن ماه،

بوجود میآمد و از آن به عنوان "تنبيه" زندانی ﯾاد میشد ،برمیخورﯾم .از جمله،

شبھا پنھانی توی تختش عکس میکشيد .عکس چهگوارا را میکشيد .ﯾه

گوﯾنده مطالب فوق اضافه میکند که" :از کتکخوردن و تنبيه زندانيان میتوان

توابی دﯾده بودش ،لوش داد ،آمدند سراغش ﯾک شب ساعت  1از تخت

نمونهھای مفصلی آورد و تقرﯾباً تمام آنھا با گزارش توابين صورت میگرفت.

کشيدندش پائين .نقاشی را از جائی که توی دﯾوار سوراخ کرده بود ،در آوردند.

ولی من الزم میدانم از رکورد داران "زﯾر ھشت"رفتن ،سرپا اﯾستادن و

ﯾک ھفته انفرادی بود .بعد از ﯾک ھفته بردندش دادگاه .حکم اعدامش را صادر

کتکخوردن نام ببرم که به ذکر اسامی اﯾن عزﯾزان اکتفاء میکنم.

کردند".٭ محمد ،در مصاحبه فوقالذکر ،خوشرقصی توابھا برای ارتجاع جمھوری

 -1محمود گ  -با بيش از  108ساعت ﯾکسره سرپا اﯾستادن.
 -2ھماﯾون آزادی  -با  96ساعت.

٭ "مصاحبه با يکی از بازماندگان کشتار زندانيان سياسی در سال  ،"67محمد )پيام فدايی ،شمارهھای
(58 ،57 ،56
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اسالمی را با گوﯾائی نشان میدھد ..." :وضع بچهھای پيکار به ھم رﯾخت ولی

زندان قزلحصار برقرار بود را اضافه کرد .توابين که در اﯾنجا به کار نگھبانی

مثل بچهھای سھند تواب نشدن .ولی تشکيالتشان به ھم رﯾخت ...بچهھای

مشغول بودند با بیرحمی تمام زندانيان نشسته در آن "تخت"ھا را مورد ضرب و

سھند ،اونھا تشکيالتشان ﯾعنی اکثرﯾت باالتفاقشون منھای  9-10نفر بقيه ھمه

شتم قرار میدادند.

تواب شدن و تواب خطرناک ھم شدن ...دعای کميل داشتن بدون اﯾنکه پاسدارا

ھر چند مطابق گزارشات منتشر شده ،توابھا ھمواره تعداد

ازشون بخوان .دعای کميل میگذاشتن تا ساعت  4و  5صبح .قرآن می خوندن

کمتری را نسبت به زندانيان سياسی تشکيل میدادند ولی واقعيت

در حالی که پاسدارا ازشون نمیخواستن .اگه کسی ادعا کنه که پاسدارا

اﯾن است که آنھا به مثابه مجرﯾان سياستھای سرکوبگرانه رژﯾم در

مجبورشون میکردن ،من اﯾنو قبول ندارم .حتی دم پائیھاشون رو ھم جدا

زندان ،حافظين نظم ضد خلقی موجود و به مثابه پليس سياسی ،از

کرده بودن .دمپائی اونجوری که نبود .ھر چيز پاره پورهای رو ھمه می پوشيدن.

قدرت عمل ناشی از قدرت سرکوب رژﯾم حاکم برخوردار بودند .حال ،اگر

ھر کسی ھم که به خونوادهاش میگفت براش دمپائی بيارن ،در واقع برای

در نظر گرفته شود که چنين موجوداتی بطور دائم و  ٢۴ساعته با ديگر زندانيان

ھمه بود .بچهھای سھند آمدن گفتن که دمپائیھا رو باﯾد اسم بنوﯾسيد روش.

در يک محل به سر میبردند ،میتوان تصور کرد که اين امر برای زندانيان

چرا؟ چون ﯾه سری نماز میخواندن و ﯾه سری نمیخواندن .نماز خوانھا دسته

سياسی مقاوم و ﯾا حتی برای کسانی که با ھر ضعفی و با ھر افت و خيزی،

دوم رو نجس میدونستن .اﯾن قدر سر اﯾن قضيه شلوغ شد که پاسدارا گفتن

در ھر حال در صف مقابل نيروھای مزدور رژﯾم قرار داشتند ،چه شراﯾط غيرقابل

ما نمیخواﯾم .بله! پاسدارا گفتن ما نمیخواﯾم!! بعد ﯾک جنگ بسيار بی

تحمل و وحشتناکی را فراھم آورده بود .بر اﯾن مبنا بود که مبارزه برای جداکردن

رحمانهای بين توابای سھند و توابای مجاھد بود .رھبر توابای مجاھدﯾن ﯾعنی

بند توابين از زندانيان دﯾگر ،ﯾکی از خواستھای مھم و موضوع مبارزه زندانيان

علی قرهضياالدﯾن بود که از طرف دادستانی تھران حمايت میشد .اآلن ھم جزو

سياسی کمونيست و مترقی بطور مشخص در تھران گردﯾد )در بخش آخر اﯾن

وزارت اطالعاته ...توابھا جوّ بند را خشن میکردند و مقاومت زندانيان را کم

کتاب به اﯾن موضوع برخواھم گشت(.

میکردند".

چھره ديگری از توابين )توابين مخفی(

اﯾنھا تنھا نمونهھائی از عمکردھای توابين در بندھاست .به اﯾن ليست
از جمله میتوان برخورد آنھا در "قيامت" پسران در دورهای که "تخت"ھا در

انجام کارھای توليدی برای جبھهھای جنگ و ﯾا کارھای بهاصطالح
فرھنگی در زندانھا که در آغاز علناً از کارھای توابين به شمار میرفت ،تحت
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شراﯾطی که سرکوب سيستماتيک جمھوری اسالمی ھمچنان ادامه داشت ،به

شکی نيست که بحث در مورد حوزهھای مختلف زندانھای جمھوری

بستری تبدﯾل شده بود که زندانيانی )نه الزاماً تواب( با پرداختن به آن سعی

اسالمی و از جمله توابين بسيار وسيع میباشد .به ھر حال اجازه دھيد بر

میکردند به صورتی دل اژدھای جمھوری اسالمی را در مورد خودشان نرم کنند.

اساس آنچه گفته شد ،توابين را در زندانھای جمھوری اسالمی بازشناخته و با

در ميان چنين زندانيانی البته افراد تازه دستگير شدهای نيز بودند که ممکن بود

وضوح ھرچه بيشتری به تعرﯾف درآورﯾم:

به خاطر رد گُم کردن در آنجا حضور داشتند .در ھر حال ،کارگزاران امنيتی رژﯾم از

توابھا در دھه  60در زندانھای جمھوری اسالمی ،بخشی از زندانيان

اﯾن بستر برای عضو گيریھای جدﯾد استفاده نموده و سعی میکردند از ميان

سياسی در ھم شکستهای بودند که عليرغم ندامت از گذشته مبارزاتی خود و

آن زندانيان ،برای خود جاسوس پرورش دھند .مسلم است که اﯾن کار با وارد

حتی اعالم انزجار نسبت به مبارزه و شرف و انسانيت ،باز رژيم آنھا را در زندان

آوردن فشار و با تھدﯾد و ارعاب زندانی صورت میگرفت .در عين حال پس از افول

نگاه داشته و از وجودشان در جھت پيشبرد اھداف سر کوبگرانهاش در حوزهھای

دوره توابيت علنی )تقرﯾباً از سال  64به بعد( ،وزارت اطالعات از طرﯾق تحت

مختلف استفاده مینمود .توابھا نيز در جھت اثبات وفادارﯾشان به جمھوری

فشار گذاشتن زندانيان ھمواره میکوشيد از آنان جاسوس بسازد .مسلم است

اسالمی ،از ھيچ کوششی در اﯾن راه درﯾغ نمیورزﯾدند -بخصوص آنھا در

که کسانی که به اﯾن کار تن میدادند ،به رژﯾم جھت سرکوب و کنترل زندانيان

بندھای عمومی در طول ساليان برای تحت فشار قرار دادن ھرچه بيشتر

سياسی از طرﯾق جاسوسی کمک زﯾادی مینمودند .اﯾن نوع جاسوسان

زندانيان سياسی مقاوم و کنترل آنھا فعاليت میکردند .بطور کلی ،تواب

بخصوص به زندانيانی که قبال ً با آنھا دوستی و نزدﯾکی داشتند ،خيانت نموده و

عنصری بود که عليرغم موضع سياسی قبلی خود که عموماً و ﯾا

از لحاظ روحی ضربات زﯾادی به آن زندانيان وارد میساختند .مواردی نيز در

ظاھراً به نفع تودهھای مردم بود ،حال در جبھه مقابل تودهھا قرار

خاطرات زندانيان قيد شده که مبارزی که از طرف بازجو برای جاسوس شدن

گرفته و به ﯾک نيروی ضدمردمی و ضدانقالبی تبدﯾل شده و به پيشبرد

تحت فشار قرار گرفته بود ،پس از برگشت به بند دست به خود کشی زده

اھداف جناﯾتکارانه رژﯾم در زندانھا ،خدمت مینمود .توابين ،به دليل آنکه

است .در ضمن بعضی نيز ممکن بود اگر تحت فشار تن به خيانت داده بودند ،در

در ارتباط با فعاليتھای سياسی ،در زندان بودند ،در بيرون به عنوان زندانی

شراﯾطی دست از جاسوسی بکشند. ...

سياسی شناخته میشدند )ھمانطور که مرتجعين ضدکمونيست از نوع
"الجوردی"ھا ،در زندانھای رژﯾم شاه نيز ھرچند با چنين توابھائی فرق
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داشتند" ،زندانی سياسی" ناميده میشدند (.ولی در حقيقت و در واقعيت امر،

اﯾن است که واقعاً چرا نباﯾد اﯾن کلمه ،ھمه زشتیھاﯾش را خود نماﯾندگی کند!

آنھا جزئی از دستگاه سرکوب رژﯾم در زندانھا بودند؛ افراد بختبرگشتهای که

تازه با دﯾگر واژهھای زشت ھمزاد رژﯾم جمھوری اسالمی چکار باﯾد کرد!

رذالت و پستی وجودشان آنھا را "مجبور" کرده بود بدون اﯾن که مزدی درﯾافت

الزم است در مورد تفاوت بين توابھا نيز در اﯾنجا اندکی تأمل نمائيم.

کنند ،برای پيشبرد اھداف رژﯾم ،تن به رذلترﯾن و جناﯾتبارترﯾن کارھا بدھند .بين

زندانيان سياسی ،اغلب از توابينی که در بندھای زندان در کنار آنھا بسر

آنھا و جمھوری اسالمی توافق اعالمنشدهای وجود داشت :رژﯾم بجای صرف

میبردند به عنوان "کاسهھای داغتر از آش" ﯾاد میکردند -در حاليکه به وجود

بودجه و استخدام مزدور ،ﯾکسری از کارھا و برنامهھاﯾش را در

تفاوت در بين آنھا نيز واقف بودند .در واقع نه فقط در بين توابين بلکه در بين

زندانھا ،توسط آنھا انجام میداد؛ توابھا نيز برای آزادشدن از زندان و

اجزای ھر پدﯾدهای تفاوتھائی موجود است؛ به ھمانگونه که در ميان پاسداران

جلب "لطف و مرحمت" جمھوری اسالمی نسبت به خود ،به ھر عمل

نيز ﯾکدستی کامل وجود نداشته و ندارد .ما دﯾدﯾم که بعضی از توابين با انجام

جناﯾتکارانه و رذالنهای در حق زندانيان سياسی کمونيست و مترقی دست

کارھای عملی و بعضی با کارھای نظری در کار سرکوب شرکت نمودند؛ ﯾا دﯾدﯾم

میزدند .بنابراﯾن ،واقعيت را بخواھيم در شراﯾط وخامت بار سرکوب تودهھا و

که بعضی از توابين "مسئول" بند بودند در حاليکه بعضی فقط سمت نوچهگی

تداوم جنگ ارتجاعی اﯾران و عراق که در دھه  60بر جامعه اﯾران حاکم بود،

آنھا را داشتند .در اﯾن ميان بعضی آشکارا بسيار بیرحم و خشن بودند در

توابين در نقش حافظين و مجرﯾان نظم ضد خلقی حاکم و پليس سياسی رژﯾم

حاليکه بعضی تنھا نتيجه کارھاﯾشان جناﯾتکارانه بود و ممکن بود خودشان در

در زندان ،گوئی دوره "خدمت اجباری" خود را میگذراندند .ﯾا میتوان گفت که

شراﯾطی "مھربان")!!( ھم جلوه کنند .در مقاطعی بعضی صرفاً به کار کثيف

توابھا در زندانھای جمھوری اسالمی در حقيقت" ،مزدوران" بیمزد

جاسوسی میپرداختند و با اﯾن کار خانوادهھائی را داغدار و ﯾا زندانيانی را روانه

بودند .بر اﯾن اساس ،اگر کسانی بخواھند نام بیمسمای "تواب" را رسا کنند،

"زﯾر ھشت" ،سلول انفرادی و ﯾا انواع و اقسام "تنبھات" مینمودند -که گاه در

اﯾن محتوا را حتماً باﯾد در آن مستتر سازند .مثال ً عبارت "پاسدار بیمزد زندان"

شھرستانھا اشکال بسيار وحشيانهتری داشت .زندانيان معموال ً از تيپھائی در

میتواند به جای واژه "تواب" و ﯾا مترادف با آن مورد استفاده قرار گيرد! اﯾن بحث

ميان توابين به عنوان "تواب تير" و ﯾا "تواب صفر کيلومتر" ﯾاد میکنند که به

البته نباﯾد با بحث کسانی که از تغيير واژه تواب صحبت میکنند قاطی شود.

اﯾن ترتيب بر سرسپردگی کامل و جناﯾتکار بودن آنان تأکيد میورزند.

صرف نظر از اﯾن که امروز چه ھدفی از تغيير اسم تواب تعقيب میشود ،سئوال

چنين عنوانھائی در واقع بيانگر تفاوت آن توابين با توابينی است که تحت شراﯾط
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خاصی مثال ً تن به کار کثيف جاسوسی داده بودند و ممکن بود که در شراﯾطی

 -1وحيد سرﯾعالقلم ،وی قبال ً ﯾکی از مسئولين اتحادﯾه کمونيستھا

دﯾگر دست از اﯾن کار بردارند .با اﯾن حال باﯾد توجه داشت که اگر عملکردھا را

)سربداران( بود و پس از دستگيری به مدت سه سال خود را "در سطح باال" در

معيار قرار دھيم و نه چيزھائی از قبيل تماﯾل و نيت و اراده و احساس و غيره را،

خدمت دژخيمان جمھوری اسالمی قرار داده و بطور ھمه جانبه با آنان ھمکاری

عليرغم اذعان به ھمه تفاوت بين توابين ،باﯾد تأکيد کرد که ھيچ تفاوت ماھوی

مینمود .او که ﯾک تحصيل کرده امرﯾکا در رشته کامپيوتر بود ،در شراﯾطی که

آنھا را از ھمدﯾگر جدا نمیکند .وقتی ماھيت ھمه توابين ﯾکی بود ،باﯾد

ھنوز ھيچ ادارهای در اﯾران کامپيوتر نداشت ،به گفتهای" ،تمام اطالعات اوﯾن را

گوناگونی و اشکال مختلف اﯾن پدﯾده را به گونهای دﯾگر و در رابطه دﯾگری مد

کامپيوتری کرده و مسئول بخش مھم اطالعات گيری از زندانيان بود"٭ عليرغم

نظر داشت .مثال ً واقعيت اﯾن است که از ميان توابين به قول خودشان صفر

ھمه خدمات اﯾن تواب به تحکيم سلطه جمھوری اسالمی ،کارگزاران رژﯾم

کيلومتر و ﯾا توابين تير تعداد بيشتری به استخدام وزارت اطالعات در آمدند و

درست به منظور حفظ آن سلطه جھنمی ،با جمع کردن تعدادی از خانوادهھای

امروز در اﯾن دستگاه به کار مشغولند .در حاليکه بعضی از توابين مثال ً از نوع

پاسدارانی که در جرﯾان درگيریھای  5بھمن سال  60در آمل کشته شده بودند،

صرفاً جاسوس ،ممکن است دﯾگر در بيرون از زندان به ھمکاری خود با نيروھای

سرﯾعالقلم را در مقابل چشم آنان اعدام کردند.

امنيتی رژﯾم ادامه نداده باشند و عدهای واقعاً ھمين کار را کردند.

سرنوشت توابين در دھه 60
در ھمينجا نگاھی نيز به سرنوشت توابين بياندازﯾم .بطور کلی باﯾد
گفت که سالھای 63-64سال رقمخوردن سرنوشت خيلی از توابھا بود.
تعدادی از توابھا که از سال  60ﯾا زودتر در زندان بودند ،در سال  64از زندان آزاد
شدند .اما جمھوری اسالمی به توافق خود با ھمه آنھا پاﯾبند نماند و ھرجا الزم
دانست از آنھا قربانی گرفت (43).بعضی از توابھا پس از سالھا ھمکاری
بیشائبه)!( با دستگاهھای سرکوب رژﯾم ،در سال  63توسط خود آنان اعدام
شدند .بعضی از آنھا را میتوان نام برد:

 -2حسين احمدی روحانی )شومن زندان اوﯾن( را نيز عليرغم ھمه
خدماتش به جمھوری اسالمی که شرکت در کار بازجوئی از زندانيان را نيز در
برمیگرفت ،در سال  63کشتند .آخرﯾن خدمت او به جمھوری اسالمی شرکت
در ﯾک مصاحبه تلوﯾزﯾونی بود که جھت خرد کردن اعصاب مردم و اشاعه جوّ ﯾأس
و نا اميدی ترتيب داده شده بود .اﯾن برنامه را از تلوﯾزﯾون سراسری پخش
نمودند .از آنجا که روحانی از مسئولين سابق سازمان مجاھدﯾن خلق بود که در
سال  54در جرﯾان تغيير اﯾدئولوژی اﯾن سازمان نقش داشت و بعد يکی از رھبران
"سازمان پيکار برای آزادی طبقه کارگر" شمرده میشد ،برای رژﯾم جمھوری
٭

"يادھای زندان" ،ف ،آزاد ،صفحه 140
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اسالمی بسيار مھم بود که قبل از اعدام وی ،خيانت او به مردم را به نماﯾش

جمھوری اسالمی ،باز ھم مقبول واقع نشدند .آخر با فاجعه کشتار سال  67و

گذاشته و تبليغ کند (44).و)(+45

"حل" مسأله زندانھا)!( ،اوال ً دﯾگر تارﯾخ مصرف آنھا برای اﯾن رژﯾم پليد و

 3و  -4قاسم عابدﯾنی و ھمسرش مھری حيدرزاده از کادرھای سابق

جناﯾتکار تمام شده بود ،ثانياً در طی مدتی که اﯾن توابين در زندان بسر

"سازمان پيکار برای آزادی طبقه کارگر" و توابھای فعال جمھوری اسالمی نيز از

میبردند ،جمھوری اسالمی به ﯾمن خدمات ھمينھا توانسته بود در محيط

ھمراھان روحانی در آخرﯾن شوی تلوﯾزﯾونی او بودند .قاسم عابدﯾنی را در ھمان

بيرون ،کادرھای امنيتی قابلتری را برای دم و دستگاه خوﯾش تربيت و بطور

سال اعدام کردند .مھری حيدرزاده سالھا در درون زندان به جمھوری اسالمی

رسمی استخدام نماﯾد و به وجود آنھا نيازی نداشت.

خدمت نمود و در سال  65از زندان بيرون آمد.

توابين معروف سال  60کسانی چون بھزاد نظامی ،مھران و مھرداد

 -5احمد عطاالھی ،ﯾکی از کادرھای باالی سازمان چرﯾکھای فدائی

سلطانی ،و غيره که اغلب محکوميت کوتاه مدتی ھم داشتند ،در ھمان

خلق )اقليت( بود .وی ﯾکبار توسط مأموران آگاھی دستگير شده و توسط ﯾک

سالھای اول از زندان آزاد شدند .آنھا با توجه به جناﯾتھائی که در زندان

افسر شرﯾف ،فراری داده شده بود .عطاالھی در دور دوم دستگيری با خيانت

مرتکب شده بودند ،قابليت آن را داشتند که در بيرون از زندان نيز ھمکار رژﯾم

خود باعث ضربهھای بسيار کاری به سازمان اقليت و قتل و شکنجه شماری از

باقی بمانند .در اﯾن ميان مجتبی ميرحيدری پس از سپریکردن مدت محکوميت

افراد مبارز شد .او نيز در تمام مدت زندانی بودنش به عنوان ﯾک تواب ،خدمات

ﯾک سالهاش و گرفتن جواز "پاﯾان خدمت" بدون مزد ،مجدداً در زندان بکار

زﯾادی به جمھوری اسالمینمود .از جمله در کار بازجوئی و کمک به بازجوھای

پرداخت؛ البته اﯾنبار نه به عنوان "زندانی سياسی" تواب بلکه رسماً به مثابه

بیتجربه و بیسواد نقش موثری برعليه مبارزﯾن اﯾفاء کرد .شنيدم وقتی وی

"پاسدار" رژﯾم و در سمت شکنجهگر .بسياری از زندانيان سياسی در تھران وی

پشت تلوﯾزﯾون آمد و برعليه مردم و به نفع تحکيم رژﯾم صحبت کرد ،حتی از

را به عنوان ﯾکی از پاسداران شکنجهگر اوﯾن و دست راست الجوردی

چشم خانوادهاش ھم افتاد.

میشناسند -بدون اﯾنکه از سابقه توابی او اطالعی داشته باشند .وی از جمله

در سال  67در ميان انبوه زندانيان سياسی که توسط رژﯾم جمھوری

شکنجهگر اصلی زنان مبارزی بود که در ﯾک مقطع نسبت به اجباری کردن چادر

اسالمی قتلعام شدند ،تعدادی نيز تواب وجود داشت .اﯾنھا بدبختترﯾن توابينی

مشکی در زندان دست به اعتراض زده بودند .تعداد ديگری از توابين از آن نوع نيز

بودند که پس از سالھا خوش خدمتی به دستگاه جناﯾت و ماشين سرکوب

که با "نبوغ" خاصشان در زندان به ھر رذالت و پستی و خواری تن داده و از اﯾن
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لحاظ با دﯾگر نيروھای سرکوبگر و امنيتی رژﯾم ھمخون و از ﯾک جنس شده

در پاﯾان اﯾن بحث ،بیمناسبت نيست اﯾن نکته نيز ﯾادآوری شود که

بودند ،از مھلکه جان به در برده و در دستگاهھای سرکوب بکار گرفته شدند .اﯾن

توابينی که در بندھا در کنار زندانيان سياسی بسر میبردند ،با توجه به حقارت

دسته از توابين دﯾگر در سال ) 1363سال تأسيس وزارت اطالعات و امنيت

وجودﯾشان ،دائماً در معرض توھين و مالمت رئيس و گردانندگان زندان قرار

کشور( ،از کادرھای رسمی وزارت اطالعات و امنيت کشور بودند ،مثال ً رھبر

داشتند .در حاليکه برخوردھای معمول زندانبانان با زندانيان سياسی مبارز با

توابھای مجاھدﯾن در زندان پسران در اصفھان ،ﯾعنی علی قرهضياالدﯾن که از

ھمه فشارھای طاقتفرسائی که تحمل میکردند ،به گونهای احترام آميز بود.

طرف دادستانی تھران حمايت میشد ،بعداً جزو وزارت اطالعات شد.

توابين عليرغم ھمه خوش رقصیھاﯾشان برای ارتجاع ،به قول معروف "چوب دو

بخشی از اﯾن دسته که مسلماً برای دﯾگران شناخته شده نيستند،

سر "...بودند .نه فقط شدﯾداً مورد نفرت زندانيان سياسی قرار داشتند ،بلکه

ھم اکنون در خارج از کشور به انجام وظاﯾف ضدانقالبی خوﯾش برعليه نيروھای

زندانبانان نيز آنھا را مورد تحقير قرار میدادند .بعضی از زندانيان سياسی مثال ً

مردمی مشغولند .در سالھاﯾاخير تعدادی از توابين در خارج از کشور حتی خود

از برخورد داود رحمانی با توابين ،تعرﯾفھائی میکنند که از فرط تحقيرآميز بودن

را پناھنده سياسی نيز جا زدهاند .به ﯾک مورد قبال ً اشاره شد )محمدرضا

جک شباھت دارند!
به شوخی و ُ

قربانی( ،زندانيان سياسی توابين بيشتری از آن نوع را میشناسند و بعضاً نيز
دست به افشای آنان زدهاند(46).
از ميان نوچه توابھا که قبال ً خائفانه و رذﯾالنه به ھمکاری با جمھوری
اسالمی تن داده و در خدمت به دژخيمان زندان برعليه زندانيان سياسی شرﯾف
و مبارز عمل میکردند ،کسانی پس از آزادی از زندان به خدمت رژﯾم درنيامده و
تازه برخی از آنان پس از مدتی با مشاھده فضای تنفر و ضدﯾت در ميان مردم
نسبت به رژﯾم جمھوری اسالمی ،سعی کردند مخالف رژﯾم ھم جلوه کنند و به
قولی ھمرنگ جماعت شوند.
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نقش توابين
در ايجاد شرايط خشونت بار در بعضی شھرھا
ھمواره تأکيد شده است که در زندانھای دھه  ،60شکنجه و اعمال
خشونت در حق زندانيان سياسی به دوره بازجوئی محدود نبوده و زندانيان
سياسی پس از طی دوره "بازجوئی" در اشکال متنوعی در معرض خشونت
زندانبانان قرار داشتند .شکی نيست که فاکتھای ارائه شده در فوق و
واقعيتھائی که مورد تشرﯾح قرار گرفتند ھمگی نشانگر اﯾن امر بوده و چنان
اظھار نظری را تأﯾيد مینماﯾند .اما در اﯾن ميان آنچه که چندان مورد توجه قرار
نمیگيرد اﯾن نکته است که دست اندرکاران رژﯾم در زندانھا چگونه قادر به
چنين کاری شدند!؟ آنھا چگونه امکان ﯾافتند تا در درون بندھای عمومی که در
واقع محل زندگی زندانی سياسی پس از طی دوره بازجوئی محسوب میشود،
شراﯾط شدﯾداً مختنق و فضای رعب و وحشت اﯾجاد نموده و در چنين فضائی
عمال ً نيز زندانيان سياسی را مورد ضرب و شتم قرار دھند!؟ با اندکی تعمق روی
واقعيتھای موجود در زندانھای تھران که در آنجا چنان وضعی به طور برجسته
تا تابستان سال  63برقرار بود ،کامال ً آشکار میشود که ﯾکی از عوامل بسيار
مھم در اﯾجاد آن وضع و اﯾن که زندانبانان توانستند در بندھای عمومی شراﯾط
ھرچه خشونت بارتری برای زندانيان سياسی بوجود آورند ،ھمانا وجود عناصر
تواب در زندان بود؛ وجود کسانی در زندان که به ھمکاری با دستگاه سرکوب
رژﯾم پرداخته و به خدمت جمھوری اسالمی در آمده بودند .در واقع ،به جرأت
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میتوان گفت که دست اندرکاران رژﯾم جمھوری اسالمی در زندانھا بدون وجود
توابين ھرگز قادر به برقراری چنان شراﯾط جھنمی برای زندانيان سياسی نبودند؛
و اساساً سرکوب و کنترل زندانيان -با توجه به تعداد زﯾاد آنان که در زندانھای
دھه  60ﯾک واقعيت برجسته بود -آنھم در اشکال جناﯾت باری که در بندھای
عمومی جرﯾان داشت و تا حدی از آن سخن رفت ،بدون وجود مزدوران بی مزد
در زندان )توابين( که در تمام مدت  24ساعت با زندانی سياسی در ﯾک محل به
سر میبردند ،ھرگز نه از عھده رژﯾم جمھوری اسالمی
ساخته بود و نه از عھده ھيچ رژﯾم مرتجع و جناﯾتکار
دﯾگری! اﯾن امر را عالوه بر اﯾن که واقعيتھای موجود در
زندانھای تھران قبل و بعد از حاکميت توابين تأﯾيد
میکنند ،تجارب زندانھای شھرھای مختلف نيز به
اثبات می رسانند .از ھمان آغاز که پدﯾده تواب در زندان
شکل گرفت ،دست رژﯾم برای اعمال خشونت ھر چه
بيشتری بر زندانيان سياسی و برقراری حاکميت خود در زندانھا بازتر شد تا آنجا
که صدور تواب از تھران ﯾا از بعضی شھرھا به شھرھا و شھرستانھائی که
ھنوز در آنجاھا توابی وجود نداشت و ﯾا تعدادشان اندک بود نيز در دستور کار
دست اندرکاران رژﯾم قرار گرفت .تجربه زندان زنان در بندرعباس نمونه گوﯾائی در
اﯾن زمينه است .ﯾکی از زندانيان سابق در آن زندان توضيح میدھد که چگونه
در اواخر سال  60شخصی به نام "حاج آقا شمس" تعدادی تواب را از مشھد به
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آنجا منتقل نمود؛ و چگونه پس از ورود توابھای صادرشده از مشھد به

نماز جمعه .پسر و دختر را میبردند .البته با نگھبانھائی که خودشان از توابين

بندرعباس ،وضع زندان کامال ً به ضرر زندانيان تغيير کرد .به گفته اﯾن زندانی

بودند .موقعی که شمس آمد تعدادی تواب با خودش آورده بود که کسی

سابق.." :کارھای بند ھم کم کم از دست سپاه در

احساس نمیکرد که اﯾنھا اصال ً زندانی ھستند .مردم که اﯾنھا را میدﯾدند فکر

آمد و افتاد دست توابھا .آنھا بند را اداره

میکردند که خواھران زﯾنب ھستند".٭ آزاده که در آن زمان 14 -15سال بيشتر

میکردند ...قبل از آمدن شمس و توابھا ،تمام

نداشت ،در مصاحبه مذکور در توصيف آن توابھا با دﯾدی واقع بينانه میگوﯾد:

کارھا را جمعی انجام میدادﯾم .بدون اﯾن که

"وقتی کسی میآمد توی بند نمیتوانست تشخيص دھد که آﯾا او ﯾک زندانی

مساﯾل سازمانی را دخالت بدھيم.....صبح که بيدار

است و ﯾا از خواھر ھای زﯾنب است!" ،به روشن ترﯾن و گوﯾا ترﯾن وجھی واقعيت

میشدﯾم بعد از خوردن غذا و کارھای شخصی،

توابھای صادر شده از مشھد به بندر عباس را چنين بيان میکند" :کار تبليغی

مطالعه میکردﯾم .بعد کارھای دستی داشتيم .مثال ً

را بيشتر بچهھاﯾی که خودش از مشھد آورده بود به عنوان تواب میکردند که ما

بچهھائی که عالقه به نقاشی داشتند نقاشی

اول

میکردند و بچهھای دﯾگر کارھای دستی میکردند .بعد گاھی چند تائی دور

اﯾنھا

ھم جمع میشدﯾم و راجع به موضوعی صحبت میکردﯾم .شبھا ھم بيشتر

ولی بعداً فھميدﯾم که اﯾنھا

صحبتھای جمعی داشتيم .سعی میکردﯾم که ﯾک جو دوستانه اونجا داشته

توابھاﯾی ھستند که قبال ً

باشيم بدون اﯾن که وابستگی سياسی را فراموش کنيم .نمیگذاشتيم اﯾن

مثل ما زندانی بودهاند و

مسأله جدائی بيندازد .ﯾک روابط انسانی داشتيم "...و در ادامه مطرح میکند:

دوران حکم خود را به اﯾن

"تا زمانی که آخرﯾن رفقا را از آنجا بردند ما توانستيم سرود بخوانيم .آخرﯾن سری

شکل میگذرانند .ھم کار

اعدامھا .آخرھای سال  60بود که ما براﯾشان آخرﯾن سرود را آنشب خواندﯾم که

میکنند ،ھم زندانی ھستند"

فکر

میکردﯾم

پاسدار

که

ھستند.

٭٭

میخواستند فردا بچهھا را ببرند جوخه اعدام .بعد از اﯾن تمام اﯾنھا برداشته
شد.....سالی که شمس آمد بردن به نماز جمعه اجباری شده بود .میبردند به

٭ نقل از آزاده بندری "،مصاحبه با پيام فدائی شماره 91
٭٭ ھمان منبع
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آن طور که میتوان از بعضی از گزارشات متوجه شد ،نقش توابين در
ھر چه بيشتر شکنجه بار کردن شراﯾط بندھا وسلولھا برای زندانيان سياسی،
در بعضی شھرھا حد بسيار باالئی داشته است .اساساً ،شيوهھائی که در
زندانھای بعضی شھرھا در حق زندانيان سياسی بکار رفته است ،از شدت
وحشيانه بودنشان غير قابل باور به نظر می رسند .البته اﯾن را ھم باﯾد دانست
که در بعضی شھرستانھا بدليل فقدان و ﯾا کمبود کادرھای تربيت شده
اطالعاتی ،نسبتاً شراﯾط بھتری حاکم بود و زندانيان سياسی نه با شراﯾط
وحشيانه زندانھای تھران و نه با شراﯾط وحشيانه تر بعضی دﯾگر از شھرھا
مواجه بودند .در ھر حال شيراز ﯾکی از شھرھائی میباشد که در آنجا دست
اندر کاران جمھوری اسالمی با کمک توابين توانستند در دورهای نظم دلخواه
خود را بر قرار سازند .بر مبنای اطالعاتی که از زندان بخش زنان در آنجا در دست
است د رمقطعی چنان شراﯾط وحشيانهای در آنجا حاکم شده بود که به سختی
در توصيف میگنجد .ﯾکی از ابداعھای ارتجاعی اﯾن زندان برای تحت فشار قرار
دادن زندانی سياسی ،باﯾکوت و منزوی ساختن فرد و ﯾا به عبارتی که خود
استفاده مینمودند" ،ممنوع الکالم" کردن وی بود .آنھا به اﯾن ترتيب درواقع،
الل شدن را به زندانی تحميل مینمودند و از اﯾن طرﯾق برای زندانی سياسی
"سلول انفرادی در حضور جمع" اﯾجاد مینمودند.سلولی که در آن حتی زندانی
برای مشاھده ليست برخی از شھدای جنبش در بندر عباس به ضميمه شماره

از بعضی آزادیھا در ﯾک سلول انفرادی واقعی نيز نمیتوانست برخوردار باشد.

ﯾک در صفحه  668مراجعه کنيد.

معلوم است که منع زندانيان دﯾگر از حرف زدن با کسی که در چنين سلول
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انفرادی قرار گرفته و از صحبت کردن با دﯾگران منع شده بود ،تنھا در شراﯾط

میکنند .اﯾنجا ھر کس جاسوس دﯾگری است و ھمه برای ھم گزارش

وجود مزدورانی از خود رژﯾم که به طور  24ساعته با زندانيان زندگی نماﯾند،

میدھند .تمام برنامه ھا اجباری است".٭ در صفحات بعد وی آنچه که خود

امکان پذﯾر و قابل اجرا بود -و اﯾن ھمان نقشی بود که توابين آن را اجرا

شاھد بوده است را اﯾن گونه بيان میکند" :با گذشت زمان و نزدﯾک تر شدن به

مینمودند) .در رابطه با موضوع "ممنوع الکالم" بودن در زندان شيراز رجوع کنيد

دوستان فھميدم که بر خالف ظاھر زندان ،تعداد کسانی که تواب واقعی ھستند

به کتاب "...و در اﯾنجا دختران نمی ميرند ".صفحه 105و"ﯾادھای زندان" صفحه

و با رژﯾم ھمکاری میکنند اندک است .بقيه زندانيان پس از تحمل فشار و

 .(169در زندان زنان در شيراز عالوه بر تحميل چنين شراﯾط بسيار غير انسانی

شکنجه فراوان فقط مقررات بند را رعاﯾت میکنند ،و تعداد کمی ھنوز سرحال

به زندانی که زمان آن اواخر سال  64و سال  65قيد شده است ،حتی زندانيان

بودند و به قول خودشان برای حفظ خود در اﯾن پوسته رفته بودند.

سياسی را مجبور به دادن گزارش از ھمدﯾگر به رئيس و روسای زندان نموده

به ھمين دليل مسئولين زندان ،زندانيان را به جان ھم میانداختند .ھر از مدتی

بودند .به اﯾن معنی که گزارش دھی از ھمدﯾگر را ھم جزء مقررات قرار داده

زندانيان با ھم درگير میشدند و کار به کتک کاری و شکستن سر و دست

بودند .تنھا با پی بردن به اجرای اﯾن "مقررات" در عمل است که میتوان مفھوم

میانجاميد .درگيری معموال ً پنجشنبه شبھا پس از دعای کميل در حالی که

شراﯾط وحشتناکی که چنين وضعی برای انسانھای شرﯾف زندانی بوجود آورده

توابھا بر اثر دعا تھييج میشدند صورت میگرفت.... .پنجشنبه شبی که

بود را درﯾافت .ف آزاد که در اواﯾل سال  65تازه به زندان عادل آباد شيراز منتقل

مراسم دعای کميل بود و با صدای دستغيب پخش میشد ،من در سلول در

شده بود ،گفتگوی اوليهای که در اﯾن رابطه با ﯾکی از زندانيان آن زندان داشته

تخت طبقه اول نشسته بودم....پس از دعا و تکبير بلند صدای "مرگ بر منافق،

است را اﯾن گونه شرح داده است"...نسبت به زندان اوﯾن کنجکاو بود و دوست

مرگ بر کمونيست" تمام بند را به لرزه در آورد .ھمه با ھم اﯾن شعار را

داشت از شراﯾط اوﯾن براﯾش تعرﯾف کنم .بطور کلی شراﯾط آنجا را براﯾش تعرﯾف

میدادند .حدس زدم مراسم کتک کاری و تصفيه حساب است....شعار

کردم .با تعجب مرا نگاه میکرد ،براﯾش باور کردنی نبود .با افسوس گفت :کاش

"سرموضع نابود باﯾد گردد" در حکم دستور حمله بود .بالفاصله چند نفری

در زندان اوﯾن بودم .اﯾنجا جھنمی است که ھيچکس از آن سالم بيرون نمیآﯾد.

کسانی را با انگشت نشان میدادند و میگفتند" تو چرا شعار میدھی سر

او ادامه داد :اﯾن جا ھمه بند تواب ھستند ﯾا حداقل تظاھر میکنند .ھمه در بند

موضعی!؛ و چند نفر دﯾگر او را زﯾر مشت و لگد میگرفتند .صدای شعار دﯾگران

نماز میخوانند و کليه مقرارات تعيين شده از جانب دفتر زندان را رعاﯾت

٭

يادھای زندان صفحه 185
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فرﯾاد و ضجه او را خفه میکرد".٭ منظور از "تو چرا شعار می دھی سر

مزبور در اﯾنجا نقل میکنم .اﯾن زندانی سابق)ﯾاشار روشن( که  15سال از

موضعی!" اﯾن است که ای سر موضعی تو دﯾگر چرا چنين شعارھائی را می

بھترﯾن دوران زندگيش را در زندان تبرﯾز در زﯾر چنگال دژخيمان خون آشام

دھی!

جمھوری اسالمی گذرانده است و در واقع ﯾکی از کسانی است که طوالنی
در تبرﯾز بر مبنای گزارشی از زندان مردھا ،متوجه میشوﯾم که پس از

ترﯾن مدت دوران زندان در دھه  60را داشتهاند ،در ارتباط با سازمان چرﯾکھای

تشکيل وزارت اطالعات در سال  ،63به طور جدی در جھت جا انداختن نظم

فدائی خلق)اقليت( دستگير شده بود .در رابطه با شراﯾط زندان تبرﯾز در دو سال

ارتجاعی جمھوری اسالمی در زندان کوشش شده و با کمک توابين در اﯾن

اول دھه  ،60وی مطرح میکند" :زندان تبرﯾز به لحاظ ساختمانی پير )به قولی

جھت گام بر داشته میشود .در اﯾن مورد ﯾکی از زندانيان سابق زندان تبرﯾز

در جنگ جھانی دوم اصطبل بوده( و به لحاظ امنيتی نيز -چه از جنبه اداری وچه

میگوﯾد" :سال  63در حالی که نه محمد حسين موسوی تبرﯾزی در دادستانی

از جنبه کيفيت گردانندگان و مسئولين زندان -ھيچ شباھتی با زندانھای تھران

بود و نه الجوردی در مسند ،نيروھای امنيتی در تبرﯾز ،زندان را مورد ھجوم

نداشت .رئيس زندان فردی به نام محمد علی ﯾزدانی بود که افتخارش اﯾن بود

فاشيستی خود قرار داده و تشکيالت داخل زندان را سرکوب و آخرﯾن پس لرزه

که عضو بر جسته "حزب خران تبرﯾز" میباشد .بعد در سال  62رئيس داخلی

ھای آ ن را نيز رﯾشه کن نمودند)".ﯾاشار روشن◙( اﯾن موضوع که خود بيانگر آن

زندان ،شخصی به نام حاجی حسن غياثی شد که اصآل سواد خواندن ونوشتن

است که صرف بر سر کار بودن اﯾن ﯾا آن جالد دليل بر استقرار شراﯾط

نداشت .جالب است که وقتی پيش او فارسی صحبت میکردی فوراً خبردار وا

فاشيستی در زندان نبود ،گوﯾای برخوردی نيز میباشد که جمھوری اسالمی

می اﯾستاد).چون در تصورش تنھا نخبگان و صاحبان قدرت بودند که فارسی

پس از تحکيم پاﯾهھای رژﯾم خود با زندانيان سياسی انجام داده است .برای اﯾن

حرف میزدند( .بازجوھا اکثراً از سپاه و از جھاد سازندگی بودند که از نحوه باز

که خوانندگان گرامی ھرچه عينی تر در جرﯾان وضعيتی که در زندان تبرﯾز )بخش

جوﯾی و ﯾا از مساﯾل سياسی و چگونگی تشکلھای سياسی بی خبر بوده و

مردان( در سال  63و پس از آن بوجود آمد ،قرار بگيرند ،در زﯾر مطالبی که

مھارتی در اﯾن زمينه و حوزهھا نداشتند .اﯾن فاکتورھا که اکثراً به سود ما بود

ھمچنان مبين برجستگی نقش سرکوبگرانه توابين در خدمت به رژﯾم جمھوری

گاھاً نيز فاجعه ساز میشد .مثال ً آنھا شکنجهگر حرفهای نبودند و گاھاً

اسالمی به خصوص از سال  64به بعد در زندان تبرﯾز میباشد را از قول زندانی

ضربهھای وحشيانه شان به گونهای بود که خيلی زود باعث شھيد شدن

٭

مبارزی در زﯾر شکنجه میشدند .اﯾن را ھم بگوﯾم که بعد از سال  60در تھران
ھمان منبع صفحه 192-193
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برای مأموران اطالعاتی ،کالسھاﯾی ترتيب دادند و سطح آنھا را ارتقاء دادند،

که گفته میشد تمامی پروندهھای پيچيده را او باز ميکرد .در بندھای عمومی

که آنھا بحث

که برنامه ھای تبليغی رژﯾم برپا بود ،اﯾن افراد با چند نفر از نوچهھای رﯾز و

فلسفی ھم میکنند .از لحاظ تغذﯾه ،در سالھای اول مشکلی نداشتيم.

درشت خود سعی در اجرای اﯾن قبيل برنامهھای رژﯾم در زندان مینمودند .ھمه

مشکل درعدم بھداشت و تنگی جا بود .ماهھا از دست شپش ذله بودﯾم.

کارھای به اصطالح ارشادی از ترتيب مجالس سخنرانی گرفته تا سامان دادن به

شپشھا درون پوست ھم رخنه میکردند و ما با اﯾن که لباس کم داشتيم

کالسھائی که چند آخوند درسھای اسالمی در آنھا تدرﯾس میکردند توسط

وقتی که دﯾگر نمیتوانستيم شپشھا را از لباس جدا کنيم مجبور میشدﯾم که

آنھا صورت میگرفت .کتابخانه نيز در دست آنھا بود .البته اﯾن برنامهھا و به

آنھا را دور بياندازﯾم".

خصوص کالسھای تدرﯾس مساﯾل دﯾنی ،ماﯾه تفرﯾح زندانيان سياسی بود .به

بطوری که وقتی من را در سال  62به اطالعات بردند دﯾدم

اﯾن زندانی سابق ،که از تبرﯾز به عنوان "شھر صمد و بھروز و حنيف و

غير از زندانيانی که مشکوک دستگير شده و ھنوز پرونده شان برای رژﯾم رو نبود

موسی" ﯾاد میکند ،وضع توابين و جو سياسی زندان قبل از سال  63در تبرﯾز

و ھمچنين کسانی که حکم اعدام گرفته بودند ،بقيه خشنود بودند که در

پس از دستگيری "مسئولين بخش دال-دال )بخش دانش آموزی-دانشجوﯾی(

کالسھا شرکت کرده و سر به سر آخوندھا بگذارند .مخصوصا کالس آلاسحاق

سازمان پيکار که تواب شدند" را چنين توضيح میدھد" :سرکرده آنھا شخصی

که طھارت و مسائل شرعی اسالمی از اﯾن قبيل را توضيح میداد ،برای

بود که قبال ً دانشجوی زﯾست شناسی دانشگاه تھران بود ومیگفت که از سال

زندانيان بسيار خنده دار بود .توابين مذکور و نوچهھاﯾشان از قدرتی برخوردار

 52فعاليت سياسی میکرده است .وی متولد شھرستان اردبيل بود و بعدھا

نبودند که بتوانند در مقابل زندانی سياسی ،خودی نشان دھند .کسی از تنبيه

نيز به آن شھر رفته و سرکوبگر تشکيالت آنجا نيز شد .نام وی احمد عيسی

بدنی و ﯾا تھدﯾد توسط دار و دسته اﯾن افراد گزارشی نداده است .در اﯾن دوره

زاده بود که به اسد معروف بود .دﯾگری فردی از اھالی اصفھان و دانشجوی

تنھا در بند اطفال توابی بود که قبال ً در ارتباط با سازمان پيکار قرار داشت و

شھرستان اورميه بود به نام عطا بھادری معروف به علی سياه .او نيز بعداً به

اتھامش آن بود که در گنبد ﯾکی از مساجد مرکزی شھر ،شعار برقرار باد

اورميه رفت تا شبکه توابين را در آ نجا نيز داﯾر کند .اﯾنھا ھمراه با ﯾکی دو نفر

جمھوری دموکراتيک خلق را نوشته بود .در مورد اﯾن فرد گفته میشد که

دﯾگر ،از اواﯾل دی ماه سال  60نقش اصلی را در سرکوبھا و اﯾجاد شبکه توابين

زندانيان کم سن و سال را سخت اذﯾت ميکرد ،و نه تنھا آنھا را تنبيه بدنی

داشتند .آنھا در آغاز به کار بازجوئی مشغول شدند .خطرناکترﯾن آنھا اسد بود

میکرد بلکه بعضی از بچهھا را نيز مورد تجاوز قرار میداد .به غير از اﯾن حتی تا
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سال  64نيز کسی در داخل بندھا شاھد تنبيه بدنی ﯾک زندانی توسط توابين

بودﯾم" .در زمستان آن سال او را به بند  4منتقل میکنند" .زمستان ھمان سال

نبود".

ما را که حدود  57نفر میشدﯾم به بند  4منتقل کردند .در اولين روز ورود به اﯾن
بر مبنای اظھارات ﯾاشار روشن توابھای تاکتيکی و "تشکيالت زندان

بند با ﯾک تقسيم کار فشرده وسنجيدهای کل بند را تميز کرده و اتاقھا را

مجاھدﯾن" در تبرﯾز در سال  62لو رفت و در بازجوﯾیھا فھميدند که اکثر توابين

تقسيم و زمان استفاده از حياط را نيز برای ورزش و قدم زدن نظم دادﯾم و اﯾن

سالھای قبلی نفوذی بودهاند .در پائيز آن سال ،سپاه برای سرکوب کردن

بود پيام ما:

تشکيالت داخل زندان ھجوم آورد و به خصوص پس از تشکيل وزارت اطالعات در

گر چه پاييز است

سال  ،63زندان تبرﯾز "زﯾر چکمهھای جالد ذﯾنالعابدﯾن تقوی فرو رفت" .در
معرفی عنصر اطالعاتی مزبور ،ﯾاشار میگوﯾد" :ذﯾنالعابدﯾن تقوی در سال 60
سر بازجوی مجاھدﯾن بود و از دﯾگر بازجوھا بيشتر اعدامی داشت .بعدھا اکثر

و
می ريزد گلبرگ غم از ھر سوی
باز سبزيم و در خود سرسبزی نھان داريم.

بازجوھا از کادرھای وزارت اطالعات شدند و در آنجا جا خوش کردند .ذﯾنالعابدﯾن
جالد نيز دادﯾار ناظر زندان شد و بعد از سال  67رئيس شعبه  6دادگاه بود و خود

به سخن دﯾگر ھنوز اﯾستادهاﯾم و اﯾستاده ميميرﯾم....من صبحھا آن حياط 16در 5

حکم میداد".

متر را با ذوق تمام پاک میکردم و آرزو داشتم افراد بيشتری در نرمش

در سال  63بود که چندﯾن مبارز را از زندان تبرﯾز به قتلگاه برده و اعدام

صبحگاھی شرکت جوﯾند ولی ھميشه مابين دنيای آرزو ھا ودنيای واقعيت دره

نمودند .وزارت اطالعات با اﯾن خون رﯾزیھا و با تشدﯾد جو خفقان در زندان از

بس عميقی نھفته است .زمانی بود که  400نفر در نرمش صبحگاھی شرکت

طرﯾق گروھی از توابين که به قول اﯾن زندانی سابق "توابين ناب محمدی"

میکردﯾم ولی اﯾن روزھا به سختی میشد افراد را به جنب و جوش و نرمش

ناميده میشدند ،قدرت خوﯾش را به رخ زندانيان مبارز میکشيد .در اﯾن سال

صبحگاھی کشاند .در اﯾنجا توابين "ناب محمدی" ،مرتب برای ما از بند جھنم

بسياری از زندانيان و از جمله ﯾاشار روشن را "برای سيم جيمھای تکراری به

سخن میگفتند و ما را تھدﯾد به انتقال به آنجا مینمودند .در موقعيت قبل از

اطالعات بردند" .وی میگوﯾد" :در اﯾن سال ما زندانيان ﯾا در اطالعات بودﯾم و ﯾا

ورود به تونل وحشت )ﯾعنی ھمان بند جھنم که تھدﯾد کنان آوای شوم آن را ھر

در سلولھای سرد و نمور و آلوده و کثيف شده با مدفوع و ادرار ،سرگردان

روز در گوشھاﯾمان مینواختند( سخت به خود می پيچيدﯾم .ھوا ﯾخين تر و آتش
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بی اثر تر مینمود .توابين ناب محمدی ھر روز قدرت بيشتری میگرفتند و فشار

کارھائی که در آن رابطه انجام داده بودند ،از جمله میگوﯾد" :ﯾکی از کارھائی

روی زندانيان روز به روز بيشتر میشد و اﯾن به رﯾزش نيرو در زندان شتاب

که در کارناوال چھارشنبه سوری انجام دادﯾم اﯾن طور بود :در ﯾک ظرف

بيشتری میداد .زندانيان کم سن و سال مجاھدﯾن از ھم می رميدند .آن

آلومنيومی ،دستمال کاغذی رﯾخته و آتش زدﯾم .بعد به صف شدﯾم .درجلو

گلھای نو شکفته نابھنگام ،پژمردگی را تمرﯾن و بر دل صادقان ،غم سنگينی

چرﯾک پير بود .اول او از آتش پرﯾد و بعد ما که در پشت سر او بودﯾم در حالی که

میکاشتند .برای بيرون رفت باﯾد تالش میکردﯾم .من خود را به کاظم راھنما

میخواندﯾم )آتيل باتيل چرشنبه بختيم آچيل چرشنبه )قطعهای که مردم

)تنھا فردی که از طيف  1تشکيالت زنده مانده بود( رساندم و قرار گذاشتيم با

آذرباﯾجان در چھار شنبه سوریھا موقع پرﯾدن از روی آتش میخوانند( ھر ﯾک به

پسر عموی اﯾشان محمد تقی راھنما )فردی بود که میتوانست  %100شنيده

ترتيب از روی آتش پرﯾدﯾم و ....اﯾن کارھا را برای اﯾجاد نشاط در محيط

ھاﯾش را روی کاغذ بياورد( ،کتاب اقتصاد سياسی )مندل( را مطالعه کنيم و

میکردﯾم .طبيعت نيز در اﯾن ميان ره خود داشت:

اﯾشان نتيجه را در اختيار کاظم بگذارد .تنھا چند تن از اﯾن صادقان بودند که در
تغيير وضع موجود تالش میکردند و تالششان نيز قابل تقدﯾر بود .حال وھوای

از مرگ شب

بند دل ھر کسی را به درد می آورد و چھرهھا را غمناک میساخت .در اﯾن

سحر خنده به لب میرقصيد

وضعيت من سراغ چرﯾک پير )او در زمان شاه نيز زندانی سياسی بود و در ارتباط

و در غيبت سوز باد

با چرﯾکھای فدائی خلق دستگير شده بود( را گرفتم و از اﯾشان تقاضای بر پائی

آفتاب ،دل میربود

کارناوالی برای چھارشنبه سوری نمودم .اﯾن رفيق آھی سرد کشيد و گفت:
"عشقدور بنيان عالم سوگيسيز دنيا ندور!؟" و با آغوش باز خواسته مرا قبول

و زمستان،
سرود الوداع بر سرنا میدميد.

دﯾن نسيمی
کرد ".آنچه د ر اﯾنجا به ترکی نقل شد ،قطعه اول شعری از عماال ّ
ﯾکی از شعرای قرن 14-15اﯾران است) (1369-1418که معنی آن به زبان
فارسی چنين است" :بنيان عالم با عشق ساخته شده ،بدون ﯾار دنيا به چه
می ارزد!؟" زندانی سابق زندان تبرﯾز در مورد چگونگی پيشبرد آن کارناوال و

در اﯾن ميان ،فرزندان قيام آنی )قيام بھمن( از شعلهور کردن زندگی غفلت
نمیورزﯾدند .آنھا در کارھای دسته جمعی سر از پا نمیشناختند و اﯾن در
حالی بود که مرگ را نيز ھر لحظه با آغوش باز پذﯾرا بودند .چند روز مانده به عيد
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سال  64ما با ارسال کارت پستالھائی به خوﯾشان خود که آنھا را با

ﯾافته بود ،از بند خارج و پشت درب محلی که سالھا مبارزﯾن زندانی در

ميرکورکوروم رنگ آميزی کرده و سعی کرده بودﯾم به وسيله آنھا به طرﯾقی

تبرﯾز را از آنجا عبور داده و تيربارانشان نموده بودند ،ساعتھا رو به دﯾوار

اخبار زندان را به بيرون منتقل کنيم ،آخرﯾن ھمکاری دسته جمعیمان را انجام

سرپا نگاه میدارند .در اﯾنجا به واقع اﯾن سو و آن سوی آن درب کوچک فاصلهای

دادﯾم......عيد را نيز تا جائی که امکان داشت با ھم به خوبی برگزار کردﯾم .انگار

بود که مرز زندگی و مرگ اﯾن زندانيان سياسی دردمند را جدا میکرد ،فاصلهای

ھمه میدانستند که اﯾن آخرﯾن روزھائی است که میتوان دور ھم جمع شد،

مکانی و زمانی در حد باز و بسته شدن آن در! دری که در گزارشات دﯾگر از

لذا ھرکسی میخواست ھمه را شاد ببيند و به اﯾن خاطر ترانه سراﯾی را سر

زندان تبرﯾز ،از آن به عنوان "در آبی" ﯾاد شده .اﯾجاد چنين وضعی برای زندانيان

دادند .اول نادر صبری از مجاھدﯾن بعد رفيقی از چرﯾکھای فدائی دو بيتی ھای

مذکور در واقع ،ترتيب صحنه اعدام برای آنھا نيز بود ،ھمان که "اعدام

ترکی را به سبک "عاشيق الر" سر داد و رفيقی از اقليت به خواندن "ماھنی"

مصنوعی" نام گرفته است .اﯾن موضوع را خود آن زندانيان اسير دست دژخيمان

ھای آذرباﯾجانی )ترانهھای ترکی( پرداخت و....در اﯾن ھنگام توابين ناب محمدی

جمھوری اسالمی بخوبی احساس میکردند " :ما را جلوی درب آن مسلخگاه

از خشم به خود می پيچيدند .شادی ما برای آنھا قابل تحمل نبود".

عشق که با ﯾک درب کوچکی از ساﯾر محوطه جدا میشد ،رو به دﯾوار چند

در ادامه مطالب فوق ،زندانی سابق زندان تبرﯾز ،ﯾاشار روشن معلوم

ساعتی نگاه داشتند .محوطهای که در آنجا سينه ﯾاران ما را شکافته

میکند که مدت کوتاھی پس از گذشت آن روزھا ،خبر منحل شدن آن بند به

بودند......ذھنم ھمهاش نامھاﯾی را میکاوﯾد که درآن مکان اﯾستاده مردند.

زندانيان میرسد .او در نوشته خود در اﯾن مورد توضيح میدھد که چطور

اولين شھيد ،صمد صمدی بود ،اھل اردبيل که در ارتباط با سازمان مجاھدﯾن

زندانيان آن بند را از ھم جدا ساخته و او را به ھمراه عدهای دﯾگر به بندی منتقل

دستگير شده بود .بياد آوردم که موقعی که وی را برای اعدام میبردند ،درب

کردند که به قول وی بن ِد طرفداران مفتیزاده ،بخشی از "جاشھای کردستان"

سلول ما را با اجازه و دست خود برای وداع آخر با زندانيان دﯾگر باز کرد و با چھره

بود .جائی که او و دﯾگر زندانيان سياسی ھمراه وی از طرف آنھا و سه تواب

خندان گفت ":اوشاقالر شاد قالون" )بچهھا شاد بمانيد( و رفت و بعد به ترتيب

ناظر بند ،نجس خوانده میشدند ....و بعد ﯾک روز او و تعداد دﯾگری از زندانيان را

حسن بوشی ،رحيم وفاﯾی ،مالک قصابی......شاپور ساجدی ،جواد باقری،رقيه

در حالی که کاسه به دست در صف گرفتن جيره غدائی خود بودند به دستور

موتاب و .....رشيد حسنی ،مھدی ﯾوسفی ،پروﯾز عندليب زاده ،ناصر مميوند،

مردک اطالعاتی ،ذﯾنالعابدﯾن تقوی که با پاسداران ھمراھش در آن جا حضور
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مجيد جعفری ،اکبر چوپانی ،محمد حسين نبوی .....اسمر آذری ،روح انگيز
دھقانی و...و..و...ھمه آنھا اﯾستاده رفتند".
ﯾاشار ،زندانی سابق تبرﯾز ،در توضيح واقعيتھای دھشتناکی که به
دست

وزارت

اطالعات

و

امنيت

جمھوری اسالمی از سال  64با کمک
دست پروردگان خود "،توابين ناب
محمدی" در زندان تبرﯾز آفرﯾده شدند
ابتدا میگوﯾد" :بينش دﯾنی وقتی
باسلطهی

امپرﯾاليستی

درھم

میآميزد ،قھارترﯾن حکومتھا زاده
ميشوند .اگر در عصری که سلطه
سرماﯾه مالی پنجه در کل جھان
انداخته مذھب را نشناسيم واژهھائی
که زائيده آميزش مذھب و سرماﯾه
مالی ھستند نيز شناخته نخواھند شد ".آن طور که از نوشته اﯾن زندانی به بند
کشيده شده در زندان تبرﯾز بر میآﯾد درآنجا لفظ "جھل مرکب" ھمان مفھومی را
داشته است که لفظ زندانی "سرموضعی" در تھران داشت " .ﷲ ﷲ ﷲ – جھل

"در آبی" منتظر نگاه داشته شده بودند .ﯾعنی که زندانيان سياسی آزاده و غير

مرکب به بند ختم ﷲ !".اﯾن دستور مسئول امنيتی جمھوری اسالمی در تبرﯾز،

تواب به بندی که نامش را ختم ﷲ گذاشته بودند ،منتقل شوند .به اﯾن ترتيب

ذﯾنالعابدﯾن تقوی در شامگاه ھمان روزی بود که زندانيان در پشت آن

زندانيان سياسی مذکور که مرگ و زندگی را در پشت درب "مسلخگاه عشق"
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توأماً در ﯾک فاصله زمانی واحد میگذراندند ،در پی اﯾن دستور راھی

برای "ارشاد" زندانيان سياسی در تبرﯾز طرح رﯾزی و توسط توابين پرورش ﯾافته

کار ﷲ
اسارتگاھی شدند که خداﯾگان زمينی آن را انتھای کار خدا ﯾا جائی که
ِ

ھمپالگیھای خود در آن شھر به اجرا در آمد .ﯾاشار در اﯾن مورد میگوﯾد" :کال

بودند .با صدور چنان فرمانی بود که

بندھا دست توابين ناب محمدی بودند وحتی رئيس زندان نيز حق ورود به آن

به آنجا ختم میشد ،نام گذاری کرده

سرنوشت اﯾن زندانيان برای سالھا رقم خورد.

بندھا را نداشت" .در مورد توابين مذکور نيز وی مطرح میکند" :از " "63توابين

اما نه خدا و نه شيطان
سرنوشت تو را
بتی رقم زد
که ديگران
میپرستيدند.
بتی كه
كه ديگراناش
می پرستيدند.

ناب محمدی" به تدرﯾج امورات بندھای زندانيان سياسی را به عھده میگرفتند.

)شاملو،سرود ابراھيم در آتش(1352 -

اﯾن توابين ھمانھائی بودند که ھنگامی که نيروھای امنيتی به کمک
مجاھدھای تواب شده برای گير انداختن ھواداران سازمان مجاھدﯾن ﯾک شبه
تشکيالت بوجود آوردند ،در تور پليسی گرفتار آمده بودند .آنھا که حدود ﯾک
سال بدون آن که خود بدانند در چنين رابطه پليسی قرار داشتند ،بعداً خود را در
زﯾر شالقھای مسئولين خودی میﯾابند و راھکار را درھمکاریھای بی حد ومرز

اﯾن ُبت اگر در دھه  ،50ھمان "شاه" بود که مورد پرستش ھمه

با آن به اصطالح مسئولين که ھمان نيروھای امنيتی دژخيم بودند ،جستحو

کسانی قرار داشت که منافع طبقاتيشان با وجود وی تأمين میشد ،بعداً به

میکنند و خود را در خدمت ماشين سرکوب رژﯾم قرار میدھند .نيروھای امنيتی

"جمھوری اسالمی" تغيير نام داد .پس ھمه چيز جز ھمان منافع طبقاتی،

ھم که خود را برای صاحب شدن وزارت آماده میکردند اﯾن افراد را زﯾر

اسالميزه شد و ﯾا به بيان گمراھی که گفته میشود " ،اﯾدئولوژﯾک" گردﯾد.

کالسھای مغز شوﯾی خودشان برده و از آنھا چنان جانيانی بار آوردند که حتی

بنابراﯾن اکنون دﯾگر اﯾن خادمين و مقربين ﷲ که جز به خاطر وخواست ﷲ

به مادر خوﯾش نيز رحم نکردند و مادر خود را نيز زﯾر شالقھای شکنجهگران قرار

)سرماﯾه( کاری نمیکنند و سخنی نمیگوﯾند بودند که سرنوشت رقم میزدند!

دادند".

در زﯾر خالصهای از اظھارات زندانی سابق تبرﯾز ،ﯾاشار روشن در مورد

گزارش اﯾن زندانی سياسی سابق از زندان تبرﯾر حاکی است که در

بندھای سه گانه ختم ﷲ )بند جھنم( ،بند برزخ و بند بھشت را بخوانيد .اﯾن

سال  64زندان را بدﯾن شکل تقسيم کردند :بند جھنم .اﯾن بند از اردﯾبھشت ماه

بندھای سه گانه از سال  64با رھنمود مرکز ﯾعنی اطالعاتیھای پاﯾتخت نشين

 64داﯾر شد .نام جھنم واقعاً به شراﯾطی که در آنجا حاکم بود میخورد و نام با
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مسمائی برای آن بند بود .اﯾن بند حکم تصفيهخانه را داشت .ھمه باﯾد از آن

ﯾاشار روشن در رابطه با بند جھنم در ادامه مطالب قبلی خود میگوﯾد:

عبور میکردند تا ھم تخليه اطالعاتی شوند و ھم به اصطالح "ارشاد" شده و

" 6ساعتی شد که ما را رو به دﯾوار و برای لرزه انداختن به جان در آنجا سر پا

به جمھوری اسالمی اﯾمان آورند)!!( .اگر در اﯾن بند موفق به درھم شکستن

نگه داشتند .آفتاب در پشت افق خود را قائم ساخت ،شب جان گرفت و زمان،

زندانی سياسی میشدند ،او را به بند دﯾگری منتقل میکردند )بند برزخ( که

ھمان زمانِ تيرباران شد .در اﯾن موقع پاسداری ،ما را به سوی بند  4که حاال بند

شراﯾط غيرانسانی و وحشيانه حاکم بر بند قبلی را نداشت .زندانی در اﯾن بند

جھنم ﯾا ختم ﷲ ناميده میشد ،کشاند .درست  12تير ماه  1364ما وارد اﯾن

شدﯾداً تحت آموزشھای اﯾدئولوژﯾکی قرار میگرفت .به او خزعبالتی چون

بند شدﯾم .....وقتی وارد حياط بند 4شدﯾم ،تقوی و توابين ناب محمدی را در آنجا

"دروس اخالق استاد تھرانی و کتابھای استاد سروش" تدرﯾس میشد .به واقع

ﯾافتيم .اول اﯾن تقوی بود که آرزو کرد که بزودی مسائل اطالعاتی و فکری –

میتوان گفت که اﯾن ﯾک دوره کادر سازی برای نيروھای سرکوبگر رژﯾم بود .در

نظری ما تو سط تعزﯾرات برادران تواب ،حل شود .بعد نيز مسئول سياسی بند و

بند برزخ اگر معلوم میشد که زندانی مطابق برنامه رﯾزی آنان "ارشاد" شده و

دﯾگر توابين را معرفی کرد و گفت برادران در امورات بند اختيار تام دارند و رئيس

حاضر است به خدمت جمھوری اسالمی در آﯾد ،او را به بند دﯾگری که ھمان بند

زندان نيز حق ورود به بند را ندارد......من و  6نفر دﯾگر از زندانيان را در اتاق

بھشت بود منتقل مینمودند .در اﯾن بند ،زندانی که جھت گرﯾز از شراﯾط

شماره  1قرار دادند .درب اتاق بسته بود .روزنامه ،قلم ،کتاب ،دفتر ،غير مجاز

شکنجه بار و دھشتناک و کثيف حاکم بر بند جھنم ،به اصطالح به جمھوری

بود .از تختھای باالﯾی مجاز نبودﯾم استفاده کنيم .وزرش مطلقآ قدغن بود .اما

اسالمی "اﯾمان" آورده و در بند برزخ ﯾاد گرفته بود که شرکت در کار سرکوب

میتوانستيم باھم صحبت کنيم وباھم غذا بخوردﯾم .ﯾکساعت ھوا خوری

زندانيان مقاوم و غير تواب را با چه اﯾدئولوژیای تئورﯾزه نماﯾد ،به فعاليتھای

داشتيم ولی در ھوا خوری اجازه نداشتيم با ھم حرف بزنيم "......مسلماً شرح

عملی -نظری مشغول میشد تا پس از مدتی در ازاء خدماتش در زندان ﯾعنی

ھمه آنچه ﯾاشار در مورد اﯾن حبس گاه و دﯾگر حبس گاه ھای خود نوشته است

اعمال جناﯾت درحق زندانيان سياسی شرﯾف و مبارز و ارتکاب به ھر پستی و

در اﯾنجا مقدور نيست .لذا توصيف سلولھا و ﯾا اتاقھای دﯾگری که وی مدتی در

رذالتی ،پاداشی از جمھوری اسالمی درﯾافت نماﯾد که ھمانا آزادی از زندان و در

آنجا محبوس بود را نيز به اختصار -البته از زبان خود وی  -نقل میکنم.

مواردی بدست آوردن شغلی در ﯾکی از مراکز دستگاه سرکوب در بيرون از زندان
بود.

"اواﯾل دی ماه بودکه مرا وارد اتاق شماره  3سالن 1کردند ....اتاق
شماره  3شراﯾط خيلی سختی داشت.در آنجا ھميشه نگھبانی حضور داشت
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که به غاﯾت جدی ،ھوشيار ،تيز بين و تند نوﯾس بود .زندانيان نمیتوانستند

داشتند و وقتی غروب شد دوباره به بند  4آوردند .در گوشه حياط با پتوھای سر

ھرطور که میخواستند با ھم حرف بزنند .ما باﯾد بلند حرف میزدﯾم ،چون آنچه

بازی آلونک مانندی ساخته بودند مرا وارد آنجا کرده و تمامی بدنم را بازرسی

از دھان ما بيرون میآمد ،توسط او در دفترچهای ﯾاد داشت میشد .اﯾن

کردند .بعد دستم را گرفته به سمت سالن شماره  2رفته و در مقابل اتاق

نگھبانان از افرادی انتخاب شده بودند که در بھانهگيری و ضدﯾت با ما انگشت نما

شماره  2اﯾستادﯾم .در آنجا پس از آن که چشم بندم را برداشتند ،درب اتاق را

بودند .ما که میخواستيم به ھر نحو مقاومت کنيم ،تقرﯾباً به عملکردھای

باز کرده و مرا به درون اتاق ھل دادند .درب اتاق را ﯾک پتوی سربازی می پوشاند

خوﯾش آگاه بودﯾم .به ھمين خاطر خيلی وقتھا بدون کوچکترﯾن اھميتی به وجود

و خود پتو را نيز مالفه سفيدی پوشش ميداد .اتاق حالت خانه اموات را داشت.

نگھبانان در اتاق ،از صبح شروع میکردﯾم به بيست سئوالی بازی کردن .....ما

ھمه را در تخت به حالت دراز کش و رو به دﯾوار ﯾافتم .سکوتی مطلق برقرار بود.

 7نفر در کف اتاق میخوابيدﯾم .من که جثه کوچکی داشتم زﯾاد با مشکل

نگھبان چون جغدی روی ﯾکی از تختھای باال نشسته بود .دھانھا بسته،

مواجه نبودم ولی افراد دﯾگر که قدی بلند داشتند ،جا براﯾشان مشکل بود.

گوشھا کر ،چشمھا کور و جغدی از باالی تخت ،چھار چشمی اﯾن انسانھای

شبھا زﯾر تختھا را خالی میکردﯾم تا سر ﯾا پاھاﯾمان را در آنجا جا دھيم....

دراز کشيده در تختھای سربازی و رو به دﯾوار را میکاوﯾد؛ و می پاﯾيد تا مبادا

فشارھای غير انسانی اﯾن توابين ناب محمدی تأثيرات مخربی بر کل ارگانيزم

فردی به فرد دﯾگری چشمکی بزند و ﯾا به ھر شکلی ،نشانی از انسانيت از

بدن میگذاشت .دستشوﯾی  3بار بود در حالی که ما اکثراً ناراحتیھای کليوی

خوﯾش بروز دھد .به نظرم آمد که انگار رعب و وحشت جغد بر جانھا لرزه

ﯾا رودهای داشتيم که اصال در نظر گرفته نمیشد....تراشيدن سبيل ،در حياط و

انداخته است.

سرپا اﯾستاندن و غيره از جمله تنبيھات توأم با تحقيری بودند که گاه به گاه اجرا

 ،......سه روز اول ،نگھبانان آنچه را که در گذشته به دﯾگر زندانيان روا داشته

میشدند......

بودند -اعمال و شکنجهھائی که از مغز آن توابين ناب محمدی تراوش کرده بود-

در ﯾکی از روزھای طوالنی بھار سال  65بود که مرا از اﯾن اتاق با اندک

در مورد من نيز آزماﯾش کردند .چون خودشان اقرار میکردند که در عرض  3روز

وساﯾلی بيرون بردند ....وساﯾل به دست ازجلو ھم اتاقیھا عبور داده از بند

اگر نتيجه نگيرﯾم فرد با محيط خود را وفق ميدھد .....از روز چھارم میباﯾست در

خارج کردند) .تا به آنھا وانمود کنند که مرا تبعيد کردند( به من ھم گفتند که به

روی تکه پتوئی که به من داده بودند ،چمباتمه بزنم) .کال در اتاق شش نفر در

برازجان تبعيد میشوی؛ ولی بردند و در دفتر رئيس زندان چند ساعتی نگاه

تختھا قرار گرفته بودند (.در اﯾن اتاق کسی حق نداشت به کسی وسيلهای را

 231نقش توابين در ايجاد شرايط خشونت بار در بعضی شھرھا

در جدال با خاموشی

232

نشان دھد وﯾا چيزی را به زندانی دﯾگری تحوﯾل داده و ﯾا از او بگيرد .صحبت

چشم توابين ،ﯾک آفتابه آب سرد به سر و بدنم رﯾخته با ﯾک تکه لنگ خودم را

کردن با ھم ممنوع بود .به طور کلی ھر گونه تماس بدنی -زبانی -اشارهای و

خشک کرده و راحت در اتاقی که درجهاش به باالی 40میرسيد ،به خواب

ﯾا چشمی نشانه شيطنت بود و مکافات داشت .حتی شھردار اتاق وقتی جيره

شيرﯾنی فرو میرفتم.

افراد را تقسيم میکرد ،باﯾد نگھبان میگفت که چه کسی اول جيرهاش را

در سکوت مطلق که زندانی در خود فرو میرود اختالالت روانی به اوج

بردارد .ھمينطور برای دستشوﯾی ھم اﯾن مسئول بود که باﯾد ﯾکی ﯾکی زندانيان

خود میرسد .زندانيانی را که چنين وضعی پيدا میکردند در سلولھای انفرادی

را صدا میکرد .در کف اتاق روی تکه پتوھاﯾی به ابعاد  35سانتی متر در 75

قرار میدادند و گاھاً میشد که وقتی درب چنين سلولھائی را باز میکردند،

سانتی متر به حالت چمباتمه مینشستيم .تنھا بعضی وقتھا تواب نگھبان اجازه

جسد زندانی را در آن میﯾافتند.....

میداد در ھمان اتاق کوچک قدم بزنيم .سه نوبت دست شوﯾی بود .مھم ترﯾن

شکی نيست که توصيف ھمه اعمال جناﯾتکارانه توابين به عنوان

دست شوﯾی بعد از صبحانه بود که نمیدادند .گاھی شاھد بودم فردی کف

نگھبان و مسئولين آن بند و شراﯾط شدﯾداً شکنجه باری که در آنجا حاکم بود،

اتاق را خراب کرد ولی اجازه نيافت که به دست شوﯾی برود .ھمچنين اکثر

بھچوجه کار آسانی نيست .زندانی سابق زندان تبرﯾز از شراﯾط طاقت فرسای

زندانيان از ﯾبوست به خود میپيچيدند و کار به جائی کشيده بود که در

دﯾگر اتاقھائی که در آنجاھا بسر برده است نيز صحبت نموده .در ﯾکی از آن

دستشوﯾی گرﯾه سرمیدادند .مشکل ناراحتی معده نيز ما را فلج ميکرد .....از

اتاقھا وی به رمز پتوئی که به عنوان درب اتاق بود و در مالفهای پيچيده شده

بھداری و دکتر خبری نبود .ورزش ھمچنان قدغن بود ،فقط دعای کميل را

بود پی میبرد ..." :درب اتاق ھميشه بسته بود .پتوئی آن را میپوشاند و خود

باصدای بلند آنھم شب که مرا آزار میداد از بلند گوی بند پخش میکردند......

پتو را نيز مالفهای .اﯾن بار علت اﯾن که چرا از پتو و مالفه به عنوان در استفاده

من که در اردﯾبھشت ماه  1365به اﯾن اتاق صم و بکم )اتاق شماره 2

میشد را درﯾافتم .روی اﯾن پتویِ در مالفه پيچيده شده ،سوراخ ھای ته

سالن  (2آورده شده بودم ،حدود  4ماه در سختترﯾن شراﯾط بسر بردم .تنھا چون

سوزنی اﯾجاد شده بود .فھميدم که دستگاه تواب سازی رژﯾم نسبت به خود نيز

مقاومت میکردم شاد بودم .به تدرﯾج ﯾاد گرفته بودم که چطور با آن شراﯾط

پيچ در پيچ برخورد میکند .توابين ھم مثل سازمانھای اطالعاتی رده بندی

مقابله کنم .مثال ً در تابستان از  3نوبت دستشوﯾی در ﯾک نوبتش حرکات

داشتند .آنھا از ھمدﯾگر نيز مستقيماً به وزارت اطالعات و "دادگاه" گزارش رد

ورزشی ھماﯾون کتيراﯾی را انجام میدادم و در آخرﯾن دستشوﯾی نيز دور از

میکردند .در نتيجه توابی به تواب دﯾگر اعتماد نمیکرد .ما ھميشه در اتاق

 233نقش توابين در ايجاد شرايط خشونت بار در بعضی شھرھا

در جدال با خاموشی

234

نگھبان داشتيم -به غير از کسانی که به آنھا "نفر ھفتمی" لقب داده بودﯾم

بند در ھر سالنی صاحب دخمهای به ابعاد  1/5در 2متر بود که مسئولين بند در

)آنھا در واقع توابھای غير علنی بودند که چند ماھی برای جاسوسی به اتاق

آنجا ،ھم ،ما را میزدند و ھم ،شبھا در آنجا برای خواستن آخرﯾن وصيت نامه،

فرستاده میشدند( ،اما تواب دﯾگری که گوﯾا نابتر بود و درجه توابيتش از

ما را با چشم بند ساعتھا نگا ه میداشتند .در ضمن نگھبانان ،گزارش در مورد

نگھبانان اتاق باالتر ،از پشت پتوئی که در آن سوراخھای ته سوزنی اﯾجاد شده

زندانی را در ھمان جا در دو نسخه تنظيم کرده ﯾکی را به اطالعات ودﯾگری را به

بود ،درون اتاق را میپائيد .خيلی وقتھا شده بود که تواب مزبور به طور

دادگاه میفرستادند .ھمچنين کل زندان ﯾک حمام با  24دوش داشت که کف آن

ناگھانی پتو را کنار میزد )در را باز میکرد( و ﯾک زندانی را به زﯾر مشت و لگد

بشدت گرم بود ،به طوری که نمیشد پا برھنه در آنجا راه رفت .مسئولين از

خود میگرفت در حالی که میگفت که چرا به فالنی چشمک میزدی و ﯾا

کسی که نفرت داشتند او را به اﯾن حمام برده و زﯾر کتک میگرفتند .مثال ً ﯾکی

اشاره میکردی!!!؟ آخر ھمه اﯾن کارھا به معنی نقض مقررات بود".....

از آن توابين ناب محمدی به اسم حسين جوکار با چند نفر از ھمدستان خود،

زندانی دردمند نقل کننده سخنان فوق ،از نوع به اصطالح تنبيھات توابين نيز در

ھمواره زندانی را چشم بسته و پا برھنه در اﯾن حمام توپ فوتبال میکردند......

آن سالھا صحبت کرده است که گزارش در رابطه با زندان تبرﯾز را با نقل بعضی

اﯾن خائينين به نسل خود ،آنچه به عقل نمیآمد با ما کردهاند آنھم فقط

از آنھا به پاﯾان می برم:

وفقط برای آزاد شدن زودتر خود .اگر در سال 60بھمن عيوقی ھا به خاطر

" چندﯾن ماه من به حالت چمباتمه به سر بردهام .شبھا به جيب ما سوزن و ﯾا

خالصی از اعدام به جان زندانيان ھجوم میآوردند ،اﯾن جانيان برای زودتر آزاد

سنجاقی میانداختند و بعد نيمه شب ما را بيدار وبازرسی بدنی کرده ھمان

شدن از زندان ،بيست و چھار ساعته روان و جان ما را میآزردند .از ھمه آن

سوزن و ﯾا چيزی که خودشان به ھنگامی که ما در خواب بودﯾم گذاشته بودند را

اعمال ﯾک نمونه از صدھا نمونه را ذکر میکنم .من روزی به ﯾکی از اﯾن اوباشان

پيدا وآنوقت ما را بيرون کشيده و چند نفری به جان ما میافتادند؛ آخر سر نيز

جالد تقوی گفتم تو توبه نکردهای بلکه دچار دﯾگر آزاری شدهای .به خاطر ھمين

در زﯾر آب سرد در حمام سا عتھا نگاه میداشتند .از شوخی ھاﯾشان اﯾن بود

حرف مرا در ﯾک قوطی قبر مانندی انداختند که فقط دو بار دست شوﯾی

که نيمه شب چشمانمان را می بستند ودر صندلی نشانده آخرﯾن وصيت نامه

میبردند .من بی تجربه درآن قبر شروع کردم بدن را تکان دادن که بدنم خيس

را میخواستند.......

عرق شد و بعد از  3روزی تمام زﯾر بغل و.......زخم شد و فشار خونم افت کرد.
وقتی میخواستند دست شوﯾی ببرند من زمين میخوردم و اﯾنھا عشق
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میکردند..ﯾک وقت دﯾگر محل زندگی من بد ترﯾن تخت اتاق بود که از دو دﯾوارش

میتوان زﯾبائیھا را دوست داشت و به انسانھای مبارز و انقالبی عشق ورزﯾد

آ ب میچکيد .من حدود  36ماه در آنجا عمر سپری کردهام فقط و فقط به اﯾن

بدون آن که از زشتیھا متنفر بود و نسبت به ھمه کسانی که با ددمنشی

خاطر که آنچه اﯾن جانيان آرزو داشتند من به باد داده بودم .حال من چگونه از اﯾن

کامل چنان شراﯾط دھشتناک وعذاب آوری را برای زندانيان سياسی شرﯾف و

جانيان بگذرم؟ من حاضر شدهام بخاطر اﯾنکه طرف اعدام نشود از من گزارش

آزاده بوجود آورده بودند ،با کينه و خشم برخورد ننمود؟ کسانی که فقط ﯾک روی

بنوﯾسد و بر تنم شالق بزنند .ولی ھيچوقت نمیگذرم از کسی که با زانو بر

واقعيتھا را می بينند -آنھم البته روﯾی را که منافع حقيرشان در آن خوابيده-

بينی من میکوبيد که زود تر آزاد شود ،د رحالی که حکمش نيز بيش از ﯾک

کينه ورزﯾدن به زشتیھا -البته به عاملين آنھا -را شدﯾداً تقبيح میکنند.

سال نبود .اﯾن فرد ھمان جمشيد صباغی است که ادعای پيشمرگ چرﯾکھا را

مسلماً در عالم واقع نمیتوان چيزی را تحسين کرد ،به چيزی عشق ورزﯾد ولی

داشت .من ھر گز مزدور علی نمازی را نمیبخشم که ھنوز ھم از اضطرابھای

برعليه و دشمن آن نبود و ﯾا از عاملين آن زشتیھا نفرت نداشت و خشم و

بندی که وی مسئول سياسی آن بود ،در رنجم)".ﯾاشار روشن◙(

کينه را از آنان به دل خود راه نداد! افرادی که ظاھراً تحت عناوﯾنی چون تقبيح

وقتی با چنين واقعيتھائی مواجه میشوﯾم مساﯾل زﯾادی از

کينه ،از آشتی طبقاتی سخن میگوﯾند و ﯾا در واقع باز داشتن

جنبهھای مختلفی در ذھنمان برجسته میشوند .مثال ً میشود دﯾد که انسان

ستمدﯾدگان از مبارزه با ستمگران خود را تبليغ میکنند ،برای موجه جلوه

موجود عجيبی است .ھم میتواند ھمچون آن توابين به اصطالح ناب محمدی

دادن نظراتشان معموال ً پای شراﯾط را به پيش میکشند و در اﯾن رابطه با چنان

چنان زشت و کثيف ودرنده و پست شود و ھم میتواند از قدرتی برخوردار باشد

دﯾد مکانيکی به اﯾن موضوع برخورد میکنند که انسان را شيئی منجمد و اسير

که از تونل وحشت عبور کند و با ھمه رنجھای غير قابل توصيفی که تحمل

دست شراﯾط جلوه میدھند .اما چنين نيست .درست است که شراﯾط نقش

میکند -که مسلماً اثراتش تا مدتھای مدﯾد و ﯾا برای ھميشه با او می ماند-

بسيار مھی در برخورد انسان به واقعيتھا اﯾفا میکند و درست است که

باز به پستی و بی شرفی تن نداده و با جناﯾتکاران ھم آواز نشود .در مورد دوم،

انسان کامال ً از شراﯾط تأثير میگيرد ولی خود نيز میتواند روی شراﯾط تأثير

چنين صالبت و قدرت استقامتی نمیتواند از طرف نيروھای پيشرو و مترقی

گذاشته و شراﯾط نوﯾنی بوجود آورد .درست با چنين دﯾدی است که ھم روی

جامعه مورد تحسين قرار نگرفته و از عظمت و زﯾبائی آن سخن گفته نشود .اﯾن

اختيار و مسئوليت انسان در ساختن شراﯾط نوﯾن تأکيد میشود و ھم راه بر

ھمان چيزی است که با دوست داشتن وعشق ورزﯾدن عجين است .اما آﯾا

اراده گرائی بسته شده و نقش و تأثير شراﯾط و اھميت آن در چگونگی اعمال
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انسانھا باز شناخته میشود .بر اﯾن اساس ،اتفاقاً برای انسانھای پوﯾا و

مخالفت با ھر نوع اﯾدئولوژی ،برای کوبيدن کمونيسم تالش میکنند ،نه

انقالبی و به خصوص برای کمونيستھا که به دﯾدگاه علمی مجھزند و میدانند

فقط ھدف تواب سازی را چنين مسائلی عنوان میکنند ،بلکه اتفاقاً بر

که "انسان تارﯾخ خود را میسازد اما در چھار چوب شراﯾطی که از گذشتگان به

مبنای دﯾد اﯾدهآليستی و مذھبی خود )عليرغم تظاھرشان به

او رسيده است" )نقل به معنی از مارکس( ،ھمه مسأله ،تغيير شراﯾط

آتائيسم!(" ،قدرت" رژﯾم جمھوری اسالمی در سرکوب تودهھا و

موجود به چنان شراﯾطی است که نه فقط در آن ھيچ انسانی خود را

فرزندان مبارز آنھا در زندانھا را ناشی از به اصطالح قدرت اﯾدئولوژی

"مجبور" به اِعمال جناﯾت در حق انسان دﯾگری نبيند بلکه وضعيت به

اسالمی آن جا میزنند .چنين تفکری آشکارا تفکری اﯾدهآليستی است و

گونهای باشد که ھر فرد سعادت خود را در سعادت دﯾگران جستجو

صاحبان چنين تفکری در ضدﯾت با کمونيسم است که چنين دست به دامان

کند .چنين شراﯾطی با مبارزه بی امان تودهھای پر کينه و خشم تحت ﯾک

اﯾدهآليسم و خرافات مذھبی شدهاند .بعضی از اﯾنھا ھمان کسانی ھستند که

رھبری واقعاً کمونيستی ساخته میشود .ھمه ھدف مبارزه انقالبی نيز اﯾجاد

در حالی که کمونيسم ،اﯾن علم شراﯾط رھائی طبقه کارگر و در واقع ھمه

چنين شراﯾطی است.

بشرﯾت از قيد ھرگونه استثمار و ستم و جھل و نادانی را بيشرمانه در کنار

ھمانطور که مالحظه شد ،ھمه خاطرات و گزارشاتی که از شراﯾط

فاشيسم و

ارتجاع مذھبی قرار میدھند ،از مخالفت با به اصطالح

دھشتناک و نکبت بار حاکم بر زندان تحت حاکميت جمھوری اسالمی در دھه

"حاکميتھای اﯾدئولوژﯾک" سخن میگوﯾند .اگر از واقعيت حرکت کنيم و بر آن

 ،60چه از تھران و چه از دﯾگرشھرھای اﯾران توسط زندانيان سياسی ارائه شده،

اساس مسأله فوق را مورد برخورد قرار دھيم ،میبينيم که ھمه فاکتھای

کامال ً بيانگر آنند که کوشش دست اندرکاران جمھوری اسالمی در زندانھا برای

واقعی و عينی چه در زندانھای تھران و چه در زندانھای شھرھای دﯾگر اﯾن

تواب کردن زندانيان سياسی تنھا به منظور سرکوب زندانيان و در واقع سرکوب

حقيقت را ثابت میکنند که اﯾن ،نه صرف نيروی اﯾدئولوژﯾکی رژﯾم جمھوری

کل جامعه در جھت تحکيم پاﯾهھای رژﯾم صورت میگرفت؛ و برخالف آنچه تحرﯾف

اسالمی بلکه در اصل امکانات مادی او )برخوردار بودن از قدرت ارتش و دﯾگر

کنندگان واقعيتھا و از جمله به اصطالح "مخالفين ھر گونه اﯾدئولوژی" مطرح

نيروھای سرکوبگر( در سرکوب انقالب بود که به اﯾن رژﯾم پست و عقب مانده

میکنند ،مسأله در زندانھای دھه  60به ھيچوجه بر سر مسلمان کردن

"قدرت" بخشيد.

زندانيان نبود .اما امروز کسانی که از زاوﯾه ظاھراً مخالفت با اسالم و ﯾا
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مثال ً در رابطه با زندان تبرﯾز ،بر مبنای گزارشات ﯾاشار روشن میتوان

از زندان از بيشرفان کاسه ليس امپرﯾاليستھا ،از نيروھای اطالعاتی و امنيتی

و

جمھوری اسالمی )و در مورد عدهای از آنھا تضمين جاﯾگاه شغلی بعدی برای

اتاقھای مشابه در آن زندان ،ھرگز نمیتوانست بدون وجود نگھبانانی که به

خود در وزارت اطالعات( ،نياز مادی اﯾن تشکيل دھندگان به اصطالح "نھاد

طور دائم باالی سر زندانيان سياسی بودند ،اساساً بوجود آﯾد .از طرف دﯾگر باﯾد

سياسی -مسلکی" )مبلغين ضد کمونيست ضمن بکار بردن چنين عبارتی در

توجه نمود که خود آن نگھبانان که ھمان توابين ،پاسداران بی مزد بودند و برای

مورد توابين ،میکوشند رفتارھای وحشيانه آنان در زندان را به خاطر گوﯾا

وارد آوردن فشارھای طاقت فرسا به زندانيان سياسی و حفظ آن شراﯾط جناﯾت

اعتقادات اﯾدئولوژﯾکی اسالميشان جا بزنند( بود .اتفاقاً اﯾن "نياز" توابين در

کارانه بکار گرفته شده بودند ،نه به خاطر جلب رضاﯾت ﷲ به چنان کاری تن داده

شراﯾطی مطرح بود که رژﯾم سرماﯾهداری جمھوری اسالمی به وجود آنھا جھت

بودند و نه برای کسب "صواب آخرت" و رفتن به بھشت آن ﷲ! آنھا به دليل

سرکوب تودهھا و انقالب دموکراتيک و ضد امپرﯾاليستی آنان خيلی بيشتر از آنچه

باور افراطی به مذھب و به "حاکميت اﯾدئولوژﯾک" جمھوری اسالمی ھم نبود که

حتی در تصور آن فروماﯾگان میگنجيد ،نياز داشت.

خون زندانيان سياسی را در شيشه میکردند؛ ھمچنين ھيچ اﯾده آليسم و

اجازه دھيد اﯾن فصل را با قطعه شعری از زندانی سابق تبرﯾز ،ﯾاشار روشن پاﯾان

خرافاتی نيز برای عذاب دادن به آن زندانيان ماﯾه انگيزهای برای اﯾن توابين بشمار

دھيم.

نمیرفت .بطور کامال ً واضح و روشن ھمه مسأله در اﯾنجا نفع شخصی آنھا

وقتی سلطه سرمايه

بود .چرا که به اﯾن نگھبانان بی مزد ،در ازاء اعمالی که بر عليه زندانيان مخالف

به نام سالحی که افيون تودهھاست،

جمھوری اسالمی انجام میدادند ،از طرف اﯾن رژﯾم )که خود جز ﯾک رژﯾم تأمين

فراتر از حبس گاه من

کننده منافع کامال ً مادی امپرﯾاليستھا و سرماﯾهداران وابسته در اﯾران نيست(،

گسترده حصاران را

اجر و پاداش دنيوی وعده داده شده بود که کمترﯾنش اجر آزادی از زندان بود.

با خون شست

دﯾد که برقراری شراﯾط واقعاً جھنمی توصيف شده در اتاق صم و بکم

درست به ھمين خاطر اﯾن توابين ،نفع خود ﯾعنی در درجه اول "پاﯾان خدمت"
خود در زندان را در گرو نشان دادن کارائی و استعداد ھر چه بيشتری از
خوﯾشتن در امر سرکوب زندانی سياسی جستجو میکردند .گدائی رھائی خود

و فالت ايران را زير سايه مرگ فرو برد،
آنگاه که سپيده را کشتند
و ھمگان را سيه پوش ساختند،
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وآ ن شيارھای دره گونه را در مزارستانھا
با پيکرھای خونين و نيمه جان فرزندان انقالب پر ساختند،
نسل انقال ب در ميان دريای خون
آميزش ذاتی سلطه امپرياليسم را
با سالح مذھب به استخوان لمس کرد.
آنگاه که شکنجهھا ،سر بر سر دار شدنھا
و نسل کشیھا را شا ھد شدم،
به سبک سازماندھی "بذرھای ماندگار" سر فرود آوردم.
وآنگاه که صفير تيرخالصھای رفقا و رزمندگان
سرود شامگاھانم شد،
بر خو نين بودن نبرد طبقاتی سجده کردم
و ھنگامی که در ميان خون ياران
خود را خونين يافتم
با نبرد تا رھائی،
آتشين سوگندی بستم،
آتشين سوگند
رھائی کار ِاسير
با نبرد تا
ِ
در بند سرمايه!
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توضيحات:
) (22من اقرار میکنم که واقعاً با مطلع شدن از وضعيتی که بر عزﯾـزانم ﯾعنـی
بر زندانيان سياسی مبارز در زنـدانھای دھـه  60گذشـته بارھـا منقلـب شـدهام
واکنون نيز که درگير نوشتن اﯾن مطالب ھستم پرداختن بـه واقعيتھـای آن دوره
واقعاً براﯾم بسيار دشوار و حال و احساسم به گونهای اسـت کـه حتـی قـادر بـه
بيان آن نيستم .اما به خود میگوﯾم :در شراﯾطی کـه بـدخواھان حتـی از چنـين
تجربهھای گرانی تفسيرھای غير واقعی ارائه داده و میکوشند مردم از شناخت
عامــل اصــلی آن مصــاﯾب و ســرکوبھا و مبــارزه بــر عليــه دشــمنان اصــلی مــردم
رنجدﯾده اﯾران باز مانند ،چارهای جز تحمل رنج پرداختن به آنچه بر ما و عزﯾزان مـا
گذشت و رفتن به عمق قضاﯾا و نشان دادن چرائـی و علـل واقعـی اوضـاع پـيش
آمده وجود ندارد .از اﯾن طرﯾق است که میتوان در جھت پيشبرد مبارزه به خاطر
ترقی و تعالی جامعـه و برقـراری سوسياليسـم تجربـهای مـدون از آن وقـاﯾع بجـا
گذاشت چرا که در واقعيت امر مردم ما بدون آگاھی بـه چنـان گذشـته خونبـاری
نمیتوانند تارﯾخ آﯾنده خود را به درستی بسازند .درست باور به چنـين مسـاﯾلی
است کـه عليـرغم ھمـه دشـوارﯾھا ،مـرا بـه ادامـه کـاری کـه در پـيش گرفتـهام،
تشوﯾق میکند .البته بعيد نيست که کسانی که از داشـتن احساسـاتی از اﯾـن
قبيــل بــی بھرهانــد و اساس ـاً احساســی نســبت بــه نيروھــای مبــارز مردمــی و
تودهھای تحت ستم ندارند در مورد من واژه "احساساتی" را بکار ببرند .آخر مگـر
نــه اﯾــن کــه مــن ﯾــک زنــم و زنھــا ھــم از دﯾــد تفکــر مردســاالرانه "احساســاتی"
ھستند!! در اﯾنجا بی مناسـبت نيسـت بگـوﯾم کـه اتفاقـاً در واقعيـت امـر پـس از
اعالم موضع قاطع ما بر عليه رژﯾم تازه استقرار ﯾافته جمھوری اسالمی و پـس از
آن که مـا بـه افشـای مواضـع خيانـت کارانـه و سازشـکارانه افـراد رخنـه کـرده در
سازمان چرﯾکھای فدائی خلق پرداختيم" ،احساسـاتی" ،ﯾکـی از واژهھـائی بـود
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در مورد اﯾن موضوع توضيح دادم .آﯾا روشنتر از آنچـه در زﯾـر از آن سـخنرانی نقـل
میکنم میشد سخن گفت! و ﯾا باﯾد بـاز ھـم تأکيـد کـرد کـه علـت تحرﯾـف چيـز

) (23در اﯾن دوره ،جوانان انقالبی حتی بدون ارتباط با سازمانھای سياسـیای

دﯾگری بود .توضيح چنين بود " :بعضیھا میخواھند به بھانـهاﯾن کـه رژﯾـم شـاه

کــه قــبال ً در ارتبــاط بــا آنھــا بودنــد ،در مقابــل ســرکوبھای وحشــيانه دســت بــه

سقوط کرده ،راه ما را تمام شـده قلمـداد کننـد .ولـی چنـين نيسـت ،چـون مـا از

عمليات نظامی برعليه نيروھای رژﯾم میزدند .اما ،ھـم بـه دليـل انجـام عمليـات

ھمان اول که مبارزه مسلحانه را در اﯾـران آغـاز کـردﯾم میدانسـتيم کـه دشـمن

نظامی وسيع توسـط نيـروی سـازمان ﯾافتـه مجاھـدﯾن و ھـم بـه خـاطر اﯾـن کـه

اصلی ما امپرﯾاليسم است و شاه نوکری بـيش نيسـت .از اﯾـن رو تـا زمـانی کـه

بعضــی از عمليــات نظــامی ﯾــک دار و دســته از رژﯾــم بــر عليــه دار و دســته دﯾگــر

سلطه امپرﯾاليسم از اﯾران بر نيافتاده ،راه چرﯾکھـای فـدائی خلـق ادامـه خواھـد

)موردھای انفجار حزب جمھوری اسالمی و ھمچنين انفجـاری کـه باعـث کشـته

داشت .حال اگر شراﯾط از نظرھائی فرق کرده ،ما ھم فقـط از نظرھـائی تاکتيـک

شدن رجائی و باھنر گردﯾد( از طرف مبلغين رژﯾم به حسـاب سـازمان مجاھـدﯾن

مبارزه مان را تغيير می دھيم .مثال ً اگر تا دﯾروز از آن رو دست به سالح میبردﯾم

گذاشته میشد )خود سازمان مجاھدﯾن ھيچوقت به طور رسمی مسئوليت اﯾن

که مردم را به مبارزه بکشانيم و راه واقعی مبارزه را به آنان نشـان دھـيم ،امـروز

عمليات را به عھده نگرفت( ،عمليات نظامی انجام شده در اﯾن دوره تماماً به نام

که تودهھای مردم خود به پا خاسته اند ،راه چرﯾکھای فدائی خلق به اﯾن صـورت

مجاھدﯾن مطرح شده است.

است که در جائی کـه مـردم بـه مبـارزه مسـلحانه بـر خاسـته انـد آن مبـارزات را
سازمان داده و به پيش ببرﯾم و در جاھائی که مردم فرﯾب سياستھای مکارانـه

) (24طرح چنين مساﯾلی صرفاً جھـت تعمـق روی آنھـا و درس گيـری و تجربـه
اندوزی از گذشته بيان میشود .بوﯾژه که وقتی در ھمان مقطع چرﯾکھای فدائی
خلق چنين نظراتی را مطـرح نمودنـد ،آن نظـرات چـه از طـرف دشـمنان شـناخته
شده مردم و چه از طرف "اکثرﯾتی"ھائی که بعداً به طور آشکار به اﯾـن دشـمنان
پيوستند و چـه نيروھـای سياسـی تنـگ نظـر بـا شـدت تمـام مـورد تحرﯾـف قـرار

رژﯾــم را خــورده انــد و دردھــا و آالم زنــدگی را بــه اميــد ﯾــک آﯾنــده واھــی تحمــل
میکنند ،با افشاگرﯾھای ھمـه جانبـه و بـا ارتقـاء سـطح مبـارزه مـردم ،بـه آنھـا
نشان دھيم کـه راه واقعـی مبـاره ھمـان اسـت کـه خلـق کـرد دليرانـه درگيـر آن
اســت .بنــابراﯾن شــعار مــا اﯾــن اســت :پــيش بــه ســوی ســازماندھی مســلح
تودهھا! ) "...نقل از سخنرانی در ميتينگ شھر مھاباد 19 -بھمن (1358

گرفتند .آنھا طرح ضرورت سازماندھی مسلح تودهھا از طرف ما را اﯾن طور مورد
تحرﯾف قرار دادند که گوﯾا ما بالفاصـله پـس از قيـام بھمـن خواسـتار بـه کـارگيری

) (25درمورد نژال ،مطالب زﯾادی از طرف ھمبندیھاﯾش نوشته شده .او در عيـد

تاکتيک مسلحانه درست به ھمان صورتی بودﯾم که در سالھای اول دھه  50به

سال  61در ارتباط با سازمان چرﯾکھای فدائی خلق -اقليت دستگير و در زندان در

کار رفته بود! اتفاقاً در ھمان سال  58من خـود در طـی ﯾـک سـخنرانی در شـھر

اثر شکنجهھای جسمی و روحی و حشتناکی کـه بـر وی اعمـال نمودنـد ،دچـار

مھاباد کردستان ،در شراﯾطی که خيلیھا به رژﯾم جمھوری اسـالمی و شـخص

ناراحتیھای روحی گردﯾد .با اﯾنحال ھر وقت حال وی اندکی بھتر ميشد ،به ﯾـاد

خمينی کامال ً متوھم بودند و ھمه تودهھای مردم ماھيت ضـد خلقـی رژﯾـم تـازه

دادن زبان فرانسه به ھمبندیھا و ﯾا به انجام کارھـای مثبـت دﯾگـر میپرداخـت.

روی کار آمده را نمیشناختند ،با روشنی کامل مواضع چرﯾکھای فـدائی خلـق را

باالخره بـا تشـدﯾد بيمـاری نـژال ،وی را پـس از سـالھا از زنـدان آزاد کردنـد ولـی
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پذﯾرفته و مثال ً ابراز میکننـد کـه گوﯾـا " جانيـان ھيتلـری بـرای بھبـود اوضـاع اﯾـن
دنياﯾشان دست به چنين جناﯾتھائی میزدند و جانيان خمينی برای سعادت آن

) (26بسياری از کسـانی کـه امـروز در رژﯾـم جمھـوری اسـالمی بـه مقـام)!!( و

دنياﯾشان" )نقل از " نه زﯾستن نه مرگ" ،اﯾرج مصداقی ،جلد  2صفحه  .(82امـا،

مشــاغل آب و نــان دار ی رســيدهاند ،دوره نوجــوانی و جــوانی خــود را در چنــان

چنين حکمی با واقعيت انطباق ندارد .اتفاقاً نوﯾسنده مطلب فوق در جلد اول اﯾن

"مشاغلی" گذرانـده و بـرای سـرکوب مـردم "رنـج" کشـيده انـد!! .آخـر ،از قـدﯾم

کتاب )صـفحه  ،(17خـود روی فـاکتی تأمـل کـرده کـه خـالف حکـم فـوق را ثابـت

گفتهاند " نابرده رنج ،گنج ميسر نمیشود!!....عـده زﯾـادی از اﯾنھـا ھـم ،امـروز

میکند .او به مورد "اکبر خوش کوش" اشاره کرده و اطالع میدھد که وی ﯾکـی

خود را به لقب "اصالح طلب" مفتخر نموده و از مردم میخواھند کـه "رنـج" گـنج

از لمپنھای معروف نـازی آبـاد تھـران قبـل از انقـالب بـود کـه در سـال  60در کـار

زای آنان را در آن دھه بر آنان ببخشند!! آنھـم در شـراﯾطی کـه ھـم امـروز نيـز در

دستگيری نيروھای آزادﯾخـواه فعـال بـوده و بـه خـاطر خـدمات جناﯾتکارانـه اش در

راستای حفظ رژﯾم جمھوری اسالمی مدافع سـرماﯾه کـار میکننـد! ﯾعنـی آنھـا

سيستم سرکوب رژﯾم و از جمله شرکت در ترورھای خارج از کشور ،به سـمت "

بدون آنکه حتی نشان دھند که امروز به غير از تداوم انجام وظـاﯾف ضـد انقالبـی

مشاور عملياتی وزﯾر اطالعات در دوران فالحيان" ارتقاء ﯾافتـه بـود و مینوﯾسـد "

پيشينشــان منتھــا در ﯾــک شــراﯾط دﯾگــر ،کــار دﯾگــری انجــام میدھنــد ،از مــردم

او از ميلياردرھای" تازه به دوران رسيده" است و از شـرکای بـرج سـازی بـرادران

میخواھنــد کــه فرﯾــب آنھــا را خــورده ،در راســتای سياســتھای بــه اصــطالح

افراشته و نيز از وارد کنندگان اصلی تلفن ھمـراه بـه شـمار میرفـت.........اکبـر

خشونت زدائی آنان حرکت کنند و خالصه از مبـارزه بـر عليـه آنـان و رژﯾـم حـامی

خوش کوش در حالی به ميلياردھا ثروت رسـيده بـود کـه پـدرش ﯾـک چـراغ سـاز

شان دست بر دارند .اﯾن بـه اصـطالح اصـالح طلبـان چنـين خواسـتی را در قالـب

ساده در محله نـازی آبـاد تھـران بـود و خـودش نيـز دوران دبيرسـتان را بـه اتمـام

عبارت "ببخش ولی فراموش نکن" ابراز مینماﯾند .اما ،در مورد ﯾکـی از "رنـج" بـا

نرسانده و به عنوان ﯾک پاسدار ساده ،در کميته انقالب اسالمی استخدام شده

"گنج" بردهھا!! ﯾعنی اکبر گنجـی ،مطـابق آنچـه در دعواھـای جناحھـای درونـی

بود و بعدھا نيـر بـه عنـوان " سـرباز گمنـام امـام زمـان" بـه مبـارزه بـا "دشـمنان

رژﯾم افشا شد ،وی که در دوره خاتمی به قالب "اصالح طلب" در آمد بـه اعتـراف

اســالم" پرداختــه بــود .معلــوم نيســت او کــه ھمــه عمــرش را در راه مبــارزه بــا "

ﯾکی از ھم پالگیھای ھمان زمانش ،ناطق نوری ،در سال  60در ميدان وليعھـد)

دشمنان اسالم و ضد انقالب" صرف کـرده ،چگونـه فرصـت جمـع آوری اﯾـن ھمـه

ﯾا وليعصر( تھران برای وادار کردن زنان به "رعاﯾت حجاب" پونيز در پيشـانی آنھـا

ثروت را بدست آورده است؟" حقيقتاً ،اﯾن فاکت گوﯾـائی اسـت کـه دقيقـاً نشـان

فرو میکرد .در دوره خاتمی با تبليغاتی گزاف سعی کردند از اکبر گنجی ﯾـک بـه

میدھــد کــه جانيــان خمينــی کمتــر از جانيــان ھيتلــر بــه فکــر بھبــود اوضــاع اﯾــن

اصطالح "زنـدانی قھرمـان" بسـازند -تـا او بتوانـد اﯾنبـار در تحکـيم پاﯾـهھای رژﯾـم

دنياﯾشان نبودهاند!

جمھوری اسالمی و طوالنی تر کردن عمر او به شکل دﯾگری نقش اﯾفا کند.
) (28ذکر اﯾن موارد را به عمد بصـورت صـفات سـلبی تـوابين مطـرح کـردم تـا در
) (27متأسفانه ھنوز ھسـتند کسـانی کـه بـا "رژﯾـم اﯾـدئولوژﯾک" قلمـداد کـردن

حدی که امکانپذﯾر است از ھرگونه خلط بحث در اﯾن زمينه جلـوگيری شـده و از

جمھــوری اســالمی ،توجيھــات مــذھبی اﯾــن رژﯾــم در اعمــال ســرکوبگرانهاش را

مقول ـه "تــواب" ،آگــاھی و شــناخت الزم بــه دســت داده شــود .مســلماً اﯾــن امــر
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توابين را غسل تعميد داده و حتی با جلب ترحم دﯾگران نسبت به آنان ،خواسـته

توده دستگير شده بودنـد ،افـراد بسـيار مبـارز و مقـاوم نيـز )ھرچنـد بطـور نـادر و

و ناخواسته اغراض غيرانقالبیای را به پيش ببرند ،مفيد واقع شود.

استثنائی( وجود داشتند -که رحمانھاتفی ﯾکـی از آنھـا بـود .بطـور کلـی ،ذکـر
واقعيت خيانت اکثرﯾتیھا و تودهایھـا و ھمکـاری ننگـين آنـان بـا دژخيمـان رژﯾـم

) (29در مقالهای تحت عنوان "لمپنھای نھضت مشروطه" بـه قلـم رفيـق بھـروز

جمھوری اسالمی به معنی آن نيسـت کـه ھمـه کسـانی کـه در وابسـتگی بـه

دھقانی ،در حالی که لمپنھا ،به "قارچھائی ...روئيـده بـر پيکـر درخـت اجتمـاع"

سازمان اکثرﯾت و ﯾا به حزب توده دستگير شده بودند ،تواب بودند .نـه ،اﯾـن طـور

تشبيه شدهاند ،بدرستی گفته شده است که" :بطور کلی لمپن بـه دو نحـو بـه

نبود .بعضی از آنھا عليرغم ھمه مواضع سازشکارانه خوﯾش ،در کار سـرکوب بـا

نھضت صدمه میزند .با دستخوش حيلهھا و خواستھای طبقـه حـاکم شـدن و

نيروھـــای جمھـــوری اســـالمی در زنـــدان ھمکـــاری نکـــرده و در عمـــل ھمکـــار

به آلت کوبيدن مردم بدلگشتن ،و با واردشدن در نھضت و خرابی باالآوردن."...

سرکوبگران نشدند.

) (+30مقاله فوق در کتابی نيز چاپ شده که اخيراً به ﯾاد رفيق بھـروز دھقـانی

) (+33ﯾکی از زندانيانی که در ھنگام دستگيری در سال  ،60سنش زﯾر 16-17

تحــت عنــوان" ،مــن مــرگ را ســرودی کــردم" ،در اﯾــران انتشــار ﯾافتــه اســت) .بــا

سال بود و جزء زندانيان "صغری" شمرده میشد ،در اﯾن رابطه تجربه زﯾر را نقـل

کوشش ﯾونس اورنگ خدﯾوی(.

میکند " :بالفاصله پس از ورودمان به قزلحصار ﯾـک گـروه از توابـان بـه نـام گـروه
بھزاد نظامی را آورد .اﯾن گروه بچهھائی را که میگفتند سرموضعی ھسـتند بـه

) (+31به گفته ﯾکی از زنـدانيان سياسـی بازمانـده از دھـه )60محمـد ( ،فرﯾبـا
عمومی ھيچوقت به تواب واقعی تبدﯾل نشد .محمد به نقل از ھمسـلولی فرﯾبـا
میگوﯾــد" :کــه پــس از رو شــدن موضــوع ،او را مــدتھای مدﯾــدی در ﯾــک ســلول
محبوس نمودند و او در اﯾن سـلول از فـرط نـاراحتی ابروھـای خـود را کنـده بـود".
)محمد اصفھانی◙(
) (32از سال  62به بعـد )پـس از دسـتگيری تودهایھـا( حضـور فعـال توابھـا در
بندھای عمومی بـا تشـدﯾد اعمـال سـرکوبگرانه جمھـوری اسـالمی در زنـدانھا
ھمراه شد .البته در اﯾنجا باﯾد ﯾادآور شوم که تا آنجا که بـه بعضـی افـراد از ميـان
تودهایھا و اکثرﯾتیھا برمیگردد ،واقعيت اﯾـن اسـت کـه افـرادی در ميـان آنھـا
وجــود داشــتند کــه ﯾــا در زنــدان بــا پیبــردن بــه ماھيــت ارتجــاعی آن نيروھــای
سياسی ،آشکارا تغيير موضع داده و از آنھـا فاصـله گرفتنـد و ﯾـا اگـر اﯾـن کـار را
نکردند ،تواب ھم نشدند .حتی در ميان افرادی که به اتھام داشتن ارتباط با حزب

شدت شکنجه میکرد........در قزلحصار ﯾک پاسدار بود به نـام سـوری .او اولـين
کاری که با زندانيان تازه وارد میکرد ،موھای آنھـا را بـا ماشـين مـی تراشـيد و
میگفــت بخورﯾــد .اگــر کســی از اﯾــن کــار اجتنــاب میکــرد ،کــه معمــوال ً ھمــه
میکردند ،با کمک توابھا دھان زندانی را بـاز میکـرد و موھـای سـرش را تـوی
دھانش فرو میکرد .اﯾن کار را با خود من ھم کردنـد کـه تـا چنـدﯾن روز حـالم بـد
بود ) ".ناصر -کتاب سمينار بين المللی استکھلم 1-2 -اکتبر (1998

) (+34در کتاب "از اوﯾن تا پاسيال" نوشته د.البرز ،مطالب قابل توجھی در رابطه
با تواب مجتبی ميـر حيـدری و معـاون او محسـن درزی نوشـته شـده اسـت کـه
آنھا را در اﯾنجا نقل میکنم": - .مسئول بند شخصی بود به نـام مجتبـی کـه از
ھواداران سابق اقليت بود که بعـدھا تـواب شـده بـود .معـاون او شخصـی بـود از
ھواداران اکثرﯾت که آدمی جلب و موذی بود .در مجموع معـاون بنـد ،خـط دھنـده
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میکرد.......ﯾک روز مسئول بند با صدای بلند در زﯾـر ھشـت اعـالم کـرد کـه مـن

بيست نفری ما بودند و با ما برنگشـته بودنـد ھمگـی تيربـاران شـده بودنـد! اﯾـن

ابالغيه کتبی الجوردی را دارم که از ھـر کسـی کـه بخـواھم میتـوانم بـازجوئی

مسأله غيرقابل تصور و ناباورانه مینمـود .برخـی از آنھـا حتـا حکـم شـان تمـام

کنم و براﯾش پرونده تشکيل بدھم .برگه ی ابالغيه را نشا ن داد .دروغ نمیگفت

شده بود و در اصل میباﯾست چندﯾن ماه قبل آزاد میشدند )".نقل از " از اوﯾـن

چون بعد از آن به ھمان منوال عمل کرد" )صفحات.(58 -59

تا پاسيال " صفحه  .(71-72اسامی آن مبارزﯾن جان باختـه نيـز در اﯾـن کتـاب قيـد
شده است که عبارتند از " :دارﯾـوش ﯾزدانيـار ،سـعيد جاوﯾـد ،حسـين حسـينی،

) (+35ھمانطور که در متن آمده ،بر مبنای گزارش دھی تواب کم سن وسـالی

محمدشــاه ،...ســعيد پســندﯾده ،جمشــيد رســتمی )ســازمان پيکــار( ،،غالمرضــا

به نام شاھرضا بابادی ،بيست زندانی سياسی با تيرباران مواجه شدند .ﯾکی از

بھروان) وحـدت انقالبـی( ،مھـدی بخشـاﯾش ) اتحـاد مبـارزان کمونيسـت( ،اميـد

آنھا د.البرز .بود که در اﯾن مورد مینوﯾسد " :از محوطه ی زندان اوﯾن کـه خـارج

قرﯾب) گروه پيوند(.

شدﯾم بـه مـا گفتنـد چشـم بنـدھاﯾتان را بردارﯾـد .بـه ﯾکـدﯾگر نگـاه میکـردﯾم تـا
مطمئن شوﯾم ھمگی در آنجا ھستيم .متأسفانه از بيست نفری که رفته بـودﯾم

) (+36در سال  60از طرف نيروھای امنيتی رژﯾم جمھوری اسالمی طرحـی بـه

تنھا دوازده نفرمان برگشتيم .ھمه از اﯾن بابت ناراحت بودند .ﯾادم مياد اميد قرﯾب

مورد اجرا گذاشته شد که به طرح مالک و مستأجر معروف شد.اﯾن طرح اساسـاً

با سر اشاره میکرد و سراغ محمـد شـاه را کـه جـوان تـرﯾن فـرد بـين مـا بـود را

برای وارد آوردن فشار ھر چه بيشتر به نيروھـای مبـارز جامعـه و دسـتگيری آنھـا

میگرفت .به اميد گفتم از او اطالعـی نـدارم .داخـل مينـی بـوس زﯾـاد نمیشـد

طرحرﯾزی شده بود که بر مبنای آن بنگاه ھای معامالت ملکی موظـف شـدند بـه

حرف زد .....فکر میکردم که در اوﯾن ھمه چيز تمام خواھد شـد و مـا را خواھنـد

ھنگام عقد قرارداد جھت اجاره و ﯾا فروش خانه ای ،ﯾک نسخه از آن را در اختيـار

کشت .بعد از بازگشت به قزلحصار حاج داوود ما را به مجردی پنج فرسـتاد .درب

"کميته انقالب" جمھوری اسالمی قرار دھند .بر اساس اﯾن طرح محدودﯾت ھای

باز شد و ﯾکی ﯾکی وارد شدﯾم .شور و ھيجانی در بنـد بـه پـا شـده بـود و ھمـه

دﯾگری نيز برای فروش ملک و ﯾا حتی اسباب کشی بوجود آمد.

میگفتند ارواح آمده اند! میگفتند اﯾن روح شما است که به اﯾنجـا آمـده و خـود

) (37ذکــر اﯾــن نمونــهھا بــه ھيچوجــه بــه معنــی آن

شما نيستيد! در ھمان لحظات اول تا چشم مجتبی بـه اميـد افتـاد زود رفـت زﯾـر

نيســت کــه ھمــه و ﯾــا اکثــر کادرھــا و ردهھــای بــاالی

بند پيش حاج داوود و وقتی برگشت رو کرد به اميد و پرسيد تو چرا آمـدی؟ تـو را

تشکالت سياسی تواب شدند و ﯾا در ھـم شکسـتند.

اشتباھی فرستاده اند! اميد تازه از زﯾـر ھشـت آمـده بـود داخـل راھـرو و بچـهھا

)ھرچند مثال ً در مورد جرﯾان سياسیای بـه نـام اتحـاد

دورش را گرفته بودند و داشتند روبوسی میکردند که مسئول بند او را صدا کـرد

مبارزان کمونيست )سھند( که در شـراﯾط ھـرج و مـرج

و گفت با کليه وساﯾل بيا زﯾر ھشت .ھمه مات و مبھوت مانده بودﯾم که بـاز چـه

بعــد از قيــام بھمــن شــکل گرفــت ،گفتــه میشــود کــه

خبر شده؟ توجه ھمه به زﯾر ھشت بود تا ببينيم با او چه کـار میکننـد .مجتبـی

تعداد زﯾادی از آنھا تواب شدند( .اتفاقاً در ميان بعضی

اميد را بيرون برد و ما دﯾگر او را ندﯾدﯾم .اميد را مستقيم برگردانده بودند بـه اوﯾـن

از کادرھای سياسی دستگير شده ،مـا بـا چھرهھـای

و اعدامش کرده بودند! در ضمن ھشت نفر دﯾگری را ھم کـه در ابتـدا جـزو گـروه

بسيار مقاومی روبرو ھستيم که بـرای نمونـه در اﯾنجـا
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شد .او کسی بود که با چنين مرگ سرخی بيش از پيش خفتبار بودن مرگ ھم

عھده داشت بکار میبردنـد) .قبـل از آن ،در ﯾـک دوره بسـيار محـدودی در زنـدان

سازمانی خود ،حسين روحانی را باز ھـم برجسـتهتر نمـود .سپاسـی آشـتيانی

مردان از اصطالح "شھردار" استفاده شده بود( .ممنوعشدن بکارگيری نـام کـارگر

مجاھـدﯾن
ﯾکی از مبارزﯾن دوره شاه بود که مدتی مسئوليت نماﯾندگی سـازمان
ِ

که در اﯾن زندان مورد اشاره قرار گرفته ،درست موقعی بود کـه دسـت انـدرکاران

مارکسيتشده در خارج از کشور را به عھده داشت .من ،او را با اسم "موسـی"

جمھوری اسالمی در امور کارگری و از جمله وزﯾر کار اﯾن رژﯾم )توکلی( در ضدﯾت

میشناختم .وی واقعـاً انسـان آزاده و مبـارزی بـود و در ھمـان زمـان نيـز در بـين

با طبقه کـارگر اﯾـران ،الﯾحـه جدﯾـدی بـرای قـانون کـار تنظـيم نمـوده و در آن نـام

رفقای ما ،مبارز محبوبی بشمار میرفت .ﯾادش ھميشه گرامی باد.

"کارپذﯾر" را بجای "کارگر" گذاشته بودند .در آن مقطع ،اﯾن دشمنان کارگران خـود
را نيازمنــد آن مــیدﯾدنــد کــه بــه ھــر ترتيــب شــده تــأثيرات مبــارزاتی فرھنــگ

) (+38ھمانطور که در متن معلوم است بحث در اﯾنجا در مورد توابينی است که

کمونيستی )که آﯾنده را از آن طبقه کارگر دانسته و کارگران را موجد دنيای نـوﯾن

به کار بازجوئی از ھم سازمانی ھای پيشـين خـود میپرداختنـد .در ھـيچ ﯾـک از

میداند( را در ميان کارگران مبارز اﯾران از بين ببرند .اتفاقی نيسـت کـه در ھمـان

اسناد منتشـر شـده کـه مـورد مطالعـه مـن بودهانـد ،چنـين مـوردی در رابطـه بـا

دوره در تظاھرات فرماﯾشی دولتیای که ترتيب میدادنـد ،کسـانی را تحـت نـام

چرﯾکھای فدائی خلق ذکر نشده است و در ھيچ ﯾک از نوشتهھائی که تـا کنـون

کارگر ،مأمور دادنِ شعار برعليه کمونيستھا مینمودند .در ﯾکی از اﯾن تظاھرات

از طرف زندانيان سياسی بازمانده از دھه  60منتشر شده نيز خالف اﯾن موضـوع

که در  11اردﯾبھشت سال  62از رسانهھای دولتی پخش شـد ،مأمورانشـان در

وجود ندارد .اما اگر بحث در مورد تواب به طور کلی باشد مسلم است که از ميان

لباس کارگر شعار میدادند که" :کارگر می رزمـد ،اشـرف دھقـان میلـرزد" .آری

افراد وابسته به اﯾن جرﯾان سياسی نيز افـرادی بـه ھمکـاری بـا رژﯾـم ضـدخلقی

اﯾن شعار را کسانی در دھان آن تظاھرکنندهگان دولتی انداخته بودند که حتی از

جمھوری اسالمیپرداخته و تـواب شـدند .بـه طـور کلـی ،بـه ھمـان گونـه کـه در

تصور رزم کارگران ،پشتشان میلرزد و درسـت بـه ھمـين خـاطر حتـی بـه فکـر

مقدمه اﯾن کتاب نيز قيد شده ،الزم به تأکيد اسـت کـه تعيـين تعـداد تـوابين و ﯾـا

سلب نام کارگر از کارگران ما افتاده بودند.

تشخيص تعلق سياسی -تشکيالتی پيشين آنھا موضوع مورد توجـه اﯾـن کتـاب
نيست.

) (41بھائیھــا بخصــوص در شــيراز بالفاصــله پــس از رویکارآمــدن جمھــوری
اسالمی ،مورد حمله مرتجعين وابسته به حکومت قرار گرفتند .در شيراز اﯾن کـار

) (39گوﯾنده مطلب مذکور ﯾکی از دالﯾل انتخاب نام "حقيقت نـه چنـدان سـاده"

توسط انجمن حجتيه صـورت گرفـت .حزباللھیھـای سازماندادهشـده از سـوی

برای صحبتھای خود را اعتراض به کتـاب "حقيقـت سـاده" م .رھـا بيـان کـرده و

اﯾن "انجمن" ،ناگھان به منطقه بھائینشين کوی سعدی که اغلـب خانوادهھـای

میگوﯾد که واقعيتھا در اﯾن کتاب مورد تحرﯾف قرار گرفته است.

زحمتکش در آن سکنی داشتند ،رﯾختند .اﯾن مزدوران ،ابتدا در حالی کـه برعليـه
بھائیھا عربـده میکشـيدند و بـه ضـرب و شـتم ھـر زن و مـرد و کـودک بھـائی

) (40از سال  1350با ورود اسرای جنبش نوﯾن کمونيستی به زندانھا ،زندانيان
سياسی ،عنوان "کارگر" را برای فردی که مسئوليت امور صنفی در ﯾک روز را به

میپرداختند ،اموال آنھا را بار وانتھائی نموده و به غارت بردند؛ سپس خانهھا
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بيـان سرنوشــت ســازمانی کــه از ابتــدا بــر انحــراف بنــا شــد ،عبرتــی بــرای ھمــه
کسانی باشد که خواستار انجام کارھای تشکيالتی ھستند (!!)".به اﯾن ترتيب،

) (+42چه اﯾن خاطره و چه خاطرات دﯾگری از اﯾن دست که زنـدانيان سياسـی

میبينيم که بعد از گذشت دو دھه از مرگ روحانی ،آثار دوره توابگری وی ھنوز

دھه  60از زنـدانھای آن دوره نقـل میکننـد ،بـا گوﯾـائی ھـر چـه بيشـتری اﯾـن

جھت ضربهزدن به مردم و تقوﯾت ارتجاع ،مورد اسـتفاده جمھـوری اسـالمی قـرار

حقيقت را آشکار ميکند که اساساً بدون وجود تواب ،امکان برقراری چنان شـراﯾط

دارد.

ظالمانه ای نه از عھده رژﯾم جمھوری اسـالمی سـاخته بـود و نـه از عھـده ھـيچ
رژﯾم ضد خلقی و مرتجع دﯾگری.

) (+45اسم کامـل کتـاب مـذکور" سـازمان مجاھـدﯾن خلـق" میباشـد .تـأليف:
حسين احمدی روحانی) ،تھران مرکـز اسـناد انقـالب اسـالمی .(1384،در مـورد

) (43بعضــی از محافــل راســت ســعی کردهانــد از زنــدانيان سياســی بــه عنــوان

نقل قول فوق که آخرﯾن جمله مقدمـه اﯾـن کتـاب میباشـد ،باﯾـد گفـت کـه اﯾـن

"قربانی" نام ببرنـد .ولـی اﯾـن لفـظ بـرای توصـيف فـرد آگـاه و مبـارزی کـه بخـاطر

واقعيت انکار ناپـذﯾری اسـت کـه قـدرت کـارگران و دﯾگـر نيروھـای تحـت سـتم در

اعتقادات آزادﯾخواھآنھاش به زنـدان افتـاده ،چنـدان دقيـق نمیباشـد .بکـاربردن

تشکل آنان است و کارگران و زحمتکشان با وجود تشکيالت واقعـاً انقالبـی خـود

"قربانی" برای تواب اعدامشده توسط "ولینعمت"ھای خود ،شـاﯾد لفـظ بجـائی

است که میتوانند موفقيت ھا و پيروزی مبارزاتشان را تضمين کنند .اتفاقاً ارتجاع

باشد .البته امروز بعضی محافل راست ضمن قربانیخواندن توابين به جلب ترحم

درست با درک ھمين واقعيت است که در سـالھای گذشـته بـه انحـای مختلـف

دﯾگران نسبت به آنان پرداخته و آگاھانه و ﯾا ناآگاھانه ،بـه تحقـق اغـراض دﯾگـری

سعی کرده است اندﯾشه ھای ضد تشکيالتی را در بين جوانـان رواج دھـد و بـه

کمک میکنند .با چنين برخوردی زمينهای آماده میشود که کسانی کـه در کـار

اﯾن ترتيب مانع از کار موثر تشکيالتی آنان گردد.

سرکوب با دست اندرکاران جمھوری اسالمی شرﯾک بودهاند ،راه خود را به ميان
نيروھای اپوزﯾسيون ھموار ﯾابند .و سئوالی که پاسخ داده نمیشـود اﯾـن اسـت

) (46در سالھای اخير رژﯾم تعداد زﯾادی از توابين را به خارج از کشـور فرسـتاده

که آنھا امروز چرا و با چه انگيزه و ھدفی خواستار فعاليت سياسی شدهاند!؟

که بعضی از آنھا سعی کردهاند به عنوان مخالف جمھوری اسـالمی جاﯾگـاھی
برای خود در بين نيروھای اپوزﯾسيون باز کننـد کـه البتـه تعـدادی از آنھـا توسـط

) (44اخيراً وزارت اطالعات رژﯾم جمھوری اسالمی ،مطالبی که حسين روحـانی

زندانيان سياسـی مبـارز شناسـائی شـدهاند .بـه نظـر میرسـد کـه رژﯾـم امـروز

در زندان در جرﯾان پروسه بازجوئیاش در مورد سـازمان مجاھـدﯾن خلـق نوشـته

درصدد پيادهکردن سياست جدﯾدی برای ضربهزدن به اپوزﯾسيون مبارز و انقالبـی

بود را از سوی "مرکز اسـناد انقـالب اسـالمی" ،بصـورت کتـابی بـه نـام خـود وی

از طرﯾق توابين دھه  60میباشد .حرکتی ھم که امروز از طرف نيروھای راسـت

منتشر کرده است .در اﯾـن کتـاب در جھـت تبليـغ و رواج اﯾـدهھای ضـدانقالبی در

در جھت شکستن قبح حضور نيروھای رژﯾم در ميان اپوزﯾسيون در خارج از کشور

جامعه کوشش شده و در مقدمه آن که توسط اطالعاتیھا نوشته شده ،جھـت

ھمراه با کوشش برای مساعد کردن شراﯾط جھت مورد پـذﯾرش قـرار دادن افـراد

بازداشتن جوانان مبارز از کار تشکيالتی با وضوح کامل آمده اسـت" :اميـد اسـت

طرفدار جمھوری اسالمی با سابقه توابی در دھه  ، 60آغاز شده است ،تنھا بـه
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اﯾن حرکت که تحت پوشش دلسوزاندن بـرای تـوابين ،میکوشـد توابيـت ﯾعنـی

میشد که گوﯾا روشنفکران اساساً قابل اعتماد نيستند و گوﯾا ھمه روشـنفکران

ھمکــاری بــا نيروھــای امنيتــی و ســرکوبگر را بــه مثابــه امــری منفــور خواســته و

حرفھای خوبی میزنند ولی وقتی به زندان افتادند آن حرفھا را فرامـوش کـرده و

ناخواسته به "ارزش" تبدﯾل کند ،حرکـت بسـيار خطرنـاکی بـرای نيروھـای مبـارز

مطيــع دســتگاه شــاه مــی گردنــد .چنــين ســموم فکــری ای کــه دســتگاه ھــای

اپوزﯾســون میباشــد و اقــدامی اســت کــه نفــعاش تنھــا بــه جمھــوری اســالمی

تبليغاتی رژﯾم شاه برعليه ھر گونـه مبـارزه ای و بـه ضـرر روشـنفکران انقالبـی و

میرسد .ماجرای حضور ﯾک تـواب در جمـع زنـانی در شـھر ھـانوفر آلمـان ،اخيـراً

نيروھای پيشتاز جامعه پخش مینمودند ،ازآنجا که خيانتھا و سازشکاری ھای

مورد بحث محافل سياسـی در خـارج از کشـور قـرار گرفتـه اسـت .در اﯾـن رابطـه

گذشته به ھر حال زمينه مادی برای آن تبليغات بودنـد ،تـأثيرات کـامال ً منفـی بـه

مطلع شدم که شخص مزبور ،ﯾعنی ﯾکـی از ھمکـاران ماشـين سـرکوب رژﯾـم در

روی تودهھا به جای گذاشته بود .ماحصل ،ھمانا نااميدی تودهھا از مبارزه وعـدم

دھه  60که ھنوز ھم به ھمکاری خود با شـکنجهگران "افتخـار" میکنـد )بـه نـام

اعتماد به روشـنفکران مبـارز بـود -کـه اﯾـن امـر خـود جـدائی غـم انگيـزی را بـين

ســيبا معمــار نــوبری( بــا تائيديــه م .رھــا )منيــره بــرادران( ،از آلمــان پناھنــدگی

روشنفکران و تودهھا در جامعه بوجود آورده بود .مسـلماً در چنـين اوضـاعی تنھـا

سياسی گرفته است .منيره برادران در پشتيبانی از فـرد مزبـور کـه حـال خـود را

برپائی ﯾک مبارزه واقعاً انقالبی ،مبارزه ای که روشنفکران پيشتاز تودهھا با ھمه

"زﯾبا" مینامد ،مینوﯾسد ..." :مـن ھـم مـورد بازخواسـت واقـع شـدم كـه بـرای

وجود و تا پای جان درآن مسير پيش بروند قادر به از بين بردن آثـار آن خيانتھـا و

درخواســت پناھنــدگی زيبــا تائيديــه دادهام .مــن بعــد از  22ســال زيبــا را در ايــن

ضعف ھا و ﯾا به قول رفيق حميد اشرف " الﯾروبی طوﯾله "اوژﯾاس" گذشته" بـوده

سمينار میديدم .عضوی از خـانواده او از طريـق واسـطهای ايـن درخواسـت را از

و میتوانست برای آﯾنده مبارزات خلق مـا بنـای نـوﯾنی را پـی رﯾـزی نماﯾـد .اﯾـن

من كرده بود .من برای مقامات رسيدگی به امور پناھندگی نوشتم كه سيبا -نام

ھمان وظيفه انقالبی سـنگينی بـود کـه انقالبيـون دھـه  50آن را بـا موفقيـت بـه

سابق زيبا -زنداني سياسی بوده و در اثر شكنجهھا بيمار گشته است .من ھـم

سرانجام رسـاندند .مبـارزه قھرمانانـه اﯾـن مبـارزﯾن در پيشـبرد ﯾـک مبـارزه واقعـاً

در ابتدا در اينگونه موارد ترديدھايي داشتهام .ولی در خلوت خودم بر اين ترديدھا

انقالبی در جامعه و انعکاس اﯾن امـر در درگيـری ھـای مسـلحانه در کوچـه ھـا و

فائق آمدم .اگر حق زيبا است كه مثل من و شما ،كه از رژيم جمھوری اسـالمي

خيابانھا با مأموران رژﯾم شاه ،مقاومتھای حماسی آنان در مقابل شکنجهگران

صدمه ديده ،تقاضای پناھندگی كند ،آيـا بـا تائيـد مـن مبنـی بـر زنـداني بـودن او

و دژخيمان در زندانھا و ھمچنين رﯾخته شدن خون آن انقالبيون در زﯾر شکنجه و

دسـتھای مـن "آلـوده" میشــود؟" )چنـد تامـل پيرامــون پيشـامد سـمينار زنــان

اﯾستادگی ھای قابل تحسين بسياری از زندانيان سياسی در مقابل دژخيمان در

درھانوفر ،منيره برادران ،ساﯾت گوﯾا نيوز 9 ،اسفند .(1384

زندانھا ،ھمه و ھمه عواملی بودند که ذھنيت ھای مسـموم گذشـته را از بـين
بردند .چنان اعمال و برخوردھا ،سموم فکـری گذشـته را بـه گونـهای زدودنـد کـه

) (47در دھه  ،40بر زمينه خيانت رھبران حزب توده و سازشـکاری ھـا و نـدامت

بعداً ذھنيتی کامال ً دگرگـون از پـيش در مـورد مبـارزﯾن سياسـی در ذھـن مـردم

نوﯾسی ھای بسياری از افراد وابسته به اﯾن حـزب و جبھـه ملـی ،مبلغـين رژﯾـم

شکل گرفت.

شاه تبليغات زھرآگين گسترده ای را جھت بازداشـتن تودهھـا از مبـارزه بـر عليـه

امروز در اﯾنجا و آنجا باز شاھد تالشھای ضد انقالبـی بـرای زنـده کـردن تبليغـات

روشنفکران مبارز در سـطح جامعـه دامـن زدنـد .از جملـه ،در اﯾـن تبليغـات گفتـه

مســموم کننــده گذشــته در رابطــه بــا زنــدانيان سياســی دھــه  60میباشــيم؛ و
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سخنانی از اﯾن گونـه مـی شـنوﯾم کـه در زنـدانھای جمھـوری اسـالمی در
دھه  60در شراﯾطی که "ھواداران و جوانترھـا" مقاومـت میکردنـد ،گوﯾـا اعضـاء
مرکزﯾت سـازمانھا و کادرھـای بـاال ﯾکـی پـس از دﯾگـری نـدامت کردنـد!! و گوﯾـا
جمھوری اسالمی "قدرقدرت و پيروز")!!( آن مبارزﯾن را پس از تخليه اطالعـاتی و
تسليم شدن اعدام نمود! چنين ادعاھـائی کـامال ً کـاذب میباشـند .صـرفنظر از
اﯾن که حتی در دھه  30نيز عليرغم ھمه خيانتھا و سازشکارﯾھا ،بـاز مبـارزﯾنی
وجود داشتند که به مـردم خـوﯾش وفـادار مانـده و ھمچـون دکتـر فـاطمی ھـا) از
جبھه ملی( ،سرھنگ سـيامک ھـا ،مرتضـی کيوانھـا ،کوچـک شوشـتری ھـا،
وارطان ساالخانيانھا و)....از حزب توده( خونشـان بـه نشـانه حقانيـت مبـارزه بـر
عليه ھرگونه ظلم و ستم و استثمار بر زمين رﯾخته شد ،واقعيت مقاومت کادرھا
و اعضای رده ھای بـاالی تشـکالت مردمـی در دھـه  ،60بـه ھيچوجـه بـا ادعـای
دروغينی که در فوق به آن اشاره شد ،ھمخوانی ندارد .خيلـی از آن عزﯾـزان کـه
جــزء رده ھــای بــاالی بعضــی از تشــکالت سياســی بعــد از قيــام بھمــن شــمرده
میشدند و به دست رژﯾم سفاک جمھوری اسالمی به قتل رسيدند ،ﯾـا در دوره
شاه نيز از جمله زندانيان سياسی مقـاوم بـه شـمار میآمدنـد و ﯾـا از مبـارزﯾنی
بودنــد کــه در کــوران مبــارزات ســترگ دھــه  50پــرورده شــده بودنــد .بــر خــالف
تالشھای تبليغاتی ارتجاعی بر عليه اﯾن دسته از زندانيان سياسی در دھه ،60
اتفاقاً مقاومت حماسی و روحيـهھای بـاالی مبـارزاتی بسـياری از آن مبـارزﯾن در
ھمان زمان ،زبانزد زندانيان سياسـی زنـدانھای جمھـوری اسـالمی بـود .اجـازه
دادن به رواج چنان اندﯾشه ھای ناپاک به معنی بی اعتنائی به خون پاک نه فقط
اﯾن رزمندگان بلکه به خون ورنج و زحمت ھمه مبارزﯾن انقالبی دھه  50و پاﯾمـال
کردن آن خونھا است.

