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بود ،در حالی که در دھه  60که تودهھای وسيعی از مردم اﯾران )تودهھائی از
ميان ھمه طبقات و اقشار خلق با آگاھیھای متفاوت و نظرات سياسی-
طبقاتی گوناگون( در صحنه مبارزه حضور داشتند ،طيفی از اﯾن توده به ھمراه
روشنفکران مبارز بودند که با ﯾورش ارتجاع جمھوری اسالمی به مردم اﯾران
دستگير شده و زندانيان سياسی دھه  60را تشکيل دادند .توجه به چنين تفاوت
مھم ،اﯾن سوال را پيش می آورد که آﯾا به صرف تودهای و ﯾا روشنفکری بودن

مقاومت و مبارزه در زندان

ترکيب زندان میتوان به چگونگی مبارزه و
مقاومت در آن پی برد! پاسخ منفی است .نه

در اﯾن فصل در جھت آشکار ساختن ھر چه بيشتر چگونگی مقاومت و
مبارزه زندانيان سياسی در سالھای مختلف دھه  ،60کوشش خواھد شد که
ابتدا با ارائه ﯾک جمعبندی از فضا و شراﯾط حاکم بر زندانھای دھه  ،50تفاوتھا
و شباھتھای موجود بين زندانھای دو دھه  50و  60نيز دراﯾن زمينه مورد توجه
قرار گيرد.
ھمانطور که میدانيم ﯾکی از مھمترﯾن و آشکارترﯾن تفاوت مربوط به
شراﯾط موجود بين دھه  50و دھه  ،60تودهای بودن مبارزه در شراﯾط سال  60و
محدود بودن مبارزه به رزم روشنفکران انقالبی و آگاه ترﯾن بخش تودهھا در دھه
 50میباشد .مسلماً در ارتباط با بحث ما ،اولين تأثير اﯾن امر خود را در ترکيب
جمعيت زندان نشان میدھد .در سال  50ترکيب جمعيت زندان ھمانا متشکل از
روشنفکران و دﯾگر بخشھای آگاه جامعه از ميان کارگران و زحمتکشان و غيره

نمیتوان؛ چرا که در اﯾن رابطه فاکتورھای
مختلفی عملکرد دارند .بدون آنکه بخواھيم در
اﯾنجا مجموعه شراﯾط در دو دھه متفاوت  50و
 60را مورد بررسی قرار دھيم ،بر اﯾن اندﯾشه
تکيه میکنيم که نکته مھم و اساسی در
تشخيص چگونگی مبارزه و مقاومت در
زندان ،درک شراﯾطی است که اﯾن مقوله
در آن مورد بررسی قرار میگيرد .از اﯾن رو
بھتر است ابتدا با توجه به شباھت بارزی که
بين سال  60و سال  32از جنبه تودهای بودن
مبارزه و دستگيریھای گسترده وجود دارد ،توجه خواننده را ابتدا به طور
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اجمالی ،به مقاﯾسه فضای زندانھا در سال  60و سال  32پس از کودتای 28

مسلما ھيچ ملتی تارﯾخ خود را در گسست از تارﯾخ گذشتهاش

مرداد ،جلب کنيم .با مقاﯾسه فضای مبارزاتی زندان در سال  60با شراﯾط زندان

دﯾروز ماست ،تارﯾخ آﯾنده را میسازد.
امروز ما ،در حالی که متأثر از
نمیسازد.
ِ
ِ

از اﯾن لحاظ در سال  32خواھيم دﯾد که اگر نشان سال " ،32سال روزھای دراز

با اﯾن نگاه به تارﯾخ و رويدادھای تاريخی میبينيم که آنچه بالفاصله در پشت

و استقامت ھای کم" و سالی است که "غرور گدائی کرد" و از اﯾن رو شاعر

سر زندانيان سياسی در دھه 60قرار داشت ھمانا مبارزات قھرمانانه روشنفکران

فرﯾاد بر می آورد:

و ھمچنين تودهھای انقالبی در دھه  50بود .در واقع و طبيعتاً ،اﯾن ،مجموعه

"گر بدين سان زيست بايد پست

شراﯾط مبارزاتی در دھه  50به ھمراه قيام شکوھمند بھمن بود که بيشترﯾن

من چه بی شرمام اگر فانوس ِ عمرم را به رسوائی نياويزم
بر بلن ِد کاج ِ خشک ِ کوچه ی ِ بن بست"
)از شعرھای "بودن" و نگاه کن" شاملو(

تأثير را روی مبارزﯾن جوان دھه 60

داشت و اساساً خود مبارزﯾن زندانی

مستقيماً از دل مبارزات دھه  50و انقالب  57سر برون آورده بودند .چنين است
که میتوان گفت که الھام بخش اﯾن زندانيان سياسی در امر مقاومت و مبارزه

و ھرچند ﯾاد انقالبيون وفادار با تودهھا در ھمين دوره "سال بد ،"...ھرگز فراموش
نمیشود اما وضعيت در سال  60در زندان به گونهای دﯾگر بود .وضعيت بدﯾن
گونه بود که در اﯾن سال در ﯾک کالم از مقاومتھای قھرمانانه وشورﯾدگی
زندانيان دلير جان بر کف ،زندگی به سراﯾش در آمد .واقعيت اﯾن است که در
زندانھای سال  ،60عليرغم ھمه خيانتھا و ضعفھا ،باز نه آﯾهھای ﯾأس و
مرگ بلکه پيام انقالبی مبارزﯾن و فرﯾاد خشم آن دالوران انقالبی با شعارھای
مرگ بر خمينی ،مرگ بر جمھوری اسالمی شان در ميدانھای تير بود که به
ھياھو در آمده و چنان گسترده در فضای جامعه در گشت و گذار بود که دلھای
زند گان را نوازش میداد.

به طور عمده و به صورت برجسته ،نسل دھه پيش ﯾعنی انقالبيون مسلح دھه
 50و مبارزﯾنی بودند که در آن دھه با سری افراشته در مقابل رژﯾم شاه اﯾستاده
و با آن مبارزه کرده بودند .به اﯾن موضوع بر می گردﯾم .اما ،در برخورد به خود
موضوع مبارزه ومقاومت در زندانھای دھه  50آنچه به طور کلی میتوان گفت،
اﯾن است که در آغاز اﯾن دھه ﯾعنی در خود سال  ،50مقاومت دليرانه و تا پای
جان کمونيستھای مبارز باعث غالب شدن روحيه رزمندگی در زندانھا شد
)اﯾن ﯾک واقعيت تارﯾخی است که بدون ھيچ گونه تعصبی باﯾد به آن اذعان
نمود( .اﯾن مبارزه و مقاومت به گونهای بود که تماماً فضای غيرمبارزاتی ،منفعل
و يأس آوری که پيشتر  -به خصوص در سالھای  ،30با خيانت رھبران حزب توده و
ضعف و ندانم کاریھا و سازشکاريھای جبھه ملـی در زندانھا به وجود آمده بود
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را تغيير داد .آخر نسل کمونيست دھه " 50وظيفه سنگين الﯾروبی طوﯾله

شده بودند ،پس از پاﯾان دوره بازجوئی ،در مرحله بعدی روحيه رزمندگی خود را

"اوژﯾاس" گذشته و پی رﯾزی بنای آﯾنده مبارزات خلق ما"٭ را به عھده گرفته بود

به دست آورده و با قاطعيت انقالبی برخورد مینمودند .تازه حد و درجه مقاومت

که به خوبی نيز از عھده اﯾن رسالت بر آمد (47).بر اﯾن اساس و ھمچنين با

و داشتن روحيه رزمندگی نيز در ھمه سالھای دھه  50به ﯾکسان نبوده است.

توجه به مبارزه و مقاومتھای فراموش نشدنی دﯾگر نيروھای صادق خلق ،نه

خالصه ،بحث اصلی در اﯾنجا بر سر نمود برجسته و بارز فضا و شراﯾط حاکم

فقط در خود سال  50مقاومت و رزمندگی يکی از خصوصيات بارز زندانھای رژﯾم

میباشد که بر اﯾن اساس ،در مجموع میتوانيم بگوئيم که در دھه  50جوّ

شاه شد ،بلکه اﯾن امر در مجموع در سالھای بعد نيز خصوصيت و فضای غالب

غالب در زندانھا ،جوّ مبارزه و مقاومت بود با اﯾن توضيح که بين سالھای  50تا

را در زندانھا تشکيل داد .در اﯾن دوره ،زندانيان در مجموع از روحيه مبارزاتی

 51مبارزه زندانيان سياسی حتی شکل تھاجمی داشت و پس از ضربات بزرگ

برخوردار بودند و اﯾن واقعيت در برخوردھای تھاجمی و مبارزه جوﯾانه زندانيان

به سازمان چرﯾکھای فدائی خلق در نيمه اول سال  ، 55روحيه مبارزاتی در

منعکس بود .البته ،برای تأکيد حتماً الزم است اضافه کنم که اﯾن موضوع نه به

زندان به تدرﯾج افت نمود که مدتی ادامه داشت تا اﯾن که با اوج گيری مبارزات

معنی آنست که الزاماً تک تک زندانيان سياسی دھه  50دارای روحيه رزمندگی

تودهھا تغيير ﯾافت.

بودند و نه اﯾن که برﯾدگی و ﯾأس و خيانت در زندانھای شاه در اﯾن مقطع وجود

ھمچنين در اﯾنجا باﯾد از اﯾن واقعيت سخن

نداشت! باﯾد توجه کرد که وقتی از غالب بودن روحيه مبارزه جوﯾانه در ميان

گفت که در دھه  ،50با توجه به کل شراﯾط مبارزه

زندانيان سياسی صحبت میکنيم عالوه بر اﯾن که برخورد شدﯾداً مبارزه جوﯾانه

طبقاتی در جامعه ،چنان شراﯾطی در زندان وجود

انقالبيون جان بر کف )به معنی آن بياندﯾشيم!( در زندان را مد نظر دارﯾم ،در عين

داشت که نه فقط خيانتکارانی که به خفت ھمکاری با

حال اﯾن موضوع با در نظر گرفتن ھمه افت و خيزھا و ضعف و قدرتھا در برخورد

رژﯾم تن داده بودند در آنجا کمترﯾن جرأت ابراز وجود

زندانيان با نيروھای امنيتی رژﯾم و زندانبانان مطرح است .بحث اﯾن است که اگر

نداشتند بلکه کسانی که "عفو" نوشته بودند )ﯾعنی

کسانی در زﯾر شکنجه اطالعاتی به دشمن دادند که بازجوھا سر نخی از آن در

طی ﯾک نامه رسمی ضمن پشت پا زدن به عقاﯾد

دست داشتند و ﯾا حتی به طور کلی اگر کسانی در زﯾر شکنجه در ھم شکسته

گذشته خود ،از "شاھنشاه" )ﯾعنی دﯾکتاتور حاکم(

٭ نقل از مقدمه کتاب "حماسه مقاومت" به قلم رفيق حميد اشرف

تقاضای بخشش کرده بودند( نيز تا آنجا که
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میتوانستند اﯾن عمل خود را از دﯾگران مخفی مینمودند؛ چرا که سازشکاری و

زندانيان سياسی در دھه  ،50مبارزات و مقاومتھای زندانيان سياسی در دھه

پيمودن راه خيانت مورد سرزنش شدﯾد دﯾگر زندانيان واقع میشد .برای حفظ

 60آن طور که باﯾد درک نمیشوند .در حالی که برای کسب آگاھی و درک

فضای مبارزاتی و کوتاه کردن دست مسئولين از سيطره شراﯾط دلخواه خود در

عميق از چگونگی مقاومت و مبارزه زندانيان سياسی در درون بندھا و سلولھا

زندانھا )نظير آنچه در زندانھای جمھوری اسالمی با وجود توابين بوجود آمد(،

در دھه  60و درک تفاوتھای موجود در اﯾن زمينه با دھه  50باﯾد به نکته مھم

زندانيان مبارز به شيوهھای مختلف با چنين کسانی بر خورد میکردند .قطع

نھفته درشراﯾط کل جامعه اﯾران در آن دو دھه توجه کنيم .نکته مھم اﯾن است

رابطه دوستانه با اﯾن افراد و بی اعتنائی کردن نسبت به آنھا و ﯾا به عبارتی که

که ما در شراﯾط دھه  50با تعرض مردم و فرزندان راستين شان به

مطرح میشود" ،باﯾکوت" کسانی که خواسته ﯾا ناخواسته سعی در رواج جو

دشمنان خود مواجه ھستيم ،در حالی که در دھه  60اﯾن ﯾک رژﯾم

تسليم و تمکين در زندان مینمودند ،عمده ترﯾن آن روش ھا بود (48).در اﯾن

وابسته به امپرﯾاليسم در پوشش ﯾک رژﯾم مذھبی بود که مردم و

ميان اگر فردی از ميان زندانيان به کار کثيف جاسوسی میپرداخت و شناخته

روشنفکران انقالبی ما را "ناجوانمردانه" ﯾعنی رندانه و با خنجر زدن از

میشد ،زندانيان مبارز در صورت گير آوردن فرصتی ،به بھانهای حتی او را مورد

پشت غافلگير نموده و آنھا را مورد ھجوم قرار داده بود .بين اﯾن دو

برخورد فيزﯾکی )کتک( نيز قرار میدادند .ﯾک نمونه از اﯾن موارد مربوط به زندان

شراﯾط و مساﯾل و واقعيتھای حاصل از آن در زندان فرق ھای بسياری وجود

عادل آباد شيراز میباشد .وقتی روشن شد که ﯾکی از زندانيان با رژﯾم ھمکاری

دارد.

کرده و خبرچينی میکند و معلوم شد که او باعث لو رفتن ﯾکی از جا سازیھای

در رابطه با زندانھای دھه  ، 60اﯾن نکته قابل تعمقی است که

زندانيان مبارز شده است ،ﯾکی از زندانيان او را به باد کتک گرفت -که اﯾن

دستگير شدگان بخشی از ھمان تودهھائی بودند که در اواخر سالھای  50با

موضوع را ھمه کسانی که در آن زمان در زندان شيراز بودند ،میدانند.

روحيه تعرضی و مبارزه جوﯾانه بر عليه ظلم و ستم جنگيده و فرﯾاد "مرگ بر

تردﯾدی نيست که مبارزه و مقاومت در ھر حوزهای که مطرح

امرﯾکا و زنده باد آزادی" آنھا ھنوز درھمه جا طنين انداز بود و حتی تصاوﯾرشان

باشد )حتی در شراﯾط خارج از زندان( با شراﯾط مشخص و با مجموعه

را خود رژﯾم جمھوری اسالمی در روز  22بھمن به نام مدافعين به اصطالح انقالب

عوامل موجود در آن شراﯾط تعرﯾف شده ،مفھوم ﯾافته و معنای واقعی

اسالمی)!!؟( در تلوﯾزﯾونش به نماﯾش میگذاشت (49).اﯾن ھمان نيروئی بود

خود را آشکار میسازد .گاه با توجه به سابقه ذھنی از مقاومت و مبارزات

که پس از روی کار آمدن رژﯾم خمينی نيز آماده تداوم مبارزه و ھر گونه فداکاری
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در نبردی روﯾاروی با دشمنانشان بود .نيروئی که حاضر بود نه فقط در

در جامعه خاموشی گيرد تا استثمار کارگران و غارت ثروتھای جامعه

کارخانهھا و مزارع در شکل غير مسلحانه با دشمنان طبقاتی خود

اﯾران توسط امپرﯾاليستھا و سرماﯾهداران داخلی با خيالی آسوده

مبارزه نماﯾد بلکه میتوانست اسلحه بر دوش در کوه و جنگل در صحنه

پيش رود ،الزم بود در زندان ،آن غرور مبارزاتی که در ميان سيل

ﯾک جنگ با نيروھای مرتجع ضد خلقی نيز قرار گرفته و به مثابه

خرد
عظيمی از مبارزﯾن سياسی جوان و نوجوان ،شکوفائی میآفرﯾد ُ

به طور کلی به عنوان ﯾک مبارز

شود .میباﯾست روحيهھای سرشار از شوق زندگی در آنان در زﯾر پا

سياسی– نظامی بجنگد .اما چنين نيروئی که به ھر دليل و تحت ھر

گذاشته شده و له و لورده گردد؛ و باالخره ھمه چيز میباﯾست به

شراﯾطی از سازماندھی خود )در وجه غالب( برای تعرض و جنگ با

تباھی کشيده میشد .در ھمان آغاز ،توھين و تحقير نسبت به زندانيان که

رژﯾم تازه روی کار آمده بازمانده و ﯾا باز مانده شده بود ،اکنون در

دقيقاً جھت شکستن غرور انقالبی و روحيه مبارزاتی آنان طرح رﯾزی شده بود،

"جھنم" کسانی که خود را نماﯾندگان خدا در زمين میناميدند ،ﯾعنی در

اساساً به جزئی از زندگی تحميلی برای زندانيان سياسی در بندھا تبدﯾل شد.

زندانھای جمھوری اسالمی گرفتار آمده بودند .اﯾن ،وضعی بسيار دردناک

مثال ً وقتی نماز خواندن را در مقطعی به عنوان ﯾک الزام به زندانيان کمونيست

بود .انقالب پس از شکست قيام بھمن ھنوز از نيرو و توان زﯾادی برخوردار بود.

تحميل کرده بودند -که معنی واقعی آن چيزی جز آن نبود که زندانی دائماً در

ھنوز در صورت بر خورداری جنبش تودهھا از ﯾک رھبری کمونيستی ،اﯾن

مقابل آنھا احساس تسليم و تمکين بنماﯾد ،میتوانيم به ابعاد آن تحقير و

جنبش میتوانست جامعه را به سوی رشد و پيشرفت ھر چه بيشتری سوق

توھينھا و اثرات بسيار منفیشان به روی زندانی پی ببرﯾم ،اثراتی که

دھد .اما انقالبی که در بھمن ماه  57با قيام تودهھا به اوج خود رسيده

بازماندگان ھنوز درد و رنج آن را در وجود خود حس میکنند .ﯾک مورد ساده از آن

بود ،حال در "جھنم" جمھوری اسالمی شکستش را به کمال می

گونه تحقيرھا را در ﯾک آمار گيری ساده مشاھده کنيد ..." :میخواستند وقتی،

رساند .اکنون در اﯾن جھنم نه فقط نيروی بزرگی از انقالبيون از حرکت باز داشته

اسم ھاﯾمان را بگوئيم که تخته بر سرمان کوفته میشود  ...آن روز تختهھای

شده و به غل و زنجير کشيده شده بودند ،بلکه دشمنان ما برای جلوگيری از

بسيار بر سر بچهھا شکسته شد  ...به ﯾاد دارم که ﯾک نفر از بچهھا حاضر نشد

ھرحرکت انقالبی در جامعه ،خرد کردن آنھا و در ھم شکستن شخصيتھای

به اﯾن شيوه آمارگيری پاسخ دھد .من ،اما پاسخ دادم ...ھنوز که ھنوز است

انسانی پيشينشان را ھدف خود قرار داده بودند .برای اﯾن که آتش مبارزه

وقتی به ﯾاد اﯾن خاطره می افتم با خود میاندﯾشم که تحقير انسان تا کجا

"پيشمرگه" )در کردستان( و ﯾا
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میتواند پيش رود و ...بشر تا کجا میتواند اجازه دھد که با موجودﯾتش بازی

شدت و ابعاد جناﯾات جمھوری اسالمی در زندانھای دھه  60صحبت به ميان

کنند؟"٭ .با درک عمق چنين واقعيتی و با توجه به کل آن شراﯾط ،مفھوم واقعی

میآﯾد که اتفاقاً حد و چگونگی مقاومت زندانيان سياسی در پرتو شناخت از آن

مبارزه و مقاومت زندانيان سياسی انقالبی دھه  60در مقابل رژﯾم جمھوری

واقعيت قابل درک میباشد ،به برخوردھای منفی و غير مبارزاتی در رابطه با

اسالمی درک شده و عظمت آن آشکار میگردد .در ھمين جا بی مناسبت

مبارزه و مقاومت در اﯾن دھه نيز بر ميخورﯾم .به برخورد مبلغين و سخنگوﯾان

نيست قبل از ھر چيز به عظمت مبارزه و مقاومت کسانی اشاره کرد که عليرغم

موذی طبقات حاکم که میگوﯾند مردم اساساً نمیباﯾست به مبارزه بر

ضربات سنگينی که از ارتجاع خوردند و حتی زندگيشان نابود شد ،مقاوم و پا بر

میخاستند؛ و گوﯾا ثمره انقالبھا برای مردم ھمواره حرمان و بدبختی و مصيبت

جا باقی ماندند .نمونهھا در مورد کسانی که حتی به انواع بيماریھای روانی

بوده است .اﯾن اﯾده را نيروھای سياسی راست در اپوزﯾسيون تکرار و به شيوه

دچار شده ولی تن به تباھی نداده و خواست رژﯾم را اجابت نکردند در زندانھای

خود ھم مطرح میکنند و ما برخی اﯾدهھای سازشکارانه و راست را در بعضی از

دھه  60آنقدر زﯾادند که نمیتوان در اﯾنجا از ھمه آنھا نام برد .نژال قاسملو ﯾکی

کتابھای خاطرات نيز که در مورد شراﯾط زندانھای دھه  60نوشته شده،

از آن نمونهھاست که قبال ً نيز در رابطه با سلولھای انفرادی گوھردشت به او

میبينيم .بدون آن که مقتضی باشد و بتوان در اﯾنجا به نقش انقالبھا در

اشاره شد .آگاھی از شرح جناﯾاتی که جمھوری اسالمی در حق نژال مرتکب

تکامل تارﯾخ پرداخته و اھميت مبارزات تودهھا در رشد و پيشرفت جامعه را

شد و چگونگی اﯾستادگی اﯾن دختر انقالبی در مقابل آنھا که تا حد دچار شدن

تشرﯾح نمود ،الزم است که صرفاً از ﯾک زاوﯾه ،نظر فوق را مورد مداقه قرار دھيم.

به ﯾک بيماری روانی ادامه ﯾافت ،آتش خشم و کينه گداختهای را در دل ھر

اگر به کنه چنين برخوردی توجه کنيم ،میبينيم که نيروھای مذکور گوئی که

انسان مبارزی شعله ور نگاه ميدارد .از نژال میتوان به عنوان ﯾکی از زندانيان

ارتکاب به جناﯾت و اعمال ظلم و ستم" ،حق" طبقات حاکم و رژﯾم نماﯾنده

مورد توھين قرار گرفته و عذاب دﯾده که زندگیاش به دست مأموران رﯾز و

آنھاست ھمواره از مردم میخواھند که تسليم شراﯾط شده و دست از پا خطا

درشت رژﯾم جمھوری اسالمی در زندان به نابودی کشانده شد بدون آن که

نکنند .آنھا مبارزه جوئی تودهھا و نيروھای سياسی انقالبی را به اﯾن

آنھا بتوانند وی را به تسليم در مقابل تباھی وادار سازند ،نام برد (50).وقتی

عنوان که اﯾن امر باعث عکسالعمل رژﯾم حاکم خواھد شد ،تقبيح

به نمونه نژال و سرنوشتی که پيدا نمود بر میخورﯾم و ﯾا وقتی به طور کلی از

میکنند .در حالی که خشونت و اعمال ضد خلقی حکومتھا را گوئی

٭

که ﯾک عمل طبيعی است و حق آنھا در برخورد به مبارزات مردم
"ھرگز از مرگ نھراسيده ام  ،"...آذر نسيم "نقطه" ،شماره6
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است ،توجيه میکنند .در واقع ،نيروھای راست ھمواره نگران مقابله مردم و

انتفاد قرار داد تا با تجربه اندوزی از آن حرکت بتوان راه را برای حرکتھای

نيروھای انقالبی با رژﯾمھای موجود در جھت تغيير شراﯾط ھستند .اجازه دھيد

مبارزاتی در آﯾنده ھموار نمود.

اﯾن موضوع را در زندگی واقعی مورد توجه قرار داده و بپرسيم که به راستی
برای کسانی که تحت فشارھای طاقت فرسا قرار داشته و در ﯾک
شراﯾط جھنمی به سر میبرند )نظير شراﯾطی که کارگران و
زحمتکشان ما در آن قرار دارند( ،چه راھی جز مبارزه انقالبی وجود
دارد و اساساً چه چيزی جز ﯾک انقالب پيروزمند قادر به تغيير شراﯾط و
ھموار کردن راه برای رھائی از ظلم و ستم و جناﯾت است؟ واقعيت اﯾن
است که تنھا با مبارزه انقالبی -که مسلماً در ھر شراﯾطی شکلی به
خود گرفته و متناسب با اوضاع و احوال به طرﯾقی بروز مینماﯾد -حتی
در سياه ترﯾن وضعيتھا نوری در تارﯾکی اﯾجاد شده و روزنهای برای
رسيدن به روشنائی بوجود میآﯾد .با چنين دﯾدی است که باﯾد اھميت
مقاومتھا و حرکتھای مبارزاتی زندانيان سياسی در زندانھای دھه  60را
درک نمود و به صرف آن که فالن حرکت مبارزاتی آنان در ھمان زمان باعث عقب
نشينی رژﯾم نشده است ،آن حرکات را بی ثمر و غير الزم و ﯾا بدتر از آن "ضربه
زننده" )برخوردی که بعضی در رابطه با تجربه تحتھا کردهاند( به حساب نياورد.
برخورد درست آن است که ضمن در نظر داشتن جنبهھای مثبت ﯾک حرکت

متن وصيت نامه رفيق شھيد شھرام حسينخاني که در تاريخ  16شھريور ماه سال

مبارزاتی ،روی موارد نادرست و جنبهھای منفی انگشت گذاشته و آنھا را مورد

 1362در زندان ديزل آباد کرمانشاه به دست مزدوران رژيم جنايت پيشه جمھوری
اسالمي ،اعدام شد.
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است .من تا آنجا که سعي کردم در آرمانم خيانت نکردم البته مجبور شدم عق ب نش يني ھ ايي
به نام خلق

بکنم آنھم فقط و فقط برای اينکه بعدا بھتر مبارزه کنم ولي گويا ديگ ر فرص ت م ن تم ام ش ده

به نام زندگي سراپا مب ارزه – ب ه ن ام طبق ه قھرم ان پرولتاري ا – ب ه ن ام خل ق – ب ه ن ام پ رچم

است .پس از کساني که توان مب ارزه را دارن د م ي خ واھم ک ه راه م را ادام ه دھن د .باش د ک ه

خونين

مرگم چھره امپرياليسم و سگھای زنجيريش را سياه تر و چھ ره پرولتاري ا و خل ق را گلگ ون

خون ما پيرھن کارگران – خون ما پيرھن دھقانان – خون ما پيرھن سربازان – خون پ رچم

تر کنم.

خاک ايران.

زنده باد مبارزه مسلحانه که تنھا راه رسيدن به آزادی است.

من شھرام حسين خاني متولد  .1340در زندگي خويش س عي ک ردم ک ه راه درس ت و حقيق ي

مرگ بر امپرياليسم و سگھای زنجيريش.

زندگي کردن را پيش بگيرم .من ھمواره س عي ب ر اي ن داش ته ام ک ه در اي ن م دت زن دگي از

پيروز باد قھر انقالبي در مصاف با قھر ضدانقالبي.

زيبايي ھا و خوبي ھای زندگي استفاده کنم البت ه خ وبي ھ ا ن ه فق ط ش يريني ھ ا بلک ه مجم وع

زنده باد انقالب – نابود باد ضدانقالب.

شکست ھا و پيروزی ھا ،غم ھا و شادی ھا و .....

من به جريان پرشکوه زندگي پيوستم .پيروز باد خلق!!!

من در اين م دت پ س از ط ي و گذران دن بيش تر عم رم توانس تم ب ا مارکسيس م – لنينيس م آش نا

نابود باد سرمايه داری وابسته و سگھای زنجيری – نابود باد امپرياليسم

شوم .راه ظفرنون و راه پرافتخار زندگي کردن )زندگي واقعي( .من با مارکسيسم لنينيس م ت ا

حسن حسين خاني )شھرام(

آنجا ک ه توانس تم عج ين ش دم و چ ه زيب ا ب ود اي ن زن دگي ب ا م – ل .و در اي ن ب ين چريکھ ای
فدايي خلق ايران را به عنوان يگانه پويندگان اين راه يافتم .به اين ترتيب با جھان بيني م – ل

برای مشاھده ليست برخی از شھدای جنبش در کرمانشاه به ضميمه شماره

من موضوع مرگ و زندگي را حل کرده ام .از کسانيکه اين وصيت نامه را مي خوانن د م ي

دو در صفحه  674مراجعه نمائيد.

خواھم بدانند که وصيت من ھمانا زندگي من است.
خانواده خوب و عزيزم بدی ھايم را به من ببخشيد .مال يا اموال قابل مالحظه ھ م ن دارم ک ه
درباره اش صحبت کنم .من مي دانم که صدای من اين ديوارھای ضخيم را خواھد شکافت و
صدای من به گ وش کس اني ک ه باي د برس د خواھ د رس يد .خ انواده عزي زم م ن س خن بس ياری
برای گفتن دارم اما شما را راھنمايي مي کنم ب ه م – ل زي را ک ه تم ام گفتن ي ھ ا در آن نھفت ه
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ھمان طور که میدانيم اوج دستگيری نيروھای انقالبی در اﯾن دھه ،در

مبارزه و مقاومت
در دوران بازجوئی

سالھای  60و  61بود .در اﯾن سالھاست که جمھوری اسالمی برای اولين بار

برای توصيف ھر چه دقيق تر وضعيت و چگونگی مبارزه و مقاومت
زندانيان سياسی در زندانھای تحت سيطره جمھوری اسالمی در دھه  ،60الزم
است دو حوزه از مقاومت و برخوردھای مبارزاتی را از ﯾکدﯾگر متماﯾز سازﯾم.
حوزه اول مربوط به مبارزه و مقاومت به ھنگام دستگيری و شکنجه در دوره
بازجوئی است .اعدامھا و چگونگی برخورد انقالبيون به اﯾن امر نيز در اﯾن حوزه
بررسی خواھد شد .حوزه دوم به چگونگی پاﯾداری و اﯾستادگی زندانيان
سياسی در مقابل انواع شکنجهھای جسمی و روحی پس از دوران بازجوئی
مربوط میشود .اول به مورد مبارزه و مقاومت در دوران بازجوئی بپردازﯾم.

چھرهای به غاﯾت ارتجاعی و بی نھاﯾت وحشی از خود نشان داده و در اتاقھای
بازجوئی و در زﯾر زمين زندانھای خود ،قساوت و شقاوت را به حد اعال
میرساند؛ و از طرف دﯾگر درست در ھمين سالھاست که ﯾکی دﯾگر از مبارزه
جوﯾانه ترﯾن ،قھرمانانه ترﯾن و شورانگيز ترﯾن پاﯾداریھا و رزمندگیھا در تارﯾخ
معاصر اﯾران به منصه ظھور میرسد .در سالھای بعد اﯾن دھه نيز ما باز با
انقالبيون جان بر کفی مواجه میشوﯾم که درمقابل شکنجهھای بسيار
وحشيانه اﯾستادگی نموده و سر تسليم به دژخيمان جمھوری اسالمی فرود
نياوردند .از اﯾنجاست که با توجه به کثرت چنان انقالبيونی باﯾد با افتخار تمام
اعالم نمود که انقالبيون دھه  ،60رکورد مبارزه و مقاومت را در زندانھای اﯾران

******
ای عزﯾز درﯾای عشق را ساحلی نيست؛ در راه عشق جز آن که از جان خود
گذرکنی راه دﯾگری نيست.

شکستند .به راستی چنين بود؛ صحبت از مقاومتھای قھرمانانه و
حماسی است در وسعتی بسيار گستردهتر از گذشته و بر اﯾن پاﯾه با

"بحرﯾست بحر عشق که ھيچش کناره نيست
آنجا جز آن که جان بسپارند چاره نيست"

جلوهای عظيمتر و شکوھمندتر از آنچه در قبل بود .ظاھراً برای نماﯾاندن
ھر چه عينی تر اﯾن واقعيت باﯾد فاکت به دست داد و نمونه ذکر کرد .اما چه

)به زبان ترکی برای عزﯾزان ترک زبان(
"عشقين دنيزﯾنه گؤز َ◌ليم ھيچ کناره ﯾوخ

فاکتی و مدرکی گوﯾا تر از وجود حی و حاضر طيف گستردهای از کسانی که در
٭

جان دان بو ﯾولدا کئچمه ليسن باشقا چاره ﯾوخ

آن سالھا به نحوی با نيروھای سياسی  -مردمی در ارتباط بودند و حضور زنده
امروزﯾشان را مدﯾون مقاومت انقالبيون آن دوره ھستند .انقالبيونی که

٭

"عشقشان به خلق با کينه شان به دشمن برابر بود"؛ آنھا که در زﯾر وحشيانه
"تورکجه حافظ غزللری" ،محمد نقی ناصر الفُقرا )آذر پويا() ،ترجمه ترکی غزليات حافظ(
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ترﯾن شکنجهھا " قفلی از عشق به خلق" بر لبانشان زدند و "افسانه شکنجه و
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آری وجود طيفی از افراد در حال حاضر زنده که عليرغم وابستگیھای

درد را" به ھم رﯾختند .آنھا انقالبيونی بودند که "مرگ را به لرزه" در آوردند؛

سياسیای که داشتند زندگیشان مسير زندان

ھمانھا که "از درد فراتر ،از شکنجه فراتر ،حتی از مرگ قوی تر" بودند .کلمات

و شکنجه را طی نکرد ،بدون مقاومت آن مبارزﯾن

توی گيومه که در شعر بلند سال  50در وصف مقاومت قھرمانانه رفيق بھروز

سرافراز در مقابل دژخيمان جمھوری اسالمی

دھقانی در زﯾر شکنجه سروده شده ،حال نه ﯾک نفر و ﯾا تعداد معدودی بلکه

امکان پذﯾر نبود .آن انقالبيون ﯾا در زﯾر شکنجه

دهھا تن از انقالبيون را شامل میشدند .اگر شاملو از "نازلی" سخن گفته است

جان باختند و ﯾا با ھمه اسرارشان در دل به

که به دليل حاکميت سانسور ﯾک نام مستعار برای وارطان قھرمان است)،(51

جوخه اعدام سپرده شدند (52).از ميان آن

در دھه  60ما با صدھا وارطان روبرو ھستيم .با "نازلی" که اﯾن بار ﯾک نام

قھرمانان ،براستی نام کدامھا را میتوان به عنوان نمونه بيان نمود جائی که

مستعار برای انقالبيون گمنام اﯾران در دھه  60است؛ انقالبی گمنامی که در

خيلی از آنان حتی نامشان را ھم به دژخيمان نگفتند و با لبانی بسته در زﯾر

مقابل دشمن سرخم نکرد و...

شکنجه جان باختند .نام آن انقالبی چه بود که در حالی که از سقف آوﯾزانش

سرافراز دندان خشم بر جگر خسته بست و رفت"...
اين "نازلی" ،انقالبی گمنامی است که:
"چو خورشيد
از تيرگی بر آمد و در خون نشست و رفت"...

تر بود( به رفيق تازه وارد به "قصاب خانه" -جائی که انقالبيون را ھمانند آنچه در
قصاب خانهھا ديده میشود از سقف آويزان کرده بودند -قوت قلب میداد .چه
تحسينی شاﯾسته عظمت برخورد اﯾن انقالبی است! امير.ص اﯾن را خود شاھد

ستاره ای که:
" يک دم درين ظالم درخشيد و جست و رفت"...
او

کرده بودند )و اﯾن ،تازه پس از کتکھای وحشيانه و شالق خوردنھای وحشيانه

"بنفشه بود

بوده است" :مثل قصابیھا آدمھا را به انواع مختلف آوﯾزان کرده بودند....ﯾکی از
بچهھا که به سختی میتوانست حرف بزند گفت :کمی تحمل کن دستھاﯾت

گل داد و

بی حس میشود و دﯾگر درد ندارد!"٭ .و اساساً کدام ﯾک از آن انقالبيون را

مژده داد" :زمستان شکست!" و رفت.

میتوان به عنوان نمونه برگزﯾد جائی که ھر ﯾک از آنھا خود نمونه بودند .جائی
٭ "اوين ،اولين کابوسی که شکست" ،گفتگوھای زندان شماره 4
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که ھرﯾک به گونهای و در شکلی متفاوت از دﯾگری پنجه در پنجه دژخيم و دﯾوی

ھچون او پاﯾدار نماندند( جای خود را به حقيقت و زﯾبائی ،و پاکی و راستی

انداخته و او را بر زمين زدهاند! آنھا بی نامھا و گمنامھا ھستند! قھرمانان بی

بدھد(54).
ﯾا باز از بی نام ھا بگوﯾم! آری " :گفتم که در آن اتاق بازجوئی ،دو جوان

نام و گمنام دھه !60
به راستی ،رزمندگی کدام

دﯾگر را ھم شکنجه میکردند .در ﯾک فرصت مناسب توانستم جوانی را که

قھرمان را باﯾد ﯾاد آوری نمود! آﯾا باﯾد

نزدﯾکتر به من بود ببينم .مردی بود سی و چند ساله که با چشم بند به حالت

از ھادی کابلی ،عضوی از مرکزﯾت

دمر روی زمين خوابانده و دست ھا و پاھاﯾش را بسته بودند و در اﯾن حالت به

چرﯾکھای فدائی خلق ﯾاد کرد -از

شدت با کابل کتکش میزدند .او ھيچ نمیگفت .تنھا گاھی فرﯾاد میکشيد و

داداشی که ﯾادآور روح و خصال ﯾک

آب میخواست که به او نمیدادند .بعد از مدتی دﯾگر صداﯾش نيامد ....ناگھان

داداشی دﯾگر نيز بود!) (53او که با

در اتاق سکوت برقرار شد و بازجوھا که برای مطلع نشدن ما از ماجرا با ھم

از

پچپچ میکردند ،به دنبال دکتر رفتند .يکی از آنھا فرياد میزد که پس اين شيخ

شکنجه ،زندگی را بدرود گفت در

حرامزاده کجاست )منظورش دکتر شيخاالسالمزاده بود( .باالخره پس از مدت

حالی که در دل خود از اطالعاتی

کوتاھی زندانی را کشانکشان به بھداری بردند .نمیدانم بر سر او چه آمد .اما

حفاظت کرده بود که با ندادن آنھا

آنقدر میدانم که تعداد زندانيانی که بر اثر شکنجه میمردند ،کم نبود".٭ .به

به شکنجهگران ،نھال زندگی بسياری را شکوفا و سبز محفوظ داشت .از مھناز

راستی چنين عظمتھائی را با کدامين سخن میتوان به توصيف در آورد! اﯾن

نجاری ،يک دختر کارگر ھوادار چريکھای فدايی خلق ﯾاد کنم! از او که برای نجات

نمونهھای قھرمانی را بدليل کثرتشان نمیتوان ﯾکاﯾک اسم برد .در نوشتهھای

زندگی کسی که با او دستگير شده بود ،ھمه به اصطالح "جرم"ھا را به گردن

زندانيان باقی مانده از آن دوره به نام قھرمانانی بر میخورﯾم که شدﯾد ترﯾن

گرفت! شکنجه شد ،چيزی نگفت .شکنجه شد ،اطالعاتی نداد .شکنجه شد و

شکنجهھائی که به تصور نمیآﯾند را تحمل کردهاند .آنھا ﯾاد آور قھرمانان جان

خونش را نثار نمود تا ترس و خوف و رﯾا )ترس و خوف و رﯾای ھمراھانی که

برکف دھه  ،50در دھه  60بودند .ھمان زندانيان "قھرمان شکست ناپذﯾر"ی که

تنی

سوخته

و

ذغال

شده

٭

خوب نگاه کنيد راستکی است ،صفحه 26
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،حتی" به خصوص از نوع
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اطالعات نمیداد".٭ به راستی شيدا )شيدا بھزادی() (56و شيدا ھای پاک

فالحيان و سعيد امامی آن" ھم " پس از ماهھا

شکنجه از گرفتن ھر گونه حرفی و سخنی" از آنان نا اميد میشدند" .و تو
ھمهی رازھاﯾت را با خود میبردی ،نه رفيقی را می فروختی و نه بر سر
اعتقادات معامله میکردی" .انقالبيونی چون
شھرام محمدﯾان که در اتاق مرگ کميته
شھيد شد؛ و چون علی جدﯾدی که ھشت
انگشت پای وی در "زﯾر کابل پرﯾده بود....او
سرافرازانه در اول ماه مه سال  62به جوخه
تيرباران سپرده شد و ھمه رازھاﯾش را با خود
برد" (55)".در زندان شھرستان روزی صدای
فرﯾاد و نالهھای فردی را از زﯾر ھشت شنيدم.
صدای ﯾک دختر بود .چند سلول با سلولم
فاصله داشت و از پنجره زﯾر سقف صدای فرﯾادی میآمد .دو مرد بازجو ساعتھا
دختری را شکنجه میکردند .بيشتر ،اطالعاتی در باره برادرش میخواستند .در
ابتدا صدای التماس و ناله دختر و نيز صدای ضربات شالق میآمد .اما دختر در
حين بازجوئی شروع به گفتن بد و بيراه به بازجوھا کرد .شکنجهگرھا نيز به
تالفی بر شدت شکنجهھا افزودند .بازجوئیاش از حدود ﯾازده صبح شروع شد و
تا ساعت دو بامداد روز بعد ادامه داشت .آن دختر زﯾر شالق دم بر نمیآورد و

32

٭ "ياد ايام" ،سياوش .م – گفتگوھای زندان شماره 2
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دﯾگر کدام آﯾنده درخشان را در جلوی چشم خود داشتند که با آنھمه شکنجهای
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که دﯾده بودند ،باز به روی زندگی لبخند میزدند! در سال  60در زندان قزلحصار،
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دو دختر شيدا با جسارتی غير قابل توصيف ،در مقابل دو چشم پر غيض و خون
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آلود الجوردی جالد ،نقاب از چھره "کوکلس کالن"ھا برکشيدند .آن کدامين
عشق در قلبھای پاک آنھا بود که به چنين کاری فرمان داد!؟ بلی ،اﯾن ،ھمان
عشق به زندگی ،عشق به انسانيت و به زندگیھای زﯾبا در وجود آن شيداھا
بود که آميخته با جسارت انقالبی میخواست
کسانی را برمال و رسوا سازد که برای وﯾرانی
و خشکاندن باغ زندگانی دﯾگران -در ازای حفظ
زندگی حقير خود ،به آنجا آمده بودند .در اﯾن
سالھا بسياری از زندانيان سياسی درست به
گونهای که از انقالبيون دھه  50ﯾاد گرفته
بودند ،با دژخيمان زندان رفتار مینمودند .بيژن
مجنون ﯾکی از آنھاست که عليرغم شکنجهھای وحشتناکی که تحمل کرده
بود ،ھنوز فرﯾادش بلند بود .فرﯾاد "مرگ بر خمينی"اش .او کسی بود که "در
دادگاه بلند شد و گفت اگر بمن تفنگ بدھيد تک تکتان را میکشم"

٭٭

آﯾا با اﯾن

سخن اﯾن رزمنده فدائی به ﯾاد مجاھد مبارز علی ميھن دوست نمیافتيد که در
سال  51در دادگاه عين چنين جمالتی را درمورد مزدوران رژﯾم شاه بر زبان آورده
بود! حقيقتاً که چنان مبارزانی با مبارزه و مقاومت جانانه خود در دھه ، 60
جلوهگر حضور زنده و تأثير گذار جانباختگان قھرمان سالھای 50بودند .آنان ھر
٭٭ نقل از مصاحبه با يکي از بازماندگان کشتار زندانيان سياسی در سال  ،محمد  –67-نشريه پيام
فدائی شماره 57

37

مبارزوه و مقاومت در دوران بازجوئی

در جدال با خاموشی

38

آنچه از رفتارھا و عملکردھای سمبلھای انقالبی گذشته خود آموخته بودند را

شدند .ﯾاد باد ﯾاد ھمه اﯾن ﯾاران؛ و ﯾارانی دﯾگر چون صمد صمدی )ﯾکی از

در اﯾن سالھا در اعمال و رفتارھای قھرمانانه خود ،متبلور ساختند .ما در خود

ھواداران سازمان مجاھدﯾن( که با قلبی که از آرزوی سعادت و شادی تودهھای

سال  60با مبارزﯾن انقالبیای مواجه میشوﯾم که درست به شيوه رھبران و

دربند اﯾران سرشار بود ،در زندان تبرﯾز در مسير راھش به مسلخ عشق ،قبل از

بنيانگذاران چرﯾکھای فدائی خلق و مجاھدﯾن خلق در سال  50و ، 51به ھنگام

اﯾن که از "در آبی" آن زندان گذشته و به محوطه ای برسد که جوخه اعدام در

رفتن به صحنه اعدام ،سرود میخوانند و شعارھای انقالبی میدھند .بعضی از

انتظارش بود ،فراموش نکرد که درب سلول دوستان و رفقای زندانيش را باز کند و

زندانيان باقی مانده از آن سالھا مشخصاً در اﯾن مورد نوشته اند .من خود در

برای آنھا آرزوی شادی نماﯾد :اوشاقالر شاد قالون!)بچهھا شاد بمانيد .نقل از

سال  60در ميان خبرھائی که از زندان تبرﯾز میرسيد اﯾن را نيز شنيدم که

ﯾاشار روشن◙(

روحانگيز دھقانی ومبارزﯾن انقالبی دﯾگری چون بھزاد مسيحا که ھمراه او بودند،

ما در اﯾن سالھا به جای ھر انقالبی پاکباخته گذشته در دھه  50که

آن گونه مرگ خوﯾش را سرودی کردند (57).آری از اﯾن حماسه سازان در دھه

در اثر شکنجه زندگی را بدرود گفتند ،واقعاً دهھا و صدھا کمونيست و مبارز

 60بسيار بودند؛ از اﯾن " عاشقان شرزه که با شب نزﯾستند" ،از اﯾن " ققنوسان

انقالبی داشتيم که در زير شکنجه جان باختند .عالوه بر نمونهھائی که در باال

صحراھای شبگير" (58).در سال  60و در سال ھای  60بسيارھا بودند از

اشاره شد ،ﯾکی دﯾگر از آنان،سھيال مصدقيان فر ،دختر  17ساله ھوادار

آن"ستاره دنباله دار اعدامی" که به ننگ و خفت و تسليم تن در ندادند ،گلشنی

مجاھدﯾن بود .او را  48ساعت بطور مستمر کابل زدند تا باالخره زﯾر شکنجه جان

از ستارگانی که در زندان ھای سراسر ايران دسته دسته با پاھای استوار به

باخت .سيفﷲ در مقابل وحشيانه ترﯾن شکنجهھا نيز حاضر به تسليم نشد.

ميدان ھای تير رفتند؛ کسانی که با لبان خندان ،گوئی که عازم مسافرتی

سيفﷲ شيخ سادات سامانی ،ﯾکی از ھواداران مجاھدﯾن که بنّا و اھل شھر

ھستند ،ھمبندی ھای خود را می بوسيدند و يا با سردادن شعاری حاوی ابراز

کُرد بود .چگونگی شھادت او را از زبان ھمسلولی وی بشنوﯾم" :در دوره زندان

اﯾمان خود به پيروزی ،از آن ھا خداحافظی کرده و می رفتند .اکنون ،نام سوزان

من در اصفھان ،در داخل کميته صحراﯾی راھروﯾی بود که سيزده تا سلول ﯾک

نيکزاد  ،ناھيد محمدی ،سيما درﯾائی) (59را بياد دارم .دو عزﯾز اول از ھواداران

طرف راھرو بود و سيزده تا طرف دﯾگر .به دو تا سلول آخر نزدﯾک دستشوئی

سازمان چرﯾکھای فدائی خلق اﯾران -اقليت و سيما در ارتباط با چرﯾکھای فدائی

میگفتيم کاخ .چرا که توی اﯾن سلولھا توالت بود و کسانی را که در اثر زدن آش

خلق اﯾران قرارداشت .سوزان در آبان و ناھيد و سيما در آذر سال  60اعدام

و الش میکردند و نمیتوانستند از در سلول بيرون بياﯾند ،میگذاشتند اونجا.....
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سيفﷲ را زﯾر شکنجه کشتند و جنازهاش را آوردند توی سلول .بازجو به

زندگیھای شاداب در جامعه ،چنان شکنجهھای وحشيانهای را به جان خريده

پاسدارھاﯾی که توی زﯾرزمين سيفﷲ را وحشيانه میزدند گفته بود که اﯾن

بودند .آنھا "الله"ھا و شقاﯾقھائی بودند با داغی در سينه ،عاشقانی که

کارش تمام شد .اما مزدوران به حساب اﯾنکه بازجوﯾی سيفﷲ تمام شده جنازه

"محتبشان بيشتر از ھمه ما بود" .زمستانی سخت آغاز شده بود "و ھر چه

او را توی سلول آوردند .وقتی جسد را روی زمين گذاشتند ،من با دﯾدن اﯾنکه

تخم الله بود" ،می خشکاند" .اگر الله خون خودش را بر زمين نمیرﯾخت ،زمين

دستش زمين افتاد فھميدم که او جان باخته است .ولی از آنجا که خودم

برای ھميشه الله را فراموش میکرد ،مردم ھم دﯾگر الله را نمیدﯾدند ".بلی،

نمیتوانستم راه بروم ،کشان کشان خودم را بطرف او رساندم .دستش را بلند

الله ھای دھه " 60نمیخواستند مردم باور کنند که راستی راستی اللهای در

کردم و فھميدم که چه اتفاقی افتاده .فقط ﯾادم ھست که شروع کردم با صدای

صحرا نمانده .میخواستند تپهھا را پر الله کنند ،سرخ کنند) ".عبارات توی گيومه

بلند به فرﯾاد زدن که سيفﷲ را کشتند .....آنقدر اوضاع ھيسترﯾک بود که من

از "افسانه محبت"،صمد بھرنگی،میباشد( .چنين بود که در قصاب خانهھائی

ناخود آگاه شروع کردم به شعار دادن"...٭.

که نام زندانھای جمھوری اسالمی را بر خود داشتند ،دهھا و صدھا حماسه

در سالھای ۶٠و  ۶١زندانيان سياسی انقالبی ،در

مقاومت آفريده شد ،يکی اعجاب انگيزتر و تحسين برانگيزتر از ديگری .بلی ،اﯾن

راھروھای زندانھا با تنھای شکنجه شده رھا

زندانيان سياسی ،اﯾن کمونيستھا  ،اﯾن مبارزﯾن انقالبی ،اﯾن فرزندان راستين

میشدند چرا که شکنجهگران سرشان بسيار شلوغ

خلق ،نمونهای از دهھا و صدھا تنی بودند که با چنين روحيه مبارزه جوﯾانه واال،

بود و فرصت جا به جا کردن زندانيان را نداشتند.

برگھای تازهای بر صفحات تارﯾخ مبارزه و مقاومت مردم مبارز اﯾران افزودند .اجازه

زندانيان تازه دستگير شده ،از زير چشم بند آنھا را

دھيد در اﯾنجا به ﯾاد آنان شعر "آن عاشقان شرزه " از شفيعی کدکنی

میديدند و با حيرت پيش خود میگفتند" :زنده است

)م.سرشک( را با ھم بخوانيم:

يا مرده"!؟

اما جواب ھر چه بود ،آن قھرمانان برای

حفاظت از زندگی ،برای حفظ و تداوم زندگی و سرزندگی ،برای آفرﯾنش

آن عاشقان شرزه كه با شب نزيستند
رفتند و شھر خفته ندانست كيستند
فريادشان تموج شط حيات بود

٭ نقل از مصاحبه با يکي از بازماندگان کشتار زندانيان سياسی در سال  ، 67 ،محمد  -نشريه پيام
فدائی شماره 58

چون آذرخش در سخن خويش زيستند
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مرغان پر گشوده ی طوفان كه روز مرگ

وﯾژه کار( ،خليفه مردانی )اتحادﯾه کمونيستھا( ،مسعود قماشی )اتحادﯾه

دريا و موج و صخره بر ايشان گريستند

کمونيستھا( ،مسعود سلطانی )چرﯾکھای فدائی( ،محمد رضا کرﯾمی مقدم

میگفتی ای عزيز ! سترون شده ست خاک

)مجاھد( ،شرفالدﯾن)جناح  16آذر( ،قاسم شکوری )مجاھد( ،اسماعيل) ...راه

اينك ببين برابر چشم تو چيستند

کارگر( و"...٭ )الزم به ﯾاد آوری است که "اسماعيل معارفی" نام کامل آخرﯾن

ھر صبح و شب به غارت طوفان روند و باز

فرد در ليست باال میباشد .به گفته ﯾکی از ھم زندانیھای او ،شھاب

باز آخرين شقايق اين باغ نيستند.

شکوھی ،اسماعيل معارفی قبال ً اقليتی بود که اندکی قبل از دستگيرﯾش به
راه کارگر پيوسته بود .(.در رابطه با برخورد آن مبارزﯾن استوار با مرگ ،نقل

بگذارﯾد در اﯾنجا از مبارزﯾن دليری نيز ﯾاد کنيم که نه در خود سال  60و
ﯾا در سالھای اول دھه  60بلکه در سالھای بعد ،پس از گذراندن تجربهھای
مختلف در زندان و بودن در ميان ھمبندیھاﯾشان ،خونشان را در راه آزادی و
رھائی کارگران و زحمتکشان از قيد ھر گونه ظلم و ستم نثار نمودند ،مبارزﯾنی
که پس از سالھا ماندن در زندان به جوخه اعدام سپرده شدند .در مورد چگونگی
برخورد دليرانه آنھا و تأثير آن بر زندانيان عادی ،ﯾکی از زندانيان سابق
مینوﯾسد ":از اﯾن دوره خاطرات بياد ماندنی و جالبی براﯾم به جا مانده که ھيچ
گاه فراموشم نخواھد شد .ﯾکی از آنھا بردن بچهھای اعدامی برای اعدام بود
که افراد عادی وقتی آنھا را میدﯾدند که گشاده رو و خندان با ھمه روبوسی
کرده و خداحافظی میکنند و به سوی مرگ میروند ،به ھيچ وجه براﯾشان قابل
لمس و درک نبود "....نام بعضی از آن انقالبيون عبارت بودند از" :مسعود صدﯾق
)فدائی( ،سياوش حدادی مقدم )فدائی -وﯾژه کار( ،محمود محمودی )فدائی –

خاطرهای که در رابطه با مورد مسعود صدﯾق از طرف ﯾکی از ھمبندﯾھای او
نوشته شده است میتواند با گوﯾائی بيشتری واقعيت فوق را بيانگر باشد.
ھمبندی او مینوﯾسد" :چھارشنبه روز نفرت انگيزی براﯾمان بود .صبح زود اعالم
میکردند که فرد با کليه وساﯾل به بيرون بياﯾد .با گفتن اﯾن حرف ،برای آن افراد
که وضعيت مشخصی داشتند ،مسجل بود که برای اعدام میبرند .در نتيجه
تمام بچهھای بند به سراغش رفته و با او روبوسی کرده و وداع میکردند و اگر
فرصتی باقی میماند ،بعضیھا نيز سرود میخواندند .آنھا عموماً با روﯾی
گشاده و چھرهای خندان که ھيچ گاه از ﯾاد نخواھد رفت میگفتند و
میخندﯾدند .مثل روزھای قبل خوش و بش میکردند .گوﯾی عازم مسافرتی
شيرﯾن ھستند و ھيچ ترس و نگرانی به دلشان راه نمیدادند .اﯾن موضوع باعث
میشد که روحيه افراد صد چندان قوی تر شود.
٭

"ياد ايام" مندرج در گفتگوھای زندان شمارهھای  1تا 3
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٭
مردن وقتی انسان مرگ را
او به پاﯾان رسيد و رفت ".اما" ....تو نمیدانی ُ

فدائی بود که در زمان دستگيریاش با خود سالح حمل میکرد .مسعود در

شکست داده است ،چه زندگيست!"

سال  62مسئول عمليات حمله به سفارت ژاپن در تھران بود .او پيوسته در حال

ھرگز نميرد آن که دلش زنده شد به عشق
ثبت است در جريده عالم دوام ما

شوخی و خنده بود ،تا جائی که به عنوان ﯾکی ار افراد شلوغ بند معروف شد.
مسعود صدای زﯾبائی نيز داشت .در مراسم مختلف از او درخواست میکردند

ترجمه ترکی:
عشق ايله کؤنلو دالغاالنان اؤلمز ھئچ زمان

که بخواند .بوﯾژه وقتی که ترانه "نسيم فروردﯾن" از مرضيه را میخواند ،بچهھا
واقعاً لذت میبردند ،تا جائی که ھميشه بچهھا میگفتند که نسيم فروردﯾن را
باﯾد فقط از مسعود شنيد.

)شاملو(

وارليق صحيفه سينده يازيبالردواممی

٭

در آخر اﯾن قسمت جا دارد که از زندانيان خستهگی بدر نکـرده از زنـدان
ھای شاه نيز بگوﯾم .از آنھا که نام آزادگی بر پيشانيشان حک شده بود و درست

چند ماه بعد از اﯾن وقاﯾع ) ،(1366در ﯾکی از ھمين چھارشنبه ھا ،صبح

به ھمين جرم طومار عمرشان را رژﯾم وابسـته دﯾگـری در ھـم پيچيـد .خيلـی از

زود اسم او را خوانده و با کليه وساﯾل خواستند .ھمه بچهھا به طرف اتاق آنھا

آنان بالفاصله پس از دستگيری به جوخه اعدام سپرده شدند .مرگ قساوت آميز

ھجوم برده تا آخرﯾن دﯾدارشان را با او داشته باشند .بعد از پاﯾان روبوسی،

اﯾن آزاده گان ،ھم برای مبارزﯾن دﯾگر ھشـدار دھنـده بـود و ھـم انگيـزه مبـارزه و

بچهھا گوش تا گوش اتاق نشسته بودند و او را در ميان گرفته و به نوبت سرود

مقاومت را در آنان ھر چه بيشتر تقوﯾت نمود .در ميان آنان بگذارﯾد از گلـی سـرخ

میخواندند .خود او نيز ﯾک سرود انقالبی خواند .وقتی سرودش به پاﯾان رسيد،

نام ببرم و از "سـتاره دنبالـه دار اعـدامی" ،از "سـتاره خـون" ﯾـاد کـنم .از شـاعر

ﯾکی از بچهھا رو به او کرده و گفت :مسعود ،ﯾک بار دﯾگر ترانه "نسيم فروردﯾن"

خلق ،از سعيدمان بگوﯾم ،از سعيد سلطانپور ،از آن جان شيفته کـه نعـره اش از

را براﯾمان بخوان! او که میدانست برای آخرﯾن بار اﯾن ترانه را خواھد خواند ،با

ميان دﯾوارھای ستبر زندان ،روی فالت می پيچيد:

تمام احساسش شروع به خواندن کرد .در طول خواندن او اشک در چشمان

"بر کشورم چه رفته است

بسياری از بچهھا جمع شده بود و در دلشان آرام میگرﯾستند .و نسيم فروردﯾن

بر کشورم چه رفته است

٭–"ياد ايام" ،سياووش.م  -گفتگوھای زندان شماره  - 3صفحه 70
٭ " ترجمه ترکی غزليات حافظ"" ،تورکجه حافظ غزللری" ،محمد نقی ناصر الفُقرا )آذر پويا(
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گستره فالت دربند،خلقھا به عزا نشستند و خون سرخش پرچم مبارزه و

از شبنم و شقايق سرشارند"

مقاومت را رنگين ساخت.

و ھنوز او بود ،سعيد ما" ،گلی غمگين در ھالـهای ز خـون و خاکسـتر" کـه بـاز از

آرام آ.......ی مادرم ،آرام
بگذار تا سپيده بر آيد

حصار زندان ،اﯾن بار از زندان ﯾـک رژﯾـم مـذھبی ،فرﯾـادش را بـه گـوش دربنـدﯾان"

بگذار با سپيده ببندند

کار ستمگر" می رساند :
کارخانه و ِ

پشت مرا به
تير
بگذار تا بر آيد "آتش"

" ببين
ھنوز از قتلگاه
میخوانم

بگذار تا ستاره شليک
ديوانه وار بگذرد از کھکشان خون
خون شعله ور شود

صدای خسته من رنگ ديگری دارد

بگذار باغ خون

صدای خسته من سرخ و تند و توفانی است

بر خاک تيرباران

صدای خسته من آن عقاب را ماند
که روی قله شبگير بال میکوبد
و نيزه ھای تفته ی فريادش
روی مدار آتيه و انقالب میچرخد"

پرپر شود
بگذار بذر "تير"
چون جنگلی برويد در آفتاب خون
فريادگر شود

آری ،روی فالتی که ھنوز " صدای گلوله ،صدای محاصره ،صدای باروت،
صدای سوختن نوشتهھا و نام ھا ،صدای شليک روی دﯾوار ،صدای شليک از
پنجره ،صدای مرگ در خيابان ،صدای زنده باد ، ......صدای خون ،از آن به گوش،
میرسيد،اﯾن"صدای توانای" او بود که در ميان ھمه آن "صدا"ھا درطنين بود.

اين بذر به خاک نمی ماند
از قلب خاک می شکفد چون برق
روی فالت می گذرد چون رعد
خون است و ماندگار است

صدای سعيد ،سعيد خلق ،شاعر انقالبی خلق ،شاعری که در سوگش" ،در
)سعيد سلطانپور(
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پايداری و ايستادگی
در جھنمی زمينی
اکنون به درون بندھا و سلولھا بروﯾم؛ به ميان زندانيانی که پس از
طی دوران شکنجه و بازجوئیھای زجر آور ،در آنجا به سر میبردند .به راستی
اﯾن مبارزﯾن که برای رھائی از سلطه امپرﯾاليسم و نابودی رژﯾمھای دﯾکتاتور به
پا خاسته و خيلی از آنھا برای اﯾجاد جامعهای آزاد و رھا از ستم و استثمار
حتی مرگ را تحقير و قھرمانانه مبارزه کرده و اکنون خود را با جالدیھا و
شقاوتھای غير قابل باور حاکمين وقت مواجه میدﯾدند ،در آنجا چه برخوردی
داشتند! و در مجموع ،مقاومت و رزمندگی در آن شراﯾط خونبار چه رنگ و
وضعی به خود گرفته بود!
در صفحات پيشين ضمن برخورد به مساﯾل مختلف زندان در حوزهھای
گوناگون ،تا حدودی به چگونگی شراﯾط بندھا و سلولھا )عمدتاً در رابطه با
سالھای اول اﯾن دھه( اشاره شد و خواننده اکنون میتواند آن شراﯾط را تا
حدودی برای خود تصوﯾر نماﯾد .مبارزه و مقاومت زندانيان سياسی در بندھا و
سلولھا در دھه  60تنھا با در نظر گرفتن آن شراﯾط و با درک مجموعه عواملی
که بر اﯾن مبارزه و مقاومت اثرات مثبت و ﯾا منفی داشتند میتواند مورد بررسی
قرار گيرد .مبارزه و مقاومت خود دارای مفھومی عميق و وسيع میباشد که در
ھر شراﯾطی به شکلی نماﯾان میشود .مثال ً در شراﯾط سيطره اختناق شدﯾد بر
فضای زندان ،حتی تجلی آن را میتوان در اسم گذاریھائی که زندانيان
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سياسی مبارز روی توابين میگذاشتند و ﯾا در شوخیھا و لطيفهھائی که بر
عليه مبلغين و سران رژﯾم میساختند ،مشاھده کرد .با چنين دﯾدی و با در نظر
گرفتن مفھوم وسيع مبارزه و مقاومت در ارتباط با شراﯾط و وضعيتھای متفاوت،
به طور کلی ما در دھه  60در بندھا و سلولھای جمھوری اسالمی ،در آن
جھنم خونين و کثيف و نکبت باری که اﯾن رژﯾم برای زندانيان سياسی بوجود
آورده بود ،در ھر دوره شاھد مبارزه و مقاومت زندانيان سياسی در اشکال
گوناگون میباشيم .شاھد شکوھمندی و زﯾبائی مبارزات و اﯾستادگیھائی که
از دل سياھی و تارﯾکی نور اميد و زندگی روی فالت گسترده اﯾران پاشيدند .در
صفحات دﯾگر به صورت مشخص به اﯾن امر پرداخته خواھد شد.
اگر بخواھيم فضای مبارزه و مقاومت را پس
از طی شدن دوره بازجوئی ،در زندان توضيح دھيم،
اﯾن واقعيت را باﯾد باز گوئی کنيم که رژﯾم جمھوری
اسالمی عليرغم ھمه وحشتھائی که آفرﯾده بود و
عليرغم ارتکاب به جناﯾتھای فجيع در زندان و در
بيرون از آن ،در مقطع سال  60تا اواخر سال  61ھنوز
خود را با زندانيانی با روحيه عالی مبارزاتی مواجه
میدﯾد .با کسانی که رودروی او اﯾستاده و از ھوﯾت سياسی خود دفاع
میکردند ،سرودھای انقالبی میخواندند و به ھر نحو در تقوﯾت روحيه رزمندگی
خود میکوشيدند .اما به تدرﯾج که قدرت رژﯾم در زندانھا فزونی ﯾافت و
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سنگينی فضای سرکوب و اختناق ھمه زندانھا را در سيطره خود گرفت ،دﯾگر

فضائی انتظار اﯾن که زندانی سياسی مبارز به ھمان گونه که در دھه  50بود به

کمتر جائی برای برخوردھای مبارزه جوﯾانه علنی و آشکار باقی ماند؛ و ھمانطور

شکل تھاجمی با دست اندر کاران زندان برخورد نماﯾد و ﯾا در شکل غالب به طور

که میدانيم از زمانی که تواب به وزنهای در زندان تبدﯾل شد ،دژخيمان امکان

علنی از اعتقادات و موضع سياسی خود دفاع نماﯾد ،دور از واقعيت و انتظاری

ﯾافتند اختناقی بسيار سنگين با حجمی چندﯾن بار بزرگتر از قبل را بر زندانی

بيھوده است .در حالی که اﯾن به ھيچ وجه غير طبيعی نيست که در آن شراﯾط

سياسی تحميل نماﯾند .سالھای بين  61-63که در بين زندانيان سياسی به

سرکوب و اختناق عدهای راه مقابله با رژﯾم را در خاموشی جستجو کنند .بعضی

دوره حاکميت توابين معروف است را میتوان اوج تسلط فضای رعب و وحشت

با زنده نگاه داشتن حس مقاومت در درون خود با شراﯾط تحميل شده پيش روند.

در زندانھا ناميد .در اﯾن فضا ،شالق و شکنجه و مرگ مصداق ھمان شمشير

بعضی با روحيه قوی مبارزاتی شان از ھر فرصتی برای در ھم شکستن فضای

داموکالس را میﯾابد که دائماً در باالی سر زندانی سياسی وحشت آفرﯾنی

اختناق و سرکوب استفاده نماﯾند و بعضی ھم در ھم بشکنند .در مقطع اختناق

میکند .خشونت بر عليه زندانيان سياسی آن ھم از طرف مشتی لومپن و افراد

شدﯾد دوره حاکميت توابين چنين پروسهای در زندان طی میشد .البته به تأﯾيد

عقب مانده بی کله و مغز حد و مرزی نمی شناسد .اساساً خود وجود پدﯾده

بسياری از زندانيان باقی مانده از آن دوره ،درھم شکستنھا درخيلی از موارد

تواب در زندانھای دھه  ،60جائی که زندانی به عاملی جھت سرکوب زندانی

موقتی بود .کسانی که در دورهای درھم شکسته شده بودند ،در دورهای دﯾگر

دﯾگری تبدﯾل شده بود و جائی که جاسوسی و

بپا خاسته و به سوی مبارزه و مقاومت در مقابل زندانبانان )ھر چند نه در شکل

گز ارش دھی از زندانيان سياسی نه به صورت

تعرضی مشخص( روی میآوردند .کسانی که در

مخفی بلکه به طور علنی و درجلوی چشم

اوج اختناق حاکم در زندان توانستند خود را بی

زندانی صورت میگرفت ،به حد کافی ازغلبه

طرف و ھيچکاره جلوه بدھند و ﯾا حتی به گونهای

دشمن و دست باال داشتن او در زندانھا گواھی

کوتاه آمدند ،باز به کارگران و زحمتکشان و دﯾگر

میدھد .بنابراﯾن چگونگی مبارزه و مقاومت

تودهھای رنجدﯾده اﯾران پشت نکرده و از چنين

زندانی سياسی در چنين شراﯾطی و با در نظر

موضعی در صف مقابل رژﯾم قرار داشتند .در ضمن،

گرفتن چنين اوضاعی مطرح است .در چنان

در اﯾن ميان حساب کسانی ھم که در مقاطعی
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عليرغم ميل خود برخوردھای نادرستی از خود نشان داده و دچار ضعفی شدند

کاران بر عليه دﯾگر زندانيان سياسی ،جرﯾان مبارزه در زندان ھمواره به صورتی و

که مورد تأﯾيدشان نبود و در موقعيتی دﯾگر از آن تبری جستند ،و به طور کلی

در شکلی جرﯾان داشته و ھيچ سالی از سالھای پر مشقت دھه  60بدون

حتی حساب در ھم شکستهگان موقتی را نيز باﯾد از حساب توابين ثابت

روﯾدادھای مبارزاتی طی نشده است .به جرأت میتوان گفت که پاﯾداریھا

قدم)!!( جدا نمود؛ ھر چند که به ھر حال اﯾن واقعيتی است که در ھم

و روحيه رزمندگی در ميان زندانيان سياسی مبارز در مجموع

شکستنھائی که در دوره مورد بحث در اثر فشار در سلولھای انفرادی و ﯾا در

گونهای بود که جمھوری اسالمی ھرگز نتوانست شعلهھای مبارزه و

اثر انواع و اقسام فشارھای دﯾگر بوجود میآمد باعث گسترش جو غير مبارزاتی

مقاومت در زندان را به خاموشی کشاند.

در زندان میشد .اﯾن امر به خصوص از آنجا حاصل میشد که دست اندرکاران،

واقعيت اﯾن است که زندان در سالھای مختلف اﯾن دھه شراﯾط متفاوتی را به

زندانی در ھم شکسته را که در وضعيت روحی بسيار نامناسبی قرار داشت

خود دﯾده و فضاھای مبارزاتی و غير مبارزاتی گوناگونی را از سر گذرانده است.

بالفاصله به پشت ميکروفن برده و با برپائی به اصطالح " مصاحبه" ،از آن فرد و

در زﯾر کوشش میشود تا آنجا که اسناد و اطالعات و مدارک در دسترس اجازه

وضعيت روحی ای که وی بدان دچار شده بود ،برای در ھم شکستن جو

میدھند  -که اغلب آنھا مربوط به تھران میباشد که بيشترﯾن زندانی

مقاومت در زندان و رواج روحيه بدبينی و بد گمانی نسبت به ﯾکدﯾگر نھاﯾت

سياسی را در خود جای داده بود  -به تشرﯾح و توضيح ھر چه مشخص تر

استفاده را مینمودند .با در نظر گرفتن ھمه اﯾن واقعيتھا و از آنجا که دست

مبارزات درون زندان با ذکر موردھای معين و در سالھای مختلف دھه 60

اندرکاران زندان نيز ھمواره سعی داشتند جو تسليم و تمکين را فضای غالب در

پرداخته شده و واقعيت اﯾن امر و چگونگی حضور رزمنده و مقاوم زندانی

زندان جلوه دھند ،حتماً الزم است تأکيد شود که تا جائی که صحبت بر سر

سياسی مبارز در بندھای عمومی و در سلولھای انفرادی در اﯾن دھه ،بيان و

فضای مقاومت و رزمندگی در زندان است ،اﯾن بسيار غير واقعی و دور از حقيقت

ترسيم شود.

خواھد بود اگر فضای عمومی در زندانھای دھه  60حتی در اﯾن دوره ،با توابين و
ﯾا با نادمين و منفعلين توضيح داده شود .واقعيت اﯾن است که در اﯾن دھه
عليرغم غلبه ارتجاع جمھوری اسالمی بر مردم ما و موفقيت اﯾن رژﯾم در سيطره
شراﯾط شدﯾداً سرکوبگرانه در زندانھا و عليرغم ھمه خوش رقصی ھای خيانت

به
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مبارزه و مقاومت زندانيان سياسی
در اوايل دھه 60
با قاطعيت میتوان گفت که در سالھای 60و  61که فجاﯾع مربوط به
شکنجهھای وحشيانه ،قتلھای زﯾر شکنجه ،و اعدامھا با شدت تمام جرﯾان
داشت ،ﯾک مبارزه بسيار اساسی چه به گونهای آشکار و چه غير آشکار در بين
دست اندر کاران رژﯾم در زندانھا و زندانيان سياسی در بندھا و سلولھا جرﯾان
داشت .در ﯾک سوی اﯾن مبارزه زندانبانان خادم جمھوری اسالمی در زندانھا
قرار داشتند که بر مبنای سياست کلی رژﯾم در جھت به تسليم و تمکين
کشاندن زندانی سياسی شدﯾداً تالش مینمودند و در سوی دﯾگر ،آن دسته از
زندانيان سياسی بودند که نه فقط تمکين و تسليم را نمی پذﯾرفتند بلکه با ھمه
توان خود در جھت تقوﯾت فضای مبارزاتی در زندانھا میکوشيدند .زندانيان
سياسی مبارز عليرغم جو شدﯾداً مختنق زندان ،به شيوهھای مختلف و از جمله
با حفظ روابط درونی بين ﯾکدﯾگر و ﯾا اواﯾل حتی با اﯾجاد روابط تشکيالتی در ميان
خود ،در باال نگاه داشتن جو مبارزاتی و ارتقاء روحيه مقاومت کوشش میکردند.
سرباز زدن از بعضی تحميالت که گاه زندانبانان میکوشيدند آنھا را به عنوان
مقررات در زندان معمول کنند ،ﯾکی از جلوهھای مبارزه و مقاومت زندانيان مبارز
در اﯾن دوره بود .ﯾکی از مثالھا در اﯾن رابطه تحميل سرودھای مذھبی-
سياسی رژﯾم به زندانيان و اﯾستادگی زندانيان مبارز چپ در مقابل آن میباشد.
ﯾکی از زندانيان سياسی که آن تجربه را از سر گذرانده است )محمود خليلی(
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در اﯾن رابطه میگوﯾد" :زندانيان مبارز چپ ھيچوقت زﯾر بار سرود خوانی
تحميلی رژﯾم نرقتند .سرود" خمينی ای امام" بعد از عيد سال  61اجباری شد
که عيد پرخاطرهای بود :شب عيد سال  61وھنگام تحوﯾل سال نو از بد شانسی
نوبت دستشوئی اتاق ما بود .از دستشوئی که برگشتيم و وارد اتاق شدﯾم
سال تحوﯾل شد .در ﯾک لحظه ابتدا صدای ضربات مشتی که به دﯾوارھا
میخورد از ھمه طرف بلند شد و بالفاصله سرود
»بھاران خجسته باد« از ھر طرف بلند شد به
جرئت میتوانم بگوﯾم ھمه سالنھای آموزشگاه
ﯾک صدا اﯾن سرود را با ھم میخواندند .از سالن
) 6که باالی سالن 4سالنی که ما در آن بودﯾم (
صغریھا پا به زمين میکوبيدند وتمامی دﯾوارھا
به لرزه در آمده بود .بعد از اﯾن ماجرا )که نشانه
روحيه باال ومقاومت زندانيان بود( ،در اواخر
فروردﯾن بود که سرود "خمينی ای امام "را اجباری کردند.
کل اتاقھای سالن ) 4به نوبت ھر اتاق  20دقيقه( را ھميشه صبحھا
به ھوا خوری میبردند .سه تا حياط برای ھوا خوری سالن ،2،4و 6وجود داشت
)بعد ازظھرھا ھر سه حياط مختص سالن  6بود(که ھراتاق سالن  4رابه ﯾکی از
اﯾن حياطھا میبردند ودرب ارتباطی حياطھا ھميشه بسته بود .اولين روزی که
سرود خوانی را اجباری کردند  .قبل از ورود به حياط پاسدار مسئول ھوا خوری
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)معروف به بوف کور( ﯾک تکه کاغذ دستش گرفته بود که »سرود خمينی ای

بود )او ﯾکی از اعضاء تيم فوتبال »وحدت« بود که در اواخر اردﯾبھشت  61ظاھرا"

امام« روﯾش نوشته شده بود .به ھر کس میرسيد میگفت اﯾن رابگير تا

درجبھه کشته شد وجاﯾش را شخصی به نام »حسين زاده« گرفت» (.ملک«

بتوانی سرود را بخوانی .ھيچ کس حاضر نشد آن را بگيرد بجز ﯾک اکثرﯾتی که به

تقرﯾبا" نيم ساعتی برای ما از اجباری بودن خواندن اﯾن سرود وتنبيهھای آتی

او رضا سياه میگفتند .بعد که وارد حياط شدﯾم پاسدار )بوف کور( اعالم کرد

صحبت کرد .سپس ما را به اتاق فرستادند .از آن روز به بعد تقرﯾبا "ھر روز

ھمه جمع شوند وسرود را بخوانند .ابتدا کسی توجه نکرد ،ولی او اعالم کرد ھر

تعدادی از ما را به زﯾر ھشت میبردند وکتک میزدند .بعداز چندی که بحث به

کس سرود را نخواند تنبيه میشود .بالفاصله اکثرﯾتیھا و تودهایھا وسه نفر از

شعبه بردن بچهھا و گزارش ِ زدن تشکيالت در اتاق و.....پيش آمد ،تعدادی از

بچهھائی که اتھام نداشتند به خط  4شدند )ھر 4نفر در ﯾک ردﯾف( 17نفر بقيه

بچهھا تغيير روﯾه دادند .با اﯾن حال عليرغم تمام فشارھا ،تا زمان برچيده شدن

اتاق را »بوف کور« ابتدا کنار دﯾوار قرار داد که آنھا سرود را برﯾده برﯾده خواندند.

بساط سرود اجباری کشاکش بين بچهھا و مسئولين زندان ادامه داشت و آنھا

بعد اعالم کرد شما حق ھوا خوری ندارﯾد و باﯾد  30دور دور حياط را بدوﯾد .به

ھيچوقت نتوانستند ھمه ما را وادار به خواندن اﯾن سرود کنند و آنطور که دوست

قول قدﯾميھا کور چی میخواد دوتا چشم بينا .ما در ﯾک صف شروع به دوﯾدن

داشتند آن را پياده کنند")محمود خليلی◙(

کردﯾم و جالب اﯾن بود که دور زدن ما را »بوف کور« شمارش میکرد .بعد ھمه

بند  ،8بند تنبيھی زنان درقزلحصار ،يک نمونه

ما را وادار به بشين و پا شو کرد و سپس گفت نفری  20تا شنا بروﯾد .جالب اﯾن

برای اﯾن که واقعيت مبارزه و مقاومت زندانيان سياسی در بندھای

بود که شمارش او تمام میشد وما ھمچنان به شنا رفتن ﯾا بشين و پا شو

زندان ھر چه عينيی تر برای خواننده تصوﯾر شود ،به عنوان ﯾک نمونه جا دارد

ادامه میدادﯾم )البته ھمراه با خنده وشوخی( آن روز ما ﯾک ورزش کامل انجام

وضعيت بند  8زنان در زندان قزلحصار در اﯾنجا مختصراً بازگوئی شود .بند ،8

دادﯾم .از روز بعد 4نفری ھم که با تودهای اکثرﯾتیھا رفته بودند به ما ملحق

معروف به بند مجرد تنبيھی ،بندی در زندان قزلحصار بود که در سال  60زنان

شدند .اﯾن برنامه حدود ﯾک ھفته به ھمين شکل ادامه داشت .اﯾن تنبيه ھر روز

مبارزی را که "سرموضعی" خوانده میشدند به آنجا منتقل مینمودند .ھرچند

ما بود که خودمان با اشتياق آن را انجام میدادﯾم .

به گفته اغلب زندانيان سياسی زن تقسيم بندی بندھا الزاماً با معيارھای

بعد از ﯾک ھفته در سياست سرکوبشان تغيير دادند .در ابتدا ھمه 21

محکمی صورت نگرفته بود .مثال ً اگر چه بند  4را خود داود رحمانی و ھمپالگی

نفر را زﯾر ھشت بردند در آن زمان مسئول آموزشگاه شخص جوانی بنام »ملک«

ھاﯾش مخصوص توابين عنوان میکردند ولی اﯾن طور نبود که واقعاً ساکنين اﯾن
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بند ھمگی تواب باشند .عکس اﯾن امر نيز صادق بود و بودن فردی در بندی که

شدهھا به بند  8منتقل کردند .در آن زمان سھيال )فاميلش را نميدانم ولی زن

سرموضعی خوانده میشد الزاماً به معنی واقعاً "سرموضع" بودن آن فرد نبود.

برادر وحيده دستگردی بود( و فرد دﯾگری به نام افسر غروی توابھائی بودند که

در آن زمان معموال ً افراد را مرتب از اﯾن بند به بند دﯾگر منتقل میکردند .با اﯾنحال

مسئوليت بند به آنھا سپرده شده بود و ﯾک اطاق در "زﯾر ھشت" بند  8متعلق

در ﯾک دوره ،بند  8خصوصياتی متفاوت از دﯾگر بندھای زنان درقزلحصار پيدا کرد

به آنھا بود .بقيه زندانيان که چپھا و مجاھدﯾن بودند در  12سلول بند تقسيم

و به عنوان ﯾک بند تنبيھی برای زندانيانی در آمد که حاضر به اجرای مقرارت

شده بودند .بند  8ھميشه در تالطم بود ،سر شار از مبارزه بود .ما برای بدست

ارتجاعی تحميل شده به زندانيان از قبيل خواندن نماز و شرکت در مراسمھای

آوردن ھمه چيز مجبور بودﯾم بجنگيم .ھوا خوری نداشتينم  ،غذا کم بود و اغلب

سياسی -مذھبی و غيره نبودند .پاسخ منفی آشکار به خواست اعالم انزجار از

گرسنه بودﯾم ،دارو نداشتيم ،حق ورزش نداشتيم ،مطالعه چند نفری ممنوع

" گروھک خود" که منظور ھمانا سازمانی بود که فرد زندانی قبل از دستگيری به

بود .مدتی حتی نمیتوانستيم کار دستی داشته باشيم ،برای اﯾن کار ﯾکی

لحاظ سياسی به آن وابسته بود نيز ﯾکی از معيارھا برای قرار دادن عده زﯾادی از

جلوی در کشيک ميداد و دﯾگری خوابيده مثال ً چيزی میبافت .برای به دست

زندانيان در بند  8بود .اﯾن بند از اندک امکاناتی که در بندھای دﯾگر موجود بود،

آوردن ھر نياز اوليهای مجبور بودﯾم تنبيهھای سختی راتحمل کنيم ،ولی نھاﯾتا

محروم شده بود .مثال ً غذای کمی به آنھا داده میشد و زندانيان ھمواره در

مجبور میشدند بعضی از آنھا را بدھند .مثال گاھی ھوا خوری میگرفتيم و از

گرسنگی به سر میبردند و ﯾا ھوا خوری نداشتند و غيره.

اﯾن فرصت استفاده میکردﯾم و پتوھا را میشستيم چون ميدانستيم بزودی به

وضعيتی که قبل ازجرﯾان تختھا در بند  8وجود داشت و حاکی از جو

دنبال بھانهای ھمه چيز گرفته خواھد شد .ھر چند گاھی سھيال ،تواب مسئول

مبارزاتی حاکم بر اﯾن بند بود ،در گزارشات گوناگون از زندانيان سياسی مطرح

براﯾمان قوانين جدﯾد را میخواند که ما میباﯾست آنرا انجام ميدادﯾم  ،ولی ما

شده است .اولين دسته از زندانيان سياسی که به "قيامت" برده شدند نيز-

که قانون آنھا را قبول نداشتيم عمدا ﯾا سھوا آنرا اجرا نميکردﯾم و تنبيه ھم

ھمانطور که قبال ً اشاره شد -از ميان ھمين زنان مبارز محبوس در بند  8زندان

میشدﯾم) ".وﯾدا برزگر◙(

قزلحصار معروف به بند تنبيھیھا بودند .ﯾکی از زندانيان بند  8در آن دوره ،در

در رابطه با چگونگی آن تنبيھات و آزار و اذﯾتھای گردانندگان بند،

مورد شراﯾط اﯾن بند میگوﯾد " :اواﯾل تابستان بود که مرا از بند  7مجرد که آنجا

گوﯾنده سخنان فوق اﯾن طور توضيح میدھد" :عالوه بر بسته شدن در سلولھا

ھم بقول زندانبانان بند سر موضعیھا بود ،به دنبال گزارش ﯾکی از تازه تواب

صحنهھای وحشتناک و ناراحت کننده دﯾگری نيز داشتيم  .روزی دو سه تا
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پاسدار به بند آمدند و ﯾکی از بچهھای مجاھدﯾن را وسط بند در حاليکه چادرش

را پر کرد .پاسدارھا ھم شروع به زدن کردند .از ھمان اول صف با مشتھای

را بدور خود پيچانده بود جلوی چشمان ما شالق زدند فکر کنم شکر بود که در

سنگين ﯾکی ﯾکی میزدند و از ھمان اولين نفر ﯾکی پس از دﯾگری با ھر مشت

سال  67اعدام شد  .ﯾادم می آ ﯾد ﯾک ناله ھم نکرد ......تنبيه دﯾگری را بياد

فرﯾاد میزدﯾم نزن چرا میزنی و ﯾکی ھم از ميان جمع فرﯾاد زد نزن کثافت!" در

میآورم .مسئول بند با صدای بلند اعالم کرد ھمه با حجاب از سلولھا بياﯾند

شراﯾط رعب آوری که در زندان حاکم بود معلوم است که ھمين اعتراض و برخورد

بيرون که حاج آقا میآﯾد ولحظهای بعد حاجی داود با چھره کرﯾه وخشمگينش و

اﯾن زندانيان در مقابل آن مرتجعين جيره خوار که قساوتھاﯾشان را به طور

با شکم بر آمده و بزرگش داخل بند شد و در حاليکه موقع حرف زدن خودش را به

روزمره دﯾده بودند ،کامال ً شجاعانه بوده و نشان از وجود روحيهھای انقالبی در

چپ و راست پيچ و تاب میداد )حرکاتش ھميشه باعث خنده ومسخره ما

بين آن زنان مبارز داشت .به خصوص که آنھا باز تن به مقررات تحميلی

میشد ،سعی میکردﯾم زﯾر چادر خنده امان را پنھان کنيم( گفت باﯾد بگوﯾيد

نمیداندند .در مقابل چنان مبارزه و مقاومتھائی مسلماً آن دژخيمان بر شدت

کی به اطاق مسئول بند )سھيال( رفته واال ّ ھمه برای شبھای بينھاﯾت تنبيه

وحشیگریھای خود میافزودند .در ادامه مطلب فوق می خوانيم " :پس از اﯾن

خواھيد شد .سکوت در بند حاکم شد .ھيچ کس لب نگشود......آنشب ھمه با

برخوردھا از گوشه چشم دﯾدﯾم که جعبهھای خالی را که در گوشهای قرار

پاھای برھنه و چادر به راھروی سرد کشانده شدﯾم و مجبورمان کردند که روبه

داشت دارند میشکنند .آنھا اﯾن بار با تکهھای چوبی که ميخ داشت بجان ما

دﯾوار باﯾستيم .بعد از مدتی پاسدارھا که گوﯾی خسته شده بودند ،رفتند و ما

افتادند .در آخر ھم چند تا از بچهھا را برای تنبيه بيشتر و مرعوب ساختن آنھا

نشستيم .صبح مارا به داخل سلولھا بردند .ھمه گوشهای ولو شدﯾم و

به زﯾر ھشت بردند و صبح روز بعد به بند آوردند".٭ .مسلم است که ھدف ارتجاع

خوابيدﯾم .شب ،دﯾگر ھمه آماده رفتن به راھرو برای تنبيه بودﯾم .انگار که

در زندان درھم شکستن مقاومت زندانيان بود و آرزوﯾشان آن بود که ھمه را به

میخواستيم به ميھمانی بروﯾم ،میخندﯾدﯾم و به ﯾکدﯾگر لباس و ژاکت و جوراب

بندگان مطيع رژﯾم جمھوری اسالمی تبدﯾل نماﯾند .در چنين اوضاعی زنان

اضافه میدادﯾم تا ھم از سرما در امان باشيم و ھم از کتک خوردنھا! دوباره ما را

زندانی سياسی در اﯾن بند ،برداشت درستی از وضعيت داشته و مطابق آن

برای تنبيه بردند .رو به دﯾوار و سر پا اﯾستادﯾم .اﯾنبار حق صحبت کردن و نگاه

عمل مینمودند ":اﯾن روزھا و لحظهھا ظاھرا میتوانست با ﯾک انزجارنامه تمام

کردن به اطراف را نداشتيم .ته صف ﯾکی دو تا از بچهھا به بھانه کمری بودن

شود و ما به بند عمومی برده شوﯾم .ولی ما معتقد بودﯾم که انزجارنامه

نشستند ولی با ضربات مشت و لگد روبرو شدند .صدای نزن چزا ميزنی راھرو

٭

ھمان منبع
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میتوانست شروع و آغازی برای کارھای بعدی و غلطيدن به سقوط کامل شود.

آن جزﯾره را ھيجان انگيز و زﯾبا سازﯾم .آن زمانھا تازه داشتند گوھردشت را

لغزﯾدن میتوانست از انزجار شروع شود و به کارھای دﯾگری مثل گزارش دادن و

میساختند واحتماال شاﯾعه جزﯾره ھم ھمين زندان گوھردشت بود .ﯾکی دو بار

بعد البد مصاحبه وشاﯾد ھم به تير خالص زدن و بازجوﯾی از زندانيان خاتمه پيدا

به بند حمله کردند و داود رحمانی به داخل بند آمده تعدادی را انتخاب کرد .با

کند .ھيچکدام از اﯾنھا با پرنسيب انقالبی و اخالقی ما سازگار نبود .ما به آنھا

انگشت نشان میداد :تو .....تو.....و تو با کليه وسائل بروﯾد .در بند قل قله بود

میگفتيم فقط میخواھيم دوران محکوميت خود را بگذرانيم و بروﯾم و براﯾش

ھمه اﯾنور و آنور میرفتيم و با دوستانمان خدا حافظی میکردﯾم و آخرﯾن پيامھا

ھيچ کاری ھم نمیکنيم .دﯾده بودﯾم که با ھر لغزشی توقع زندانبانان باال

را رد و بدل میکردﯾم ،بعدھا فھميدﯾم که آنھا را به گوھردشت بردهاند .........

ميرفت .اﯾن را ھم بگوﯾم که جالب اﯾنجاست که در ابتدا در پيش گرفتن چنين

ولی از سرنوشت عده دﯾگر بی خبر بودﯾم .بعدھا فھميدﯾم آنھا مدتھا در ھمان

برخوردی و مثال ً محکوم نکردن گروهھا خطی نبود بلکه فردی بود ولی در بند 8

قزلحصار در ﯾک دستشوئی زندانی بودهاند ودر شراﯾط بسيار بدی بسربرده

تقرﯾبا ھر حرکتی به دنبال ﯾک مشورت ھمگانی در سلولھا انجام میشد".

بودند.

)وﯾدا برزگر◙(

ھر بار که چندتاﯾی از ھم بندﯾھاﯾمان را میبردند تا مدتی بند غمگين بود ولی دو

مبارزه در بند  8بين زنان زندانی و زندانبانان رژﯾم ھمچنان ادامه داشت.

باره ھمه خود را میﯾافتند وھمه چيز ظاھراً به شکل عادی باز

وابستگان به جمھوری اسالمی از داوود رحمانی و الجوردی گرفته تا دست

میگشت......ھمه اﯾن واقعيتھا ما را به فکر میانداخت که حرکاتمان را با

اندرکارانی چون سرحدی زاده ،موسوی اردبيلی و غيره که برای بازدﯾد از شراﯾط

دقت بيشتری بررسی کنيم .میگفتيم که باﯾد طوری حرکت کنيم که در اﯾن

و وضعيت آفرﯾده شده به دست اﯾادیشان در زندان از آنجا بازدﯾد میکردند،

رابطه نه امتيازی به آنھا داده شود و نه کسی از بند زﯾر ضرب برود و مسائل

ھمه مجرﯾان سياستی بودند که میباﯾست درنھاﯾت زندانی سياسی مبارز را از

بند رو شود .اﯾن مسائلی بود که در آن روزھا به آن میاندﯾشيدﯾم .ولی براﯾمان

پای در آورد .برای اﯾن کار نقشهھا کشيده شده و پيشاپيش برای اﯾجاد رعب در

قدر مسلم آن بود که باﯾد مقاومت کرد .واقعيت اﯾن بود که بچهھا نمیخواستند

دل زندانيان آنھا را در رابطه با آن نقشهھا تھدﯾد مینمودند .در اﯾن مورد در

زﯾر ضرب بروند چون ھمه در بازجوئیھا ھمه چيز را نگفته بودند و میترسيدند

ادامه مطلب فوق آمده است" :مدتی زمزمه میشد که مارا به جزﯾرهای تبعيد

دوباره شکنجه و بازجوئی شوند و ھم خود را و ھم عدهای را بزﯾر شکنجه

خواھند کرد .اما ما قبل از اﯾن که بترسيم ،سعی ميکردﯾم در روﯾاھا و گفتارمان

بکشانند و حاضر ھم نبودند از اصولی که بھش معتقد بودند پائين بياﯾند.....ما
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کماکان به مبارزه خود ادامه میدادﯾم .مثال ً وقتی دعای کميل بود و سخنرانی

بين چپھای خارج سلولھا و اﯾن چپھای جدﯾد بر سر مواضع بند  8درگرفته بود.

توابھا ،ما شرکت نمیکرديم ،و در مقابل خواست رئيس زندان و توابھا

آنھا معتقد بودند که باﯾد از اﯾن به بعد حرکات را رادﯾکالتر کرد و مستقيما با

میگفتيم ما را به خاطر اﯾن که اﯾن قبيل مقرارات را قبول ندارﯾم آوردهايد اينجا.

ھمه چيز مخالفت کرد و اعالم کرد که ما کمونيست ھستيم .قدﯾمیھا معتقد

ما می خواھيم زندانمان را بگذرانيم و برويم .اگر برای اين کارھايی که نمی کنيم

بودند که اﯾن بند سالھاست که در مقابل قوانين و نماز و شرکت دردعای کميل و

داريم تنبيه میشيم چرا ديگه آنھا را انجام بدھيم......ما در بند تواب نداشتيم ،

غيره مقاومت میکند و بچهھا خسته ھستند و در ضمن درميان ما کسانی

ھمه خوب بودند ،مجاھدﯾن ھم بھترﯾن ھاﯾشان بودند و ما مجبور به خواندن نماز

ھستند که ممکنه در مقابل فشار بيشتر نتوانند مقاومت کنند و اﯾن کار

تاکتيکی نبودﯾم ولی واقعيت اﯾن بود که نماز نخواندن ما از موضع دفاع علنی از

پيامدھای بدی را بدنبال بياورد......واقعيت آن بود که ما اگر چه کمونيست بودن

کمونيسم نبود .چون میدانستيم با چه دﯾکتاتورھائی روبرو ھستيم .و چه

خود را اعالم نمیکردﯾم ولی کار خودمان را میکردﯾم .حتی روز اول ماه مه را در

دربازجوئيھا و چه در بند  7و  8در اﯾن مورد ھمه گفته بودند که ما نماز

ھمان انباری که لباسھاﯾمان در آنجا بود با ورزش چند نفره ﯾا حتی دو نفره

نمیخوانيم ولی دارﯾم تحقيق میکنيم و ھنوز ھم در حال تحقيق بودﯾم !!!! "

جشن میگرفتيم .اگر زندانبان ما را میدﯾد گزارش میداد و براﯾش تنبيه ھم

گوﯾنده اﯾن سخنان از زندانيان جدﯾدی که از اوﯾن به آن بند آورده شده بودند و به

میشدﯾم......ﯾک خاطره نيز در رابطه با نماز خواندن تعرﯾف کنم .ﯾکشب از خواب

قول او "سرنوشت بند  8را رقم زدند وبعدھا ھم ازميان آنھا توابھای درجه ﯾک

بيدار شدم و به درون بند رفتم .بند شلوغ بود چند چادری در بند در رفت و آمد

بيرون آمد" نيز صحبت میکند و میگوﯾد که ھمه آنھا را جدا از ما در سلولی

بودند مجاھدی بمن نزدﯾک شد و گفت توابھای بند  3اﯾنجا برای سرکشی

جا داده بودند .وی برخورد آنھا را معقول ندانسته و میگوﯾد که میشنيدﯾم که

آمدهاند به بچهھاﯾتان بگو بلند شوند و نماز بخوانند .من به داخل سلول برگشتم

آنھا حتی "با بعضی از بچهھای پيکاری و مائوئيستھای سلولشان مثال حتی

و خبر را دادم .لحظهای فکر کردﯾم ،بعد به اﯾن رسيدﯾم که ما در اصل برای ھمين

در ورزش دست جمعی ھم مرزبندی دارند .خط دھندگان اﯾن حرکت ،کيانوش

اﯾنجا ھستيم خودشان ميدانند نماز نمیخوانيم .چون در بند تواب نداشتيم،

اعتمادی و دوستش زھرا ضابطی بودند که عمدتا از بچهھای سھند بودند .گفته

مجبور به نماز خواندن نبودﯾم وحاال ھم احتياج به چنين تاکتيکی نداشتيم .ھمه

میشد که کيانوش اعتمادی و زھرا ضابطی از بچهھای باالی سھند ھستند.

بی توجه به وجود توابھا در سلول ماندﯾم و به ظاھر خوابيدﯾم .سلولھای چپ

)کيانوش پس از تواب شدن اسم خود را به "ھدا" تغيير داد( .در اﯾن زمان گفتگو

دﯾگر ھم بود و ھمه بچهھای چپ آنجا ھم ھمين نظر را داشتند .حتی راست
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ترﯾن چپھا که ﯾک دختر راه کارگری بود و دائم ھمه را به داشتن دﯾدگاھھای

اولين دسته از زندانيان سياسی به سلولھای انفرادی گوھردشت موقعی

چرﯾکی متھم ميکرد ،او ھم از جای خود برای نماز بلند نشد)".وﯾدا برزگر◙(

صورت گرفت که گردانندگان و دست اندرکاران دژخيم زندانھا متوجه شدند که

مبارزه و مقاومت در اشکالی ديگر
در سال  ،61ما نمونهای از عظمت مبارزه و مقاومت را به طور مشخص

زندانيان سياسی مبارز عليرغم ھمه شکنجهھا و وحشتھائی که ديدهاند از
پای درنيامده و با تنھا و دلھای زخمی ،سرفرازانه در مقابل آنھا ايستادهاند.

در بين زندانيان مرد در "بند2) 7مجرد( واحدقزلحصار" مشاھده میکنيم .آنجا که

زندان گوھردشت با سلولھای انفرادیاش ،بعدھا در ميان خانوادهھای

زندانيان را پس از آنھمه شکنجهھائی که در بازجوئیھا دﯾده بودند ،مرتب

زندانيان سياسی به عنوان ﯾک زندان مخوف مشھور شد .اﯾنجا عرصه دﯾگری از

شالق میزدند .آنجا که" :داوود رحمانی ،رئيس زندان سعی میکرد ﯾک ھفته

مبارزه زندانيان سياسی با دژخيمان مرتجع جمھوری اسالمی بود که خواھان به

مانده به مالقات )مالقات ماھی ﯾک بار بود( زندانيان را شالق نزند و درست

زانو در آوردن زندانيان سياسی بودند .مسلماً تحمل شراﯾط طاقت فرسای

فردای مالقات سر و کله او و پاسدارانش با کابل پيدا میشد ".برخورد زندانيان

سلولھای گوھردشت با سکوت مرگباری که بر آن حاکم بود -به خصوص وقتی

مبارز با چنين واقعيتی ،سرخم کردن و بردهوار در ﯾک گوشه نشستن نبود بلکه

مدت آن طوالنی بود -نيروی مبارزاتی قوی و آگاھی واالئی را میطلبيد .از اﯾن رو

آنھا با تنھای زخمیشان ،سرفرازانه در مقابل تالشھائی که آنھا را به قبول

وقتی از جدالھای زندانيان سياسی محبوس در آن سلولھای انفرادی با خود و

خفت و ذلت و خواری فرا میخواندند ،راهھای اﯾستادگی را میجستند.

از اضطرابھای کشنده شان مطلع میشوﯾم و آنگاه لبخندھای اميد بخشی را

جسارت انقالبی اﯾن زندانيان سياسی مبارز در برخورد به اقدامات وحشيانه

میبينيم که در آن دخمهھا گاه و بيگاه بر لبانشان جاری میشدند ،آنگاه به خود

مسئولين در بندھا تا بدانجا بود که در مرداد ماه  61ھنگامی که الجوردی به آن

میگوئيم که زندانيان سياسی مبارزی که به مدت طوالنی اﯾن سلولھا را

زندان رفته بود به ھنگام مواجه شدن با او ،دست به "تحرﯾم الجوردی" زده و از

تحمل کردند در واقع از چنان آگاھی انقالبی برخوردار بودند که توانستند در

ھر گونه صحبت با او خودداری نمودند.٭ البته روشن است که چنين مقاومتھا و

مقابل ھمه اعمال فشارھای جناﯾت بار در اﯾن سلولھا به ﯾک مقاومت

سرخم نکردنھا در مقابل جالدانی چنان "مصمم" و "قاطع"" ،بھا" داشت  -که

شکوھمند و پر افتخار دست بزنند ،مقاومتی که دژخيمان را به زانو در آورد و

انقالبيون ما آن بھا را نيز با ھر سنگينی که داشت ،میپرداختند .اتفاقاً انتقال

آنھا را سرشکسته ساخت ،ھمانقدر که سرفرازی آن زندانيان سياسی را

٭ "تاريخ ،تابستان  67را ھرگز فراموش نخواھد کرد" ،ر.پارسا

موجب گشت.
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با در نظر گرفتن نمونهھای مقاومت مبارزﯾن در اﯾن سلولھا میتوان

اولين بار در سلولی که سلطه رژﯾم جناﯾتکار دﯾگری )رژﯾم شاه( بر آن حاکم بود،

فاکتورھائی که بانی آن بودند را شناخت و در کل درک نمود که آنچه به اﯾن

برای ھم بندیھاﯾش خوانده بود ) (60و حال اﯾن مبارزﯾن به بند کشيده شده در

جوانان و نوجوانان توان مبارزه و مقاومت داده بود ،ذخيرهای از تجارب عينی در

سلولھای گوھردشت بودند که برای اﯾن که صدای خوش آزادی خواھی و

زندگی گذشته تک تک آنان و تجارب و آموزهھاﯾی بود که آنان از جنبشھای

اﯾستادگی را به گوش دﯾگر مبارزﯾن اسير در آن سلولھا برسانند ،در سلول خود

انقالبی کسب کرده بودند؛ و در اﯾن ميان میتوان تأثيراتی که اﯾن زندانيان

دراز میکشيدند و از زﯾر در ،از روزنه بارﯾکی میخواندند:

سياسی از حماسه سازیھا و فداکاریھا و به طور کلی از مبارزات
انقالبی مبارزﯾنی چون چرﯾکھای فدائی خلق و انقالبيون مجاھد در

" ھوا دلپذير شد،

دھه  50و از قھرمانیھای تودهھای مردم در جرﯾان انقالب  57آموخته

گل از خاک بردميد

و به خود جذب کرده بودند را به مثابه منبعی نيرو بخش و الھام دھنده

پرستو به بازگشت،زد نغمه اميد

در وجود آنان کشف نمود .ما اﯾن را حتی در شعرھا و آوازھائی که اﯾن

به جوش آمده ست خون درون گياه

مبارزﯾن در سلول خود زمزمه میکنند و در خاطراتی که از مبارزﯾن گذشته و

بھار خجسته فام

مشخصاً از انقالبيون دھه  50به ﯾاد میآورند ،مشاھده میکنيم و میبينيم که
زندانيان سياسی در اﯾن سلولھا ،حتی از روزنه کوچکی در سلول سود جسته
و با خواندن شعری و ﯾا سردادن آوازی برای تقوﯾت انگيزهھای مقاومتشان در
مقابل دشمنان مردم ،دشمنان کارگران و زحمتکشان استفاده میکنند.
میبينيم که در روز عيد آنھا از زﯾر در سلول "ترانه  -سرو ِد" ھوا دلپذﯾر شد ...را
میخوانند .میتوان دﯾد که در اﯾن روز زندانيان سياسی در سلولھای

خرامان رسد ز راه".....
آن را با آھنگ زﯾبای اﯾن سرود میخواندند .زندانيان سياسی واقعاً در آن روز
عيد ،کرامت دانشيان را در سلول در کنار خود داشتند و با او بود که عيد سال
 62را برگزار میکردند .اﯾن را به خوبی میتوان احساس و درک نمود و میتوان
دﯾد که مبارزه شکوھمند انقالبيون گذشته چه در زندان و چه در بيرون از آن،
ھنوز به آنھا نيرو میداد و روشنی بخش سلولھاﯾشان بود.

گوھردشت در واقع ،فدائی قھرمان ،کرامتدانشيان عزﯾز را حاضر و زنده در کنار
خود داشتند .اﯾن ترانه  -سرود به ﯾادگار مانده از کرامت را خود وی )کرامت(

٭

"انفرادی" ،مينا زرين") ،گفتگوھای زندان" شماره (4

٭
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در سال  61از زندانيان مبارز و مقاوم به عنوان زندانيان "سرموضع" نام برده

تھران و در بعضی شھرھای بزرگ وجود داشت ،نشده بود .دليل اﯾن امر به طور

میشد .سرموضع بودن بيانگر صرﯾح ترﯾن و آشکارترﯾن شکل مقاومت زندانی

خالصه در اﯾن واقعيت نھفته بود که با انقالب بزرگی که در جامعه ما صورت

سياسی بود )البته اصطالح "سر موضع بودن" در تمام سالھای دھه  60در

گرفته بود ،وسعت روی آوری مردم به سوی مبارزه به حدی بود که ماشين

زندانھا مطرح بود بدون آن که الزاماً کسی که " سرموضع" خوانده میشد ،به

نظامی و امنيتی پيشين که ضربه نيز خورده بود دﯾگر پاسخگوی نيازھای

ابراز مخالفت آشکار با رژﯾم بپردازد .با اﯾن حال دست اندرکاران جمھوری

سرکوب در آن دوره به طور کامل نبود .درست است که ماشين سرکوب "حاضر و

گوئی که ساﯾه زندانی" سرموضع" در ھمه جا به

آماده" رژﯾم شاه تماماً به رژﯾم جمھوری اسالمی به ارث رسيده بود و اﯾن خود

دنبالشان است ،حتی زندانیای که علناً بر عليه رژﯾم موضع نمیگرفت ولی

ماشين سرکوب عظيمی بود؛ و درست است که جمھوری اسالمی عليرغم

حاضر به ھمکاری با آنھا نبود را نيز "سرموضع" میخواندند (.ولی واقعيت اﯾن

ظاھراً از بين رفتن ساواک ،بسياری از ساوکیھا را در خدمت به خود مجدداً به

است که مقاومت علنی و آشکار در ھمه دورهھای زندان امکان پذﯾر نبود و در

کار گمارد )اعالم انحالل ساواک ،در زمان بختيار قبل از سقوط رژﯾم شاه صورت

زندانھای بعضی شھرھا حتی عبارت "زندانی سرموضع" تحمل نمیشد و

گرفته بود( ،با اﯾنحال در شراﯾطی که مبارزات مردم در سراسر اﯾران حتی دھات

زندانيان سرموضع واقعی مجبور به در پيش گرفتن مقاومتی خاموش بودند .در

و ده کوره ھا را ھم در بر میگرفت ،اﯾن نيروی سرکوب ھنوز قادر به کنترل

ھر حال ،سرموضع بودن وﯾا به ھر شکل و عنوانی در مقابل تالشھای

تودهھا نبود .جالب است بدانيم که خيلی از مردم دھات و ده کورهھا در آن زمان

دست اندرکاران زندانھا برای در ھم شکستن و خرد کردن زندانی

ھوادار فدائی بودند ،قبل از اﯾن که حتی نام جمھوری اسالمی را شنيده باشند.

اسالمی در زندانھا

سياسی اﯾستادن ،نشکستن و مبارز باقی ماندن ،به طور کلی اساس
مقاومت زندانيان سياسی در اﯾن مقطع را تشکيل میداد که ھمانطور
که اشاره شد در اشکال و جلو هھای مختلف خود را نشان میداد .در توصيف
وضعيت مبارزه در اﯾن مقطع به اﯾن واقعيت نيز باﯾد اشاره کرد که زندانيان
سياسی در زندانھای مختلف اﯾران با شراﯾط متفاوتی روبرو بودند .مثال ً در
شمال تا سال  62رژﯾم ھنوز قادر به برقراری کامل شراﯾط جھنمیای که در
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توصيف شده در فوق بود که جمھوری اسالمی به ناچار اداره امور زندانھا در
بعضی از شھرستانھا را به دست افراد عقب مانده تازه کاری گمارده بود که گاه
سواد خواندن و نوشتن درست و حسابی را ھم نداشتند چه رسد به داشتن
سواد سياسی و دانستن نحوه برخورد به نيروھای آگاه سياسی .تنھا ھنگامی
که نيروی "تواب" به طور وسيع به کمک رژﯾم آمد و دانستهھای سياسی خود را
در اختيار نيروھای امنيتی و سرکوبگر جمھوری اسالمی قرار داد ،شراﯾط
زندانھا در بعضی از شھرھا نيز ھر چه وحشيانه تر و طاقت فرساتر گشت.
ھرچند ميزان اختناق و سرکوب در ھمه شھرھا ﯾکسان نبود و بعضی
شھرستانھا وضع بھتری داشتند ،در بعضی
شھرھا نظير تبرﯾز تازه در سال  64با در اختيار
گرفتن تجربيات زندانھای تھران ،شراﯾط بس
وحشتناکتری را بر زندانيان حاکم ساختند .بر
اﯾن اساس باﯾد بدانيم که شکل و چگونگی
مبارزه و مقاومت زندانيان سياسی نيز در
شھرھای مختلف بسته به محيط و شراﯾطی
که در آن قرار داشتند ،متفاوت بود.

زندانيان سياسی ،دورهای از زندان که از اواخر سال  61تا اواسط سال
 63به طول انجاميد را دوره حاکميت توابين نام دادهاند .ھمانطور که میدانيم
رژﯾم تازه روی کار آمده در شراﯾطی که ھنوز ھمه ارگانھای الزمه حکومت خود
را بوجود نياورده و کارھا ھنوز سرو سامان الزم را نداشت ،از وجود توابين جھت
سرکوب زندانيان سياسی بيشترﯾن استفاده را نموده و به ﯾمن وجود آنھا
موفق به اﯾجاد شراﯾط شدﯾداً خفقان باری در بندھا گردﯾد .پيش از آن ﯾعنی قبل
از شکل گيری پدﯾده تواب در زندان ،برخی از تودهایھا و اکثرﯾتیھا با توجه به
خط تشکيالتشان به انجام وظاﯾف ضد انقالبی در زندان مشغول شدند .از اﯾن رو
زندانيان مبارز درھمان موقع نيز نه فقط از طرف مأمورﯾن و دست اندر کاران زندان
بلکه از طرف افراد خود فروخته تودهای و اکثرﯾتی نيز تحت فشار قرار میگرفتند.
اﯾن واقعيتی بود که مدام باعث درگيری بين آنھا و زندانيان سياسی میشد.
مثال ً ﯾکی از زندانيان سياسی ،ضمن ذکر تارﯾخ  23فروردﯾن ) 1361که به گفته او
اولين شو روحانی در حسينيه اوﯾن نيز در اﯾن روز اجرا شد( به درگيریای اشاره
میکند که در آن روز در بند آنھا پيش آمده است .بدﯾن شرح" :ما  5نفر بودﯾم
که بخاطر درگيری با اکثرﯾتیھا و تودهاﯾھا و گزارش ﯾکی از آنھا بنام علی
دانشگری در روز  23فروردﯾن تنبيه و مورد باز جوئی قرار گرفتيم ،چرا که به اسب
خمينی گفته بودﯾم ﯾابو .من اﯾن روز را فراموش نکرده و نخواھم کرد .مدتی بود
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که تعادل اتاق از نظر ترکيب آن تا حدودی تغيير کرده بود و ما دﯾگر اکثرﯾت کامل

خاک میمالم .ﯾکی از بچهھا )مھرداد خ( در مقابل اﯾن برخورد گفت :اونی که

نداشتيم واﯾن فرصتی بود که تودهای – اکثرﯾتیھا به فکر تغيير مسئول اتاق

سازمان شما میمالد چيز دﯾگری است .دراﯾن ھنگام ﯾکی دﯾگر از بچهھا

ومسئول روزنامه بيفتند .آنھا اﯾن دو مسئوليت را خيلی مھم میدانستند .در

)سعيد .گ( به طرف او ﯾورش برد که با وساطت بقيه مانع زدو خورد شدﯾم .ھنوز

رابطه با مسئول اتاق برخوردھای ما را نمی پسندﯾدند و در رابطه با روزنامه ھم،

چند دقيقهای نگذشته بود که درب اتاق باز شد و اسم  5نفر را خواندند  .علی

مسأله بر سرخواندن تيترھای روزنامه قبل از اﯾن که پخش شود با صدای بلند

ب  ،سعيد مسئول روزنامه  ،مھرداد خ  ،زنده ﯾاد نادر حسينی و من  .ابتدا ما را

بود .اﯾن ﯾکی ،درگيریھا را خيلی تشدﯾد کرده بود چرا که مسئول روزنامه که از

به راھرو برده وبرگ بازجوئی جلوﯾمان گذاشتند .عالوه بر اتھامات دﯾگر ،ادعا

طرف ما بود از بکار بردن القابی مثل »امام  ،رھبر ،آﯾت ﷲ ،حجت السالم ،آقا

میکردند که ما در داخل اتاق تشکيالت زدهاﯾم که ما آن را به سخره گرفتيم .ما

و «.....خود داری میکرد و فقط به اسم بردن از آنھا اکتفا میکرد .مثال"خمينی

را به زﯾر ھشت بردند و پس از چک و لگد زدن در کنار دﯾوار نگه داشتند ولی بعد

گفت ،رفسنجانی و مير حسين موسوی گفتند و غيره .تالش آنھا برای تغيير

از ﯾکی دو ساعت ما را به اتاق برگرداندند .البته حدس ما اﯾن بود که بخاطر تنوع

اﯾن مسئوليتھا بعد از ﯾک ھفته جلسه روزانه بی نتيجه مانده بود .از اﯾن رو

اتھامات ) 2نفر اقليتی  1نفر پيکاری 1نفر سھندی وﯾکی از بچهھای چرﯾکھا( و

سران تودهای -اکثرﯾتیھا ﯾعنی رضا سياه ،عزتﷲ وثوقی و ھراﯾر خاالتيان،

اشتباھی که علی دانشگری کرده بود و ھمه را اقليتی گفته بود ،ما را به اتاق

محمد ق وھاشم و ،.....علی دانشگری که جوانی پررو و بد دھن بود را جلو

برگرداندند .فردا صبح ما را به ﯾکی از حياطھای ھوا خوری که درآخرﯾن قسمت،

انداختند تا درگيری بوجود آورند23 .فروردﯾن وقتی که غروب پاسدار روزنامه کيھان

در انتھا قرار داشت بردند و بجای  20دقيقه ھوا خوری معمولی ،حدود  3ساعت

را داخل اتاق داد طبق معمول سعيد )از بچهھای پيکار ومسئول روزنامه (

در آنجا نگاه داشتند .وقتی برگشتيم تمام اتاق را زﯾرو روکرده بودند .اﯾن

روزنامه را با صدای بلند خواند .ھنوز صفحه اول به پاﯾان نرسيده بود که علی

کار)گشتن اتاق( 3بار در ﯾک ھفته تکرار شد .علی دانشگری مرتب گزارش رد

دانشگری با داد وبيداد به سمت درب اتاق رفت و در زد .وقتی پاسدار درب اتاق

میکرد .ﯾادم نمیرود آخرﯾن باری که او جلو در رفت وقتی بود که ما را

را باز کرد ،او زﯾر گوشش چيزی گفت و پس از لحظهای از اتاق بيرون رفت .او بعد

میخواستند به حسينيه ببرند .او تا به پاسدار )که ھمان پاسدار قبلی بود(

از  20دقيقه در حالی که لبخند برلبانش بود وارد اتاق شد و گفت من به رھنمود

گفت برادر میخواستم ﯾه چيزی به شما بگم ،پاسدار کشيده ای به او زد وگفت

سازمان )منظور سازمان اکثرﯾت است( عمل میکنم و پوزه ضد انقالب را به

خفه شو الزم نکرده خود شيرﯾنی کنی) ".محمود خليلی◙( اما در دوره حاکميت
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توابين در زندان ،دست رژﯾم در بندھا و سلولھا برای اعمال فشار ھر چه بيشتر

جلوگيری از موفقيت رژﯾم در اﯾن زمنيه ،ﯾکی دﯾگر از جلوهھای مبارزه و مقاومت

به زندانی بازتر شده و سياست اعمال فشار تا منتھا درجه بر زندانی سياسی

در اﯾن دوره را تشکيل میداد.

به مورد اجرا گذاشته شد .ھمانطور که قبال ً توضيح داده شد در اﯾن دوره دخالت

با نگاھی عميق به خود شراﯾط اختناق حاکم در اﯾن دوره در زندان و

در خصوصی ترﯾن امور شخصی را به عنوان مقررات زندان به زندانيان سياسی

کوشش در پاسخگوئی به اﯾن سئوال که کدام ضرورت عينی چنان اختناقی

تحميل و توابين را مجری پيشبرد اﯾن سياست در زندانھا قرار داده بودند .توابين

را الزام آور ساخته بود ،خواھيم دﯾد که اﯾن واقعيت خود بيانگر آن است که

اداره ھمه امور زندگی در بندھا را در دست

دژخيمان جمھوری اسالمی ھنوز پس از ھمه وحشتھائی که در زندان آفرﯾده

داشتند و زندانی سياسی حتی از انجام کارھای

بودند ،باز وجود آن انسانھای مبارز حتی ظاھراً خاموش را خطری برای

دستی ،ورزش و غيره منع گشته بود .در چنين

موجودﯾت خود به حساب میآوردند .درست است که در دوره حاکميت

شراﯾطی تن ندادن به مقررات ارتجاعی و

توابين در زندان خيلیھا تعادل روحی خود را از دست داده ،گراﯾش به خودکشی

کوشش در دفاع از ھوﯾت زندانی سياسی ﯾعنی

افزاﯾش ﯾافته و بعضی دست به خودکشی زدند ،ولی در اﯾن ميان گردانندگان آن

در دفاع از داشتن فکر و عقيده مستقل از رژﯾم و

دخمهھا زندانيان مبارزی را میدﯾدند )ھم درميان مردان و ھم در ميان زنان

مغاﯾر با اﯾدئولوژی و نظراتی که رژﯾم تحميل

زندانی( که ھنوز با تنھای زخمی و دلھای پردردشان به ھر طرﯾقی مقاوم و

میکند )ھر چند در اشکال خاصی و به طور

استوار در مقابلشان قرار دارند .از نمونهھای مقاومت در اﯾن دوره میتوان

پوشيده( ،مضمون مبارزه اﯾن دوره بود .ھمچنين

مقاومت درمقابل "تنبيه" معمول در دوره مذکور را ﯾادآوری کرد -که با بی خوابی

در شراﯾطی که دست اندرکاران زندانھا با شگردھای مختلف زندانی را که

دادن به زندانی )توابھا با مشت و لگد زدن به زندانی تنبيه شده مانع از به

ممکن بود حتی به دالﯾل واھی دستگير شده بود به پشت ميکروفن کشانده و

خواب رفتن او میشدند( و مجبور کردنش به سرپا اﯾستادن به مدت طوالنی

از او به اصطالح مصاحبه میگرفتند ،تن ندادن به "مصاحبه" )مصاحبه در اﯾن

شناخته میشد .مبارزﯾنی بودند که چنين تنبيھی را به مدت طوالنی تحمل

دوره بيشتر مفھوم تقبيح مبارزه انقالبی را داشت و شخص از آن طرﯾق

میکردند .اﯾن مورد در کتاب خاطرات ﯾکی از زندانيان سياسی ،چنين توصيف

میباﯾست خود را غير وابسته به چنين مبارزهای نشان دھد( و کوشش در

شده است:
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"به علت نقض قوانين مسخرهی بند توسط زندانيان ،زﯾر ھشت رفتنھا

درست با مشاھده چنان روحيهھای سلحشورانه و چنان پاﯾداریھا در

و سرپا اﯾستادنھا مدام رو به افزاﯾش بود .روزی فرزاد ،زندانی کُرد برای تنبيه به

زندانيان مقاوم و استوار بود که ھمانطور که پيشتر توضيح داده شد ،دژخيمان

زﯾر ھشت برده شد .بيست و چھار ساعت اول به پاﯾان رسيد .او را به اتاق باز

جمھوری اسالمی در اواﯾل پائيز سال 62دست به پياده کردن طرحھای خاصی

نگرداندند .چھل وھشت ساعت گذشت .ھنگام رفتن به دست شوﯾی ،با لباس

برعليه زندانيان سياسی زدند .از جمله جھت به زانو در آوردن زندانی مبارز و

کُردی و شال کمری که محکم به کمرش بسته بود ،با سری افراشته ،به ھمراه

مقاوم در زندان "قزل حصار" دست به دامان "قيامت"

دو نگھبان تواب که مراقب بودند تماسی بين او و زندانيان دﯾگر برقرار نشود ،به

شده و به "تابوت"ھا پناه آوردند )!!( .در واقع ،توسل

آرامی گام بر می داشت .با ورود فرزاد و نگھبانھای ھمراھش ،بند ﯾک پارچه

به "تابوت" به روشنی بيانگر آن بود که عليرغم ھمه

ساکت شد .ھمه منتظر بودند فرزاد به اتاقشان برسد تا دور از نگاه نگھبانھا،

شکنجهھا و جو رعب و وحشتی که در زندان و

لبخندی و چشمکی با او رد و بدل کنند .فرزاد به آرامی راه میرفت .ھنوز

درجامعه بوجود آورده بودند قادر به در ھم شکستن

پاھاﯾش توان اﯾستادن و راه رفتن داشت .ھنوز قامتش خميده نشده بود ....تا با

نيروی مقاومت زندانيان نشده بودند .در رابطه با اﯾن

چشمان ملتھب از بی خوابی ،به زندانيان بند بگوﯾد ماندهام و خواھم ماند.

شکنجه خاص ،ﯾکی از کسانی که آن "تابوت"ھا را

ھفتاد و دو ساعت به پاﯾان رسيد .فرزاد ھنوز زﯾر ھشت سرپا اﯾستاده بود.

تجربه کرده است میگوﯾد" :تابوت و دستگاه

پاھاﯾش سياه و متورم شده بودند .ھنگام رفتن به دستشوئی دﯾگر پاھای او از

شراﯾطی بود که توی زندان قزل برای زنانی که در واقع آن قوانين را ،ھمان

کف رھروی بند کنده نمیشدند....در پاﯾان روز چھارم او را به اتاقش بر گرداندند.

قوانين نماز خواندن ،پای مصاحبهھا رفتن ،روزه گرفتن را رعاﯾت نمیکردند" به

فرزاد ،محمود ،علی و ھماﯾون آزادی ،نمونهای از بيشمار زندانيانی بودند که زﯾر

کار رفت" .زنانی بودند که حاضر نبودند پای سرکوب اﯾدئولوژﯾک زندان

ھشت میرفتند و روزھا میماندند؛ تنھا به اﯾن جرم که خندﯾده بودند؛ ﯾا بيش از

بروند......وقتی حاجی ما را میبرد آنجا با توپ و تشر زﯾاد میگفت" :ﯾک ھفته

ده دقيقه با رفيق خود صحبت کرده بودند"٭.

می گذارم بمانی!" ﯾعنی فکر میکرد که ﯾک ھفته آنقدر زﯾاد است که تمام زنھا
تمام میشدند دﯾگر .جالب اﯾن بود که ﯾک ھفته که گذشت و به ھفته دوم

٭

رسيد به ما گفت " :ﯾک ماه می گذارم اﯾنجا بمونين ،ھا!" ﯾک ماه شد ﯾک فصل،
"شب بخير رفيق" ،احمد موسوی -صفحه 132-133
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ﯾک فصل شد دو فصل .بعد از آن فقط میآمد و میگفت " :تا وقتی که من

اتفاقاً تحت تأثير عظمت چنان مقاومتھائی بود که زندانبانان رژﯾم به

ھستم اﯾن دستگاهھا و تابوتھا ھم ھست و شما ھم ھستيد!"٭ .اما درست

زانو در آمدند و آنھا که انتظار داشتند در عرض حداکثر ﯾک ھفته ھمه را به

در ھمين زمان ،گردانندگان زندان به ھمراه نوچهھای توابشان دست به تبليغات

ھمکاری با خود وادار کنند ،باالخره پس از  9ماه و اندی ،شکست خود را

منفی در مورد چگونگی برخورد مبارزﯾن سياسی نشسته در تابوتھا میزدند و

پذﯾرفتند و تابوتھا برچيده شد .مقاومت زندانيان زن نشسته در تابوت ﯾا تخت،

به اشاعه دروغ در بين دﯾگر زندانيان میپرداختند .مثال ً در شراﯾطی که بساط

از طرف خيلی از زندانيان سياسی آن دوره به عنوان مقاومتی تحسين برانگيز

تابوتھا در زندان قزلحصار بخش زنان درست به دليل مقاومت مبارزﯾن نشسته

توصيف گردﯾده است .ﯾکی از زندانيان سياسی که به مدت  5ماه شکنجه

در آنھا ھمچنان پا برجا بود ،در زندان اوﯾن به ﯾک نمونه از تبليغ بر عليه آن

تختھا را تحمل کرده است در مورد مسائلی که به او انگيزه مقاومت میداد

مبارزﯾن از طرف توابی بر میخورﯾم که به ﯾک زندانی تحت بازجوئی که خود در

میگوﯾد" :به بعضی از خاطرات بيرون زندان فکر میکردم به دختر کوچکم که

شراﯾط روحی پائينی قرار داشته ،میگوﯾد که :ھيچکس نتوانست تاب بياورد و

موقع دستگيری دو سال و نيمش بود فکر میکردم حاال داشت به سن مدرسه

ھمگی در ھم شکستند (!!).البته جای تردﯾد نيست که ھمه به ﯾک ميزان

رفتن نزدﯾک ميشد .ولی بالفاصله فکرم را بجاﯾی دﯾگر میبردم نمیخواستم

شراﯾط شکنجه بار قيامت را تحمل نکردند .بر مبنای اظھارات زندانيان سياسی

روحيهام ضعيف شود در طول اﯾن سالھا اﯾنکار را کرده بودم .خيلی بندرت ھمه

آن دوره از ميان زنان زندانی بودند کسانی که پس از دو ماه نشستن در تختھا

ما راجع به عالئقمان در محيط خارج از زندان صحبت میکردﯾم

چون

در حالی که دچار شراﯾط روحی بدی بودند ،در ھم شکستند .بعضی مدت

نمیخواستيم ذرهای تزلزل در ما اﯾجاد شود .قبل از بردن به تختھا داود رحمانی

طوالنی تری دوام آوردند و بعد نيز که خود را ناتوان از تحمل وضعيت غير انسانی

میگفت فکر کنيد که چرا اﯾنکاره شدهاﯾد .نمیخواست بگوﯾد سياسی ،معتقد

"قيامت" دﯾدند ،الزاماً تواب نشدند .زندانيانی بودند که قبول میکردند که بعد از

بود ما ﯾکمشت روانی و عقدهای ھستيم .میگفت چرا فالن کس دور و برتان

اﯾن ،مقرارت تحميلی بند از نماز خواندن گرفته تا نشستن پای تلوﯾزﯾون و گوش

اﯾنطور نشد؟ فکر کنيد ....و امروز در اﯾن جا من ھر چه بيشتر فکر میکردم

دادن به انواع و اقسام سخنرانیھای ارتجاعی و به اصطالح مصاحبهھای

بيشتر از رژﯾم متنفر و منزجر میشدم ،حتی ﯾک ثانيه ھم بر اﯾن باورنشدم که

مشمئز کننده و غيره را رعاﯾت کنند .عده دﯾگری نيز تا آخر پاﯾداری نمودند.

اﯾن رژﯾم مردمی و بر حق است .بياد خاطره دختر مبارزی که در زندان اوﯾن خود

٭

را با چادرش از لولهھای آب سقف دستشوﯾی حلق آوﯾز کرده بود و ﯾا رفقای
"نشريه بنياد پژوھشھای زنان ايران" سال 1997
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دﯾگری که در زﯾر ضربات شالق و شکنجه کليهھاﯾشان از کار افتاده بود و جان

اھميت بود که تقرﯾباً از سال  62به بعد "مصاحبه" کردن و نوشتن انزجار نامه را

باخته بودند و ﯾا آنانی که در بر خورد مسلحانه و حمله رژﯾم به خانهاشان کشته

حتی برای کسانی که به اشتباه دستگير شده و میباﯾست آزاد شوند ،به

شده بودند ،ذرهای به خونخواری اﯾن رژﯾم توھم نداشتم .رژﯾمی که دشمن

امری اجباری تبدﯾل نمودند؛ ﯾعنی آن را شرط آزادی قرار دادند .اﯾن امر که به

انسانھا و آدميت است ،بچهھا ازدستگيری دختر  14ﯾا  15سالهای میگفتند

معنی سنگ اندازی در مقابل آزادی زندانيان سياسی مبارز بود ،به طور واضح

که چطور رژﯾم مجبورش کرده بود که تير خالص مسئولش را بزند و ھر شب که

نشان میدھد که جمھوری اسالمی از ھمان آغاز از آزادی زندانيان سياسی و

به سلول باز میگشت زوزه میکشيد .میدانستيم که در بيرون گروهھای

از حضور آنھا در ميان مردم وحشت داشت .با وادار کردن زندانی پس از

سياسی ھمه بطور وسيعی سرکوب شدهاند ،بطرز وحشتناکی اعدامھا جرﯾان

تمام شدن مدت محکوميتاش برای قبول مصاحبه به عنوان شرط

داشت ،شنيدن تيرخالصھا در اوﯾن ،مصاحبه و معلم قران شدن حسين روحانی

آزادی ،رژﯾم آخرﯾن ضربه خود را به روحيه فرد زندانی وارد میکرد و از

در حسينه اوﯾن ،دستگيری سربداران و مصاحبه آنھا ،ھمه اﯾنھا میتوانست

اﯾن طرﯾق در صدد بود که از تأثير بخشی مبارزاتی او چه در بين

روحيهھا را درھم شکند ،و شاﯾد اﯾنھا ھمه خود عاملی برای در ھم شکسته

زندانيان سياسی و چه در بيرون در ميان مردم جلوگيری نماﯾد .بر اﯾن

بود .ولی درکنارش آنھائی را که دالورانه جان باخته بودند را

اساس مقاومت در مقابل چنان شرطی ﯾکی از محورھای مبارزه در زندان را

میتوانستيم الگوی خود قرار دھيم .براستی که ﯾاد مبارزان نيروی تازهای در

تشکيل داد .بر حسب مورد و وضعيت زندانی ،نوع مصاحبهھائی که از وی طلب

انسان بوجود مياورد)" .وﯾدا برزگر◙(

میکردند )به صورت مدار بسته و ﯾا پخش از تلوﯾزﯾون سراسری (...فرق میکرد.

در مورد "قيامت" مردان که تقرﯾباً از اوسط آبان  62شروع شده و تا اوسط تيرماه

ولی در ھر حال ،انجام به اصطالح "مصاحبه" به عنوان شرط آزادی ﯾکی دﯾگر از

 63ادامه داشت ،ھرچند که اطالعات کمی در دست است ،ولی بنا به اطالعات

شگردھای ننگ آلود جمھوری اسالمی برای تحقير و از پای در آوردن زندانيان

موجود ،مقاومت و در ھم نشکستن در آنجا وجه غالب را داشته است.

سياسی بود .شراﯾطی بوجود آورده بودند که کسی که شرط مصاحبه برای

شدن

ﯾکی دﯾگر از بارزترﯾن جلوهھای مقاومت در اﯾن دوره تن ندادن به

رھائی از زندان را میپذﯾرفت -حتی اگر به دالﯾل پيش پا افتادهای دستگير شده

"مصاحبه" به عنوان شرط آزادی میباشد .کشاندن مبارزﯾن زندانی به پای

و مدت محکوميتش به سر آمده بود -مجبور میشد پشت ميکروفن قرار گرفته و

"مصاحبه" تا به آن حد برای گردانندگان زندانھای جمھوری اسالمی حائز

در حضور جمع زندانيان به تأﯾيد جمھوری ننگين اسالمی و رھبر رذل آن خمينی
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بپردازد و ھمزمان از نيروھای سياسی انقالبی و مترقی و اساساً از ھر تالش

نيست که بعضی از زندانيان  -که در واقع بی دليل در زندان به سر میبردند و به

آزادﯾخواھانهای ابراز انزجار نماﯾد .تازه صرف اﯾن اعالم تأﯾيدھا و انزجارھا به

ھرحال مدت محکوميتشان ھم تمام شده بود  -برای رھائی از شراﯾط جھنمی

خودی خود برای آزادی از زندان کافی نبود؛ بلکه اﯾن به اصطالح "مصاحبه" باﯾد

زندانھا شرط "مصاحبه" را بپذﯾرند ولی زندانيان سياسی آگاه و مبارز بسياری

رضاﯾت توابھا را جلب و مورد تأﯾيد مسئولين زندان واقع میشد .چه بسا با

بودند که در راستای مبارزه با رژﯾم سرکوبگر جمھوری اسالمی ،برای حفظ

اﯾرادی که اﯾن و ﯾا آن تواب به سخنان زندانی میگرفتند ،مصاحبه رد شده و

روحيه مقاومت در زندان و در بين تودهھا در بيرون ،عليرغم ھمه فشارھا و

گفته میشد که او ھنوز "سرموضعی" است .در اﯾن صورت بر عليه او شعارھای

سختیھا ،زﯾر بار چنان تحميلی نرفته و در مقابل مسئولين دژخيم زندان

تکفير سر داده میشد .به اﯾن ترتيب زندانی میباﯾست خود را برای "مصاحبه"

مقاومت مینمودند .البته در طی سالھا و در دورهھای مختلف ،شروط آزادی

دﯾگری آماده کند و.....برخورد آنچنانی توابين به مثابه " کاسهھای داغتر از آش"

تغيير کرده و گاه سبکتر میشد.

در نوشتهھای مختلفی قيد شده است .مثال ً در گزارشی آمده است" :زمانی

در مقاله ﯾاد شده در فوق میتوان به مشکالت و مساﯾلی که توابين در

که مدت محکوميت ﯾک زندانی به پاﯾان میرسيد و قبول میکرد که در شو

زندان بوجود آورده و موجبات درگيری دائمی بين خود و زندانيان سياسی

تلوﯾزﯾونی حسينيه اوﯾن شرکت نماﯾد ،اگر وی آدم منفعلی بود ﯾا کاری به کار

میشدند نيز پی برد .اﯾن موضوع با توجه به تجربه اندوزی زندانيان سياسی در

کسی نداشت و زندان را میگذراند اما تواب نبود ،پس از اظھار ندامت وی،

برخورد به توابين با گذشت زمان مسأله ساز شده بود ،امری که بعدھا در رابطه

توابان از ميان جمعيت بلند میشدند و دالﯾل خود را برای سر موضعی بودن و به

با تغيير سياست رژﯾم در زندانھا بی شک ﯾکی از موارد قابل توجه و موثر بود.

اصطالح خودشان "منافق" بودن وی اعالم میکردند و اغلب مانع از آزادی وی

در اﯾن مقاله مشکل آفرﯾنیھای توابين و مساﯾلی که بوجود میآمد تا حدی

میشدند .گاه گزارش توابھا افرادی را به اعدام سوق داده بود ﯾا منجر به

نشان داده شده است" :گاه توابھا پس از شرکت در مراسم مذھبی برای

محاکمه مجدد و افزاﯾش حکم می گردﯾد".٭ مردم در اﯾن مورد مثل معروفی دارند

نشان دادن اخالص خود ،دسته جمعی بر سر افرادی که از نظر آنھا سر

که میگوﯾد" :شاه می بخشد ،شاه غالم نمی بخشد"!! ھر چند غير طبيعی

موضعی بودند و خوب توبه نکرده بودند میرﯾختند و به قصد کشت آنھا را کتک
میزدند .توابھا زندانيانی را که مرعوب جو زندان نشده و حيثيت خود را به

٭ "گزارش کوتاه از وضعيت زندانھای ايران" ،مرجان ،فريده و ستاره) ،چاپ شده در گفتگوھای
زندان( شماره 3

عنوان زندانی سياسی حفظ کرده بودند ،نجس و کافر میخواندند) "....در اﯾن
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زمينه از شستن لباس گرفته تا استفاده از فالکس چای و غيره مدام و به طور

مقاومت منفی به خصوص از طرﯾق سر باز زدن از انجام بعضی از مقررات

روزمره بين زندانيان سياسی و توابين مسائلی بروز کرده و مشکالتی آفرﯾده

تحميلی زندان نشان میداد .در اﯾن مقطع زندانيان سياسی در اثر مبارزه و

میشد -.توضيح از نوﯾسنده اﯾن کتاب(" ...آنھا از ھيچ گونه فشاری بر زندانيان

مقاومتھای خود در تھران موفق شدند که لغو برخی از مقررات ارتجاعی زندان

دﯾگر درﯾغ نمیکردند .از جمله پس از انجام نظافت اتاقھا و بند ،آنھا با سطل،

را عمال ً به گردانندگان رژﯾم در زندانھا تحميل کنند .از اﯾن رو وقتی رژﯾم

آب آلوده در بند میرﯾختند .از شيوهھای دﯾگرشان اﯾجاد دعوای مصنوعی در بند

مجبور به اتخاذ سياست دﯾگری برای "حل" مساله زندانھا و موضوع

و جار وجنجال بود که منجر به آمدن گارد سرکوب به بند و به زﯾر کتک بردن

زندانيان سياسی شد )حدوداً در تابستان سال  (63و متعاقب آن دارو

زندانيان توسط گارد و پاسداران مرد میشد .آنھا حتی از تحت فشار قرار دادن

دسته منتظری اداره امور زندانھا را به عھده گرفتند ،خيلی از مقررات

کسانی که دارای مشکالت روانی بودند خودداری نمیکردند ،بلکه چون آنھا را

تحميلی در زندان از قبيل نماز خواندن ،عدم انجام کارھای دستی و

بيمار دروغين میدانستند آن قدر به آزارش میپرداختند که عصيان میکرد و ﯾا

غيره عمال ً از طرف خيلی از زندانيان رعاﯾت نشده و کنار گذاشته شده

کارش به بھداری میکشيد ﯾا سلول و چون اغلب زندانيان دﯾگر به اﯾن شيوه

بودند بدون آن که مسئولين زندان الغاء آن مقررات را رسماً اعالم کرده

اعتراض میکردند و از زندانی بيمار دفاع مینمودند ،کار به آمدن پاسداران

باشند؛ در واقع آنھا در اثر مقاومت و مبارزه زندانيان سياسی مجبور شده

سرکوب ،ضرب و شتم و فرستادن به سلول عده زﯾادی میشد .در ﯾکی از اﯾن

بودند که آن وضع را در عمل بپذﯾرند.

موارد عدهای محکوم به خوردن  90ضربه شالق ﯾا به اصطالح "حد شرعی" و
ماندن طوالنی در سلول گردﯾدند و زندانی دچار عدم تعادل روانی ھم پس از
٭

خوردن کتک مفصل به سلول فرستاده شد".

مبارزه زندانيان سياسی در سراسر سالھای شدﯾداً مختنق دوره
حاکميت توابين ،عالوه بر اعتراض به اعمال توابين و درگيری با آنان به اشکال
مختلف ،خود را به طور عمومی تر -ھمانطور که قبال ً نيز گفته شد  -در شکل
٭

منبع فوقالذکر
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مسئوليت و اختيارات توابين در بندھا و پاﯾان ﯾافتن دوره حاکميت آنان و
ھمچنين با به کارگيری شيوهھای سرکوب و روشھای امنيتی متفاوت

ھمانطور که میدانيم در تابستان سال  63الجوردی و داود رحمانی از
مدﯾرﯾت زندان کنار زده شده و جای آنھا را دارو دسته جدﯾدی که منتسب به
جناح منتظری بودند گرفتند .در اﯾن زمان که رژﯾم توانسته بود به دستگاه
امنيتی خود در سراسر کشور سر و سامان جدﯾدی بدھد از طرﯾق اﯾن
دستگاه ،سياستی حساب شده و منطبق بر شراﯾط را در جھت
سرکوب زندانيان سياسی در زندانھا به کار گرفت .اﯾن سياست که از آن
به عنوان سياست "چماق و شيرﯾنی" ﯾاد شده است دوره دﯾگری را در زندان
بوجود آورد .در اﯾن دوره به طور کلی پيشبرد امور زندانھا به دست طرفداران
منتظری که در آن زمان به عنوان "قائم مقام رھبری" و "ناﯾب امام" ﯾعنی خمينی
کامال ً در قدرت سھيم بود ،افتاد .سازمان زندانھا نيز که در رأس آن ﯾکی از
وابستگان به منتظری به نام مجيد انصاری قرارگرفت ،در ھمين دوره بوجود آمد.
عليرغم ھمه تبليغاتی که به نفع منتظری از جانب دم و دستگاه ھای
تبليغاتی دشمنان مردم و گاه از طرف دوستان نادان خلق صورت گرفته است ،با
قدرت گيری جناح منتظری در زندانھا تنھا سياستھای جدﯾدی که محصول
شراﯾط جدﯾدی بود برای سرکوب زندانی سياسی و به تمکين و تسليم کشاندن
او به کار گرفته شد نه اﯾن که در اﯾن دوره به اصطالح دست از سر زندانی

از گذشته در رابطه با زندانيان سياسی ،شناخته میشود .جدا سازی
توابھا از زندانيان سياسی نمونه برجسته اﯾن تغيير است که خود ﯾکی از
خاطره انگيز ترﯾن و خوش ترﯾن روزھای زندانيان سياسی بود .اولين نشانه بردن
توابھا از بند در گزارشی به اﯾن صورت توصيف شده است..." :بعد از شام سه
نگھبان تواب ،شروع به جمع کردن وساﯾل خود کردند .با اشارهی اتاق روبروئی
فھميدﯾم که نگھبانھای تواب سه اتاق دﯾگر ھم دارند ھمين کار را میکنند.
شگفت زده به ﯾکدﯾگر نگاه میکردﯾم .نمیتوانستيم باور کنيم .رفتن نگھبانھا
ﯾعنی داشتن آزادی عمل بيش تر در درون اتاقھا؛ ﯾعنی داشتن فرصتی برای
خندﯾدن ،کشتی گرفتن ﯾا رقصيدن؛ آن ھم رقص کُردی زندانيان کُرد .در ﯾک کالم
ﯾعنی احساس امنيت؛ حداقل برای ساعاتی از بيست و چھار ساعت شبانه روز.
وقتی نگھبان سوم با وساﯾل خود از اتاق خارج شد ،کتری آب به وسط اتاق
آورده شد و قوطی قند و شکر در آن سرازﯾر .بدﯾن شکل نخستين شيرﯾنی برای
جشن پيروزی آماده شد".٭ .در اﯾنجا باﯾد توجه داشت که خروج توابين از اتاقھا به
ھيچ وجه به معنی خروج آنھا از بند نبود .به گفته زندانيان سياسی مثال ً در بند
مذکور ،آنھا به  5سلول ابتدای بند که ھميشه مقرشان بود منتقل شدند .اﯾن
انتقال اگر چه بار شدﯾد فشار روحی وروانی را در اتاقھا از بين برد ولی دليلی

سياسی بر دارند! اﯾن دوره ،در تھران به طور کلی با کاسته شدن از
٭

"شب بخير رفيق" ،احمد موسوی صفحه 134
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برای محو کامل توابين از بند نبود و آنھا کم و بيش ھنوز نقش خود را در

ترﯾنشان ھم خودش را چنان تحقير شده حس میکرد که ترجيح میداد داخل

سرکوب زندانيان سياسی و خدمت به رژﯾم به خوبی اجرا میکردند .ولی به

سلول خود بماند وکمتر در راھرو آفتابی شود .بعد از اﯾنکه در مردادماه  14نفر از

تدرﯾج از تعداد آنھا در بند ھم کاسته شد تا اﯾن که باالخره بندھا از لوث وجود

بچهھای قيامت را به بند ﯾک واحد ﯾک منتقل کردند وتعدادی از بچهھای مجاھد

آنھا پاکسازی شدند .البته تا جا افتادن سياست جدﯾد ،در اﯾن مقطع ﯾک دوره

را جای بچهھای کرد )که آنھا را بعد از  9ماه مجددا" به زندان کردستان

برزخ در زندان حاکم شد .در گزارش زﯾر حال و ھوای ﯾکی از بندھا در تھران در

برگرداندند( آوردند ،آخرﯾن قدرت نمائی »عزﯾز رامش « به عنوان مسئول بند

اﯾن دوره برزخ به خوبی نشان داده شده است" :از اواسط تير ماه اوضاع زندان

جابجائی تعدادی از بچهھا ومخلوط کردن بچهھای چپ با مذھبیھا )مجاھدﯾن ،

بھم رﯾخت و توابين را از اتاقھا بردند )بند ﯾک واحد ﯾک( اﯾن شراﯾط ماحصل

آرمان مستضعفين  ،فرقان ( بود .از جمله خود من را به اتاق  8بين بچهھای

مقاومت واﯾستادگی زندانيان بود البته با اﯾنکه توابين از اتاقھا خارج شدند )که در

مجاھد ،فرقانی ،آرمانی که تقرﯾبا" ھمه از بچهھای قيامت بودند منتقل کرد.

مقاﯾسه با شراﯾط گذشته تحول بزرگی در سلولھا محسوب میشد( ولی آنھا

درست روز  5شھرﯾور  1363ساعت 9نيم شب ،عزﯾز رامش از بلند گو اعالم کرد

ھمچنان در بند ودر  5سلول ابتدائی بند مستقر شدند تا اﯾن بار به شيوهای

برای چند ساعت میتوانيد دربھا را باز کنيد او مقداری در رابطه با مقررات

حقير تر از گذشته به وظاﯾف نکبت بار خود ادامه دھند .تا درب اتاقھا را باز کنند

روضه خواند که کسی توجه نکرد وبا اعالم ھمان کلمات اوليه دربھا باز شد

ﯾک دوره  45تا  50روز طول کشيد که به اﯾن دوران بچهھای زندان وحتی خود

وھمه ﯾکدﯾگر را در آغوش کشيدند که از نظر من اﯾن شب زﯾبا ترﯾن شب زندان

توابين دوره حسين قليخانی میگفتند چرا که اسما" در اتاقھا بسته بود ولی

بود چرا که با در آغوش گرفتن ﯾکدﯾگر ثمره مقاومت و اﯾستادگیمان را به رخ

بچهھا دﯾگر از نگھبان )توابين( اجازه نمیگرفتند و ھر چند بار که دوست داشتند

توابين و زندانبانھا کشيدﯾم .اﯾن روز ،روز عمومیشدن بند ﯾک واحد ﯾک بود".

به دستشوئی میرفتند .کمونھا )خرﯾد ومصرف اشتراکی مواد غذائی وغيره( در

)محمود خليلی◙(

اتاقھا دوباره برقرار شد .از الی نردهھا به راحتی با ﯾکدﯾگر صحبت میکردﯾم

در آغاز اﯾن دوره مسئولين جدﯾد زندان با قرار دادن بعضی امکانات در

بطوری که خودمان مجبور شدﯾم بخاطر سروصدای فراوان مقرراتی برای صحبت

اختيار زندانيان سياسی از قبيل دادن روزنامه و کتاب و تلوﯾزﯾون رنگی ،افزاﯾش

کردن وضع کنيم .حاال توابين در بھترﯾن حالت برای جابجائی کتاب ،روزنامه ومواد

ساعت ھوا خوری ،آزاد گذاشتن زندانيان سياسی برای انجام ورزش آنھم به

غذائی و .....از ﯾک سلول به سلول دﯾگر مورد استفاده قرار میگرفتند .خشن

طور دسته جمعی و غيره و ھمچنين اﯾجاد تسھيالتی درامر مالقات و برداشتن
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بعضی موانع از سر راه آزادی کسانی که مدت محکوميتشان تمام شده بود و از

زندان زنان و چه از زندان مردان در تھران از چگونگی برخورد زندانيان با آن

اﯾن قبيل )که البته ھمه آن به اصطالح امکانات و تسھيالت پاﯾدار نماندند و به

نماﯾندهھا گزارشاتی در دست است که اﯾن موضوع را نشان میدھند .ﯾک

طورکلی عمر تنفس داده شده کوتاه بود( ...سعی میکردند اعتماد زندانيان

نمونه از آن برخوردھا را در اﯾنجا نقل میکنم" :در رابطه با روی کار آمدن باند

سياسی را به خود جلب نموده و با تأکيد بر اﯾن که به اصطالح تندروھا مسئول

منتظری من خاطرهای را بيان میکنم که مربوط به داماد اوست .البته الزم به

اعمال گذشته بودهاند و جناحی که امور را به دست گرفته است غير خشن و

ذکر است که با پشتوانه منتظری ،مجيد انصاری به رﯾاست سازمان زندانھا

متمدن )!!؟( میباشد ،به زندانيان سياسی بقبوالنند که با آنھا کنار آﯾند .خود

انتصاب شد .ھم چنين ميثم وتمامی مسئولينی که عھده دار امور زندانھا

ھمين اقدام نشان میداد که رژﯾم با وجود ھمه آن "تندروی ھا" نتوانسته بود

شدند ،با صالح دﯾد منتظری انجام وظيفه میکردند )حداقل در موردقزلحصار

زندانی سياسی را به تسليم وادارد .البته ھمانطور که اشاره شد چنين وضعی

واوﯾن بطور کامل اﯾن امر صورت گرفت( .اما خاطره  :اوائل مھرماه  63بود اغلب

به طور کامل مدت زﯾادی ادامه نيافت .با گذشت زمان زندانيان سياسی باز به

بچهھا در ھوا خوری بودند منھم بخاطر درد سابقه دارم روی تخت طبقه دوم

طرق مختلفی تحت فشار و آزار و اذﯾت نيروھای سرکوبگر قرار گرفتند .مسلم

انتھای سلول دراز کشيده بودم و کتاب میخواندم .بجز من فرزاد و علی روی

است که در چنين فضائی و در شراﯾط حدوداً متفاوت از گذشته ،اشکال و

تخت طبقه سوم نشسته بودندکه کسی سالم کرد .نگاھی به جلو درب سلول

چگونگی مبارزه زندانيان و چه بسا نتاﯾجی که از آنھا حاصل میشد نيز تغيير

انداختم ،دﯾدم که آخوند تقرﯾبا" کوتاه قدی با ﯾک پاسدار جلو درب اﯾستاده )ھم

میﯾابد .در اﯾن زمان از طرف منتظری نماﯾندگانی به زندانھا رفته و با زندانيان

او بود که سالم کرد( .با بی تفاوتی سرم را بردم توی کتاب ،اما ناگھان او را کنار

به گفتگو نشسته و در اجرای سياست چماق و شيرﯾنی سعی کردند که نظر

تخت دﯾدم .دو باره سالم کرد .زﯾر لب جواب او را دادم ونگاه کردم به پاسداری

آنھا را نسبت به رژﯾم جمھوری اسالمی تغيير دھند و به آنھا بقبوالنند که

که ھمراه او اﯾستاده بود .او خودش را معرفی کرد  :من ناصری داماد آﯾت ﷲ

ھمه وحشی گریھای گذشته مربوط به ﯾک جناح از رژﯾم بوده و گوﯾا از آن به

منتظری ھستم و میخواھم با مشکالت زندانيان آشنا شوم.

بعد دﯾگر ھمه کارھا به روال خوبی خواھد افتاد .بسيار جالب است که عليرغم

سئواالتی را مطرح کرد :شما اتھامتان چی است  ،چقدر حکم دارﯾد  ،چند سال

ھمه تبليغات گزاف و بی اساسی که در مورد جناح منتظری و نماﯾندگانش در

است که زندان ھستيد ،از مسئولين سابق زندان چه شکاﯾتی دارﯾد و.....ﯾک رﯾز

زندانھا صورت گرفته بود ،خيلی از زندانيان فرﯾب آن تبليغات را نخوردند .چه از

حرف میزد.
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گفت :من زندانبان نيستم .نماﯾنده قائم مقام رھبری ھستم.

نمیدھم .پرسيد چرا؟ گفتم اوال" اﯾنجا محل زندگی من است چرا شما با کفش

گفتم :مگر با آمدن شما درب زندانھا باز شده وما آزادشدﯾم وخودمان خبر

وارد شدﯾد؟ دوما "تمام اﯾن چيزھائی را که می خواھيد از من بپرسيد خودتان

ندارﯾم؟ نه آقای ناصری ﯾک زندانبان رفته وزندانبان جدﯾدی آمده برای من زندانی

بھتر میدانيد ودر جرﯾان ھستيد .ثالثا" از کی به کی شکاﯾت کنم ؟ او که تالش

که میخواھم حکم خودم را سپری کنم فرقی ندارد که شما زندانبان باشيد ﯾا

داشت با خونسردی با من برخورد کند بالفاصله دوال شد و نعلين ھاﯾش را درآورد

الجوردی .زندانبان با لباس شخصی وغير شخصی ھردو برای من زندانبان

وبرد جلوی درب سلول توی راھرو گذاشت و دوباره به کنار تخت من برگشت .از

ھستند .

اﯾن ھمه سماجت او خندهام گرفته بود .گفتم :تا زمانی که پاسدار زندان داخل

گفت :شما خيلی بدبين ھستيد.

سلول است من حرفی برای گفتن ندارم.

گفتم :اگر ﯾک ماه از اﯾن مدتی را که من در زندان گذراندم شما ھم

ناصری گفت اﯾن پاسدار شخصی خودم است وکاری در زندان ندارد.

میگذرانيدﯾد خوش بين تر از من نمیشدﯾد .من میدانم االن ھر حرفی بزنم

گفتم :پس ضرورتی ھم ندارد که اﯾنجا باﯾستد مگر شما از چيزی واھمه داشته

شب باﯾد "زﯾر ھشت" ،تاوان آن را بپردازم .حال وحوصله اﯾن را ندارم که سر ﯾک

باشيد .با اشاره او پاسدار از سلول خارج شد وپشت نرده ھا اﯾستاد.

چيز الکی کتک بخورم .

ناصری دوباره اتھام  ،مدت محکوميت ومدتی که در زندان بودم را پرسيد کوتاه به

ناصری شروع به قسم و آﯾه کرد که از صحبت بين ما کسی مطلع نمیشود من

او جواب دادم  .توضيح داد ما از عمل کرد مسئولين سابق کامال" خبر دارﯾم واز

فقط به قائم مقام رھبری گزارش میکنم .من ھمه جای زندان ازجمله آشپزخانه

"قيامت" عکس وفيلم تھيه کردهاﯾم .حاال از شما میخواھيم اگر از مسئولين

وبھداری را ھم دﯾده ام.

سابق شکاﯾت دارﯾد به ما بگوﯾيد حتما" رسيدگی میکنيم .

گفتم حتما" ھمه چيز بر وفق مراد بود؟

گفتم از کی به کی شکاﯾت کنم ؟

قبل از اﯾنکه او جواب دھد ،پاسداری که بيرون اﯾستاده بود از الی نرده ھا گفت

گفت :منظورت را نمی فھمم .
گفتم :من عادت کردم ھيچ وقت از زندانبان به زندانبان شکاﯾت نکنم چرا که
بارھا چوب اﯾن عمل دﯾگران را منھم خورده ام.

من خودم شاھد بودم که از روی دﯾگ لوبيا با الک سوسک جمع میکردند .ما
دﯾدﯾم چه کثافت کاری با غذا میکنند وچی می پزند.
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ﯾک طرف گوﯾای روحيه مبارزه جوﯾانه زندانيان سياسی و مواردی از چگونگی

بنوﯾسی تا دست خالی از زندان بيرون نرود.

مبارزه آنان در آغاز دوره افول حاکميت توابين میباشد و از طرف دﯾگر بيانگر حد و

ناصری گفت :مثل اﯾنکه خيلی دلخوری وناراحت ھستی از اﯾنکه ما اﯾنجا

حدود فضای تغيير ﯾافته مورد بحث در دوره مذکور را نشان میدھند -که خود

ھستيم در ھر صورت حاال که حاضر نيستی صحبت کنی اگر خواستهای داری

میتوانند دﯾد عينی تری را نسبت به برخورد جناح منتظری در زندان ِ اﯾن دوره در

بيان کن .

اختيار خواننده قرار دھد .نمونه اول خاطرهای از ھماﯾون اﯾوانی ،ﯾکی از زندانيان

گفتم :ناراحت که نه ،راحت نيستم .شما از مسئولين زندان ھستيد و ھر کجا

سياسی باقيمانده از دھه  60میباشد .وی ابتدا در رابطه با اﯾن دوره میگوﯾد:

که دلتان بخواھد میروﯾد در ضمن من ھيچ خواسته شخصی ندارم و

"از وﯾژگیھای مھم اﯾن دوره ،کاھش نقش توابھا در کنترل بند و سرکوب

خواستهھای عمومی را ھم میتوانيد در ﯾک جلسه عمومی از ھمه افراد بند

زندانيان بود .تارﯾخ مصرف آنان برای زندانبان گذشته بود .و بخشی از آنان ﯾا از

سئوال کنيد.

زندان آزاد میشدند ،ﯾا به بندھای خاص توابين منتقل میشدند .برخی از آنان

ناصری در حالی که زﯾر لب چيزی را زمزمه میکرد بدون خداحافظی از سلول

که کمتر در سرکوبھا نقش داشتند ،با عذر خواھی میخواستند به طرف

بيرون رفت .او آن روز به سلولھای دﯾگر ھم سر زده بود و بجز ﯾکی دو مورد آن

زندانيان سرموضع بياﯾند .برخی با کم شدن فشار از روﯾشان از تواب به

ھم از تودهاﯾھا واکثرﯾتیھا کسی با او صحبتی نکرد و او دست از پا دراز تر از بند

»منفعل« تبدﯾل شده بودند .با اﯾن ھمه در آن ميان ،برخی از توابھا )به اصطالح

خارج شد .اﯾن را بعدا" بچهھای دﯾگر توضيح دادند) ".محمود خليلی◙(

توابھای تير( ھنوز برای »موقعيت از دست رفتهاشان« برای پادوﯾی زندانبان

پيش از اﯾن در تمام دوران حاکميت توابين ،کشمکش)ھر چند عمدتاً و

دست و پا میزدند .".اما ،خاطره ھماﯾون تحت عنوان:

به ظاھر در مورد مساﯾل عمومیزندگی در بند( بين زندانيان سياسی مبارز از

»شورش در زندان« قزلحصار بند ﯾک ،واحد ﯾک

ﯾک سو و توابھا و مسئولين زندان از سوی دﯾگر ھمواره ﯾکی از واقعيتھای

شروع حادثه :در پنجم دی ماه  1363پس از چند روزی که جو بند از سوی توابين

قابل تأکيد در رابطه با موضوع مقاومت در زندان بود که حال در دوره مورد بحث

و زندانبان بسيار تحرﯾک آميز و ستيزه جوﯾانه شده بود ،در داخل بند ﯾک ،واحد

وضعيت خاصی به خود گرفته بود .در اﯾنجا دو نمونه مربوط به کشمکش و

ﯾک زندان قزلحصار )بند بچهھای چپ سرموضعی( ،چھار تواب »بزن بھادر« که

درگيری بين زندانيان سياسی و توابين را نقل میکنم .اﯾن فاکتھای عينی از

در ضرب و شتم زندانيان سياسی سابقه سياھی داشتند ،با ھم در سالن بند
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قدم میزدند تا »زندانيان به سلولھای دﯾگر« نروند) .از آئين نامهھای ميثم /

کتابی به سلول روبروﯾش رفته بود )گوﯾا سلول بغلی ما ،سلول  4 (19تواب

مدﯾر زندان( و »سرموضعیھا ،مقرارت بند را زﯾر پا نگذارند«...

جلوی او را گرفته بودند و ﯾکی از توابھا به ناگاه دو سيلی به او زده بود! در

در آن روزھا عزﯾزﷲ رامش ،تواب اصلی و مسئول بند ،کمتر سر و کلهاش در

ھمين حال از سلول  22رفيق ھمبند دﯾگرمان که از نيروھای خط  3بود ،صحنه را

داخل بند پيدا میشد و از اتاق زﯾر ھشت خودش فقط در حد ضرورت بيرون

دﯾده بود و بيرون پرﯾده بود و به اعتراض گفته بود» :چرا میزنيد؟ شما حق زدن

میآمد تا »اﯾن روزھای خفت و خواری توابين را به چشم نبيند!!« .اما ،چھار نفر

ندارﯾد!«

تواب »بزن بھادر« ،ھنوز خواب »دوران خوش الجوردی« را میدﯾدند .ﯾکی از آنھا

از اﯾن لحظه به بعد را خودم در سالن بودم و دﯾدم که ﯾقه پيراھن رفيق خط  3ما

شخصيت احمق کارتون پلنگ صورتی» ،مورچه خوار« ،را به ﯾاد میآورد :به او

را توابھا گرفتهاند و میخواھند به زور او را به زﯾر ھشت ببرند .من و چند نفر

»حسين مورچه خوار« میگفتند .دﯾگری »ھماﯾون گاليور« ناميده میشد ،از

دﯾگر ،صفی مابين رفيقمان و  4تواب تشکيل دادﯾم و اعتراض کنان گفتيم که

کسانی بود که در کتک زدن زندانيان کمک دائم پاسداران و حاج داوود بود .نام دو

شما حق زدن ندارﯾد و در ھمان حال فاصله بين زندانیای را که میخواستند به

نفر دﯾگر را به خاطر ندارم ،ولی ﯾادم میآﯾد که ﯾکیشان ارتشی بود و گوﯾا به

زﯾر ھشت ببرند و توابھا را زﯾادتر میکردﯾم تا او بتواند از دست آنھا خارج

اتھام کودتاچی در زندان بود .مشخصه ھرچھار نفرشان اﯾن بود که فکر

شود .توابھا تالش میکردند تا درگيری اﯾجاد کنند و از آن طرﯾق حضور خودشان

میکردند ،به خاطر ھيکل گندهاشان است که توانسته بودند زندانيان سياسی

را در بندھا »ضروری« جلوه دھند .ما ھم »دست آنھا را خوانده بودﯾم«  ...تا

را سرکوب و شکنجه کنند! ھنوز انبوه پاسداران و شکنجهگران مسلح را

آنجا که ﯾادم میآﯾد ،افرادی که در »صف حائل بين توابھا و رفيق ھمبندمان«

پشتيبان کارھای خودشان میدانستند ....حدود ساعت  11:30دقيقه بود که

بودﯾم ،دستھاﯾمان را به پشت برده بودﯾم تا ھر گونه بھانه برای درگيری را از

من از درون سلول خودمان )سلول ماقبل آخر سالن ،شماره  (21صدای سيلی

توابھا بگيرﯾم .آنھا نمیتوانستند از صف ما رد شوند ،ولی »دستمان ھم به

زدن به گوشم رسيد .به خاطر بيماری که داشتم ،روی ﯾکی از تختھای سلول

آنھا نمیخورد« ،درگيری لفظی بود و فشار برای عذر خواھی از زندانيانی که

استراحت میکردم .صداھا و ھجوم بقيه ھم سلولیھا به نزدﯾک در و ﯾا بيرون

مورد تعرض واقع شده بودند .با اﯾن حال ،رفيق ما که گرﯾبانش گير بود ،آرامش

از سلول مرا نيز نگران کرد و خودم را به بيرون از سلول رساندم .ماجرا از آنجا

خود را حفظ نکرد و ناگھان دستش را روی شانه ماھا گذاشت و مانند »تيری که

آغاز شده بود که ﯾکی از دستگير شدگان بخش نظامی حزب توده برای گرفتن

از چله کمان رھا شود« ،با دست دﯾگرش ﯾک مشت حواله صورت »حسين
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مورچه خوار« کرد .بالفاصله دماغ مورچه خوار خونين شد ،او نيز آن خون را به

بدون حرکت سرپا میاﯾستادﯾم .آخرھای کار ،با ھمان چشم بندھا اجازه

تمام سر و صورتش ماليد و توابھای دﯾگر نيز که گوﯾا از قبل منتظر چنين

نشستن رو به دﯾوار را دادند.

صحنهای بودند» ،زنگ بيرون« را برای اعالم خطر به پاسداران زدند .بند چند

اﯾن آغاز  4ماه و نيم بازجوﯾی و دادگاه مجدد ما بود به خاطر »شورش

لحظهای بھم رﯾخت ،پاسداران ھمه را به داخل سلولھا فرستادند .دو رفيق

در زندان« .در اﯾن دوران بازجوﯾی ،ما  24ساعته تحت نظر  3تواب )که شيفتی

دﯾگر ھم سلولم ،گرمکن و لباس دﯾگری به من و بچهھای درگير در سالن دادند

جاﯾشان را عوض میکردند( بودﯾم .حق صحبت کردن ،حق حرکت کردن و ﯾا قدم

تا اگر از روی قيافه ما را نشناخته باشند ،از طرﯾق لباس ما را شناساﯾی نکنند.

زدن نداشتيم .اگر »قوانين بند گاودانی« را زﯾر پا میگذاشتيم ،نگھبانان تواب به

با اﯾن حال دﯾر شده بود ،حدود نيم ساعت بعد به ھنگامی که در بند ناھار توزﯾع

پاسداران گزارش میدادند و مجازات آن ،ضرب و شتم بود .عالوه بر آن در

شده بود ،توابھا و پاسدارھا به سراغ تک تک ما آمدند .مرا "عزﯾز رامش" صدا

مورادی  24تا  72ساعت باﯾستی در ھمان محل سرپا میاﯾستادﯾم.

کرد و به زﯾر ھشت برد و چشم بند زد 25 .تا  30نفر از ما را به جرم »شورش در

چند نکته *:بھداری در اﯾن دوره قطع بود و فقط در موارد »اضطراری« به بھداری

زندان و کتک زدن تواب اسالم« به زﯾر بند آورده بودند .از صدای کتک زدنھا

برده میشدﯾم .از آن جمله باالی ﯾکی از دندانھای من کيسه چرکی بوجود آمد

معلوم بود که تک تک ما را به درون اتاق »مسئول بند« میبرند و توابھا و

که مرا به »دندان پزشکی« بردند :اتاقی بود که ﯾک صندلی فلزی تا شو

پاسدارھا به ﯾکباره شروع به حمله و کتک زدن جمعی میکنند .حاصل ھمان

)صندلی موسوم به »ارج«( به عنوان »صندلی دندانپزشکی« داشت.

ساعتھای اول کتک زدن ،اﯾن بود که جدا از ضرب وشتم عمومی ،دنده ﯾکی از

دندانپزشک خودش ،تواب بود و در بھداری کار میکرد .دندانم را که معاﯾنه کرد،

زندانيان شکست ،مھره کمر دﯾگری با ضربه آرنج »ھماﯾون گاليور« ترکيد و بيضه

برگشت و به پاسداران گفت» :آنتی بيوتيک الزم دارد «...ﯾکی از پاسداران جواب

زندانی دﯾگر در اثر ضربات پوتين صدمه شدﯾد خورد .پس از آن ما را از بند خارج

داد» :حاج آقا گفته فقط میتونن دندانھاشونو بکشن ،معالجه اجازه ندارند

کردند و به طرف »گاودانی« واحد ﯾک )روبروی بھداری واحد و جای قبلی

بکنند «...چھره دندانپزشک نگران شد ،چون باﯾد دندان سالم مرا میکشيد! به

»قيامت« ﯾا »تخت«ھا در دوران حاج داوود( بردند 24 .ﯾا  48ساعت )االن ﯾادم

من نگاه کرد ،چون کيسه چرکی گسترش بيشتری میﯾافت ،گفتم» :دندان را

نمیآﯾد( با چشم بند سرپا بودﯾم و پاسداران و توابھا نگھبانی میدادند تا

بکش!« به طرز بدوی ،با تيغ کيسه را پاره کرد و پس از آن دندان سالمم را

زمين ننشينيم ،تلو تلو نخورﯾم و به خاطر کمر درد خم نشوﯾم .باﯾستی صاف و

کشيد تا چرک به به بقيه لثه سراﯾت نکند!
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* مالقاتھای ما را ﯾک ﯾا دو نوبت قطع کردند ،پس از آن ،خانوادهھا را تا آخرﯾن

زندان و چگونگی مبارزه و مقاومت آنان است ،مربوط به خاطرهای از ﯾکی دﯾگر از

سری نگه میداشتند تا خبر ما به بند و ﯾا خانودهھای دﯾگر نرسد .در ھنگام

زندانيان سياسی باقيمانده از دھه  ،60میباشد که به لحاظ زمانی کمی دورتر

مالقات در بين ھر مالقات کننده  4تا  5ردﯾف مالقاتی را خالی میگذاشتند و از

از مورد فوق پيش آمده .آن خاطره چنين است" :در اواخرسال  64من در اوﯾن

ھر دو طرف پاسدار و تواب ما را کنترل میکرد تا پيامی به خانوادهھا ندھيم.

سالن  ٣در اتاق  75بودم .ھر چند در اﯾن مقطع از قدرت توابين کاسته شده بود

مادرم  2روز پس از دستگيریام سکته مغزی کرده بود ،و پزشکش به او گفته

ولی ھنوز زندانيان سياسی به خاطر گزارش دھی آنان مورد ضرب و شتم قرار

بود که نباﯾد ھيجان زده شود ،چون ممکن است اﯾن تحرﯾک باعث سکته

میگرفتند .بيشتر وقت ھا به عنوان تنبيه به پشت و ﯾا کمر زندانيان شالق

مجددش شود .نگرانش بودم که اﯾن وضع را به ھنگام قطع مالقات چگونه تحمل

میزدند .ﯾا آنھا را به انفرادی میفرستادند و گاھی به اتاق ) ٣٨اتاق روانی

میکند .به ھر حال بعد از دو ماه به مالقاتم آمد ،گوشی را که برای صحبت

ھا( میفرستادند که تحملش خيلی سخت بود .در اﯾن زمان در اتاق ما تواب

برداشتم ،از پشت شيشه لبخندی سرزنش آميز برلب داشت .پرسيد» :اﯾن

کثيفی به نام مجيد بود که تمام مدت به صورتی زندانيان را اذﯾت میکرد ،مثال ً

دفعه چيکار کردﯾن؟!«

مرتب میگفت که از دمپائی شما آب می چکد و من نجس می شوم؛ و سعی

من ھم با لبخند جوابش را دادم» :ميگن شورش در زندان!«

میکرد بچهھا را تحرﯾک کند تا بتواند از آنھا گزارش رد کند .در اتاق برای

لبخندی عميق و با آرامش به چھرهاش بازگشت و با طنز گفت» :ولی پارتی تون

خوابيدن جای زﯾادی وجود نداشت و او نزدﯾک تلوﯾزﯾون محل دنجی برای خود

خيلی کلفته که سالن مالقات را برای شما خالی کردن!«

درست کرده و در آنجا می خوابيد .در اتاق ما سطلی بود که معموال ً موقع خواب

از آن  25نفر ،ھمبندﯾان و رفقاﯾی در کشتار  1367به قتل رسيدند که نام برخی

آن را روی تلوﯾزﯾون قرار میدادﯾم .آن شب به خاطر اﯾن که در ته اﯾن سطل

شان اﯾنک در ذھنم ھست :منصور توسلی )سازمان چرﯾکھای فداﯾی خلق

اندکی آب بود او اجازه نمیداد که سطل را روی تلوﯾزﯾون بگذارﯾم .در اتاق جای

اﯾران /اقليت( ،سيفﷲ غياثوند ،داوود قرﯾشی ،بھمن قنبری ھر سه از نظاميان

دﯾگری ھم نبود که آن سطل را قرار بدھيم .نزدﯾک به موقع خاموشی بود که

حزب توده اﯾران") .ھماﯾون اﯾوانی◙(

مسئول اتاق با او مشغول جر و بحث شد .من ھم رفتم و خواستم مداخله کنم.

نمونهای دﯾگر از کشمکش و درگيری بين زندانيان سياسی و توابين در

ولی ھمين که گفتم چی شده چرا جرو بحث میکنيد ،مجيد فحشی نثار من

دوره مورد بحث که بيانگر عدم تمکين زندانيان سياسی مبارز به شراﯾط تحميلی

کرد" :مادر....تو چی می گی "...من دﯾگر دوام نياوردم ،پرﯾدم روش و تا خورد
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زدمش .اصال ً نفھميدم چقدر زدمش .پاسدارھا سر رسيدند و منو ھل دادند و

حوالهام کرد .آمدند و ما را از ھم جدا کردند .به اتاق بر گشتم  .بچهھا نگران

بردند به زﯾر ھشت .در آنجا به عنوان تنبيه مرا تا صبح سرپا نگه داشتند .روز بعد

بودند و از دﯾدن من خوشحال شدند .مجيد تواب ھم آمد .اما بعد پاسداری به

مرا به دادگاه بردند پيش رئيس دادگاه که نامش مشيری بود .در آنجا پاسدار و

اتاق آمد و با دست به او اشاره کرد و گفت وساﯾلت را بردار و بيا بيرون .او ھم

مجيد تواب در کنار رئيس دادگاه اﯾستاده بودند و پس از اﯾن که من وارد اتاق

اﯾن کار را کرد .ما متوجه شدﯾم که او را به اتاق روانیھا بردند .اﯾن اولين بار بود

شدم مرتب بر عليه من حرف میزدند .پاسدار میگفت که اﯾن کمونيست نجس

که زندانبانان در درگيری بين ﯾک تواب و ما جانب تواب را نگرفته و تازه او را به

به تواب ما حمله کرده و تھدﯾد کرده است که رگ او را خواھد برﯾد و غيره .اما

عنوان تنبيه به اتاق روانی ھا فرستادند).شھاب شکوھی◙(

جالب اﯾنجا بود که من به طور غير منتظره دﯾدم که مشيری جانب پاسدار و
تواب را نگرفت و با تحقير با تواب برخورد کرد .از من خواست که موضوع را توضيح
دھم .من ھم موضوع را گفتم و اضافه کردم که اﯾن توابھا وضعی بوجود آورده
اند که نمیتوانيم نفس بکشيم ،تا تکان میخورﯾم انفرادی و شالق و
محروميتھای دﯾگر در انتظارمان است .از من پرسيد که چرا او را زدی گفتم او
به مادر من فحش داد .من لر ھستم  ،لرھا در اﯾن مورد خيلی تعصب دارند و من
نمیتوانم تحمل کنم که کسی به مادر من فحش بدھد .رئيس دادگاه وقتی اﯾن
حرف مرا شنيد کمی عصبانی شد و گفت مگر اﯾنجا قانون ندارد که تو خود
سرانه عمل میکنی گفتم چرا قانون دارد منتھی نه برای دفاع از ما بلکه برای
دفاع از توابين ؛ مرا فرستاد بيرون .ھنگام برگشت پاسداری که مرا میبرد با
توپ و تشر به من گفت وقتی شالق خوردی آن وقت به گه خوردن میافتی.
من خيلی عصبانی بودم و دﯾگر به چيزی اھميت نمیدادم .گفتم تو شالق بزن
ببين کی به گه خوردن می افته! پاسدار به من حمله کرد و کمی مشت و لگد
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بوجود آورد .شراﯾطی که باعث استيصال توابين گشته و گزارش دھی
آنان از زندانی و در واقع خود وجود توابين در کنار زندانيان سياسی را

در سال  64 -63در زندانھای تھران مبارزه جھت باز ﯾابی ھوﯾت زندانی
سياسی و تأمين حقوق شناخته شده وی در زندان به طور گسترده جرﯾان
میﯾابد .خواست اداره امور صنفی زندگی بند توسط خود زندانيان سياسی و
جدائی از توابين و ھم اتاق نشدن با آنھا و ھمچنين نرفتن به "حسينيه" ﯾکی
از مھمترﯾن موضوعات مطرح در بين زندانيان سياسی در اﯾن دوره است که به
طور غالب با خشونت از طرف گردانندگان زندانھا جواب داده میشود" :در سال
 63در سالن اجتماعات گوھردشت ھنگامی که سلطانی ،نماﯾنده کرج در
مجلس با اﯾن سخنان زندانيان روبرو شد که ما را اجباری به اﯾن جا آورده و ما
ماﯾل به گوش دادن سخنان تو نيستيم ،زندانبان تاب نياورده دست به سرکوب زد
و خيلی زود بند  17گوھردشت را منحل کرد".

فرھنگ دفاع از باورھای مبارزاتی خود بودند -اعم از چپ و غيرچپ شرکت
داشتند .مثال ً بر مبنای گزارشات بعضی از زندانيان سياسی ،میتوان از ميان
زندانيان مجاھد زن از دو نمونه برجسته ،فروزان عبدی و اشرف فدائی ﯾاد نمود
که در چنان تالشھای مبارزاتی سھم چشمگيری داشتند .در آن گزارشھا گفته
شده است که فروزان از جمله مبارزﯾنی بود که در سال  61در بند تنبيھی 8
قزلحصار به سر برده و از آنجا به سلولھای گوھردشت منتقل شده و سر
فرازانه تجربه دشوار آن سلولھا را از سر گدرانده بود .او  5سال محکوميت
داشت ،ولی به خاطر نپذﯾرفتن شرط

٭

در اﯾن دوره در تھران به نمونهھای زﯾادی از برخوردھای مبارزه جوﯾانه
زندانيان سياسی به خصوص در زندان زنان بر میخورﯾم که با صراحت و
شجاعت چشمگيری از طرﯾق سرباز زدن از بعضی مقررات تحميلی ،طرح بعضی
از حقوق زندانی و دفاع از آن و حتی کوشش برای قبوالندن بعضی خواستهھای
خود به زندانبانان دست به تالشھای مبارزاتی میزنند .بی پروائی و صراحت
در اﯾن مبارزات به گونهای بود که به تدرﯾج شراﯾط جدﯾدی در بندھا

٭

نفی مینمود .در پيش برد اﯾن مبارزه ھمه کسانی که دارای روحيه انقالبی و

"مصاحبه" 7 ،سال در زندان ماند و در
سال  67توسط جالدان رژﯾم اعدام و به
تبار جان باختگان راه آزادی پيوست .به
گفته ھمبندیھای او ،فروزان که
واليباليست بود در اﯾن حوزه نيز در
زندان با اﯾجاد شور در بين زندانيان و
کمک به آنھا در ﯾادگيری واليبال
برخوردھای انسانی خود را نشان

تاريخ تابستان  67را ھرگز فراموش نخواھد کرد" ر.پارسا"-
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میداد .اشرف فدائی ،نمونه دﯾگری از آن زندانيان سياسی مبارز و مقاوم

در رابطه با مراسمھا و سخنرانیھای حسينيهھا داشتند و به ھر ترتيب سعی

میباشد که به ھنگام دستگيری دانش آموز بود .او را نيز به مدت طوالنی در

میکردند حضور در چنان مراسمھائی را نفی نماﯾند ،برنامهھای وسيع

انفرادی ھای گوھردشت محبوس نموده بودند و وی با سرافرازی در مقابل ھمه

اﯾدئولوژﯾکی از طرف دست اندرکاران زندانھا برای آنان تھيه میشد .مجبور

دشواریھا مقاومت کرده بود .روحيه رزمندگی اشرف در حالی که تأثير مثبتی

کردن زندانيان به شرکت در جلسات اﯾدئولوژﯾکیای که گاه در "حسينيه"ھای

روی ھمبندیھاﯾش به جا میگذاشت ،ھمواره خشم و کين مسئولين زندان را

بعضی زندانھا به مدت  7-8ساعت ھر روز ادامه داشت ﯾکی از کوششھای

بر می انگيخت .به ھمين خاطر وی در ھر دوره" ،تنبيھات" مختلفی را از سر

آنان جھت نفوذ اﯾدئولوژی خود در ذھن زندانيان بود .رژﯾم در جھت پيشبرد

گذرانده بود و باالخره در فاجعه  67خون پاک او نيز توسط رژﯾم جناﯾتکار جمھوری

اھدافش برعليه زندانی سياسی ھمواره تيپھای معمم و غير معمم را با ھم

اسالمی بر زمين رﯾخته شد .اشرف فدائی و فروزان عبدی چه به خاطر سازش

در اختيار داشت که از وجود آنھا در اﯾن زمينه سود می جست .در اﯾن

ناپذﯾرﯾشان با دشمن و چه به دليل برخوردھای خوب و انسانيشان با

حسينيهھا مصاحبهھای زندانيانی که حکمشان تمام شده بود و شرط مصاحبه

ھمبندیھای خود و به خصوص اﯾجاد ارتباط صميمانه با زندانيان سياسی چپ

را برای رھائی از زندان میپذﯾرفتند نيز اجرا میشد .ھمزمان ،بعضی از افراد

مورد احترام بودند .ﯾاد عزﯾزشان گرامی باد!) (61جرﯾان ﯾافتن جوﯾبارھای مبارزه

ھمکار سرکوب رژﯾم نظير عموئی و مخلمباف به طور مرتب در حسينيه اوﯾن و ﯾا

در اشکال صرﯾح و علنی در زندان و تشدﯾد کشمکش و درگيری بين زندانيان

در حسينيه ھای دﯾگر زندانھا حضور ﯾافته و به تطھير چھره رژﯾم جمھوری

سياسی و توابين از عمده ترﯾن عواملی بود که باالخره رژﯾم را مجبور به تفکيک

اسالمی میپرداختند .مخلمباف اﯾن "وظيفه" را البته عمدتاً با نشان دادن

کردن بند توابين از بقيه زندانيان نمود .اﯾن امرکه ﯾکی از خواستھای زندانيان

فيلمھائی چون "توبه نصوح" و "باﯾکوت" و غيره انجام میداد .زندانی را مجبور

سياسی مبارز و موضوع مبارزه آشکار و نھان آنھا بود ،در اواخر سال 64

میکردند که حتماً بعضی فيلمھا از جمله فيلمھای ھمين فيلمساز "کميته

درتھران به بار نشست و بندھای عمومی در آنجا کم وبيش از تواب پاک شد.

چی" سابق و خدمتکار صدﯾق فعلیشان که وی آنھا را درست در جھت اھداف

در دوره جدﯾداً آعاز شده به خصوص در سال  64کوشش جھت

مورد نظر رژﯾم میساخت را ببينند" .دﯾدن فيلم اجباری بود .ھيچ زندانی حق

شستشوی مغزی زندانيان سياسی با جدﯾت بيشتری در دستور کار گردانندگان

ماندن در بند را نداشت ،ھيچ بھانهای حتی عادت ماھيانه قابل قبول نبود .چون

زندانھا قرار میگيرد .از اﯾن رو در شراﯾطی که زندانيان سياسی موضع روشنی

میگفتند حسينيه با مسجد فرق دارد .و ثانياً دﯾدن فيلم ربطی به نجس ﯾا پاک
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بودن ندارد".٭ اﯾن فيلم ھا در شراﯾط دشواری که زندانيان سياسی در آن قرار

حتی در دوره بازجوئی ،بازجوھا ،جلسات بحث اﯾدئولوژﯾکی با زندانی

داشتند ،تأثير مخربی بر روی اعصاب و روحيه زندانيان به جای میگذاشت.

ترتيب میدادند؛ ﯾعنی زندانی مجبور بود که پس از تحمل شکنجهھای

مطابق اظھارات محمد اصفھانی◙ ،ﯾکی از زندانيان سياسی در اصفھان ،حتی

مختلف ،در مورد مساﯾل اﯾدئولوژﯾکی با شکنجهگر خود به بحث بپردازد.

زندانيان سياسی )ھم مردان و ھم زنان( را ﯾک بار با اسکورت کامل نظامی به

ھمچنين او را مجبور میکردند که کتابھائی که آنھا تعيين میکردند

سينمای شھر بردند تا وادار شوند در آنجا به تماشای فيلم "باﯾکوت" مخلمباف

را خوانده ،خالصه نوﯾسی کرده و اﯾدهھا و نظرات طرح شده در آنھا را

بنشينند! خود محمد ﯾکی از آن زندانيان بود که به اجبار به سينما برده شده.

برای بازجو -ﯾعنی ھمان شکنجهگر -توضيح دھد و درموردشان بحث

اجباری بودن تماشای فيلم باﯾکوت برای زندانيان سياسی در اصفھان در کتاب

کند) .برای اطالعات بيشتر رجوع کنيد به

کتاب"...و در اﯾنجا دختران نمی

"....و در اﯾنجا دختران نمی ميرند" نيز قيد شده است )صفحه  (169در ھمين

ميرند ".صفحه  39و "حقيقت ساده" دفتر دوم صفحات .(10،14برنامه جناح مزبور

دوره ،تبليغ و تروﯾج مساﯾل اﯾدئولوژﯾکی به نفع جمھوری اسالمی نه فقط برای

در زمينه انجام کار اﯾدئولوژﯾکی روی زندانيان سياسی که از آن به عنوان "ارشاد"

زندانيان سياسی بلکه از طرق مختلف از جمله از طرﯾق پخش تلوﯾزﯾونی

زندانيان ﯾاد میشد ،بر خالف ادعای خود مسئولين جمھوری اسالمی و تکرار آن

سخنرانیھای احسان طبری در رد ماترﯾاليسم و به نفع رواج اﯾدهآليسم ،در

از طرف افراد و محافل راست ،به ھيچ وجه به خاطر دﯾن دار و "مسلمان" کردن

بيرون از زندان برای عموم نيز جرﯾان داشت.

زندانيان نبود .مسأله به ھيچوجه اﯾن نبود که از زندانيان افراد معتقد به خدا

ھدف از برگزاری چنان مراسمھا و سخنرانیھا و ﯾا نماﯾش فيلمھای

بسازند که تماماً مشغول انجام فراﯾض دﯾنی خود نسبت به خدا باشند .نه،

آنچنانی ،تغيير دادن اﯾدئولوژی زندانی سياسی بود -که معنای آن نيز جز تغيير

ھدف به طور کامال ً ساده و آشکار نفوذ دادن اﯾدئولوژی رژﯾم در زندانيان سياسی

دادن شخصيت او و تبدﯾل وی از ﯾک انسان با نظرگاه ھای چپ و مترقی به

جھت شستشوی مغزی آنان و تھی کردنشان از اندﯾشهھای مترقی و انقالبی

انسانی راست و مرتجع نبود .اﯾن ،ﯾک کوشش ارتجاعی بود که با قدرت

بود تا از اﯾن طرﯾق بتوانند راه را برای "تواب" شدن زندانيان سياسی ھموار

گيری نماﯾندگان منتظری در زندانھا به شکل آشکارتری و با شدت

سازند و ﯾا حداقل بتوانند جو دلسردی و نااميدی را در ميان آنان اﯾجاد و دامن

بيشتری در دستور کار گردانندگان زندانھا قرار گرفت .به گونهای که

بزنند .به طور خالصه ،بر خالف آنچه که گاه از روی کوته فکری و نادانی و ﯾا به

٭

خاطر فرﯾب دﯾگران گفته میشود ،گردانندگان زندان به ھيچوجه قصد نداشتند
"ياد ھای زندان" ،ف-آزاد صفحه 187
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که تک تک آدمھا را دﯾن دار و به مؤمنين مسلمان تبدﯾل کنند .صرف قبول اسالم

بار و بسيار طاقت فرسائی که ھنوز کامال ً به تحرﯾر در نيامده است ،مواجه

و به جای آوردن تک تک آداب و رسوم اﯾن مذھب ،حتی در شکل افراطی آن نيز

گردﯾدند.

به درد کارگزاران جمھوری اسالمی در زندانھا نمیخورد .آنھا به عنوان

توجه به موضوع فوق به تنھائی دروغين بودن تبليغاتی که به نفع

کارگزاران بورژوازی حاکم بر ايران ،با ھمه مذھبی بودنشان با مساﯾل

منتظری و وابستگان به او میشد و میشود را بر مال میسازد .واقعيت اﯾن

زمينی کار داشتند .به ھمين خاطر زندانی میباﯾست "در عمل مسلمان بودن

است که شکنجه بار بودن شراﯾط زندانھا در بعضی از شھرھا در دورهای که

خود را ثابت کند ".و عمل برای آنھا صرفاً نماز خواندن و روزه گرفتن و دعای

منتظری در قدرت بود و افراد وابسته به او در زندانھا در مصدر کار قرار داشتند،

کميل رفتن و غيره نبود" .عمل" مورد نظر به ھمان گونه که در صفحه  42کتاب

به ھيچ وجه کمتر از زندانھای تحت حاکميت الجوردی و رحمانی نبوده است.

"...و در اﯾنجا دختران نمی ميرند ".آمده است ﯾعنی اﯾن که " زندانی موظف

جالب است بدانيم که بعضی از رئيس و روسای وابسته به جناح منتظری که در

است دست در دست بازجو و به عنوان دستيار او ﯾکاﯾک مراحل سقوط را تا

دوره جدﯾد به رتق و فتق امور در زندانھا مشغول شدند اتفاقاً ھمانھائی بودند

تبدﯾل شدن به ﯾک شکنجهگر طی کند" ."....مسلمان شدن" از نظر آنھا در

که در دوره الجوردی نيز در اداره زندانھا مسئوليت داشتند .مثال بارز در اﯾن

حقيقت اسم مستعاری برای "تواب" شدن بود .درست در اﯾن دوره بود که در

مورد ،جانشين داود رحمانی در زندان قزلحصار فردی به نام " ميثم" ﯾکی از

مواردی -به خصوص آن طور که از زندانھای شيراز گزارش شده -شدﯾدترﯾن

افراد جناح منتظری میباشد .در مقاله "ميثم کراسی"  :پيش در آمدی بر

وارد

کشتار) چاپ شده در کتاب زندان جلد دوم( نوﯾسندگان مقاله )مژده ارسی،

مینمودند .تعيين مقررات برای گزارش دھی از ھمدﯾگر ﯾا به زبانی دﯾگر

سياوش.م و فرھاد سپھر( مطرح میکنند که پس از برکناری الجوردی ،از جناح

جاسوسی  -به مثابه گوﯾا به جا آوردن ﯾک فرضيه دﯾنی و از اﯾن طرﯾق کوشش

منتظری" ،مجيد انصاري سرپرست زندانھا شد و ميثم را مرحله به مرحله ،در

در تواب کردن زندانيان ،در ھمين دوره در زندان عادل آباد شيراز جرﯾان داشت .در

زندانھاي تھران جايگزين داود رحماني در قزلحصار و فروتن در اوين كرد .ميثم

مورد زندانيان سياسی در تبرﯾز نيز از سال  64به بعد بود که به طور جدی برنامه

نيز تيم كاری خودش را آورد .حسين شريعتمداری )سرپرست كنوني كيھان

" ارشاد" به مورد اجرا گذاشته شد و زندانيان سياسی با شراﯾط شدﯾداً شکنجه

رژيم( ،عباس نمين )سردبير كيھان ھوايي رژيم( و حسين معصومی به عنوان

فشارھای ممکن را به زندانی جھت به اصطالح "ارشاد" وی به او

بخش فرھنگي زندان مشغول فعاليت شدند ".در اﯾن مقاله آمده است" :ميثم"
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در فاصله بين سالھای 1360تا  1363رئيس زندان عادل آباد شيراز بود .با اﯾن

میگرفت .ھمه اﯾنھا که بيانگر تشدﯾد خشم و نفرت تودهھا از رژﯾم حاکم بود

اطالع ،به نکته قابل توجھی در اﯾنجا میتوان انگشت گذاشت و آن اﯾنکه چنين

فضای مبارزاتی جدﯾدی در جامعه بوجود آورده بود که مسلماً تأثيرات خود را در

فردی که در ﯾکی از خونين ترﯾن و خشونت بارترﯾن دوران زندان ﯾعنی اواﯾل دھه

زندان نيز به جای میگذاشت .در شراﯾطی که ارتجاع جمھوری اسالمی به ھر

 60قابليت جالدی خود را به اثبات رسانده بود ،در سال  63به عنوان فردی از

ترتيب به سرکوب زندانيان سياسی پرداخته و تواب و ﯾا منفعل ساختن آنھا را

جناح ظاھراً کمتر خشن جمھوری اسالمی ،به رﯾاست زندان قزلحصار رسيد .در

در دستور کار خود قرار داده بود ،ما شاھد اشکال مختلف مبارزات زندانيان

اﯾن مورد مثال گوﯾائی در ميان مردم مطرح است که برمبنای آن میشود گفت

سياسی مبارز و مقاوم در مقابل گردانندگان جمھوری اسالمی در زندانھا

جمھوری اسالمی ھمان جمھوری اسالمی بود تنھا "پاالن" اش عوض شده

میباشيم .در زﯾر به چند نمونه از آن مبارزات که در سال  64در زﯾر چنگال

بود!!

دژخيمان زندان صورت گرفته اشاره شده و چگونگی ما وقع را از زبان خود
برنامه "ارشاد" دست اندرکاران جناح منتظری در زندانھا برنامهای بود

زندانيان سياسی درگير در آن مبارزات خواھيم شنيد .اﯾنھا از زمره مبارزات

که اﯾن دارو دسته ھم زمان در خارج از زندان نيز روی آن متمرکز شده و به پيش

جمعی زندانيان و برای تحقق خواستھای معينی بودند و به ھمين خاطر نيز از

میبردند .درخارج از زندان تحميل ھر چه بيشتر فرھنگ و اﯾدئولوژی ارتجاعی

برجستگی خاصی برخوردارند .اکنون زندانيان سياسی آشکارا در مقابل

جمھوری اسالمی به مردم از طرﯾق کنترل شدﯾد خصوصی ترﯾن مساﯾل مردم و

زندانبانان و تحميلھای آنان میاﯾستادند و به طور دسته جمعی برای تحقق

در ﯾک کالم در شيشه کردن خون آنھا با شدت بيشتری ادامه داشت .در اﯾن

خواستھای خود به ﯾک مبارزه شجاعانه دست میزدند .ﯾک نمونه برجسته از

سال ،جنگ )جنگ امپرﯾاليستی اﯾران و عراق( که ھر روز نو جوانان و جوانان را از

اﯾن مبارزات به موضوع ممنوعيت استفاده از چادر رنگی و ﯾا مقابله با تحميل

آغوش خانوادهھا ربوده و خونشان را در جبھهھا و در ميدانھای مين جاری

چادر مشکی بر میگردد که شرح کامل آن را در صفحات بعدی مالحظه خواھيد

میساخت ،با موشک باران شھرھا ھمراه شده بود؛ امری که به تدرﯾج به

کرد.

اعتراضات مردم نسبت به اﯾن جنگ شکل ھر چه آشکارتری داده و نيروی مردم
را با قدرتمندی بيشتری بر عليه رژﯾم جمھوری اسالمی بسيج نمود .اولين
اعتراضات تودهای نسبت به جنگ در تھران و شھرھای دﯾگر به تدرﯾج شکل
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که حاضر به سر کردن چادر مشکی نبودند ،مدتھا از رفتن به مالقات ،خرﯾد از
فروشگاه ،استفاده از بھداری -حتی موقعی که به طور جدی نيازمند مداوای

در سال  ، 64مقابله با تحميل چادر مشکی ،موضوع مبارزه ای شد که
به مدت ﯾک سال در زندانھای قزلحصار و اوﯾن در بخش زنان ادامه ﯾافت .اﯾن
مبارزه که عدهای از زنان مبارز چپ و کمونيست زندانی آن را به پيش
بردند ،ﯾکی از جدی ترﯾن مبارزات زنان اﯾران با رژﯾم جمھوری اسالمی
بر سر نفی پوشش اجباری است .باﯾد دانست که در ھمان زمان در بيرون
از زندان نيز رژﯾم با اجباری کردن چادر مشکی در ادارات و مدارس در صدد جا
انداختن آن در جامعه بود .در واقعيت امر ،اﯾن رنگ چادر نبود که رژﯾم میخواست
به زنان تحميل نماﯾد بلکه اشاعه روحيه تسليم و تمکين ھدف اصلی بود که نه
فقط به زنان بلکه از اﯾن طرﯾق به کل جامعه اعمال میشد .در رابطه با تحميل
چادر به زنان چپ و کمونيست در زندان ،بر مبنای گزارشاتی که از سال  60از
زندان قزلحصار در دست است خود اﯾن کار نيز تنھا با شالق و ضرب و شتم
وحشيانه اﯾن زندانيان حاصل شده بود .در اواخر بھار سال  64نيز ھنگامی که
سر کردن چادر مشکی به ھنگام رفتن به مالقات ،بھداری و ﯾا برای کار اداری و
غيره به مثابه فرم رسمیزندان تعيين شد و ھمه زنان زندانی به عنوان مقررات
بند موظف به رعاﯾت آن شدند ،زنان چپ و کمونيست معترض در مقابل اﯾن
تحميل دست به مبارزه زده و به خاطر امتناع از سر کردن چادر مشکی متحمل
محروميتھای مختلف و دشواریھای فراوانی شدند .زندانيان سياسی مبارزی

پزشکی بودند -و غيره محروم شدند .اﯾن زنان آزاده در مسير مبارزهای که به آن
دست زدند ،خشونتھا دﯾده ،مورد ضرب و شتم قرار گرفته و رنجھا کشيدند.
آنھا به صورت فردی و ﯾا جمعی مورد سرکوب واقع گشتند ،در سلولھای
تنبيھی انداخته شدند ،به زﯾر زمين  209اوﯾن ،به محلی که خيلی از آنھا به
ھنگام دستگيری در آنجا مورد شکنجه قرار گرفته بودند منتقل شده و در شراﯾط
زﯾستی دشوار و نامناسبی قرار داده شدند و در آنجا توسط رئيس و معاون زندان
اوﯾن و پاسداران ھمراھشان ،مورد خشونتھای گوناگون قرارگرفتند .حرکت
مبارزاتی "چادر رنگی" با اﯾن که در آن زمان نتوانست رژﯾم را وادار به عقب
نشينی نماﯾد و زندانيان مجبور به عقب نشينی و سرکردن چادر مشکی شدند،
پس از تحميل دورهای از جنگ و جدال به زندانبانان ،در خدمت اثبات اﯾن امر که
رژﯾم به راحتی نمیتواند ھر آنچه که میخواھد را به زندانيان تحميل نماﯾد،
پاﯾان ﯾافت .اﯾن ،حداقل تأثيری بود که ارزشمندی اﯾن مبارزه را در زمان وقوع خود
خاطر نشان میسازد .ولی تأثير گسترده آن مبارزه و مقاومت را باﯾد در رابطه با
دﯾگر مبارزات زنان آزاده اﯾران در نفی پوشش اجباری در کل جامعه مالحظه نمود.
آنوقت میتوان دﯾد که حرکت مبارزاتی زندانيان چپ و کمونيست در نفی
چادر مشکی ،خود نمودار ﯾکی از مبارزات برجستهای است که زنان
مبارز ما از بدو روی کار آمدن رژﯾم جمھوری اسالمی در مقابل
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زورگوئیھای اﯾن رژﯾم نسبت به کل زنان در اﯾران انجام دادهاند .مژده

"زندانيان چپ حکم دار و نيز مجاھدﯾن غير تواب را در ﯾک بند بدون تواب جا داده

ارسی ﯾکی از زندانيان باقی مانده از دھه  60که در حرکت مذکور به طور فعال

بودند که ھمان "بند ھفت تنبيھی" بود و بعد زندانيان زنی که در واحد )تختھا(

شرکت داشت ،در اﯾن مورد میگوﯾد:

تا به آخر مقاومت کرده بودند را نيز به ما در اﯾن بند اضافه کردند ".مژده با ذکر

"حرکت چادر رنگی که در اواخر بھار  64شروع شد و تا سال  65ادامه

بعضی از پی آمدھای مخرب جرﯾان واحد )تختھا( و تاثير منفی تواب شدن

داشت ،اولين حرکت دسته جمعی و اعتراضی زندانيان سياسی زن در سطح

بعضی از آنھا بر جو کلی زندان ،توضيح میدھد که در اﯾن زمان "جو بدبينی

وسيع در زندان قزلحصار بعد از جرﯾان واحد )تختھا( بود )در اوﯾن به جز تعداد

نسبت به ﯾکدﯾگر ،عدم اعتماد نسبت به توان مقاومت فردی و جمعی ،نداشتن

بسيار محدودی کسی پای اعتراض به اﯾن مساله نرفت( .از مدتھا قبل زندانيان

چشم انداز و تحليل روشن از حرکتھای درون زندان" فضای بند را سنگين کرده

چپ سرموضعی در ھمه زندانھای تھران به طور کلی بدون قرارداد خاصی با

بود و مطرح میکند که در اﯾن اوضاع مبارزه و مقاومت در سطح عمومی در

چادر رنگی در زندان تردد میکردند .اﯾن مساله کار ارتباط گيری با چشم بند بين

زندانھای قزلحصار و اوﯾن بيشتر خود را در نماز نخواندن و امتناع از رفتن به

ما را خيلی راحتتر میکرد .الزم نبود حتما زندانی را از قبل میشناختيم اﯾن

حسينيه زندان نشان میداد و "تالش برای حفظ حداقل مقاومت ﯾعنی ندادن

نشانی بود که زندانی چپ و سرموضعی است ھمانطور که به طور کلی چادر

اطالعات و مصاحبه نکردن و ندادن انزجار فضای سياسی آن دوره ،حداقل در

سرمهای نشانی برای توابھا بود .چند روز قبل از مالقات ماھانه درقزلحصار ،از

زندان زنان قزلحصار را می ساخت ".او توضيح میدھد که "با گذشت زمان ،کار

طرﯾق توابِ مسئول بند اعالم شد که "از اﯾن به بعد ھيچ کس حق خروج از بند

مداوم و روشنگر )البته اﯾن مساله عمومی نبود( درباره اﯾنکه چه پيش آمد و چرا

با چادر رنگی را ندارد .اﯾن قانون از طرف ميثم ،رئيس وقت زندان قزلحصار اعالم

پيش آمد و ...رفته رفته حرکتھای اعتراضی آغاز شد .".شرح چگونگی حرکت

شد .بنا براﯾن کسانی که چادر رنگی سر میکردند حق رفتن به بھداری و

چادر رنگی به رواﯾت مژده ارسی به شرح زﯾر است:

مالقات را نداشتند .بعدھا ممنوعيتھای دﯾگری ھم به آن اضافه شد که بعدا

"....در ابتدای حرکت ،تعدادمان زﯾاد بود ولی از زواﯾای مختلفی به اﯾن مساله

شرح میدھم)".مژده ارسی ◙(

نگاه میشد .بعضیھا مساله را ھوﯾتی میدﯾدند و میگفتند ھوﯾت زندانی زن

حرکت چادر رنگی ،از "بند تنبيھی  "7در زندان قزلحصار شروع شد-

چپ در اﯾن مساله است و تا پای مرگ نباﯾد اﯾن مساله را پذﯾرفت .نظر دﯾگری

ھرچند به گفته مژده ھمه افراد بند 7در اﯾن حرکت شرکت نکردند .در آن زمان

که تعدادشان ھم بيشتر بود میگفتند ما اصال چادر سرکردن را قبول ندارﯾم و
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باالجبار پذﯾرفتيم که سر کنيم ولی در انتخاب رنگ آزادﯾم ،ھمانطور که زنانی که

"شورش در زندان" از دی ماه  63تا اردﯾبھشت  64بود که تعدادی از آنھا را در

در بيرون از زندان ھستند ھم حق تعيين رنگ را دارند .اﯾن نظر عمدتا به حرکت

گاودانی واحد ﯾک قزلحصار تحت بازجوﯾی ،دادگاه و کنترل مداوم با کمک توابھا

به عنوان حرکت اعتراضی نگاه میکرد نه ھوﯾتی .ولی برای ھيچ کس دقيقا

و پاسدارھا قرار داده بودند "(.دررابطه با حرکت چادر رنگی ،م.رھا نيز ﯾک مورد از

روشن نبود تا کجا و به چه شکل حرکت را ادامه خواھد داد .بنابراﯾن با اعالم

مبارزجوئی زنان مبارز در بند تنبيھی  7را ذکر کرده است که خود بيانگر وجود

مالقات و جلوگيری از رفتن بچهھا با چادر رنگی به بيرون از بند ،بزرگ ترﯾن تحرﯾم

درجه واالئی از روحيه انقالبی در ميان آن زنان مبارز میباشد" .ﯾک روز با تعجب

مالقات خود به خودی در زندان قزلحصار شروع شد .زندانيان زن چپی که چادر

دﯾدﯾم که ﯾک نفر آشفته و بدون چادر از در وارد شد و پشت سرش صدای داد و

مشکی سرکردند و به مالقات رفتند و مجاھدﯾن ھم بندمان ،خبر قانون جدﯾد و

فرﯾاد و تھدﯾد ناصرﯾان )دادﯾار زندان که زندانیھا و به وﯾژه مخالفان و

به تبع آن ممنوعالمالقات شدن ما را به خانوادهھاﯾمان رساندند....برای شکستن

سرموضعیھا را با شدﯾدترﯾن شيوهھا زﯾر فشار میگذاشت .در تابستان  67در

اﯾن حرکت رژﯾم به اشکال مختلف دست به سرکوب در موارد فردی ﯾا جمعی زد.

اعدام و به دار آوﯾختن زندانیھا حضور فعال داشت( شنيده شد .نوشين

مثال ً درﯾک مورد ﯾکی از رفقای ما را به بند  8قزلحصار که در دوره حاج داوود بند

بالفاصله از پشت ميکروفون اعالم کرد که ھمگی حجاب سر کنيم و در ھمين

سرموضعیھا بود و بعد از آن توابھای زندان کرج را به آنجا منتقل کرده بودند،

اثنا ناصرﯾان وارد شد .پشت ميکروفن رفت و خشمگين داد و قال راه انداخت.

فرستادند) .نام بند  8قزلحصار که در زمان حاج داوود بند سرموضعی ھا بود را

تھدﯾد میکرد که در برابر کسانی که نخواھند قوانين زندان را رعاﯾت کنند چنين

سعی کردند با تبدﯾل کردن به بند توابين "دبش" خراب کنند(.

و چنان خواھد کرد .خطاب ناصرﯾان به مينو بود .او از جوانترﯾنھای زندان بود.

اﯾن رفيق ما میباﯾست در زﯾر ھشت بند  8با چادر و چشم بند

ھنگام دستگيری به زحمت  16سال داشت .با وجود سن کمش برخوردی صرﯾح

بنشيند ،تکان نخورد ،با کسی حرف نزند و فقط موقعی مجاز بود بخوابد که به او

داشت و شجاع بود و ھمين برای ناصرﯾان گران میآمد .مينو ھم چادر سياه را

اجازه دھند .رﯾيس جدﯾد زندان )ميثم( که خود را منتقد سياستھای داوود

نپذﯾرفته بود .شالق ھم خورده بود اما فرﯾادی بر نياورده بود .خانواده مينو که

رحمانی و دار و دستهاش معرفی میکرد و شکنجه اعمال شده در واحد

ماهھا بود مالقاتشان قطع شده بود ،به مسئولين زندان فشار میآوردند.

)تختھا( را مورد "انتقاد" قرار میداد ،حال خود عملی شبيه "واحد" را در مورد

ناصرﯾان به شرط اﯾنکه خانواده مينو او را بابت چادر سياه تحت فشار عاطفی

اﯾن رفيق ما انجام میداد) .نمونه دﯾگر اﯾن برخورد در بند مردان تحت عنوان

بگذارند و او را به پوشيدن آن قانع کنند ،به آنھا مالقات حضوری داده بود .مادر
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مينو با گرﯾه و التماس از مينو میخواست که سرسختی را کنار بگذارد و در

شعبه ھای بازجوﯾی دور بودﯾد ﯾادتون رفته کجاﯾيد .توی اوﯾن کاری میکنيم

ھمين حال چادر سياه خود را به سر دخترش انداخته بود .مينو تن نداده بود و در

»حق مق« ﯾادتون بره"...

عين حال خانوادهاش را در جرﯾان سختگيری و شالق زدنھا و بيرحمیھای

با کتک و داد و فرﯾادھای مجتبی حلوائی )جالد زندان اوﯾن( ما را که حدود 40

ناصرﯾان گذاشته بود .باالخره بعد از کشمکش فراوان مينو از خانواده جدا شده

نفر بودﯾم به زﯾرزمين  209جاﯾی که خودم و دﯾگر زندانيان چپ در ھنگام

بود در حالی که چادر مادرش نيم بند روی سرش بود .ناصرﯾان خواسته بود مينو

دستگيری شکنجه شده بودﯾم فرستادند .مجتبی میگفت "ھفته پيش ھمين

را به بند ما بفرستد .او از داخل شدن امتناع میکرد و میگفت میخواھد به

جا سر  9نفراز رفقاﯾتان را با کابل شکستيم .جاﯾی می فرستمتان که از

بند  7نزد دوستانش برگردد .ناصرﯾان او را با مشت و لگد به داخل بند ھل داده

اﯾن به بعد نه ھوا ھست ،نه غذا! غذاﯾتان صبح کابل ،ظھر کابل ،شب کابل

بود .مينو ھم چادر را از سرش برداشته روی سر ناصرﯾان انداخته بود".....٭.

است!" .جو خيلی سنگين بود صدا از کسی در نمیآمد .کنار من ﯾکی از

مسلماً دژخيمانی چون ناصرﯾان )بر مبنای گزارش بعضی از زندانيان ،ناصرﯾان،

بچهھای شوخ که ناراحتی معده ھم داشت و »غذای زخم معدهای ھا« را

شوھر خواھر رفسنجانی است و نام واقعی او ،محمد مغيثهای میباشد(،

میگرفت ،نشسته بود .وقتی که مجتبی گفت "از اﯾن به بعد غذاﯾتان صبح

ھرگز نمیتوانستند وجود چنان روحيه مبارزاتی را در ميان زندانيان تحمل نماﯾند.

کابل ،ظھر کابل و شب کابل است" ،با چادر روﯾش را گرفت و رو به من کرد و

بنابراﯾن در ادامه مبارزه برای اجتناب از سر کردن چادر سياه ،از زبان مژده می

گفت :بگو برای من »پخته« اش را بيارن!!!

شنوﯾم که" :در اﯾن ميان عدهای از رفقای ما )حدوداً  12نفر( را به گاودانی واحد

ما را به تعداد زﯾاد با کليه وساﯾلمان در ﯾک اتاق کوچک ) 3در 4متر(

ﯾک و بعد به گوھردشت بردند و از آنجا ھمگی را به زﯾرزمين  209اوﯾن

انداختند .سرو سامان دادن به اتاق ،جا دادن وساﯾل و از ھمه مھمتر شکل

فرستادند....اواﯾل پائيز بود که ما را نيز با چادر رنگی به زندان اوﯾن منتقل کردند.

خوابيدنمان معضل بزرگی بود طوری که در اولين دﯾدار رئيس زندان اوﯾن )فروتن(

از ھمان ابتدای ورود با جو سرکوب و خشونت زﯾاد از ما استقبال شد .به ما

در سلول فقط
از ما اولين حرفش اﯾن بود چطوری اﯾن ھمه آدم اﯾنجا می خوابيدِ .

میگفتند "ميثم شما را ھار کرده .به شما تلوﯾزﯾون رنگی داده ھار شدهاﯾد .از

 4بار در شبانه روز باز میشد .زمان دستشوﯾی بسيار کوتاه بود .طبق محاسبه
ما ،به ھر کس کمتر از  50ثانيه وقت میرسيد .به ھمين دليل ،ما بيرون

٭

دستشوﯾی خود را آماده میکردﯾم .ﯾک نفر در را باز و بسته میکرد ،ﯾک نفر
"حقيقت ساده" ،م رھا -دفتردوم صفحه 165-166
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بيرون در آفتابه را پر آب میکرد و کسی که نوبتش بود به سرعت وارد توالت

نشان از ضعف نيست ،ھمچنين روحيه مبارزاتی فردی اشخاصی که شراﯾط را

ميشد و در پشت سرش بسته میشد .اﯾن صحنهھا ھم آزاردھنده بود و ھم

میپذﯾرفتند را ھم از بين نمیبرد .چون مورد داشتيم از کسانی که تک تک

موضوع خنده و سرگرمی ما.

عقب نشينی کرده بودند و بعضی به آنجا رسيدند که دﯾگر به ھيچ وجه معتقد

بعد از ماهھا سر کردن در ﯾک سلول دربسته در زﯾرزمين  209و محروم
بودن از مالقات ،بھداری ،فروشگاه و ھوا خوری ھمگی دچار بيماریھای حادی

به مبارزه در زندان نبودند و بعدھا به مرور شراﯾط آزادی از زندان را ھم پذﯾرفتند.
به خصوص از کسانی که حرکت را ھوﯾتی میدﯾدند و چادر مشکی سرکردند".

شده بودﯾم ،با اﯾن حال روحيهھا ھمچنان خوب بود .در بين ما بحثھای زﯾادی

توضيح در مورد "حرکت چادر رنگی" به ھمين جا ختم نمیشود .در

در مورد ادامه حرکت ﯾا قطع آن و ھمچنين چگونگی ادامه و ﯾا قطع حرکت

طی ﯾک سالی که اﯾن مبارزه طول کشيد زندانيان معترض تجربهھای زﯾادی را از

درمیگرفت .بعد از مدتی رژﯾم دست به ترفند جدﯾدی زد و به ما مالقات حضوری

سر گذراندند .مقاومت تعدادی از آنھا که ھنوز عليرغم عقب نشينی رفقای

با خانوادهمان داد .خانوادهھا را با چشم بند به اتاق بازجوﯾی آورده و در حضور

دﯾگرشان به مبارزه خود ادامه میدادند باعث شد که گردانندگان زندان با ھم

آنان از ما بازجوﯾی میکردند ،بدون آنکه ما در ابتدا بدانيم که بستگانمان آنجا

سلول کردن آنان با چند زندانی غير سياسی که به اتھام فحشا دستگير شده

ھستند .با اﯾن کار میخواستند به آنان بگوﯾند که ما زندانيان لجوج خودمان

بودند به گونهای دﯾگر و اﯾن بار با انکار ھوﯾت سياسی آنان به مقابله بر خيزند.

نمیخواھيم به مالقات بروﯾم و گرنه رژﯾم ھيچ تقصيری ندارد .اﯾن مساله در

اما اﯾن موضوع خود باعث دامن زدن به مبارزه دﯾگری در بين زندانيان معترض به

موارد زﯾادی به ضد خودش تبدﯾل شد و خانوادهھا بعد از شنيدن استدالل ما ،به

چادر مشکی و دﯾگر زندانيان چپ آن سلول شد .در اعتراض به ھم سلول شدن

سخن آمده و با بازجوھا بحث شان شده بود .ولی در موارد دﯾگر ھمين

با زندانيان غير سياسی ،ھمه آن زندانيان چپ دست به اعتصاب غذا زدند،

مالقاتھا تبدﯾل به اھرم فشار بر روی زندانيان شده بود .به مرور با ھر وعده

اعتصاب غذائی که مدتھا به طول انجاميد .در اﯾن مسير نيز زندانيان سياسی

مالقات تعداد  2تا  3نفر شراﯾط را پذﯾرفته و به مالقات میرفتند .بعد از اﯾن که

مبارز خطرات زﯾادی را به جان خرﯾدند و باالخره مسئولين زندان به خواست آنھا

تعدادمان کمتر شد اﯾن بحث درگرفت که به جای آنکه تک تک عقب نشينی

گردن نھاده و زندانيان غير سياسی را از سلول آنھا بردند ،اما رژﯾم در مقابل

کنيم بھتر است که با ھم و جمعی عقب نشسته و به مالقات بروﯾم .و اﯾن طور

خواست چادر رنگی کوتاه نيامد .زندانيان اعتصابی در شراﯾط وخيمی که قرار

مطرح شد که اﯾن مساله در مقاﯾسه با عقب نشينی تک تک در مقابل رژﯾم

داشتند به بھداری منتقل شدند .به اﯾن ترتيب برای اﯾن زندانيان مبارز ،پاﯾان
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حرکت اعتراضی جدﯾد با اتمام حرکت چادر رنگی و اجبار سر کردن چادر مشکی

در ھمين رابطه باﯾد اھميت و ارزش مبارزات زنان زندانی سياسی در

در آميخت.

رد چادر مشکی را بشناسيم و ھمواره به خاطر داشته باشيم که برای

با در نظر گرفتن ھمه درد ھا و سختی ھائی که زندانيان پيش برنده

کسب ھمين حد "آزادی" )اﯾن که امروز زنان در سطح گستردهای

حرکت چادر رنگی در جرﯾان اﯾن حرکت متحمل شدند و با توجه به عدم موفقيت

روسریھای خود را تا حد زﯾادی کنار زده و پوشش خود را به درجه ای

آنان در قبوالندن خواست خود به زندانبانان جمھوری اسالمی ،نظرات مختلفی

برخالف خواست رژﯾم انتخاب مینماﯾند( ،چه ڕنجھا کشيده شده و چه

در رابطه با آن مطرح شده و بعضی با مطلق نگری ھمچنان که در مورد تجربه

بھائی پرداخته شده است!

"تخت"ھا عنوان میکنند ،اھميت و ارزش اﯾن قبيل مبارزات را درک نمیکنند .اما

موضوع شکستن سر  9تن از زندانيان مبارز زن که در گزارش مژده

با رجوع به جرﯾان زندگی در جامعه و فھم اﯾن واقعيت که چگونه

ارسی روی آن تأکيد شده ،خود ﯾکی دﯾگر از مواردی است که عدم تمکين به

جوﯾبارھای حتی بارﯾک و کوچک مبارزاتی با پيوستن به ھم میتوانند

وحشيگریھای زندانبانان و مبارزه با آنان توسط زندانيان مقاوم را در خود نھفته

تأثير کلی بزرگ و ثمر بخشی در جامعه به جای نھند ،در مورد "حرکت

دارد .آن  9تن از جمله زنان مبارزی بودند که تمکين و تسليم در مقابل

چادر رنگی" نيز اﯾن امر را میتوان مشاھده کرد .آن مبارزات در ليست

خواستھای رژﯾم را نمی پذﯾرفتند و به ھر ترتيب برای تحقق حقوق خود به

بلند مبارزات افتخار آفرﯾن زنان اﯾران برای آزادی پوشش که در طول

عنوان زندانی سياسی مبارزه میکردند .ﯾکی از راه ھائی که دست اندرکاران

حاکميت جمھوری اسالمی ھمواره جرﯾان داشته است ،قرار دارد .به

زندان درمقابل حرکتھای مبارزاتی زندانيان مقاوم و مبارز به آن دست زدند،

خصوص زنان اﯾران امروز باﯾد بدانند که اگر جمھوری اسالمی پس از

تعيين تنبيه "حد" ﯾعنی شالق زدن )حد زدن( به زندانی "خطا کار" و وادار کردن

سالھا اعمال زور و فشار برای تحميل پوشش به اصطالح اسالمی به

زندانيان دﯾگر به تماشای آن بود .قبل از توضيح مورد فوقالذکر ،به ﯾک نمونه در

زنان در اﯾران ،باالخره مجبور شد در اﯾن زمينه تا حدی عقب نشينی

اﯾن رابطه توجه کنيد" :دو نفر تواب بندھای دﯾگر ،تختی را به حياط آوردند.

نماﯾد ،اﯾن را مدﯾون مبارزات سرسختانه ھمه زنان مبارزی ھستند که از

حلوائی ،معاون زندان ،به ھمراه چند پاسدار زن و مرد به حياط آمدند .ھمه

آغاز استقرار رژﯾم جمھوری اسالمی با تحمل رنجھا و سختیھای زﯾاد،

زندانيان مضطرب بودند" .شالق در حضور جمع"....پنج نفر به بھانه واھی پاره

بی وقفه و خستگی ناپذﯾر بر عليه جمھوری اسالمی مبارزه کردهاند؛ و

کردن عکس خمينی به شالق و سلول و بقيه به دليل ھمکاری با آنھا فقط به
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سلول محکوم شده بودند.....حلوائی شالق به دست باالی تخت اﯾستاده بود.

را به زﯾر زمين اوﯾن آوردند ،تخت شکنجه را ھمانجا برپا کردند و شروع به زدن

بقيه پاسداران منتظر تکبير بودند .اکثراً به عنوان اعتراض بلند شدﯾم .اما حلوائی

کردند .ھمه کسانی که شاھد بودند پشت کردند و حاضر نشدند برگردند و نگاه

و دﯾگر پاسداران با شالق و ضرب وشتم ما را مجبور به نشستن کردند و با

کنند .رﯾيس زندان و گروه ضربت زندان اوﯾن و پاسدارھای زن ھمه حاضر بودند و

شالق باالی سرمان اﯾستادند تا حتی سرمان را پائين نياندازﯾم .به ھرکدام

شروع به زدن کابل به سر و بدن آنان میکنند و در اﯾن حين سر  9نفر با کابل

بيست ضربه شالق زدند .ضربهھای شالق فضا را می شکافت و با شدت ھر

شکسته و خون فواره میزند .رﯾيس زندان ﯾک نفر را زﯾر چکمه گرفته و با کابل

چه تمامتر به پشت آنھا فرود میآمد .ھمه با غرور خاصی مقاومت میکردند.

به تنھاﯾی به جان او می افتد و گردن اﯾن رفيق ما را زﯾر چکمه نگه داشته بود تا

کوچکترﯾن نالهای نبود .اﯾن مساله حلوائی را عصبی میکرد و ھر بار شالق را با

صورتش را برنگرداند .بعد از زدن "حد" ،پاسدارھا تا ساعتھا فقط خون روی

شدت بيشتری میزد".....٭ .در توضيح سرشکستن ،مژده ارسی ضمن تأﯾيد

زمين رﯾخته را میشستند)".مژده ارسی◙( صرفنظر از اﯾن که چنين برخوردھای

وجود برخوردھا و حرکتھای مبارزاتی که در مقابله با رژﯾم از طرف زندانيان مبارز

وحشيانه زندانبانان جمھوری اسالمی چه پی آمدھای ناگوار چه برای خود

صورت میگرفت ،میگوﯾد" :در زﯾر زمين به جز اتاق ما ،اتاقھای دﯾگر ھم بودند

زندانی و چه در اﯾجاد فضای رعب و وحشت در زندان داشت ،ھمانطور که

که از اوﯾن مستقيما به آنجا منتقل شده بودند .آنھا را در پی چند حرکت پی در

مالحظه شد ،خود در عين حال گوﯾای اﯾن حقيقت است که مبارزه و مقاومت

پی به آنجا آورده بودند.... .ما در قزل ھنگام شکنجه افراد از سلول خارج

ھميشه در زندانھای دھه  60جاری بوده و ھمواره زندانيان سياسی شجاع و

نمیشدﯾم ولی در اوﯾن زندانيان را مجبور میکردند که به ھوا خوری بروند و در

رزمندهای وجود داشتهاند که اجازه ندادهاند تا دشمنان تودهھای ستمدﯾده اﯾران

جلوی چشم آنھا فرد را شکنجه میکردند .رفقای چپ به درستی حاضر به

بتوانند فضای تمکين و رکود و خمود را در زندان غالب کنند ،ھر چند که

رفتن به ھوا خوری نمیشدند و اگر آنھا را به زور میبردند ،آنھا پشتشان را

فشارھای وحشتناک اعمال شده ،در مواردی روی خود کسانی که آن فشارھا

میکردند و حاضر نبودند که صحنه را ببينند .در اﯾن حرکت تقرﯾبا تمامی چپ ھا

را تحمل کرده بودند ،تأثيرات منفی به جای میگذاشت .اما درھر حال در

)اعم از آنھاﯾی که معتقد به حرکت درون زندان بودند ﯾا نبودند( شرکت داشتند.

شراﯾطی که زندانبانان با وحشی گریھای آنچنانی میکوشيدند در بين

آخرﯾن باری که آنھا حاضر نشده بودند شاھد شکنجه دوستانشان باشند ،آنھا

زندانيان سياسی جو رعب و وحشت اﯾجاد کنند و آنھا را به تمکين و کرنش

٭

"يادھای زندان" ،ف صفحات116-117

درمقابل خود وادارند ،ما در ھمان زﯾر زمين  209شاھد جلوهھای دﯾگری از
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روحيهھای مبارزه جوﯾانه زندانيان ھستيم .مطلب زﯾر در دنباله "حرکت چادر

ما را تنبيه کرده باﯾد تحمل کنيم .ما میگفتيم چرا باﯾد شکنجه را بپذﯾرﯾم.

رنگی" از مژده ارسی اﯾن موضوع را روشن میکند:

خالصه نتيجه اﯾن شد که وقتی بعد از  30ساعت در اتاق باز شد ھمه ما )به جز

"در زﯾرزمين اوﯾن عالوه بر محدودﯾت جا ،غذا ،ھوا و دستشوﯾی،

آن  3نفر( خندان و خون سرد بدون عجله بيرون رفتيم .پاسدار شيفت از تعجب

ممنوعيت مالقات ،بھداری و فروشگاه که به ما اعمال میشد ،به بھانهھای

دھانش باز مانده بود و رفت چند نفر دﯾگر را ھم صدا کرد تا شاﯾد آنھا

مختلف نيز مورد سرکوب و آزار قرار ميگرفتيم .از جمله بعد از اﯾنکه مچ ما را

)پاسدارھای دﯾگر( بفھمند موضوع چيست .اﯾن ماجرا تا مدتھا ماﯾه خنده و

ھنگام باال رفتن از توالت ممنوعه گرفتند )توالت پاسدارھا که درش قفل بود و از

شوخی ما بود)".مژده ارسی◙(

طرﯾقی کليد به ما رسيده بود .ولی آن روز پاسدارھا در را از تو قفل کرده و ﯾکی

ھرچند بسياری از واقعيتھای مربوط به بخش مبارزه و مقاومت در

از آنھا در توالت کمين کرده بود و ما مجبور شدﯾم قالب بگيرﯾم و از دﯾوار باال

زندان ھنوز به طور وسيع به تحرﯾر در نيامده اند ،با اﯾن حال در اﯾنجا و آنجا به

بروﯾم( ،رفيقی که از دﯾوار باال رفته بود را در سرمای شدﯾد 12 ،ساعت سرپا نگه

انواع و اشکال مبارزه و مقاومت در زندان در دوره ھای مختلف بر میخورﯾم .با

داشتند و بقيه اتاق را  30ساعت دستشوﯾی نبردند .ما به اعتراض و اﯾنکه وقتی

رجوع به زندانھای شھرستانھا میبينيم که در سراسر سال  64مبارزه

دستشوﯾی نمیروﯾم غذا ھم نمی گيرﯾم ،غذا نگرفتيم و به فشارھای وارد به

جھت قبوالندن ھوﯾت زندانی سياسی به زندانبانان و تأمين حقوق

ما تحرﯾم غذا ھم اضافه شد.

زندانی در زمينهھا و اشکال مختلف جرﯾان داشته است .در زندانھای

ممنوعيت دستشوﯾی ،عذاب و شکنجهای سخت برای ما در آن شراﯾط

شمال کشور و مشخصاً در زندانھای بندر انزلی و رشت )پسران( اﯾن مبارزه

بود .چرا که ھمه ما دچار بيماریھای کليوی و رودهای بودﯾم .روزھای معمول که

خود را در شکل اعتراض فعال و مبارزه برای نپوشيدن لباس فرم تحميلی زندان

 4بار در شبانه روز به دستشوﯾی میرفتيم ھميشه به طور اضطراری مجبور

نشان داد .آغاز اﯾن مبارزه در زندان انزلی ،دی ماه سال  64میباشد .در رابطه

میشدﯾم که از دبه استفاده کنيم .ولی حال که تمام اتاق "ممنوع التوالت"

با اﯾن مبارزه قابل تحسين در کتاب "شب بخير رفيق" آمده است" :اعالم کردﯾم

شده بود ،نمیشد برای ھمه افراد دبه تھيه کرد .حدود  17ساعت فشار و درد

که لباس فرم نخواھيم پوشيد .اﯾن حرف او را دچار جنون آنی کرد .ما را از سلول

شدﯾد ،ما را به فکر "راه چاره" )توضيح آن بماند!( انداخت .تنھا  3نفر حاضر

بيرون کشيدند .در راھروی زندان مقابل درسلول شروع به ضرب و شتم ما

نشدند از اﯾن امکان استفاده کنند .آنھا میگفتند اﯾن بی پرنسيبی است .رژﯾم

کردند .لباسھای ما را از تنمان بيرون کشيدند و در ھوای سرد زمستان ،در
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مبارزه در زندان
از سال  65تا فاجعه سال 67

ﯾکی از نکات قابل توجه در مورد اﯾن مبارزه و دﯾگر مبارزات زندانيان سياسی
انعکاس اخبار آن مبارزات در خارج از زندان و تأثيرات مثبت حاصل از آنھا
میباشد .به خصوص چنان حرکتھائی در زندان به مبارزه خانوادهھای زندانيان
سياسی شکل میداد" :روز مالقات فرا رسيد .ھمهی کسانی که لباس فرم
نپوشيده بودند ،از مالقات محروم شدند .در مجموع بيش از نصف زندانيان مرد،
ممنوع المالقات شدند .خانوادهھا برای اعتراض به دادستانی رفتند .دادستان،
"کوشا" اظھار بی اطالعی کرد و مسئوليت را به گردن مسئولين زندان انداخت.
پس از چند ھفته مسئولين زندان عقب نشينی کردند .روز مالقات ،نگھبان،
شلوارھای ما را تحوﯾل داد .....در ھر مالقات ،سرمای سلول و بی لباسی را با
خانوادهھا مطرح میکردﯾم و آنھا ھم مدام به دادستانی فشار میآوردند".
خواست درﯾافت غذای گرم درنوبت ظھر در ماه رمضان که ھم در زندان زنان و
ھم مردان وجود داشت ،ﯾکی دﯾگر از موضوعات مبارزه در ميان زندانيان چپ بود.
با چنين خواستی نيز زندانيان سعی در قبوالندن ھوﯾت سياسی خود به
زندانبانان مینمودند.

سال  ،65سال آشکار شدن شکست کامل سياستی بود که از
نيمه دوم سال  63در جھت "سبک کردن" زندانھا از طرﯾق پيشبرد
برنامه "ارشاد" در دستور کار مقامات امنيتی رژﯾم قرار گرفته بود.
طراحان و پيش برندگان اصلی اﯾن سياست ﯾعنی منتظری و طرفدارانش که
مدعی "حل" مساله زندانھا از طرﯾق "سبک" کردن آنھا بودند ،اﯾن طور گمان
کرده بودند که با مجبور کردن زندانيان به فراگيری و جذب اﯾدئولوژی ارتجاعی
رژﯾم که طبيعتاً با تداوم شکنجهھای جسمی و روحی مختلف ،ھمراه میبود،
آنھا خواھند توانست عده زﯾادی از زندانيان را منفعل و ﯾا طرفدار خود بنماﯾند؛ و
سپس با "غربال" باقيمانده زندانيان ،عدهای از "سرموضعی"ھا را اعدام و باقی
مانده را که تصور میشد تعداد کمی خواھند بود از زندان آزاد و ﯾا برای مدتی
دﯾگر در زندان نگاه خواھند داشت .به اﯾن ترتيب زندانھا "سبک" شده و مسأله
"زندانيان سياسی" که از سال  60به مثابه باری بزرگ بر گردن رژﯾم سنگينی
میکرد" ،حل" خواھد شد .در پی اجرای اﯾن سياست بود که در شکنجه گاه ھا
عالوه بر شکنجهھای معمول ھمانطور که اشاره شد برنامه "ارشاد" ھم به کار
گرفته میشد .علت شکست سياست "ارشاد" در زندانھا عالوه بر اﯾن
که نتيجه مبارزه و مقاومتھای زندانيان سياسی مبارز بود ،با فضای
جدﯾدی نيز که در بيرون از زندان وجود داشت در ارتباط بود .واقعيت اﯾن

٭ "شب بخير رفيق" صفحات 182-183
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است که در آن مقطع در حالی که سردمداران جمھوری اسالمی احساس جا

حدی به نفع تودهھا تغيير ﯾافته و از فضای بسيار سنگين اختناق سالھای اول

افتادن رژﯾم خود را مینمودند ،به ﯾمن مبارزه و مقاومت تودهھا درمقابل

دھه  60اندکی کاسته شده است .در چنين اوضاع و احوالی بود که از آغاز سال

دﯾکتاتوری حاکم و به خصوص مبارزات زنان و اعتراض و مخالفت با جنگ ،فضای

 65سردمداران جمھوری اسالمی کم و بيش -محسوس و غير محسوس-

جدﯾدی در اﯾران شکل میگرفت .چنين فضائی و در اﯾن ميان مبارزات جاری در

تعدﯾلی در سياستھای قبلی خود در جامعه اﯾجاد میکنند .مثال ً در اﯾن سال

جامعه ،از جمله مبارزات دالورانه کارگران و ھمچنين تالشھای مبارزاتی

است که سران جمھوری اسالمی و به خصوص سخنگوﯾان شورای قضائی

خانوادهھای زندانيان سياسی تأثيرات مثبت انکار ناپذﯾری روی زندانيان داشت

کشور ،دﯾگر در سخنرانیھای خود با لحن درﯾده و خشونت بار اواﯾل دھه  60در

که مسلماً باعث ارتقای روحيه مبارزاتی آنان گشته و عاملی در به شکست

مورد زندانيان سياسی صحبت نمیکنند .نماﯾندگان منتظری مجدداً از

کشيده شدن سياستھای رژﯾم در زندان بود .به ﯾک مورد در اﯾن رابطه میتوان

زندانھا دﯾدار میکنند و به طور " مودبانه" و ظاھراً "دوستانه" با

اشاره کرد .مثال ً در کتاب حقيقت ساده – دفتر آخر ،صفحه 18آمده است" :در

زندانيان به گفتگو مینشينند ،شکاﯾات آنان را میشنوند و با خواستھای

تابستان  65خبر ﯾک اعتصاب بزرگ کارگری زبان به زبان میگشت .جزئيات آن را

زندانيان آشنا میشوند و در حالی که به حال زندانيان دل میسوزانند و اميد

نمیدانستيم .اما ھمين که می شنيدﯾم حرکتی اعتراضی ﯾا مطالباتی انجام

پاسخ گوئی به شکاﯾات و تحقق خواستھاﯾشان را در دل آنان اﯾجاد میکنند،

گرفته ،شاد میشدﯾم ".و ﯾا "خبر اقدام جمعی خانوادهھای زندانيھای سياسی

البته زندانيان را با شکاﯾات و حقوق اوليه پاﯾمال شده شان ھمچنان

ھم دھان به دھان می گشت .شنيده بودﯾم چند بار به منتظری نامه نوشته و

تنھا گذاشته و زندان را ترک میکنند .با توجه به مجموعه پارامترھای توضيح

به دفترش رفته بودند .جلوی مجلس جمع شده بودند تا نماﯾنده ای برای شنيدن

داده شده ،در اﯾن سال به طور کلی دژخيمان در زندانھا رفتاری متفاوت از قبل

دادخواھیشان بياﯾد .ﯾک بار ھم جلوی دادستانی اجتماع کرده بودند که به

و تا حدی تعدﯾل ﯾافته در پيش میگيرند.

ﯾورش پاسدارھا و دستگيریھا انجاميده بود".

٭

در اﯾن سال عليرغم اﯾن که شراﯾط زندگی زندانيان ھنوز سخت و

اگر فضای سياسی -مبارزاتی جامعه در حدود اواخر سال  1364را مورد

دشوار است ،اما زندانيان از روحيه مبارزاتی باالئی برخوردارند..." :زندگی در

توجه قرار دھيم ،وضعيتی را مشاھده خواھيم کرد که در آن فضای مبارزه تا

پشت درھای بسته سخت است؛ به وﯾژه وقتی جا تنگ باشد .اما اﯾن سختی

٭

دربرابر آنچه اﯾن سالھا از سر گذرانده اﯾم ھيچ است؛ ھيچ؛....روزی چھار بار ما
"حقيقت ساده" م .رھا )دفتر آخر ،صفحه (18
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را به دستشوئی میبرند .ﯾکجا بردن و زﯾر نظر داشتن چھل زندانی کار آسانی

دوره ﯾکی از بھترﯾن دوران زندگی زندانيان سياسی دھه  60به شمار میرود.

نيست .بچهھا از اﯾن فرصت استفاده میکنند ،درﯾچه سلولھا را باز میکنند ،با

سياوش –م که در ھمين دوره وارد زندان عمومی شده )متأسفانه در تمام

ھم حرف میزنند و خبر ھا را به ھم می رسانند .برخورد زندانيان با پاسداران

نوشته با ارزش او ھمانند اغلب نوشتهھا در مورد زندان ،تارﯾخ قيد نشده .تنھا با

سرسختانه و از موضع باالست .واکنش زندانبانھا گرچه خشن و سرسختانه

استناد به مساﯾلی که او از دوره دستگيری خود و غيره تعرﯾف میکند ،میتوان

است ،تأثير چندانی بر ما ندارد .باز شدن درھا برای دقاﯾقی محدود و برای رفع

متوجه تارﯾخ ھا شد( ،فضا و وضعيت ﯾک بند عمومی )زندان اوﯾن( را اﯾنگونه

حاجت دهھا زندانی ،در ھر حال با به ھم خوردن نظم و مقرارت موجود ھمراه

تعرﯾف میکند..." :به ﯾکی از اتاقھای سالن  3فرستاده شدم...کال ً سالن  3به

است و کشمکش ميان زندانيان و زندانبان را به وجود می آورد .اﯾن کشمکش

سالن "سرموضعی ھا" معروف بود .در ھيچ ﯾک از اتاقھای بند ،تواب وجود

آنقدر ادامه میﯾابد تا سرانجام در اتاقھا گشوده میشود و ھمه از دﯾدار ھم

نداشت... .اتاق ما دارای قوانين خاصی بود که بچهھا طی دورهھای مختلف با

شاد می گردند و نفسی به راحتی میکشند".٭)(62

توجه

به

تجاربی

که

داشتند،

اﯾن

قوانين

را

بوجود

آورده

و

پياده

تفکيک بندھا از توابين که زندانيان مبارز در بعضی از بندھا توانسته

میکردند....مسئول اتاق ،رابط بيرون ﯾعنی زﯾر ھشت با بچهھا بود....مسئول

بودند آن را به مسئولين زندان تحميل کنند ،دﯾگر در سال  65عموميت میﯾابد.

صنفی ،کارھای اتاق از قبيل جمع آوری پول ،خرﯾد ،تنظيم ميزان خورد و خوراک

البته ،مسئولين زندانھا و دستيارانشان ھمواره سعی در بر ھم زدن اﯾن امر

ماھيانه و از اﯾن قبيل کارھا را رسيدگی میکرد "......آنچه بيش از ھر چيز در

مینمودند .ھنوز در خود سال  65گزارشی از زندان زنان وجود دارد که از امتناع

اﯾن گزارش جلب توجه میکند ،اﯾن است که عليرغم ھمه محدودﯾتھا و

زندانی سياسی از ھم اتاق شدن با توابھا و مورد ھجوم قرار گرفتن وی توسط

محروميتھای زندانيان سياسی شراﯾطی که آنھا توانسته بودند برای خود

پاسدارھا و کتک خوردن وحشيانه او حکاﯾت میکند -که خود موردی از عدم تن

اﯾجاد کنند به ھيچوجه با شراﯾط جھنمیای که توابھا برای زندانيان دﯾگر بوجود

دادن زندانيان به مقررات تحميلی گردانندگان زندانھا و تحميل خواست خود به

آورده بودند ،قابل مقاﯾسه نبود؛ و میتوان درک کرد که چرا در بعضی از زندانھا،

زندانبانان بود .جدا کردن توابين از بندھای عمومی بزرگترﯾن و شادی

ھنگامی که توابين را از اتاقھا بردند ،زندانيان ،آن روز به جشن وسرور پرداختند.

بخش ترﯾن موفقيت زندانيان سياسی در اﯾن دوره است؛ تا آنجا که اﯾن

گوشهای از زندگی زندانيان سياسی در اﯾن دوره ،در گزارش مزبور بدﯾن گونه

٭

ذکر شده است..." :بر اساس مصوبه کل اتاق ،معين میشد که مثال ً ھر فردی
"فرزانه عموئی" ،سودابه اردوان – .کتاب زندان جلد دوم
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در ھر مالقات  150تومان به صندوق برﯾزد .اما افراد موظف نبودند که حتماً اﯾن

مبارزی که با وجود پاﯾان ﯾافتن دوره محکوميتشان چون حاضر به "مصاحبه"

پول را وارﯾز کنند .در واقع در مورد گذاشتن پول در صندوق کامال ً آزاد بودند .چرا

نبودند ،سالھا "ملی کشی" کردند .اتفاقاً عده زﯾادی از شھدای گرانقدر ما که

که بعضیھا ﯾا استطاعت مالی نداشتند و ﯾا اﯾن که کسی به مالقاتشان

در فاجعه قتل عام زندانيان سياسی سال  67جان باحتند ،از زمره چنان

نمیآمد )ﯾا به طور مرتب براﯾشان مالقات نمیآمدند( در نتيجه مجبور نبودند که

انسانھای مبارز و وفادار به تودهھای ستمدﯾده اﯾران بودند .تعداد چنان

پول به صندوق برﯾزند .از طرف دﯾگر ،اگر فردی میخواست ،میتوانست بيش از

رزمندگانی از ميان ھمه گروهھای سياسی آنقدر زﯾاد است که متأسفانه نام

پول تعيين شده وارد صندوق کند .پول انداختن در صندوق کامال ً مخفيانه صورت

بردن از ﯾکاﯾک آنھا در اﯾنجا مقدور نيست .مثال ً در رابطه با مبارزﯾن مجاھد ﯾکی

میگرفت .من در طول تمام اﯾن مدت نفھميدم که دوستان نزدﯾکم چقدر وارد

از بازماندگان آن دوره )مسعود کوماشی( مینوﯾسد":خود من شاھد بودم از بند

صندوق میکنند .گاھی اوقات اتفاق میافتاد که بيش از پولی که به اندازه اتاق

ملی کشھای مجاھد که  240نفر بودند ،فقط دو نفر زنده ماندند .ﯾکی قول

است وارد صندوق میشد".....٭ اﯾن نمونه که بيانگر غالب بودن فرھنگ

ھمکاری داده بود و دﯾگری برادرش بازجو بود"٭ .تردﯾدی نيست که تھيه ليستی

کمونيستی در زندان در ميان زندانيان سياسی میباشد ،در عين حال

از نام مبارزﯾن جان باخته در فاجعه سال  67که سالھا ملی کشی کرده بودند،

نمودار و جلوهای از توانائی زندانيان سياسی مبارز در برقراری روابط

برای نشان دادن ھر چه عينی تر مبارزه و مقاومتھای دليرانه زندانيان سياسی

انسانی بين خود است که در نبود تواب در ميان آنان جلوه خاص خود

در دھه  60کار مبارزاتی با ارزشی میباشد.
نا کار آمد در آمدن دستگاه تواب سازی وابستگان به جناح

را داشت.
در ارتباط با روﯾدادھای مربوط به سال  65اﯾن را نيز باﯾد مطرح کرد که در

منتظری در زندانھا در سال  65با رشد مبارزه در زندان ھمراه است .در

اﯾن سال در حالی که اعدامھای منفرد ھمچنان ادامه داشت ،بعضی از زندانيان

اﯾن سال و سال  66زندانيان سياسی در مبارزات خود بر عليه مسئولين زندان

ھم که مدتھا بود مدت محکوميتشان پاﯾان ﯾافته بود )ملی کشھا( با شراﯾط

به موفقيتھائی دست می ﯾابند.

سھل تری از زندان آزاد شدند .با اﯾن حال ما در خاطرات زندانيان سياسی به

در زندان رشت ،دفاع از ھوﯾت زندانی سياسی در شکل امتناع از

نامھای زﯾادی از ميان زندانيان سياسی بر میخورﯾم ،به نام زنان و مردان

بيش از ﯾکسال ﯾعنی تا سال  66تداوم میﯾابد .از

٭

" ،ياد ايام" ،سياوش م ،گفتگوھای زندان شماره 2

پوشيدن لباس فرم
٭

"کتاب سمينار بين المللی استکھلم" -اکتبر1998
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روﯾدادھای مربوط به اﯾن مبارزه ،دو مورد را به صورت کوتاه از کتاب "شب بخير

مینمود محوراصلی مبارزه بود که در اشکال مختلفی بروز نموده و پيش

رفيق" نقل میکنم" :دراﯾن روزھای اعتصاب ،ﯾکی از بچهھای لنگرود که ناراحتی

میرفت .مثال ً ﯾکی از جلوهھای اﯾن مبارزه عدم تن دادن زندانيان دﯾگر به زندگی

عصبی و ميگرن شدﯾد داشت ،بسيار رنج برد .درد که به سراغش میآمد از

با توابين در ﯾک بند بود .اکنون ،آنھا حضور توابين در محلی که در آن بسر

خود بيخود میشد .پر پر میزد و فرﯾاد میکشيد ،اما از دکتر خبری نبود .تنھا

میبردند را نقض حقوق زندانی تلقی نموده ودﯾگر به ھيچوجه حاضر به

شرط داشتن دکتر و دارو ،پوشيدن لباس فرم بود)".....صفحه " ،(206در بھمن

زندگی با آنھا نبودند .مثالً◌ً در اﯾن سال وقتی ميثم که جدﯾداً به رﯾاست زندان

سال ... "65نگھبان به حياط آمد و از ما خواست دو به دو به زﯾر ھشت بروﯾم.

اوﯾن برگزﯾده شده بود در اجرای سياست فشار برای درھم شکستن مبارزه

ابتدا کسانی که لباس فرم میپوشيدند به زﯾر ھشت رفتند.....دو نفر را که

زندانيان سياسی که خواستھای برحقی را مطرح میکردند ،دو تن از توابين را

لباس فرم نمیپوشيدند به زﯾر ھشت بردند .صدای فرﯾاد آنھا به گوش

به آنجا آورد ،زندانيان مبارز ﯾکپارچه دست به مقاومت زدند" .سالن به طور ﯾک

میرسيد .وضعيت غرﯾبی اﯾجاد شده بود .زمان ضرب و شتم گروهھای دو نفره

صدا با ورود توابين مخالفت

مدام افزاﯾش میﯾافت .افزاﯾش زمان ضرب و شتم ﯾعنی افزاﯾش ميزان مقاومت

کرده و حتی وسائلشان را از

درمقابل لباس فرم.... .چھار نفر شروع به ضرب و شتم من کردند و چھار نفر ھم

اتاقھا بيرون رﯾختند و به آنھا

سر محمود رﯾختند .مشت و لگد از ھر طرف فرود میآمد ".....صفحه  (208اﯾن

اجازه ورود به ھيچ ﯾک از

مبارزه در روز  25بھمن  1366با موفقيت زندانيان مبارز به پاﯾان رسيد ".پس از

اتاقھا را ندادند .اعمال ننگين

گذشت ﯾکسال موفق شدﯾم با خانوادهھای خود مالفات داشته باشيم .بدون

آنھا بر ھيچ کس پوشيده نبود

لباس فرم ما را به سالن مالقات بردند .در طول مسير ھيجان ھمه را فرا گرفته

و بچهھا نيز اﯾن بار ،آن ھم

بود .باورمان نمیشد به دﯾدار عزﯾزانمان می روﯾم .در طول مسير مالقات

طی گذشت چند سال ،به اﯾن

خندهھا و اشکھا در ھم آميخته بود)".صفحه .(229

سادگی ،زندگی با توابين را

به طور کلی در سال 65مبارزه برای بازﯾابی ھوﯾت زندانی

نمیپذﯾرفتند..... .تمامی بچهھا پافشاری کردند که توابھا باﯾد از بند

سياسی در شراﯾطی که رژﯾم اساساً وجود زندانی سياسی را نفی

خارج شوند......بعد از مدتی به خاطر پافشاری بر روی خواستهھاﯾمان
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که در درجه اول خروج توابين بود ،ميثم مجبور شد توابين را از بند خارج

زﯾادی منعکس کننده روحيه و تفکرات زندانيان سياسی در بند  3زندان اوﯾن در

کند"...٭ )تأکيد از نوﯾسنده اﯾن کتاب(.

آن سال میباشد .در آن زمان ھنوز زنده ﯾاد محمود محمودی محکوميت نگرفته و

اکنون دﯾگر زندانيان آشکارا از ضرورت تحقق حقوق خود به

به قول زندانيان سياسی" ،زﯾر حکم" بسر میبرد .او خطاب به ميثم گفت....":ما

عنوان زندانيان سياسی صحبت کرده و برای آن مبارزه میکردند .آنھا

قبل از ھر چيز خواستار آن ھستيم که به عنوان زندانی سياسی به رسميت

به حق بر اﯾن باور بودند که زندانی سياسی مخالف سياسی حکومت است و

شناخته شده و اﯾن موضوع در تمام جھان نيز عنوان گردد و بر اساس حقوق ﯾک

باﯾد از حقوقی که در سطح جھان برای زندانيان سياسی شناخته شده است،

زندانی سياسی به ما برخورد شود .شما که میگوﯾيد ما زندانيان سياسی

برخوردار باشند .از جمله ،آنھا زندگی در بندھای عمومی بدون حضور تواب و ﯾا

ندارﯾم ،اگر ما زندانی سياسی نيستيم ،پس چه ھستيم؟....طبق کنوانسيون

ھر نوع دﯾگری از پليس سياسی را حق زندانی سياسی میدانستند .پافشاری

ژنو ،ﯾک زندانی سياسی دارای حق و حقوق وﯾژهای است که جمھوری

روی حقوق زندانيان سياسی و مبارزه برای آنھا به طور مشخص و با

اسالمی نيز موظف است آن را اجرا کند .کما اﯾن که جمھوری اسالمی نيز عضو

برجستگی در بند  3زندان اوﯾن که زندانيان مرد مرکب از گروه ھای سياسی

کنوانسيون بينالمللی ژنو است .بر اساس اﯾن قوانين باﯾد شکنجه ھر چه سرﯾع

مختلف در آن بسر میبردند ،در طول سال 65جرﯾان ﯾافت .محمود محمودی

تر بدون قيد و شرط ممنوع گردد و تحت ھيچ شراﯾطی اﯾن اعمال غير انسانی

)بابک( ،مبارز فراموش نشدنی ،در ھمان سال در سالن  3زندان اوﯾن با جسارت

انجام نگيرد .دادگاهھا علنی شده و ھر زندانی حق داشته باشد برای خودش

در مقابل رئيس زندان )ميثم( که از ﯾک طرف میخواست ظاھری متفاوت از

وکيل انتخاب کند......شما به کدام ﯾک از اﯾن خواستھا وقعی گذاشتيد که تازه

الجوردی و دﯾگر جالدان شناخته شده زندان به خود بگيرد و از طرف دﯾگر از ھيچ

امروز از ما طلبکارﯾد؟ که انگار به خاطر اﯾن که ما را زندانی کردهاﯾد باﯾد چيزی نيز

ترفندی برای اذﯾت و آزار زندانيان سياسی خودداری نمیکرد ،اﯾستاد وضمن

به شما بدھيم .شما حداقل امکانات زنده ماندن را از ما درﯾغ میکنيد و پيوسته

صحبت پر محتوائی که در خاطرات بعضی از زندانيان باز مانده از آن دوره منعکس

٭

از آنھا به عنوان ﯾک عامل فشار بر عليه ما استفاده میکنيد"...

میباشد ،از ھوﯾت زندانی سياسی وخواستھای آنان دفاع نمود .بخشی از

در ھمين سال )سال  ،(65زندانيان در بند  3اوﯾن موفق شدند با اﯾجاد

سخنان او که در "ﯾاد اﯾام" آمده است را در ا ﯾنجا نقل ميکنم .اﯾن سخنان تا حد

اتحاد بين خود ،خواستھای باالتری از قبيل خواست آزادی بی قيد و شرط

٭ "ياد ايام" ،سياوش م  -گفتگوھای زندان شماره  -3صفحات59-60

٭

ھمان منبع صفحه 73
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زندانيانی که حکمشان پاﯾان ﯾافته و برخورداری از حقوقی که در سطح جھان

موفقيت بزرگ برای ما در آن شراﯾط بود......با پاﯾان تحرﯾم غذا ورزش دسته

برای زندانی سياسی به رسميت شناخته شده را مطرح و برای آن مبارزه

جمعی نيز آغاز شد"...٭ .واقعيت فوقالذکر با جزئيات بيشتری در "ﯾاد اﯾام"

نماﯾند .مطابق نوشتهھای زندانيان سياسی در اﯾن دوره ،اﯾن مبارزه به ﯾک

تشرﯾح شده است .مثال ً در آنجا توضيح داده شده است که زندانيان سياسی با

درگيری جدی بين زندانيان و دژخيمان زندان انجاميد...." :پس از گذشت چند

چه پختگی سياسی توانستند توطئه ميثم برای اﯾجاد درگيری بين آنان و تعدادی

ماھی که زندانبان خود را در برابر گسترش سطح خواستهھای زندانيان دﯾد،

از زندانيان غير سياسی را خنثی کنند .زندانيان عادی با شعارھای "مرگ بر

ﯾورش سازمان ﯾافته خود را آغاز کرد .پاسداران ابتدا با ﯾورش به بند و گشتن

کمونيست ،آنکه ميگه خدا نيست! مرگ بر منافق ،حزب فقط حربﷲ و "...در

تمام اتاقھا )که ھر چند وقت انجام میشد( درب اتاقھا را بسته و تعدادی از

حالی که مجھز به سالحھای سرد بودند از طرف ميثم به ميان زندانيان سياسی

زندانيان را به انفرادی بردند .سپس  4اتاق را تخليه کرده و تعدادی زندانی عادی

فرستاده شده بودند .اما زندانيان سياسی توانستند روابط بجا و درستی بين

و تعدادی زندانی عقيدتی )بھائی( و  2تواب به بند آوردند .درب اتاقھا ھمان

خود و زندانيان عادی بر قرار کنند .در آن نوشته آمده است" :اﯾن حرکت ميثم نيز

شب باز شد  .زندانبان از پذﯾرش نماﯾنده بند خودداری کرده و مسئوليت کارھای

به ضد خودش تبدﯾل شده بود .میدﯾد به جای اﯾنکه آنھا بر ما اثر بگذارند ،ما بر

بند از جمله تقسيم غذا را به  2تواب واگذار کرد .اﯾن حرکت فوراً از طرف بند با

آنھا اثر گذاشتهاﯾم و در نتيجه تيرش به سنگ خورد ".در نوشته فوقالذکر به

تحرﯾم غذا پاسخ داده شد .زندانبان  2تواب را ھمان روز از بند برد و مسئوليت را

ترفند دﯾگر ميثم نيز اشاره شده است و آن آوردن تعدادی از زندانيان بھائی به

به زندانيان عادی واگذار کرد .زندانبان با تحرﯾک و دادن وعده به برخی از زندانيان

خيال خود برای اﯾجاد اختالف فيمابين زندانيان بود .اما زندانيان سياسی آگاه به

عادی به اميد درگيری زندانيان عادی و سياسی نشست .اما باز تحرﯾم غذا

گفته نوﯾسنده "ﯾاد اﯾام" ،با "آغوشی باز" آنھا را پذﯾرا شدند ":آنھا که برخورد

ادامه ﯾافت .ميثم رئيس زندان به بند آمد و با زندانيان به گفت و گو پرداخت .با

باز و گرم ما را دﯾدند ،تعجب کردند.....چه بسا که در اجتماع نيز به آنھا )وقتی

وعده بردن زندانيان عادی ،پذﯾرش مسئولين منتخب زندانيان سياسی و قول

که از مذھبشان مطلع میشدند( چنين برخوردی نمیشد .از آنجا که اکثراً

برگرداندن زندانيانی که به انفرادی برده شده بودند ،تحرﯾم غذا پس از ﯾک ماه

آدمھای روشنفکر و با سوادی بودند ،وقتی قضيه را براﯾشان توضيح دادﯾم ،فوراً

پاﯾان ﯾافت .موفقيت نسبی تحرﯾم غذا و قبوالندن جدائی زندانيان سياسی از

به عمق مسأله پی بردند....بعد از مدتی آنھا تماﯾل قلبی خود را برای زندگی با

زندانيان تواب با استفاده از تحرﯾم غذا -به عنوان ﯾک شکل مبارزاتی -ﯾک

٭

" تاريخ تابستان  67را ھرگز فراموش نخواھد کرد" ر پارسا
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ما ،کم کم بروز دادند".٭ باﯾد بدانيم که زندانيان مبارز ھمواره از ھر فرصتی برای

به طور کلی میتوان گفت که در طی سال  65و 66و تا مقطع کشتار

تقوﯾت روحيه خود و زنده نگاه داشتن جو مبارزاتی در ميان خود استفاده

دسته جمعی زندانيان سياسی در سال  ،67در اغلب زندانھا به دالﯾل مختلف و

مینمودند که مسلماً تأثير مثبت خود را روی افراد جمع بجا میگذاشت که در

به خاطر تحقق خواستی از حقوق پاﯾمال شده زندانيان ،مبارزه زندانيان

مورد زندانيان عقيدتی )بھائیھا( نيز در اﯾن دوره چنين بود .مثال ً زندانيان

سياسی جرﯾان داشت .ﯾکی از آن نمونهھا " اعتصاب گروھی در قزلحصار" در

عليرغم ھمه محدودﯾتھا -دور از چشم مسئولين زندان-ھمواره

بھار سال  65به خاطر گرفتن غذای گرم در ظھر به ھنگام ماه رمضان و ﯾا در واقع

روزھای خاصی چون روزکارگر 19 ،بھمن 16،آذر 13 ،آبان ،شب ﯾلدا،

قبوالندن ھوﯾت زندانی سياسی چپ به رژﯾم بود .در ﯾک خاطره از زندانيان

عيد و غيره را با برگزاری مراسمھائی جشن میگرفتند و با

سياسی نقل میشود که" :حدود دو ھفتهای بود که از نگرفتن جيرهی غذائی

سرودخوانی ،تعرﯾف خاطرهھای شيرﯾن و کارھائی نظير درست کردن

به عنوان اعتراض میگذشت و اﯾن مورد را بچهھا در ھنگام مالقات به

کيک ،پوشيدن لباسھای خوب و ﯾا مرتب کردن و تزئين سلولھا و غيره

خانوادهھای خود خبر داده بودند .با گذشت روزھا زندانبان متوجه شد که ما

بر شکوه چنان مراسمھائی میافزودند .در مورد زندانيان بھائی،جا دارد از

ھمچنان راسخ و محکم برای گرفتن حقوق خودمان اﯾستادهاﯾم و درآخر مجبور

ﯾکی از آنھا که خبر اعدامش را ھمان زمان با رسوائی در رسانهھا منعکس

شد به خواستهھای ما جواب مثبت بدھد .ناھار گرم خوردن نه تنھا شامل حال

نمودند ،ﯾاد شود" :پس از تحرﯾم غذا ،با برگرداندن بچهھا از انفرادی تنھا ﯾک

ما بلکه دﯾگر افراد بند نيز شد"....

اتاق از زندانيان عقيدتی )بھاﯾیھا( در بند باقی ماندند که آنھا را نيز بعداً به بند

٭

در زندان گوھردشت نيز به موارد زﯾر در رابطه با مبارزات زندانيان

دﯾگری بردند .ﯾادم میآﯾد از سال  64در اتاق  70ﯾکی از زندانيان به نام سروش

سياسی میتوان اشاره نمود:

به جرم بھاﯾی بودن در زندان بود .آن پيرمرد را با شکنجهھای وحشيانه مجبور

" -1سالن  2گوھردشت  :تحرﯾم سه روزه غذا در اعتراض به انتقال مسئول بند

کردند که بگوﯾد جاسوس اسرائيل است و در سال  65به ھمين اتھام او را که

و 13نفر از بچهھا به انفرادی در اول دی ماه سال  65به دليل برگزاری شب

ﯾک کارگر قدﯾمی برق کار بود ،اعدام کردند".

٭٭

٭ "ياد ايام" ،سياوش م  -گفتگوھای زندان شماره  -3صفخه 68
٭٭ "تاريخ تابستان  67را ھرگز فراموش نخواھد کرد" ،ر پارسا

ﯾلدا.

٭

"از اوين تا پاسيال" ،د.البرز ،صفحه 219
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 -2تحرﯾم غذا و تحرﯾم مالقات توسط بچهھای مجاھد در اواﯾل سال  . 66اﯾن

در سال  66در زندان اوﯾن نيز شاھد

اعمال مبارزاتی در اعتراض به وضعيتی صورت گرفت که منجربه خودسوزی ﯾکی

مبارزات زندانيان سياسی در اﯾن فاصله ھستيم.

از بچهھای مجاھد در سالن 3با نفت چراغ خورک پزی شد.

به گزارش بعضی از زندانيان سياسیای که در

 -3اعتراض کل سالن ﯾک )اعم از مجاھد و چپ و غيره( به ﯾورش شبانه

تابستان سال  66در بند  4اوﯾن بودند ،در اﯾن زمان

پاسداران به سالن و بردن چراغھای خوراک پزی .و در ادامه ،ﯾورش گارد ضربت

آنھا موفق به برپائی ﯾک اعتصاب غذای عمومی

وانتقال 23نفر به انفرادی .

در زندان شدند .از جمله در گزارشی آمده است:

 -4تحرﯾم غذای  2روزه و ﯾک وعده مالقات در اواﯾل سال  66در اعتراض به ﯾورش

"تابستان  66در بند  ،4اولين اعتصاب غذای

گارد و انتقال  23نفر به انفرادی.

عمومی در زندان جمھوری اسالمی شکل گرفت.

-5تحرﯾم 2وعده غذا از طرف زندانيان سياسی در سالن ﯾک در رابطه با ضرب

خواست زندانيان که حکمشان تمام شده بود ،آزادی

وشتم بچهھای بند بخاطر ورزش جمعی در خرداد ماه سال .66

بی قيد و شرط بود و ھر گونه پيش شرطی از جانب

 -6دراوائل سال  67پس از ضرب و شتم ﯾکی از زندانيان در سالن ) 6اﯾن سالن

زندانبان را تفتيش عقاﯾد دانسته و محکوم شده بود.

مختص زندانيان سياسی چپ با احکام باالی ده سال بھمراه  32نفر از بھائيھا

زندانبان نيز بر فشارھای خود می افزود .ھوا خوری به

بود( تصميم به تحرﯾم ﯾک وعده غذا گرفته شد که در پی آن مدﯾر داخلی زندان

دليل ورزش جمعی قطع شده بود و ما در راھروی

ھر شب برای گرفتن آمار وارد سلولھا میشد وبعلت جواب ندادن به سالمش

بارﯾک بند ورزش دسته جمعی میکردﯾم .ھنگام پرﯾدن و ھنگام انجام برخی

زندانيان را مورد ضرب وشتم قرار میداد .با تداوم اعتراضات و با تحرﯾم ﯾک وعده

حرکات ورزشی ،تمام بند به لرزه میافتاد )به وﯾژه ھنگام انجام حرکت ھماﯾون و

مالقات اﯾن ضرب وشتم ھا قطع شد.

رضائی شوری ما را میگرفت")" (63در طول  7ماه تا بھمن  ،66بند ملی

 -7از  5مرداد) 67شروع کشتار زندانيان سياسی و قطع کامل حداقلھای موجود

کشھا  3بار دست به اعتصاب غذای  5روزه و  7روزه زد که حول محور آزادی بی

مثل مالقات ،بھداری ،روزنامه ،تلوﯾزﯾون ،ھوا خوری و (....تا  5شھرﯾور  67سه بار

قيد و شرط شکل گرفت .دامنه مبارزات زندانيان گسترش ﯾافته و حتا بند  6نيز

تحرﯾم غذا در سالن  6گوھردشت صورت گرفت ) ".محمود خليلی◙(

که زمانی نه چندان دور توابين در آن حاکم بودند ،دست به اعتصاب غذا زده
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بود".٭ اوج گيری مبارزه برای تحقق خواستھای بر حق زندانی سياسی که در

که ظاھراً شباھتی به تفتيش عقاﯾد نداشته باشد با زندانيان انجام

طول ھمه سالھای 60از طرف رژﯾم زﯾر پا گذاشته شده بود ،در سال  66تقرﯾباً

داده و پيش ببرند .ھدف از ھمه اﯾن اقدامات آن بود که از اﯾن طرﯾق بتوانند به

در ھمه زندانھای کشور به گونهای )عمدتاً در شکل اعتصاب غذا( دﯾده

ارزﯾابی دقيقی از وضع زندانيان دست ﯾابند .بعضی از زندانيان سياسی باقيمانده

میشود .درست با شدت گيری مبارزه زندانيان سياسی و با ارتقاء روحيه

از دھه  60که در آن زمان در اوﯾن و ﯾا گوھردشت بسر میبردند ،مطرح کردهاند

مبارزاتی آنھا و ھمين طور رشد مبارزه تودهھای مردم در بيرون از زندان است

که در اﯾن دوره در مورد اﯾن که در رابطه با آن به اصطالح گفتگو چه برخوردی و ﯾا

که در اﯾن سال ،رژﯾم مرتجع جمھوری اسالمی برای مقابله با تودهھا و نماد

موضعی باﯾد داشت ،بين خود بحث میکردند .ﯾکی از آن زندانيان میگوﯾد:

مقاومت آنھا ﯾعنی زندانيان سياسی در زندانھا ،مجدداً دست به دامان

"...سئواالت کتبی ھم بود .فرمھايی به ما دادند که میباﯾست پر کنيم .يک

"تودهای"ھا و خائنين دﯾگر زده و ميز گردھائی سازمان میدھد .در اﯾن ميز

مورد در گوھردشت يادمه .اما اساسأ شفاھی بود .میبردند تنھايی توی يک

گردھا کماکان برعليه تشکيالتھای سياسی صحبت شده و سعی در خراب

اتاقی و دانه دانه سوال میکردند .میپرسيدند ،خوب ،حاال چه فکر میکنيد

کردن افراد و چھرهھای مختلف سياسی میشود .اما مبارزه و مقاومت ،عليرغم

راجع به زندان ،چی فکر میکنيد راجع به حکومت؟....غالبأ اينطور بود که ما

ھمه اﯾن تالشھا که جھت در ھم شکستن روحيه مردم و زندانيان سياسی

نمیدانستيم پشت اين سوالھا چی ھست .ھدف سوال کنندهھا برای ما

صورت میگرفت ،تداوم میﯾابد .در چنين جو مبارزاتی بود که در اﯾن سال ﯾک بار

روشن نبود .....وقتی از ما می پرسيدند که کمونيست ھستی يا به چه اعتقاد

دﯾگر "حل" مسأله زندانھا با جدﯾت بيشتری برای مسئولين امنيتی جمھوری

داری! حدود  10درصد میگفتند مارکسيستيم 10 .درصد ممکن بود بگه وابسته

اسالمی مطرح میشود.

به فالن جريان ھستيم و قبولش داريم ....غالب نظراتی که میتوانستی در

در سال  66در بعضی زندانھا پرسش نامهھائی را به زندانيان

زندان جمع کنی اين بود که تقريبأ  80درصد میگفتند که اگر سوال کنند میگيم

میدھند که در آن سئواالتی در رابطه با مساﯾل عمومی و ظاھراً غير

نظری نداريم .مجاھدﯾن ھم ھمين را میگفتند .البته مسأله آنھا فرق داشت.

امنيتی مطرح شده بود .ھمچنين افرادی از وزارت اطالعات رژﯾم به

ﯾعنی وقتی از آنھا در مورد اتھامشان میپرسيدند ،مھم بود که بگند منافق و ﯾا

زندانھا رفته و سعی میکنند برنامه ﯾک گفتگوی ظاھراً معمولی را

مجاھد.....

٭ "تاريخ تابستان  67را ھرگز فراموش نخواھد کرد"
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معموأل يکی يا دو تا کادرھای زندان ھم توشون بود .رئيس زندان يا معاون زندان

توجه به چنين مطالبی و بر مبنای سير روﯾدادھا ،میتوان گفت که در اﯾن سال

ھم تويشان بود ولی آنھا که سوال میکردند ما نمیشناختيم .احتمال دارد از

وزارت اطالعات پس از شکست برنامه "ارشاد" ،سرگرم مطالعه طرحھای دﯾگری

وزارت اطالعات بودند .به ھر حال معموأل از بيرون میآمدند .بعضی از زندانيان

برای منظور فوق ﯾعنی "حل" مسأله زندانھا بود و اقداماتی چون تھيه پرسش

میگفتند ھدفتان از اين سوالھا چيست؟ و میگفتند که تا ندونم ھدفتون از

نامه و ترتيب گفتگوھای ظاھراً " دوستانه" و در فضائی خارج از فضای بازجوئی

اين سوال کردن چيه ،من جواب نمیدم .درمقابل اﯾن برخورد گاھی اوقات

نيز در ھمين رابطه صورت میگرفت .در شراﯾطی که جمھوری اسالمی عليرغم

بعضیھاشون عصبانی میشدند و با تندی میگفتند برو گورتو گم کن ،بندازش

ھمه اقدامات جناﯾتکارانه خود ،از "حل" مسأله زندانھا عاجز مانده و طرحھای

بيرون! بعضیھا ھم کمی توضيح میدادند تا فکر زندانی را گمراه کنند .مثأل

تاکنونیاش به نتيجه نرسيده و زندانھا "سبک" نشده بودند ،طبيعی است که

میگفتند ما سوال میکنيم که ببينيم چند درصد از زندانیھا از نظر ما به آن

آن وزارت جناﯾتکار دست به مطالعاتی زده و انجام طرحی را در دستور کار خود

مرحله رسيده اند که ميتونند آزاد بشوند .تخفيفی بگيرند .چنين ترفندھايی ھم

قرار دھد .در اﯾن پروسه بود که باالخره در سال بعد ﯾعنی در سال  ،67با کشتار

میزدند که ما فکر میکرديم که واقعأ ممکن است راست باشد .ھمانطور که در

دسته جمعی ھزاران زندانی سياسی مبارز و مقاوم و فراموش نشدنی اﯾران،

مورد کشتار  67ھم چنين کالھی سرمان رفت .تا مدتھا فکر میکرديم که ھيئت

پروژه "سبک" کردن زندانھا -ھرچند تا حدی متفاوت از شيوهھای پيشنھادی

عفو اومده .تا مدتھا اين بحث را داشتيم که ھيئت عفوی آمده و میگفتيم

وابستگان به جناح منتظری در زندانھا -متحقق گردﯾد و ننگ جناﯾت فجيع دﯾگری

ممکنه راست باشه ،میخواھند عفو بدھند!" )شھاب شکوھی◙( در ھمين

با برجستگی ھرچه بيشتری بر پيشانی رژﯾم جمھوری اسالمی نشست.

رابطه ﯾکی دﯾگر از زندانيان باقيمانده از آن دوره مینوﯾسد" :در سال  66و در
جرﯾان اعتصاب غذای بند ملی کشھا ،مھاجرانی ،معاون وقت نخست وزﯾر به
بند ملی کشھا رفته و د ر اتاق  2با زندانيان به گفت و گو نشست .اﯾن سئوال
ھنوز بدون پاسخ مانده است که گزارش مھاجرانی از زندان برای مقامات چه
تأثيری بر تصميم حکومت در اعدام زندانيان در تابستان  67داشته است".٭ .با
٭

منبع پيشين
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فصل دوم
قتل عام زندانيان سياسی
******

انجام آن را از سال  60آغاز کرده بود ،قبل از ھر چيز نشان داد که عليرغم ھمه
قدرتنمائیھاﯾش نمیتوانست وجود آن انسانھای واال را تاب بياورد .برای
بسياری از آن زندانيان سياسی مقاوم و پاﯾدار" ،فوالد آبدﯾده" نامی شاﯾسته
بود .آنھا در زندان پس از گذشت سالھا ،از مساﯾل مبارزاتی و از سيستم

و گورستانی چندان بی مرز شيار کردند
که بازمانده گان را
ھنوز از چشم
خونابه روان است.
) شاملو(

سرکوب رژﯾم تجربهھای عينی به دست آورده و به مبارزﯾنی با تجربه تبدﯾل
شده بودند؛ به انسانھای مطلع
و

آگاه

به

بسياری

از

امور

سياسی و به خصوص به امور
امنيتی .اما اﯾن ،واقعيتی نبود که
رژﯾم بتواند به راحتی از کنار آن
بگذرد .وجود آن مبارزﯾن و رھائی

شکست رژيم
در مقابله با شکست ناپذيری زندانی انقالبی

آنان از زندان ،برای رژﯾم ضد
خلقیای که خود را با خطر اوج

تردﯾدی نيست که قتل عام زندانيان سياسی در سال  67ضربه

گيری مبارزات تودهای در سراسر

بزرگی به مردم اﯾران و به روند مبارزات انقالبی آنان بود ،اما دست

جامعه نيز مواجه میدﯾد ،خود

ﯾازﯾدن رژﯾم به جناﯾتی چنين فجيع ،در عين حال با آشکاری ھرچه

بالقوه ﯾک خطر محسوب میشد.

تمامتری ،بيانگر ضعف و عجز جمھوری اسالمی در از بين بردن مقاومت

واقعيت

رژﯾم

و مبارزه زندانيان سياسی نيز بود .رژﯾم جمھوری اسالمی با برپائی حمام

جمھوری اسالمی پس از ھمه

خونھائی در زندانھای سراسر کشور و با کشتار ﯾک نسل از مبارزﯾن اﯾران  -که

قتلھا و خونرﯾزیھائی که در طی سالھای مختلف دھه  60مرتکب شده بود و

اﯾن

است

که
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پس از آنھمه جناﯾت ،ننگ ،نکبت و رذالتھائی که در زندان آفرﯾده بود ،باز از آن

آن زندانيان بود؛ رمز شکست ناپذﯾری زندانيان مبارز ومقاومی که با در

انقالبيون میترسيد و به خصوص از حضور آنان در ميان مردم وحشت داشت.

افتادن با قدرت اھرﯾمنی ﯾک رژﯾم مدافع سرماﯾهداری ،در ھر لحظه از

اﯾن ،ﯾکی از فاکتورھای مھمی است که بدون توجه به آن بررسی دالﯾل فاجعه

زندگی خود در برابر مرگ اﯾستاده بودند و بدﯾن گونه زندگی و مرگ را

سال  67در زندانھا ممکن نيست .در زﯾر تا حدی به اﯾن موضوع پرداخته خواھد

با ھم زﯾستند؛ براستی که چه زيبا زيستند ،و چه زيبا با مرگ خود

شد اما در اﯾنجا الزم است تأکيد شود که کشتار دسته جمعی زندانيان

سرود زندگی سر دادند .چنين بود که زندگی پيروز شد؛ مبارزه پيروز

سياسی در سال  67به عنوان ﯾک جناﯾت بی سابقه ،با ھمه رنج و غم و

شد؛ و حقيقت پيروز شد.

اندوھی که برای ما در بر دارد ،خود نشانگر آن است که "زندانی قھرمان و

در ميان نوشتهھايی که دھشتھای فراوان زندانھای جمھوری

شکست ناپذﯾر" در جامعه پر تالطم اﯾران ﯾک واقعيت عينی است؛ ﯾک پدﯾده

اسالمی را تصوير کردهاند ،میتوان به روشنی ديد که در ميان انبوه آن زشتیھا

درخشان و افتخار آفرﯾن است که توده عظيمی با عظمت وجودﯾشان به آن

و پليدیھا و نکبتھا که به سادگی با کلماتی که می شناسيم وصف پذﯾر

اذعان دارند .اﯾن پدﯾده را تنھا ممکن است "حوزه خرد" بسيار تنگ بعضی از

نيستند ،تنھا و تنھا مبارزه و مقاومت زندانيان )در ھر شکل و شيوهای که بسته

روشنفکران با مواضع راست نتواند درک کند  -که در واقع اﯾراد و کاستی ھم به

به شرايط بروز میکرد( قادر بود در آن سياھی ،نوری باشد اميدبخش و فضا را

آن "خرد" بر میگردد و نه به واقعيت "زندانی قھرمان و شکست ناپذﯾر" در

به نفع انسانيت و به نفع ستمدﯾگان و مبارزه آنھا ،تغيير دھد .زيبائی و

زندانھای رژﯾم شاه و جمھوری اسالمی! شرح درستی که از زندانھای

عظمت چنان مبارزات و مقاومتھائی را مسلماً تنھا کسانی میتوانند

دھه  60باﯾد در تارﯾخ معاصر اﯾران ثبت شود ،اﯾن است که در سراسر

درک کنند که از ھر چه ظلم و ستم و استثمار و دﯾکتاتوری و خالصه از

سالھای 60زندانيان قھرمان و شکست ناپذﯾری وجود داشتند که

ھر چه غيرانسانی است ،بيزار و متنفرند .در آن شرايط نکبت بار و

درست در فضا و شرايطی که وفادار ماندن به اعتقادات و باورھای

کثيف ،حقيقتاً زيبائی در مبارزه و مقاومت انسانھای شريفی جاری

مبارزاتی ،جز شکنجه و مرگ پاسخی نمیگرفت ،بر باورھا و اعتقادات

بود که به ھر شکل در مقابل رژيم وابسته به امپرﯾاليسم جمھوری

خود پای فشردند .باورھا و اعتقاداتی که دفاع از انسانيت و زندگی

اسالمیاﯾستادند .برای آن نوع مقاومتھای تحسين برانگيز ،آن نوع

انسانی کنه آنھا را تشکيل میداد و اﯾن ھمانا رمز شکست ناپذﯾری

قھرمانیھا ،آن نوع گذشتھا ،آن نوع فداکاریھا کلمات جدﯾدی باﯾد زاده شوند!
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فاجعه سال 67
و رويدادھای پيش از آن

ھمه انقالبيون و مردم ستمديده ايران است ،و به خون خفتهگان ما در شبھای
ظلمانیای که امروز بر جامعه ايران حاکم است ،ستارگان درخشانی ھستند که
بر دلھای ستمديدگان نور زندگی میپاشند.

ياران ناشناختهام
چون اختران سوخته
چندان بهخاك تيره فرو ريختند سرد
كه گفتی
ديگر
زمين
ھميشه
شبی بیستاره مان د.
)شاملو(

)شاملو(

ھنوز ھمه واقعيتھا در مورد فاجعه کشتار ھزاران تن از فرزندان مبارز
اﯾران در زندانھای سراسر کشور در سال  ،67کامال ً و به حد کافی روشن نشده
است .تنھا بر مبنای گزارشات زندانيان سياسیای که گاه به تصادف از آن
کشتارھا جان بدر برده و زنده ماندهاند ،میتوان به گوشهای از چگونگی فاجعه
سال  67پی برد .در زﯾر به خاطر آن که در حد امکان تصوﯾری عينی از آن کشتار
دسته جمعی و بی سابقه در اختيار خوانندگان قرار داده شود ،از زبان چند تن
ازجان بدر بردگان از فاجعه ننگين جمھوری اسالمی درسال  ،67به شرح
روﯾدادھائی که در ھمان زمان در زندان گوھردشت رخ داده ،پرداخته میشود.
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تا آنجا که از گزارشات اﯾن زندانيان بر میآﯾد ،در اواخر سال  66تغييراتی

اوﯾن به گوھردشت بردند" .بھار  67زندانبان دست به جابجائی وسيع زندانيان

در ترکيب بندھا صورت داده و زندانيان را به ترتيب خاصی در بندھا تقسيم کرده

زد .ملی کشھا و بند  3را به گوھردشت فرستاد و از گوھردشت زندانيانی را به

بودند .در اﯾن زمينه ﯾکی از زندانيان باقی مانده از دھه  60ضمن توضيح برنامه

اوﯾن آورد .زندانيانی که به گوھردشت میرفتند ،ھنگام ورود به زندان با کابل و

تفتيش عقاﯾدی که در بھمن  1366در زندان گوھردشت صورت گرفته و از زندانيان

لگد و مشت از سوی زندانبان به شدت پذﯾرائی میشدند".٭ .شھاب شکوھی

سئواالت مشخصی در رابطه با مسلمان بودن ﯾا نبودن ،قبول و ﯾا عدم قبول

که ﯾکی از آن زندانيان بود آن واقعه را اﯾنگونه توضيح میدھد" :تارﯾخ دقيق انتقال

مارکسيسم و اﯾن که زندانی حاضر به محکوم کردن "گروه" خود در جمع زندانيان

را به ﯾاد ندارم ولی ﯾادمه که وقتی ما را میبردند ھوا بد نبود .ﯾعنی برف و باران

میباشد و ﯾا نه ،نموده بودند ،مطرح میکند" :مدتی پس از اﯾن سئوال و جواب

نبود ولی کمی سرد بود....در گوھردشت که با ساکھایمان وارد شدﯾم يک ديوار

در اسفند  ،1366دست به ﯾک تغيير و تحول اساسی در ترکيب بندھا زدند .بدﯾن

گوشتی وسيع ايستاده بود ،چشم بند داشتيم و نمیتوانستيم ببينيم .فقط

نحو که عليرغم آن که از سال  64به اﯾن سو اختالط زندانيان مجاھد و نيروھای

ديديم از دم در لگد و مشت آمد طرف ما .نزديک چند ساعت گروھی از پاسدارھا

چپ جزو سياستھای آنان در اوﯾن و گوھردشت محسوب میشد ،تمامی

تا آنجا که نفس داشتيم ريختند سر ما ،ما را زدند .ھم خودمان را زدند و ھم ھر

زندانيان مجاھد و چپ را از ﯾکدﯾگر جدا کردند .در واقع زندان را به دو قسمت

چی داشتيم را داغان کردند .تمام دست سازھای بچهھا از بين رفت ،نوشتجات

تقسيم نمودند......و در ھر ﯾک از دو قسمت ،زندانيان را بر حسب ميزان حکم

از بين رفت .وسائل شخصیمان را داغان و گم و گور کردند .کأل ھمه از بين

آنان از ﯾکدﯾگر تفکيک کردند".٭ .در زندان اوﯾن نيز زندانيان سياسی را از مدتی

رفت ".سياوش.م نيز که در ورود به گوھردشت به ھمراه زندانيان دﯾگر با صحنه

پيش بر حسب محکوميت جدا نموده بودند .زندانيان با حکمھائی از ﯾک تا پنج

مشابھی روبرو شده است ،تجربه خود را با جزئيات بيشتری توضيح میدھد:

سال ،ملی کشھا ،ابدیھا ،حکمھای  10تا  15سال و غيره ھر کدام را در بند

"اتوبوس ھا وارد محوطه گوھردشت شد ،و ما را نيز به دنيای دﯾگری وارد

جداگانهای قرار دادند .اﯾن جداسازیھا در اوﯾن درست در شراﯾطی صورت گرفته

کردند.....ھنوز از آﯾنده نزدﯾکمان خبر نداشتيم و نمیتوانستيم حدس بزنيم که

بود که زندانيان برای تحقق بعضی از خواستھای برحق خود در مبارزه با

چه نقشهای براﯾمان تدارک دﯾدهاند .زمان زﯾادی طول نکشيد که وارد ﯾکی از

مسئولين زندان بسر میبردند .در بھار سال  67دسته دسته از اﯾن زندانيان را از

بندھای باال شدﯾم .از آنجائی که چشم بند به چشممان بود نمیتوانستيم

٭

"درسال  1367بر ما چه گذشت؟" ،نيما پرورش ،شھريور ماه 1373

٭

" تاريخ تابستان  67را ھرگز فراموش نخواھد کرد" ،ر پارسا
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بفھميم که به کجا وارد میشوﯾم .اما قبل از ورود ،ناگھان صدای ضرب و شتم و

و شروع کردﯾم به شوخی با ھمدﯾگر و خندﯾدن .چرا که دﯾدن صحنه لخت ھمه

داد و بيداد به گوشمان رسيد .راه برگشتی نبود و باالجبار باﯾد وارد بند

ماھا در آن شراﯾط بسيار خنده آور بود"......٭ .در اﯾن زمان ھمانطور که در پيش

میشدﯾم .وقتی وارد شدﯾم خودمان را در تونل پاسداران چماق بدست و شالق

اشاره شد ،زندانيان بند  3به خاطر مبارزه برای تحقق خواستھای چندی در

بدست ﯾافتيم و باران مشت و لگد و چوب و چماق بود که بر سرمان می بارﯾد.

اعتصاب غذا بسر میبردند .بنابراﯾن در شراﯾط جدﯾد میباﯾست به طور دسته

ھمهمان غافلگير شده بودﯾم .به ھر طرف که میرفتيم ضربهای بود که بر

جمعی برای قطع و ﯾا ادامه اعتصاب تصميم بگيرند .شھاب در اﯾن مورد میگوﯾد:

سرمان فرود میآمد ،حال به ھر کجائی که اصابت ميکرد ،براﯾشان مھم نبود .ما

"چون ما در اوﯾن توی اعتصاب بودﯾم وقتی انتقالمان دادند ،در انفرادﯾھا مورس

فقط سعی میکردﯾم جلوی صورتمان را گرفته خم شده و به طرف جلو

میزدﯾم که چکار کنيم .از آنجا که ھمه زخمی و درب و داغان بودﯾم و توی ھر

میدوﯾدﯾم .از آنجائی که نمیتوانستيم جائی را ببينيم ھر لحظه زﯾر دست ﯾکی

انفرادی  2-3نفر بيشتر نبود تصميم گيری سخت بود... .غذا ھم ضمنأ داده

از پاسداران میافتادﯾم و بعد از خوردن چند ضربه به جھت دﯾگر فرار میکردﯾم.

بودند .توی سلول دم در گذاشته بودند ،ور نداشتيم .نظری آمد که فعأل اعتصاب

نمیدانم چه مدت گذشت ،اما فقط میتوانم بگوﯾم که وقتی خودشان خسته

را قطع کنيم .تا ديروقت شب سر اين بحث کرديم) .با مورس (.به اين نتيجه

شدند ،آرام آرام دست از سرمان بر داشتند .سپس به گروهھای مختلف تقسيم

رسيديم که اعتصاب را بشکنيم .غذا را بگيريم .اعتصاب را که شکستيم ،فردا

و وارد اتاقھا کرده و گفتند کليه لباسھاﯾتان را بيرون بياورﯾد .ھمگی لخت شده

صبح يکی يکی صدامون کردند بيرون و به خاطر تحقير سبيلھای ھمه کسانی

و فقط با ﯾک شورت رو به دﯾوار اﯾستادﯾم......وقتی پاسداران خارج شدند،

که سبيل داشتند را زدند .به خاطر تحقير و در نھايت سرکوب .بعد بردنمان توی

عدهای از ما دور اتاقی با شورت نشسته و چشم بندھاﯾمان نيز به چشممان

بند مشترک .پس از مدتی فضا نسبتأ آرام شد ،فروشگاه باز شد وامکانات دادند.

بود و منتظر حرکت بعدی پاسداران بودﯾم .اما در ھمين لحظه صدای خنده ﯾکی

 6ماه اول  67تا تابستان  67که کشتارھا شروع شد ،فضای نسبتأ آرامیشد".

از بچهھا نظرمان را به خود جلب کرد .فردی که می خندﯾد صادق رﯾاحی بود .او

قبول قطعنامه  598سازمان ملل از طرف اﯾران و پاﯾان جنگ

وقتی چشم بندش را کمی باال زد ،متوجه شد که کسی داخل اتاق نيست و

امپرﯾاليستی اﯾران و عراق ) 27تير (67و متعاقب آن حمله "ارتش

ھمه بچهھا لخت با حالت خاصی دور اتاق نشسته و صحنه خنده داری را پدﯾد

آزادﯾبخش ملی" سازمان مجاھدﯾن خلق از خاک عراق به بعضی از

آورده است .با شنيدن صدای خنده او ھمه ما چشم بندھا را از چشم بر داشته

٭

"ياد ايام"- ،گفتگوھای زندان 3 -
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شھرھای مرزی درغرب اﯾران ) 3مرداد (67روﯾدادھای مھمیبودند که

ھمان زندان در بند عمومی بود در اﯾن مورد میگوﯾد" :ھنگامی که در ساعت 2

قتل عام زندانيان سياسی در سراسر اﯾران بالفاصله پس از آن

بعد از ظھر از طرﯾق بلندگوھای بند ،پيام خمينی را پخش میکردند ،در تمامی

روﯾدادھا بوقوع پيوست .در چنين شراﯾطی زندانيان سياسی به سختی در

بند و حتی در سراسر زندان ،سکوتی سنگين بر قرار شده بود" .البته ابن

جرﯾان آن روﯾدادھای مھم قرار گرفتند .بعضی اخبار را به طور ناقص شنيدند و

زندانی سابق در نوشته خود ،تارﯾخ پذﯾرش صلح را اواخر خرداد  67ذکر میکند

بعضی نيز اصال ً از آنچه در جامعه میگذشت و به سرنوشت آنان ارتباط داشت،

که اشتباه است و تارﯾخ دقيق آن  27تير ماه آن سال میباشد .بر ھمين اساس

مطلع نشدند" .مالقاتھا قطع شده بود .روزنامه نبود و حتا تلوﯾزﯾون را از بندھا

او پنجم تير ماه را روزی که تلوﯾزﯾون را از بندھا بردند ذکر کرده است که آن نيز

برده بودند .ما ھم که در انفرادی بودﯾم جای خودش را داشت .وقتی که مھم

اصوال ً باﯾد پنجم مرداد ماه ﯾعنی چند روز بعد از پذﯾرش قظعنامه  598شورای

ترﯾن خبرھا در زندان بود ،زندانيان در بی خبری کامل بودند .قطع کامل ھر گونه

امنيت و تقرﯾباً ھم زمان با حمله مجاھدﯾن به مرزھای غربی بوده باشد -که

ارتباط خبری با بيرون نشانگر برنامهای از پيش طراحی شده بود .در حالی که

گزارشات دﯾگر زندانيان از زندان گوھردشت در ھمان زمان ھمين را تأﯾيد

زندانيان گوھردشت تنھا از پاﯾان جنگ با خبر شدند ،به گفته  2تن از باقيماندگان

میکنند .وی میگوﯾد" :پنجم تير ماه ،پاسداران تلوﯾزﯾون ھا را از بند ھا بيرون

اعدام  67در اوﯾن آنھا حتا از پاﯾان جنگ نيز خبر نداشتند ".زندانی نقل کننده

بردند و بلندگوی تمامی بندھا را که به پخش اخبار در ساعت  2بعد از ظھر و 8

مطالب فوق ،خود در روز اول پذﯾرش قطعنامه خبری را از رادﯾوی بند شنيده بود

شب میپرداخت ،قطع کردند و از آن روز ھوا خوری کليه بندھا نيز تعطيل شد و

که آن را در ارتباط با قتل عام زندانيان سياسی اﯾنطور بيان میکند" :در روزھای

ھمچنين مالقات تمامی بندھا را نيز قطع کردند و بدﯾن ترتيب ارتباط ما با دنيای

اول صدای رادﯾو ،تا حدودی – ولی نامفھوم – میآمد .در اﯾن صداھای نامفھوم

خارج ،بکلی از بين رفته و با قطع شدن ھوا خوری ،در نوعی حالت قرنطينه و

چيزی شنيدم درباره ﯾک جلسه که ھمه بودند حتا مھدوی کنی ولی نفھميدم

انزوا قرار گرفتيم .تنھا ارتباط ما تماس گيری با مورس با بندھای ملی کشھا و از

موضوع از چه قراره .آن ھمان روزی بود که دولت ،قطعنامه را قبول کرد ،ما را از

طرﯾق آنھا با بندھای دﯾگر بود .پاسداران به ھيچيک از سئواالت بچهھا پاسخ

انفردایھای طبقه اول به طبقه دوم آوردن .و ما ندانستيم چرا؟ بعدھا فھميدﯾم

نمیدادند و جز سه وعده در روز برای دادن غذا درب بند را باز نمیکردند".

که طبقه اول را برای آغاز اعدامھا خالی کردند".٭ .نيما پرورش که در اﯾن زمان در

شھاب شکوھی نيز که در آن زمان در بند پنج گوھردشت بسر میبرد ،موضوع

٭

بی خبر نگاه داشتن زندانيان را به شکل زﯾر بيان میکند " :داشتم با ﯾکی از
" تاريخ تابستان  67را ھرگز فراموش نخواھد کرد" ،ر پارسا
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بچهھا توی راھرو قدم میزدم .ساعت  2بعد از ظھر بود و اون موقع تقرﯾباً

بی خبر نگاه داشتن زندانيان سياسی از خبرھائی که در بيرون

سکوت بود و ﯾک عده خواب بودند .اخبار داشت از بلندگو پخش میشد .صحبت

از زندان جرﯾان داشت ،شگردی بود که از طرف دم و دستگاه جمھوری

حمله به شاه آباد غرب شد .يکدفعه ما تعجب کرديم که چه خبر شد که دارند

اسالمی برای خلع سالح کامل زندانيان سياسی از نقشهھای

ميرن اونجا .داشت میگفت که "منافقين" حمله کردند و توسط "پاسداران دالور"

شومشان بر عليه آنان به کار بسته شد .مطلع شدن زندانيان از آنچه در

عقب زده شدند .اﯾنو میگفتن که خبر قطع شد .اﯾن که قطع شد بالفاصله

بيرون میگذشت و قرار گرفتن آنھا به خصوص در جو سخنرانیھای تحرﯾک

آمدند تلوﯾزﯾون را از بند بردند .بعد فروشگاه و ھوا خوری ھم قطع شد .ھمه چيز

آميز سران رژﯾم بر عليه نيروھای سياسی که مجدداً در آن مقطع از سر گرفته

ﯾکدفعه قطع شد.....خبر ھم اشتباھی پخش شد .خودشون دوست نداشتند

شده و درست ﯾادآور جو کشتار و جناﯾت رژﯾم در سالھای اول دھه  60بود،

که پخش بشه ".سياوش.م ھم مطرح میکند......" :در ﯾکی از نماز جمعهھا

میتوانست باعث باال رفتن ھشياری زندانيان سياسی گردد .واضح است که در

صدای رادﯾوی بند شنيده میشد که نماز جمعه تھران به طور مستقيم از آن

صورتی که زندانيان کمترﯾن بوئی از نقشه شوم جمھوری اسالمی در قتل عام

پخش میشد .در اﯾن نماز جمعه رفسنجانی طی ﯾک سخنرانی شدﯾداللحنی

زندانيان سياسی میبردند ،چه بسا که وضعيت غيرقابل کنترلی در زندان برای

عمليات مرصاد )فروغ جاودان( را تشرﯾح کرده و تمام گروهھای سياسی به وﯾژه

رژﯾم بوجود میآمد؛ دراﯾن صورت آنھا با توجه به خطری که احساس میکردند،

مجاھدﯾن را مورد حمله شدﯾد قرار داده و تمام نمازگزاران را تحرﯾک کرده بود .به

دست به عکسالعملھای متفاوتی میزدند که بعضاً نيز برای رژﯾم غيرقابل

طوری که بعد از نماز ،حزباللھیھا از دانشگاه تظاھراتی به راه انداخته و

پيش بينی بود .ر.پارسا در نوشته خود به اﯾن موضوع اشاره کرده است" :چرا

عدهای نيز به طرف اوﯾن حرکت کردند که طی آن شعار" زندانی محارب اعدام

زندانبان مانع درز ھر گونه خبری به زندان میشد؟ در اﯾن تردﯾدی نيست که اکثر

باﯾد گردد و منافق مسلح اعدام باﯾد گردد" و از اﯾن دست سر دادند .از ھمان

زندانيان سياسی حتی در صورت عقب نشينی از مواضع خود و حتا پذﯾرش

شب صدای رادﯾوی بند قطع شده و دﯾگر اخبار پخش نشد .تلوﯾزﯾون را به بھانه

مصاحبه باﯾد اعدام میشدند و حذف فيزﯾکی تنھا راه مورد قبول جالدان بود .از

خراب بودن ،از مدتھا پيش برده بودند و از فردا نيز روزنامهھا را قطع کردند .در

سوی دﯾگر سرعت عمل برای قاتالن مھم بود .حال اگر اﯾن فرض را در نظر

٭

مقابل سوال ما نيز ھيچ گونه عکس العمل نشان نمیدادند".
٭

بگيرﯾم که زندانيان سياسی از اوضاع باخبر میشدند و به اﯾن نتيجه
میرسيدند که اکثرﯾت آنھا قتل عام خواھند شد ،چه میکردند؟ عقب

" تاريخ تابستان  67را ھرگز فراموش نخواھد کرد" ،ر پارسا
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نشينی ،شورش ،پذﯾرش اعدام بدون مقاومت و  ...کدام گزﯾنه؟ زندانبان برای

ھمانطور که میدانيم رژﯾم جناﯾت سال  67را ابتدا در مورد زندانيان

جلوگيری از ھر گونه احتمالی )که میتوانست حرکتھاﯾی غير قابل پيش بينی

سياسی مجاھد که ظاھراً میتوانست آن را با موضوع حمله نظامی سازمان

از طرف زندانيان باشد( ھمه کانالھای خبری را قطع کرده و دارھاﯾی در سکوت

مجاھدﯾن به شھرھای مرزی اﯾران توجيه کند ،آغاز نمود .اﯾن اعدامھا در خفا و

بر پا داشت .شدت درگيری زندانيان با زندانبان به حدی بود که احتمال ھر گونه

دور از چشم دﯾگر زندانيان سياسی صورت گرفت ،به طوری که زندانيان

مقاومتی از سوی زندانيان میرفت .سالھاﯾی بود که حتا توابھا میتوانستند

سياسی چپ تا مدتھا از اﯾن کشتارھا اطالعی نداشتند .نيما پرورش در رابطه با

زندانيان را با کابل بزنند و ھر کاری بکنند .در اثر مقاومت زندانيان اﯾن کار به

اﯾن موضوع میگوﯾد" :در بند ما ،پس از چندی توسط ﯾکی از پاسداران خبری

پاسدارھا محول شد .در سال  67تعرض فيزﯾکی پاسدارھا نيز با مقاومت و حتا

شنيدﯾم که ظاھراً مجاھدﯾن به مرزھای غربی اﯾران و شھرھای کرمانشاه حمله

پاسخگوﯾی بچهھا روبرو میشد .ھنگام انتقال ملی کشھا از اوﯾن به

کردهاند و در حال پيش روی ھستند .براﯾمان باور کردن اﯾن خبر که با تمسخر و

گوھردشت ھنگامی که پاسدارھا شروع به کتک زدن میکنند ،بچهھا

رﯾشخندھای نقل کنندهاش ھمراه بود ،باور کردنی نبود .چندی بعد ،از طرﯾق

اعتراض میکنند .شدت اعتراض به حدی باال میگيرد که پس از مدتی

بندھای  7و  8که توسط بند ملی کشھا با ما تماس میگرفتند مطلع شدﯾم که

پاسدارھا مجبور به توقف ضرب و شتم میشوند ) ".تأکيد از نوﯾسنده اﯾن

بچهھای اﯾن بندھا در طی ساعات شب و حتی ھنگام روز کاميونھای بزرگ

کتاب( .ھمانطور که مالحظه شد ،اﯾن گزارش حاکی است که دستهای از

ﯾخچالداری را میبينند که در محوطه آمفی تئاتر )که متصل به ساختمان اﯾن

زندانيان ملی کش که ھمانند دستهھای دﯾگری از زندانيان ،از اوﯾن به

بندھا بود( در زندان گوھردشت اجساد بسياری را داخل آنھا پر کرده و خارج

گوھردشت برده شده بودند ،در لحظه ورود خود را در ميان دﯾوار گوشتی )تونل(

میشوند .عدهای از زندانیھا ماجرای اﯾن اجساد را به کشته شدگان در حمله

پاسداران مسلح به کابل و چماق میﯾابند و عکسالعمل متفاوتی با دستهھای

مجاھدﯾن در مرزھا نسبت میدادند .".....اما ،باالخره خبر کشتارھا به صورت

قبلی از خود نشان میدھند .شکی نيست که در صورت آگاھی به موقع

کامال ً مبھم به گوش باقيمانده زندانيان گوھردشت میرسد......." .خبر رسيد که

زندانيان سياسی از نقشه قتل عام ،آنھا عکسالعملھای متفاوتی نشان

 200نفر از مجاھدﯾن را در اوﯾن اعدام کردند ،عدهای اﯾن خبر را به اعدام و

میدادند که غيرقابل پيش بينی ھم بود.

عدهای به اعزام تفسير کردند .چرا که اﯾن خبر از طرﯾق مورس و ناقص به
دستمان رسيده بود .به ھر رو برای ھيچ کس باور کردنی نبود زندانيانی که
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دارای حکم ھستند و چندﯾن سال از تحمل حکمشان گذشته است را اعدام

بودند که اﯾن طور برخورد کنند .مثال ً يک پاسداری بود به اسم عادل .مسئول

کنند) ".شھاب شکوھی◙( حتی تعداد اعدام شدگان که رقم آن بر مبنای اﯾن

فروشگاه بود ،عقب مانده و تيپ خاصی بود .بچهھا به شکلھای مختلف سر به

خبر  200نفر بود ،برای اﯾن زندانيان غيرقابل باور بود" .در ھمين فاصله از بند

سرش میگذاشتند که ازش ﯾک جوری خبرھا را بگيرند ولی او اصأل دم به تله

باالی سر ما که بچهھای ملی کش بودند ،خبری به ما رسيد .ما با بچهھای

نداد) "...شھاب شکوھی◙(

ملی کش از طريق ھواکش قرار گذاشته بوديم .نوبتی نگھبانی میداديم که

با شنيدن خبرفوق ،ھرچند که باور کردن آن مشکل بود و خود نيز بازگو

ارتباطمان قطع نشود .نوبت بچهھای اقليت بود که اين خبر را آوردند که از بند

کننده ھمه واقعيتھا نبود ،زندانيان سياسی مبارز اسير در دست مشتی

روبرو مورس زدند به بچهھای ملی کش که دارند اعدام میکنند .کسی ھم که

جناﯾتکار که بدون آن که حتی تصورش را ھم داشته باشند در واقع در نوبت مرگ

اين خبر را داد االن زنده است....کسی باور نمیکرد .علت باور نکردنش ھم اﯾن

بودند ،به تکاپو می افتند و در حالی که سعی میکنند از طرﯾق پاسدارھا و ھر

بود که خيلی عجيب غريب به نظر می رسيد .میگفتيم نکند برای اينکه

کسی که در زندان کارهای بود به نحوی از اوضاع سر در آورند ،در بين خود به

روحيهھا را خراب کنند ،چنين چيزی را شاﯾعه کردهاند .متأسفانه يکی از

گفتگو مینشينند تا به گونهای موضوع را برای خود حالجی کنند .باالخره نوبت

بچهھای خيلی دوست داشتنی که رو خط بود و قرار بود خبر بياره با چند تا از

اﯾن دسته از زندانيان نيز فرا رسيد و آنھا با ذھنی خالی از وقاﯾع خون

بچهھای ديگه صحبت میکنند و ميگن اين خبر روحيهھا را خراب میکند و اين

باری که در جرﯾان بود ،ﯾکی ﯾکی به "اتاق مرگ" ﯾا به زعم جمھوری

خبر را به بچهھا نديم .چند ساعت اين خبر را ندادند .اين چند ساعت

اسالمی به دادگاه)!!( برده شدند .اﯾن موضوع خود شرح مفصلی است .در

میتوانست خيلی موثر باشد .بعد از جاھای ديگه اين خبر رسيد .....اﯾن حدود 4

اﯾن رابطه سه تن ازجان بدربردگان قتل عام سال  67که به گفتهھای آنھا در

ﯾا  5شھرﯾور بود .بعدھا بود که فھميدﯾم که از مجاھدين تمام شده و آمده بودند

فوق استناد شد ،ھر ﯾک چگونگی برده شدن خود به دادگاهھای مرگ و

سراغ چپھا ...البته من تا روز دادگاه نمیدانستم .اما بعدھا که نگاه میکرديم

روﯾدادھای مربوطه دﯾگر را با تفصيل توضيح داده و تصوﯾر نموده اند که دو مورد از

میديديم که يک موردھايی وجود داشت که نشانگر اﯾن موضوع بود .افراد رژيم،

آنھا به صورت ضميمه در آخر اﯾن کتاب قيد خواھند شد )ضميمه شماره  3در

پاسدارھا ،برخوردشان کأل طوری بود که ما نفھميم چه دارد میگذرد .ھر موردی

صفحه  676و ضميمه شماره  4در صفحه  .(681اما ﯾک مورد را در اﯾنجا بازگوئی

بود میزدند زيرش .سعی میکردند قضيه را عادی نشان دھند .بھشون گفته

میکنم.
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میکردند و میبردند توی يکی از اتاقھای بزرگ .يکی از اتاقھا را کرده بودند
دادگاه ،میبردند آنجا دم در می ايستاديم.

بودند( ،با ﯾک پاسدار به بند آمده و به ما گفتند که ﯾکی ﯾکی چشم بند بزنيد و

پاسداره آمد باالی سرم و گفت بلند شو بيا .رفتم دم در واﯾستادم .دم

بيائيد بيرون .ما قبلش صحبتی کرده بودﯾم که اگر از ما سئوال کردند ،چه کار باﯾد

در منو نگه داشت ،بعد در را باز کرد و رفتم تو .وقتی وارد شدم گفتند چشم

بکنيم! بعضی از ما نظرشون اين بود که ميگيم مارکسيستيم .اکثريت نظرمون

بندتو بردار .نيری )او در سال  67در ھيأت مرگ نقش حاکم شرع اصلی را

اين بود که ميگيم نظری نداريم و کسانی ھم مثل مصطفی فرھادی که در مورد

داشت( نشسته بود و اشراقی که درآن زمان دادستان کل کشور بود ،سرپا بود.

اسالم اطالعات زﯾادی داشت تأکيد میکرد که اگر ديديد سوال مسلمانی و غير

از کنار نگاه کردم ديدم  5 - 4نفر دﯾگر ھم نشستهاند .البته فوری تذکر دادند که

مسلمانی میکنند اگر بگيد مسلمانيد راحت ترﯾد .او میگفت اگه بگيد

اينور و اونور نگاه نکن .نيری اسمم ،اتھام و چند سال محکوميت دارم را پرسيد.

مسلمانيد ممکنه سواالت ديگهای بکنند .باالخره کمی حساب میآيد دستتون.

بعد سئوال و جواب ھای اصلی شروع شد:

)در آن زمان تعدادی داشتيم که مثأل مجاھد -اقليت بودند .مجاھد پيکاری و

 -تو مسلمانی؟

غيره .ﯾعنی قبأل مجاھد بودند و حاال چپ شدند .کمونيست شدند .اﯾنھا دو

 -نه.

اتھامیبودند که ھمه آنھا مرتد فطری شمرده شده و ھمه آنھا را از بين بردند.

 -مارکسيستی؟

مصطفی فرھادی ﯾکی از آن نوع زندانيان بود .(.ما را ﯾکی ﯾکی بردند دم در راھرو

 -نه

اصلی .ناصرﯾان میپرسيد :اسم؟ اتھام؟ مسلمانی؟ او در پاسخ کسانی که

 -پس چی ھستی؟

پرسيده بودند برای چی سوال میکنی؟ گفته بود که میخواھيم بند

 -يک شھروند .اصأل اشتباھی در اينجا ھستم .من بايد االن سر زندگيم باشم.

مسلمانھا را جدا کنيم .فقط آنھا که گفتند مسلمانيم برگشتند به بند .فقط نه

-تو  15سال حکم داری،حاال ميگی اشتباھی اومدی؟ مگر چنين چيزی ھم

نفر گفتند که مسلمانند .بقيه ،ھمه را بردند توی راھرو اصلی گوھردشت .اونجا

ميشه؟

با چشم بند نشستيم .من از زير چشم بند نگاه کردم سرتاسر راھرو آدم

 -من چيزی نيستم .مگر ھمه مردم بايد يا مسلمان باشند يا مارکسيست؟ من

نشسته بود.میشنيديم که پاسدارھا يکی يکی میآمدند باالی سربچهھا ،صدا

ھم مثل بقيه.
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ھمه جزئيات را دقيق به ﯾاد ندارم .اﯾن را میدانم که موضوع به ھمين سئوال

بودم .میگفتم نکنه خبری که شنيده بودﯾم صحت داره ! با تعجب و با حالت

جواب ھا ختم نشد .در آن موقع از آن اتاق مرگ بيرون آمدم و ﯾکی دو بار دﯾگر به

ناباوری به خودم میگفتم ﯾعنی با اﯾن کلمه مسلمانی يا ھيچ واقعأ صحبت

آنجا فرا خوانده شدم .بعداً فھميدم که آنھا ھيأت مرگ بودند که مرتب بين محل

اعدامھاست!؟ ھمان موقع مرا صدا کردند و رفتم تو .نيری به من گفت:

اعدامھا که در آمفی تئاتر گوھردشت برگزار میشد و اﯾن اتاق در رفت و آمد

 -از کی مسلمان نبودی؟

بودند .به ﯾاد دارم که من دم در بودم که آن ھيأت از جلوی من رد شدند که برن

گفتم ھيچوقت نبودم.

تو ،از صحبت ھاشون به نظر می رسيد  7 -6نفر ھستند .داشتند از آمفی تئاتر

گفت از کی نماز نخوندی؟

بر می گشتند .در واقع آنھا بر اعدامھا ھم نظارت میکردند .اشراقی نفر آخر

گفتم اصأل نماز بلد نيستم.

بود .نوبت من بود که من ھم برم تو .اشراقی دم در به من گفت چرا نميگی

گفت يعنی تو عمرت ياخدا ھم نگفتی؟

مسلمانی و تمومش کنی!

گفتم ممکنه يک وقتی گربه پريده جلوم و گفتم يا ابوالفضل ،ولی ناخودآگاه بوده.

گفتم آخرمن مسلمان نيستم که بگم مسلمانم.

گفت مگر پدر و مادر تو مسلمان نبودند؟

گفت ببين پسر جان مثل اينکه تو نمی فھمی.

گفتم چرا پدر و مادرم مسلمان بودند .ولی توی ھمين محل خودمون يک آخوندی

گفتم چی را نمی فھمم؟ مگر تو اين جامعه ھمه مسلمانند؟ دينھای ديگه ھم

ھست که مسلمان ھم ھست ولی جمعهھا مياد ميشينه مشروب میخوره و

ھستند .آﯾا اونا ھم بايد قبول کنند مسلمانند که بتونند زندگی کنند؟ من دارم

میرقصه .اﯾن را که گفتم نيری خيلی عصبانی شد .گفت تو داری دروغ ميگی و

ميگم به عنوان يک شھروند میخوام زندگی کنم .من که چھار چوب قوانين

داری اتھام میزنی و بعد منو فرستاد بيرون و گفت اينو ببريد و به جرم دروغ

جامعه را قبول میکنم ،اسالمیباشد يا مسيحيت.

گفتن شالق بزنيد .منو بردند توی انفرادی و خواباندند و  50ضربه شالق زدند که

گفت ببين پسر جان يک چيزی توی گوشت بکن .يا مسلمانی يا ھيچ .اينو می

دروغ گفتهام .شالق را به کف پاھام زدند .به خاطر مسلمان نبودن و نماز

فھمی يا نه؟ اين را گفت و رفت.

نخواندن به حساب  5نوبت نماز ،برای ھر نوبت  10تا شالق زدند .بعد که زدند

من روی اﯾن گفتگو خيلی حساس شدم .پيش خود گفتم اين آدم با اين
موقعيت چرا اينو ميگه! يا مسلمانی يا ھيچ ،يعنی چی؟ کامأل دچار گيجی شده

مجددأ برگردوندند توی دادگاه.
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بعدی .برای نماز عصر بود يا آخر وقتشون بود ،تعطيل کردند...مرا آوردند راھرو.
آنموقع خيلی متوجه نبودم که گفتند ببريد سمت راست يا ببريد سمت چپ.

زورش گرفته بود .اما به نظر میآمد که اشراقی را برای کنترل او گذاشته بودند.
مرتب میپرﯾد وسط حرف نيری .نمیدانم ﯾا میخواست اصول مسلمانی رعاﯾت
بشه و يا میخواست کنترل کنه .نيری پرسيد:
اصول دﯾن چندتا است؟ نمیدانم 4-5 .تا است )البته میدانستم ولی اﯾن طور گفتم( می تونی آنھا را بشماری؟ بلی ،توحيده ،نبوته ،مسلمونيه).....الکی چيزھائی از اﯾن قبيل گفتم( ﯾيعمبر صلی ﷲ و عليه السالم کی بود؟ او فردی در تارﯾخ بود .حرفھائی زد و کارھائی کرد که مردم قبولش کردند. ھمين! ﯾعنی تو نمیدانی پيغمبر کی بود؟ چرا میدانم .خيلی در مورد او شنيدهام ،ولی به ھر حال او ﯾک فردی در تارﯾخبود و پيروانی دارد .من در مورد چيزھائی که او گفته اطالع درستی ندارم.
در فاصله اﯾن گفتگو ھا اشراقی به شکلھای مختلف دخالت کرده و
میگفت :می بينی حاج آقا؟ می بينی؟ اين نمی دونه که مسلمونه يا نيست.
اين خودش ھم نمی دونه .و نيری میگفت نه ،اين داره دروغ ميگه .درست
نميگه....باالخره "حاج آقا" دادگاه را تعطيل کرد .گفت اينو ببريد بيرون تا جلسه

بعداً فھميدم که آنھائی که سمت راستی بودند ،دادگاھشون قبول
شده بود و ﯾعنی اعدامی نبودند .آنھا را میبردند توی يک بند .ولی به آنھا که
گفته شده بود سمت چپ بروند ،پاسدارھا آنھا را در راھرو نگاه میداشتند که
بعد ببرند آمفی تئاتر برای اعدام .در مورد من پاسداری که مرا بيرون میبرد
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برگشت و از اتاق مرگ پرسيد :حاج آقا ،اﯾن سمت راستييه ﯾا سمت چپی؟ من

بيرون و فوری پرسيد :نگاه میکردی؟ گفتم نه ،مگه با چشم بند ميشه نگاه

متوجه نشدم که چه جوابی به او داده شد .پاسدار گفت بيا برﯾم .او خيلی

کرد؟ گفت بيا بريم .من را برد توی انفرادی) ".شھاب شکوھی◙( شکی نيست

عجله داشت .انگار میخواست بره جائی کاری انجام بده .دست منو می کشيد

که حتی تصور اﯾن که در چنان شراﯾطی بر شھاب و شھاب ھا چه گذشته بود،

و ھی میگفت زود باش بريم .خالصه منو برد به سمت آمفی تئاتر که ته راھرو

قلب ھر انسان آزادﯾخواھی را به درد می آورد .اما الزم است در اﯾنجا اﯾن سئوال

قرار داشت.

را مطرح کرد که آﯾا براستی برای رژﯾم جمھوری اسالمی که "حاج آقا" ھای

با اﯾن که نمیدانستم پاسدار مرا به کجا میبرد ولی توی راه

جالدش آنچنان در دخمه ھا و اتاقھای مرگ سرنوشت نسلی از جوانان اﯾران را

فکر میکردم که ديگه کارم تمومه .احساس میکردم که ديگه مراحل

رقم میزدند ،مسأله واقعی تعيين مسلمان بودن و ﯾا نبودن آن زندانيان

آخر را دارم طی میکنم .ضمنأ احساس کردم که توی راھرو خلوت

سياسی بود؟ درست است که حاج آقاھای ھيأت مرگ به ھر حال بر

شده .تقريبأ کسی توی راھرو نبود و ﯾا خيلی کم بودند .پاسدار در

مبنای تعليمات ارتجاعی مذھبیای که خود را پاﯾبند آن معرفی

آمفی تئاتر را باز کرد و من رفتم تو .چشم بند داشتم ولی از الی آن

میکردند ،کار جناﯾت خوﯾش را پيش میبردند ،ولی چنين امر ظاھری

متوجه شدم که محيط تاريکه .يکدفعه شنيدم که پاسدار ھمراھم گفت

ﯾا روبنائی ھرگز نمیتواند برای انسانھای پوﯾا دليل قانع کنندهای در

اه! کسی اينجا نيست! پس کجا ھستند اينا!.؟ او به من گفت ھمينطور

شناخت علت واقعی دست ﯾازﯾدن جمھوری اسالمی به آن جناﯾت

واﯾستا اينجا تا من بيام و تأکيد کرد ،تکان نخوری من االن ميام .اﯾن را

بدست بدھد .به چه دليل اﯾن رژﯾم پس از سالھای طوالنی )بياد آورﯾم که

گفت و با عجله رفت .من کمی چشم بندم را زدم باال ،ديدم که محيط

بعضی از زندانيان حتی از سال  59در زندان بسر میبردند( بياد سنجش

خيلی تاريکه .با اﯾن حال از کنارھای سقف سن آمفی تئاتر يک ذره نور

مسلمان بودن و ﯾا نبودن زندانيان سياسی افتاده بود و چه شد که بعداً چنان

از اين ور و اونور پراکنده میتابيد .نگاه کردم و دﯾدم روی زمين ،دمپايی

سخت گيریھائی نه در زندان و نه در سطح جامعه از طرف اﯾن رژﯾم مذھبی که

و لباس ريخته شده .ناخود آگاه سرم رفت باال ،چشم بند را زدم باال،

ھمچنان بر جامعه اﯾران حکم میراند و سران و گردانندگاش کماکان بر مسلمان

تاريک بود چشام خوب نمیديد ولی حدود  6تا طناب آويزان بود که

بودن خود تکيه کرده وکماکان از ابزار مذھب برای تحميق تودهھا و سرکوب آنان

آنھا را دﯾدم .درھمين فاصله در دوباره باز شد و يارو دستمو گرفت و کشيد

استفاده کرده و میکنند به کار گرفته نشد؟ تازه بياد آورﯾم که توجيه کشتار
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زندانيان سياسی مجاھد که خود مسلمان بودند ،غير مسلمان بودن آنھا نبود

بھشت جا پيدا میکنند!!( ،بلی ھمه اﯾن مجرﯾان حتی اگر بر مبنای اﯾدئولوژی

بلکه سئواالت کشتار در مورد آنھا بيشتر حول اتھامشان دور میزد .با توجه به

مذھبی مورد قبولشان جناﯾات خود را عين صواب و کاری نيکو در راه خدا تلقی

شراﯾطی که در آن زمان وجود داشت ،مجاھدﯾن سر موضع ،اغلب دﯾگر لفظ

مینمودند ،آنچه بانی و علت اصلی و واقعی آن جناﯾتھا بود )صرفنظر

"منافق" را برای ذکر اتھامشان بيان نمیکردند.

از اﯾن که آنھا چگونه می اندﯾشيدند( ،جز مساﯾل زمينی و جز پاسخ

واقعيت اﯾن است که رژﯾم جمھوری اسالمی از قتل عام زندانيان

ضد خلقی حاکمان به واقعيتھای موجود در شراﯾط آن مقطع از جامعه

سياسی جز انجام وظيفه ضد خلقی خوﯾش که ھمانا خدمت به منافع

اﯾران به نفع "سرماﯾه" نبود .به ھمين خاطر نيروھای روشنفکر و آگاه در

امپرﯾاليستھا و سرماﯾهداران وابسته در اﯾران میباشد ،ھدف دﯾگری را تعقيب

حالی که با تمسخر مثال ً به اندﯾشه کذائی پاسداران ﯾاد شده در فوق،

نمینمود ،ولی شکی نيست که اﯾن ھدف به ھر حال میباﯾست در

میخندند باﯾد جدا از ھر ادعائی که وابستگان رﯾزو درشت اﯾن رژﯾم در

چھارچوب اﯾدئولوژی رسمی اﯾن رژﯾم پيش رفته و با آن توجيه گردد.

مورد چرائی قتل عام زندانيان سياسی مطرح میکنند ،دالﯾل مادی و

باﯾد توجه داشت که در اﯾن ميان حتی اگر مجرﯾان آن جناﯾت ،از نيری و اشراقی

واقعی را از دل خود واقعيتھای موجود در آن مقطع بيرون کشيده و

و پور محمدی)وی که در حال حاضر وزﯾر کشور جمھوری اسالمی است ،در

مورد برخورد قرار دھند .حتی اعمال شدﯾداً وحشيانهای که دست اندرکاران

سال  67به عنوان نماﯾنده وزارت اطالعات ﯾکی از اعضای موثر ھيأت مرگ در

در زندانھا پس از حذف فيزﯾکی ھزاران زندانی سياسی در مورد زندانيان از

زندان اوﯾن بود( گرفته تا مھرهھای دﯾگری که ھم اکنون با اشغال پست و

مھلکه رسته انجام دادند ،میتواند در اﯾن مورد راھنمای تحليل درست از آن

مقامی در دستگاه جمھوری اسالمی ،ماشين سرکوب و ظلم و ستم اﯾن رژﯾم

واقعه قرار گيرد.

را میچرخانند و تا پاسدارانی که در آن مقطع از جناﯾات خود در حق فرزندان

پس از کشتار دسته دسته از زندانيان ،دژخيمان برنامه خاصی را در

مبارز اﯾران ،پاداش  40روز بھشت در آن دنيا را انتظار میکشيدند )شھاب

مورد بقيه زندانيان زنده مانده پياده کردند .با پی گيری آنچه بر شھاب در سلول

شکوھی میگوﯾد" :بر مبنای تعليمات قرآنی ،بچه که بوديم فکر میکرديم اگر

انفرادی گذشت ،از او می شنوﯾم که" :تا نزديکای صبح داشتم خودمو

زنبور بزرگھا را بکشيم ،تو بھشت دو تا خرما بھمون ميدن .حاال از پاسدارھا می

میخوردم .تصورش ھم براﯾم وحشتناک بود .میگفتم مثل اﯾن که واقعاً دارند

شنيدﯾم که میگفتند به ازای کشتن ھر کدام از ما مرتدھا ،اونا  40روز تو

آدم میکشند! از خودم میپرسيدم :ﯾعنی ھمه رفتند و فقط من زندهام؟
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دمپائیھا و لباسھائی که دﯾده بودم از نظرم میگذشتند و میگفتم نکنه

باقيمانده از کشتار سال  67نيز با وقاﯾع اﯾنچنينی روبرو شدند که شرحھای تکان

بچهھا را لخت میکنند و لباساشونو میريزند اينجا و جايی میبرنشون!؟ نکنه

دھندهای از آنھا در دست است .متأسفانه ذکر ھمه آنچه شھاب به طور عينی

اتاق گاز درست کردهاند! ولی پس طنابھا چی بودند؟ آخر مگر میشود آنھمه

در آن مقطع شاھد بوده و در مورد آنھا صحبت کرده است در اﯾن صفحات مقدور

آدم را ﯾکجا کشت؟ "او به ھر ترتيبی شب را به صبح میرساند .صبح وی را ﯾک

نيست .آنچه از سخنان او و بيان واقعيتھا در اﯾن رابطه از زبان دﯾگر زندانيان

بار دﯾگر به آن به اصطالح دادگاه برده و سئوال و جوابھای مشابه با قبل بين

مشخص است ،عملکردھای وحشيانه حساب شده رژﯾم جمھوری اسالمی در

آنھا رد و بدل میشود و شھاب تأکيد میکند که" :من تابع قانونم .مخالفتی با

مورد باقيمانده زندانيان سياسی میباشد .اﯾن عملکردھا که درست به خاطر

ھيچی ندارم .من ھمون اول گفتم که منو اشتباھی آورديد اينجا" و در پاسخ اﯾن

زھر چشم گرفتن حسابی از زندانيان باقيمانده و به جھت خرد کردن کامل روحيه

که اگر ولت کنيم چه کار میکنی ،میگوﯾد "ھيچی ،ميرم توی جامعه زندگی

آنھا صورت میگرفت ،تماماً بيانگر آنند که رژﯾم شدﯾداً مواظب بود که اگر ھم

میکنم ".به ھرحال او از مرگ نجات میﯾابد و با  11نفر دﯾگر که وجه

کسانی از قتلگاه و از آن فاجعه خونبار غير قابل تصور ،جان بدر بردهاند ،کامال ً

مشترکشان "مرتد ملی" بودنشان بود ،در ﯾک سلول جا داده میشوند.

خرد و داغان شوند و بعداً نيز ھيچ کس با روحيه مبارزاتی از زندان بيرون نرود.

بالفاصله در آن سلول ،آنھا ھمگی مورد ھجوم پاسدارانی قرار میگيرند که با

در ﯾک برآورد کلی ،تقرﯾباً تا سال  70به تدرﯾج باقيمانده زندانيان دھه

ت آن
وحشيگری تمام به کتک زدن آنھا می پردازند ،پاسدارانی که به قصد کش ِ

 60در تھران از زندان آزاد شدند .در اﯾن موقع با اﯾن که رژﯾم قصد تخليه زندانھا

زندانيان سياسی ،به آن سلول اعزام شده بودند .در رابطه با حد قساوت و

از زندانيان دھه  60را داشت ،باز کوشيد آخرﯾن ضربه خود را بر آنان به عنوان

وحشی گری آن پاسداران ،زندانی سابق ﯾاد شده میگوﯾد" :يکی از بچهھا را

زندانی سياسی وارد آورد .پس از قتل عام زندانيان سياسی ،پس از فروکش

که ھول دادند سرش خود به شوفاژ .سرش از ھم باز شد و خون ريخت اونجا.

موج مبارزه انقالبی پيشين در جامعه ،دﯾگر نه امضای ورقه کليشهای به اصطالح

بعد ھم از پاھاش گرفتند و بردنش .نمی دونم کی بود ،فقط قيافتأ میشناختم.

انزجار نامه و نه شکلھای دﯾگر به اصطالح تقبيح گروه ھای سياسی که اکنون

سرش خورد به پره شوفاژ و بردند بھداری و فکر میکنم ھمونجا جان باخت.

دﯾگر در داخل جامعه نيز حضور نداشتند ،از اھميت و بار سابق برخوردار نبود؛ و

چون اگر بعدأ می ديدمش میبايست سرش باند پيچی باشه ،مشخص

مردم آگاه ،شراﯾط زندانيان باقيمانده از کشتارھای خونين دھه  60و رنجھائی که

میشد .ولی نديدمش ديگه "......الزم است بدانيم که بعضی دﯾگر از زندانيان

آنان در تمام سالھای آن دھه تحمل کرده بودند را خيلی خوب درک مینمودند.
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با اﯾن حال رژﯾم چنان اموری را به ھنگام آزادی از زندانيان خواستار میشد ،به

سياسی در زندانھاﯾشان رھا کنند! اﯾن موارد مربوط به زندانيان

اﯾن قصد که آنھا را تحقير و روحيهشان را بازھم خرد و داغان کند تا آنان با

سياسی چپ زن میباشد که درضميمهھای شماره  3و  4توضيح داده

احساس سرفرازی به ميان مردم نروند .البته در مقابل اﯾن سياست ھم باز

شده است .اﯾن موضوع ھم قابل ذکر است که در حالی که بيشترﯾن زنان

مقاومتھائی از طرف بعضی از زندانيان سياسی صورت گرفت.

زندانی سياسی مجاھد را در جرﯾان کشتارھای سال  67به قتل رساندند ،تا

پس از کشتار دسته جمعی زندانيان سياسی در سراسر کشور و

جائی که اطالعات در دست است از زنان چپ زندانی سياسی تعداد کمی در

تغييراتی که پس از پاﯾان جنگ اﯾران و عراق در جامعه بوجود آمده بود ،رژﯾم وجود

آن سال فاجعه ،اعدام شد.

زندانی دھه  60را در زندان چندان به نفع خود نمیدﯾد .اکنون رئيس جمھور

در ضميمه شماره  5صفحه  696و

جدﯾدی بر سر کار آمده بود )رفسنجانی(که اگر چه دستانش تا مرفق به خون

مقاومت بعضی از زندانيان سياسی زن و چگونگی آزادی آنان از زندان سخن

بھترﯾن فرزندان اﯾران آغشته بود ولی از طرف ﯾاران غربیاش )امپرﯾاليستھا و

رفته است .ھمچنين در اﯾن ضميمه ھا که از زبان دو تن از زنان چپ زندانی

و ضميمه شماره  6صفحه  698از حد

مبلغينشان( "مدره و معتدل" لقب گرفته بود .در چنين شراﯾطی حتی مبارزه
خانوادهھای زندانيان سياسی و شکاﯾاتشان به مراجع بينالمللی در فضائی که
غرب به نفع رفسنجانی تبليغ مینمود ،میتوانست افشاگر چھره او در ميان
افکار عمومی مردم غرب شود .اکنون که تنھا تعداد بسيار معدودی از زندانيان
دھه  60در زندانھا باقی مانده و آنھمه فجاﯾع را از سر گذرانده بودند ،از نظر
رژﯾم ماندن آنھا در زندان بيشتر از آزادیشان مشکل ساز بود .دراﯾن رابطه اتفاقاً
گزارشاتی در دست است که نشان میدھند که دست اندرکاران رژﯾم در
زندانھا وقتی با مقاومت زندانيان سياسی در رابطه با عدم قبول ھر
گونه شرطی برای آزادی مواجه شدند ،به ھر ترتيبی -مثال ً با فرستادن
زندانی به مرخصی و غيره – میخواستند خود را از وجود زندانی

سياسی سابق نقل میشود ،به شرح آنچه بر زندانيان زن باقی مانده در زندان
پس از آن سال فاجعه رفت نيز پرداخته شده است.
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تعمقی
بر داليل قتلعام زندانيان سياسی
برای فھم دالﯾل واقعی کشتار دسته جمعی زندانيان سياسی در سال
 67شکی نيست که باﯾد واقعيتھای عينی موجود در آن شراﯾط و ملزوماتی که
در ھمان زمان برای رژﯾم ضد خلقیای چون جمھوری اسالمی به طور مشخص
مطرح بود را درﯾافت .با نگاھی به اخبار و روﯾدادھای مبارزاتی در آن مقطع که در
نشرﯾات سازمانھای سياسی نيز منعکس میباشند ،ﯾک موضوع کامال ً عيان
است و آن شدت و وسعت مبارزات تودهھای تحت ستم اﯾران بر عليه رژﯾم و
رشد اعتراضات آنان عمدتاً در رابطه با جنگ اﯾران و عراق میباشد .اﯾن واقعيت
که خود ﯾکی از دالﯾل مھم پاﯾان دادن به آن جنگ ارتجاعی بود تأثير مثبت خود را
در زندانھا نيز به جای گذاشته بود .مقاومت و روحيه مبارزاتی زندانيان سياسی
در سياھچالھای رژﯾم در اﯾن مقطع بسيار باال بود .در واقع مقاومت آنان در
حالی که خود جلوهای از مقاومت قھرمانانه تودهھای ستمدﯾده ما در مقابل رژﯾم

تابلو فوق يادگاری به جا مانده از رفيق محسن بھکيش می باش د .او اي ن س وزن ک اری

ضد خلقی جمھوری اسالمی بود ،منعکس کننده شدت و وسعت مبارزه در

را به ياد رفقا زھرا بھکيش )اشرف( ،سيامک اسديان )اسکندر( و محمد رضا بھکيش

جامعه نيز بود .تردﯾدی نيست که در شراﯾط رشد مبارزات تودهھا آزادی آن

)کاظم( شروع کرده بود اما از آنجا که ج الدان ح اکم او را در 24ارديبھش ت س ال 64

زندانيان و حضورشان در ميان مردم با توجه به درسھا و تجربهھائی

به جوخه اعدام سپردند تابلوی مزبور نيم ه تم ام مان د .ک ه بع دھا بوس يله ب رادرانش در
زندان به پايان رسيد.

که با سالھا بودن در زندان از روﯾدادھای مختلف آموخته و به خصوص
نسبت به سيستم امنيتی رژﯾم آگاھی عينی کسب کرده بودند،
میتوانست تأثير به سزائی در جھت دادن به مبارزات تودهھا و تداوم
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آنھا به جای بگذارد .رژﯾم کامال ً به اﯾن امر واقف بود که مبارزه تودهھا پس از

جمعی ھزاران زندانی سياسی که نه فقط در تھران بلکه در شھرھای سراسر

پاﯾان جنگ اوج تازهای خواھد ﯾافت .جمھوری اسالمی در آغاز به بھانه اﯾن که

اﯾران به آن دست زدند )مثال ً بنا به اطالعی که از زندان شيراز در بخش مردان در

تازه روی کار آمده و با مشکالت عدﯾدهای روبرو میباشد ،در مقابل خواستھای

دست است از مجموعه آن زندانيان پس از فاجعه سال  67تنھا  4نفر زنده مانده

مردم که به خاطر تحقق آنھا به انقالب برخاسته بودند ،تودهھا را به صبر و

بودند( ،در چنين شراﯾطی صورت گرفت .گردانندگان جمھوری اسالمی با ارتکاب

شکيبائی دعوت نموده بود و بعد نيز وقوع جنگ را دليل عدم امکان پاسخگوئی

به چنان جناﯾت بی سابقه ،در حقيقت

مساله که باآنھا درگير

به خواستھای مردم ذکر میکرد .بنابراﯾن پس از پاﯾان جنگ از ھر نظر شراﯾط

بودند ،به شيوه خود ﯾکجا پاسخ دادند .از ﯾک طرف ،آنھا از سالھا پيش با معضل

جدﯾدی در جامعه بوجود میآمد و رژﯾم جمھوری اسالمی که در واقعيت امر جز

چگونگی برخورد با زندانيان سياسی مواجه بوده و حل مساله زندانھا روی

اعمال خشونت و سرکوب ھيچ پاسخ دﯾگری برای تودهھای رنجدﯾده اﯾران

دستشان مانده بود .در اواﯾل دھه  ،60نيروھای سرکوبگر رژﯾم در ﯾک تھاجم

نداشت ،میدانست که در ھر حال با اعتراضات و مبارزات تودهھای مبارز اﯾران

گسترده به تودهھا ،به طور بی روﯾه تعداد زﯾادی از مردم )به وﯾژه جوانان( را

مواجه خواھد بود .کامال ً قابل تصور است که در صورت اوج گيری مبارزات

دستگير نموده و بدون آنکه دليل موجھی داشته باشند ،آنھا را در زندان حبس

تودهھا ،ﯾکی از بر جسته ترﯾن خواستھائی که از طرف مردم مطرح

نموده بودند .گردانندگان رژﯾم با ارزﯾابی از وضعيت جامعه ،در عين حال سالھا

میشد خواست آزادی زندانيان سياسی بود؛ و در آن شراﯾط مبارزاتی

حاضر نشده بودند حتی بسياری از کسانی که مدتھا از دوره محکوميت آنھا

معين ،حضور زندانيان سياسی مبارز در ميان مردم میتوانست

گذشته بود را نيز از زندان آزاد کنند .در سال  67نيز در شراﯾط مبارزاتی موجود در

حلقهای برای اﯾجاد ارتباطات مبارزاتی بين تودهھا گردد.

جامعه ،آنھا قادر به آزاد ساختن آن زندانيان نبودند ،چرا که بيش ار پيش از

به چندﯾن

رژﯾم به ھمه مساﯾل فوقالذکر واقف بود و در ھراس و وحشت از آن

حضور زندانيان سياسی آزاد شده در ميان تودهھای معترض و مبارز ،ھمانطور که

میباﯾست چاره جوئی کند .چاره کار برای جمھوری اسالمی بنا به ماھيت ضد

اشاره شد وحشت داشتند .اﯾنھا ھمه ﯾک سوی واقعيت در رابطه با دالﯾل

خلقی خود اﯾن بود که ﯾک بار دﯾگر با ارتکاب به جناﯾاتی فجيع در زندان نه فقط

کشتار دسته جمعی زندانيان سياسی میباشند .اما از طرف دﯾگر ،با تأکيد الزم

صدای زندانيان سياسی را خاموش کند بلکه از آن طرﯾق تودهھای مبارز را نيز

است بدانيم که برای رژﯾم جمھوری اسالمی ،مقابله با مبارزات مردم و

مرعوب و سدی در مقابل رشد مبارزه آنان اﯾجاد نماﯾد .فاجعه کشتار دسته

سرکوب آنھا در شراﯾط مشخص پس از پاﯾان جنگ فقط به مثابه انجام
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وظيفه معمول ﯾک رژﯾم ضد خلقی مطرح نبود بلکه برای اﯾن رژﯾم که با

امپرﯾاليستی فراھم نماﯾد .اﯾن رژﯾم حتی میباﯾست اعتراض و مبارزه

ھمه تار و پودش به امپرﯾاليسم وابسته است ،مساله سرکوب تودهھا و بوجود

خانوادهھای زندانيان سياسی و توسل آنھا به مجامع به اصطالح حقوق بشر

آوردن شراﯾط رعب و ھراس در ميان آنان از طرﯾق قتل عام زندانيان سياسی ،به

برای آزادی فرزندانشان از زندان را نيز به گونهای خنثی سازد تا مبادا در افکار

عنوان ﯾک وظيفه ضد مردمی عاجل و کامال ً مشخصی مطرح بود .اﯾن وظيفه

عمومی غرب نسبت به جمھوری اسالمی تأثيری منفی به جای نھد .مجموعه

عاجل و کامال ً
مشخص ضد خلقی ھمانا آماده سازی شراﯾط برای
ِ

اﯾن عوامل توضيح دھنده تصميمی است که بر مبنای آن رژﯾم وابسته به

سرماﯾه گذاریھای امپرﯾاليستی در دوران پس از جنگ در اﯾران بود.

امپرﯾاليسم جمھوری اسالمی ،دست به قتل عام زندانيان سياسی زد .آنھا

واقعيت اﯾن است که شراﯾط برای جوالن سرماﯾه در کشورھای تحت سلطهای

ﯾک بار دﯾگر در حمله به تودهھا ،قلب زندانيان سياسی ،اﯾن جلوهھای

ھمانند اﯾران که با استثمار شدﯾد کارگران و زحمتکشان و غارت منابع طبيعی

شکوھمند مقاومت خلقھای ما را نشانه گرفتند و با "پاکسازی"

کشور ھمراه است ،تنھا با سرکوب ھر نوع اعتراض و مبارزه و مستولی ساختن

زندانھا راه را برای "بازسازی"ھای امپرﯾاليستی ھموار نمودند.

شراﯾط کامال ً مختنق در جامعه ،امکان پذﯾر میباشد.

به منظور تکميل توضيح دالﯾل مربوط به قتل عام زندانيان سياسی در سال ،67

پس از پاﯾان جنگ )جنگی که خود اساساً منافع امپرﯾاليستھا را

در زﯾر بخشی از ﯾک مقاله تحت عنوان "کشتار زندانيان سياسی جلوهای از

تأمين مینمود و درست به ھمين خاطر ھم بوجود آمده بود( ،اﯾجاد "ثبات و

ﯾورش وحشيانه جمھوری اسالمی به انقالب" که در ھمان زمان در نشرﯾه

امنيت" برای سرماﯾهداران خارجی که حال میباﯾست زﯾر پوشش بازسازی

پيام فدائی ،ارگان چرﯾکھای فدائی خلق چاپ شده بود را در اﯾنجا نقل میکنم.

خرابیھای ناشی از جنگ به چپاول تودهھای ما بپردازند ،اصلی ترﯾن و

"بدنبال موافقت جمھوری اسالمی با قطنامه  598سازمان ملل در

مھمترﯾن وظيفه رژﯾم جمھوری اسالمی را تشکيل میداد .محافل

رابطه با اعالم آتش بس در جنگ اﯾران و عراق و آغاز مذاکرات صلح ،رژﯾم

امپرﯾاليستی مرتب ضرورت اﯾجاد محيطی امن برای سرماﯾه گذاری در اﯾران را

ددمنش جمھوری اسالمی ﯾورش وحشيانهای را به انقالب ضد امپرﯾاليستی

گوشزد مینمودند .واضح است که درچنين اوضاعی ،برای اﯾن رژﯾم نماﯾنده

خلقھای ما سازمان داده و با تشدﯾد سرکوب اعتراضات تودهھا و شکار مبارزﯾن و

سرماﯾهداری در اﯾران ،سرکوب ھر چه خونبارتر مبارزات تودهھا اصلی بود که

توسل به کشتار زندانيان سياسی صفحه سياه دﯾگری بر پرونده سراسر سياه و

میباﯾست با توسل به آن شراﯾط امن و امانی را برای سرماﯾه گذاریھای

جناﯾت بار خود اضافه نمود .در اﯾن رابطه سردمداران جناﯾتکار رژﯾم ھر ﯾک به
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شکلی به صحنه آمده و خواستار "قاطعيت" ھر چه بيشتر ارگانھای سرکوب

گردﯾده و بالفاصله زﯾر وحشيانه ترﯾن شکنجهھای ممکنه قرار گرفته و ﯾا

جمھوری اسالمی بر عليه سازمانھای انقالبی و زندانيان سياسی شدند .برای

وحشيانه به جوخه ھای اعدام سپرده شدهاند.

نمونه مقتدائی سفاک ،عضو و سخنگوی شوراﯾعالی قضائی رژﯾم در ﯾک

بر اساس گزارشات موجود رژﯾم در سياھچالھای اوﯾن ،گوھردشت،

مصاحبه مطبوعاتی ضمن تأکيد بر اعمال فشار ھرچه وسيعتر بر زندانيان

کميته ،قزلحصار ،دﯾزل آباد ،کرمانشاه ،عادل آباد شيراز و وکيل آباد مشھد

سياسی از کليه دادگاھھا و دادسراھای رژﯾم خواست تا در مبارزه بر عليه

ضمن قطع مالقات زندانيان سياسی با خانوادهھاﯾشان به اذﯾت و آزار آنھا

باصطالح گروھکھا با "قاطعيت" ھرچه بيشتری عمل کنند.

پرداخته و عدهای از زندانيان مزبور را اعدام نموده است .در ادامه ھمين تشدﯾد

پيام مقتدائی که از سوی اردبيلی و خامنه ای نيز تکرار گردﯾد بار دﯾگر

تضيقات بسيار ،تعدادی از زندانيان سياسی را به سلولھای انفرادی برده و ضمن

سياست ضد خلقی جمھوری اسالمی در رابطه با خواستھای تودهھای

گرفتن وصيت نامه از آنھا ،قصد تيربارانشان را دارد .تعرض وحشيانه جمھوری

ستمدﯾده را با وضوح تمام آشکار ساخته و نشان داد که اﯾن رژﯾم جز با زبان

اسالمی به انقالب ضد امپرﯾاليستی خلقھای ما و کشتار زندانيان سياسی آنھم

سرنيزه سخن نميگوﯾد و در مقابله با جنبش انقالبی خلقھای ما و سرکوب

پس از عقب نشينی مفتضحانه اﯾن رژﯾم از جبھهھای جنگ امپرﯾاليستی و

خونين انقالب از ھيچ جناﯾتی فرو گذاری نمینماﯾد و از آنجا که مفھوم "قاطعيت"

چشم پوشی از شعارھا و اھداف ادعائیاش.......بروشنی بيانگر اﯾن واقعيت

در فرھنگ سرکوبگرانه اﯾن رژﯾم جز تشدﯾد فشارھا و دستگيرﯾھا و اعدامھا

است که ﯾکی از دالئل مھم امپرﯾاليستھا در اعمال آتش بس در جنگ اﯾران و

معنای دﯾگری ندارد در عمل نيز اﯾن پيام شوم به موجی از دستگيرﯾھا و اعدامھا

عراق ،رشد نفرت و اعتراض تودهای از اﯾن جنگ

و ھراس و وحشت

در سراسر کشور منجر گردﯾد و در اﯾن رابطه بوﯾژه زندانيان سياسیای که گاه

امپرﯾاليستھا و نوکرانشان از اوج گيری مبارزات تودهھا بوده است......اگر تا

سالھا از محکوميت آنھا میگذشت به فجيع ترﯾن شکلی به ميدانھای تير

دﯾروز رژﯾم در اجرای سياست امپرﯾاليزم بر طبل جنگ می کوبيد و ميلياردھا دالر

فرستاده شدند .در اﯾن رابطه تاکنون در شھرھای مختلف کشور از جمله در

ثروت اﯾن کشور را برای تأمين تسليحات مورد نياز ماشين جنگيش به جيب

شھرھای ھمدان ،تھران ،اصفھان ،کرمانشاه ،گيالنغرب ،مشھد ،تبرﯾز ،کرج

انحصارات امپرﯾاليستی سرازﯾر مینمود ،حال نيز باﯾد در چھارچوب تأمين ھمان

وسنندج تعداد زﯾادی از مبارزﯾن و از جمله زندانيان سياسی آزاد شده ،دستگير

مصالح و منافع امپرﯾاليستی با پذﯾرش آتش بس و زﯾر پرچم "بازسازی"،
ميلياردھا دالر دﯾگر از ثمره استثمار و غارت زحمتکشان را به جيب اربابان خود
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جاری سازد .اما ﯾکی از الزامات اﯾن امر بدون تردﯾد وجود "ثبات و امنيت" مورد

مھيا سازد ".....مقاله فوق که در کوران کشتارھای سال  67نوشته شده ،در

نياز سرماﯾهداران زالوصفت ميباشد .پس باﯾد عقب نشينی در جبھهھا با تعرض

ھمان زمان در نشرﯾه پيام فدائی شماره  ،20دوره اول به تارﯾخ مرداد -شھرﯾور

ھرچه وسيعتری به انقالب توأم گردد تا به اعتبار کشتار صدھا کمونيست و

 1367ھمراه با اخبار مربوط به کشتار دسته جمعی زندانيان سياسی در

مبارز ،شراﯾط مورد نظر اربابان جمھوری اسالمی مھيا گردد؛ و جالب است که

زندانھا و افشای آن جناﯾت بی سابقه ،انتشار ﯾافت .به عنوان ﯾک تذکر ،صرفاً

امپرﯾاليستھا در اﯾن زمينه روشن سخن ميگوﯾند .برای نمونه صدای آمرﯾکا در

به خاطر جلوگيری از بعضی تحرﯾفات که امروز بر عليه نيروھای چپ ،گاه تحت

نھم شھرﯾور اعالم کرد" :ثبات سياسی در اﯾران برای تالشھای بازسازی در آن

عنوان "سازمانھا" ،صورت میگيرد ،الزم است اﯾن را ھم اضافه کنم که در

کشور حائز اھميت فوقالعادهای است" و ﯾا از قول ﯾکی از کارشناسان مسائل

ضمن در شماره ھای دﯾگر پيام فدائی نيز در ھمان مقطع از دستگيریھای

خاورميانه ،ھمين رادﯾو میگوﯾد" :اگر جمھوری اسالمی نتواند امنيت خارجیھا

مجدد زندانيان سياسی سابق و ھمچنين پيشمرگهھای سابقی که اسلحه به

را در اﯾران تضمين کند کمتر کسی برای سرماﯾه گذاری و ﯾا کار به اﯾران خواھد

زمين گذاشته و با اطالع رژﯾم ،قانوناً در شھر و ﯾا روستای خود در کردستان

رفت ".با توجه به اﯾن واقعيت ميتوان بار دﯾگر رژﯾم باصطالح ضد امپرﯾاليست

زندگی میکردند ،خبر داده شده و در افشای چھره جناﯾتکار رژﯾم جمھوری

جمھوری اسالمی را در حال اجرای سياستھای امپرﯾاليزم نشان داد و بروشنی

اسالمی تالش شده است .در آن زمان رادﯾو صدای چرﯾکھا نيز که برای مردم

دستان خون آلود امپرﯾاليستھا که از آستين جمھوری اسالمی بيرون آمده و

اﯾران برنامه پخش میکرد ،به طور مرتب بخشی از برنامهھای خود را به پخش

وحشيانه به کشتار مردم ما دست زده است را افشاء نمود و رابطه عقب

روزمره اخبار جناﯾات رژﯾم در رابطه با قتل عام زندانيان سياسی اختصاص داده

نشينی در جبھه ھا با تعرض به انقالب را برای تودهھا بطور واقعی تشرﯾح کرده

بود .چنين کارھائی و فعاليتھای دﯾگر در رابطه با افشای چھره رژﯾم جمھوری

و تأکيد نمود که جمھوری اسالمی برای تأمين خواستھای اربابان خود ﯾعنی

اسالمی حول کشتار سال  ،67کما و بيش از طرف دﯾگر نيروھای سياسی نيز

برقراری "ثبات و امنيت" که الزمه سرماﯾه گذارﯾھای گوناگون است چنين به

در ھمان مقطع انجام میشد.

کشتار تودهھا توسل جسته و وحشيانه کمونيستھا و مبارزﯾن در بند را به

اما ،دراﯾنجا ،توجه به چگونگی برخورد نيروھای امپرﯾاليستی درھمان

جوخهھای اعدام میسپارد؛ تا با سرکوب اعتراضات و جنبش تودهھا و اﯾجاد

دوره با رژﯾم جمھوری اسالمی ،خود میتواند به درک ھر چه عميق تر رابطه

فضای رعب و وحشت در جامعه شراﯾط را برای چپاول اربابان خود ھر چه بيشتر

فاجعه سال  67با اﯾجاد ثبات و امنيت برای جوالن ھر چه بيشتر سرماﯾهھای
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امپرﯾاليستی در اﯾران کمک نماﯾد .ھمانطور که میدانيم "غرب" در آن زمان در

ﯾعنی چند روز پس از نوشيدن جام زھر مشھور توسط خمينی و اعالم قطعی

مقابل جناﯾتی چنان وحشيانه و در وسعتی چنان بی سابقه ،سکوت

پاﯾان جنگ اﯾران و عراق صورت گرفت و در طی درگيریھای خونينی که پيش

اختيار نمود و رسانهھای غربی با ھمه ادعای دموکراتيک و مستقل

آمد ،نيروھای سرکوبگر رژﯾم توانستند "ارتش آزادﯾبخش ملی" مجاھدﯾن را که از

بودنشان ،نه تنھا اخبار آن جناﯾت را منتشر نکرده و کمترﯾن اعتراضی به

پشتيبانی ھوائی نيروھای نظامی عراق بی بھره مانده بود در طی سه روز از

آن ننمودند ،بلکه با سرو صدای زﯾاد به تحسين رئيس جمھور جدﯾد

پای در آورند .در اﯾنجا به اﯾن موضوع ھم باﯾد توجه داشت که قبول شکست در

اﯾران پس از جنگ ،ﯾعنی رفسنجانی که آشکارا به عقد قراردادھای

جنگ اﯾران و عراق از طرف رژﯾم ،که خمينی دﯾکتاتور و دﯾگر سران جمھوری

سودبخشی با آنان مبادرت نموده بود ،پرداختند .در ھمين راستا آنھا،

اسالمی با تبليغات بسيار گزاف مدام بر ضرورت تداوم آن کوبيده بودند ،موضوع

رفسنجانی را در افکار عمومی فردی متفاوت از بقيه سران رژﯾم )"تندرو ھا" -به

کم اھميتی نبود و در شراﯾط بحرانی ناشی از نارضاﯾتی شدﯾد تودهھا از جنگ،

اصطالح خودشان( معرفی کرده و دائماً با لفظ "معتدل" و کسی که دارای

اثرات کامال ً سوئی برای رژﯾم به جای میگذاشت .اما جمھوری اسالمی در

سياستھای اعتدالی و "مدره" میباشد ،از وی ﯾاد مینمودند.

درگيری با مجاھدﯾن و به اصطالح کسب پيروزی در آن درگيری که نام آن را

در مورد قتل عام زندانيان سياسی در سال  67اﯾن موضوع ھم باﯾد ذکر

عمليات مرصاد گذاشت ،اﯾن امکان را ﯾافت که فضای شکست خوﯾش درجنگ

شود که اگر پيش زمينهھا و دالﯾل عينی قتل عام زندانيان سياسی را میتوان

اﯾران و عراق را تغيير داده و آن فضا را برای خود به فضای پيروزی تبدﯾل نماﯾد .در

درتحليل و گزارشات ارائه شده در فوق مشاھده نمود ،به ھر حال شراﯾطی الزم

ھر حال ،تا آنجا که به بحث ما مربوط میشود ،عمليات "فروغ جاوﯾدان"ِ

بود تا آنچه که برای رژﯾم نماﯾنده سرماﯾهداران به عنوان ضرورت مطرح شده بود،

سازمان مجاھدﯾن که شکست آن از قبل محرز بود ،ﯾک فرصت طالئی

تحت آن شراﯾط امکان متحقق شدن پيدا نماﯾد .شراﯾطی که رژﯾم با استفاده از

برای سران و مبلغين رژﯾم بوجود آورد .حاال دﯾگر نه تنھا بحث در مورد

آن بتواند خواست جناﯾت بار خود را از قوه به فعل در آورد .برای جمھوری

شکست در جنگ و نوشيدن جام زھر در آن رابطه ،ھمه کنار رفته بودند ،بلکه

اسالمی در آن مقطع ،چنان شراﯾطی با حمله گسترده نظامیای فراھم شد که

فرصتی برای سران رژﯾم بوجود آمده بود که تماماً از پيروزی خود در عمليات

سازمان مجاھدﯾن خلق آن را تحت عنوان عمليات"فروغ جاوﯾدان" ،از خاک عراق

مرصاد سخن بگوﯾند .اکنون تم ھمه تبليغات رژﯾم را حمله به قول آنھا به

به بعضی از شھرھای مرزی درغرب اﯾران سازمان داده بود .حمله در سوم مرداد

آنھا علناً از ضرورت

"منافقين" و دﯾگر نيروھای سياسی تشکيل میداد و
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کشتار دستگير شدگان مجاھدﯾن در حمله به غرب کشور ،داد سخن میدادند.

از سخنان وی در آن زمان چنين است" :مردم اﯾنھا را از حيوان پست تر

به اﯾن ترتيب درست در رابطه با عمليات "فروغ جاوﯾدان" بود که رسانهھای

میدانند .مردم عليه اﯾنھا چنان آتشی ھستند ،قوهی قضائيه در فشار بسيار

گروھی و ترﯾبونھای نماز جمعه مجدداً به ھمانگونه که در اواﯾل دھه  60بود،

سخت افکار عمومی که چرا اﯾنھا اعدام نمیشوند .ﯾک دستهشان زندانی

تبليغات خود را برعليه مردم مبارز اﯾران و عزﯾزان زندانی از سر گرفتند؛ و سران

میشوند .مردم میگوﯾند آقا باﯾد از دم اعدام شوند .قاضی از آن طرف گرفتار

رژﯾم با ھمان وقاحتی که در آن سالھا از خود نشان داده بودند ،تودهھای مبارز

ﯾک سلسله مساﯾل .از اﯾن طرف فشار افکار عمومی ،از ھمه بيشتر من باﯾد از

اﯾران را با سخنان تھدﯾد آميزی مورد حمله قرار دادند .حاال دﯾگر مرتجع خونخواری

اﯾن بدبخت تشکر کنم که کار ما را آسان کرد .ما ده تا ده تا ،بيست تا بيست تا

چون رفسنجانی دور تازه ای گرفته بود تا در نماز جمعه تھران در حالی که

خمسش از بين
محاکمه میکنيم .پرونده بيار ،پرونده ببر ،متأسفم میگوﯾند ُ

عمليات به قول خودشان "مرصاد" را مورد توضيح و تشرﯾح قرار میدھد ،نماز

رفته .ای کاش ھمه شان از بين بروند ،ﯾک مرتبه مسأله تمام شود.٭" تارﯾخ اﯾن

گزاران و مخاطبين خود را در پوشش مقابله با مجاھدﯾن مسلح ،بر عليه

سخنرانی در واقع تارﯾخ ھمان روزھای برپائی دادگاهھای مرگ و به خون

تودهھای مردم و عزﯾزان زندانيشان تحرﯾک نموده و حزباللھی ھا را با شعار"

غلطاندن زندانيان سياسی میباشد که آن جالد از محاکمه "ده تا ده تا ،بيست

زندانی محارب اعدام باﯾد گردد و منافق مسلح اعدام باﯾد گردد" به سوی اوﯾن

تا بيست تا" صحبت میکند .در مقطع سخنرانی اردبيلی ،گوﯾا فقط ﯾک پنجم از

روانه سازد .چنين بود که عمليات "فروغ جاوﯾدان" ،جمھوری اسالمی را در

خمسش از بين رفته" اﯾن
آن عزﯾزان را به قتل رسانده بودند که وی با گفتن " ُ

برپائی حمام خون در زندانھای کشور ﯾاری رساند .در اﯾن زمان درسخنرانیھای

موضوع را روشن نموده و آرزو میکند که ھمه از بين بروند .در ضمن اردبيلی در

ھمه دست اندرکاران رﯾز و درشت رژﯾم ،ضمن حمله به سازمان مجاھدﯾن )تحت

اﯾن سخنرانی از رھبری مجاھدﯾن ھم به مزاح تشکر میکند که کار آنھا را در

عنوان"منافقين"( ،از اعدام زندانيان سياسی تحت پوشش تأکيد بر مجازات

کشتار زندانيان آسان کرد .اﯾنچنين بود که جمھوری اسالمی برای توجيه جناﯾت

دستگيرشدگان عمليات مرصاد صحبت میشد .مثال ً موسوی اردبيلی که در آن

بی سابقه خود بر عليه زندانيان سياسی ،فضای تبليغاتی الزم را بوجود آوردند،

زمان رﯾاست دﯾوان عالی کشور را به عھده داشت ﯾکی از کسانی بود که ضمن

و بعد برای مشوب کردن اذھان ،دليل آن کشتارھای خونين را در ميان افکار

بيان چگونگی حمله مجاھدﯾن از مرزھا ،میکوشيد افکار عمومی را به خيال

عمومی گوﯾا به خاطر دفاع در مقابل ﯾک حمله نظامی جا زدند .آنھا ازعمليات

خود با توضيح ضرورت اعدام زندانيان سياسی ،به نفع رژﯾم بسيج نماﯾد .بخشی

٭

"سخنرانی موسوی اردبيلی ،در نمازجمعه تھران" ،روزنامه رسالت 15 ،مرداد 1367
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بود ،به عنوان دستاوﯾزی درجھت سرکوب مبارزات تودهھا و ھموار کردن راه برای
سرماﯾه گذاریھای امپرﯾاليستی استفاده نمودند و در عين حال آن را وسيلهای
برای عربده کشی ھای تبليغاتی ضد انقالبی خوﯾش برعليه زندانيان سياسی و
مردم مبارز اﯾران قرار دادند .پس از آن و به تأسی از رژﯾم ،مبلغين ضد مردمی
دﯾگری نيز بوده و ھستند که در جھت کتمان دالﯾل واقعی کشتارھای سال ،67
آن فاجعه را ناشی از "کين خواھی" رژﯾم نسبت به "منافقين" جا زده و بساط
خونينی که رژﯾم خونخوار و وابسته به امپرﯾاليسم جمھوری اسالمی در خدمت
به امپرﯾاليستھا و سرماﯾهداران داخلی بر پا کرده بود را ال پوشانی میکنند.

با توجه به تبليغات غير واقعی که در سالھای گذشته در رابطه با قتل
عام زندانيان سياسی در اﯾن جا و آنجا به نفع منتظری صورت گرفته است ،بی
مناسبت نيست که در اﯾنجا اندکی نيز به اﯾن موضوع پرداخته شود .بنابراﯾن ابتدا
بخشی از "بيانات" منتظری که تحت عنوان" به مناسبت سالگرد پيروزی انقالب
اسالمی" در تارﯾخ  1371/11/21ابراز شده است را در اﯾنجا ذکر میکنم) .در
ھمين جا قيد کنم که منبع اطالعات و مآخذ زﯾر از " متن کامل خاطرات آﯾتﷲ
حسينعلی منتظری به ھمراه پيوست ھا" منتشر شده به وسيله "اتحاد ناشران
اﯾرانی در اروپا" میباشد(.
"....احمد آقا ﯾک روز آمد اﯾنجا ،گفتم تو حاال را نگاه میکنی من میخواھم صد
سال دﯾگر ھم سوژه و بھانهای نسبت به انقالب نداشته باشند .در آخرﯾن
مالقاتم با مرحوم امام که احمد آقا ھم آنجا نشسته بود و آقای سيد ھادی ھم
بود ،من ﯾادم ھست که به امام گفتم :دلمان میخواست حضرتعالی با آن
قداست و چھره ملکوتی که وارد اﯾران شدﯾد که تمام ارگانھا ،تمام طبقات به
حضرتعالی عشق می ورزﯾدند ،دلمان میخواھد آن قداست و آن چھره ملکوتی
شما باقی بماند و کارھای خالفی که در زندانھا و در دادگاھھا و ارگانھا
میشود اﯾنھا به حساب شما گذاشته نمیشد .من نمیگوﯾم که در زمان
پيغمبر)ص( و امام)ع( کار خالف نمیشد ،در زمان پيغمبر)ص( و اميرالمومنين)ع(
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ھم کار خالف میشد .برای اﯾن که کارگزاران آنھا که معصوم نبودند ،اما ھيچ

"تذکراتی" در آن داده بود ،نوشته شده است .در اﯾن بيانات چند موضوع با

وقت جرأت نمیکردند بگوﯾند پيغمبر)ص( و علی)ع( دستور دادهاند که اﯾن کارھا

برجستگی خودنمائی میکنند.

را بکنيم ،مخفيانه میکردند ،ولی متأسفانه جوری شده است که در بعضی

منتظری از اﯾن که "در بعضی ارگانھا و ﯾا درزندانھا تندیھاﯾی میشود" به

ارگانھا و ﯾا در زندانھا تندﯾھاﯾی میشود ،کارھاﯾی میشود و

خمينی ھشدار داده است.

میگوﯾند نظر حضرت امام است .من از اﯾن رنج می برم که اﯾنھا را به

وی رنج میبرده است از اﯾن که "در بعضی ارگانھا و ﯾا در زندانھا تندﯾھاﯾی

حضرتعالی نسبت میدھند و چھره شما را ملکوک میکنند و من دلم

میشود،کارھاﯾی میشود و میگوﯾند نظر حضرت امام است".

میخواھد تا صد سال دﯾگر ھم ﯾک جوری باشد که اﯾن والﯾت فقيھی

اﯾشان دلشان میخواسته است که" کارھای خالفی که در زندانھا و در

که بعد از ھزار و چھار صد سال قدرت را در دست گرفته نقطه ضعفی

دادگاھھا و ارگانھا میشود" به گونهای صورت میگرفت که به حساب خمينی

نداشته باشد و نقطه ضعفھا به حضرتعالی نسبت داده نشود ،به امام

گذاشته نمیشد و کارھای "مخفيانه" "کارگزاران" به حساب میآمد.

اﯾن را میگفتم و در آخرﯾن مالقاتم خدمت اﯾشان گفتم که ما دلمان میخواھد

او از اﯾن که چھره پليد و ارتجاعی و جناﯾتکارانه خمينی برای مردم رو شده،

آن قداست و آن چھره ملکوتی که شما دارﯾد ھمان جور با عظمتش باقی باشد

متأسف است و دلش میخواست که "آن قداست و آن چھره ملکوتی" که از

و نقطه ضعفی در اﯾن جھت نداشته باشيم  .منظور اﯾن است که تمام

خمينی ساخته شده بود" ،باقی بماند ".و دلش میخواھد "تا صد سال دﯾگر

تذکراتی که من به اﯾشان کتباً و ﯾا شفاھاً میگفتم غرضم اﯾن بود که

ھم ﯾک جوری باشد که اﯾن والﯾت فقيھی که بعد از ھزار و چھار صد سال قدرت

نقطهھای ضعف برطرف شود ،و من خيلی خوشوقتم که بسياری از تندﯾھا

را در دست گرفته نقطه ضعفی نداشته باشدو نقطه ضعفھا به حضرتعالی

را به واسطه آن دادگاه عالی که اﯾنجا تشکيل داده بودﯾم ﯾا به واسطه چيزھای

نسبت داده نشود"

دﯾگر جلوﯾش را گرفتيم) ".نقل از پيوست شماره ،159تأکيدات از نوﯾسنده اﯾن

منتظری با صراحت منظور خود از نوشتن نامه به خمينی در رابطه با کشتار

کتاب(

زندانيان سياسی و "تذکراتی" که داده بود را به اﯾن شکل بيان میکند " :منظور
بيانات فوق چھار سال بعد از فاجعه کشتار دسته جمعی زندانيان

سياسی و نامهای که منتظری در اﯾن رابطه به خمينی نوشته و به قول خود

اﯾن است که تمام تذکراتی که من به اﯾشان کتباً و ﯾا شفاھاً میگفتم غرضم
اﯾن بود که نقطهھای ضعف برطرف شود".
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میشوند ،و در امور مھمه احتمال ھم منجز است.وسابعا ما تا حال از کشتنھا و

اکنون متن نامه مورد بحث او را نيز بخوانيد:

بسم ﷲ الرحمن الرحيم

خشونتھا نتيجهای نگرفتهايم جز اينکه تبليغات را عليه خود زياد کردهايم و جاذبه

محضر مبارک آيت ﷲ العظمی امام خمينی مد ظله العالی

منافقين و ضد انقالب را بيشتر نمودهايم ،بجاست مدتی با رحمت و عطوفت

پس از عرض سالم و تحيت،به عرض می رساند راجع به دستور اخير حضرتعالی

برخورد شود که قطعا برای بسياری جاذبه خواھد داشت .و ثامنا اگر فرضا بر

مبنی بر اعدام منافقين موجود در زندانھا ،اعدام بازداشت شدگان حادثه اخير را

دستور خودتان اصرار داريد اقال دستور دھيد مالک اتفاق نظر قاضی و دادستان و

ملت و جامعه پذيرا است و ظاھرا اثر سوئی ندارد ولی اعدام موجودين از سابق در

مسئول اطالعات باشد نه اکثريت ،و زنان ھم استثنا شوند مخصوصا زنان بچه

زندان آنھا اوال در شرايط فعلی حمل بر کينه توزی و انتقام جوئی میشود .و

دار ،و باالخره اعدام چند ھزار نفر در ظرف چند روز ،ھم عکس العمل خوب

ثانياخانوادهھای بسياری را که نوعا متدين و انقالبی میباشند ناراحت و دغدار

ندارد و ھم خالی از خطا نخواھد بود و بعضی از قضات متدين بسيار ناراحت

میکند و آنان جدا زده میشوند .و ثانيا بسياری از آنان سر موضع نيستند ولی

بودند ،و بجاست اين حديث شريف مورد توجه واقع شود :قال رسول ﷲ)ص" (:در

بعضی از مسئولين تند با آنان معامله سر موضع میکنند.و رابعا در شرايط فعلی که

ئواالحدود عن المسلمين ما استطعتم فان کان له مخرج فخلوا سبيله فان االمام ان

با فشارھا و حمالت اخير صدام و منافقين ،ما در دنيا چھره مظلوم به خود گرفتهايم

يخطی فی العفو خير من ان يخطی فی العقوبه ".والسالم عليکم و ادام ﷲ ظلکم.
٭

و بسياری از رسانهھا و شخصيتھا از ما دفاع میکنند ،صالح نظام و حضرتعالی

 16ذی الحجه  67 /5/9 1408حسينعلی منتظری

نيست که يک دفعه تبليغات عليه ما شروع شود .و خامسا افرادی که بوسيله
دادگاھھا با موازينی در سابق محکوم به کمتر از اعدام شدهاند اعدام کردن آنان

در اﯾنجا در برخورد به اعدامھای سال  67به دستور خمينی ،حتماً الزم است به

بدون مقدمه و بدون فعاليت تازهای بی اعتنائی به ھمه موازين قضائی و احکام

اﯾن موضوع توجه شود که دﯾکتاتوری ﯾکی از مشخصات حاکميت

قضات است و عکسالعمل خوب ندارد .و سادسا مسئولين قضائی و دادستانی و

امپرﯾاليستی ،ﯾا حاکميت طبقه سرماﯾه دار وابسته به امپرﯾاليسم در

اطالعات ما در سطح مقدس اردبيلی نيستند و اشتباھات و تاثر از جو بسيار و

اﯾران بوده و ذاتی چنين حاکميتی میباشد؛ درعين حال اﯾن دﯾکتاتوری

فراوان است و با حکم اخير حضرتعالی بسا بی گناھانی و يا کم گناھانی ھم اعدام
٭

"خاطرات آيتﷲ حسينعلی منتظری" ،پيوست شماره 153
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خود را به طورعمده در وجود ﯾک فرد متجلی میسازد .دﯾکتاتوری رضا

تشکيل نظام جمھوری اسالمی تا کنون ،کسانی که در زندانھای سراسر کشور بر

شاه قلدر به قول قدﯾمیھا اظھر منالشمس است )برای ھمگان از آفتاب ھم

سرموضع نفاق خود پافشاری کرده و میکنند محارب و محکوم به اعدام میباشند و

روشن تر است( .در رژﯾم شاه ،دﯾکتاتوری به مثابه روبنای سيستم حاکم ،در

تشخيص موضوع نيز در تھران با رای اکثريت آقايان حجته االسالم نيری دامت

وجود خود شاه تجلی می ﯾافت و امروز در جمھوری اسالمی اﯾن دﯾکتاتوری خود

افاضاته )قاضی شرع( و جناب آقای اشراقی )دادستان تھران( و نمايندهای از وزارت

را در وجود "ولی فقيه" ظاھر ساخته است .بر اﯾن اساس پاﯾه اعدامھای سال

اطالعات میباشد ،اگر چه احتياط در اجماع است ،و ھمينطور در زندانھای مراکز

 67نيز چه در وزارت اطالعات رژﯾم جمھوری اسالمی طرح رﯾزی شده بود و چه

استان کشور رای اکثريت آقايان قاضی شرع ،دادستان انقالب و يا داديار و نماينده

در نھاد و ارگان ضدخلقی دﯾگری از اﯾن رژﯾم ،به ھر حال میباﯾست به نام

وزارت اطالعات الزم االتباع میباشد ،رحم بر محاربين ساده انديشی است ،قاطعيت

خمينی و به عنوان ﯾک دستور رسمی از طرف وی ابالغ میشد .بيچاره منتظری

اسالم در برابر دشمنان خدا از اصول ترديد ناپذير نطام اسالمی است .اميداوارم با

که خود را "علی" میپنداشت و خمينی را "پيغمبر" و تصور میکرد که در

خشم و کينه انقالبی خود نسبت به دشمنان اسالم ،رضايت خداوند متعال را جلب

سيستم سرماﯾهداری حاکم بر اﯾران میشد"،نقطه ضعف ھا" را به گونهای جلوه

نمائيد ،آقايانی که تشخيص موضوع به عھده آنان است وسوسه و شک و ترديد نکنند

داد که دامن والﯾت فقيه آنھا را نگرفته و "چھره ملکوتی" خمينی که خود البته

و سعی کنند"اشدالکفار" باشند .ترديد در مسايل قضائی اسالم انقالبی ناديده گرفتن

دستپخت و القای تبليغات امپرﯾاليستی بود ،حفظ شود .در زﯾر سند دستور قتل

خون پاک و مطھر شھدا میباشد .والسالم.

عام زندانيان سياسی به نام خمينی را ببينيد:

٭

روحﷲ الموسوی الخمينی

بسم ﷲ الرحمن الرحيم
از آنجا که منافقين خائن به ھيچ وجه به اسالم معتقد نبوده و ھر چه میگويند از روی
حيله و نفاق آنھاست و به اقرار سران آنھا از اسالم ارتداد پيدا کردهاند و با توجه به
محارب بودن آنھا و جنگھای کالسيک آنھا در شمال و غرب و جنوب کشور با

شقاوت آميز بودن متن نامه فوق ،آنھم با توجه به تعداد بسيار زﯾاد
زندانی سياسی در سراسر کشور چنان بی سابقه و به حدی غير قابل
باور بود که حتی خود دست اندرکاران و پيش برندگان سياستھای

ھمکاریھای حزب بعث عراق و نيز جاسوسی آنان برای صدام عليه ملت مسلمان ما،
و با توجه به ارتباط آنان با استکبار جھانی و ضربات ناجوانمردانه آنان از ابتدای

٭

ھمان منبع ،پيوست شماره 152
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پاسخ خمينی در زﯾر نامه فوق چنين است:

در ارتکاب به جناﯾت دارند ،نسبت به آن اظھار تردﯾد نموده و سئواالتی

در تمام موارد فوق ھر کس در ھر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است،

مطرح نمودند .متن زﯾر نامه احمد خمينی به پدرش در اﯾن مورد میباشد:

سريعا ً دشمنان اسالم را نابود کنيد ،در مورد رسيدگی به وضع پروندهھا در ھر

پدر بزرگوارحضرت امام مد ظله العالی
پس از عرض سالم ،آيت ﷲ موسوی اردبيلی در مورد حکم اخير حضرتعالی در باره
منافقين ابھاماتی داشتهاند که تلفنی در سه سئوال مطرح کردند:

صورت که حکم سريعتر انجام گردد ھمان مورد نظر است
٭

روحﷲ الموسوی الخمينی

در اﯾنجا الزم به تذکر است که قتل عام زندانيان سياسی اگر چه از

آيا اين حکم مربوط به آنھاست که در زندانھا بودهاند و محاکمه شدهاند و محکوم به

زندانيان مجاھد شروع شد ،ولی ھمانطور که در اﯾن کتاب قيد گردﯾده زندانيان

اعدام گشتهاند ولی تغيير موضع ندادهاند و ھنوز ھم حکم در مورد آنھا اجرا نشده

سياسی چپ را نيز شامل گردﯾد .مسلماً دستور کشتار نيروھای چپ نيز از

است ،يا آنھايی که حتی محاکمه ھم نشدهاند محکوم به اعدامند؟

طرف خمينی صادر شده است ولی فعال ً سند اﯾن دستور در دست نيست و تنھا

آيا منافقين که محکوم به زندان محدود شدهاند و مقداری از زندانشان را ھم کشيده اند

چند سند مربوط به مجاھدﯾن رو شده است .در اﯾن مورد نيز منتظری میگوﯾد:

ولی بر سر موضع نفاق میباشند محکوم به اعدام میباشند؟

"باالخره اﯾن جرﯾان گذشت بعد از مدتی ﯾک نامه دﯾگری از امام گرفتند برای افراد

در مورد رسيدگیبه وضع منافقين آيا پروندهھای منافقينی که در شھرستانھائی که

غير مذھبی که در زندان بودند ،در آن زمان حدود پانصد نفر غير مذھبی و

خود استقالل قضائی دارند و تابع مرکز استان نيستند بايد به مرکز استان ارسال گردد

کمونيست در زندان بودند ،ھدف آنھا اﯾن بود که با اﯾن نامه کلک آنھا را ھم
بکنند و به اصطالح از شرشان راحت بشوند ،اتفاقاً اﯾن نامه به دست آقای

يا خود میتوانند مستقالً عمل کنند؟
فرزند شما،احمد"

خامنهای رسيده بود ،آن زمان اﯾشان رئيس جمھور بود ،به دنبال مراجعه
خانوادهھای آنان اﯾشان با متصدﯾان صحبت کرده بود که اﯾن چه کاری است که

٭ به گفته منتظری ،نامه احمد خمينی و جواب خمينی به آن در پشت نامه اول
خود خمينی نوشته شده -پيوست 152
اردبيلی در سال  67رئيس شورای عالی قضائی بود و برای اطمينان از چگونگی
"انجام وظيفه"اش سئواالت فوق را مطرح کرده است.
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می خواھيد بکنيد دست نگه دارﯾد ،بعد اﯾشان آمد قم پيش من با عصبانيت

جمھوری اسالمی ضربه زده و "جاذبه منافقين و ضد انقالب" را بيشتر خواھد

گفت" :از امام ﯾک چنين نامهای گرفتهاند و میخواھند اﯾنھا را تندتند اعدام

کرد صحبت کرده و مصراً تأکيد نموده بود که "صالح نظام و حضرتعالی نيست که

کنند" ،گفتم" :چطور شما االن برای کمونيستھا به اﯾن فکر افتاده اﯾد؟ چرا راجع

يک دفعه تبليغات عليه ما شروع شود" .البته در واقعيت امر چه بدليل سکوت

به نامه اﯾشان در رابطه با اعدام منافقين چيزی نگفتيد؟" گفتند" :مگر امام برای

رسانهھای غربی در مقابل آن جناﯾت بی سابقه و چه به خاطر امکانات محدود

مذھبیھا ھم چيزی نوشته؟" گفتم" :پس شما کجای قضيه ھستيد ،دو روز

نيروھای سياسی مردمی که خود در خارج از مرزھای اﯾران فعاليت مینمودند

بعد از نوشته شدن آن نامه به دست من رسيد و اﯾن ھمه مساﯾل گذشته

)اما به ھرحال ھمين نيروھا بودند که در حد امکانات خوﯾش مردم را تا حدی از

است ،شما که رئيس جمھور اﯾن مملکت ھستيد چطور خبر ندارﯾد؟" حاال من

ابعاد آن فاجعه آگاه نمودند( آن تبليغات و افشاگریھا بر عليه رژﯾم جمھوری

نمیدانم اﯾشان آﯾا واقعاً خبر نداشت ﯾا پيش من اﯾن صحبت ھا را

اسالمی که باعث دل نگرانی منتظری شده بود ،در شراﯾط سيطره خفقان

میکرد)".صفحه (347-348

شدﯾد در جامعه اﯾران آنطور که باﯾد نتوانست ھمگير شود .و کارھا "به خوبی و

ھمانطور که مطالعه متن نامهھای خمينی آشکار میکند ،اﯾن نامهھا و

خوشی" به نفع جمھوری اسالمی آنان پيش رفت و منتظری نيز فرصت پيدا کرد

پافشاری بر اعدام زندانيان سياسی که در عنوان "سرﯾعاً دشمنان اسالم را نابود

که چھار سال بعد ،دليل آن "تذکرات" خود در سال  67را به شنوندگانش )" امت

کنيد" و در عباراتی مشابه روی آن تأکيد شده ،خود به اندازه کافی دست

ھميشه د رصحنه"( توضيح دھد .در آن زمان منتظری در مورد زﯾاده رویھا و ﯾا

جالدان را در عمل برای خون رﯾزی کامال ً باز گذاشته بود .اما در واقعيت امر انجام

به قول وی "تندیھا" که در زندانھا و به اصطالح دادگاهھا میشد ،نامه دﯾگری

جناﯾت فوق خيلی بيشتر از آنچه در روی کاغذ میشد تصور نمود،در عمل پيش

به خمينی به شرح زﯾر نوشته بود:

رفت و چنان "تندیھا" و زﯾاده رویھائی صورت گرفت که بعضی از

محضر مبارک آيت ﷲ الغظمی امام خمينی مدظله العالی

دست اندرکاران رژﯾم و از جمله منتظری نگران تأثير آن خونرﯾزیھا به

پس از سالم و تحيت ،پيرو نامه مورخه  67/5/9برای رفع مسئوليت شرعی از خود

روی مردم و از بين رفتن "چھره ملکوتی" خمينی گشته و در رابطه با

به عرض میرسانم سه روز قبل قاضی شرع يکی از استانھای کشور که مرد مورد

حفظ نظام جمھوری اسالمیشدﯾداً نگران شدند .منتظری پيشاپيش در

اعتمادی میباشد با ناراحتی از نحوه اجرای فرمان حضرتعالی به قم آمده بود و

نامهاش صرﯾحاً از دل نگرانی خود در مورد اﯾن که ارتکاب به چنان خونرﯾزی به

میگفت مسئول اطالعات يا دادستان ترديد از من است از يکی از زندانيان برای
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تشخيص اين که سرموضع است يا نه پرسيد :تو حاضری سازمان منافقين را محکوم

در مورد منتظری ،اﯾن واقعيتی است که وی شخصاً و ﯾا به نماﯾندگی از

کنی؟ گفت آری ،پرسيد حاضری مصاحبه کنی؟ گفت آری ،پرسيد حاضری برای

بخشی از طبقه حاکم ،در مقطع مورد بحث ضرورتی برای ارتکاب به آنھمه

جنگ عراق به جبھه بروی؟ گفت آری ،پرسيد حاضری روی مين بروی؟ گفت مگر

جناﯾت و خونرﯾزی نمیدﯾد و چنان اقدامی را ضروری ندانسته و نه فقط آن را

ھمه مردم حاضرند روی مين بروند وانگھی از من تازه مسلمان نبايد تا اين حد انتظار

ھضم نمیکرد بلکه برعکس چنان حد از "تندیھا" و چنان برخوردی با زندانيان

داشت ،گفت معلوم میشود تو ھنوز سر موضعی و با او معامله سرموضع انجام داد و

سياسی حکم گرفته را به ضرر جمھوری اسالمی و والﯾت فقيه که آرزو داشت

اين قاضی شرع میگفت من ھرچه اصرار کردم پس مالک اتفاق آرا باشد نه اکثريت،
پذيرفته نشد و نقش اساسی را ھمه جا مسئول اطالعات دارد و ديگران عمالً تحت
تأثير میباشند .حضرتعالی مالحظه فرماييد که چه کسانی با چه ديدی مسئول اجرای
فرمان مھم حضرتعالی که به دما ھزاران نفر مربوط است میباشند .والسالم عليکم و
رحمه ﷲ و برکاته
67/5/13
٭

حسينعلی منتظری

صد سال عمر کند ،میدﯾد .به ﯾاد داشته باشيم که منتظری در نامه اول خود
مشخص کرده بود که با اعدام زندانيان سياسی تازه دستگير شده مشکلی
ندارد ،چون از نظر او اﯾن امر "اثر سوئی" بجا نمیگذاشت و موجب ضربه زﯾادی
به رژﯾم نمیشد .جمله او چنين است" :اعدام بازداشت شدگان حادثه اخير را
ملت و جامعه پذيرا است و ظاھراً اثر سوئی ندارد".
البته با نگرش درست و علمی به فاجعه سال  67اساساً بحث
بر سر اﯾن ﯾا آن فرد نيست و خمينی و ﯾا منتظری به خودی خود در اﯾن
عمل جناﯾتکارانهای که

طبقه سرماﯾهدار اﯾران برای پيشبرد منافع

طبقاتی خود صورت داد) ،بالطبع از طرﯾق رژﯾم تأمين کننده منافع خود
اﯾن نامه نيز که سند دﯾگری مبنی بر حد شقاوت نماﯾندگان بورژوازی وابسته
اﯾران و گوﯾای حمام خونھائی است که آنھا در سال  67در سراسر اﯾران بر پا
نمودند ،در عين حال نشان میدھد که به قول معروف آش آنقدر شور بود که
خان ھم فھميده بود.

٭

ﯾعنی جمھوری اسالمی و ھمه برپادارندگان و پيشبرندگان سياستھای اﯾن
رژﯾم(به عنوان شخص خود از اھميتی برخوردار نيستند .اساساً نقش شخص
در رابطه با سيستم و دستگاھی که در آن قرار گرفته ،قابل سنجش
میباشد .از اﯾن رو مھم اﯾن است که توجه شود که ﯾک فرد خود را در
خدمت چه طبقهای قرار داده و فعاليتھای او در چه جھتی پيش

خاطرات آيتﷲ حسينعلی منتظری" ،پيويست شماره 154
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میرود .منتظری شخصاً در جرﯾان خيلی از جناﯾاتی که در زندانھای دھه 60

طرفداران زﯾادی از حزباللھیھا و جبھه بروھا و افراد انقالبی دارد و اعدام او در

میگذشت ،قرار داشت .او حتی با صراحت از اﯾن امر سخن گفته است که

روح آنان اثر بد باقی میگذارد) "......ھر دو مطالب فوق در گيومه از پيوست

وزارت اطالعات در ارتکاب به جناﯾت ،روی ساواک رژﯾم شاه را سفيد کرده است.

شماره  .(150در ھر حال در اﯾنجا الزم است به تفکراتی برخورد نمود که تحت

عين گفته او چنين است" :شنيده شد فرمودهاﯾد فالنی مرا شاه و

نام منتظری ،میکوشند به اختالفات موجود در درون رژﯾم که در دھه  60از

اطالعات مرا ساواک شاه فرض میکند ،البته حضرتعالی را شاه فرض

شدت و حدت زﯾادی برخوردار بود ،رنگ و بوی دﯾگری زده و نتاﯾج غير واقعی و

نمیکنم ولی جناﯾات اطالعات شما و زندانھای شما روی ساواک شاه

نادرستی از آن بگيرند.

را سفيد کرده است ،من اﯾن جمله را با اطالع عميق میگوﯾم" .اﯾن

مسلماً در اﯾن که بخش ﯾا جناحی از نماﯾندگان طبقه حاکم تحت نام

سخن که بيانگر درجه آگاھی و اطالع منتظری از شدت جناﯾات وزارت اطالعات

منتظری در رابطه با زندان و زندانيان سياسی سعی داشتهاند برخورد متفاوتی

بر عليه زندانيان سياسی در زندانھای جمھوری اسالمی بود ،در عين حال از

از بخشی دﯾگر از خود نشان دھند )مثال ً متفاوت با شيوه کار الجوردی و داود

شدت تضادھای درونی رژﯾم در آن مقطع حکاﯾت میکند .با رجوع به خود واقعيت

رحمانی(،حرفی نيست .اما کسانی ھستند که با برجسته کردن اختالفھای

و در نظر گرفتن پراتيک منتظری در ھمان سالھا و پس از آن ،میبينيم که برغم

تاکتيکی منتظری و دارو دسته او در جمھوری اسالمی با خمينی به خصوص در

چنين اظھار نظری چگونه او ھمچنان تا سالھا به وظيفه اصلی خود ﯾعنی

رابطه با قتل عام زندانيان سياسی در سال  ،67سعی کردهاند برای منتظری

پيشبرد اھداف نظام حاکم عمل نمود .او چنين سخنی را تنھا در جرﯾان تشدﯾد

ھوﯾت مستقلی جدا از رژﯾم دار و شکنجه رژﯾم حاکم قاﯾل شوند و گاه او را که

تضادھای درونی بين جناح ھای موجود در درون رژﯾم جمھوری اسالمی به

فردی کامال ً ضد کمونيست بود در حد ﯾک انسان دموکرات ارتقاء میدھند .برای

ھنگامی که داماد او ،مھدی ھاشمی در خطر اعدام قرار گرفت ،مطرح نموده

درک موضع ضد کمونيستی )نه غير کمونيستی( او شاﯾد ﯾادآوری اﯾن امر خالی

است .در ھمان متن او در تالش برای جلوگيری از اعدام داماد خود میگوﯾد:

از فاﯾده نباشد که وی کسی بود )برخالف طالقانی( که در دوره شاه پس از

"سيد مھدی ھر چه بود و شد باالخره  20سال سنگ اسالم و انقالب و امام را

تغيير اﯾدئولوژی سازمان مجاھدﯾن خلق ،عليه آن سازمان ،فتوا صادر کرده و

به سينه زد....او نه مرتد است نه محارب و نه مفسد و باالخره به انقالب و

زندانيان سياسی مذھبی -که خيلی از آنھا قبال ً در ارتباط با سازمان مجاھدﯾن

اسالم اعتقاد کامل دارد ،ھر چند در سليقه خطا کار باشد که ھست .او ھنوز

بودند -را بر عليه کمونيستھا بر انگيخت .پس از آن بود که زندانيان مذھبی
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مرتجع نظير الجوردی در زندان شاه ،زندانيان کمونيست را نجس خوانده و ھمان

مشھور دھه  60که قاتل دو پسر خود نيز بود( در دانشگاه پيدا میکرد) ،پيوست

برخوردی را با آنھا میکردند که در زندانھای جمھوری اسالمی با زندانيان چپ

شماره (112تا پيشبرد امر به اصطالح صدور انقالب اسالميشان که تحت اﯾن نام

صورت گرفت .تفاوت تنھا در آن بود که در دوره شاه کمونيستھا در زندان تفوق

جمھوری اسالمی از طرﯾق کمک رسانیھای مالی و تسليحاتی و غيره به

داشته و وضعيت مبارزاتی ،قوی تر از آن بود که برخورد نجسی– پاکی آنھا

تقوﯾت نيروھای ارتجاعی و کشتار مردم ستمدﯾده در خارج از مرزھای اﯾران

منجر به اذﯾت و آزار زندانيان چپ گردد .در رژﯾم جمھوری اسالمی نيز منتظری،

میپرداخت )خود منتظری میگوﯾد ":نھضتھای اسالمی خوب ﯾا بد به دستور

به عنوان جانشين ﯾا وليعھد خمينی و ﯾا آنطور که خود دست اندرکاران رژﯾم

من و زﯾر نظر من بوده است"( )پيوست شماره  ،(148کامال ً دخالت گر و فعال

میناميدند ،به عنوان ناﯾب امام و قائم مقام رھبری ،مطرح بوده و اساساً از

بوده است .ھمه اﯾن واقعيتھا بيانگر آنند که "تذکرات" منتظری در رابطه با قتل

پاﯾهھای اصلی نظام حاکم بشمار میرفت؛ و در واقع ﯾکی از گردانندگان اﯾن

عام زندانيان سياسی را باﯾد به ھمان صورتی که حتی خود به آن اذعان دارد،

رژﯾم در ھمه سالھای خونبار دھه  60بوده است .منتظری در دھه  60در ھمه

دﯾد و دل نگرانی ھای او برای رژﯾم جمھوری اسالمی با والﯾت فقيه اش را نباﯾد

امور مملکتی دخالت داشته و افرادی که دور وی جمع بودند نيز ھر ﯾک پست و

به حساب دلسوزی او برای مردم مبارز اﯾران که تحت سلطه اﯾن رژﯾم جناﯾت کار

مقام مھمی را در دولت اشغال کرده و مشغول پيشبرد سياستھای ضد خلقی

با ھمه جناح ھاﯾش مصيبت ھا و دھشت ھای بيشمار و وصف ناپذﯾری دﯾده

جمھوری اسالمی بودهاند -که داماد وی مھدی ھاشمی که جناﯾات او در حق

اند ،وارﯾز نمود .و خالصه نباﯾد اجازه داد که در رابطه با او اﯾدهھای رفورميستی

جوانان اصفھان تا حدی بر مالشده ،از آن جمله بود .در حقيقت منتظری در

بازار گرمیکنند.

دھه  ،60در پيشبرد بسياری از امور مملکتی ﯾک پای قضيه بود .در کتاب
خاطراتاش نيز خود وی آشکار میکند که در آن سالھا نقش فعالی در پيشبرد
سياستھای جمھوری اسالمی اﯾفاء نموده و در بسياری از کارھا از حل اختالف
بين "روحانيت مبارز" تحت رھبری طاھری )که مردم اصفھان درجه جالدی او را
بخوبی می شناسند( با حزب جمھوری اسالمی به رھبری پرورش در اصفھان
گرفته )پيوست شماره  (56تا رفع مشکالتی که محمد محمدی گيالنی )جالد
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چيز زندانی سياسی را آماج حمالت ددمنشانه خود قرار داده بود!.در اين زمان،
نه تنھا میبايست تصوير "زندانی قھرمان و شکستناپذير" پيشين در ذھن
مردم در ھم شکسته میشد بلکه بايد اينطور جلوه داده میشد که شرايط در
زندانھای جمھوری اسالمی چنان است که ھيچکس را يارای مقاومت در مقابل
آن نيست و اساساً مبارزه بيھوده است و نمیتوان مبارزه کرد! آﯾا رژﯾم در اﯾن

گيرم که شاخهھای درختان را قطع کرديد
با دانهھای نھفته در خاک چه میکنيد؟

تالش خود موفق بود!؟ در پاسخ ،حتماً الزم است روی ﯾک واقعيت مھم تکيه
کنيم .درست است که رژﯾم دار و شکنجه جمھوری اسالمی با توسل به
سرکوب وحشيانه تودهھا و به کارگيری شيوهھای خشونت بار و رسوای قرون
وسطائی در زندانھا ،توانست خود را به مردم اﯾران تحميل نماﯾد و در اﯾن مسير
ﯾک بار دﯾگر به عينه نشان داده شدکه سرکوب مبارزات مردم و اعمال

"زمستان" بر نگشت!
در ﯾک بازگوئی خالصه وار از وضعيتی که از سال  60در رابطه با زندان
بر جامعه اﯾران رفت ،باﯾد گفت که رژيم جمھوری اسالمی در دھه  60تنھا پس از
جنگ و کشمکش و درگيرﯾھای زﯾاد با مردم مبارز اﯾران توانست توازن قوا بين
خلق و ضد خلق را به نفع خود حفظ نموده و بر اوضاع مسط شود .ولی مھم
است دانسته شود که رژﯾم اﯾن را ھرگز به راحتی و بدون رو کردن دستان
جناﯾتکار خود در بين مردم ،مردمی که متأسفانه بخشی از آنان ھنوز تا سال 60
نسبت به خمينی متوھم بوده و او را ھمچنان رھبر خود تصور میکردند ،به
دست نياورد .در دھه  ،60ارتجاع برای سرکوب تودهھای مبارز اﯾران قبل از ھر

ﯾک دﯾکتاتوری عنان گسيخته با تکيه بر ارتش و دﯾگر نيروھای نظامی،
عمده ترﯾن عامل بقای اﯾن رژﯾم میباشد ،اما اﯾن نيز واقعيتی است که
جمھوری اسالمی در دھه  60در رسيدن کامل به اھداف شوم خود ناکام ماند.
اگر با دﯾدی وسيع به ھمه آنچه در آن مقطع در جامعه اﯾران گذشت نگاه کنيم و
آنھا را به مثابه برگھائی از تارﯾخ جامعه خود در نظر بگيرﯾم و به زبانی دﯾگر اگر
با دﯾدی تارﯾخی به ھمه واقعيتھای جاری در دھه  60بنگرﯾم ،خواھيم دﯾد که
رژﯾم جمھوری اسالمی در قبال آنھمه جناﯾاتی که مرتکب شد و چھره بسيار
خشونت بار و وحشیای در مقابل تودهھای تحت ستم اﯾران از خود به نماﯾش
گذاشت باز نتوانست شراﯾطی که قصد اﯾجادش را در جا معه داشت ،بوجود
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آورد .از اﯾن رو به ﯾک عبارت باﯾد از عدم موفقيت کامل جمھوری اسالمی در

حرﯾفا ! رو چراغ باده را بفروز  ،شب با روز ﯾکسان است

مقابله با مردم سخن گفت .اﯾن ﯾک شعار نيست .بيان ﯾک واقعيت است.

سالمت را نمی خواھند پاسخ گفت

خواست رژﯾم جمھوری اسالمی آن بود که مردم کال ً از مبارزه روی گردان شده و

ھوا دلگير  ،درھا بسته  ،سرھا در گرﯾبان  ،دستھا پنھان

سکوتی قبرستانی در جامعه اﯾران برقرار شود .سکوتی قبرستانی که در آن

نفسھا ابر  ،دلھا خسته و غمگين

خوف و ترس چنان بر جامعه چيره شود که مردم در حالی که شدﯾداً از اﯾن رژﯾم

درختان اسکلتھای بلور آجين

متنفر و بيزارند ،جرأت نکنند حرفی بر عليه او بزنند و جز مدح او چيزی بر زبان

زمين دلمرده  ،سقف آسمان کوتاه

برانند .اما واقعيت اﯾن است که رژﯾم جمھوری اسالمی عليرغم ھمه اعمال

غبار آلوده مھر و ماه

ددمنشانه اش در حق تودهھا ،ھرگز نتوانست شراﯾط بعد از کودتای  28مرداد را

زمستان است".

بر جامعه ما مستولی کند .ھرگز نتوانست زمستانی را بر فضای جامعه اﯾران

)بخشی از شعر معروف "زمستان" از مھدی اخوان ثالث که شراﯾط بعد از

حکمفرما سازد که سالم ھا بی پاسخ بمانند و ظاھراً صدا و صحبتی در ميان

کودتای  28مرداد در آن به خوبی منعکس است(.
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نباشد جز ،صدا و" صحبت سرما و دندان"! و تأثير آن فضا بر شاعر بدان گونه

آری ،جمھوری اسالمی با ھمه آن دستگاه عظيم "تواب" سازﯾش در

باشد که بگوﯾد" :حريفا ! رو چراغ باده را بفروز  ،شب با روز يكسان است "....نه،

زندانھا و تالش برای نفوذ اﯾدئولوژی خود در جامعه از جمله از طرﯾق نماﯾش

نتوانست نا اميدی و بی چشم اندازی موجود در جامعه دھه  30و  40را از نو

بحثھای حقير چندرغازی "تودهای"ھا در مدح "اسالم" وتأکيد بر وحدت

برقرار سازد .شراﯾطی که در اﯾن شعر انعکاس ﯾافته است:

استراتژيک سوسياليسم ادعائی آنھا با اسالم جمھوری اسالمی در

" چه می گوﯾی که بيگه شد  ،سحر شد  ،بامداد آمد ؟

صفحهھای تلوﯾزﯾوناش و اقدامات ضد خلقی دﯾگر ،ھرگز نتوانست روحيه ترس،

فرﯾبت میدھد ،بر آسمان اﯾن سرخی بعد از سحرگه نيست

جو بی اعتمادی را در
تمکين و تسليم طلبی را در جامعه ما رواج دھد؛ نتوانست ّ

حرﯾفا ! گوش سرما برده است اﯾن  ،ﯾادگار سيلی سرد زمستان است

بين مردم دامن زند و نتوانست ،نتوانست  ...آری نتوانست شراﯾط جھنمیای را

و قندﯾل سپھر تنگ ميدان  ،مرده ﯾا زنده

که شاه ،پس از دستگيریھای گسترده در اواﯾل سالھای 30در اﯾران بوجود

به تابوت ستبر ظلمت نه توی مرگ اندود  ،پنھان است

آورد را مجدداً در جامعه ما برقرار نماﯾد! در دھه  30به دالﯾل مختلف )که خيانت
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رھبران حزب توده و خيانت و ضعف و سازشکاری نيروھای سياسی مذھبی و

مقاومتھای حماسی و آن مبارزه و استقامتھای پی گيرانه و خستگی ناپذﯾر

ملی ﯾکی از عمده ترﯾن آن دالﯾل بود( رعب و وحشت و جو بی اعتمادی چنان

زندانيان در طول سالھای ،60در ارتباط با مبارزات مردم اﯾران و به خصوص

در تودهھا رخنه کرده بود که مردم حتی در چھارچوب خانهھای خود نيز

مبارزات زنان در اﯾن سالھا ،مانع از آن شدند که اﯾن رژﯾم بتواند به اھداف

نمیتوانستند با احساس آزادی و امنيت حرف بزنند .آنھا در حالی که فرﯾادھای

ارتجاعی خود که ھمانا بازداشتن تودهھا از مبارزه ،و تبدﯾل اﯾران به "جزيره ثبات

خشمشان را در گلو خفه مینمودند ،دائماً با نگرانی و احساس عدم امنيت اﯾن

و آرامش" مطلوب سرمايه داری انحصاری جھانی بود ،به طور کامل ،ناﯾل آﯾد.

جمله ورد زبانشان بود که" :دﯾوار موش دارد ،موش ھم گوش دارد" که مترادف

گواه اﯾن واقعيات تظاھرات تودهای گستردهای بود که پس از ھمه

آن در اﯾن قطعه شعر از پدر شعر نو اﯾران ،نيما

ﯾوشيج ،منعکس است " :ھيس!

سرکوبھا و قتل عام زندانيان سياسی ،در شھرھای مھم کشور نظير

مبادا سخنی ،جغدی پير پای در قير به ره دارد

گوش" .در شکست و ناکامی

مشھد ،قزوﯾن ،اراک پا گرفت و به تدرﯾج شھرھای کوچک و بزرگ

رژﯾم جمھوری اسالمی در تحميل شراﯾط بسيار طاقت فرسای
سياسی به مردم اﯾران  -نظير آنچه بعد از  28مرداد سال  1332بوجود
آمد -نه فقط میتوان تأثير مبارزات قھرمانانه و فداکارانه پيشاھنگان
انقالبی مسلح و تودهھای مبارز اﯾران در دھه  50را ھر چه بيشتر
تشخيص داد ،بلکه ما چنين امری را مدﯾون تودهھای مبارز و قھرمان
اﯾران در دھه  60ھستيم و زندانيان "قھرمان و شکست ناپذﯾر"
سالھای 60سھم بزرگی در آن دارند.
چنين بود که زندانيان سياسی اﯾن دھه با مبارزات ستاﯾش انگيز خود
در کنار مبارزه ساﯾر بخش ھای جامعه ،به نوبه خود اجازه ندادند که رژﯾم
جمھوری اسالمی با ھمه جالديش و با ھمه جناياتی که مرتکب شد ،روحيه
يأس و تسليم طلبی و ترس و خفت را بر جامعه ما مستولـی نمايد .آن

دﯾگری در اقصی نقاط کشور را به صحنه مبارزه خشماگين تودهھا بر
عليه رژﯾم مرتجع حاکم تبدﯾل ساخت .اﯾن مبارزات ھر چند به سرنگونی
رژﯾم جمھوری اسالمی منجر نشد ولی جامعه اﯾران بعد از اﯾن مبارزات تودهای و
بعد از مبارزه دليرانه زحمتکشان در اسالم شھر )بخصوص زنان زحمتکش( و
اعتصاب شجاعانه کارگران شرکت نفت در برابر وزارت نفت در تھران آن ھم در
شراﯾط شدﯾداً خفقان بار حاکم و .....دﯾگر نمیتوانست ھمان جامعهای باشد که
ه
سردمداران و دست اندرکاران رژﯾم خواب برقراری آن را در اﯾران داشتند .در نتيج ِ
اﯾن مبارزات و تأثيرات آن در شکل گيری مبارزات تودهای دﯾگر در سالھای بعد
)که حتی در شکلھای قھرآميزدر اقصی نقاط اﯾران بروز مینمود( ،گردانندگان و
استراتژﯾستھای رژﯾم باالخره مجبور شدند تقرﯾباً از اواخر دھه  ،70فضای
جامعه را اندکی به شيوه خود بازتر کنند!
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"ايدئولوژی" و توجيه جنايت
مسلماً بر کسی پوشيده نيست که شراﯾطی که رژﯾم تازه استقرار
يافته جمھوری اسالمی در سالھای ۶٠در زندانھای خود برقرار نمود از وضعيت
جاری در زندانھای رژيم شاه در دھه  50خشونتبارتر بود (64).اما در پاسخ به
اﯾن سئوال که چرا چنين بود نظر واحدی وجود ندارد و با تفسيرھای گوناگونی به
آن جواب داده میشود .راﯾج ترﯾن پاسخ که البته با سطحی نگری کامل ھمراه
است ،اﯾن پرسش را با تکيه بر اعتقادات ايدئولوژيک گردانندگان رژﯾم حاکم
توضيح میدھد .مطابق اﯾن نظر گوﯾا دست اندرکاران رژﯾم جمھوری اسالمی در
امور زندانھا ،از الجوردی گرفته تا کجوئیھا ،حاجداوودھا ،موسویھا )موسوی
تبرﯾزی و موسوی اردبيلی( ،خلخالیھا ،گيالنیھا و دﯾگر ھمپالگیھای رﯾز و
درشت آنان با ارتکاب به آنھمه جنايت و وحشیگری در حق عزيزان در بند ما ،در
آن زمان مشغول اجرای فرامين "آسمانی" در زمين و انجام فرايض دينی خود
بودند .البته اﯾن ھمان برخوردی است که در مورد کل سردمداران و گردانندگان
رژﯾم جمھوری اسالمی ابراز میشود و مثال ً بدون توجه به شراﯾط اقتصادی-
اجتماعی حاکم بر جامعه اﯾران و بدون دﯾدن نياز و الزامات خاص طبقات
استثمارگر برای حفظ منافع خود در مقطع دھه  ،60ادعای آنان را مالک برخورد
خود قرار میدھند و براﯾن اساس مطرح میکنند که گوﯾا پياده کردن " اسالم
ناب محمدی" دليل ھمه جنايتھا و اعمال ظالـمانهای است که رژﯾم جمھوری
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اسالمی درحق مردم ما بکار برده و میبرد .در اﯾن برخورد به واقع واقعيات به

تودهھاست" را نيز به طور ھر چه عميق تری درک نمود (65).بر اﯾن اساس در

طور وارونه جلوه داده میشوند و به جای اﯾنکه اسالم به عنوان ﯾک پوشش

رابطه با سوالی که در فوق مطرح شد کافی است اندکی با ديدی مادی )ديدی

اﯾدئولوژﯾکی برای حفظ سيستم سرماﯾهداری وابسته به امپرﯾاليسم در اﯾران به

غير مذھبی که عينيت ،و نه مسائل ذھنی برای آن در درجه اول اھميت ،قرار

حساب آﯾد که سرماﯾهداران و مرتجعين برای تأمين منافع خود از آن استفاده

دارد( ھمه فاکتورھای موجود در شرايط جامعه پس از قيام بھمن را مورد توجه و

نمودند ،خود ھدفی تلقی میشود که گوﯾا ھمه کارھا به خاطر آن صورت گرفته

بررسی قرار دھيم .در اﯾن صورت معلوم خواھد شد که صرفنظر از اينکه انگيزه

و میگيرد .اما واقعيت اﯾن است که چنين برخوردی از تجزﯾه و تحليل علمی

سردمداران و مبلغين و دست اندر کاران زندانھا در رژيم جمھوری اسالمی از

شراﯾط مادی جامعه نشأت نگرفته و در مورد برخی روشنفکران که موضوع را به

اعمال ھمه آن رذالتھا و جنايتھا اخذ ثواب آخرت برای خودشان بود يا نبود

اﯾن شکل مطرح میکنند اﯾن برخورد در بھترﯾن حالت ،حاصل نفرت آنان از رژﯾم

)ﯾعنی ،اﯾن که آنھا جنايات خود در حق عزيزان ما را انجام فرايض دينی خود

جمھوری اسالمی و به تبع از آن نفرت برحق از ھر رژﯾم مذھبی دﯾگر و ﯾا به طور

نسبت به خدای آسمانيشان تلقی مینمودند يا نمینمودند( ،عملکردھای

کلی از مذھب و مشخصاً از اسالم میباشد.

آنان در واقعيت امر )خارج از اينکه خود چگونه میانديشيدند و انگيزهشان چه

دراﯾنجا باﯾد به اﯾن امر توجه داشت که خيلی از نيروھای روشنفکر ما

بود( ناشی از الزامات مبارزه طبقاتی در مقطع خاصی بوده و در خدمت يک امر

اگر چه به درستی ماھيت دﯾن را شناخته و ھر گونه مذھبی را تبلور جھل و

کامال ً زمينی و مادی منافع طبقه خاصی را در جامعه تامين مینمود .اين حقيقت

نادانی بشر میدانند ،اما در ھمين جا توقف نموده و نمیتوانند تشخيص دھند

را به زبانی ديگر اينگونه میتوان بيان کرد که "اسالم" ،تنھا ﯾک پوشش

که وقتی گفته میشود که دﯾن ابزاری در دست طبقات استثمارگر برای تسھيل

ايدئولوژيکی برای آن عملکردھای خونبار بود .عملکردھائی که ھدفش ايجاد و

استثمار تودهھاست ،در رابطه با بحث فوق اﯾن حکم ،باﯾد مارا به شناخت

حفظ نظمی در جامعه به نفع يک طبقه استثمارگر )سرمايهداران وابسته به

واقعيت آن نيروی اجتماعی استثمارگر در جامعه اﯾران رھنمون سازد که اسالم

امپرياليستھا( بود .در واقع نظم ارتجاعی جدﯾدی که در قالب مذھب و در

را به وسيلهای جھت برقراری نظمی ضد خلقی در جامعه ما قرار داده ،نظمی

پوشش اعتقاد به اسالم و پياده کردن قوانين اسالم در جامعه ايران عرضه شد

که درست جھت استثمار تودهھا به نفع آن نيروی اجتماعی بوجود آمده است.

بدون آن عملکردھا امکان پذﯾر نبود .از نظر دور داشتن اين واقعيت و وارونه کردن

با مد نظر داشتن چنين واقعيتی است که میتوان احکامی چون "دﯾن افيون

آن )در بحث ما ﯾعنی اينکه در بوجود آمدن واقعيتھای خونبار دھه  ۶٠صرفاً نقش
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ايدئولوژيکی اسالم را دﯾدن و آن را اصل شمردن( به معنی غلطيدن به

اسالمی توجيه نمود و آن "نظم" را در ﯾک قالب اسالمی شکل داد ،به نادرست

اﯾدهآليسم بوده و باعث گمراھی در شناخت عامل اصلـی پدﯾده مورد نظر و پرده

اﯾنطور جلوه میدھند که گويا در دھه  60مسئله بر سر به اصطالح مسلمان

کشيدن بر چھره دشمنان طبقاتی و اصلـی کارگران و ھمه خلقھای ايران خواھد

کردن فرد فرد جامعه و نفوذ در درون آدمھا بود تا ھمه به اسالم روی آورند .تازه

شد .اين موضوع بسيار مھمی است که بخصوص مارکسيستھا که مبين و

اﯾن را ھم به عنوان فاکتی مبنی بر "دولت اﯾدئولوژﯾک" بودن جمھوری اسالمی

معرف دﯾد مادی و علمی میباشند ،باﯾد نھاﯾت توجه را به آن مبذول دارند.

ذکر نموده و مطرح میکنند که گوﯾا گردانندگان جمھوری اسالمی به دليل اعتقاد

اساسا کسی که معتقد به مارکسيسم میباشد و کمتر از آن کسی که فقط

شدﯾدشان به اسالم" ،فکر ﯾکسان" میخواستند و منظور از ھمه عملکردھای

دارای دﯾد ماترﯾاليستی است ،پدﯾدهھای اجتماعی را با صرف تکيه بر عوامل

جناﯾت کارانهشان نيز گوﯾا آن بود که مردم را وادار کنند که درست به ھمانگونه

ذھنی و روبناﯾی توضيح نمیدھد .بايد بدانيم که اشتباه در جابجائی عامل

بياندﯾشند که تازه به قدرت رسيدهھای جمھوری اسالمی میاندﯾشيدند!! البته

عينی و ذھنی در قضاوت در مورد علت به وجود آمدن چنان واقعيتھای

و ھمانطور که روشن است ،اﯾن بحث را نباﯾد با کوشش اﯾن رژﯾم درحاکم کردن

جنايتکارانهای و اصل شمردن عامل ذھنی برای توضيح چرائی برقراری شرايط

اﯾدئولوژی خود در جامعه که در مورد ھمه رژﯾمھا صادق است ،اشتباه گرفت.

آنچنانی در زندانھا )نقش اسالم به عنوان يک عامل ذھنی را در درجه اول

بحث در اﯾنجا تشخيص علت اصلی عملکردھای جناﯾت کارانه رژﯾم جمھوری

اھميت قرار دادن( ،در عمل و در جرﯾان زندگی واقعی ،خواھی نخواھی اين

اسالمی مشخصاً در دھه  60میباشد که دﯾد و نگرش فوق آن را صرفاً با تکيه

نتيجه را در بر دارد که امپرياليستھا و سرمايهداران وابسته به عنوان عاملين

بر اﯾده و فکر و اولوﯾت قاﯾل شدن برای آنھا توضيح میدھد .به ھمين خاطر نيز

واقعی ھمه آن جنايتھا که از طريق دستگاه دولتی خود يعنی رژيم جمھوری

دقيقاً مبين دﯾد و نگرشی غير مادی و مذھبی نسبت به واقعيت میباشد که

اسالمی بر جامعه ما حکم میرانند ،به پس صحنه ُبرده شده و از آماج کينه و

خود از اﯾدهآليسم نشأت گرفته شده است .اﯾن را ھمه میدانند که برای

نفرت تودهھا در امان بمانند .در ھمين رابطه ،ھستند کسانی که بدليل توضيح

اﯾدهآليستھا اﯾده و فکر و به طور کلی ذھنيات در درجه اول اھميت قرار دارد ،در

پدﯾدهھا صرفا با تکيه بر ﯾک عامل روبناﯾی و در اﯾن بحث مشخص صرفا با

حالی که ماترﯾاليستھا بر عکس قبل از ھر چيز بر واقعيات عينی تکيه نموده و

"اسالم" ،بجای آن که قادر به توضيح اﯾن امر باشند که رژﯾم جمھوری اسالمی

آن را اصل میشمارند.

عملکردھای خود را در جھت پاﯾه رﯾزی "نظم" دلخواھش در جامعه ،با اﯾدئولوژی
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در رابطه با اصطالح دولت اﯾدئولوژﯾک که در فوق از آن نام برده شد و

را رسماً و علناً با اتکا به يک ايدئولوژی اعالمشده به پيش میبرد .با چنين

اﯾن که برخی برای توضيح چرائی جنايات جمھوری اسالمی به آن متوسل

تعريفی است که آنھا بين رژيم جمھوری اسالمی و يک رژيم کمونيستی

میشوند ،ھرچند بحث کامل در مورد آن در اﯾن کتاب نمیگنجد ،اما از آنجا که

شباھتی برقرار نموده و میکوشند با اطالق نام "دولت ايدئولوژيک" به رژيم

اندکی تأمل روی اﯾن اصطالح میتواند به شفاف کردن ھر چه بيشتر تجزﯾه و

مرتجع و ضد کارگری جمھوری اسالمی ،آنرا با يک دولت واقعاً کمونيستی به

تحليل شراﯾط زندانھا در رژﯾم جمھوری اسالمی کمک نماﯾد ،لذا در اﯾنجا بطور

مثابه نماينده و مدافع واقعی کارگران ،ھم رديف و ھمسان جلوه دھند .در

مختصر به آن میپردازم.

واقعيت امر نيز ھر چند که ھمه تکرار کنندگان اﯾن عبارت الزاماً ضد کمونيست

برخی تحليلھا که برای ايدئولوژی در شکل گيری اﯾن ﯾا آن شراﯾط

نيستند اما ابداع کنندگان و مروجين اصلی عبارت فوق متعلق به نيروھای ضد

اجتماعی و سير روﯾدادھا نقش درجه اول قائلند ،از جمھوری اسالمی به عنوان

کمونيست میباشند و مصرف اصلی اﯾن عبارت پردازی در رابطه با جامعه ما

ﯾک "دولت اﯾدئولوژﯾک" نام میبرند .صاحبان چنان تحليلھائی در حالی که اﯾن

برای آنان نيز قبل از ھر چيز ھمانا کوبيدن کمونيسم ،اين سرسختترين دشمن

طور جلوه میدھند که گوﯾا دولتی ھم میتواند وجود داشته باشد که از ھيچ

ھر گونه استثمار انسان از انسان با تکيه بر نفرت به حق مردم ما از رژيم

ايدئولوژیای پيروی نکند ،با بکار گيری اﯾن اصطالح در واقع نه پاﯾگاه طبقاتی رژﯾم

جمھوری اسالمی میباشد .آنھا با ﯾاد کردن از دولتھای کمونيستی به ھمراه

جمھوری اسالمی ﯾعنی غارتگران واستثمارگران خارجی و داخلی بلکه صرف

دولتھای مذھبی به عنوان "دولتھای ايدئولوژيک" و با ادعای رد ھر گونه "آرمان

ايدئولوژی اسالمی گردانندگان اﯾن رژﯾم را عامل ادبار مردم ما معرفی میکنند.

گرائی" و برخورد اﯾدئولوژﯾکی با مساﯾل)!!( در واقع کمونيسم زدائی

البته آنھا اصطالح "دولت اﯾدئولوژﯾک" را تنھا برای دولتھای مذھبی بکار

میکنند) (66و به ھمين دليل نيز "دولت اﯾدئولوژﯾک" را عامل بدترﯾن شکنجهھا

نمیبرند بلکه ھر رژﯾم دﯾگری را ھم که رسما بر ايدئولوژی مشخصی تأکيد

میخوانند که مثال بارزشان نيز ھمانا خود رژﯾم جمھوری اسالمی میباشد .اما

نمايد در اﯾن مقوله جای میدھند .بر اﯾن اساس آنھا ،ھم دولتھای مذھبی

در واقعيت امر ،اگر پدﯾدهھا را با نام واقعی شان بخوانيم و اگرجمھوری اسالمی

نظير رژﯾم مذھبی جمھوری اسالمی در اﯾران و ھم دولتھای کمونيستی –

ھمانطور که در واقعيت مطرح است ﯾک رژﯾم مذھبی ناميده شود ،در اﯾن صورت

صرفنظر از اﯾن که کمونيسم آنھا واقعی باشد و يا قالبی" -دولتھای ايدئولوژيک"

درمورد دولتھاﯾی که مذھب را به عنوان اﯾدئولوژی خود قرار میدھند میتوانيم

میخوانند .به زعم آنھا" ،دولت ايدئولوژيک" دولتی است که اعمال و کردار خود

بگوئيم که تا آنجا که تجارب تاريخی نشان دادهاند )و حکومتھای مذھبی متکی
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به کليسا در کشورھای اروپائی در قرون وسطی نيز شاھد و مؤﯾد برجسته آن

بود )شکی نيست که کارگران نيزبه دولت ﯾعنی به قول مارکس و انگلس در

تجارب تاريخی میباشند( آنھا ،ﯾعنی حکومتھای مذھبی يکی از بدترين

مانيفست کمونيست ،به "پرولتارﯾائی که به صورت طبقه حاکمه متشکل شده

نوع حکومتھا در تحميل زجر ،عذاب و شکنجه به مردم ھستند .واقعيتی

است" نيازمندند.....و به قول لنين ،زحمتکشان دولت را فقط برای درھم

که ما امروز آن را در جامعه خود ،در اﯾران در وجود رژﯾم مذھبی جمھوری

شکستن مقاومت استثمارگران الزم دارند"...٭ .میبينيم که تقسيم بندی

اسالمی تجربه میکنيم.

دولتھا به اﯾدئولوژﯾک و غير اﯾدئولوژﯾک ،در درک پديده دولت و رابطه ايدئولوژی با

"دولت اﯾدئولوژﯾک" در واقع در مقابل "دولت غير اﯾدئولوژﯾک"

آن نيز خلط بحث ايجاد کرده و آن را مخدوش میسازد .از آنجا که ھر دولتی

مطرح میشود که در اين نگرش ھر دو مفاھيم ساخته ذھن بوده و

متکی به ﯾک اﯾدئولوژی است ،بنابراﯾن اگر اصطالح "دولت ايدئولوژيک" ،اصطالح

ھيچيک در واقعيت امر ما به ازای عينی نداشته و نمیتوانند داشته

درستی باشد ،آنرا بايد در مورد ھمه دولتھا به کار برد ،چه آن دولت ايدئولوژی

باشند .اﯾن امر ثابت شدهای است که دولت )ھر دولتی( اساساً چيزی جز

مورد قبول خود را رسماً و به طور آشکار اعالم بکند و چه نکند .آيا دولتھای

"ارگان سيادت طبقاتی" نمیباشد .ارگان طبقهای که با توجه به قدرت اقتصادی

سکوالر )غيرمذھبی( در کشورھای متروپل که ظاھراً "دولتھای غيرايدئولوژيک"

خويش و برای حفظ آن" ،نظمی" را در جامعه سازمان داده و ھمه تالش خود را

جلوه داده میشوند ،برای تحکيم سلطه سرمايهداری انحصاری در کشورھای

برای "قانونی و استوار" ساختن آن نظم به کار میگيرد .به واقع ،دولت يعنی

خود و در سطح جھان پيرو ايدئولوژی خاصی نبوده و در پوشش آن ،امورات

طبقه حاکمه متشکلشده که برای سرکوب طبقات ديگر در جھت تامين منافع

خويش را پيش نمیبرند؟ ايدئولوژی حاکم بر جھان سرمايهداری که اساسش بر

خود نه فقط نيازمند "دستهھای خاص افراد مسلح" يعنی "ارتش دائمی و

پايه احترام به مالکيت خصوصی و مقدس دانستن آن قرار دارد ،امروز توسط

پليس" که "زندانھا و غيره را در اختيار خود دارند" میباشد بلکه برای پيشبرد

دولتھای مزبور اغلب تحت عنوان "دفاع از دمکراسی" و گسترش آن به کار گرفته

اھداف و مقاصد خود و توجيه رفتار و عملکردھايش ،نيازمند يک پوشش

میشود .اين ھمان پوشش ايدئولوژيکی برای مثال ً دولت به ظاھر غير

ايدئولوژيکی نيز میباشد .بدون يک پوشش ايدئولوژيکی که در ھر ُبرھه،

ايدئولوژيک بوش در آمريکا است که تحت پوشش و در لوای آن ،اشغال

مناسب و مقتضی مصالح آن دولت بوده و توجيهگر و توضيح دھنده اعمال آن

افغانستان و عراق توجيه شده و ھمه کشت و کشتارھا و جنايات جاری در اين

برای عموم باشد ،ھيچ دولتی قادر به حفظ "نظم" دلخواه خود در جامعه نخواھد

٭
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کشورھا توسط نيروھای نظامی آمريکا و مويدينشان به طور "معقول" توضيح
داده میشود .بايد توجه کرد که اساساً ايدئولوژی طبقات حاکم و به عبارت ديگر
ايدئولوژیای که دولت آن طبقات برای حفظ "نظم"شان در جامعه از آن پيروی
مینمايند بسته به شرايط و اوضاع و احوال خاص و زمينهھای تاريخی متفاوت،
در ھر نقطه از جھان میتواند اشکال و عناوين مختلفی به خود بگيرد .اين
ايدئولوژی میتواند خود را در شکل دمکراسی بورژوائی و پيروی از سکوالريسم
نشان دھد .در شرايطی ،میتواند خود را در قالب فاشيسم بورژوائی عرضه
کند .میتواند با مداحیھای جالل و جبروت يک رژيم شاھنشاھی درآميخته و
ظاھر شود .میتواند در ردای يک امپراطوری ،در قالب فرمانھای يک حکومت
نظامی و غيره خود نمائی کند؛ و يا در ناسيوناليسم آميخته به مذھب ديکتاتوری
روسای جمھور مادامالـعمر!! )تناقض در لفظ ،ھم رئيسجمھور و ھم
مادامالعمر!( ،خود را نشان دھد .میتواند در ھيبت اسالم رژيمھای حاکم در
کشورھائی چون عربستان سعودی و ايران تجلـی يابد .به اين اعتبار "دولت
غيرايدئولوژيک" در ھيچ جای دنيا و در ھيچ زمان و عصر تاريخی وجود نداشته و
ندارد .در نتيجه نمیتوان بر حسب اينکه دولتی پيروی خود از يک ايدئولوژی
خاص را رسماً در جامعه اعالم بکند يا نکند ،آن دولت را ايدئولوژيک و يا
غيرايدئولوژيک ناميد.
در اﯾنجا به نکته مھمی نيز باﯾد توجه نمود .با پذﯾرش اﯾن امر که ھر اﯾده
و اﯾدئولوژی بر ﯾک پاﯾه مادی استوار است که موجودﯾتش با آن پاﯾه میتواند
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مطرح باشد باﯾد دﯾد که عملکرد و تأثير گذاری ﯾک اﯾده و ﯾا اﯾدئولوژی در روند
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قضاﯾا را به طور مشخص چگونه باﯾد توضيح داد! اﯾن بحث از آنجا اھميت دارد که

اشاعه دھند .مسلم است که برای پيشاھنگان انقالبی طبقه کارگر نيز ضرورت

در واقعيت امر اﯾدهھا و ھر اﯾدئولوژی از طرﯾق انسانھائی که حامل آنھا

تبليغ و تروﯾج اﯾدهھای کمونيستی و کوشش در ارتقای سطح آگاھی انقالبی

ھستند )چه خود به آن آگاه باشند و ﯾا نباشند( عملکرد کامال ً بارز خود را داشته

تودهھا از ھمين زاوﯾه مطرح است .مثال ً وقتی رفيق مسعود احمدزاده در

و در چگونگی پيشبرد امور نقش بسيار مھمی اﯾفاء میکنند .در اﯾن رابطه باﯾد

قسمتی از کتاب خود از ضرورت "نقب زدن به قدرت تارﯾخی تودهھا" و از کشيدن

به اﯾن واقعيت توجه داشت که ھر طبقهای در جامعه دارای منافع طبقاتی خاص

تودهھا به طور ھرچه وسيعتر" به ميدان مبارزه واقعی و تعيين کننده" صحبت

خود است که آن را با زبان ايدئولوژﯾکی مخصوص به خود بيان میکند .به زبانی

میکند و در ھمين رابطه با الھام از گفتهای از مارکس میگوﯾد" :ھرگاه آگاھی

دﯾگر میتوان گفت که ھر طبقهای از اﯾدئولوژی معينی پيروی میکند که آن را در

انقالبی تودهھا را فرا گيرد بر زمينه شراﯾط مادی تودهھا ،به ﯾک نيروی مادی

جھت تأمين منافع خود در جامعه به کار میگيرد .به ھمين خاطر نيز ھر طبقهای

عظيم تبدﯾل خواھد شد ،تنھا نيروئی که قادر است جامعه را دگرگون کند")(67

میکوشد با نفوذ اﯾدئولوژی خود در کل آحاد جامعه و ھمراه کردن آنھا با خود

ھمين امر را در نظر دارد .سخن فوق ،سخنی بسيار داھيانه و دارای مفھوم

قدرت خوﯾش را افزاﯾش داده و در نھاﯾت قدرت سياسی را در جامعه به کف آورده

بسيار عميقی است .از ﯾک طرف میدانيم که اﯾدهھای انقالبی منعکس کننده

و ﯾا آن را حفظ نماﯾد .ما اﯾن

منافع اقشار و طبقات پيشرو جامعه میباشند )به ھمين خاطر از آنھا با لفظ

را به طور آشکار در عمکرد

"انقالبی"  -در مقابل ارتجاعی -ﯾاد میشود( و از طرف دﯾگر میبينيم که اﯾن

نمايندگان سياسی ھر يک

اﯾدهھا  -که بدون وجود طبقات انقالبی در جامعه نمیتوانستند وجود داشته

از طبقات و اقشار اجتماعی

باشند -خود عملکرد داشته و با نفوذ در تودهھا میتوانند آنھا را به حرکت در

ھمواره

آورده و به جنبش انقالبی بکشانند  ،ﯾعنی از اﯾن طرﯾق خود به واقع به نيروی

میکوشند ايدئولوژی و ﯾا

مادی تبدﯾل میشوند .بر اﯾن اساس میتوان از مارکسيسم  -لنينيسم به

نظرات و افقھای

عنوان يک اﯾدئولوژی سخن گفت .اﯾدئولوژیای که موجودﯾتش را از طبقه کارگر

دﯾد ناشی از اﯾدئولوژی خود

اخذ نموده و منافع اﯾن طبقه را منعکس میکند .مارکسيسم -لنينيسم

را در بين مردم تبليغ نموده و

اﯾدئولوژیای است که اشاعه آن در جامعه و نفوذش در ميان کارگران و

شاھدﯾم

درواقع

که
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زحمتکشان باعث عملکردھای انقالبی از طرف آنان در جھت تامين منافعشان

از بحث فوق به چه نتاﯾجی میتوان رسيد .ھمانطور که مالحظه شد

خواھد شد و از آنجا که طبقه کارگر طبقهای است که پيشرفت و تعالـی کل

کمونيسم علمی با طبقه کارگر و ايدئولوژیھای ديگر با تعلقات اجتماعيشان

جامعه و اساساً رھائی بشريت از شرايط نکبتبار کنونی به قدرتيابی او

موجوديت دارند و بر اﯾن اساس میتوانند نقش و عملکرد خاص خود را داشته و

بستگی دارد ،منافع اﯾن طبقه در حقيقت منافع کل بشرﯾت است .آگاھی به اﯾن

بر روندھای اجتماعی تأثير بگذارند .چنين است که اگر فردی با جذب اﯾدئولوژی

امر و اشاعه آن در جامعه خود میتواند تودهھای ھر چه بيشتری را به سوی

کمونيستی و پذﯾرش نظرات کمونيستی به عملکردھای انقالبی می پردازد ،به

طبقه کارگر و قبول رھبری او در جنبش بکشاند .درست به ھمين خاطر است که

ھمان ترتيب و به گونهای که مثال ً در دھه  60شاھد بودﯾم عکس آن نيز صادق

تبليغ و تروﯾج اﯾدهھای کمونيستی ﯾک وظيفه انقالبی را در جامعه تشکيل

است .در اﯾن دھه دﯾدﯾم که افرادی که در شراﯾط معينی شدﯾداً در معرض

میدھد ....در وجھی دﯾگر ،اگر با چنان منطق و آگاھی به عملکردھای رژﯾم

تبليغات اﯾدئولوژﯾکی رژﯾم جمھوری اسالمی قرار داشتند چگونه در محضر ھمين

جمھوری اسالمی توجه کنيم ،خواھيم دﯾد که اﯾن رژﯾم نيز با کوشش در نفوذ

رژﯾم به جالدان و جناﯾت کاران حرفهای تبدﯾل شدند؛ به گونهای که ارتکاب به

دادن اﯾدئولوژی اسالمی خود در بين تودهھا ،در جھت تحکيم سلطه خوﯾش و

اعمال شدﯾداً وحشيانه در حق تودهھای مردم – از زن و مرد گرفته تا پير و جوان

تامين منافع طبقه مرتجعی که نماﯾندگی سياسی آن را به عھده گرفته است،

و کودک  -را به عنوان "فرﯾضه دﯾنی" خود پذﯾرفته و آن اعمال را با اسالم مورد

حرکت میکند .درست از اﯾن منظر میتوان و باﯾد بر نقش ارتجاعی اﯾدئولوژی

قبول خود توجيه مینمودند .ﯾا دﯾدم که آنھا به کسانی تبدﯾل شدند که در

اسالمی رژﯾم حاکم در استقرار نظم کنونی در جامعه اﯾران تاکيد ورزﯾد و متوجه

جبھهھای جنگ ،پيشبرنده خواست رژﯾم شده و " کليد بھشت" در دست به

بود که اﯾن اﯾدئولوژی نيز به مثابه ﯾک عامل روبناﯾی در چگونگی پيشبرد امور و

سوی نوشيدن شربت "شھادت" شتافتند! از عملکردھای مجرﯾان اوامر رژﯾم

عملکردھای جمھوری اسالمی چه در زندانھا و چه در کل جامعه کامال ً تاثير

جمھوری اسالمی باز ھم مثالھای کامال ً ملموسی در اﯾن رابطه قابل ذکر

گذار بوده و حتی در شکل و شماﯾل و به طور کلی در چگونگی آراﯾش "نظم"

میباشند .میتوان حزب الھیھائی را مثال زد که در ھمان ابتدای روی کار

حاکم بر جامعه نقش کامال ً بارزی داشته است  .نقش اﯾدئولوژی ،درست در اﯾن

آمدن رژﯾم جمھوری اسالمی توسط آخوندھای دست اندر کار حکومتی برای

چارچوب در رابطه با حفظ و تامين منافع طبقاتی مطرح میباشد.

حمله به نيروھای انقالبی و مردمی بسيج شدند .در اﯾن مورد در حاليکه بايد
نقش رژﯾم در تامين معيشت اﯾنان و چشم اندازی که برای زندگی آﯾنده آنھا و ﯾا
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خانوادهشان اﯾجاد کرده بود را در نظر داشت در ھمان حال بايد آن نيروی

تکيه صرف روی اﯾدئولوژی اسالمی اﯾن رژﯾم توضيح میدھند و به عبارت دﯾگر

معنویای را شناخت که باعث میشد که حزب الھیھا با وحشی گری ھرچه

عملکردھای خونبار جمھوری اسالمی را صرفا ناشی از اعتقاد اﯾن حاکمين به

تمامتر نسبت به نيروھای مبارز عمل نماﯾند .اين نيروی معنوی ھمانا نيروی آن

"اسالم" قلمداد میکنند ،در واقع برای "اسالم" جمھوری اسالمی بمثابه

اﯾدئولوژی ارتجاعی بود که افراد مذکور تحت عنوان حزبﷲ در مکتب آخوندھای

اﯾدئولوژی اﯾن رژﯾم ،بدون در نظر گرفتن پاﯾگاه مادی آن ،ذاتی مستقل قائل

حکومتی فرا گرفته بودند .اﯾدئولوژیای که سرکوب ھر چه خشونت بارتر

میشوند .به ھمين خاطر چنين افرادی قادر نيستند توضيح دھند که در دھه 60

تودهھای مبارز را تحت عنوان انجام ﯾک وظيفه دﯾنی برای آنان تعيين کرده بود،

چه الزامات معينی و پيشبرد چه اھداف و مقاصد عينی و در خدمت تأمين چه

اﯾدئولوژیای که در خدمت تأمين منافع دشمنان تودهھا قرار داشت و در واقعيت

منافعی باعث شد که جمھوری اسالمی "نظمی" را با خشونت و قھر ارتجاعی

امر اﯾدئولوژی طبقه حاکم بود .برای چنين نيروھای مجری سياستھای رژﯾم،

به مردم ما تحميل نماﯾد! بر چنين اساسی است که باﯾد گفت تحليلـی که

نوحهھا ،قران خوانیھا و به طور کلی آوازھای مذھبی و انواع دﯾگر تبليغات

واقعيتھای زندانھای دھه  ۶٠را صرفاً با استناد به ايدئولوژی اسالمی رژيم

سياسی -مذھبی رژﯾم غذای روحی تھيه کرده و مشوق آنھا در "کار" خود

جمھوری اسالمی تئوريزه میکند ،بر پايه عينی و علمی استوار نيست .چرا که

جز ھمان پيشبرد سياستھای رژﯾم
بودند .اما ،اﯾن "کار خود" در واقع چيزی ُ

ايدئولوژی اساساً تنھا پوشش و لوائی است که عملکردھای يک نيروی

جمھوری اسالمی جھت تأمين منافع امپرﯾاليستھا و سرماﯾهداران وابسته نبود

سياسی را در خدمت تامين منافع مادی طبقه خاصی توجيه کرده و توضيح

که اﯾن افراد چه به آن آگاه بودند وچه نبودند در آن جھت عمل مینمودند .اﯾن

میدھد و بدون پايه مادی خود موجوديت مستقلـی ندارد که بتوان آنرا علت يا

موضوع را اگر در رابطه با بحث دولت دنبال کنيم متوجه میشوﯾم که معموال ً

عامل بوجود آمدن اين يا آن پديده اجتماعی ناميد .جلوه دادن "ايده" )در اينجا

کسانی که قادر نيستند رابطه بين زمينهھا و الزامات مادی حرکات و برخوردھای

اسالم( به جای "ماده" )در اينجا استثمارگران به ھمراه سيستم اقتصادی-

يک دولت را با پوشش ايدئولوژيکیای که اين دولت رسماً به خود گرفته است

اجتماعی ظالمانهای که در ايران حاکم است( به عنوان منشاء و عامل يک

درک کنند ،ايدئولوژی را بدون آن زمينهھا و الزامات مادی در نظر میگيرند .اما

"پديده" اجتماعی )در اينجا شکنجه و چگونگی آن در زندانھای جمھوری

اﯾدئولوژی بدون پاﯾه مادی خود دارای ذاتی مستقل نيست .بنابراﯾن تمام

اسالمی( به واقع به مفھوم تبليغ بدترين و رسواترين نوع ايدهآليسم میباشد.

کسانی که ھمه جناﯾتھا و اعمال خشونت بار رژﯾم جمھوری اسالمی را با

روی اﯾن موضع میتوان اندکی بيشتر تأمل نمود ،به اﯾن نحو که اگر اين
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جمعبندی – که آخرين دستاوردھای دانش بشری مؤيد آن است  -را مالک

تودهھا متحمل ضرباتی گشته بود( و تحکيم آن )البته با ادعای رواج "اسالم" و

برخورد خود قرار دھيم که "ماده مقدم بر ايده و عين مقدم بر ذھن است"،

پياده کردن "اسالم ناب محمدی" در جامعه( ،منافع امپرﯾاليستھا و

میبينيم که آنوقت ديگر مجاز نيستيم که عملکردھای رژيم جمھوری اسالمی

سرماﯾهداران وابسته را در اﯾران تأمين نماﯾد.

در زندانھای دھه  ۶٠را از روی اعتقادات و ايدهھائی که گردانندگان رژيم

نادﯾده گرفتن حقاﯾق فوق و به طور مشخص عدم توجه به اﯾن امر که

جمھوری اسالمی مدعی پايبندی به آنھا ھستند ،توضيح دھيم و مجاز نيستيم

اﯾدهھا دارای سرمنشاء مادی بوده و خود در واقع انعکاس ﯾک واقعيت عينی

دليل واقعی سيطره آن شرايط خونبار در زندانھای دھه  ۶٠را صرفاً در ايدئولوژی

میباشند میتواند باعث آن شود که عملکرد اﯾدهھا مستقل از کل واقعياتی که

اسالمی مورد قبول حکومت جستجو کنيم؛ و به جای آنکه اسالم را ابزاری

آنھا را بوجود آورده اند در نظر گرفته شده و در نھاﯾت اﯾن طور به نظر برسد که

مناسب در دست حکومتيان برای توجيه اعمال جنايتکارانهشان بدانيم ،بطور

گوﯾا اﯾن اﯾدهھا ھستند که تارﯾخ را میسازند .اتفاقاً آنجا که فالسفه اﯾده

وارونه اعتقاد آنھا به اسالم را دليل آن جنايتھا جا بزنيم .در حقيقت کسانی که

آليست" ،اﯾده" را سازنده جھان تصور میکردند درست ھمين واقعيت را

داليل زمينی را گذاشته و ادعاھای "آسمانی" رژيم جمھوری اسالمی را مالک

نمیتوانستند درک کنند که اﯾدهھا که خود بازگو کننده و انعکاس دھنده منافع

تحليلھای خود از عملکردھای اين رژيم قرار میدھند ،تنھا خود را در چنبره اوھام

طبقاتی معينی میباشند خارج از وجود آن طبقات موجودﯾت نداشته و

و خيالپردازی اسير میسازند .در حاليکه در سايه نگرش با دﯾد ماترياليستی به

نمیتوانستند و نمیتوانند دارای ذات مستقل باشند .در اﯾن مورد مارکس با

واقعيتھا میتوان ديد که ايدهھا و نظراتی که در آن زمان از زبان سردمداران رژيم

صراحت مطرح میکند " :اسلوب دﯾالکتيکی من نه تنھا از بيخ با اسلوب ھگلی

مطرح میشدند و عملکردھای متعاقب آن اﯾدهھا و نظرات ،تنھا در خدمت تأمين

تفاوت دارد بلکه درست نقطه مقابل آن است .در نظر ھگل پروسه تفکر که حتی

منافع مادی معينی قرار داشته و پيشبرد اھداف کامال ً زمينی را تعقيب

وی آن را تحت نام اﯾده ) (Ideeبه شخصيت مستقلی مبدل کرده ،دميوژ -ﯾعنی

مینمودند .منظور از منافع مادی معين نيز ھمانطورکه اشاره شد ھمانا منافع

خالق -واقعيت است ،و در واقع خود مظھر خارجی پروسه نفس بشمار آمده

امپرﯾاليستھا و سرماﯾهداران وابسته اﯾران است که رژﯾم جمھوری اسالمی به

است .به نظر من بعکس پروسه تفکر بغير از انتقال و استقرار پروسه مادی در

مثابه دولت جديد اﯾن نيروھای استثمارگر سعی کرد با

برقراری مجدد نظم

اقتصادی -اجتماعی سرماﯾهداری وابسته )که در شراﯾط انقالبی آن زمان از طرف
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طبقاتی در دھه  60در ارتباط با چگونگی تأمين منافع امپرﯾاليستھا و
سرماﯾهداران وابسته اﯾران و اصل شمردن اﯾن امر در سيطره شراﯾط خشونت بار

تنھا مارکس و انگلس بودند که ضمن توضيح اﯾن امر که "توليد و تجدﯾد توليد

مورد بحث در زندانھا ،بر نقش اﯾدئولوژی ارتجاعی اسالمی در ارتباط با منافع آن

زندگی واقعی"" ،عامل تعيين کننده نھائی در تارﯾخ" میباشند ،رابطه بين روبنا

نيروھای استثمارگرو در خدمت به آنھا تأکيد نمود .اگر خوب توجه کنيم اﯾن

و زﯾر بنا و اﯾدئولوژی با پاﯾگاه طبقاتی خود را به طور علمی تشرﯾح نمودند .اﯾن

بحث در واقع مربوط به ﯾک جدال اساسی بين مارکسيستھا و غير

موضوع در بسياری از آثار مارکس و انگلس تشرﯾح و توضيح داده شده است .در

که ھمواره بين

مارکسيستھا است؛ و ھمچنين مربوط به جدالی است

مانيفست کمونيست نيز در تقابل با چنان تفکرات اﯾده آليستی است که به طور

اﯾدهآليستھا

اساسی مطرح میشود..." :توليد اقتصادی و سازمان اجتماعی ھر عصری از

است؟" .جدالی که تجلی آن را در تقابل دو جمله مشھور ،ﯾکی اﯾدهآليستی:

اعصار تارﯾخ که بطور ناگزﯾر از اﯾن توليد ناشی میشود بنياد تارﯾخ سياسی و

"من می اندﯾشم ،پس ھستم" )دکارت( و دﯾگری ماترﯾاليستی" :اﯾن ھستی

فکری آن عصر را تشکيل میدھد".

اجتماعی انسانھاست که شعور اجتماعی آنان را میسازد" )مارکس(،

وماترﯾاليستھا مطرح بوده است" :اﯾده ﯾا ماده! کدام مقدم

در پاﯾان اجازه دھيد سئوالی که در آغاز عنوان شد را مجدداً مطرح کنيم

میشود مشاھده کرد .بدون شک بحث فوق را میتوان با گستردگی بيشتری

 :چرا شراﯾطی که رژﯾم تازه استقراريافته جمھوری اسالمی در سالھای ۶٠در

دنبال نمود .در اينجا قصد من تنھا يادآوری و تاکيد روی اين نکته است که واقعيات

زندانھای خود برقرار نمود از وضعيت جاری در زندانھای رژيم شاه در دھه 50

را بايد با ديدی ماترياليستی و بالطبع با روش ديالکتيکی مورد تجزيه و تحليل قرار

خشونتبارتر بود!؟ با توجه به مطالبی که در فوق تشرﯾح شد در يک جمع بندی

داد تا بتوان نتايج درست از آنھا اخذ نمود ،امری که بالطبع يک انسان

فشرده دو پاسخ متضاد را میتوان طرح نمود (1 :میتوان گفت که پيروی از

کمونيست بايد معرف آن باشد .در ارتباط با موضوع مورد بحث ﯾعنی شکنجه و

اﯾدئولوژی اسالمی دليل اصلی آن وضعيت در زندانھای جمھوری اسالمی در

زندان نيز تنھا با اتکا به اين روش میتوان واقعيات مربوطه را توضيح داد .اميد

دھه  60بود و " اسالم " را باﯾد عامل اصلی ھمه آن جناﯾتھا و شراﯾط شکنجه

وارم که مطالب اﯾن کتاب در خدمت ارتقای آگاھی ھر چه بيشتر خوانندگان مبارز

بار حاکم بر زندان دانست و ﯾا  (2میتوان با توضيح الزامات شراﯾط خاص مبارزه

از واقعيتھای جامعه اﯾران قرار گرفته و در امر مبارزه بر عليه رژﯾم جمھوری

٭

"کاپيتال" ،کارل مارکس ،جلد اول -صفحه  -60ترجمه ايرج اسکندری
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توضيحات:
) (47در دھه  ،40بر زمينه خيانت رھبران حزب توده و سازشـکاری ھـا و نـدامت
نوﯾسی ھای بسياری از افراد وابسته به اﯾن حـزب و جبھـه ملـی ،مبلغـين رژﯾـم
شاه تبليغات زھرآگين گسترده ای را جھت بازداشـتن تودهھـا از مبـارزه بـر عليـه
روشنفکران مبارز در سـطح جامعـه دامـن زدنـد .از جملـه ،در اﯾـن تبليغـات گفتـه
میشد که گوﯾا روشنفکران اساساً قابل اعتماد نيستند و گوﯾا ھمه روشـنفکران
حرفھای خوبی میزنند ولی وقتی به زندان افتادند آن حرفھا را فرامـوش کـرده و
مطيــع دســتگاه شــاه مــی گردنــد .چنــين ســموم فکــری ای کــه دســتگاه ھــای
تبليغاتی رژﯾم شاه برعليه ھر گونـه مبـارزه ای و بـه ضـرر روشـنفکران انقالبـی و
نيروھای پيشتاز جامعه پخش مینمودند ،ازآنجا که خيانتھا و سازشکاری ھای
گذشته به ھر حال زمينه مادی برای آن تبليغات بودنـد ،تـأثيرات کـامال ً منفـی بـه
روی تودهھا به جای گذاشته بود .ماحصل ،ھمانا نااميدی تودهھا از مبارزه وعـدم
اعتماد به روشـنفکران مبـارز بـود -کـه اﯾـن امـر خـود جـدائی غـم انگيـزی را بـين
روشنفکران و تودهھا در جامعه بوجود آورده بود .مسـلماً در چنـين اوضـاعی تنھـا
برپائی ﯾک مبارزه واقعاً انقالبی ،مبارزه ای که روشنفکران پيشتاز تودهھا با ھمه
وجود و تا پای جان درآن مسير پيش بروند قادر به از بين بردن آثـار آن خيانتھـا و
ضعف ھا و ﯾا به قول رفيق حميد اشرف " الﯾروبی طوﯾله "اوژﯾاس" گذشته" بـوده
و میتوانست برای آﯾنده مبارزات خلق مـا بنـای نـوﯾنی را پـی رﯾـزی نماﯾـد .اﯾـن
ھمان وظيفه انقالبی سـنگينی بـود کـه انقالبيـون دھـه  50آن را بـا موفقيـت بـه
سرانجام رسـاندند .مبـارزه قھرمانانـه اﯾـن مبـارزﯾن در پيشـبرد ﯾـک مبـارزه واقعـاً
انقالبی در جامعه و انعکاس اﯾن امـر در درگيـری ھـای مسـلحانه در کوچـه ھـا و
خيابانھا با مأموران رژﯾم شاه ،مقاومتھای حماسی آنان در مقابل شکنجهگران
و دژخيمان در زندانھا و ھمچنين رﯾخته شدن خون آن انقالبيون در زﯾر شکنجه و
اﯾستادگی ھای قابل تحسين بسياری از زندانيان سياسی در مقابل دژخيمان در
زندانھا ،ھمه و ھمه عواملی بودند که ذھنيت ھای مسـموم گذشـته را از بـين
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بردند .چنان اعمال و برخوردھا ،سموم فکـری گذشـته را بـه گونـهای زدودنـد کـه

اﯾن رزمندگان بلکه به خون ورنج و زحمت ھمه مبارزﯾن انقالبی دھه  50و پاﯾمـال

بعداً ذھنيتی کامال ً دگرگـون از پـيش در مـورد مبـارزﯾن سياسـی در ذھـن مـردم

کردن آن خونھا است.

شکل گرفت.
امروز در اﯾنجا و آنجا باز شاھد تالشھای ضد انقالبـی بـرای زنـده کـردن تبليغـات
مســموم کننــده گذشــته در رابطــه بــا زنــدانيان سياســی دھــه  60میباشــيم؛ و
سخنانی از اﯾن گونه می شنوﯾم که در زندانھای جمھوری اسالمی در دھه 60
در شراﯾطی که "ھواداران و جوانترھا" مقاومـت میکردنـد ،گوﯾـا اعضـاء مرکزﯾـت
سازمانھا و کادرھای باال ﯾکـی پـس از دﯾگـری نـدامت کردنـد!! و گوﯾـا جمھـوری
اسالمی "قدرقدرت و پيروز")!!( آن مبارزﯾن را پـس از تخليـه اطالعـاتی و تسـليم
شدن اعدام نمود! چنين ادعاھائی کـامال ً کـاذب میباشـند .صـرفنظر از اﯾـن کـه
حتی در دھه  30نيز عليرغم ھمه خيانتھا و سازشـکارﯾھا ،بـاز مبـارزﯾنی وجـود
داشتند که به مردم خوﯾش وفـادار مانـده و ھمچـون دکتـر فـاطمی ھـا) از جبھـه
ملی( ،سرھنگ سيامک ھا ،مرتضی کيوانھـا ،کوچـک شوشـتری ھـا ،وارطـان
ساالخانيانھا و)....از حـزب تـوده( خونشـان بـه نشـانه حقانيـت مبـارزه بـر عليـه
ھرگونه ظلم و ستم و استثمار بر زمـين رﯾختـه شـد ،واقعيـت مقاومـت کادرھـا و
اعضــای رده ھــای بــاالی تشــکالت مردمــی در دھــه  ،60بــه ھيچوجــه بــا ادعــای
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
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پيروزمندی در جامعه صورت گرفته ،انجام ميداد .ثانياً چپ ھـای واقعـی در ھمـان
زمان نيز به خاطر اعدام جناﯾت کاران سلطنتی ،رژﯾم خمينی را تأﯾيـد نمیکردنـد

) (48در بعضــی از خــاطرات مربــوط بــه زنــدانھای جمھــوری اســالمی ،بــه اﯾــن

و "به به" نمیگفتند؛ چون معتقد بودند که مساله بر سر انتقام شخصی نيسـت

موضوع با دﯾدی مطلق گراﯾانه ،بدون توضيح زمينه ھای مادی آن و بـا ﯾـک جانبـه

و صرف اعدام به ھر ترتيب به پيشبرد کار انقالب ﯾاری نمـی رسـاند .بلکـه ھـدف

نگری برخورد شده و در نتيجه امکان قضاوت از خواننده سلب شده اسـت .بـدون

باﯾد تربيت تودهھا با روحيه دموکراتيک و باال بردن سطح آگاھی آنھا باشـد و بـه

آنکه به چگونگی و جزئيات مربـوط بـه مـوارد مشـخص بـاﯾکوت در زنـدان پرداختـه

ھمين منظور رژﯾم می باﯾد دادگاهھای علنی برای دستگير شدگان مرتبط با رژﯾم

شود ) واساساً بدون دانستن ھمه واقعيتھـا در آن شـراﯾط نمیتـوان و نباﯾـد از

شاه ترتيب دھد و امکان وسيعترﯾن حضور تودهھا در اﯾن دادگاهھـا را بوجـود آورد.

دور در مورد ھر موردی قضاوت نمود( ،الزم است فقط به اﯾـدهھای نادرسـتی کـه

در اﯾن دادگاهھا باﯾد واقعيتھای پشت پرده رژﯾم شاه در معـرض دﯾـد و شـناخت

با چنين مساﯾلی مطرح میشوند ،برخورد کرد .ﯾکی از مساﯾل ،مخدوش کـردن

تودهھا قرار گيرند و از اﯾن طرﯾق واقعيت سر سپردگی و سرکوبگری مھره ھـای

مرز بين نيروھای مردمی و ضد مردمـی) ،بـين نيروھـای خلـق و ضـد خلـق ،بـين

رژﯾم شاه ھر چـه بيشـتر بـه تودهھـا شناسـانده شـوند تـا آنھـا امکـان ﯾابنـد بـا

طبقات تحت ستم و تحت سلطه و طبقات ستمگر و سلطه گر -ﯾا با ھـر اسـمی

آگاھی ارتقاء ﯾافته خود ،نيروھای ضد خلقی ﯾعنی دشمنان خود را در لباسھای

که اﯾن پدﯾدهھای واقعی را بناميم( میباشد .در اﯾن رابطه موضـوع اﯾنطـور جلـوه

دﯾگری که به تن میکنند بشناسند .اﯾن مسـاله اصـلی کمونيسـتھای واقعـی

داده میشود که مثال ً چون تودهای –اکثرﯾتیھا مثـل چـپ ھـا "فکـر" نمیکردنـد

ھمان دوره بود .آﯾا رژﯾم جمھوری اسالمی با ماھيت ضـد خلقـی خـود کـه امـروز

پس کسانی کـه بـا آنھـا بـه قـول خودشـان مرزبنـدی داشـتند ،بـه دموکراسـی

ظاھراً برای ھمگان آشکار است ،اساسـاً ظرفيـت برگـزاری چنـان دادگاهھـائی را

معتقد نبوده و تحمل عقيده مخالف را نداشـتهاند) چنـين ادعـائی بـه خصـوص در

داشت؟ رژﯾم تازه روی کار آمده به خاطر انتقام کشـی

کتاب "ﯾاد ھای زندان" جلد دوم ،با برجستگی بيان شده(! پرسـيدنی اسـت کـه

و ﯾا رضـاﯾت دل خـود سـاواکیھا و سـلطنت طلبـان را

آﯾا اختالف مردم تحت ستم اﯾران با حاکمان وقت صرفاً ﯾک اختالف فکری اسـت؟

نکشــت .اعــدام آنھــا ﯾــک موضــوع سياســی بــود و

)البته اختالف فکری ھم ھست( .آﯾا کارگران آگـاه بـا سـرماﯾهداران بـه اﯾـن دليـل

جمھـــوری اســـالمی ھـــم آن را در خـــدمت اھـــداف

مرزبندی دارند که سرماﯾهداران مثل کارگران فکر نمیکنند؟) البته که آنھـا مثـل

سياسی خود به کـار گرفـت .ثالثـاً آﯾـا اﯾـن بـا واقعيـت

کارگران فکر نمیکنند!( .در اﯾنجا بحث بر سر داشتن عقاﯾد مختلـف در مـورد امـر

انطباق دارد که بگوئيم که رژﯾم اول "سـلطنت طلبـان"

مشترک مورد قبول دو طرف نيست که در اﯾـن صـورت مسـلم اسـت کـه باﯾـد در

را کشت و بعداً بـه سـراغ نيروھـای مردمیرفـت!؟ آﯾـا

نھاﯾت صبوری و تحمل نظر مخالف ،مسـاﯾل را بـا بحـث و گفتگـو حـل نمـود .امـا،

مـدعيان میتواننـد بگوﯾنـد کـه تـارﯾخ سـالخی شــدن

ماھيت اختالف بين نيروھای مردمی با نيروھـای ضـد خلـق را بـه اخـتالف فکـری

تودهھای زحمتکش کرد توسط خلخالی جالد چنـد روز

صــرف تقليــل دادن و ســپس نيروھــای مردمــی را بــه خــاطر مرزبنــدی بــا چنــان

بعــد از بــه اصــطالح " پيــروزی انقــالب" بــود؟ دھقانــان

نيروھائی به عنوان گوﯾا دموکرات نبودن سرزنش کردن ،خواسـته و ﯾـا ناخواسـته

ترکمن صحرا چطور و...؟ آﯾا تودهھای انقالبی و زحمتکش مردم اولين آماج

حماﯾت از ضد خلق و تقوﯾت آن میباشد.
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واقعيت اﯾـن اسـت کـه اﯾـن نـوع سـخنان بيشـتر در خـدمت تطھيـر جرﯾانھـای

) (51وارطــان ســاالخانيان مبــارز ارمنــی اھــل تبرﯾــز ،کــارگر انقالبــی ای بــود کــه

سياسی مذکور قرار دارد ،درحالی کـه جرﯾـان سياسـی "اکثرﯾتـی -تـودهای" کـه

ھمچون کوچک شوشتری ،خسرو روزبه و مبارزﯾن دﯾگـر از ميـان تودهھـای تحـت

دارای مــاھيتی ضــدخلقی اســت ،بــا ھــيچ آبــی تطھيــر پــذﯾر نيســت ،بمانــد بــا

ستم اﯾران جزء حزب توده بوده و در دھه  20و سالھای اول دھه  30فعاليتھای

تطھيرھای قلمی از اﯾن نوع! -ھر چند افراد تودهای و اکثرﯾتی ھم ھر چند به طور

مبارزاتی خود را در اﯾن حزب پيش برد .وارطان در  6اردﯾبھشت سال  1333توسط

نادر وجود داشتهاند که اعمال و رفتارشان متضاد با مقوله ضد انقالبی تـودهای –

مــأموران رژﯾــم شــاه دســتگير و در  18اردﯾبھشــت ھمــان ســال پــس از تحمــل

اکثرﯾتی بوده است.

شکنجهھای فراوان در زﯾر شکنجه به شـھادت رسـيد .دراﯾـن زمـان او  22سـاله
بود .ما بعد ھا نيز در زندانھای دوره شاه با برخی از زندانيان تـودهای )از جملـه

) (49چقــدر درد و تجربــه در واقعيــت زﯾــر نھفتــه اســت" :شــب  21بھمــن ھمــه

بعضی از افسران آن دوره( روبرو ھستيم که با رژﯾـم شـاه نسـاختند .در اﯾنجـا در

سرگرم تماشای تلوﯾزﯾون بودﯾم .صحنهھای پر شوری از سال  57پـی در پـی بـر

رابطه با حزب توده الزم است نکاتی توضيح داده شود (1 .تا آنجائی که به دھـه

صحنه تلوﯾزﯾون ظاھر میشد .ھمه ساکت بودنـد و شـاﯾد ھـم بـه دنبـال خـاطره

 20و  30بر میگردد باﯾد حسـاب رھبـران خـائن حـزب تـوده را از حسـاب اعضـای

ھای شيرﯾن گذشته ،ناگھان طاھره فرﯾاد کشيد ،در ﯾکی از اﯾن تصـاوﯾر ،ھمسـر

صادق اﯾن حزب که بسياری از کارگران و زحمتکشان جامعه ما را در بر میگيـرد،

طاھره با شور خاصی در صف اول شعار میداد" :مرگ بر امرﯾکا ،زنده باد آزادی"!

جدا نمود (2 .حزب توده اگر چه در اﯾن دوره)و ھرگـز( ﯾـک حـزب کمونيسـت و بـه

ھمسرش سال  60اعدام شده بود .او به شدت احساساتی شد و گرﯾه کرد ،در

اﯾن اعتبار حزب طبقه کارگر نبود ،ولی ھر چه بود ﯾک حزب ضد خلقی نيز نبود(3.

چشمان ھمه اشک حلقه زده بود") زندان اوﯾـن 22 ،بھمـن سـال  63نقـل از ف-

در طی سالھای 40و  50حزب توده اساساً در اﯾران حضور و در نتيجـه عمکـردی

آزاد صقحه  .(108اﯾن واقعيت را مکرراً باﯾد بيان کرد که انقـالب شکسـت خـورده

نداشت .اما کار تبليغی و تروﯾجی آن در خارج از کشـور در چھـار چـوب سياسـت

 ،57ﯾک انقالب اسالمی نبود ،ﯾعنی مردم به خاطر "اسالم" بپـا نخاسـته بودنـد.

ھای شوروی سابق در مقابله با نيروھای انقالبـی و مردمـی قـرار داشـت .در آن

حتی در آنزمان خمينی جرأت نمیکرد از برقراری ﯾـک حکومـت مـذھبی در اﯾـران

دوره چرﯾکھای فدائی خلق در برخورد به حزب توده با توجه به تجربه ھای عينـی

صحبت کند بلکـه بـرعکس بـا تزوﯾـر و رﯾـا بـه مـردم اطمينـان مـیداد کـه پـس از

زﯾادی که در رابطه با نفوذ پليس در بين تودهای ھا داشتند -کـه نمونـه برجسـته

مراجعت به اﯾران در شھر قم اقامت گزﯾده و کاری بـه سياسـت نخواھـد داشـت.

آن نفوذ ساواک در تشکيالت تھران حزب توده بود -در مورد فعالين سياسی حزب

اگر جمھـوری اسالمیخواسـت مـردم بـود دليلـی نداشـت کـه خمينـی مـردم را

توده ،اﯾن شعار را رھنمون خود قرار داده بودند که " ھر فعال تودهای پليس است

اﯾنچنين فرﯾفته و آنھا را خام کند .واقعيت اﯾـن اسـت کـه رژﯾـم کنـونی بـا قـدرت

مگر اﯾن که عکس اش ثابت شود")اﯾن شـعار ورد زبـان رفقـای اوليـه مـا در گـروه

امپرﯾاليسم در شراﯾط فقدان ﯾک رھبری انقالبی به قدرت رسيد.

رفيق مسعود احمدزاده بود .درﯾغا که بعداً چنين رھنمودی به فراموشی سـپرده
شد و مثال ً در جزوه " اعدام انقالبی عباس شھرﯾاری ،مرد ھزار چھـره-بزرگتـرﯾن

) (50رجوع کنيد به توضيح شماره22

جاسوس و مشاور عـالی سـازمان امنيـت اﯾـران" ،بـا اﯾـن جرﯾـان مـنحط بـا لحـن
دﯾگری سخن گفته شد( ( 4 .در دوره جمھوری اسالمی حـزب تـوده بـه خـاطر
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ھمک ـاری بــی شــائبه اش بــا رژﯾــم دار و شــکنجه جمھــوری اســالمی و شــرکت

) (53او را داداشی صدا

مستقيم در سرکوب تودهھا  ،دﯾگر شکی در ماھيت ضد خلقی خـود بـرای ھـيچ

میکردﯾم .اﯾن نـام را در

عنصر مترقی و آزادﯾخواھی باقی نگذاشت.

واقــع مــن بــه ﯾــاد رفيــق

254

بسيار عزﯾز ،محمد علی
) (52حقيقتاً انقالبيون بسـياری بودنـد کـه بـا ھمـه اسرارشـان در دل ﯾـا در زﯾـر

خسروی اردبيلی ،که در

شــکنجه جــان باختنــد و ﯾــا ب ـه جوخــه اعــدام ســپرده شــدند و دشــمن بــا ھمــه

جبھـــه نبـــرد ظفـــار بـــه

شکنجهگران حرفه ای اش نتوانست از طرﯾق آنھا به مبارزﯾن و نيروھای مردمی

شــھادت رســيد  ،بــرای

دﯾگر دسترسی پيدا کند .نمونهھادر اﯾن زمينـه ھمـانطور کـه اشـاره شـد بسـی

وی انتخــاب کــرده بــودم.

فــراوان تــر از آن اســت کــه بــه شــمارش آﯾنــد .اتفاق ـاً در شــماره 95پيــام فــدائی

رفيق خسروی نيـز مثـل

خاطرهای در ارتباط با مبارز کمونيست ،لقمان مدائن از زبان ﯾکی از رفقای نوجوان

رفيـــق ھـــادی کـــابلی ،

او در آن زمان ،نوشته شده که دقيقاً بيانگر آن اسـت کـه زنـدگی خيلـی از افـراد

شمالی و اھل بابل بود که ھمه ما او را "داداشی" میناميدﯾم ،رفيقی چنان پـر

مرتبط با انقالبيـونی نظيـر لقمـان درسـت بـه خـاطر مقاومـت حماسـی آنـان زﯾـر

کينه و خشم نسبت به دشـمن و چنـان پـاک و بـا صـفا کـه انسـان میتوانسـت

شکنجه مسير دﯾگری غير از زندان طی کرده است .کسی که خاطرهاش را از آن

قســم بخــورد کــه او ھمــواره راز دار خلــق بــاقی خواھــد مانــد .در مــورد اﯾــن

دوران نوشته است توضيح میدھد که به خاطر اﯾن که مبادا ارتبـاطش بـا لقمـان

داداشی)رفيق خسروی( به عينه میشد ديد که چگونه خشـم و کينـه طبقـاتی

قطع شود مدام بر سر قرار وی میرفت و اﯾـن در حـالی بـود کـه لقمـان ،فـدائی

او نسبت به دشمن ،با آگاھی طبقاتیاش در ھم آميخته بود .داداشـی ھمـواره

مبارز تحت شـکنجه قـرار داشـت و بـاالخره نيـز زﯾـر شـکنجه شـھيد شـد .ﯾـاد او

از مصائب و ظلمھائی که در زندگی با آنھا مواجه شده بود سخن میگفت و در

گرامی باد.

افشای ستمگریھای در بار پھلوی ،از دوره کودکی خـود تعريـف میکـرد کـه بـه
خاطر چيدن چند سيب از بـاغ ﯾکـی از شـاھزادهھـای دربـار شـاه درحضـور جمـع
شــالق خــورده بــود .داداشــی دﯾگــر ،رفيــق ھــادی کــابلی نيــز آنچــه در داداشــی
اول)رفيق خسروی( متجلی بـود را ثابـت کـرد .بـرای بـه تسـليم کشـاندن رفيـق
کابلی او را با چنان شدتی شکنجه کرده بودند که تنھا ﯾک جسد سوخته از او به
جا مانده بود .اﯾن جسد را به بعضی از زنـدانيان کـه وی را مـی شـناختند نشـان
دادند و برخی از آنھا قادر به شناخت وی نشده بودند.
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) (54مھناز حقيقتاً انسان فداکاری بود که ھنگام دستگيری به زن صـاحب خانـه

سياسی مطلع از وضع سرکوھی در زندان در دھه  ،50ھم خوانی دارد ولی او با

که ھمراه وی در خانه ای که اسلحه جاسازی شده بود دستگير میشد نـدا داد

تکيه بر آن مورد ،حکم غير واقعی و نادرستی صادر میکند .حکـم غيـر واقعـی از

که تو خود را به بی اطالعی بزن و من ھمه چيز را به عھده می گيرم .مھنـاز بـه

اﯾن قبيل که " :اصـوال ً سالھاسـت کـه آن تصـور گذشـته ی " زنـدانی قھرمـان و

عھد خود وفا کرد و آن زن از مھلکه ای کـه در انتظـارش بـود خالصـی ﯾافـت– ھـر

شکست ناپذﯾر" ) که در گذشته ھم در بسياری موارد واقعيت نداشت( جائی در

چند که وی عليرغم دﯾدن چنين فداکاری بزرگی از ﯾک انسان کمونيست درسـی

حوزه ی خرد روشنفکران اﯾران ندارد" .اما اﯾن حـرف انسـان را بـه ﯾـاد خمينـی در

نياموخت .......خانه ای که مھناز در آن دسـتگير شـد در تھـران در منطقـه گيشـا

نجف عراق در اواﯾل دھه  50می اندازد)البته با تأکيد بر اﯾن که به قول معـروف در

قرار داشت .الزم است ﯾادآوری کنم که پاسداران رژﯾم جمھوری اسـالمی ،خـون

مثــل مناقشــه نيســت( کــه وقتــی بــرای وی تعرﯾــف کردنــد کــه در اﯾــران جوانــان

خواھر مھناز را نيـز کـه ھـوادار سـازمان مجاھـدﯾن بـود ھمزمـان بـا وی بـر زمـين

انقالبی ای پدﯾدارشدهاند که از مرگ نمیترسند و شجاعانه و به طور مسـلحانه

رﯾختند.

بــا رژﯾــم شــاه مــی جنگنــد و در بيــدادگاهھای شــاه ،خــود شــاه و رژﯾمــش را بــه
محاکمه می کشانند و احکام تير باران آن بيدادگاهھا را با روی شاد مـی پذيرنـد،

)" (55اصوال ً سالھاست که آن تصـور گذشـته ی " زنـدانی قھرمـان و شکسـت

با ناباوری کامل به اﯾن سخنان برخورد کرده و نتوانست چنين واقعيتی را ھضم و

ناپذﯾر" ) که در گذشته ھم در بسياری موارد واقعيت نداشت( جـائی در حـوزه ی

به خود بقبوالند؛ و در آخر نيز تنھا با عدم قبـول چنـان واقعيتـی و "دروغ" خوانـدن

خــرد روشــنفکران اﯾــران نــدارد "(!!).گوﯾنــده اﯾــن ســخن ﯾکــی از روشــنفکران بــه

موضوع ،خود را تسکين داد .اﯾن مثال آموختنی است وصاحبان چنان تفکری باﯾـد

اصطالح اصالح طلب امروزی میباشد .مھم نيست کـه نـام او" کـاظم کردوانـی"

اندکی با خرد الزم واقعيتھائی را که ممکن است حتی در تصورشان نيز نگنجد،

است که برای تطھير چھره جمھوری اسـالمی و اصـالح طلـب جلـوه دادن دولـت

درک کنند و در نتيجه از وجود ناسره به انکار سـره نرسـند و حقـاﯾق را بـا گـردش

خاتمی در "کنفرانس برلين" حضور داشت! مسأله اﯾن است کـه "دسـتگاه ھـای

نوک قلم ،به راحتی در زﯾر پا قرار نداده و له نکنند! ر .پارسا با نقل جمالت فوق و

اطالعاتی" و به قول فرد مزبور و بنـا بـه تأکيـد او " بـه خصـوص از نـوع فالحيـان و

پاســخ بــه آن در شــماره ھــای  81-82نشــرﯾه آرش ،ضــمن تأکيــد بــر مقاومــت

سعيد امامی آن" ،در دل اﯾن گونه روشنفکران چنان رعبی بوجود آورده است کـه

قھرمانانــه مبــارزﯾنی چــون علــی جدﯾــدی و شــھرام محمــدﯾان در زﯾــر شــکنجه "

آنھا را بر آن می دارد که پا روی حقاﯾق گذاشته و واقعيتھا را انکار و ﯾـا تحرﯾـف

دســتگاه ھــای اطالعــاتی" جمھــوری اســالمی در دھــه  ،60مینوﯾســد " :اﯾنــان

نماﯾند .آقای کردوانی سخنان فوقالذکر را در نشـرﯾه آرش شـماره  80در تقبـيح

قھرمانان ما ،روشنفکران و قھرمانان مردم اﯾران ھستند و خواھند بود .اگر بر سـر

"خصلت کنجکاوی" سرکوھی که در دوره شاه " اطالعات فراوانـی از گـروه ھـای

پيمان و اعتقادات خود ماندن در حوزه خرد شـما نيسـت ،چـه چيـزی در حـوزه ی

سياسی ،به خصوص "ستاره سرخ" شيراز به دسـت آورده بـود" ،مطـرح کـرده و

خرد شماست؟ زﯾر پا گذاشتن اصـول ،برﯾـدن و ھمکـاری کـردن ،تسـليم شـدن؟

با ابراز اﯾن حرف درست که ھمه به ﯾکسان ظرفيت تحمـل شـکنجه را ندارنـد ،در

کدامين؟"

مورد فرد مذکور نوشته است که وی "پس از دستگيری و در زﯾـر شـکنجه مجبـور
به دادن ھمه ی آن اطالعات شد" .اﯾن حرف آقای کردوانـی بـا اظھـارات زنـدانيان
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) (56شيدا بھزادی دختری بود نوزده ساله .شانزده روز پيش از آن در خيابان بـه

آﯾا او جنون داشت؟ آﯾا اﯾن جنون بشری بود که اﯾن چنين میکرد؟ ﯾا چيز دﯾگـری

عنوان مشکوک دستگير شده بود .اوايل خيلـی شکنجهاش کرده بودند ،و ايـن از

رژﯾـم تکيـه بـر مـردم
بود ،اﯾن که نياز اﯾـن حکومـت بـرای مانـدن بـود؟ وقتـی ﯾـک ِ

سوزنھايی که برای به ھوش آوردنش زير ناخنھايش فرو کرده بودند معلوم بـود.

نداشته باشد و تکيه اش به سرماﯾه باشد به خاطر ماندن خـودش ھـر کسـی را

خودش میگفت آنقدر زدندم که بيھوش شدم .با فرو کردن سوزن زيـر انگشـتانم

کـــه الزم باشـــد مـــی کشـــد ".برخـــورد شـــجاعانه بســـياری از مبـــارزﯾنی کـــه

به ھوشم آوردند .تقاضای رفتن به توالت کـردم .بـازجويم کـه ھمـان شـکنجهگرم

سرسپردگان رژﯾم جمھوری اسالمی خـون آنھـا را درحـالی کـه شـعار مـرگ بـر

بود  -در بعضی مـوارد ايـن دو فـرق داشـتند  -مـرا بـه توالـت بـرد .ھمينقـدر يـادم

خمينی و زنده باد آزادی آنان در ھوا طنين انداخته بود ،در ميدانھای تير بر زمين

ھست که شلوارم را پايين کشيدم .ديگر ھيچ چيز نفھميدم .بعد از چند روز خـود

رﯾختند ،در گزارشات دﯾگری نيز ذکر شده است .از جمله ناصـر کـه قـبال ً نيـز از او

را در بھداری اوين يافتم .پاھايش که بر اثر ضربهھای کابل پـاره شـده بـود ،چـرک

نقل شد به عنوان ﯾک شاھد عينی گفته است " :ما را بـا بچـهھای اعـدامی بـه

کرده بود .بعد از شکنجه ،زندانی ديگر قادر به پوشـيدن کفشـھايش نيسـت .اگـر

محل اعـدام بردنـد و در ﯾـک گوشـهای رو بـه دﯾـوار بـا چشـمان و دسـتان بسـته

بر اثر شکنجه پارگی ايجاد شده باشد حتماً عفونـت ايجـاد میکنـد .او ھـم فقـط

نشاندند .احکام اعدام را فردی به نام قاسـم میخوانـد .او اسـامی حـدود  20تـا

پماد میماليد ،تنھا چيزی که در بند وجـود داشـت .میگفـت شـانزده روز اسـت

 25نفر را خواند و سپس آنھا را به جوخه بستند .بعـد چشـم بنـدھای مـا را بـاز

خون ادرار میکند .و اين عارضه حدود دو مـاه ادامـه داشـت .پرسـيدم خـوب چـه

کردند تا شاھد مرگ آنان باشيم .ھمان لحظه حالت ناجوری بـه مـن دسـت داد.

گفتی .رندانـه جـواب داد ھمـه چيـز را.او را خيلــی شـکنجه کـرده بودنـد و بـدون

بچهھای اعدامی ﯾک صـدا شـعار مـرگ بـر خمينـی و زنـده بـاد آزادی میدادنـد.

گرفتن حتی يک کلمه حرف ،به بند آورده بودند و ديگر سراغش را نگرفته بودند.

بعد .........ﯾک سری دﯾگر را اعدام کردند .کـاميونی کـه مخصـوص حمـل گوشـت
بود آوردند و اجساد را توی آن رﯾختند")ھـر دو مـورد نقـل از " کتـاب سـمينار بـين

) (57ﯾک شاھد عينی به نام مسعود کوماشی ،اعدام رفقـای نـامبرده را چنـين

المللی استکھلم"  2-1اکتبر  ،1998کانون زندانيان سياسی اﯾران در تبعيد -تأکيد

توضــيح میدھــد  " :شــاﯾد بعضــی از شــماھا نــام روح انگيــز دھقــانی را شــنيده

از من است(.

باشيد .او خـواھر اشـرف دھقـانی بـود کـه بعـد از سـی خـرداد ھمـراه بـا شـش
زنــدانی دﯾگــر در حــالی کــه شــعار میدادنــد در زنــدان تبرﯾــز اعــدام شــد .بعــد از

) (58از اشعار سعيد سلطانپور و قطعاتی از شعر ھـای" :عاشـقان شـرزه" و "

تيرباران ،پاسداری به نام حاجی جبار چند تير به آلت تناسـلی روح انگيـز شـليک

صدای بال ققنوسان" از شفيعی کدکنی.

کرد .بعد ھم لختش کرد و به ﯾکی از مرده ھا که به روی او انداخته بود گفـت تـو
ھم با اﯾن کيف کن .اﯾنھا حتی از مرده کمونيستھا ھم تـرس دارنـد ".مسـعود

) (59کسانی که در آن زمان در زندان بودند ،ھنوز با ناباوری تعرﯾف میکننـد کـه

کوماشـی در توضــيح چرائــی چنــين برخــورد رذﯾالنــه و وقاحــت بــاری بــه درســتی

وقتی نام آن مبارزﯾن از بلند گو برای اعدام خوانـده میشـد ،آنھـا بـا چھرهھـای

میگوﯾد ":اما مساله اﯾن است چرا رژﯾم اﯾن کارھا را میکـرد؟ آﯾـا پاسـداری کـه

خندان با بچهھا روبوسی میکردند و ﯾا با سر دادن شـعاری و تکـان دادن دسـت

اﯾن کارھا را میکرد دﯾوانه بود؟ آﯾا خمينی که دستور قتل را مـیداد دﯾوانـه بـود؟

خــداحافظی میکردنــد و واقعــاً کــه گــوئی عــازم مســافرتی ھســتند ،ســبکبال
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میرفتند .در کتاب حقيقت ساده نيز اﯾن واقعيت بيان شده است .منتھا بـه نظـر

است که در ھمان زمان در زندان مجاھدﯾنی ھـم بودنـد کـه بـر عکـس از مواضـع

میرسد که نوﯾسنده کتاب مزبور ھيچوقت قادر نشده که علت چنين برخوردی از

دموکراتيــک فاصــله گرفتــه و حتــی دارای مواضــع ضــد چــپ بودنــد .اﯾــن دســته از

طرف آن مبارزﯾن را در ﯾابد ،برخوردی کـه در واقـع از روحيـه و فرھنـگ انقالبـی در

زندانيان مجاھد با نيروھای چپ در زندان برخورد خصمانه ای داشتهاند.

وجود آن مبارزﯾن ناشی میشـد .از اﯾـن رو در کتـاب مزبـور ھـر جـا کـه نوﯾسـنده

در اﯾنجا اشاره به نکته ای ضروری به نظـر میرسـد و آن اﯾنکـه پـس از

فرصت ﯾافته علت وجود چنان روحيه مبارزاتی در آن انقالبيون را بانسبت دادن بـه

تحــولی کــه طــی ﯾــک بــه اصــطالح "انقــالب اﯾــدئولوژﯾک" در اســفند ســال  63در

اصطالح ضعفی به آنھا ،توضيح داده است .مثال ً در اﯾن کتاب ،علـت برخوردھـای

سازمان مجاھدﯾن رخ داد ،با توجه به اعمال و برخوردھائی که اﯾن سـازمان پـس

انقالبی بعضی از مبارزﯾن در زندان ،به اﯾـن امـر کـه گوﯾـا انقالبيـون مـا پيـروزی را

از آن تحول به منصه ظھور رساند) از آن زمان به بعـد سـازمان مجاھـدﯾن علنـاً بـر

نزدﯾک میدﯾدند ،منتسب شده اسـت .در مـورد رفيـق فرامـوش نشـدنی سـيما

عليه تک تک نيروھای چپ معتقدبه مارکسيسم در اﯾران ،موضـع خصـمانه اتخـاذ

درﯾائی نيز به ھمين گونه برخورد شده است .در حالی که حـداقل روشـن اسـت

نمود و در حالی که اﯾن نيروھای چپ را در مجموع "طيف رنگارنگ مرتجعين چـپ

که اﯾن رفيق به عنوان ﯾک چرﯾک فدائی خلق به استراتژی جنگ تودهای طوالنی

نما" ناميد ،در مقابل آنھا قـرار گرفـت؛ و اﯾـن ھمزمـان بـود بـا دفـاع شـدﯾد اﯾـن

اعتقــاد داشــت و طــوالنی بــودن مبــارزه بــرای وی امــر محــرزی بــود؛ ﯾعنــی چنــان

ســازمان از امپرﯾاليســتھا(،بعضــیھا در جبھــه "چــپ" ،بــدون بررســی نظــرات،

اعتقادی خود نشان میدھد کـه اتفاقـاً چشـم انـداز پيـروزی بـرای اﯾـن رفيـق در

مواضع سياسی و پراتيک سازمان مجاھدﯾن در دورهھای مختلف حيات آن و درک

دوردست قرار داشت .بی مناسبت نيست که ھمين جـا قيـد شـودکه در وصـيت

تفاوتھای غير قابل انکار موجود بين اﯾن دوره ھا ،در مورد مبـارزﯾن مجاھـد واقعـاً

نامــه ســيما کــه بــرای خــانوادهاش فرســتاده ،اﯾــن جمــالت بــا برجســتگی مــی

انقالبی در گذشته ،موضع نادرستی اتخاذ میکنند .در حالی کـه اﯾـن سـازمان و

درخشند " :ھر آنچه گفتم درسـت بـود و بـراﯾش اﯾسـتاده ام ،سـتاره ای

نيروھای وابسته به آن را نيز باﯾد چـون ھـر پدﯾـده دﯾگـری در پروسـه و در مسـير

بودم که خاموش نگشتم" .ﯾاد عزﯾزش گرامی باد!

تحوالتش مورد برخورد قرار داد .واقعيت اﯾن است که بسياری از انقالبيون مجاھد
در زندانھای دھه  ،60جان خود را در راه رشـد و اعـتالی آگـاھی و مبـارزه مـردم

) (60در کتاب" من ﯾـک شورشـی ھسـتم" صـفحه  ،162نوﯾسـنده مطـرح کـرده

اﯾران برای رسيدن به فردائی نو با آفتابی فروزان فدا کردهاند .اﯾن مبارزﯾن مجاھد

است که اصل اﯾن شعر سروده سرھنگ بھزادی از اعضای حـزب تـوده ) احتمـاال ً

متعلق بـه نيروھـای مردمـی بـوده و ھمـواره در ﯾـاد خلـق زنـده خواھنـد مانـد .از

قبل از  28مرداد( میباشد که کرامت دانشيان آن را در زندان به صورت ﯾک ترانه-

بازماندگان مجاھد آن دھه نيز ھنـوز کسـانی ھسـتند کـه بـا سـازمان مجاھـدﯾن

سرود در آورد.

کنونی در ارتباط نبوده و دارای مواضـع ضـد کمونيسـتی نمیباشـند .جاﯾگـاه اﯾـن

) (61در اکثر خاطراتی که از طرف زندانيان سياسی با مواضع چپ نوشته شـده

تيپ ھا را نيز باﯾد بدرستی تعيين کرد و بين آنھا و کسانی که بـه دليـل موضـع

است از مبارزﯾن مجاھدی که درست به دليل برخورداری از مواضع دموکراتيک ،بـا

ضــد کمونيســتی اشــان نمیتواننــد ضــد دموکراســی و ضــد ترقــی خــواھی ھــم

مبارزﯾن چپ رابطه حسنه توأم با صميميت و احترام داشتند ،اسـم بـرده شـده و

نباشند ،فرق گذاشت .به طورکلی ما موظفيم ھمه واقعيات را به خوبی شناخته

از آنھا تجليل گردﯾده است .اما به اﯾن امـر نيـز در گزارشـات آنھـا اشـاره شـده

و مرزھا را قاطی نکنيم.
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ﯾکی از زندانيان سياسی آن دوره در رابطه با برخورد مجاھدﯾن در زنـدان

ھمزمان ذکر کرده است .ميثم ،پس از برکناری حـاج داوود رحمـانی در سـال ،63

در ﯾکی از زندانھای شـمال در سـال  66مینوﯾسـد " :مجاھـدﯾن دﯾگـر قـادر بـه

ضمن اعالم قدردانی از "زحمـات بـرادر حـاج داود رحمـانی" )نگـاه کنيـد بـه کتـاب

پنھان نگه داشتن اختالفات خود نبودند .اختالف نظر در مـورد مسـاﯾل سياسـی-

"شب بخير رفيق" صفحه  ،(136رئيس زندان قزلحصار شد .در سال  65در ارتباط

تشکيالتی و نوع برخورد به زندانيان چپ ،آنھا را به سه گروه تقسيم کرده بـود.

با جو مبارزاتی در کل جامعه)در زندان و بيرون از آن( شراﯾط جدﯾـدی بوجـود آمـده

گروھی از مجاھدﯾن کامال ً ضد چپ بودند .رھبری اﯾن گروه را منصور عباسـی بـه

بود .در اﯾن مقطع در زندان ﯾک دوره تنفس -ھر چند کوتـاه اﯾجـاد شـد .عـدهای از

عھده داشت .زندانيان ھشتپر و آستارا و تعدادی از زندانيان رشت ،تحت رھبری

زندانيان سياسی که مدت محکوميتشان تمـام شـده و حتـی ملـی کشـی ھـم

او بودند .گروه دوم شامل زندانيان انزلی ،رودسـر و لنگـرود بـود .اﯾـن گـروه روابـط

کرده بودند در اﯾن سال از زندان آزاد شدند.

خوبی با زندانيان چپ داشت و از نظر کيفيت و کميت تعيين کننده ترﯾن گروه بود.
رھبری اﯾن جرﯾان را علی باقری از انزلی و علی قربان نژاد)*( از رودسر بر عھـده

) (63در سال ، 50زنده ﯾاد ھماﯾون کتيرائی عليرغم تن شـدﯾداً آزرده از شـکنجه

داشتند .گروه سوم که اکثر اعضای آن از زندانيان رشت تشکيل شـده بودنـد ،در

اش ،با چھره ای خندان و با شوری بی پاﯾـان ،بـه ورزش دسـته جمعـی بـا دﯾگـر

ميان گروه اول و گروه دوم قرار داشتند .رھبری اﯾن گروه را حسن نظام پسند)*(

زندانيان سياسی میپرداخت .برخوردھای مردمی ھماﯾون چنـان تـأثير مبـارزاتی

به عھده داشت .رابطه ی گروه اول و گروه دوم به قدری تيـره شـده بـود کـه ھـر

نيرومندی در زندان به جای گذاشته بود که پـس از شـھادت او ،زنـدانيان ﯾکـی از

ﯾک نماﯾنده ای برای رابطه با ما انتخاب کرده بودند و ھيچ گونه ارتباطی با ﯾکدﯾگر

حرکت ھای ورزشی را که مورد عالقه ھماﯾون بود به نام او انجام و نام آن حرکت

نداشتند .تعدادی از مجاھدﯾن ،از جمله حسن فرقانيان)*( ،حسـين طـراوت)*( و

را نيــز حرکــت ھمــاﯾون گذاشــته بودنــد .بعــدھا زنــدانيان مجاھــد حرکــت ورزشــی

مسعود ببری)*( نيز با ھيچيک از اﯾن سه گراﯾش رابطه ی تشکيالتی نداشـتند.

دﯾگـری را بــه نــام زنـده ﯾــاد رضــا رضـائی نــام گــذاری کردنـد .ھمــانطور کــه دﯾــده

آنھا با ما روابط نزدﯾکتری داشتند ) ".از کتاب "شب بخيـر رفيـق" صـفحه  (22در

میشــود ﯾــاد آن فرزنــدان جانباختــه خلــق در زنــدانھای جمھــوری اســالمی بــه

کتاب مذکور در مورد زندانی مبارز ،مسعود ببـری نوشـته شـده اسـت کـه وی در

مبارزﯾن شور و انرژی مبارزاتی می بخشيد.

زنــدان گــراﯾش مــذھبی خــود را از دســت داده و بــه چــپ تماﯾــل پيــدا کــرده بــود.
ھمچنين گفته شده است که ھمه کسانی که در مـتن بـاال عالمـت )*(دارنـد در

) (64ھمــانطور کــه مالحظــه شــد در سراســر اﯾــن کتــاب شــراﯾط زنــدانھا تحــت

قتل عام زندانيان سياسی در تابسـتان سـال  67بـه دار آوﯾختـه شـده و بـه تبـار

سلطه رژﯾم شاه با جمھوری اسالمی بطور کلی مطرح نگشته .بلکه با تکيـه بـر

شھدای فراموش نشدنی مردم اﯾران پيوستند.

اصل "تحليـل مشـخص از شـراﯾط مشـخص" کـه تنھـا برخـورد علمـی بـرای درک

) (62در سال  65با جابجائی ھائی که در کادر اداره کننده زندانھا دادند ،ميـثم،

واقعيت و درس گيری از آن است ،مشخصا دودھه  50و  60مورد توجه میباشد.

ھمانطور که در متن نيز آمده رئيس زندان اوﯾن شد .در مقاله مذکور ،نوﯾسنده به

طبيعیست که واقعيتھای زندان در دھهھای دﯾگر ،چـه در دوره شـاه و چـه در

اشتباه ،برگزﯾده شدن ميثم ،از ھواداران منتظری به رﯾاست زندان اوﯾـن در سـال

شراﯾط حاکميت جمھوری اسالمی به گونهای دﯾگر بـوده ) و میباشـد( کـه باﯾـد

 65را با کنار گذاشته شـدن حـاج داود رحمـانی در زنـدان قزلحصـار در سـال ،63

جداگانه ،با تحليل مشخص از آن شراﯾط مشخص ،مورد تحليل قرار گيرد.
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جھنمی موجود با چشمانداز ايجاد جامعهای نوين و بـدون طبقـات میباشـد .امـا
) (65در جامعه سرماﯾهداری ،تودهھا درست به خاطر اﯾنکه دائماً در معرض انواع

بــرای آنھــا آرمــان گرائــی بــه طــور کلــی متــرادف بــا روﯾــا پــروری وخــوش خيــالی

مصاﯾب ناشـی از اﯾـن سيسـتم قـرار دارنـد و در ضـمن قـادر نيسـتند رابطـه بـين

خيالپردازانه و دويدن به دنبال يک امر بيھوده و دسـتنيافتنی اسـت .در حقيقـت

مصيبتھای خود )که ظاھراً به طور ناگھانی بر آنھا نازل شده و به ھمين خـاطر

اﯾنھا تحت پوشش رد "آرمـان گراﯾـی" ،نقـش و وظيفـه انسـان در سـاختن تـارﯾخ

ھــم شخصــی تلقــی میشــوند( را بــا عملکردھــای ناشــی از قــوانين سيســتم

خوﯾش را انکار میکنند.

سرماﯾهداری درﯾابند ،بـا پنـاه بـردن بـه دﯾـن سـعی میکننـد بـه گونـهای خـود را
تسکين دھند .نکته قابل تأکيد در اﯾنجا آنسـت کـه دليـل اصـلی و رﯾشـهای پنـاه

) (67جملــه مــارکس در اﯾــن زمينــه چنــين اســت" :ســالح نقــد البتــه نمیتوانــد

بــردن تودهھــای تحــت ســتم بــه خرافــات و مــذھب شــراﯾط مصــيبت ب ـار زنــدگی

جانشين نقد با اسلحه شود ،قدرت مادی را باﯾد با قدرت مادی سرنگون کرد؛ اما

آنھاست و نباﯾد به عدم آگاھی و نادانی در اﯾن رابطـه نقـش برجسـته و اصـلی

تئوری نيز ھنگامی که تودهھا را فرا گيرد خود بـه نيـروی مـادی تبـدﯾل میشـود.

قاﯾل شد -که نـادانی و عـدم آگـاھی خـود زائيـده شـراﯾط مـادی معينـی اسـت.

تئوری موقعی میتواند تودهھا را فـرا گيـرد کـه بـه مسـاﯾل واقعـی آنھـا بپـردازد

درست بر اساس چنين امری است که صرف کار آگاه گرانه و فرھنگی نمیتوانـد

)پاسخگوی نيازھای واقعی آنھا باشد( و موقعی قادر است بـه مسـاﯾل واقعـی

تودهھا را از پناه بردن به افيون دﯾن نجات دھد ،بلکه عالوه بر اﯾن و به مثابـه ﯾـک

تودهھا بپردازد که رادﯾکال باشد .رادﯾکال بودن ﯾعنی به رﯾشه قضاﯾا چسـبيدن"...

کار رﯾشهای باﯾد برای نابودی زمينه اصلی وشراﯾطی مبارزه کـرد کـه باعـث پنـاه

)سطور فوق توسط نوﯾسنده از "مقدمه در نقد فلسفه حق ھگل" کارل مـارکس-

بردن تودهھا به سوی دﯾن و خرافات مذھبی میشود .ﯾعنی به طور مشخص در

فورﯾه 1844ترجمه شده است(

شــرايط کنــونی باﯾــد بــه ﯾــک مبــارزه سياســی و انقالبــی بــر عليــه سيســتم
سرماﯾهداری دست زد .مسلماً تأکيد روی اﯾن واقعيت ھرگز نباﯾد منجر به کم بھا
دادن به کار فرھنگی و آگاه گرانه در رابطه با مذھب شود چرا که چنان کـاری بـه
نوبه خود در خدمت مبارزه بر عليـه سيسـتم سـرماﯾهداری قـرار داشـته و بسـيار
ضروری است .از اﯾن روست که باﯾد به کار کسانی که به شيوه درست و علمی
و نه با روش من درآوردی و به طور ھيسترﯾک در اﯾن جھت کوشش میکنند ارج
نھاد.
) (66کسانی که از مخالفت با ھر ايدئولوژیای سخن میگويند گاه تا آنجا پيش
میروند که ھر گونه آرمـان گرائـی و از جملـه آرمـان گرائـی کمونيسـتی را نفـی
کرده و بـه جنـگ آن میرونـد .منظـور از آرمـانگرائی کمونيسـتی در واقعيـت امـر
ھمانــا تــالش بــرای تحقــق آرمانھــای کمونيســتی و مبــارزه بــرای تغييــر شــرايط
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توضيح آخر:
نوشتن خاطرات زندان با ھر تعبير و تفسيری که زندانی نوﯾسنده از
وقاﯾع پيش آمده بدست میدھد ،تنھا به شرط آن که آن نوشته حقيقتاً
مشاھدات خود زندانی و آنچه که به واقع اتفاق افتاده است را در بر گيرد ،از
اھميت و ارزش بسياری برخوردار است .در رابطه با خاطره نوﯾسی از زندانھای
دھه  ،60خوشبختانه امروز به ھمت زندانيان مبارزی که با احساس مسئوليت،
خاطرات خود را چه تماماً و چه در اﯾنجا و آنجا به صورت شرح وقاﯾعی نوشته اند،
خيلی از مساﯾل آن زندانھا معلوم و آشکار گشته است .دربعضی از نوشتهھای
مربوط به زندانھای آن دھه حتی اگر ضعف ھائی وجود داشته باشد ،مثال ً
دﯾدگاه ھای غير واقع بينانه مانع از بيان ھمه حقاﯾق و واقعيتھای درون زندان
شده باشند ،باز در ھر حال فضا و شراﯾط کلی زندان در آنھا منعکس شده
است .اما درعين حال ،خاطره نوﯾسی از زندانھای دھه  60در دست افراد غير
مسئول به ابزاری نيز جھت استفاده ھای غير مبارزاتی تبدﯾل شده است .مثال ً
دﯾده میشود که کتابھائی صرفاً برای پيشبرد کارشخصی نوﯾسنده)کار
دانشگاھی و ﯾا گرفتن پناھندگی و غيره( به تحرﯾر در آمده اند که صرفنظراز اﯾن
که نوﯾسنده واقعاً زندانی سياسی بوده و ﯾا نه ،در آنھا بيشتر ،داستانسرائی
شده است تا اﯾن که واقعيات زندان به رشته تحرﯾر در آمده باشند .بدتر از اﯾن،
امروز شاھد انتشار کتاب و ﯾا جزوه ھائی ھستيم که اﯾن ﯾا آن تواب با سوء
استفاده از حسن نظر مردم آزادﯾخواه نسبت به زندانيان سياسی رنج کشيده،
ضمن جا زدن خود به عنوان چنان زندانی سياسی ای ،نوشته و در آن قالب به

تحرﯾف واقعيتھای زندان در دھه  60می پردازند .با توجه به چنين واقعياتی
شکی نيست که نوشتهھای زندانيان سياسی ای که از واقعيات زندانھای دھه
 60سخن گفته اند ،در خور ارج گذاری میباشند .البته در برخی از نوشتهھای
اﯾن زندانيان سياسی نيز بعضی اﯾردات کامال ً اساسی و غير قابل چشم پوشی
دﯾده میشوند که حتی گاه بر خاطرات ارزشمند آنان ساﯾه می افکنند .در زﯾر
سعی میکنم به چند مورد اشاره کنم.
در بعضی از نوشتهھای مربوط به زندانھای دھه  ،60در حالی که
سعی شده است تا چھره جناﯾت بار رژﯾم جمھوری اسالمی با برجستگی برای
خواننده نماﯾانده شود ولی در مواردی بيشتر جو ﯾأس و نااميدی بر آن نوشتهھا
غالب است .مثال ً دﯾده میشود که حتی آنجا که نوﯾسنده مجبور میشود به
واقعيت مقاومتھای حماسی زندانيان سياسی دھه  60اعتراف نماﯾد ،باز ساﯾه
ﯾأس ،چنان تعقيبش میکند که دليل آن مقاومتھا را به ضعفی در درون آن
مبارزﯾن نسبت میدھد .در بعضی از اﯾن آثار حتی پاﯾداری و مبارزه جوئی و
وجود روحيه مقاومت در زندانی در سالھای اول به گونهای مورد حمله قرار
گرفته و اﯾن طور جلوه داده شده که گوﯾا داشتن روحيه مبارزه جوﯾانه حتماً به
معنی "چپ روی" است و گوﯾا ھمين روحيه در سالھای بعد به ضد خود تبدﯾل
شده .با ذکر چنين امری ،در عين حال قدرت دشمن در آن آثار بيش از حد واقعی
خود جلوه داده شده است که گوﯾا توانسته بود ھر مبارز انقالبی را از پای
درآورد .متضاد چنين برخوردی گاه در بعضی دﯾگر از آثار زندان دﯾده میشود.
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برخوردی که به آن از جنبه ای دﯾگر اﯾراد اساسی وارد است .کتاب "....در اﯾنجا

طرف رفتارھائی میکنند که گوئی براستی آنھا در سال  50بسر میبرند .البته

دختران نمی ميرند" ﯾکی از چنان نمونهھاست .البته اﯾن کتاب به ھمانگونه که

در اﯾن کتاب از شکنجهھای شدﯾداً وحشيانه سخن گفته شده ،ولی به طور

در ابتدای آن قيد شده با وﯾراﯾش و تنظيم افرد دﯾگری)وﯾراستار( به چاپ رسيده

کلی فضای گفتگو ھا در موارد زﯾادی بگونهای نيست که بتواند شراﯾط

و از قول زندانی نوﯾسنده گفته شده است که " از آنجا که بازخوانی کتاب ،مرا با

فاشيستی ای را منعکس سازد که در دھه  60بر زندانھای سراسر کشور

دشواریھای روحی روبرو میکرد ،نتوانستم چنان که باﯾد دوستانم را در چاپ

حاکم بود .درضمن اﯾن را ھم باﯾد ﯾاد آوری کرد که قيد شده است که زندانی

مجدد آن ﯾاری دھم" .بر اﯾن اساس به نظر میرسد که بعضی نواقص و اﯾرادات

سياسی نامبرده که موقع دستگيری ھوادار اکثرﯾت )جناح کشتگر( بوده در زندان

اﯾن کتاب از عدم اطالع دقيق وﯾراستاران اﯾن کتاب از شراﯾط زندانھای جمھوری

به ماھيت ضد انقالبی کل آن جرﯾان سياسی)ھر دو جناح اکثرﯾت( پی برده

اسالمی در دھه  60ناشی شده است .مثال ً در آنجا میبينيم که در مواردی

است .در ھر حال در اﯾنجا مسأله بر سر ﯾک فرد نيست .آنچه مھم است توصيف

مطلب طوری تنظيم شده است که گاه انسان ﯾک مرتبه خود را در فضای زندان

فضای زندان به صورت واقعی به خواننده میباشد که به نظر نمیرسد در اﯾن

در سال  50میﯾابد .باﯾد بدانيم که اگر در سال  50زندانيانی بودند که با مزدوران

کتاب به درستی انجام شده باشد .از آنجا که قصدم نقدکل اﯾن کتاب نيست به

ساواک کامال ً صرﯾح و قاطع برخورد میکردند و ھنوز زنده می ماندند ،اﯾن ھم به

دﯾگر اﯾرادات آن نمیپردازم.

اﯾن خاطر بود که آن زندانيان در شراﯾط مبارزاتی معينی با به دوش گرفتن وظيفه

مورد دﯾگر تبليغ نظر کنونی نوﯾسنده تحت نـام خـاطره مـی باشـد .ﯾـک

و رسالت خاصی ،قبل از دستگيری مرگ را آگاھانه پذﯾرفته بودند و ھم به اﯾن

مثال از اﯾن مورد را می توان به طور برجسته در جلد دوم کتـاب" ﯾادھـای زنـدان"

خاطر که وضعيت مبارزه طبقاتی و شراﯾط حاکم بر جامعه به گونهای بود که رژﯾم

فرﯾبا ثابت سراغ گرفت .اﯾراد به اﯾـن صـورت اسـت کـه نوﯾسـنده ،عقاﯾـد امـروزی

شاه براحتی نمیتوانست حکم قتل ﯾک زندانی به خصوص وقتی او ﯾک زن بود

خود -که به خصوص وﯾژه خارج از کشوراست -را در قالـب خـاطره ای از زنـدانھای

را صادر نماﯾد .ولی در کتاب مذکور به نظر میرسد که وﯾراستار متوجه اﯾن امر

آن سالھا)مثال ً در شکل گفتگو با ھم بندی خود در زندان( ،به خواننـده ارائـه مـی

نيست .او به دختر زندانی ای که موقع دستگيری اکثرﯾتی بوده ،در سال ،63

دھد .شکی نيست کـه نوﯾسـنده کـامال ً حـق دارد کـه نظـرات خـود را بـه ھنگـام

لباس چرﯾک فدائی سال  50را می پوشاند ،و آنگاه فضائی بين اﯾن زندانی و

تعرﯾف خاطراتش بيان نموده و آن ھا را تبليغ کند .در اﯾنجا بحث بـر سـر آن اسـت

شکنجهگران و زندانبانان بر قرار میشود و سخنانی رد و بدل شده و ھر دو

که نوﯾسنده) زندانی سياسی سابق( باﯾد با احساس تعھد و مسئوليت در قبال
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خواننده ،واقعاً از خاطرات خود سخن بگوﯾد و بعد اگـر اشـاعه نظـری را الزم مـی

اعمال و رفتار اکثرﯾتیھا و تودهای ھا را ھم در زندان سخاوتمندانه)!( به پای

داند آن را ھم جداگانـه بـه ھـر ترتيبـی کـه شاﯾسـته اسـت بـا خواننـده در ميـان

نيروھای چپ و مارکسيست گذاشته است.

بگذارد .آگاھی از توجه و عالقه خوانندگان نسبت بـه مسـاﯾل زنـدان نباﯾـد باعـث

اﯾنھا نمونهھائی از اﯾراداتی میباشند که من درھنگام مطالعه

ارائه نظرات امروزی خود تحت عنوان خاطره به آنھا گردد .اﯾن کار ،در حالی که به

نوشتهھای مربوط به زندان متوجه آنھا شدم .پی بردن به چنين خطاھائی در

معنی دست کم گرفتن آگاھی خواننده می باشد درعين حال به اصالت خاطرات

حالی که موجب احتياط بيشتر من در استفاده از آن منابع شد ولی مانع از آن

درست و ارزشمندی که زندانی سابق نقل می کند نيز لطمه می زند.

نگردﯾده است که تجربيات موجود در نوشتهھای مختلف زندانيان سياسی با ھر

اﯾراد اساسی دﯾگر ،وسيله قرار دادن خاطرات زندان جھت پيشبرد خط
مشخص مورد دلخواه نوﯾسنده میباشد .چنين امری را به طور برجسته میتوان
در کتاب " نه زﯾستن نه مرگ" اﯾرج مصداقی ،مالحظه کرد که دقيقاً از موضع
دفاع از سياستھای سازمان مجاھدﯾن و اعمال و رفتار رھبران کنونی اﯾن
سازمان و حمله به نيروھای چپ که نوﯾسنده با لفظ "مارکسيستھا" از آنھا نام
میبرد ،به رشته تحرﯾر در آمده است .در سراسر اﯾن کتاب"،مارکسيستھا" به
خاطر اﯾن ﯾا آن عمل و رفتار "بد"ی که گوﯾا در زندان داشتهاند ،مورد نکوھش
نوﯾسنده قرار دارند و او در حالی که مرتب اعمال "خوب" مجاھدﯾن را در زندان در
مقابل اعمال "بد" "مارکسيستھا"ی زندانی قرار میدھد ،به اصطالح حقانيت
سازمان مجاھدﯾن در مقابل گوﯾا عدم حقانيت نيروھای چپ را به اثبات می
رساند)!!( .البته با مطالعه اﯾن کتاب ،خواننده متوجه نکته مضحکی ھم میشود
و آن اﯾن که "اکثرﯾت" و "حزب توده" ھم )از نظر نوﯾسنده کتاب( جزء
"مارکسيستھا" میباشند! به اﯾن ترتيب معلوم میشود که نوﯾسنده ھمه

عيب و اﯾرادی که داشتهاند را نادﯾده بگيرم.
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ضميمهھا
*****
ضميمه شماره 1
ليست اسامی تعدادی از شھدای دھه  60در بندر عباس
نام و نام خانوادگی
طاھره قاسمی
علی احمدی سرخونی
علی احمدی
حسين احمدی
محمد خواصی
زھرا ابائی
طيبه
علی بھروزی
حسين پورقنبری
فاطمه رخ بين
عباسعلی شريفيان
پرويز شانگى پور
ناصر فراغی
مسعود برخورداری
عبدالغفور ريگی مطلق
رضا ريگی
موسی آباد
علی برنشان
محمد قادری
سيف الرحمان
يدﷲ ساالرى
محمد سعيد خراسی
عباس مکاری
موسی مکاری
غالم رضا ساالری
محمد تقی ترابی
محمد امين ترابی
محمد يزدانی
عليرضا قاسميان
منصور بنازاده
محمد زحمت پيشه

تعلق سازمانی
1360/7/20
 20ساله ،کارگر فرزند خليل
62/5/3
60/7/27
)(60/5/24
سال 60
تير باران
تاريخ شھادت 1360/8/13
دانش آموز 1360/5/5
دانش آموز 1360/7/20
1360/5/26
دانش آموز60/10/24

نام پدر نياز محمد
متولد  1335راننده تاکسی
تاريخ شھادت 1360/8/15
60/8/27زير شکنجه
 22ساله کارگر شھادت مھر 60
 19ساله ،دانش آموز فرزند علی
1360/5/26
1360/7/20
 24ساله 61/2/12
ديپلمه1360/7/5 ،
1360/5/5
ديپلم 60/7/20
1360/5/5
دانش آموز ١٧ساله 60/5/26
 22ساله،ديپلم60/10/24 ،
دانش آموز

چريکھای فدائی خلق ايران
چريکھای فدائی خلق ايران
چريکھای فدائی خلق ايران
چريکھای فدائی خلق ايران
چريکھای فدائی خلق ايران
چريکھای فدائی خلق ايران
چريکھای فدائی خلق ايرن
چريکھای فدائی خلق ايران
چريکھای فدائی خلق ايران
چريکھای فدائی خلق ايران
چريکھای فدائی خلق ايران
چريکھای فدائی خلق ايران
چريکھای فدائی خلق ايران
چريکھای فدائی خلق ايران
چريکھای فدائی خلق ايران
چريکھای فدائی خلق ايران
چريکھای فدائی خلق ايران
چريکھای فدائی خلق ايران
چريکھای فدائی خلق ايران
چريکھای فدائی خلق ايران
چريکھای فدائی خلق ايران
چريکھای فدائی خلق ايران
چريکھای فدائی خلق ايران
چريکھای فدائی خلق ايران
چريکھای فدائی خلق ايران
چريکھای فدائی خلق ايران
چريکھای فدائی خلق ايران
چريکھای فدائی خلق ايران
چريکھای فدائی خلق ايران
چريکھای فدائی خلق ايران
چريکھای فدائی خلق ايران

كامران اسماعيل زاده
مھشيد معتضد كيوان

محمد عظيمى
حميد معتقدى
محمد سليمانى
سليمان )جاسم( سليمانی
محمد حسن صحافى
محمود فوالد خانى
محسن فوالد خانی
محمد رمضان پور
حسن بشيرى
فتح ﷲ فربود
عارف بلوكى
احمد اسالمى
منصور )رستم( عليمرادی
ناصر مرادى
منصور احمد شاھى
نصرﷲ احمدشاھى
راج احمدشاھى
کورش احمد شاھی
موسى پيشداد
حسين روحانى
علی محلی -مھمی
سعيد اسكندرى
ناصر اسکندری
حسين ھاشمی
فاطمه

) ١٨ساله دانش آموز60/5/7
مھشيد چند ماه پس از به دنيا
آوردن پسر خود درزندان تيرباران
شد
تاريخ شھادت اواخر سال 60
 ١٨ساله دانش آموز1360/5/5 -
 ١٨ساله دانش آموز
 ١٨ساله دانش آموز 1360/8/13
دانش آموز 62/8/25
معلم
ديپلمه ،کارگرفرزند عبدﷲ
62/5/3،
 22ساله 61/6
ديپلمه  ٢٢ساله فرزند رمضان 61
 22ساله،ديپلمه
،کارگر1360/7/20،
ديپلمه  ٢٢سال1360/7/ - 20
دانش آموز 20ساله1360/7/14 ،
 22ساله،ديپلمه 1360/7/20،
62/6
1360/7/ 20
دانش آموز  18ساله 1360/6 /29
در درگيری با نيرو ھای سرکوب
جمھوری اسالمی
 21ساله ،ديپلمه تاريخ شھادت
62/7تيرباران فرزند عبدﷲ
 1367/12/22حلق آويز
 19ساله ،دانش آموز62/7،
دانش آموز1362/7
دانش آموز  20ساله  -61/3حلق
آويز
درگيری با نيرو ھای سرکوب
جمھوری اسالمی
درگيری با نيرو ھای سرکوب
جمھوری اسالمی
درگيری با نيرو ھای سرکوب

چريکھای فدائی خلق ايران
چريکھای فدائی خلق ايران

چريکھای فدائی خلق ايران
چريکھای فدائی خلق ايران
چريکھای فدائی خلق ايران
چريکھای فدائی خلق ايران
چريکھای فدائی خلق ايران
چريکھای فدائی خلق ايران
چريکھای فدائی خلق ايران
چريکھای فدائی خلق ايران
چريکھای فدائی خلق ايران
چريکھای فدائی خلق ايران
چريکھای فدائی خلق ايران
چريکھای فدائی خلق ايران
چريکھای فدائی خلق ايران
چريکھای فدائی خلق ايران
چريکھای فدائی خلق ايران
چريکھای فدائی خلق ايران
چريکھای فدائی خلق ايران
چريکھای فدائی خلق ايران
چريکھای فدائی خلق ايران
چريکھای فدائی خلق ايران
چريکھای فدائی خلق ايران
چريکھای فدائی خلق ايران
چريکھای فدائی خلق ايران
چريکھای فدائی خلق ايران
چريکھای فدائی خلق ايران
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محمد امين ترابى

محمود خدادادزاده
محمود يوسفى
قنبر پيشدست
حسن روان
عزيز پوراحمدى
احمد پيل افکن
حسين ركنى
غالمعلی علم شاه
اسحاق فرامرزی
حميد مكرانى
عبدالعلی يعقوب زاده
جھان آقا
مھدى ايزدشناس الری
احمد چشم براه
علی چشم براه
ابراھيم حسام مقدم
اسماعل حسام مقدم
عبدالرضا حسينی
عبدﷲ حسينی
حبيب ﷲ خبازی
محمد خبازی
محمد سرافراز
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جمھوری اسالمی
60/10/20
ديپلم  - 1360/7/20،در باره او
می گويند که پس از اعدام ،حكم سه
سال زندان وى توسط ديوان عالى
كشور تأييد شده است
ديپلمه1360/7/20،
 22ساله در درگيرى با نيروھای
سرکوب جمھوری اسالمی
در درگيرى با نيروھای سرکوب
جمھوری اسالمی
در درگيرى با نيروھای سرکوب
جمھوری اسالمی
در درگيرى با نيروھای سرکوب
جمھوری اسالمی  -تاريخ شھادت
1360/8/5
در درگيرى با نيروھای سرکوب
جمھوری اسالمی  -تاريخ شھادت
1360/8/28
دانش آموز در درگيرى با نيروھای
سرکوب جمھوری اسالمی  -تاريخ
شھادت 1360/8/28
در درگيرى با نيروھای سرکوب
جمھوری اسالمی 61/10
دانش آموز 60/10/24
 27ساله ،ديپلم،کارمند سال 62
از مبارزين افغان
دانش آموز
کارگر

سال 60
سال 62
60/7/22
60/3
درجه دار نيروى دريايى ،داراى

چريکھای فدائی خلق ايران
چريکھای فدائی خلق ايران

چريکھای فدائی خلق ايران
چريکھای فدائی خلق ايران
چريکھای فدائی خلق ايران
چريکھای فدائی خلق ايران
چريکھای فدائی خلق ايران
چريکھای فدائی خلق ايران
چريکھای فدائی خلق ايران
چريکھای فدائی خلق ايران
چريکھای فدائی خلق ايران
چريکھای فدائی خلق ايران
چريکھای فدائی خلق ايران
چريکھای فدائی خلق ايران
سازمان مجاھدين خلق ايران
سازمان مجاھدين خلق ايران
سازمان مجاھدين خلق ايران
سازمان مجاھدين خلق ايران
سازمان مجاھدين خلق ايران
سازمان مجاھدين خلق ايران
سازمان مجاھدين خلق ايران
سازمان مجاھدين خلق ايران
سازمان مجاھدين خلق ايران
سازمان مجاھدين خلق ايران

عبدالحميد نظری
حسين نظری
عبدالحميد نصرتی
يعقوب آزادمنش
مھدی ترابی
كريم ترابى
داود عبداللھی
عبدﷲ عبدﷲ زاده
عزيز عرب زاده
شريفه علويان
عصمت فرھمنديان
علی محمد قنبری
يعقوب کاشفی
يوسف گلريز
مھناز مداحی
محمد معينی
سيد مصطفی موسوی
عباس نجفی
سھيال فالحی
منير ترابی
عبدالرضا ترابی
اسماعيل ترابی
محمد خدا زاده
بھرام خير فرزند
کاظم ابراھيمی
علی احمد زاده
بھروز امينی
فاطمه پور کمال
احمد پور مور
بيژن بند گزی
مھين جوادی
مرشد رستمی
جعفر رضائی
تابستان 61
فتانه زارعی
شکرﷲ نھانی
غالم رضا نھانی

ھمسر و دو فرزند
60/5/26
60/5
61/3/9
60/5/26
کارمند 61 /5
حلق آويز
61/4/20

ديپلم
سال 60
سال 61
60/7/ 22
 61 /3/ 9زير شکنجه
61/3/12
60/4/4
دانش آموز 60/5/25
61/9/1
کارگر 61/3/4
60/7/20
61/4 23

کارمند 61 /7/26
60/7/22
سال 61

سازمان مجاھدين خلق ايران
سازمان مجاھدين خلق ايران
سازمان مجاھدين خلق ايران
سازمان مجاھدين خلق ايران
سازمان مجاھدين خلق ايران
سازمان مجاھدين خلق ايران
سازمان مجاھدين خلق ايران
سازمان مجاھدين خلق ايران
سازمان مجاھدين خلق ايران
سازمان مجاھدين خلق ايران
سازمان مجاھدين خلق ايران
سازمان مجاھدين خلق ايران
سازمان مجاھدين خلق ايران
سازمان مجاھدين خلق ايران
سازمان مجاھدين خلق ايران
سازمان مجاھدين خلق ايران
سازمان مجاھدين خلق ايران
سازمان مجاھدين خلق ايران
سازمان مجاھدين خلق ايران
سازمان مجاھدين خلق ايران
سازمان مجاھدين خلق ايران
سازمان مجاھدين خلق ايران
سازمان مجاھدين خلق ايران
سازمان مجاھدين خلق ايران
سازمان مجاھدين خلق ايران
سازمان مجاھدين خلق ايران
سازمان مجاھدين خلق ايران
سازمان مجاھدين خلق ايران
سازمان مجاھدين خلق ايران
سازمان مجاھدين خلق ايران
سازمان مجاھدين خلق ايران
سازمان مجاھدين خلق ايران
سازمان مجاھدين خلق ايران
سازمان مجاھدين خلق ايران
سازمان مجاھدين خلق ايران
سازمان مجاھدين خلق ايران
سازمان مجاھدين خلق ايران
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قاسم بحرينی

 60/4حلق آويز

سروش نيکخواه

دانش آموز 1360/7/13

عباس شريفيان

دانش آموز

عبدالکريم عبدﷲ پور
محمد فيروزى

دانش آموز

علی حسن پور

60 /7/14

محمد کمالی
عبدالرحيم مجيد جاللى

کارمند 61 /5/7

نادر روستا

 ١٧ساله دانش آموز

ابراھيم بھرامی سعادت

حلق آويز61/7/28

فرخنده مومنی
يوسف نظری

60/7/17

سيد قاسم ھاشمی شيرازی

60/8/ 30

احمد توکلی

61/5/31

يعقوب زاده
نعمت بشخور

ماشا پور طرف  -پور طرق
کرامت برخورداری
سيد محمد رضا شمسيان
علمدار صالحی
عبدﷲ حسينی
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 ٢٣ساله معلم ،اين رفيق را در
ميدان مرکزی شھر بندر عباس به
دار آويختند و جنازه او را به مدت
دو روز بر باالی دار به نمايش
گذاشتند
60/7/14
1360/5/25
حلق آويز
فرزند محمد

سازمان چريکھای فدائی
خلق-اقليت
سازمان چريکھای فدائی
خلق-اقليت
سازمان چريکھای فدائی
خلق-اقليت
سازمان چريکھای فدائی
خلق-اقليت
سازمان چريکھای فدائی
خلق-اقليت
سازمان چريکھای فدائی
خلق-اقليت
سازمان چريکھای فدائی
خلق-اقليت
سازمان چريکھای فدائی
خلق-اقليت
سازمان پيکار برای آزادی
طبقه کارگر
سازمان پيکار برای آزادی
طبقه کارگر
سازمان پيکار برای آزادی
طبقه کارگر
سازمان پيکار برای آزادی
طبقه کارگر
سازمان پيکار برای آزادی
طبقه کارگر
سازمان پيکار برای آزادی
طبقه کارگر
تعلق تشکيالتی نامعلوم
تعلق تشکيالتی نامعلوم

تعلق تشکيالتی نامعلوم
تعلق تشکيالتی نامعلوم
تعلق تشکيالتی نامعلوم
تعلق تشکيالتی نامعلوم
تعلق تشکيالتی نامعلوم

بھروز يوسفى
مريم آشوری
مھران آشوری

ديپلم  22سال سال 61
ديپلم سال 62

تعلق تشکيالتی نامعلوم
تعلق تشکيالتی نامعلوم
تعلق تشکيالتی نامعلوم
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در مورد ھسته چريکھای فدايی خلق کرمانشاه که توسط خائن معروف علی رضا جوادی

اسامی بعضی از جانباخته گان در زندان ديزل آباد کرمانشاه:

ضربه خورد ،رفقا احمد کريمی ،نصرت کريمی ،علی کريمی ،شھرام حسين خانی ،امير

ھنوز مدت کوتاھی از قيام بھمن نگذشته بود که رژيم جمھوری اسالمی در کرمانشاه

معصوم علی شاھی ،عباس کرمی ،شھرام شافعيان دستگير و قھرمانانه در زندان جان باختند.

مبارزين به نامی چون زنده ياد ھرمز گرجی بيانی و بھمن عزتی و دکتر رشوند سرداری را

ھمچنين بايد از رضا حشمت زاد نام برد که موقع دستگيری با مأموران رژيم درگيرشد و پس

به جوخه مرگ سپرد.

از از پای در آوردن يکی از آنھا در اين درگيری جان باخت.

در مورد ھواداران چريکھای فدائی خلق ايران وضعيت به گونه ای ديگر بود .حاکمان جالد
دادگاه ھای موسوم به انقالب می گفتند" :وضعيت اينان کامال مشخص است .آنھا از اول
انقالب ھرجا که ما را ببينند با ما درگير می شوند و ماھم ھرجا که آنھا را دستگير کنيم ،می
کشيم" .از ميان آن رفقا از رفيق شھيد محمد رضا الماسی و مھرداد شاھمرادی اھل قصر
شيرين که جزء ھسته ھوادار چريکھای فدائی خلق در کرمانشاه بودند ،نام می برم .آنھا
قھرمانانه زير شکنجه مقاومت کردند و بعد از  9ماه به جوخه ھای مرگ سپرده شده و
سرفرازانه به شھادت رسيدند .به گفته رفقای ھمبند رفيق محمد رضا الماسی ،زمانی که
جالدان اورا برای بردن به جوخه مرگ صدا می زنند ،او از رفقايی که برای روبوسی دور
او حلقه زده اند چاقو و تيزی می خواھد که به ھنگام رفتن به جوخه با مزدوران درگير شود.

مورد ديگر اولين اعدامی دختر زندان ديزل آباد از بچه ھای ھوادار سازمان پيکار بود به نام
ويکتوريا دولتشاھی که قھرمانانه در زير شکنجه شکنجه گران رژيم مقاومت کرده و بعد به
جوخه اعدام سپرده شد .مقاومت اين رفيق کمونيست جوان به حدی بود که حتی پاسداران
رژيم نام يکی از سلولھا را که اين رفيق در آن بود به ھمان نام )سلول ويکتوريا( می
خواندند .روی ديوار اين سلول با خط اين رفيق حک شده بود" جان باختن در راه خلق چه
شيرين است" .يادش گرامی باد.

گزارش از يکی از زندانيان سياسی سابق در زندان ديزل آباد کرمانشاه◙
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صادر کرده و فردی که با لباس شخصی نشسته بود اشراقی ،دادستان کل کشور ،آخوندی
ديگری به نام يونسی نيز در گوشه ديگر نشسته بود .او دادستان دادگاهھای انقالب تھران بود.

...قبل از ظھر يکی از روزھای اوايل شھريور بود که تمام بچهھای دو بند مقابل ما

بعد از چند سئوال و جواب اوليه گفت :خدا را قبول داری يا نه؟ در جواب گفتم :من

را به نوبت بيرون بردند و از بند ما نيز چند تن از بچهھا از جمله حميد نصيری و يکی ديگر

صحبتی در اين زمينه نمیکنم .گفت :جواب مرا می دھی و يا بفرستمت بيرون؟ گفتم مرا به

از بچهھای فدايی را که حکمشان در ھمين روزھا تمام شده بود ،خواستند .با توجه به شايعات

خاطر اين موضوع نگرفتند .گفت :به ھر حال آيا خدا را قبول داری يا اين که بفرستمت

متعددی که پخش شده بود ،تا شب ھمه افراد بند در ھراس و دلھره به سر بردند و در اين فکر

بيرون؟ گفتم من بحثی ندارم .نيری رو به ناصريان ،داديار زندان و يکی از گردانندگان

بودند که چه اتفاقی افتاده و بر سر آنھائی که بيرون بردند ،چه خواھد آمد .اواسط شب بود

اصلی اين زندان کرده و گفت :ببرش بيرون .من بلند شده و خواستم در را باز کنم و بيرون

که عدهای از بچهھای يکی از بندھای روبروی ما بر گشتند و در فاصله کوتاھی که وارد بند

بروم که اشراقی گفت :بايست و بعداً رو به نيری کرده و گفت :حاج آقا يک دقيقه صبر کنيد،

شدند ،سعی کردند بعضی خبرھا را با مورس به ما برسانند .آنھا گفتند که دادگاهھای شرعی

او بچه مسلمان است ،چطور میشود خدا را قبول نداشته باشد؟ بيا اينجا ببينم پسر جان .مرا

به راه انداختهاند و بسياری از بچهھا را نيز جدا کرده و به احتمال زياد برای اعدام بردهاند

دوباره بر گرداندند .اينبار اشراقی رشته سخن را بدست گرفت و گفت  :آقا مگر خدائی وجود

....

ندارد ،مگر بھشت و جھنمی نيست ،مگر قيامتی وجود ندارد؟ پس اين آسمان و زمين چطور
ساعت حوالی  9صبح بود که در بند باز شد و گفتند ھمگی چشم بند زده و بيرون

میتوانند خودبخود بچرخند؟ و....چند دقيقه سر اين موضوع سخنرانی کرد .من ديگر نه به

بيايند .ھمه مان چشم بند زده به صف ايستاديم و به طبقه پائين رفتيم .در بين راه بعضی از

حرف او و نه نيری ھيچگونه عکسالعملی نشان ندادم .فقط دلم میخواست که ھر چه زودتر

بچهھای شناخته شده از جمله مصطفی فرھادی را که از بچهھای راه کارگر و زندانی زمان

از اين اتاق نفرت انگيز که عدهای آخوند مرا دوره کرده بودند ،بيرون بروم .نيری دوباره

شاه بود ،جدا کرده و بردند *.ما را به درون راھروی طبقه اول برده و به رديف نشستيم.

شروع به صحبت کرد و گفت :پدر و مادرت مذھبی ھستند؟ من گفتم بله .گفت آيا تا به حال به

ظاھراً عدهای ديگر نيز از بندھای ديگر از قبل به آنجا آورده شده بودند .بعد از حدود

مسجد رفته ای؟ گفتم نه .گفت آيا تا به حال نماز خوانده ای؟ گفتم نه .بعد از آن دوباره اشراقی

دوساعت تک تک را بلند کرده و وارد يک اتاق میشدند و بعد از اين که بر گردانده ميشد ،يا

گفت :حاج آقا او نماز میخواند و رو به من کرد و گفت :برو آقا جان ،برو تو مسلمانی و

به درون راھروی ديگری که با يک درب بزرگ از محل نشستن ما جدا میشد ،میبردند و يا

نمازت را بخوان و سپس دوباره به ناصريان گفت :آقای ناصريان او را بيرون ببر.

به جھت مخالف آنھا ،در انتھای راھرو به طوری که ما به ھيچ وجه نمیتوانستيم حدس
بزنيم که در درون آن اتاق چه می گذرد.

از در بيرون آمده و گيج و منگ به گوشهای برده شده و نشستم .ھنوز نمیتوانستم
افکارم را جمع و جور کنم .نمیتوانستم درک کنم که تمام اين خيمه شب بازیھا برای چيست

بعد از ساعتھا که تقريبا ً حوالی  5بعد ازظھر بود ،مرا نيز به داخل اتاق بردند .به

و از ما چه میخواھند .از آن زمان به بعد در افکارم غوطه ور شده و کالفه از اين که به

محض ورود چشم بندم را برداشته و روی يک صندلی نشاندند .در مقابلم چند آخوند که

نتيجه خاصی دست نيافته بودم .بعد از مدتی کارشان تمام شد و ما را از داخل ھمان راھرويی

ظاھراً ھمگی حاکم شرع بودند و نيز يک نفر با لباس شخصی نشسته بودند .آخوندی که نقش

که عدهای از بچهھا را از ما جدا کرده و برده بودند ،عبور دادند و به داخل يکی از فرعیھا

حاکم شرع اصلی را داشت ،نيری ،جالد اوين بود که برای بسياری از زندانيان حکم اعدام

فرستادند .در بين راه اثری از آن بچهھا نبود .وقتی وارد فرعی شديم چند نفر را در آنجا ديدم
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که پاھايشان ورم کرده و نشسته بودند .با ديدن ما ،اين افراد به استقبالمان آمده و تعريف

در طی مدتی که برای نماز ما را کابل میزدند ،ناصريان يکی از مجريان اصلی

کردند که پاسداران به آنھا گفتهاند که ھمه بچهھا را اعدام کرده و نوبت شما ھم میرسد و

اعدامھای گوھردشت ،مرتب تکرار میکرد که :ما جنگ را بردهايم ،منافقين را قتل عام

برای نماز ظھر نيز به آنھا شالق زده بودند.

کرديم و حاال نوبت کمونيستھا است .به دستور امام ،دوستانتان را يکی يکی دار زديم ،بعد

مدت زيادی نگذشته بود که ناصريان داديار و عدهای از پاسداران وارد فرعی شده و گفتند:

از اين نوبت شما میرسد .خيال میکنيد بچه حزباللھیھا میگذارند يک کمونيست و منافق

بلند شويد و نماز بخوانيد .به غير از يکی دو نفر ،بقيه بچهھا ھيچ گونه علکسالعملی از خود

زنده بماند؟ ھمهتان را میکشيم ،دار میزنيم و ...و با حرص و ولع ديوانه واری مرتب

نشان ندادند .سپس ناصريان به ھمراھان خود اشاره کرد و گفت بساط تخت را آماده کنيد و به

جمله" ھمگی تان را دار میزنيم ،قتل عام میکنيم" را تکرار میکرد و با تمام قدرتی که در

ما نيز گفت به صف بايستيد! يکی يکی را روی تخت انداخته و شروع به کابل زدن به کف

حنجره داشت فرياد میکشيد و اين تھديدات را تکرار میکرد............

پايمان کرده و مرتب فرياد میزدند که نماز می خوانی يا نه؟ فردی که روی تخت می خوابيد

وقتی وارد بند شديم ،تازه به عمق فاجعه پی برديم....بسياری از رفقای ھم بندمان در ميان ما

توسط سه نفر نگه داشته ميشد .يکی روی شانهاش می نشست و دھانش را میگرفت ،ديگری

نبودند و ديگر برايمان مسجل شده بود که ھمه آنھا را برای اعدام جدا کرده بودند .در

روی کمرش و سومی روی پاھايش و آن را محکم نگه میداشت و پاسداران ديگر به نوبت

غروب ھمان روز و حتی غروب روز قبل بچهھای بند آخر که به آمفی تئاتر وصل است ،با

کابل میزدند .خون جلوی چشمشان را گرفته بود و با ھر ضربه کابلی که فرود میآمد،

چشم خود ديده بودند که يک کانکس سردخانهای و يک بنز خاور جنازه اعدامیھا را بار

فريادی وحشيانه ھمراه با شادی ديوانه واری سر میدادند .مثل کسانی که دچار جنون شده

کرده و میبرد و عدهای نيز با ماسک و تجھيزات ديگر ،اطراف آمفی تئاتر و مسير حرکت

باشند ،میخنديدند و عربده میکشيدند و فحشھای رکيک به ما میدادند.

ماشينھا را سمپاشی کرده و ضد عفونی میکردند .تمامی ھواداران مجاھدين را در يک سوله

به ھر نفر  20ضربه کابل زدند و ھر کسی که کابل میخورد به داخل اتاق ديگری

که گفته میشد در کنار نانوائی زندان گوھردشت قرار دارد ،دار زده بودند و حتی بعضیھا،

فرستاده شده و مجبورش میکردند اتاق را دور زده و بدود .وسط اتاق نيز چند پاسدار ايستاده

کوھی از دمپائیھای روی ھم ريخته را ديده بودند و بچهھای غير مجاھد را نيز در داخل

و با مشت و لگد که پوتين به پا داشتند ،روی ما انواع و اقسام فنھای کاراته و جودو را

سالن آمفی تئاتر دار زده بودند .ظاھراً حکم شرعی خمينی ،اعدام با دار بود.....از ميان 74

آزمايش میکردند .بعد از اتمام سری اول کابل ،سری دوم شروع شد و در موارد اول عدهای

نفر که در بند ما بودند ،حدود  33نفر اعدام شده بودند .اين کمترين تعداد اعدامیھا از بندھا

بعد از چند ضربه گفتند نماز میخوانيم .اما آنھا به حرفشان اھميتی نداده و تمام  20ضربه

بود .چرا که ظاھراً ما آخرين سری بوديم که به دادگاهھای شرعی فرستاده شده بوديم و شايد

را میزدند .به ھر حال ھمه ما چھل ضربه کابل را خورده و با مشت و لگد روانه يکی از

ھم به ميزان دلخواھشان دست يافته و قتل عام را قطع کرده بودند"....

بندھا شديم .به ھمراه ما پيرمردی بود که با عصا راه میرفت .او را نيز آنقدر زده بودند که

٭ ) نقل از سياوش-م " ياد ايام"گفتگوھای زندان شماره  ، 3صفحات (97 -102

وقتی با تمام قدرت خود و به کمک يکی از ما خواست بلند شود ،پاسداری زير پايش را لگد

٭ -مصطفی فرھادی از زندانيان سياسی مجاھد در دوره شاه بود که بعدأ مارکسيست شده

زده و او با شانهھايش محکم به زمين خورد .دو تن از ما عليرغم اين که زير باران مشت و

بود .در جريان قتل عام زندانيان سياسی در سال  ،67او و ھمه کسانی چون او که پيشينه

لگد و کابل قرار داشتيم ،او را بلند کرده و دوان دوان از پله ھا باال رفتيم.

مجاھد بودن داشتند از دم تيغ جمھوری اسالمیگذشته و خونشان بر زمين ريخته شد .جالدان
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ضميمه چھار )مربوط به صفحه (535

از نويسنده اين کتاب(
من زندانی سياسی باقيمانده از کشتار  67شھادت می دھم:
اينان مرگ را سرودی کردهاند
اينان مرگ را
چندان شکوه مند و بلند آواز سر دادهاند
که بھار
چُنان چون آواری
٭

بر رگ دوزخ خزيده است

زندان گوھردشت و اوين در آن زمان حدود ) 5000پنج ھزار( زندانی سياسی را
در خود جای میداد .چند روز قبل از پذيرش قطعنامه  598از سوی دولت ،ما را که در اتاق
 2بند  2پائين )بندھای قديم يا به اصطالح بندھای  (209به صورت در بسته زندانی بوديم
)اتاقی که تعدادی زندانی با در بسته و امکانات محدود برای رفتن به ھوا خوری ،دستشويی،
حمام و غيره زندگی میکنند (.ھمراه با  6نفر ديگر که در انفرادیھای آسايشگاه )اين نيز از
مکر جالدان است .به سلولھای انفرادی آسايشگاه و به بندھای شکنجه و وحشت آموزشگاه
میگفتند (.بودند ،با يک مينی بوس و با دستان بسته به زندان گوھردشت منتقل کردند .اين
دومين بار بود که به زندان گوھردشت میرفتم.
ھمه ما مسافران گوھردشت ،ملی کش بوديم .به اين معنا که عليرغم پايان مدت محکوميت به
دليل نپذيرفتن شرايط آزادی که از سوی زندانبان تعيين شده بود ،ھنوز در زندان بوديم .به آن
زمان زندانيانی بودند که بيش از ھفت سال ملی کش بوده و زير بار شرايط تحميلی نرفته
بودند .زندانبان با قرار دادن شرايطی از قبيل مصاحبه ويديويی ،نوشتن انزجارنامه ،محکوم
٭

:اين قطعه ای از يک شعر شاملو به نام "خفته گان "میباشد .در متن اصلی به اشتباه به جای

کلمه"چون"" ،جوی" آورده شده بود که با مراجعه به خود شعر ،تصحيح شد.
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کردن گروهھای مخالف حکومت ،سدی غير انسانی پس از تحمل حکمی ناعادالنه در زندان

سالھای 60و  61در قزلحصار با ھم بوديم .سالھا بعد ،او مدت زيادی را در انفرادیھای

قرون وسطايی در برابر زندانيان نھاده بود.

زندان اھواز گذرانده بود.

يک ماه قبل ،زندانيان ملی کش از زندان اوين به گوھردشت منتقل شده بودند و ما

يک بار تعريف کرد" :دوستام اومده بودن خونهی ما .موقع ناھار خواھرم غذا را مرتب

 14نفر )سوار مينی بوس( يا تازه ملی کش شده و يا به داليل تنبيھی در اوين مانده بوديم.

تزئين میکرد که مادرم رسيد و گفت اين بورژوا بازیھا چيه میکنی؟ بعد ھمه غذاھا رو

آخرين بار  3سال قبل بود که خيابانھا را ديده بودم آن ھم وقتی که از زندان گوھردشت به

ريخت توی سينی و آورد پيش بچهھا گفت غذا رو براتون پرولتری ريختم" و از آن خاطره

اوين منتقل میشدم .ھنگامی که مينی بوس از اتوبان وارد بريدگی مھرويال شد ،نگاه دختر

شيرين حسابی خنديد .از اين دسته بچهھای ُگل مجاھد ،در زندان زياد بودند .اما افسوس.

کوچکی با مقنعه به مينی بوس و به ما جلب شد ) 2پاسدار مسلح جلوی مينی بوس و جوانانی

افسوس از آن چه امروز می بينم .فرسنگھا فاصله .بين بھمن و بھمن ھا با

رنگ و رو رفته با سبيلھای چپی و مجاھدينی که ھيچ شباھتی با آنھا نداشتند ،نگاهھا را به

سازمان مجاھدين کنونی .امروز فرياد بھمن را چه کسی در گلو باز می تاباند؟ جايگاه او

سوی مينی بوس جلب میکرد( نگاهھای پرسان او و عابرين برايم گويا بود "برای چه آنھا

کجاست؟ دريغ و دردی که بايد میگفتم بخش زيادی از زندانيان سياسی اعدام شده در سال

را به مسلخ میبرند؟" .و من میانديشم .من میدانستم و يقين داشتم که آينده درما و ما در آينده

 67مجاھد بودند ،يادشان گرامی.

تکرار خواھيم شد .بعد از سالھا مينی بوس سواری با دست ھای بسته البته بدکی نبود!
***

***
مينی بوس به زندان گوھردشت رسيد ،از درب زندان ما را چشم بند زده و به

بند  2پايين بند زندانيان عادی بود و بند  2باال مخصوص تعدادی از زندانيان

سلولھای انفرادی بردند .زندان گوھردشت  24بند اصلی و حداقل به ھمين تعداد بند فرعی

شناخته شده مانند کيانوری ،جودت ،پرتوی و غيره .شنيده بودم که آنھا امکاناتی از قبيل

داشت که در  3طبقه بود .ما را به يکی از بندھای انفرادی طبقه اول بردند .در روزھای اول

ماشين فتوکپی دارند و مشغول کارھای تحقيقی برای زندانبان .حاال با چه کيفيتی و آيا ھمه

صدای راديو ،تا حدودی – ولی نامفھوم – میآمد .در اين صداھای نامفھوم چيزی شنيدم

اين کار را میکردند يا نه؟ اطالع دقيقی نداشتيم .قيافه کيانوری بدجوری در ھم شکسته بود و

درباره يک جلسه که ھمه بودند حتا مھدوی کنی ولی نفھميدم موضوع از چه قراره .آن ھمان

به نظر میآمد که به تازگی سکتهای از سر گذرانده باشد .او بدون پيراھن ،در حياط آرام

روزی بود که دولت ،قطعنامه را قبول کرد ،ما را از انفردایھای طبقه اول به طبقه دوم

نرمش میکرد .نمیتوانست دستھايش را به خوبی حرکت دھد و گوشتھا و پوست شکماش

آوردن .و ما ندانستيم چرا؟ بعدھا فھميديم که طبقه اول را برای آغاز اعدامھا خالی کردند.

آويخته بود .در قيافهی او ديگر اثری از آن کيانوری که با بھشتی مناظره کرد ،نمیديدم.

انفرادی طبقه دوم جايی قرار داشت که بند باالی ما بچهھای ملی کش چپ بودند و
من توانستم با آنھا از طريق ديوار با مورس تماس بگيرم .دو روز بعد از برقراری تماس،

چقدر پير و درھم شکسته بود.
***

ملی کشھا را از آنجا بردند .قبل از بردن بچهھای ملی کش ،به ما خبر رسيد تعدادی زيادی

بھمن
تنھا کسی که از اتاق دربسته با ما نياوردند بھمن بود و چقدر بچه نازنينی.
ِ

زندانی از کرمانشاه آورده اند )به آن زمان ندانستيم اين انتقال برای چيست و اکنون میدانيم(.

مجاھد ،در جبھه دستگير شده بود .بچهی سياھکل ،دانشجوی پزشکی و بسيار خوش فکر .در

در آن جا برای آخرين بار با رفيق گرانقدر حسين مال طالقانی به واسطه ديوار با مورس
خداحافظی کردم .در مدت  8سالی که با ھم بوديم بارھا از ھم جدا شده و باز ھم ديگر را يافته
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بوديم .اما اين بار ھيچ يک نمیدانستيم که وداع آخرمان است .اگر میدانستم اين آخرين بار

نمیدانست .و اين که به چه سرنوشتی دچار شدهاند .روز بعد خبر داد که بچهھا را به چيزی

است که او را در کنار خود حس میکنم ،سخت می گريستم؛ در سلولی که قامتاش از قامت

شبيه دادگاه برده و سئوال میکنند .بچهھايی که از آنھا سئوال شده ،به صف کرده و پاسداری

ما کوتاه تر بود .با مشت بر ديوار می کوبيدم تا صدای نعرهام را بشنود .من با او بزرگ شده

گفته آنھا را به بند ببريد! اما چه بندی؟ کدام بند؟ نمیدانست .فردا ھنگامی که نوبت خود او

بودم .با او و خاطراتاش زندگی کرده بودم .صدای زيبایاش وقتی که "ھماره يار" و يا

رسيد از سرنوشت ھم بنديان باخبر شد .اين خبر را تکه طنابی به او داد که پيش از اين بر

"شباھنگام" را میخواند ھميشه برايم زنده خواھد ماند.

گردن ھم رزمانش حلقه زده بود .اکنون منظور از بند را فھميده بود .اين بندی جاودانه در

شباھنگام .در آندم که برجا درهھا چون مرده ماران خفتگانند

گوری دسته جمعی و فراموش نشدنی بود.

 ...من از يادت نمی کاھم
ترا من چشم در راھم

***
)نيما يوشيج(

حاال در بند فرعی تا حدودی از اوضاع با خبر شده بوديم .ديگر ترديدی نبود،

***

حلقهی دار بر باالی سر زندانيان سياسی بود .اما ھنوز از چگونگی و وسعت آن بی خبر

مالقاتھا قطع شده بود .روزنامه نبود و حتا تلويزيون را از بندھا برده بودند .ما

بوديم .در واقع ھنوز نمیتوانستيم ھضم کنيم کسانی که سالھا در زندان بوده و برخی حتا

ھم که در انفرادی بوديم جای خودش را داشت .وقتی که مھم ترين خبرھا در زندان بود،

سالھا از مدت محکوميت شان سپری شده ،دوباره به دادگاه اسالمیرفته و اعدام شوند .حتا

زندانيان در بی خبری کامل بودند .قطع کامل ھر گونه ارتباط خبری با بيرون نشانگر

در سال  60نيز با چنين موضوعی برخورد نداشتيم ،تجربه جنبش جھانی نيز نمونهای از اين

برنامهای از پيش طراحی شده بود .در حالی که زندانيان گوھردشت تنھا از پايان جنگ با

دست نداشت .تنھا تجربه از اين دست اعدام  9فدايی و مجاھد ،گرامی رفيق بيژن جزنی و

خبر شدند ،به گفته  2تن از باقيماندگان اعدام  67در اوين آنھا حتا از پايان جنگ نيز خبر

يارانش در فروردين  54بود٭ در شب آخری که در بند فرعی بودم با چند تن از رفقا تا صبح

نداشتند.

بيدار مانديم و صحبت کرديم ،از بسياری چيزھا و از شرايط کنونی که چه بايد کرد؟ که چه
در انفرادی از سلولھای روبرو بچهھا گفتند که نيری حاکم شرع بی دادگاهھای

بر سر ياران آمده؟ که چه خواھد شد؟

اسالمی را ديده اند که با ماشين وارد زندان شده و ما ھنوز نمیدانستيم برای چه؟ او و ساير
جالدان گاھی ھر روز و گاھی با تأخير يکی دو روزه میآمدند .يک روز پاسداران به بند ما
آمدند و بچهھا را بيرون کشيدند .حتا برخی از بچهھا را پا برھنه بردند .اما به ابتدای بند
نرسيده ،برگرداندند .باز نفھميديم برای چه؟ بعدھا حدس زديم که اول به قصد بی دادگاه ما را

٭

:ھمانطور که در متن اين کتاب توضيح داده شد ،چنان تجربه ای ھرچند قبالً مکتوب نشده بود ولی

بيرون کشانده ولی فھميدند که اشتباه شده و ھنوز نوبت ما نرسيده است.

در واقعيت وجود داشت .در سال  54با شدت يابی مبارزه طبقاتی در جامعه ،دست اندر کاران رژيم

چند روز بعد ما را به يکی از بندھای فرعی منتقل کردند .باالی بند ما ،ملی کشھای مجاھد

شاه تصميم گرفتند که ديگر ھيچ زندانی را از زندان آزاد نکنند .آنھا بعضی از زندانيان سياسی را ھم

بودند که تنھا تعداد کمی از آنھا ھنوز در بند بودند .يکی از آنھا علی بابايی بود )از زندانيان

به دادگاه" شاھنشاھی" برده و دوباره به آنھا محکوميت دادند که به نام بعضی از آنھا در اين کتاب

سال  59با  6ماه محکوميت( .او خبر از بردن بچهھا داد .به کجا؟ نمیدانست .برای چه؟

اشاره شد.
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تازه خواستيم بخوابيم که ناصريان رئيس زندان گوھردشت به داخل بند آمد .با تُوپ پُر و

بعدی يا چيز ديگری بود .اولين گمان من اشتباه بود .چرا که ھمان دادگاه يک دقيقهای تعيين

تھديد ،از تک تک بچهھا پرسيد که آيا مصاحبه میکنند يا نه؟ در آخر من و دو نفر ديگر از

تکليف میشدی .چرا که اساسا ً جالدان زمان چندانی برای اين کار در نظر نگرفته بودند .در

بچهھا را جدا کرده و به انفرادی فرستاد و چه روزھای سختی.

زندانيان باقيمانده بود .البته
واقع فشارھای سلول انفرادی برای ُخرد کردن ھر چه بيشتر
ِ

ھر بند انفرادی  38سلول دارد و  3وعده غذا به زندانی میدھند .موقع غذا بدترين

ممکن است تعدادی را به صورت خاص که زندانبان روی آنھا انگشت گذاشته بود ،بعد از

ساعتھای انفرادی بود .ابتدا بايد با چشم بند دم در سلول میايستادی و بشقاب يا ليوان را در

دادگاه اول دوباره برای اعدام برده باشند ،ولی اين يک روال نبود.

دست میگرفتی .درب سلول که باز میشد ،پاسداری ليوان يا بشقاب را از تو میگرفت
پاسدار ديگری به داخل سلول آمده و کتک مفصلی تو را میزد .بعد از پايان کتک بشقاب غذا

زندانيان مجاھد ،موضعگيری زندانی نسبت به اتھاماش اساس حکم جالد
 -2در بی دادگاه
ِ
بود .در جواب اين که اتھامت چيست؟ بايد حتما ً میگفتی منافق .نتيجه ھر گونه جواب ديگر

يا ليوان چای را به تو میدادند .کتک زدن و غذا دادن از سلول اول تا سی و ھشتم بيش از

مانند مجاھد ،ھوادار ،سازمان.

يک ساعت طول میکشيد و تو بايد ھر روز اين کتکھا و صداھای شکنجه ھم بنديان را

حکم اعدام بود .اين سئوال در
 -3جوابی که در آن شرايط عموم بچهھای مجاھد میدادند –
ِ

تحمل میکردی .بھترين زمان برای تو ھنگامی بود که نوبت خودت میرسيد .آن موقع زير

واقع با علم به موضعگيری زندانيان مجاھد تنظيم شده بود .با توجه به اين موضوع ،خودم را

کتک کمی احساس راحتی میکردی ،حداقل اين بود که میتوانستی  2تا فرياد بزنی .در طول

آماده کرده بودم که روی مواضع سياسی به ما گير خواھند داد .مثالً آيا گروھت را محکوم

روز نيز بچهھا از کتک خوردن و تحقير شدن در امان نبودند.

میکنی؟ که باز ھم اشتباه بود .چرا که سرنوشت ما را جواب ديگری تعيين میکرد .مذھب؟

شب آخر انفرادی ھمه را از سلول بيرون کشيدند ،زندانبان طوماری را به نام

ھر گونه جوابی به غير از مسلمان يعنی زندانی فوق مرتد فطری بوده و حکم مرتد فطری در

زندانيان مجاھد جھت پخش از صدا و سيما تھيه کرده و زندانيان مجاھد اجباراً بايد آن را

دين اسالم اعدام بود .در صورتی که می پذيرفتی مسلمانی ،در مورد برخی از رفقا به آنھا

امضاء میکردند .بعد از امضاء ھمه را به سلول برگرداندند .از ما  4زندانی سياسی چپ

کاغذی داده میشد که روی آن بنويسند مسلمان بوده و به خدا و رسول آن شھادت میدھند و

امضاء نگرفتند .ما بايد بی خبر میمانديم ،حاال ديگر نوبت ما رسيده بود.

کسانی که حاضر نشدند آن ورقه را امضاء کنند ،اعدام شدند .در مواردی زندانی زمان شاه

در زندان گوھردشت اعدام زندانيان سياسی چپ از  5شھريور شروع شد .صبح

که مجاھد بوده و بعد مارکسيست شده بود ،علی رغم پذيرش مسلمانی به اعدام محکوم شد.

روز  6شھريور ما  4نفر را از سلولھای مان بيرون کشيدند ،وسايلمان را جمع کرديم ،اما

........................

آنھا را دم در سلول گذاشته و ما را با خود بردند.

يا بايد به خدا و رسول آن شھادت میدادی يا گردنت را باالی دار میديدی .و اين نتيجه

***
من که از بند انفرادی آمده و تا حدودی از اوضاع خبر داشتم  2موضوع را به ذھن
سپرده بودم:
مجاھدينی که در انفرادی بودند ھمه از دادگاه آمده و ھنوز در حالت انتظار بسر
میبردند .بنابراين بر اين گمان بودم که در مرحله اول اعدام نمیکنند و بايد منتظر دادگاه

انقالبی بود که ھمهی زندانيان در آن حضور داشتند و خمينی با ھمراھی آمريکا ،نھضت
آزادی ،جبھه ملی و ساير آخوندھا و مؤتلفه آن را به نفع خود مصادره کرده و انقالب را
دزديدند.
.............................
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زندانيانی بيشمار که برخی از آنھا حتا مدت محکوميت شان تمام شده بود ،به

خمينی برای مردم ما به ارمغان آورد .خمينی که به نيابت امامان شيعه حکومت خود را ناشی

صرف اين که مسلمان نيستند به دار آويخته شدند .ھزاران زندانی نيز صرفا ً به اين جرم که

از قدرت الھی میدانست .ھمانطور که کاريکاتور او – خامنهای – چنين میپندارد .ارمغان

اتھام شان ھوادار مجاھدين است ،به دار آويخته شدند .اين عدالت اسالمی است .٭عدالتی که

آنھا صدھا ھزار قربانی جنگ ،کشتار مخالفين سياسی ،ويرانی ،فقر ،فساد و مصائب بيشمار
برای مردم ميھن مان بوده است.

٭

:در اين که خمينی خود را امام و حکومت خود را ناشی از قدرت الھی میدانست ،شکی نيست اما

قتل عام شدم
نماز گزاردم و ِ
که رافضیام دانستند

دليل جناياتی که وی درحق مردم ايران مرتکب شد،جلب رضايت ﷲ و يا خدا نبود .ﷲ و يا خدا اسم
مستعارھايی برای سرمايه دران داخلی و خارجی )امپرياليستھا( بودند و رضايت آنھا اصل بود.

قتل عام شدم
نماز گزاردم و ِ
که ِقر َمطی ام دانستند

اتفاقا ً شاه نيز خود را سايه خدا روی زمين میدانست ولی مردم در آن زمان به خوبی آگاه بودند که
رژيم او وابسته به امپرياليسم بوده و خدای مورد نظر او جز امپرياليستھا و به خصوص امپرياليسم

آن گاه قرار نھادند که ما و برادران مان يکديگر را

امريکا و سرمايهداران وابسته داخلی نمیباشد .در رابطه با قتل عام سال  67نيز اگر چه آن جنايت

بکشيم و اين

فجيع در رابطه با نيروھای چپ تحت پوشش سنجش مسلمان بودن و يا نبودن زندانی صورت گرفت،

وصول به بھشت بود! ) احمد شاملو(
طريق
کوتاه ترين
ِ
ِ

ولی موضوع اصلی چيز ديگری بود .در واقع ،چون قرار به کشتار بود توجيه مذھبی آن را ھم با
تفسير اين و يا آن آيه و روايت و غيره فراھم کرده بودند .واال مسأله اصلی برای اين رژيم ھيچوقت
اين نبوده است که چه کسی مسلمان است و چه کسی نيست .اگر خوب توجه کنيم ،میبينيم که در تاريخ
معاصر ايران ھيچ حکومتی مثل جمھوری اسالمی آخوند و روحانی مسلمان را مورد اذيت و آزار
قرار نداده و نکشته بود ،در حالی که اين يک حکومت اسالمی است و آخوندھا و روحانيون در رأس
آن قرار دارند! اتفاقا ً بعضی مواردی که در مطلب خود نويسنده ذکر شده نيز حقيقت فوق که مسأله اين

***
ھنگامی که مرا به دادگاه بردند ،نيری حاکم شرع و اشراقی دادستان انقالب
اسالمی تھران را شناختم .ناصريان رئيس زندان گوھردشت نيز از نيمه وارد شد .چند آخوند
ديگر نيز بودند که نمیشناختم .بنابر گفته ساير رفقا در ميان آنھا حاکم شرع کرج و پور
محمدی معاون وزارت اطالعات بودند.

رژيم مسلمانی و غير مسلمانی نبوده است را تأييد میکند .مثالً گفته شده " عليرغم پذيرش مسلمانی به

به روال معمول ھر کس که به دادگاه يا بازجويی يا دادياری میرفت ،ابتدا

اعدام محکوم شد ".در واقع ،آنچه درسال  67واقع شد "عدالت" سرمايهداران داخلی و خارجی و يا

سئواالتی کليشهای از او میکردند .نام ،نام پدر ،تاريخ تولد و  ...و مذھب يکی از سئواالتی

مشخصا ً "عدالت" يک رژيم وابسته به امپرياليسم بود" .عدالتی" که درست به دليل عدم پيروزی قيام

بود که ھمراه با آنھا از تو پرسيده میشد .در آن شرايط درمورد مذھب عموم بچهھا يا از

تودهای شکوھمند بھمن و غلبه دشمنان بر مردم ايران ،از طرف آنان به مورد اجرا گذاشته شد .در

دادن جواب به دليل تفتيش عقايد خودداری کرده و يا جواب منفی میدادند؛ تعدادی نيز

مطلب فوق در مورد انقالب تودهھا بر عليه رژيم شاه و امپرياليستھا آمده است که " :خمينی با

قاطعانه اعالم میکردند مارکسيست ھستند .در بی دادگاه با ھر کدام از جوابھای باال حکم

ھمراھی آمريکا ،نھضت آزادی ،جبھه ملی و ساير آخوندھا و مؤتلفه ،آن را به نفع خود مصادره کرده

اعدام میگرفتی .بنابر اين سئوال اصلی برای زندانيان چپ نيز آگاھانه انتخاب شده بود و در

و انقالب را دزديدند".بله .اين نتيجه شکست قيام بود .شکستی که باعث شد امپرياليستھا بتوانند دارو

بی دادگاه با علم به اين موضوع بر روی مذھب انگشت گذاشتند .چيزی که توجيه شرعیاش

دسته منتخب خود را روی کار آورند.
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نگھبان سمت چپ شتابان از من پرسيد" :اسمات چيست؟" گفتم .او اسم کوچک مرا
بلند خواند و گفت" :بيايد؟" پاسداری که رفقا را برای اعدام میبرد و ما ھنوز نمیدانستيم

نيری میپرسيد و من جواب میدادم و باالخره پرسيد" :مذھب" گفتم" :ندارم"

گفت" :نه بنشيند" .من که دراين فکر بودم بچهھا را به انفرادی میبرند و با اين تصور که در

گفت" :يعنی چه؟ يعنی مسلمان نيستی؟" تکيه بر روی اين موضوع حساسيت مرا برانگيخت.

بندی بيافتم که محمود ھست گفتم" :از صبح اين جا نشستم ،خسته شدم ،کمرم درد گرفته ،بذار

چرا که در مورد ارتداد چيزھای زيادی شنيده و حتا خوانده بوديم .اما چارهای نبود .ھم چنان

با اينھا برم" ولی او دوباره مرا نشاند.

ادامه دادم" :نه ھيچ دينی ندارم" گفت" :مارکسيستی؟" بودم و گفتم" :نه" گفت" :از چه سالی

دوباره تعدادمان زياد شد .اين بار کيوان ھم در ميان بچهھا بود که به تازگی در اثر

بی دين شدی؟" گفتم" :از بچگی ھمين جوری بودم" )سئواالت اضافه از من به خاطر اين بود

اصرار نامزدش برای آمدن به مالقات – بعد از حدود پنج سال – با دادن وکالت به پدرش

که ھنگام انقالب  14ساله بوده و در ھفده سالگی دستگير شدم( گفت" :پدرت چه؟" گفتم:

ازدواج کرده بود .ديداری که تنھا يک بار آن ھم از پشت شيشه انجام شد .ديداری که ھرگز

"پدرم نيز دين خاصی ندارد" ديگر ھمه چيز را بايد انکار میکردم .گفت" :آيا ھيچوقت نماز

فراموش نشد.

خواندهای يا ھيچوقت بسمﷲ گفتهای يا نام خدا را بر زبان آوردهای مثالً گفته باشی به خدا؟"

نگھبان مرا که مشغول حرف زدن با بچهھا ديده بود بلند کرد و در فاصله ده متری

گفتم" :نه" بارھا به ھم میگفتيم به خدا راست میگی؟ و اين تکه کالمی عاميانه بود ولی بايد

از ديگران نشاند .وقتی تعدادمان به اندازهی مورد نظر جالدان رسيد ،پاسداری با ليست آمد و

ھمه را انکار میکردی .در اين ميان ناصريان گفت" :حاج آقا اين فرد فالنی است که "...

اسم کوچک بچهھا را با اسم کوچک پدرشان صدا میزد تا در صف بايستند .بعد از اين که

نيری با نگاھی خشم آلود گفت" :به تو وقت می دھم مسلمان شوی وگرنه حکم خدا را در

اسم چند نفر را خواند ،نام پدر يکی از رفقا با اسم اول من يکی بود .با خواندن آن اسم فوری

مورد تو اجرا میکنم" سپس مرا از اتاق بيرون آورده و به پاسدار ديگری تحويل دادند .وی

از جا بلند شدم و پاسداری که جلو ايستاده بود من را اول صف قرار داد .حاال با خواندن چند

از من پرسيد" :گفتند کجا بروی؟" گفتم" :نمیدانم" گفت" :وقتی از تو پرسيدند مسلمانی يا نه،

اسم ديگر دو دل شده بودم ،با خودم گفتم" :پسر نزديک يک ساله که اغلب تو انفرادی بودی

چه گفتی؟" گفتم" :مسلمان نيستم" و پاسدار مرا به سمت چپ برد.

حاال ھم که اوضاع خيلی خرابه .اگه بفھمند که حتما ً می فھمند يک کتک سير ھم بايد بخوری

سمت چپ جايی بود که بچهھای اعدامی را میبردند تا حکم شان بيايد و برای

اون ھم تو اين وضعيت .از خر شيطون بيا پايين .بذار ھر چی سرنوشته بشه" باالخره دودلی

اعدام ببرند .ما را بر روی زمين نشانده و تعدادمان مدام زيادتر میشد .در اين ميان نبی و

کار خودش را کرد و به پاسدار گفتم" :مثل اين که من اشتباھی پا شدم" گفت" :اسمات چيه؟".

محمود قاضی را کنار من نشاندند .از قبل محمود را می شناختم و حاال بعد از سالھا زير

من ھم گفتم .او رفت و از پاسداری که ليست دستش بود پرسيد و برگشت من را سرجای اول

چشم بند ھمديگر را میديديم .من اخباری را که داشتم به محمود گفتم و او بعد از شنيدن اخبار

نشاند.

گفت" :اوضاع خيلی خرابه" .ناھار به ما مقدار کمی نان با پنير دادند و بعد گفتند" :ھر کسی

حاال صف دوم تکميل شده و گروه دوم اعدام  6شھريور را با خود به مسلخ

می خواد بره دستشويی دستش رو باال بياره" من دستم را باال گرفتم .موقع برگشت از

میبرند 30 .سربدار 30 .جانباز – چشم بسته – در حالی که دستھايشان را بر شانهھای يار

دستشويی ديدم بچهھا را بردهاند و صدای پايشان که در صفی طوالنی قرار گرفته و

گذاشته و شانهھای ھم را می فشردند ،در صفی طوالنی .آيا به استقبال مرگ میرفتند؟ نه!

میرفتند ،میآمد.

آنان مرگ را سرافراز پذيرا شدند .آن جايی که جالدان سر تراشيده با پيراھنھای بلند
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سرمهای به انتظار نشسته ،تا قربانيان خود را با تکه طنابی حلق آويز سازند .جالدانی که

اکثريت ،دستگيری سال  (58ھنگامی که نوبت دستشويی اتاق شان بود به بھانه شستن ظرف

قربانيان خود را ھرگز نشناختند.

به ھم اتاقاش میگويد که به سلول باز گردد و خود با شکستن شيشه ،شکم و رودهھايش را

من از نھايت شب حرف می زنم

پاره کرده و قھرمانانه مرگ را پذيرا میشود .او میگفت" :آنھا میخواھند من را وادار به

از نھايت تاريکی )فروغ فرخزاد(

خواندن نماز کنند و بعد اعدام کنند" .و برای گريز از اين تقديری که جالدان برای او ترسيم
***

کرده بودند ،سرنوشتاش را با مرگی سخت جانکاه ،خود رقم زد.

من و  5نفر ديگر مانده بوديم .از زير چشم بند ديدم که آخوندھا به ھمان سمتی میروند که

باقيماندگان را شب  7شھريور و  8شھريور به بند  8منتقل کردند 8 .شھريور

رفقا را برده بودند .بعد پاسداران ما  6نفر را به يک اتاق دربسته از بندھای طبقه سوم منتقل

رفقای بند ملی کشھا و بند معروف به اوينیھا )بندھای  13و  (14را به دادگاه برده و روز

کردند.

 9شھريور بی دادگاه گوھردشت پايان میيابد .باقيماندگان چون لشکری شکست خورده که به
در ميان ما  6نفر يکی ديگر از بچهھا وضعيتی شبيه من داشت و  4نفر ديگر از

اسارت گرفتهاند به بند  8می آورند ،باقيماندگان  7بند را در يک بند جمع کردهاند .نگاهھا به

کسانی بودند که پدرشان را در بچگی از دست داده بودند .بنابر اين ما را مرتد ملی )و نه

دنبال ياری ست که شايد مانده باشد .در جستجوی شان می بويی و می کاوی .اما خبری

مرتد فطری( محسوب کرده و اعدام نکردند .ھوا تاريک شده بود که ناصريان رئيس زندان

نيست.

گوھردشت آمد و گفت" :نماز خوانده ايد؟" که ما گفتيم" :نه" آن گاه ناصريان که شديداً

با ديدن  ...خوشحال شدم ،گمان نمیکردم او بماند .اما حميد رضا نصيری رفته بود .غالم

برافروخته بود با صراحت و با لحنی حاکی از تھديد و تحقير گفت" :ھمه رفقايتان که امروز

خوشنام رفته بود .غالم گفته بود" :من میگويم مارکسيستم" .ھمان طور که بسياری ديگر

پايين بودند اعدام شدند .شما ھم اگر نماز نخوانيد اعدامتان میکنيم" .با بيان اين حرف يکی از

آگاھانه گفته بودند .من میدانم محسن نيز حتما ً ھمين را گفته ،ھمانطور که مجيد و محمد

بچهھا که بيماری صرع داشت دچار تشنج شد و نقش بر زمين شد.

رضا .بعد از سالھا در کنار بندی بودم که محسن بود .اما دير .او در باالی ھمين بند بود که

حاال از  6نفر دو نفر مانده بوديم .و ما دو نفر را که نماز نخوانديم به سلول ديگر

خواندن اش و بردن اش و بر سر دار نھادناش .ديگر برای ديدار دير شده بود و برای

بردند .من و  ...تا صبح بيدار مانديم و از خاطرات گفتيم .از روزھايی که دور به نظر

ھميشه .حتا ندانستم کدام خاک سرد ،تن گرم و سوزانش را در خود گرفته است .و چشمان

میآمدند و گاھی گذر میکرديم که چه کنيم؟ اصرار داشت که تو قبول کن و بر اين سن لعنتی

درخشاناش را .کاش میدانستم در آن لحظه آخر به چه می انديشيد .آن گاه که طناب بر گردن

من تکيه میکرد .ناصريان صبح زود آمد .من قبول کرده و مرا به اتاق ديگری بردند و تنھا

زيبايش حلقه زده بود .صورتی دوست داشتنی که بايد در اولين ديدار مجدد غرق بوسهاش

رفيق باقيمانده را به انفرادی.

میساختم ،پس از سالھا رو به سردی رفت و اشکھايمان را داغ بر جای گذاشت .بگذار

مجازات نخواندن نماز برای کسانی که قبول کرده بودند مسلمانند ،ده ضربه شالق

بدانم محمد رضا به چه می انديشيد ،آن گاه که مرگ چشمان خود را شرمسارانه از نگاه او

بود که در  24ساعت  50ضربه شالق میشد .شدت ضربات شالق به حدی بود که نشان

دزديد .مادرش ھيچ گاه به مالقاتش نيامد چرا که ھرگز به او نگفتند رضا زندان است .فکر

میداد زندانبان میخواھد ھر چه سريع تر مقاومت زندانی را در ھم شکند .در ھمين روز ...

میکرد رضا به خارج رفته و حاال برای گفتن دير است .ديگر ھيچ گاه باور نمیکند .مرگ

را به اتاق ما می آورند و او برای مان از جليل میگويد .جليل شھبازی )از زندانيان سياسی
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عزيز سخت است .برای مادر باور نکردنی .پدر که نتوانسته بود با اين غم کنار بيايد ،پس از

زب ان ترک ی" بک ار ب رده و آن را مص طلح س ازند .چن ان تالش ی در دوره جمھ وری اس المی ب ا ش دت

مدت کوتاھی ُمرد.

بيشتری تعقيب شد) و میشود( .امروز ظاھراً اين کلمه را جا انداخته اند ،به گونهای که حتی افراد چپ

و من با بُغض تابستان  67خواندم:

و مترقی نيز نادانسته آن را به جای زبان ترکی به کار میبرند ،در حالی که اين واژه برای مردم ترک

تو ای پری کجايی – که رخ نمی نمايی )ترانه ای با صدای قوامی(................
بند  8جايی بود که در چشم اندازش سالن اجتماعات جايی که زندانيان را دار
میزدند ،ديده میشد .آن جا کاميون ترانزيتی را ديديم که از سالن اجتماعات خارج میشد.

آذربايجان بيگانه است .پيش از اين رضاشاه ،نوکر امپرياليسم انگل يس در جھ ت غال ب ک ردن مناس بات
امپرياليستی در ايران ،اسامی شھر ھا و اماکن مختلف در سراسر اي ران را ب ه مي ل خ ود تغيي ر داد .از
آن زمان به بعد بازگرداندن آن اسامی به نام اوليه خود ،در ھمه مناطق غير ف ارس زب ان اي ران مط رح
شده و ھمواره يکی از خواستھای ملی بوده است -ک ه در جري ان مب ارزات ت ودهای در س الھای56-57

بچهھای بند  8که زنده مانده بودند گفتند يک بار يکی از ترانزيتھا خراب شده و چند روز

مردم خود بعضا ً موفق به تغيير آن نام ھا شدند .اکنون کار به جائی رسيده است که حتی يک نام بيگان ه

آن جا ماند .عدهای با ماسکی که بر دھانشان نھاده بودند آمدند و با دستگاهھای مخصوص سم

با فرھنگ و تاريخ مردم يک منطقه را ب ه خ ود زب ان آن ان تحمي ل میکنن د! ن ام زب ان م ردم آذربايج ان

پاشی موادی را در آن محدوده پاشيدند .آن زمان زندانيان بند  8نمیدانستند موضوع از چه

ترکی است ،دليلی ندارد که به ميل خود آن را چيز ديگری بناميم.

قرار است .در پايين بند  8بندی بود که رفقای اعدامی را جھت گرفتن وصيت نامه میبردند.
از طريق ھواکش شنيديم که ناصريان از يکی از اعدامیھا میخواست ھر چه سريع تر
وصيت نامهاش را بنويسد و زندانی ھنوز نمیدانست برای چه میخواھند اعداماش کنند.
کشتار به حدی بود که برای برخی از نگھبانان نيز شگفت آور بود .در روز 8
شھريور در صف منتظران دادگاه يکی از زندانبانان آذری به زبان آذری)*( به يک زندانی
گفته بود" :اگر میدانستی مرتد بودن يعنی چه خيلی به نفعت بود" .درجريان تحريم چای در
بند ملی کشھا ،نگھبان گفته بود" :اينھا به فکر چايیاند ،به فکر جانتان باشيد" .ھم چنين
گفت و گويی بين اعضای بی دادگاه شنيده شده بود که فردی میگفت" :بايد به آنھا توضيح
بيشتری داد و مثال میآورد که وقتی  5نفر از مجاھدين را برای اعدام برده بودند ،ھنوز باور
نمیکردند .وقتی نفر اول را دار زدند ،نفر دوم شروع کرد به شعار دادن" و در جواب او
نيری گفته بود" :حکم امام )منظور خمينی جالد( ھمين است").نقل از ر.پارسا -تاريخ،
تابستان  67را ھرگز فراموش نخواھد کرد -آرش شماره (81-82

٭ :در پی گيری "کوششھای" احمد کس روی ب رای اي ن ک ه زب ان ترک ی "از اي ران برافت د" ،شونيس ت
ھای فارس بويژه از سالھای 40با کمک رسانهھای دولتی کوشيده اند که کلمه " آذری" را به ج ای "

 299ضميمهھا

در جدال با خاموشی

300

دمپائی زندان از سياه چال بيرون انداختند ،او به آنھا گفته بود که پدر ومادرم را کشتيد ديگه

ضميمه شماره پنج )مربوط به صفحه (549

از من چه می خواھيد.
يکی از بچهھا از خط سه که اکثرأ دوران تنبيھی را گذرانده بود ،با آوردن سند

خروج بدون قيد و شرط بعضی از زندانيان سياسی زن )خط سه و اقليت( از زندان !
بعد از مرگ خمينی جالد در سال  ۶٨پروين اولين زن چپ بود که برای مالقات
صدايش زدند و بدون ھيچ قيد و شرطی از زندان خارج شد و بعد از آن در سال  ۶٩يک

خانواده از سيـــــاه چال خارج میشود ،بعد از مدتی به زندان برگردانده میشود ،که
بالفاصله اعالم اعتصاب ميکند ،درحاليکه در ســـــلول انفرادی نگه داری میشد ،او
درحاليکه در اعتصاب غذا بود از زندان خارج میشود.

گروه چھار نفره که در سلولھای انفرادی آسايشگاه به عنوان تنبيھی به سر ميبردند با کليه

مورد ديگر يکی از بچهھا را برای بازجوئی صدا زدند ،در حياط زندان با

وسائل بدون اينکه چيزی از آنھا بخواھند اززندان خارج شدند) .درسال  ۶٩تمام بچهھای

برادرش مواجھه میشود که به ھمراه داديار زندان بود ،برادرش به او میگويد ،آمدم تو را

چپ را -شامل خط سه و اقليت -به بھانهھای مختلف به عنوان تنبيه در انفردادی نگه

با خودم ببرم ،او ميگويد من به ھمراه تو نمی آيم ،چون تو متعھد ھستی که من را برگردانی،

ميداشتند( .به طورکلی از سال  ۶٩به بعد زندانبانان جانی ،سياست رعب و وحشت و

اگر آنھا میخواھند من را به بيرون بفرستند ،در را باز کنند ،که من بيرون بروم .با جر

سرکوب برای شکستن زندانيان سيــــاسی زن باقيمانده در زندان را با سياست فرستادن آنھا

وبحث بسيار داديار سرباز مسلح را صدا ميزند و ميگويد او را از زندان بيرون بينداز و او

به بيرون برای تحت تأثير جو بيرون قرار گرفتن و بطورکلی فشار خانوادهھا برای پذيرفتن

درجلو داديار به برادرش میگويد ،اينھا من را به زور دارند با تو بيرون میفرستند ،ولی من

شرط آزادی پيش ميبرد .درھمين رابطه مطرح کرد که با نوشتن تقاضای کتبی برای

وقتی که بيرون آمدم فــــرار ميکنم و آنھا تو را به جای من به زندان میآورند .در اين موقع

مرخصی میتوانند برای مـــدت کوتاھی به مرخصی بروند يعنی کاری که زندانيان عادی

داديار به سرباز مسلح میگويد او را بيرون بينداز .در جلو در ،نگھبان از داديار میپرسد که

ميکردند ،که اين نقشه آنھا ھم با پاسخ منــــفی بچهھای چپ )بچهھای خط سه و اقليت (

او را بازديد بدنی بکنيم؟ داديار میگويد نه او را بيرون بينداز .به اين ترتيب اين زندانی با

روبرو شد و از آن جا که تيرشان به سنگ خورد ،به خانوادهھا متوسل شدند ،يعنی از آنھا

دمپائی زندان از سياه چال بيرون انداخته میشود)".مرضيه◙(

خواستند که با آوردن سند ،بچهھايشان را برای مدت کوتاھی به مرخصی ببرند .شيوه

*-مرضيه ،زندانی سياسی ای که خود يکی از ھمان زندانيان مقاومی بود که در

کارشان بدين شکل بود که روز مالقات برای مالقات صدا ميزدند و ھمراه خانوادهشان به

باال به توضيح چگونگی آزادی آنان از زندان پرداخت ،به اين مطلب ھم اشاره میکند که:

بيرون میفرستادند که از بعضی از بچهھا درجلو درخروجی فقط میخواستند که بنويسند که

" ...جالدان فکر ميکردند که زندانيان سياسی سابــــــق که برای مــــــــدت کوتاھی به نزد

از زندان خارج شدهاند.

خانواده فرستاده شده بودند ،با بازگرداندنشان ،آنھا حاضر خواھند شد که شرايط آزادی را که

يکی از بچهھای به اسم " ر" از سال  ۵٩بدون ھيچ حکمی در زندان به سر ميبرد

انـــــزجار از سازمانھای سياسی بود بپذيرند ،که متاسفانه چند مورد بود که با احضارشان به

و اکثرأ در ســــــــــلولھای انفرادی و اتاقھای دربسته به سر ميبرد و در يورش وحشيانه

زندان تحت فشار خانواده حاضر به دادن انزجــار شدند ،ولی موارد زيــادی ھست که بچهھا

جانيان به بند بيشترين کابلھا و لگدھا را تحمل ميکرد .او را بــــــدون اينکه چيزی بنويسد با

با وجود احضــــــــــــار مجدد تن به اين کار ندادند ،و مورد مشخص آن کسی است که دست
به اعتصاب زد که در باال در مورد او توضيح داده شده است".
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حدھا فعال قطع شده ولی لغو نشده و ھر وقت بخواھيم آن را دوباره برقرار میکنيم .در آنجا

ضميمه شماره شش )مربوط به صفحه(549

تعدادی از رفقای ما مرعوب شده و شرايط آزادی را پذيرفتند .ما در گوھردشت به نوعی با
مرگ روبرو شديم و آن را از نزديک حس کرديم .بعد از کشتار ،زمانی که مالقات ھا شروع

مرخصی اجباری زنان
در پی کشتار  67زندانبانان از ھر وسيله و شيوه ممکن استفاده کردند تا بقايای
زندانيان زن چپ )در بين ما يک مادر پير مجاھد ھم بود که مصاحبه نمیکرد( را به پذيرش
شرايط آزادی وادار کنند .از جمله رساندن خبر کشتار به طور غيرمستقيم از طريق بقايای
بچهھای مجاھد به گوش ما و ايجاد جو رعب و وحشت و تھديد روزانه ما به اعدام .اين تھديد
ھا به قدری شديد بود که ما حتی برای کارھای روزانه خود بايستی حساب اين را میکرديم
که تا آن موقع زنده ميمانيم يا نه .مثال برای شستن پتوھايمان میگفتيم تا پتوھا خشک شود ما
ديگر زنده نيستيم .سران زندان از ھمان روزی که با چکمه ھای سربازی و لباس نظامی با
تھديد و ارعاب وارد بند شدند و رييس زندان اعالم کرد که از امروز وارد سال  60شديم،
قصد اين را داشت که به راستی با کشتار و شکنجه جو سال شصت را در زندان ايجاد کند و
زندانيان مرعوب شده را به موضع توبه )توبه تاکتيکی( بکشاند .ولی اين بار بعد از گذشت
سالھا و اندوختن تجربه سياسی و برخورد با گذشته تقريبا ھيچ يک از زندانيان زن چپ به
اين موضع نيافتادند )فقط يک نفر شروع به نمازخواندن کرد که او را به بند توابھا بردند .و
دو نفر ديگر ھم پذيرفتند در راه پيمايی بعد از کشتار شرکت کنند و تا دم اتوبوس رفتند ولی
برگشتند و شرکت نکردند(.
قبل از اولين مالقات در گوھردشت با قراردادن ما زندانيان آزادی)منظور
زندانيانی است که مدتھا از تمام شدن حکمشان میگذشت ولی رژيم آنھا را آزاد نمیکرد(
در شرايط مشابه زندانيان مرد در زمان دار زدنشان درست ھمان صحنهھا را برايمان ايجاد
کردند .اين انتقال بعد از جريان حد خوردن زنان چپ بود .ناصريان به اصطالح داديار زندان
اوين )و رئيس وقت زندان گوھردشت( ،در گوھردشت ھمه ما را جمع کرد و گفت جريان

شد ،در اولين مالقات در گوھردشت خبر دقيقتر کشتار به ما رسيد .ما را ھفتگی صدا
میکردند و مسئول وزارت اطالعات) "زمانی"( ،ما را بازجويی کرده و از ما مواضع
سياسی و عقيدتی مان و ھمچنين نظرمان در مورد اينکه مصاحبه میکنيم يا نه؟ انزجار می
دھيم يا نه؟ را پرس و جو میکرد .در اين دوره ما زندانيان "آزادی" در بندھای دربسته بوديم
و حکم دارھا در بند  3در باز .از آنھا ھم مرتبا سوال و جواب میشد و تحت فشار قرار
میگرفتند .رژيم شروع کرد به دادن مالقات داخلی به زنانی که شوھر يا برادرانشان در بند
مردان شرايط را پذيرفته بودند و حال حاضر بودند به عنوان وسيله فشار بر روی زندانيان
زن از آنھا استفاده شود )اين نظر من در مورد کار آنھاست که در مالقاتھا اصرار داشتند
که زنان ھم شرايط را بپذيرند و کوتاه بيايند( .يکی دو مورد ھم داشتيم که زنانی که به مالقات
رفته بودند ھمسران خود را تحت انتقاد شديد قرار داده بودند و اين انتقاد باعث شده بود که
آنان بيشتر از اين کوتاه نيايند و حاضر به شرکت در راھپيمايی نشوند )در بين مردانی که
راھپيمايی نکردند دو نفر با اين انگيزه که زنانشان مخالف کار آنھا بودند در راھپيمايی
شرکت نکردند(.
جريان راھپيمايی از اين قرار بود که زمانی که ما را به گوھردشت منتقل کرده و
صحنه اعدام را برای ما بازسازی کردند ،از بلندگوی بند خبر اعالم حکم عفو خمينی پخش
شد .فردای آن روز ،ما را ھمگی به اوين بازگرداندند و يک شب )شب قبل از راھپيمايی،
حدودا  8تا  10اسفند  (1367ھمه ما را ،چه حکم دار ،چه بی حکم ،صدا کرده و با چادر و
چشم بند بدون کنترل شديد به جايی بردند .با لحن به اصطالح دوستانه و مھربانی با ما
صحبت میکردند .به ما گفتند بنشينيد؛ و به ما اعالم کردند که ھر کس میخواھد فردا به خانه
برود و بدون نوشتن چيزی آزاد شود ،اعالم کند .ما با تعجب به يکديگر نگاه کرديم )ھميشه
با چشم بند تا حدودی باالزده تردد میکرديم و اين يکی از درگيری ھای دائم زندانبانان با ما
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بود( .فردی که سخن میگفت ادامه داد" :ھرکس میخواھد فردا به خانه برود و در

"مريد"ش که از من تعريف کرده بود به او گفت" :من فقط به خاطر اين سالھا مقاومتش و

راھپيمايی شرکت کند و از ھمانجا خودش به خانه برود ،بر سر جايش بنشيند" .ھنوز حرفش

روحيه ای که دارد او را تشويق کردم" و از "مراد"ش عذرخواھی کرد.

تا به آخر تمام نشده بود که ھمه ما بدون درنگ و بدون اينکه با يکديگر حرف بزنيم برخاسته

در اين دوره من و سلول کناری ام دست به سازماندھی خيلی خوبی زديم .او به

و مصمم به طرف ديگر رفتيم تا جزو شرکت کنندگان به حساب نياييم .ھيچ کس سرجايش

طريق مخفی ،گاھی روزنامه به دستش میرسيد .ھمه خبرھا را با مورس به من میداد .بعد

ننشست .يعنی ھيچ کس قبول نکرد در راھپيمايی شرکت کند .الزم به تاکيد است که ما ھنوز

نگھبانی میداد و من اعالم میکردم که "منطقه آزاد است!" و ھمه رفقا با اسم ھای مستعار

نمیدانستيم چه برسرمان میآيد .ھنوز بختک مرگ باالی سرمان بود .ھمان شخصی که تا

که از قبل میدانستيم ،میآمدند و با رمز مورسی که بينمان قراردادی بود ،اول خبرھای

ثانيه ای پيش مھربان با ما سخن میگفت ،شروع به فحاشی و تھديد کرد و گفت "ھمه تان را

روزنامه و خبرھای ديگر را میدادم .بعد ھم اگر امکانش بود آنھا با ھم تماس میگرفتند تا

بايد دار زد .شما لياقت زنده ماندن را نداريد ".ما را با فحش و ناسزا به بندھايمان برگرداندند.

اينکه رفيق کناری من عالمت خطر را میزد و من ھم به بقيه سلولھا خبر میدادم و در يک

يادم میآيد وقتی به بند باز گشتيم در چھره بعضی از ما رضايت و آرامش از کاری که انجام

لحظه تمام تماس ھا قطع میشد .در اين دوره آنھا نتوانستند حتی در يک مورد مچ کسی را

شده بود را میشد ديد .ھمانطور که گفتم ھيچ يک از زنان چپ در راھپيمايی شرکت نکردند.

بگيرند .بعدھا مردان طبقه باالی ما نيز ،وقتی صدای من را می شنيدند و "منطقه آزاد" اعالم

با وجود ھمه اينھا ،جو رعب و وحشت ھر بار تلفاتی میداد و از بين ما تعداد بيشتری حاضر

میشد شروع به تماس گرفتن میکردند .در اين تماس ھا ھر کس که میخواست حرف بزند

به پذيرش شرايط میشدند و آزاد میشدند و از تعداد ما به مرور کم میشد .تا اينکه اين

اول اسم مستعارش را میگفت بعد شروع میکرد با شماره حرف زدن .مثال

کاھش درجايی توقف کرد و جو فرسايشی شروع شد .زندانبانان )رييس زندان ،نماينده

"من دريا  "7_4 ... 5_2و . ...در ضمن در بين ما گاھی زنانی ھم با اتھام غيرسياسی در

وزارت اطالعات و (...به اين تاکتيک دست زدند که "ديگر بند عمومی نداريم و ھمه بايد در

سلولھای انفرادی بودند که به شدت بی تابی میکردند و تحمل تنھايی را نداشتند .يک بار

سلولھای انفرادی بپوسيد".

يکی از زندانيان عادی زن گفت "تورو خدا شماره ندھيد .حرف بزنيد .ما ھم میخواھيم بدانيم

از نظر من اين جو فرسايشی بدتر بود .چراکه ھيچ چشم اندازی نبود .نمیدانستی

چه می گوييدُ .مرديم آنقدر فقط شماره شنيديم" .من به او توضيح دادم که پاسدارھا گوش می

کی اين وضع پايان خواھد يافت ،چه با مرگ و چه با آزادی -که تصور اين آخری در آن

ايستند و ما نمیخواھيم آنھا بفھمند ما چه می گوييم .يک بار ديگر ،وقتی رفقای ما خود را

زمان تقريبا محال بود .مرا و تعدادی از ھمبنديانم )دقيقا يادم نيست .فکر میکنم  11نفر

معرفی میکردند" :شبنم"" ،دريا" ،و ...يکی از آنھا آمد باال و با ناز و عشوه گفت "من ھم

بوديم( به سلولھای انفرادی بردند .سلولھای انفرادی اين زمان با قبل خيلی فرق داشت.

ساحل!" .او فکر میکرد فقط کافی است که يک نام مستعار داشته باشی تا بتوانی تماس

ديگر از بند طبقه باال ،يعنی بند مردان سياسی سرودی شنيده نمیشد .مردان دستگير شده ھمه

بگيری! اين موضوع تا مدتھا بعد موضوع خنده ما بود .در اين دوره ،شبکه تماس و

يا به اتھام عادی يا به اتھام صوفی بودن و غيره در انفرادی بودند .ياد دارم که يک بار بعد از

خبررسانی برای ما اھميت بسيار زيادی داشت .چراکه ھمانطور که گفتم روحيهھا فرق کرده

خواندن سرود "من يک زنم" ،مردی از سلولھای طبقه باال مرا تشويق کرد .ولی يک نفر

بود .عالوه بر کشتار و نبود رفقای پسر ،آزادی زنان چپی که شرايط را پذيرفته بودند ،سقوط

ديگر به او فحش داد که "حاال از يک زن تعريف میکنی؟!" .او "مراد" اين مرد بود و

شوروی سابق حتی بر روی خط سه ايی ھا تاثير گذاشته بود .برای اينکه روحيه مبارزاتی
ات را حفظ کنی ،میبايستی بجنگی نه فقط با رژيم بلکه جنگی درونی و فکری .برای
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پافشاری بر اصول و پرنسيپ ھايت میبايستی توان بيشتری بگذاری .خالصه جو سياسی

نظرش برگردد .به آنھا گفته بودند بعد از  3روز مرخصی ،زندانی دوباره به زندان احضار

فرق کرده بود .من اسم سياست رژيم در اين دوره را جنگ فرسايشی رژيم گذاشته بودم .

میشود و يا شرايط را می پذيرد و آزاد میشود و يا اعدام میشود.

ھمانطور که قبال اشاره کردم ما در اين دوره در سلولھای انفرادی زندان اوين

در مورد من ،خواھر و مادرم را به دادياری آورده و مرا ھم صدا کردند .بدون

)موسوم به "آسايشگاه" و نه سلولھای  (209از سازماندھی باالی ارتباط و خبررسانی

چشم بند در اتاق دادياری مرا برای دقايق کوتاھی با خانواده ام تنھا گذاشتند .من به آنھا گفتم

برخوردار بوديم .سلول کناری من از طريقی متوجه تردد روزانه تعدادی مرد با پرونده ھايی

که اين کار را قبول ندارم و حاضر به امضای برگه مرخصی ھم نيستم .آنھا وحشت زده

زير بغلشان به دفتر انفراديھا شده بود .آنھا ساعت ھا روی پرونده ھا کار میکردند .اين خبر

بودند و میگفتند نمیدانی چه خبر است! نمیدانی شرايط چقدر خطرناک است! اين آخرين

مثل بقيه موارد از طريق مورس و يا نوشتهھايی که من در فاصله مالقات ھا به شکل

فرصت ماست )ما خانوادهھا( که شما را نجات دھيم .تو الزم نيست که چيزی بنويسی ما

ريزنويس تھيه میکردم و به کسانی که سلولشان در سمت سلول ما نبود و يا بر اساس ديدگاه

وثيقه می دھيم .بعد از مدت بسيار کوتاھی ناصريان وارد اتاق شد و به من گفت" :تو را به

سياسی شان!!! حاضر به تماس گرفتن نبودند )به اين خاطر آنھا بايکوتی ناميده میشدند( می

مدت  3روز مرخصی می فرستيم تا بری بيرون آدم شوی و با چشمان خودت ببينی که ھيچ

رساندم ،رسانده شد .البته بعضی از بچهھا قبول نداشتند با کسانی که ما را بايکوت سياسی

خبری نيست و از گروھک ھا ديگر چيزی باقی نمانده .شما ھنوز در سرتان جو سال  60را

میکردند تماس گرفته شود و به آنھا خبررسانده شود .من ھم موضع آنھا )بايکوتی ھا( را

داريد .اگر بريد بيرون خودتان بعد از مدت کوتاھی با کله برمی گرديد و ھمه چيز را می

قبول نداشتم ولی از آنجايی که شرايط را خيلی خاص میديدم و ھر يک نفری که می ماند

پذيريد .اگر ھم نپذيرفتيد برمی گرديد و اعدام می شويد .ما ھمه جور امکانی برای فکرکردن

کمکی بود به پيشبرد مبارزه ،قبول داشتم که يک طرفه به آنھا خبر برسانم .جالب اينجاست

به شما داديم تا آدم شويد .اين آخرين شانس شماست ".من در جواب گفتم من دستگيری سال

که اين بار ھم مثل دفعات قبل از امکانات ما به خوبی استفاده میکردند و ھر بار زمان

شصت نيستم که ندانم بيرون چه خبراست .درضمن مرخصی بعد از اين ھمه سال معنی

مالقات با اشتياق منتظر رسيدن نوشتهھا بودند.

ندارد .شما به ھمه ما حکمھای سنگين داده ايد و حاال بعد از اين ھمه سال زندان می خواھيد

خبر آمدن مردھا با پرونده زير بغلشان ھم به ھمه جا رسيد .در بين ما اين نظر بود

ما را به مرخصی بفرستيد .من حاضر نيستم به مرخصی بروم .او در پاسخ من ،در حضور

که بررسی آخر پرونده ھاست و رژيم متوجه شده که ديگر کسی اينطوری کوتاه نمیآيد و

خانواده ام گفت" :غلط کردی! سوار ماشينت میکنيم در خيابان پارک وی پرتت میکنيم

میخواھد بقيه باقی مانده ھا را اعدام کند .نظر ديگر میگفت نه رژيم متوجه شده که ديگر

بيرون .مگر دست خودت است".من ھم ھمين را میخواستم که چيزی را نه به عنوان

کسی کوتاه نمیآيد و ھمه حربه ھا را نيز بکار برده و ما را آزاد خواھد کرد )اين نظر در

مرخصی و نه به عنوان شرايط آزادی امضا کنم .مرا  3روز در سلول انفرادی ديگری قرار

اقليت بود( .باالخره مرخصی ھای اجباری زنان چپ در اواخر خرداد -اوايل تيرماه  69با

دادند و وسايلم را خودشان به سلول جديد فرستادند .سلول جديد به قدری کثيف بود که

زندانيان آزادی شروع شد و به مرور به تمام زندانيان زن چپ ،مرخصی اجباری داده شد.

نمیتوانستم حتی يک لحظه آن را تحمل کنم .سريع شروع کردم به نظافت کامل سلول.

جريان به اين شکل بود که از خانوادهھا وثيقه مالی و يک نفر به عنوان ضامن میخواستند.

نگھبان در سلولم را باز کرد و سرش را تکان داد و گفت "شما کی از اين کارھاتان دست بر

بعد زندانی را به دست خانوادهاش می سپردند تا آنھا تمام تالش خود را بکنند تا زندانی

می داريد؟ بدبخت  3-2روز ديگه می ری بيرون"! من که اصال نمیتوانستم تصوری از
بيرون رفتن داشته باشم ،يک احساس دوگانه متناقض در درونم ھر لحظه زبانه میکشيد .از
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طرفی باورم نمیشد که يک روز بتوانم به بيرون حتی برای يک ساعت بروم و از طرفی

آنھا به ھم نگاه میکردند و میگفتند اين "اونطوری" نيست .خانواده ام میگفتند نه راحت

فکر میکردم اگر تحليل اين بچهھا درست باشد که آزادمان میکنند ،چه آزادی غم انگيزی!

باشيد .از آنھا پرسيدم موضوع چيست؟ خانواده ام توضيح دادند .دوستان تو که از ساليان

بعد از کشتار وحشيانه ،ما چند نفر را )حدودا  80نفر( به عنوان رشوه و بستن دھان مردم و

پيش به مرور آزاد شدند ھيچ کدام اين روحيه را نداشتند و يا دچار افسردگی شديد بودند و يا

خانوادهھا به بيرون می فرستند ،و اگر ھم تحليل ديگر درست باشد که اين آخرين فرجه است

اصال نمیخواستند از زندان بگويند .حتی چند نفری که چند روز يا چند ھفته پيش از تو آزاد

و بعدش اعداممان میکنند ،چه جنگ سختی با بيرون خواھم داشت.

شدند و شرايط را پذيرفتند اين روحيه را ندارند.

نصف شب ،چند دھم ثانيه قبل از زلزله رودبار ،از خواب بيدار شدم و بعد سلول

آنھا حق داشتند .بعضی از کسانی که به فاصله کوتاھی قبل از ما به مرخصی آمده

بشدت تکان میخورد .تنھا کاری که از دستم بر میآمد اين بود که با مشت به در کوبيدم و

بودند ،شرايط را پذيرفته بودند و از اين رو روحيه خوبی نداشتند .آنھا ھم که مدتھا پيش

بچهھا را از خواب بيدار کردم .فرياد میزدم زلزله ،بچهھا زلزله .کار عبثی بود .چرا که در

آزاد شده بودند ھمينطور .برای من باور نکردنی بود که رفقای ما که تا زمان مرخصی دادن

سلولھای دربسته ،ھيچ راه فراری نبود .قبال ھم شنيده بودم که اوين ضد زلزله ساخته شده .به

ھا زندان کشيده بودند ،شرايط بيرون را تاب نمیآوردند .با يکی از آنھا بحث میکردم که

ھر حال در آن لحظات فکرم منطقی کار نمیکرد.

چرا پذيرفتی؟ میگفت من فکر میکردم جو بيرون بھتر از زندان است .من گفتم مگر ما در

خالصه در روز موعود مرا با مادر و خواھرم به بيرون فرستادند .بدون امضا و

زندان راجع به شرايط بيرون با ھم حرف نمیزديم؟ مگر راجع به گروه ھا و اينکه چه

بدون گرفتن ھيچ شرطی از من .بيرون زندان خانواده ام در انتظارم بودند .شادی عظيمی

وضعيتی دارند صحبت نکرده بوديم؟ چطور شد که اينجا به اين نتيجه رسيدی!

بود .از ھمان لحظات اول درآغوش کشيدنھا بود و خنده و شادی و مسخره کردن زندانبانان و

من در بيرون شرايط سختی داشتم .به جرات میتوانم بگويم تمام فشارھای  8سال زندان يک

غيره .به خانه که رسيدم باورم نمیشد آن ھمه جمعيت در آنجا باشد .دسته ھای گل ،چشمان

طرف ،آن دوره اول بيرون آمدنم يک طرف ديگر! چرا که ما سری اول مرخصی ھا بوديم و

گريان و خندان فضای خاصی بوجود آورده بودند .پيرزنی که نمیتوانست راه برود ولی

تا آن زمان ھنوز معلوم نبود که واقعا چه بر سر ما میآيد )برای سری ھای بعدی روشن شده

"نذر" کرده بود اگر من آزاد شوم برقصد ،بسختی بلند شده بود و می رقصيد .او که سالھای

بود که مرخصی ھا تقريبا دائمی است( .رژيم آخرين حربه را ھم در مورد اين که ما را

زيادی از عمرش را در پشت درھای زندانھای شاه برای مالقات پسرش گذرانده بود،

اعدام میکند يا نه بکار بسته بود .ھمه اينھا در زندان روشن بود ،ولی حال زندانی در بيرون

آرزويش را برآورده میديد و "نذر"ش را ادا میکرد .يکی از آشنايان کردمان نيز "نذر"

زندان بايد مجدداً روی خيلی از مسايل فکر میکرد .پيش عزيزانش بود ،با زندگی بيرون خو

کرده بود که اگر آزاد شوم مسير طوالنی ای را پابرھنه راه برود.

میگرفت ،طعم زندگی بيرون از زندان را چشيده بود و حاال "نه" گفتن بسيار بسيار سخت تر

ھمسايه حزباللھی ما صدايش در نمیآمد .ما به علت اينکه ديگر در اتاقھا و ايوان جا

بود .عالوه بر اين در زندان تو با رژيم روبرو بودی ولی اينجا ،ھمه به تو ھجوم میآوردند

نداشتيم ،گل ھا را روی راه پله گذاشته بوديم .آنھا میديدند و حرف نمیزدند.

که "بپذير! ارزشش را ندارد که مقاومت کنی! ما میدانيم حق با شماست .ولی فقط برای زنده

ھمه کسانی که به ديدارم آمده بودند ،میخواستند بدانند ولی به دليل اينکه فکر
میکردند نکند من ناراحت شوم خودشان سوال نمیکردند .ولی من بی وقفه حرف میزدم.
میخواستم از  8سال زندان در وقت کم بگويم .چرا که ھر آن ممکن بود برگردانده شوم.

ماندن بپذير! ھمه مردم میدانند که اين مصاحبهھا و نوشتهھا الکی است .اينھا ھيچ برگ
برنده ای ندارند و "...
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از ھمه بدتر بحث با سياسی ھا بود .يک شب برای من جلسه ای تشکيل دادند و

کسانی بودند که ديگر به مبارزه اعتقادی نداشتند .عدهای ھم منفعل شدند .در آخر تعداد کمی

چندين تن از "نخبه ھای سياسی" به بحث در مورد استراتژی و تاکتيک کمونيستھا

ماندند که معتقد به مبارزه به اشکال مختلف ھستند و از سالمت روحی و فکری نسبتا خوبی

پرداختند .من ھم ھميشه حاضر به بحث و دفاع از نظراتم بودم و اين توان زيادی از من

برخوردارند .اين مساله ھم مثل ديگر موارد

میگرفت .بعضی از رفقايم فقط میگفتند ما قبول نداريم و حاضر به بحث ھم نبودند .ولی اين
برخورد آنھا به عنوان ضعفشان به حساب میآمد .وقتی که ديگر ھيچ استداللی آنھا را قانع
نمیکرد من با پافشاری روی موضعم ،میگفتم "فقط برای اين که نمونهای در تاريخ مبارزه
در دنيا ثبت نشود که رژيمی مخالفان سياسی اش را يا بکشد يا اگر کسی زنده بماند کوتاه
بيايد ،ارزشش را دارد که برای آن جانت را بدھی ".تنھا کسانی که به من میگفتند کارت
درست است و ادامه بده .يک نفر از افراد فاميلمان بود که سياسی نبود و رفيق مرد ديگری
که بعدھا ھمسرم شد .او ميگفت حيف است حرکتی که  10سال برای آن نيرو گذاشته شده و
اين ھمه تلفات داده شده ،به شکست کشانده شود.
خانواده من و ديگر خانوادهھا طبق قراری که داشتند بعد از گذشت  3روز تماس
تلفنی میگيرند و مسئولين زندان می پرسند آيا فرزندتان پذيرفته يا نه؟ آنھا میگويند نه و
رژيم مدت مرخصی را يک ھفته ديگر تمديد میکند و تھديد میکند که بايد سعی کنيد که
بپذيرد .اين بازی مسخره بارھا و بارھا ادامه يافت .اين در شرايطی بود که ما به خانوادهھا
میگفتيم تماس نگيرند .آنھا اگر بخواھند ما را ببرند ،بايستی خودشان بيايند نه اينکه شما
تماس بگيريد .تا اينکه خانواده من مجاب شده و ديگر تماس نگرفتند .خانواده بچهھايی که بعدا
آزاد شدند ھم ديگر تماس نگرفتند .خالصه اينکه در اين دوره نيز ما تلفات زيادی داديم.
عدهای به زندان احضار شده و شرايط را پذيرفتند .عدهای ھم بدون احضار شدن ،خود اعالم
کردند که شرايط را می پذيرند .فشارھا در بعضی موارد خيلی شديد بود .در يک مورد ،مادر
يکی از بچهھا که دو پسر و عروسش را اعدام کرده بودند و حال دخترش در مرخصی بود
بروی خود نفت ريخت و کبريت به دست گرفت و دخترش را تھديد کرد که "اگر قبول نکنی
خود را آتش می زنم" .در چنين شرايطی بود که دخترش پذيرفت به ميل مادرش رفتار کند.
کوتاه سخن اين که عدهای ھيچ شرايطی را نپذيرفتند و بيرون ماندند .ھر چند که از ميان اينھا

مبارزه قانون خودش را دارد .با وجود تلفات زياد ،رژيم در دستگيریھای بعدی
شرط آزادی )گرفتن مصاحبه و نوشتن انزجارنامه( را برداشت).مژده ارسی◙(
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پارسی پور .شھرنوش ،خاطرات زندان) ،نشر باران(1996 ،
منابع و مآخذ

پارسی پور .شھرنوش ،نادم و تواب)کتاب زندان -جلد اول(

آبراھاميان .يراوند،اعترافات شکنجه شدگان )ترجمه رضا شريفھا ،نشر باران(1382،

پرورش .نيما ،در سال  1367بر ما چه گذشت؟1373 ،

آزاد.ف "،نه" به ھر آنچه ضد انسانی است! )نقطه  ،6تابستان (1375

پويا .آذر) محمد نقی ناصر الفقرا( ،تورکجه حافظ غزللری) ترجمه ترکی غزليات حافظ ،نشر مھران،

آزاد.ف ،يادھای زندان)انجمن دفاع از زندانيان سياسی و عقيدتی در ايران -پاريس(1376 ،

تبريز(1380 ،

آن سوی توھم ،خاطرات يکی از عناصر مرکزيت سازمان فدائيان خلق)اکثريت(-نشر صبا1374 ،

پويان  ،خاوران)آرش 1381 ،81،82مھر(

آفتابگردان"،تشکيالت بندی"ھا)کتاب زندان -جلد اول(

ثابت .فريبا ،يادھای زندان) ،انتشارات خاوران(1383 ،

آفتابگردان .رھا،زنان ملی کش در روزھای دار و تازيانه )آرش 1381 ،81،82مھر(

چه گوارا .ارنستو،خاطرات چه گوارا)ترجمه محمد علی عموئی،تھران ،نشر اشاره1381

آوخ .ابراھيم ،نيست شدگان ھستی بخش)علی رضا شکوھی()،کتاب زندان جلد دوم(

جمشيدی اسماعيل ،گوھر مراد و مرگ خود خواسته )تھران(1381-

احمدی روحانی .حسين ،سازمان مجاھدين خلق)تھران ،مرکز اسناد انقالب اسالمی(1384،

جنبش مسلحانه و زندان ھا)مجاھد شماره  ،4آذر (1354

اخوان ثالث .مھدی )ديوان اشعار( ،سايت آوای آزاد

حاجبی تبريزی ويدا ،داد بی داد )دو جلد،انتشارات فروغ(

اردوبادی .محمد سعيد ،تبريز مه آلود) دوره دو جلدی ،ترجمه رحيم رئيس نيا ،موسسه انتشارات نگاه-

خليلی،محمود"،ھر دم از اين باغ بری ميرسد") ،سايتھای ديدگاه و گفتگوھای زندان – بتاريخ 24

تھران (1379

اسفند  1383برابر  14مارس (2005

اردوان .سودابه ،فرزانه عموئی)کتاب زندان جلد دوم(

دانشجو،نشريه تحقيقی سازمان دانشجويان ايرانی در امريکا)عضو کنفدراسيون جھانی(،شماره يک،

ارسی مژده  ،سياوش م .فرھاد سپھر ،ميثم کراسی)کتاب زندان جلد دوم(

نوامبر1975

اسکوئی .صبا،نگاھی به "انفرادی" )آرش 1381 ،81،82مھر(

داور ،صدور حکم اعدام توسط خمينی ،در شھريور) 67آرش 1381 ،81،82مھر(

البرز.د ،از اوين تا پاسيال )تورنتو(1379 ،

درويش .حسن ،و ھنوز قصه بر ياد است)نشر نقطه(1376 ،

انگلس.فردريک و مارکس .کارل ،مانيفست کمونيست)اداره نشريات به زبان ھای خارجی -مسکو سال

درويشيان ،علی اشرف" ،خاطرات صفرخان" )صفر قھرمانيان( )نشر چشمه(1378 ،

(1951

دھقانی.اشرف،حماسه مقاومت) مقدمه کتاب به قلم حميد اشرف(1352 .

بامداد وريا ،جمھوری زندان ھا )دو جلد(1380 ،

دھقانی.اشرف ،ميتينگ مھاباد)بھمن (1358

برادران .منيره ،روانشناسی شکنجه )نشرباران(1380،

دھقانی .بھروز،من مرگ را سرودی کردم -زندگی و آثار بھروز دھقانی) گرد آورنده يونس اورنگ

برشت.برتولت ،فاشيسم )کتاب جمعه شماره يک 4 ،مرداد (1358

خديوی،انتشارات بازتاب،تھران(1383،

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

راجی ،فرزانه ،دل انار )انتشارات خاوران(1384 ،

بھرنگی .صمد ،افسانه ی محبت)انتشارات شمس(1348،

روزنامه رسالت  15مرداد 1367

پارسا.ر،به ياد مسعود صديق )آرش  ،80فروردين (1381

روشن .دنيا ،آيا تجاوز يک اتفاق ساده بود؟ )گفتگوھای زندان (4

پارسا.ر،تاريخ ،تابستان  67را را ھرگز فراموش نخواھد کرد،ر) .آرش  ،81،82مھر (1381

رھا.م حقيفت ساده )سه دفتر(1371 ،
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زرکار .يوسف ،خاطرات يک چريک در زندان )انتشارات جبھه ملی ايران -بخش خاورميانه ،مرداد

کتاب زندان )دو جلد( ،ويراستار ناصر مھاجر

(1352

کتاب سمينار بين الملل استکھلم )کانون زندانيان سياسی ايران در تبعيد 1-2 ،اکتبر (1998

زرين .مينا،انفرادی )گفتگوھای زندان (4

کردوانی .کاظم،برای سخن نگفتن ،ادامه ی سکوت بھتر بود تا)...آرش  ،80فروردين (1381

زندانھای رژيم و زندانيان سياسی) سازمان چريکھای فدائی خلق ،تکثير از سازمان محصلين و

کزازی .م ،توبه تاکتيکی)زندان زنان()،کتاب زندان -جلد اول(

دانشجويان ايرانی مقيم امئو-سوئد(

کمالوند .فريده ،يادھای ماندگار )نشر اشاره ،تھران(1381 ،

سازمان چريکھای فدائی خلق ،اعدام انقالبی عباس شھرياری ،مرد ھزار چھره 1353

کنفرانس مطبوعاتی :زرين پاکباز ،رضا غفاری ،زن زندانی،جالل ،ناصر ،مسعود کوماشی)درج شده

ساعدی غالمحسين )متن سخنرانی( ) نشريه فصلـی در گل سرخ  -شماره 9زمستان

در کتاب سمينار بين المللی استکھلم-کانون زندانيان سياسی ايران در تبعيد ،اکتبر (1998

(1364

کيا کجوری .اعظم ،فرھنگ اصطالحات زندانيان سياسی) ،نشر باران(1384،

ستاره ،کابل ،کمد و انفرادی)کتاب زندان -جلد اول(

کيھان1360 ،

سلطانپور .سعيد،آوازھای بند) ،پائيز 47بھار ، 51انتشارات صفا(

گزارش کوتاه زندانيان سياسی زن )گفتگوھای زندان (2

سماکار .عباس ،من يک شورشی ھستم ) ناشر شرکت کتاب(1380،

گزارش ناظرين بين المللی در دفاع از زندانيان سياسی ايران )نھضت آزادی ايران –خارج از کشور،

سھرابيان.آلبرت ،خاطرات آلبرت سھرابيان)نشربيدار(1379،

(1354

شاملو.احمد ،گزينه ئی از اشعار شاعران بزرگ جھان

گفتاری در باره شکنجه و زندان )مجاھدين خلق ايران ،بھمن (1350

شاملو .احمد ،مجموعه آثار )،به کوشش نياز بعقوبشاھی ،انتشارات زمانه -موسسه انتشارات نگاه،

گفتگوھای زندان) 4شماره(

تھران (1380

الشائی .فريده ،شال بامو)نشر بازتاب نگار،تھران(1381 ،

شکنجه را پايانی نيست  ،سخنرانی يکی از زندانيان سياسی در ھامبورگ -آگوست )1977گفتگوھای

لنين .والديمير ،دولت و انقالب )آثارمنتخبه در يک جلد ،انتشارات سازمان انقالبی حزب توده

زندان (1

ايران(1353،

شکنجه و کشتار ميھن پرستان در جمھوری اسالمی)جزوه(1363 -

لنين .والديمير ،سه منبع و سه جزء مارکسيسم )آثارمنتخبه در يک جلد ،انتشارات سازمان انقالبی

شھرزاد....،و در اينجا دختران نمی ميرند )انتشارات خاوران(1377 ،

حزب توده ايران(1353،

ص.امير،اولين کابوسی که شکست!)گفتگوھای زندان (4

م .سياوش،ياد ايام) ،گفتگوھای زندان شماره ھای (3،2،1

علم .اسدﷲ ،خاطرات امير اسدﷲ علم ،يادداشت ھای محرمانه دربار سلطنتی ايران") ،تدوين علينقی

م .ماريا ،حق تجاوز)نقطه  ،6تابستان (1375

عاليخانی ، -نيويورک ،انتشارات سن مارتين(1371 ،

مادر سنجری)ماه منير فرزانه(،سرود پايداری)انتشارات فروغ(2005،

عمويی .محمد علی ،دُرد زمانه)(1320-357

مارکس .کارل ،ايدئولوژی آلمانی ) ،ترجمه س.تھرانی و ع.پزشکی(

عليزاده .پروانه ،خوب نگاه کنيد ،راستکی است )انتشارات خاوران(

مارکس .کارل ،سرمايه )کاپيتال( )،جلد اول ترجمه ايرج اسکندری ،انتشارات رھياب(

فوکو .ميشل ،نظارت و مجازات )ترجمه بھمن مشير زاده .نقطه  ،6تابستان (1375

مارکس.کارل ،مقدمه در نقد فلسفه حق ھگل

کارنامه خون از چريکھای فدائی خلق )انتشارات سياھکل(

مبينی .شکوفه ،تک پنجره ای به زندگی )کتاب زندان -جلد اول(
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متقی.ھرمز ،زندگی ،پس از )67نقطه  ،6تابستان (1375

نھادی شدن شکنجه ،گزارشی از عفو بين الملل)ترجمه از ع .ر.ھمسايه .نقطه  ،6تابستان (1375

محتاج ،مھين ،ساعت چھار آن روز )نشر قصيده ،تھران(1378 ،

ھايزر"،مأموريت مخفی ھايزر در تھران" ) ترجمه سيد محمد حسين عادلی(

محمدی )شيرزاد( محمد" ،نه زيستن و نه مرگ" ،در مسير جاودانگی  ،محمد سايت گويا ،ژانويه

ھفت سال ستاره سرخ )1349-1356-انتشارات سازمان انقالبی حزب توده ايران(1356 ،
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2005
مرجان ،فريده و ستاره ،گزارش کوتاه از وضعيت زندان ھای ايران) ،گفتگوھای زندان(3

ميز گرد به مناسبت سال جھانی زندانيان سياسی

مشيری .مھتاب ،پشه ھای ناچيز در دره عقاب ھای پر ريز-نقدی بر کتاب "در ساعت چھار آن رو"

)درج شده در نشريه بنياد پژوھش ھای زنان ايران -شماره ھشتم:(1997 ،

)نشر نيما(1380،

ژاله احمدی،از فاطمه اره تا چھل گيسو-زن در زندان ھای شاه -زن در بند ھويت "اسالمی"1997 ، -

مصاحبه با آزاده بندری ) پيام فدائی  -ارگان چريکھای فدائی خلق ،شماره ھای  90تا  – 92آبان تا دی

اعظم کرائی ،حقيقت نه چندان ساده،

(1385

شکوفه

مصاحبه با نصير تبريزی)پيام فدائی  -ارگان چريکھای فدائی خلق ،شماره ھای 94تا  – 97اسفند 85

مھری

تا خرداد (1386

راضيه ابراھيم زاده

"مصاحبه با يکي از بازماندگان کشتار زندانيان سياسي در سال ،"67محمد ) -پيام فدائی -ارگان

روحيه طائی

چريکھای فدائی خلق -شماره ھای (56،57،58
مصاحبه نازلی پرتوی با ناصر مھاجر)سايت گفتگوھای زندان  20،ماه مه (2006

يادداشت ھای زندان ،نوشته يکی از زندانيان سياسی در سال )1353عصرعمل شماره (5

مصداقی .ايرج،نه زيستن نه مرگ ) ،چھار جلد،ناشر :آلفابت ماکزيما،سوئد(1383-

از سايت ھای اينترنتی:

منتظری .حسينعلی ،متن کامل خاطرات آيتﷲ حسينعلی منتظری به ھمراه پيوست ھا)اتخاد ناشران

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

ايرانی در اروپا ،چاپ دوم(1379 ،

مصاحبه نازلی پرتوی با ناصر مھاجر)سايت گفتگوھای زندان  20،ماه مه (2006

موسوی .احمد ،شب بخير رفيق)نشر باران(1383 ،

خليلی،محمود"،ھر دم از اين باغ بری ميرسد") ،سايتھای ديدگاه و گفتگوھای زندان – بتاريخ 24

موسوی.نجمه،زبان زن زندانی)آرش 1381 ،81،82مھر(

اسفند  1383برابر  14مارس (2005

ميرزائی .بيژن ،لحظه موعود" )گفتگوھای زندان شماره (1

محمدی )شيرزاد( محمد" ،نه زيستن و نه مرگ" ،در مسير جاودانگی  ،محمد سايت گويا ،ژانويه

ميرزا زاده .نعمت،از سنگالخ و صاعقه و کاروان ،گزيده اشعار )انتشارات باران،چاپ دوم (1377

2005

"نامه زنده ياد دکتر احمد دانش شريعت پناھی")در جزوه ای به ھمين نام(

عباسی.ر"،زندانيان سياسی مبارز و خائنين به خلق" ) ،سايت گفتگوھای زندان و سايت چريکھای

نبرد خلق )ارگان سازمان چريکھای فدائی خلق( شماره  5دی ماه 1353

فدائی خلق ايران ،تير(1385

نسيم .آذر ،ھرگز از مرگ نھراسيده ام)نقطه  ،6تابستان (1375
نشريه آزادی شماره  ،12پائيز ،زمستان 1376
"نشريه کار ،ويژه کردستان" ،به تاريخ  9فروردين 1358
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راھنمای نامھا
افتخاری ،اسماعيل152/

آبا )مادر دھقانیھا(630/

افشار،احمد136/

آزادی ،ھمايون442/323/

البرز ،د708/638/240/214/167/

آژدان قيزی ،پروين35/

امامی،سعيد652/399/

آژنگ،بھمن620/

امير انتظام،عباس207/204/

آذری ،اسمر355/

امينی ،فاطمه121/

آھنگران )نوحه سرای رژيم(251 -191/

انصاری،مجيد457/452/

آوخ،ابراھيم621/

انگلس،فردريک708/607/597/

آوندی،محمد322-201/

اورنگ خديوی،يونس709/636/

اثنیعشری،ابوالقاسم305 /

ايلچی،سوسن157/

احمد زاده ،مسعود650 / 600/

ايوانی،ھمايون466/461/

احمدی نژاد،محمود107 /

بابايی،علی686/

اخوان ثالث ،مھدی585 /

بابادی،شاھرضا638/298/297/296/

اردوان،سودابه500/

باقری،جواد354/

اسديان،سيامک550/

باقری،علی658/

ارسی ،مژده707/495/494/492/491/483/482/477/
اسعداللھی152/

ببری ،مسعود658/

اسکندری،ايرج607/

بختياری،پروين160/

اسالمی،حبيبﷲ174/173/

بخشايش،مھدی639/

اشراقی،صفحه689/677/571/544/540/538/537/
اشرف،حميد709/645/
اصفھانی،محمد/313/246/113/82/81/
اعتضادی،ملکه35/
اعتمادی ،کيانوش428/196/193/
اعظمی ،فريده119/
اعظمی،ھوشنگ123/119/

بامداد،داود297/

برادران،منيره645/644/
بربرستانی،راحله157/

636/474/324

بربرستانی،محمد157/
بربرستانی،ھاجر157/
برزگر ،ويدا446 /430/426/423/233/199/197/191/
برتولت،برشت616/
برقی،کريم300/
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بسطچی،مجيد298/

بندری ،آزاده712 /340/319/285/

پھلوی )شاه( ،محمد رضا 32 /و در بسياری ازصفحات

بوش ،ج ،دبليو597/

تبريزی،نصير712/298/242/240/238/234/

بوشی،حسن354/

تر ُگل ،مادر70 /

بيژن زاده،صبا120/

تقوی،ذينالعابدين360/355/353/349/

بھادری،عطا347/

توسلی،منصور466/

بھرنگی،صمد708/404/347/58/21/

تو فيقيان ،ناصر614/

بھروان،غالمرضا639/

توھوئو)شاعر ويتنامی(620/

بھزادی656/

تھرانی،س716/27/

بھزادی،شيدا654/400/

تھرانی)شکنجه گر دوره شاه -بھمن نادری پور(136 /

بھشتی،محمد حسين682/309/245/

جاويد،سعيد639/

بھکيش ،زھرا)اشرف(550/

جديدی،علی653/399/

بھکيش ،محمد رضا550/

جزنی،بيژن687/136/132/

پارسا،ر708/ 698/694/653/531/530/528/525/510/509/470/430/296/246/181

جعفری ملک کالھی،حميد321/

پارسی پور،شھرنوش709/274/239/

جعفری،شعبان35/

پرتوی،محمد مھدی682/305/

جعفری،فرشيد240 /239/

پرتوی ،نازلی192/191/

جعفری،فرخ240/239/

پزشکی،ع27 /

جعفری،مجيد355/

پاک باز ،زرين711/182/

جمشيدی،اسماعيل709/612/

پرورش،نيما709/533/528/ 524/

جمشيدی رودباری،عباس121/

پسنديده،سعيد639/

جوادزاده موحد،حسين297/296/266/

پنجهشاھی،مادر69/

جوان خوشدل،مصطفی136/

پويا)محمد تقی ناصرالفقرا( آذر408/393/

جودکی،محمد291/

پويان ،امير پرويز623/

جوکار،حسين366/

پھلوی،اشرف35/

جيگارهای ،مسعود244/243/

پھلوی )ديبا( ،فرح68/

چوپان زاده،محمد136/
چوپانی،اکبر355/

320

321

در جدال با خاموشی

چهگوارا،ارنستو709/324/314/248/
حاج معمار،معصومه194/

خوش کوش،اکبر635 /153/

حدادی مقدم،سياوش406/

خوشنام،غالم693/

حسنپور)مادر(70/

خيابانی،موسی347/270/

حسنی،رشيد354/70/

داداش زاده،مسعود166/165/

حسنی) مال (70/

دامغانی)حجت االسالم(154/

حسينی134/127/

دانشگری،علی438/437/439/

حسينی،حسين639/

دانشيان،کرامت656/432/433/

حسينی،نادر439/

درزی ،محسن638/247/248/

حسينخانی،شھرام675/392/391 /390/

درويشيان،علی اشرف709/631/627/624/

حسين زاده 128/

دريائی،سيما656/402/

حشمت زاده ،رضا675/

دستغيب344/

حق شناس،تراب243/

دستگردی،وحيده423/198/197/

حلوائی،مجتبی492/491/487/

دل افسرده ،ابراھيم136/135/

حنيف نژاد،محمد347/

دوا فروش،علی21/

حيدرزاده،مھری333/307/305/

دھقانی،اشرف709/654/641/629/627/

خاالتيان،ھراير438/

دھقانی ،بھروز709/636/630/624/395 /347/129/128/58/

خامنهای689/573/556 /224/

دھقانی،روح انگيز654/401/355/

خداجو،سعيد322/

دھقانی،محمد625/136/131/128/127/114/

خسروانی،مھرداد293/166/165/

ذوالنوار ،کاظم136/

خسروی اردبيلی،محمد علی651/

راجی،فرشيد237/

خطائی625/199/129/

راجی،فرزين236/

خليلی،محمود/421 /418/324/323/304/294/290/242/207/203/200/166/164/

رامش،عزيز464/458/455/322/201/

513 /460/455/439

رجوی،مسعود270/

خلخالی،صادق615/589/92/

رحمانی،داوود164/و در بسياری از صفحات

خمينی ،احمد573/572/

رستمی،جمشيد639 /

خمينی،روحﷲ 33/و در بسياری از صفحات

رسولی)شکنجه گر(134/133/127/

322

323

در جدال با خاموشی
رضائی،رضا659/513/

رضازاده،داريوش250/ 249/

سرمدی،عزيز136/

رضوانی ،حميد247/

سروش،عبدالکريم359/

رفسنجانی،علی اکبر562/560/548/530/486/438/

سريعالقلم،وحيد332/305/301/

روحانی،حسين243/و در تعداد ديگری ازصفحات

سعادتی،کاظم58/

روحی آھنگران،اعظم619/618/

سلطانپور،سعيد655/411/409/210/

روحی آھنگران،نزھت624/618/

سلطانی،مسعود406/

روحی)سروان(133/132/

سلطانی)نماينده کرج در مجلس در سال 470/(63

روزبه،خسرو649/314/

سلطانی،مھران334/266/165/

روشن،بيژن200 /

سلطانی،مھرداد334/266/165/

روشن،دنيا162/

سماکار،عباس127/

روشن،ياشار402/372/371/360/357/353/349/346/

سنجری ،فريبرز124/

رھا ،م709/486/485/

سورکی،عباس136/

رھنما،کاظم351/

سھرابيان،آلبرت622/

رھنما،محمد تقی351/

سھيلی زاده،مينا 614/

زاھدی،اردشير50/

سيامک )سرھنگ(646/

زرين ،مينا710/433/184 /

سيامک،نوری322/

زھرا خانم)فاالنژ معروف(155/154/

شادمانی،معصومه120/ 69/

ساجدی،شاپور354/

شافعيان،شھرام675/

ساعدی،غالمحسين612/611/161/159/154/61/60/59/58/

شاملو،احمد710/689/681/523/518/408/395/379/57/1483/

ساالخانيان،وارطان649/646/395/

شاه حسنی،زھره191/189/

سپاسی آشتيانی،عليرضا640/

شانهچی،محسن136/135/131/

سپھر ،فرھاد708/477/

شايگان -فاطمه سعيدی)مادر(120/69/

سديفی242/

شريعتمداری،حسين477 /

سرحدی زاده426/

شفا،احسان )پسر(81/

سرکوھی،فرج653/652/

شفا)پدر(81/
شفيعی کدکنی655/405/48/

324
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در جدال با خاموشی
شوشتری،کوچک649-646/

شکوھی،شھاب544/543/535/534/529/525/516/469/406/110/108/106/

طاھری)آيتﷲ(580/81/

شکوھی،عليرضا620-622/106/

طبری،احسان374/312/305/

شکوھی ،مادر70/

طراوت،حسين658/

شمس340/339/338/

طريقاالسالم ،محمود613/69/

شھبازی،جليل695/

عابدينی،قاسم/333/307/305/

شھرزاد710/619 /163/147/

عادلی،سيد محمد حسين713/88/

شيخ الحکما ،حسين305/

عامری،احمد237/

شيخ االسالمزاده398/

عباسی،ر291/

شيخ سادات سامانيسيفﷲ403/

عباسی،منصور658/

شھرياری،عباس710/650/

عبدی،فروزان472/471/

شيبانی،عباس242 /

عبدالصمدی157/

ص ،امير396/152/104/

عسکر اوالدی242/

صالحی ،سيمين119/

عطاالھی،احمد333/305/

صباغی،جمشيد366/

علم،اسدﷲ115/

صبری،نادر353/

عندليب زاده ،پرويز354/

صدام حسين570/568/564/

عليخانی،علی نقی115/

صدر آملی،حسين241/

عليزاده،پروانه710/614/294/173/159/152/80/

صدرائی،علی321/

عموئی ،فرزانه708/500 /

صدر حاج سيد جوادی،احمد86/

عموئی،محمد علی710/473/314/313/

صديق،مسعود708/407/406/

عمومی،فريبا636/279/278/

صمدی،صمد402/354/

عيسی زاده،احمد347/

صنعی،بھروز622/125/

عيوقی،بھمن366/

ضابطی،زھرا428/

غروی،افسر423/232/

ضياء ظريفی،حسن136/

غروی ،عزت )مادر( 69/

طالقانی،سيد محمود579/87/

غفاری،ھادی89/

طاھری پور،جمشيد245/

غفاری،رضا716/

326
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در جدال با خاموشی
غياثوند،سيف ﷲ466/

غياثی،حسن346/

قھرمانيان ،صفر )صفر خان(709/628-31/626/624/

فتاحپور،ماشاﷲ)مھدی(305/289/245/

کاوه،حميد250/

فتاحی305/

کاوه،فريد250/

فتاحی،جالل122/

کابلی ،ھادی651/397/306/

فدائی ،اشرف472/471/

کتيرائی،ھمايون659/363/

فراھانی،ذينالعابدين249/

کجوئی589/156،

فرقانيان،حسن658/

کرائی،اعظم713/320/316/

فروغی،سعيد250/

کردوانی ،کاظم711/653/652/

فرھادی،مصطفی679/676/536/

کرمی،مرضيه156/

فالحيان،محمدعلی652/635/399/

کرمی،عباس675/

قادری،فتاح322/

کريمی ،احمد رضا242 /

قاسملو ،نژال387/184/

کريمی،احمد675 /

قربانژاد،علی658/

کريمی ،نصرت675 /

قرهباغی،تيمسار88/

کريمی،علی675 /

قرهضياالدين،علی335/ 325/

کريمی مقدم،محمدرضا402/

قرهنی)سرلشکر(85-7/

کزازی،م711/276/

قربانی،حسن322/

کسرائی،سياوش180/1/

قربانی،محمد رضا335/299/296/295/

کشتگر،علی245/

قريب،اميد639/

کالنتری ،سعيد)مشعوف(136/

قريشی،داود466/

کلھر،ھما322/205//

قصابی ،مالک354/

کمالوند،فريده617 /

قماشی،مسعود406/

کوماشی،مسعود711/655/654/503/

قناعتی299/295/

کيا کجوری،اعظم711/204/

قنبری،بھمن466/

کيانوری،نورالدين305/243/

قھرمانی621/

کيوان،مرتضی646/
گرانمايه،فرزاد205/201/200/

328

329

در جدال با خاموشی
الجوردی،اسدﷲ 185/و در بسياری از صفحات

لشکری ،داوود536/

مظاھری81،

لنگستن ھيوز43/

معارفی ،اسماعيل406/

لنين ،والديميرايليچ711/610/597 /

معصومی،حسين477/

م ،سياوش711/708/679/530/525/510/506/502/501/477/

معمار نوبری،سيبا/644 /196/192/

م،ماريا711/161/

معصوم علی شاھی،امير675/

مارکس،کارل711 /708/661/606-8/600/596/369/27/

مفتی زاده،احمد352/

مبينی ،شکوفه711/193/

مقتدائی556/

مجنون ،بيژن400/

مال طالقانی،حسين683/

محتاج ،مھين617 /

مميوند ،ناصر354/

محمدی )شيرزاد ( ،محمد712/251/

منتظری،حسينعلی 156/و بسياری ازصفحات

محمدی ،ناھيد402/

منتظری ،محمد156/

محمديان ،شھرام653/ 399/

مندل ،ارنست351/

محمدی گيالنی ،محمد589/580/159/79/77/75/70/67/66/

منوچھری619 /134/127/

محمودی ،محمود507/506/406/

موتاب ،رقيه354/

مخملباف ،محسن474/473/

موسوی،احمد712/453/442/321/

مدائن ،داوود241/237/

موسوی اردبيلی589/564/563 /426/

مدائن ،لقمان650/237/

موسوی تبريزی ،محمد حسين589/345/75/

مرادی،علی305/

مھاجرانی517/516/

مردانی،خليفه/

406

مھدوی کنی683/528/

مزيدی،محمد250/

ميثم708/ 659/505 -9 /486 /484 /482/477/462/457/

مسيحا،بھزاد401/

ميرحيدری ،مجتبی639 /638 /487/ 334/295 – 9 /293 /266 /247 /165 /

مشايخی322/

ميرزازاده ،نعمت )م آزرم(92/

مصداقی ،ايرج712/666/635/278/248/153/

ميرزايی،بيژن712 /152/

مصدق ،محمد36/

ميھن دوست ،علی401/

مصدقيان،سھيال402/

نابدل ،عليرضا 620/
نادری183/182/

330
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در جدال با خاموشی

ناصريان )محمد مغيثهای(698/694/692/690/689/686/677-679/536/486/485/

وفائی،رحيم354/

ناطقيان،محمود299/296 /

ھاتفی،رحمان637/

نبوی،محمد حسين355/

ھاشمی،مھدی578/

نجاری،مھناز652/397/

ھايزر،داچ713/88/

نريمسا،فرامرز296/

ھدائی ،منيژه244/243/

نسيم،آذر387/

ھگل711/661/606/

نسيمی،عمادالدين351/

ھمسايه،ع.ر713//73/

نعمتی)مادر(613 /70/

ھوشی مين248/

نظام پسند،حسن658/

يار احمدی،ناصر305/287/

نظامی،بھزاد637/334/293-6/266/164-6/

يحيوی157/

نصيری ،حميد695/ 676 /

يخی،رمضان35/

نگھدار،فرخ632/630/627/309/305/291/289/245/

يزدانی،محمد علی346/

نمازی،علی367/

يزدانيار،داريوش639/

نمين،عباس477/

يزيديان،سعيد307/ 305/

نوربخش،فرزانه156/

يوسفی،مھدی354/

نوری،سيامک322/

يونسی677/

نوريان،عطا305/
نوذری،ناصر322 /201/
نيری694/690/689/684/677/576/571/544/540/539 /
نيکخواه،پرويز612 /
نيکزاد،سوزان402/
نيک طبع،علی نقی625/624 /133/128/127/
نيما يوشج )علی اسفندياری(684/586/140/
وانتروی620/
وثوقی،عزتﷲ438/289/

332

333

